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Αγρο-βιοτεχνολογία

Υποστηρίζουμε το Ελληνικό “Brand Name” στην 

Αγροδιατροφή

 Υποστήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων, ομάδων παραγωγών, γεωργών -

κτηνοτρόφων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας για την βελτίωση

των ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών.

 Αξιοποίηση της πλούσιας αυτόχθονης βιοποικιλότητας.

 Ενσωμάτωση τεχνολογιών (π.χ. marker assisted-breeding) για την ανάπτυξη

νέων ποικιλιών.

 Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το περιβάλον, για την παραγωγή

προιόντων υψηλής προστιθέμενης αξιας (π.χ. microbial cell factories) για τις

ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας.
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Τρόφιμα



Γενετική

Κληρονομήσιμη 
αλλαγή χαρακτήρων 
που περιλαμβάνει 
αλλαγές στην 
αλληλουχία του DNA



 αντικατάσταση μιας βάσης (SNP) 

 προσθήκη (Ι) ή απαλοιφή (D) μιας αλληλουχίας βάσεων

 άλλοι (π.χ. επαναλήψεις μικροδορυφορικού DNA)

ΚΑΛΟΣ

ΚΑΚΟΣ

ΩΡΑΙΑ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ



ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ



Κόστος ΑλληλούχισηςΚόστος Αλληλούχισης



Αλληλουχημένα ΓονιδιώματαΑλληλουχημένα Γονιδιώματα



Από την Γενετική στην Επι- γενετική

στην Επι-διατροφή



 αντικατάσταση μιας βάσης (SNP) 

 προσθήκη (Ι) ή απαλοιφή (D) μιας αλληλουχίας βάσεων

 άλλοι (π.χ. επαναλήψεις μικροδορυφορικού DNA)

ΚΑΛΟΣ

ΚΑΚΟΣ

ΩΡΑΙΑ

ΠΑΝΩΡΑΙΑ

Καλος

M M M

M M M

Καλoς 



Maternal Supplements with zinc 

methionine betaine choline, folate B12

Επι-διατροφή

AgoutiYellow



ΜΕΤΑ-ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ





Η μικροχλωρίδα του πεπτικού στον άνθρωπο
πρέπει να μάθουμε με ποιον(-ους) συμβιώνουμε





Οργάνωση της Γεωργικής Παραγωγής

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΛΩΝ ΖΩΩΝ

Δημιουργία 
παραλλακτικότητας
Επιλογή επιθυμητών 
γενοτύπων
Αναπολλαπλασιασμός

Όλες οι 
καλλιεργητικές -
κτηνοτροφικές
φροντίδες για την 
προστασία και την 
θρέψη

Διαλογή
Μηχανική, Φυσική, Χημική 
Επεξεργασία
Συσκευασία-Τυποποίηση
Διαφήμιση-Διάθεση

1ο 3ο2ο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ -
ΕΚΤΡΟΦΉ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Ομικές ΕπιστήμεςΟμικές Επιστήμες

ιχνηλασιμότηταιχνηλασιμότητα



Ποιες Βιο-καινοτομίες στην Αγρο-Διατροφη;

Εισαγωγή 

–ομικών
τεχνολογιών

• Χαρακτηρισμός και αξιοποίηση της 

βιοποικιλότητας

• Νέες ποικιλίες φυτών και φυλές ζώων

• Πιστοποίηση προϊόντων

• Ανάδειξη του διατροφικού πολιτισμού και 

κληρονομιάς (a “back to the future” approach)

• Κατανόηση της σχέσης διατροφής και υγείας

• Εξειδικευμένα τρόφιμα για ειδικές ομάδες 

καταναλωτών



Γονιδιωματικές τεχνολογίες για τη βελτίωση 
ποικιλιών φυτών

• NUTRITOM – Σύγχρονη βελτίωση των Ελληνικών 

ποικιλιών ντομάτας

– Ανάλυση του DNA ποικιλιών ντομάτας

– Eντοπισμός των γονιδίων που ελέγχουν ποιοτικά χαρακτηριστικά 

όπως περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, λυκοπένιο και αργινίνη

