
ΥΒΡΙΔΙΟ 

 Είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης δύο 

γενετικά ανόμοιων ατόμων, τα οποία όμως 

εκφράζουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό με 

διαφορετικό τρόπο. Στις αγροτικές καλλιέργειες, 

αγρότες και γεωπόνοι χρησιμοποιούν τον όρο 

για τις διαφορετικές ποικιλίες του ίδιου είδους 

(π.χ. καλαμπόκι) που συνήθως έχουν 

δημιουργηθεί με τεχνητό τρόπο για να παράγουν 

μεγαλύτερες ποσότητες ή πιο ανθεκτικά φυτά.   



Οι δύο παραπάνω ορισμοί έχουν κοινά τα 

παρακάτω χαρακτηριστικά:  

     1. εξέλιξη των παλαιών σε νέων 

     2. χρησιμοποιούνται στη διατροφή μας 

 



ΤΟΠΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
• Οι τοπικές ποικιλίες δημιουργήθηκαν από άγρια είδη που 

εξημέρωσε ο άνθρωπος σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι ποικιλίες 
αυτές διαδόθηκαν σε άλλους τόπους και προσαρμόστηκαν σε νέα 
περιβάλλοντα με τη χρήση διαφορετικών καλλιεργητικών τεχνικών. 
Στην πορεία του χρόνου ο συνδυασμός αυτών και άλλων 
παραγόντων  συντέλεσε  στην δημιουργία μιας μεγάλης αγροτικής 
βιοποικιλότητας. Με τις αλλαγές, όμως, που σημειώθηκαν το 
19ο αιώνα στην κοινωνία και την οικονομία η βιοποικιλότητα αυτή 
άρχισε να χάνεται και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Παρ’ όλα 
αυτά σήμερα εξακολουθούν να δημιουργούνται νέες τοπικές 
ποικιλίες είτε με την εξέλιξη των παλαιών είτε με την εξημέρωση 
λαχανικών και άλλων ειδών. 

• Οι τοπικές ποικιλίες αφορούν όλα τα γεωργικά είδη, όπως τα σιτηρά, 
το αμπέλι, τα οπωροφόρα αλλά και τα καλλωπιστικά.  

• Οι τοπικές ποικιλίες δεν παραπέμπουν μόνο στα φυτά και τα 
προϊόντα τους. Ενσωματώνουν επιπλέον την ιστορία και τον 
πολιτισμό των τοπικών κοινωνιών που τις δημιούργησαν, αλλά και 
τη γνώση που αυτές αποκτήσανε από την καλλιέργεια και την χρήση 
τους. 



ΓΤΟ 

Με τον όρο γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί 
εννοούμε τους ζωντανούς οργανισμούς στους 
οποίους εισάγουμε τεχνητά ένα ξένο γονίδιο που 
προσδίδει ένα νέο χαρακτηριστικό στον 
οργανισμό π.χ. ανθεκτικότητα σε παράσιτο. 
Όταν ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό αυτό 
το κύτταρο τού γενετικά τροποποιημένου 
οργανισμού, τα νέα χαρακτηριστικά 
μεταβιβάζονται στους απογόνους του. 

 
 



ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  

ΓΤΟ 
Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία:  

        Μεταφορά αλλεργιών, δημιουργία ανθεκτικών 

μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά λόγω μετάδοσης των 

γονιδίων που προσδίδουν την ανθεκτικότητα αυτή, 

πιθανότητα για άγνωστες επιδράσεις που μπορούν να 

έχουν σχέση με καρκίνο ή άλλες επιδράσεις στην 

ανθρώπινη υγεία 

 

Κίνδυνοι για το περιβάλλον: 

    Ανεπιθύμητη μεταφορά  ΓΤ χαρακτηριστικών σε άλλους 

οργανισμούς με φυσικούς τρόπους, απώλεια του πλούτου 

της βιολογικής διαφοροποίησης στο φυτικό και ζωικό 

βασίλειο, άγνωστες επιδράσεις σε μικρόβια ή άλλους 

μικροοργανισμούς του εδάφους. 

 



ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αντίθεση των 
βιοκαλλιεργητών για την εισαγωγή ΓΤΟ στη χώρα μας, η 
οποία συμβαδίζει με την κοινή γνώμη της χώρας  -και 
χαρακτηρίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά μη αποδοχής των 
ΓΤΟ σε ευρωπαϊκό επίπεδο- βασίζεται περισσότερο σε 
ενστικτώδεις αντιδράσεις. Πράγματι, η ανάγκη για 
σχετική πληροφόρηση, έρευνα και εκπαίδευση στον 
τομέα της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα δείχνει να 
είναι επιτακτική. Συμβουλευτικά σεμινάρια για τους 
αγρότες, τα οποία θα συνδέσουν τη στάση τους απέναντι 
στους ΓΤΟ με τους στόχους της βιολογικής γεωργίας και 
νομικά πλαίσια που θα διασφαλίζουν την γνησιότητα των 
σπόρων, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην διαφύλαξη 
της διατήρησης των αρχών της βιολογικής γεωργίας στη 
χώρα μας.   
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