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Γιατί νέα συστήματα για
την παραγωγή καστανιάς;
Η αγροδασοπονία με καστανιές (Castanaea
sativa Miller) είναι ένα παραδοσιακό σύστημα
χρήσης γης στο ανατολικό τμήμα της επαρχίας
Lugo της Γαλικίας, στη Βορειοδυτική Ισπανία.
Παρά το γεγονός, ότι οι καστανεώνες σπάνια
συγκαλλιεργούνται (λόγω χαμηλής υπόροφης
παραγωγής) ή βόσκονται (λόγω του φόβου
πρόκλησης βλαβών στα δένδρα), οι συστάδες
δημιουργούν ένα όμορφο μωσαϊκό χρήσεων
γης με τις γεωργικές καλλιέργειες και τα δάση.
Ωστόσο, στις περιοχές όπου οι μεγάλες κλίσεις
καθιστούν τη συγκομιδή της καστανιάς μη
κερδοφόρα,
η βόσκηση των χοίρων
πραγματοποιείται το φθινόπωρο και το
χειμώνα. Τα δασολίβαδα καστανιάς είναι επίσης
ένα από τα καλύτερα ενδιαιτήματα για την
εμπορική παραγωγή βρώσιμων μανιταριών.
Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση από γεωργούς που
ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν καστανεώνες
με εμπορικά ελκυστικές ποικιλίες. Εκτός από τα
περιβαλλοντικά οφέλη των καστάνων, η
οικονομικότητα των νέων φυτειών μπορεί να
ενισχυθεί μέσω της διαχείρισης του υπορόφου
και των ζώων που βόσκουν.
Η παραδοσιακή μέθοδος εμβολιασμού ποικιλιών
σε
άγρια
φυτάρια
καστανιάς
(που
χρησιμοποιούνται
σε
περιοχές
χωρίς
μελάνωση), καθώς και σε υβρίδια ανθεκτικά
στην ασθένεια της μελάνωσης, είναι
ανεπαρκής και αδύνατη να ανταποκριθεί στην
αυξανόμενη ζήτηση για πολλαπλασιαστικό
υλικό. Οι ποικιλίες που αυξάνονται σε δικές τους
ρίζες, θα μπορούσαν ίσως να αποφύγουν την
περίπλοκη διαδικασία εμβολιασμού και να
βοηθήσουν στην ταχεία εγκατάστασή τους σε
περιοχές χωρίς την ασθένεια της μελάνωσης.

Η ποικιλία καστανιάς της Γαλικίας ‘Negral’ μικρο-εμβολιάστηκε σε υβρίδιο καστανιάς ανθεκτικό στην
ασθένεια της μελάνωσης (κλώνος 111) την 25 ημέρα μετά τον εμβολιασμό. Φωτο: Juan Luis Fernández
Lorenzo

Πώς μπορεί να βελτιωθεί η παραγωγή
ποιοτικής καστανιάς
Η καλλιέργεια in vitro μπορεί

να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων παραγωγής ποιοτικής καστανιάς.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σύστημα για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών
ασυμβατοτήτων. Περαιτέρω, η ριζοβολία μικροτομών in vitro έχει ένα
υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας από τις παραδοσιακές μεθόδους, όπως η
αναπαραγωγή με μοσχεύματα ή στρωμάτωση. Ο αέριος εμβολιασμός σε
έναν θάλαμο ανάπτυξης χρησιμοποιώντας φυτά υβριδίων καστανιάς ως
υποκείμενα είναι μία εναλλακτική μέθοδος. Αυτή η μέθοδος μπορεί να
παράγει ένα μεγάλο αριθμό φυτών σε σημαντικά μικρότερο χρόνο σε
σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους εμβολιασμού.
Το πρώτο βήμα στη διαδικασία περιλαμβάνει την in vitro δημιουργία
κατάλληλων υβριδικών κλώνων που θα χρησιμοποιηθούν ως υποκείμενα και
ως ποικιλίες καστανιάς. Αυτά παρέχουν, αφενός βλαστούς (scions) για
τους μικρο-εμβολιασμούς και αφετέρου, μικροτομές για τις δοκιμές ριζοβολίας.
Παράλληλα, ο εμβολιασμός φυταρίων σε σειρά μπορεί να παρέχει μια σταθερή
πηγή εμβολιασμένων φυτών για καστανεώνες που πρόκειται να
εγκατασταθούν σε περιοχές απαλλαγμένες από τη μελάνωση. Τα φυτά που
έχουν εμβολιαστεί προηγουμένως διατηρούνται σε ένα θάλαμο ανάπτυξης και
αποτελούν την πηγή νέων βλαστών/μοσχευμάτων (scions) σε μία συνεχή
διαδικασία παραγωγής. Στο δεύτερο βήμα, μετά από μια διαδικασία
εγκλιματισμού, οι μικρο-εμβολιασμένες και οι in vitro αυτο-ριζωμένες
ποικιλίες και φυτά από το εμβολιασμό σε σειρά εγκαθίστανται στο πεδίο.