– Κατευθυνόμενες διασταυρώσεις για την εισαγωγή των 

χαρακτηριστικών σε επιλεγμένες ελληνικές ποικιλίες



Αλληλούχιση ποικιλιών ντομάτας



Χαρακτηρισμός ποικιλιών αμπέλου

• 450 δείγματα, ~300 ποικιλίες

• Ανάλυση DNA σημαντικών ποικιλιών

Αιδάνη Αγιωργίτικο Βιδιανό Βερτζάμι



Φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά

DNA της φασκομηλιάς (Salvia pomifera)

Φαρμακευτικά – αρωματικά φυτά

DNA της φασκομηλιάς (Salvia pomifera)



DNA ποικιλιών ελιάς – πληροφορίες για βελτίωση

Olea europea - Κορωνέϊκη

Hydroxytyrosol είναι ένα φαινυλεθάνιο, 

ένα είδος φαινολικού φυτοχημικού με 

αντιοξειδωτικές ιδιότητες

BIOHYDROX-TBIOHYDROX-T



Terpenes as biofuels

US Patent 7,846,222 (Amyris Biotechnolgies) 

claims a fuel composition comprising one of 

a group of specified isoprenoid compounds 

such as farnesane

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=7,846,222&OS=7,846,222&RS=7,846,222


Production of  high value compounds from marine 
organisms

An integrated effort for the efficient production and 

further exploitation of the potent natural anti-

inflammatory compound neorogioltriol and its 

congeners

NRG 28



Γερμανός - Solanum elaeagnifolium





Η Κτηνοτροφία στην εποχή του χαλκού και του 

σιδήρου στον Ελλαδικό χώρο



Τι έγινε τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα

Μέχρι τη δεκαετία του 60, οι αυτόχθονες φυλές ήταν τα κύρια 
οικόσιτα είδη

Γρήγορα αντικαταστάθηκαν από  εισαγόμενες φυλές αποδοτικότερες 
σε κρέας και γάλα λόγω μη βελτίωσης των αυτόχθονων φυλών.

Η εκτατική κτηνοτροφία μετατράπηκε σε εντατική



Ελληνικές Αυτόχθονες Φυλές



Pata Negra Bellota

150 Euros/Kg

San Daniele

30 Euros/Kg

Η γνώση του DNA δίνει προστιθέμενη αξία!



Ελληνική Φέτα από Ελληνικές Φυλές (;)

+Αιγοπρόβειο γάλα. 

+ Γίδινο γάλα μέχρι 30% κ.β.

- Απαγορεύεται η παρασκευή φέτας από άλλο 

είδος γάλακτος.



Εφαρμογή DNA τεχνολογιών για την αποτίμηση των τυριών



Μικροβιακή ποικιλομορφία σε παραδοσιακά τυριά

Bacteria
Yeast

Fungi

Livarot, Munster

St-Nectaire

Proteus 

Pseudomonas.

Psychrobacter

23%

17%

Chryseobacterium

Enterobacter 
Pseudomonas



Προϊόντα ωρίμανσης με μικροοργανισμούςΠροϊόντα ωρίμανσης με μικροοργανισμούς



Παραδείγματα

Metagenomic characterization of the microbial 

populations of winemaking chain - Italy

Metagenomic analysis of kimchi, a traditional Korean 

fermented food - Korea

Ελιές με προβιοτικά – Greece, Italy, Spain



Ιχνηλασιμότητα Προϊόντων 

• Πιστοποίηση φυτικών και ζωικών προϊόντων 

με την χρήση τεχνολογιών DNA
– Μοναδική «DNA υπογραφή» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

όλη την αλυσίδα παραγωγής - ιχνηλασιμότητα

– Προστασία των καταναλωτών από νοθείες

– Προστασία της προστιθέμενης αξίας ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντων 

– Προστασία των επενδύσεων που γίνονται για την παραγωγή 

νέων προϊόντων 

– Αποτελέσματα: Πιστοποίηση Mozzarela di buffala, Φέτας, 

Προϊόντων Ελληνικού Μαύρου Χοίρου κτλ.



