
Η γεωργική βιοποικιλότητα 
αποτελεί στρατηγική επιλογή 
του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

Η λειτουργία της Τράπεζας Γενετικού Υλικού (ΤΓΥ), με 
διεθνείς προδιαγραφές, στο νέο κτίριο, στη Θέρμη 
Θεσσαλονίκης, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω 
ότι η γεωργική βιοποικιλότητα συνιστά παραγωγικό 

και περιβαλλοντικό στόχο αλλά ταυτόχρονα και στρατηγική επι-
λογή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Οι Τράπεζες Γενετικού Υλικού στοχεύουν στη διατήρηση γενε-
τικού υλικού φυτών και στη βιωσιμότητά του, ώστε το ενδογενές 
αυτό υλικό, αυτονόητα προσαρμοσμένο στις τοπικές συνθήκες, 
να είναι διαθέσιμο για αναπαραγωγή στην περίπτωση σημερινών 
ή μελλοντικών αναγκών, όπως π.χ. μετά από καταστροφικά γεγο-
νότα ή ακραίες κλιματικές συνθήκες.

Ακόμη είναι αναγκαίες για διατήρηση καλλιεργειών, που κιν-
δυνεύουν να χαθούν λόγω αντικατάστασής τους από καινούρ-
γιες πιο αποδοτικές, ή για τη διατήρηση κάποιου αγρονομικού 
χαρακτηριστικού ενός φυτού. Στην ουσία τους αποτελούν εθνικό 
πλούτο, συνδέονται με την ιστορία και τον πολιτισμό της χώρας.

Στην προσπάθεια μιας φυσιολογικής παραγωγικής αναγέν-
νησης της υπαίθρου, σε μια χώρα με πλούσια, αξεπέραστη θα 
έλεγα βιοποικιλότητα και μεγάλο αριθμό αυτοφυών και καλλιερ-
γούμενων ειδών, είναι παραπάνω από απαραίτητο η σωστή και 
ολοκληρωμένη λειτουργία μιας Εθνικής ΤΓΥ, με τη δυνατότητα 
να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να διαθέτει γενετικό υλικό από 
όλη την Ελλάδα. Να επαναπροσδιορίζει τις πραγματικές της πα-
ραγωγικές δυνατότητες στη βάση του τοπικού πλεονεκτήματος, 
του ποσοτικά μικρού, αλλά στην ουσία, ακόμη και εμπορικά “με-
γάλου”, να επαναδιαπραγματεύεται σε κάθε περίπτωση με την 
“άνοστη τεχνολογία” του υπερκέρδους, το χαμένο ποσοστό της 
εγχώριας παραγωγικής φύσης. 

Η ίδρυση της Τράπεζας Γενετικού Υλικού το 1981 με τη συγ-
χρηματοδότηση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO) και του πρώην Υπουργείου Γεωργίας 
αποτέλεσε το πρώτο βήμα, που συνεχίστηκε με την καθοριστική 
δουλειά από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετι-
κών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης έγινε εφικτή, όχι μόνον η κτιριακή επέκταση αλλά και η 
συλλογή περισσότερων από 7.000 δειγμάτων τοπικών παραδο-
σιακών ποικιλιών και 4.500 δειγμάτων άγριων συγγενών των 
καλλιεργούμενων ειδών καθώς και αυτοφυών ειδών. Επίσης, η 
διατήρηση σήμερα 250 γηγενών ποικιλιών αμπέλου. 

Η νέα διεθνής συνθήκη που έρχεται να εξασφαλίσει τη χρη-
σιμοποίηση των γενετικών πόρων, το «Πρωτόκολλο της Ναγκό-
για», είναι ένα επιπλέον βήμα για τη διαχείριση των γενετικών 
πόρων. Στην ουσία διασφαλίζει τη νόμιμη χρήση μόνο γενετικών 
πόρων που έχουν αποκτηθεί νόμιμα και κάθε χώρα έχει κυριαρχι-
κά δικαιώματα στους δικούς της γενετικούς πόρους, με αντίστοι-
χα οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους. 

Ευελπιστούμε το νέο κτίριο της ΤΓΥ στη Θέρμη, που εγκαινιά-
ζουμε την 1η Φεβρουαρίου, να μπορέσει να εξελιχθεί σε κομβικό 
και εθνικό σημείο αναφοράς και διατήρησης ελληνικού γενετι-
κού υλικού. Χρησιμοποιώντας τις δημόσιες παραγωγικές αναξι-
οποίητες γαίες θα εγγυηθούμε τη μεγαλύτερη αξιοποίησή του.

Σε κάθε περίπτωση, ως αρμόδιο Υπουργείο, έχουμε δεσμευθεί 
να κάνουμε και τα επόμενα απαραίτητα βήματα για την καλύτερη 
λειτουργία των Τραπεζών Γενετικού Υλικού και των Βοτανικών 
Κήπων της χώρας μας. 
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