Εμβολιασμός σε σειρά σε θάλαμο ανάπτυξης Φωτο: Juan Luis Fernández Lorenzo

Παράχθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα AGFORWARD που χρηματοδοτήθηκε από το
Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Επίδειξη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 613520

Πλεονεκτήματα
• Η χρήση του μικρο-εμβολιασμού
επιτρέπει την έγκαιρη ανίχνευση
πιθανών
ασυμβατοτήτων
για
συγκεκριμένους
συνδυασμούς
υβριδικών κλώνων και ποικιλιών.

• Καθώς

η
διαδικασία
πραγματοποιείται
σε
αποστειρωμένες
ή
ημιαποστειρωμένες
συνθήκες,
οι
κίνδυνοι πιθανών μολύνσεων που
προέρχονται από τη διαδικασία
εμβολιασμού ελαχιστοποιούνται.

•Η

παραγωγή
εμβολιασμένων
φυτών είναι πολύ ταχύτερη από τη
χρήση συμβατικών μεθόδων και ο
εμβολιασμός μπορεί να γίνει όλο το
έτος .

• Σε ποικιλίες που δείχνουν ότι έχουν
υψηλή ικανότητα ριζοβολίας η
παραγωγή
φυτών
που
καλλιεργούνται με δικές τους ρίζες
αποτελεί μια νέα πηγή υλικού για
φύτευση σε περιοχές απαλλαγμένες
από τη μελάνωση.

Φυτάρια εμβολιασμένα σε σπορόφυτα της ποικιλίας
‘Parede’ ύστερα από διαδοχικό εμβολιασμένο, έτοιμα για
φύτευση στο πεδίο Φ ωτ ο : Miguel Martínez Ca- baleiro
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Το παρόν φυλλάδιο εκπονήθηκε στο πλαίσιο
του έργου AGFORWARD. Ενώ ο συντάκτης έχει
επεξεργαστεί
τις
καλύτερες
διαθέσιμες
πληροφορίες, ούτε ο συντάκτης ούτε η ΕΕ είναι
σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη για τυχόν
απώλεια, ζημία ή τραυματισμό που μπορεί να
προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με την
έκθεση.

Εμβολιασμός της ποικιλίας ‘Parede’ σε ένα φυτάριο καστανιάς μέσα σε αυξητικό θάλαμο
Φωτο: Juan Luis Fernández Lorenzo

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εισαγωγή και σταθεροποίηση των in vitro ποικιλιών
καστανιάς μπορεί να διαρκέσει από 1 έως 2 έτη. Ωστόσο, όταν το υλικό είναι
έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ως πηγή τομών/μοσχευμάτων (scions), η διαδικασία
παραγωγής εμβολιασμένων φυτών είναι πολύ γρήγορη. Τα πρώτα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η επιτυχία του μικρο-εμβολιασμού κυμαίνεται από 40
έως 75%, ανάλογα με τον συνδυασμό ποικιλιών / υβριδίων. Όταν
χρησιμοποιούνται φυτάρια καστανιάς για εμβολιασμό κατά σειρά το ποσοστό
επιτυχίας είναι συχνά κοντά στο 100%. Η δυνατότητα παραγωγής κάστανων
από εμβολιασμούς είναι εξαιρετικά υψηλή: οι κύκλοι εμβολιασμού 60 ημερών και
η μέση απόδοση των 4 τομών βλαστών (scion) ανά κύκλο επιτρέπουν σε έναν
καλλιεργητή να αποκτήσει από 106 μοσχευμένα φυτά από ένα μόνο αρχικό
βλαστό (scion) μετά από 20 μήνες σε συνθήκες ανάπτυξης θαλάμου. Σε κάθε
περίπτωση, για τη παραγωγή φυταρίων που θα είναι διαθέσιμα ως
υποκείμενα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχει ανάγκη για κατάλληλα
συστήματα διατήρησης των καρπών καστανιάς.
Τα φυτά από ορισμένες ποικιλίες, όπως η “Loura” και “Parede”, έχουν
παραχθεί με επιτυχία από μικροτομές, αλλά οι επιδόσεις τους στο πεδίο δεν
είναι ακόμη γνωστές. Δοκιμές στο πεδίο θα εντοπίσουν τυχόν μακροχρόνια
προβλήματα, όπως η παρουσίαση καθυστερημένης έλλειψης συμβατότητας στα
υποκείμενα από υβρίδια. Οι δοκιμές θα αποκαλύψουν επίσης αν το χαμηλό ύψος
του σημείο εμβολιασμού στους μικροεμβολιασμούς, το οποίο είναι πολύ κοντά
στο έδαφος, θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε επίδραση στον κίνδυνο μόλυνσης
από τη Phytophthora spp. που προκαλεί την ασθένεια της μελάνωσης.
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