Φάβα Σαντορίνης



Απομόνωση

DNA

Ανάλυση

Ταυτοποίηση των 

ειδών βασισμένη σε 

χλωροπλαστικούς 

δείκτες

Γονιδιωματική Ελαιόλαδο



Έλεγχος Γενετικά Τροποποιημένων 

Οργανισμών



DNA Ιχνηλασιμότητα 
ιατροδικαστική στα ζώα



Διατροφικό σκάνδαλο Αλόγου



Γενικός Πληθυσμός

Τώρα

Νεφροπαθείς

Διαβητικοί

Βρέφη

Κοιλιοκάκη

Ειδική Διατροφή
Ειδικά τρόφιμα

Γενική δίαιτα
Γενικά Τρόφιμα

Μελλοντικά

Ομάδες Άτομα

Εξατομικευμένη Διατροφή
Εξατομικευμένα τρόφιμα

Μέσος όρος

Εξατομικευμένη Διατροφή



Αθλητές Βρέφη

Παχύσαρκοι

Διαβητικοί

Εξειδικευμένα τρόφιμα για ειδικές ομάδες καταναλωτών

Νεφροπαθείς

Πάσχοντες από Κοιλιοκάκη



Προϊόντα Ελεύθερα Γλουτένης



Επιλογή πρώτης ύλης

Πατάτα – Ελληνικές καλλιέργειες (ΕΛΓΟ/Δήμητρα)

 Agria

 Mondial

 Fabula

 Spunda

 Liseta

 Marfona
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Επιλογή πρώτης ύλης

 Μπονέτ (μακρύσπερμο που έχει υποστεί υγροθερμική επεξεργασία)

 Νυχάκι (μακρύσπερμο)

 Γλασσέ (μεσόσπερμο) 

 Καρολίνα

 Μακρύσπερμο με φλοιό

 Μεσόσπερμο με φλοιό

 Καρολίνα με φλοιό

Ρύζι – μίγμα ποικιλιών Japonica



11/25/2014

Επιλογή πρώτης ύλης

Βελανίδι – μια νέα πηγή αλεύρων;;;;

 Q.ilex
 Q. ithaburensis
 Q. robur
 Q. coccifera
 Q. pubescens
 Q. trojana



Συμπεράσματα

• Νέες τεχνολογίες – γρήγορη βελτίωση του πολλαπλασιαστικού υλικού στην 

αγροτική παραγωγή. 

• Εισαγωγή καινοτομιών: απαραίτητη για την ικανοποίηση των διατροφικών 

αναγκών της ανθρωπότητας

• Βιοτεχνολογικές καινοτομίες - προστιθέμενη αξία σε προϊόντα

• Κατανόηση της σχέσης Γενετικής – Επιγενετικής – Μεταγονιδιωματικής και 

Διατροφής
– πρόληψη εμφάνισης νοσημάτων 

– μείωση κόστους της ιατρικής περίθαλψης



Έκθεση Mackinsey



Προτάσεις





Food products

Fuels and mineral oils

Textiles and clothes

Chemical and plastics

Metals

Machines

Drinks and smoke products

Non metallic fossils

Others

Wood products

Vehicles

C. Macedonia



Βασικες Παραγωγές στην Κ. Μακεδονία

Οπωροφόρα
(ροδάκινα, κεράσια, 

σταφύλια, ελιές)

Γαλακτοκομικά
(αίγες)

Ιχθυοκαλλιέργειες 
(φύκη, μαλάκια)

Δημητριακά και 
προϊόντα τους

Προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας 

(αρωματικά και 
φαρμακευτικά φυτά)

Εξειδικευμένα 
τρόφιμα, λειτουργικά 

τρόφιμα



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Νώτης Αργυρίου

inab.certh.gr


