
H καλλιέργεια ηης ροδιάς ζηην 

Ελλάδα

ηαύξνο Βεκκνο

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο

Γηεπζπληήο Δξγαζηεξίνπ Γελδξθνκίαο ΓΠΑ



Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο

•Ρνδηά ή ξντδηά ή Ρνηά

•Punica granatum L. Οηθνγέλεηα Punicaceae   (2n=16)

• Ηζηνξηθό ηεο θαιιηέξγεηαο

Καηάγεηαη από ηελ Πεξζία → Κύπξν→ Διιάδα

Καιιηεξγείηαη ζηηο Ηλδίεο, Ηηαιία, Ηζπαλία, Αίγππην, ΖΠΑ θ.α.

Η θαιιηέξγεηα ζηελ Διιάδα

Ζ θαιιηέξγεηα αλαθέξεηαη από ηα αξραία ρξόληα

Κέληξα θαιιηέξγεηαο: Αξγνιίδα (Δξκηόλε), Κξήηε, Νεζηά Β. Αηγαίνπ, 

Μαγλεζία, ,Γξάκα, Βέξνηα θαη Πέιια



Η ζεκαζία ηεο θαιιηέξγεηαο

• Γηαηί λα θαιιηεξγήζνπκε ηε ξνδηά;

• Καιισπηζηηθό δέλδξν θαη ζαλ ζάκλνο ζε θξάθηεο

• Αμηνπνίεζε ηνπ μύινπ ζηελ μπινγιππηηθή

• Καξπνί: λσπνί, ρπκνπνίεζε, άιιεο ρξήζεηο

• Βπξζνδεςία (νη θινύδεο ησλ θαξπώλ)

• Φαξκαθεπηηθή (είλαη πινύζηνη ζε πνιπθαηλόιεο θαη 

αλζνθπάλεο)

• Αθεςήκαηα θινηνύ, ξίδαο, αλζέσλ ρξεζηκνπνηνύλην γηα       

δηάθνξεο παζήζεηο όπσο δπζεληεξία , δηάξξνηα θ.ά.)

• Μπαίλεη λσξίο ζε θαξπνθνξία θαη δίλεη αξθεηά θαιέο 

απνδόζεηο 



• Γηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ ξνδηνύ ζήκεξα

Νσπνί θαξπνί

Καξπίδηα λσπά ή απνμεξακέλα

Υπκόο θξέζθνο ή ζπκππθλσκέλνο (ρξήζε κεηά από 

ζπληήξεζε θαη αξαίσκα)

ηξόπη ξνδηνύ, θξαζί, άιια πνηά (π.ρ. 

γξελαδίλε)→επεξγεηηθό ζηνλ ππξεηό

Μαξκειάδεο, ιάδη από ηα ζπέξκαηα

Απνμεξακέλνη ζπόξνη

πκπιεξώκαηα δηαηξνθήο

Μαύξν ηζάη, ζθεπάζκαηα δεκεηξηαθώλ, κπηζθόηα θ.ι.π.

Γηάθνξα θαιπληηθά πξντόληα 



Δπεξγεηηθέο Ιδηόηεηεο ξνδηνύ

Ο ρπκόο ηνπ ξνδηνύ έρεη πςειή ζπγθέληξσζε νιηθώλ

θαηλνιηθώλ νπζηώλ θαη ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή ηθαλόηεηα

 Σν ξόδη ραξαθηεξίδεηαη από αληηθαξθηληθέο,

αληηθιεγκνλώδεο θαη αληηβαθηεξηδηαθέο ηδηόηεηεο

 Πξνζηαηεύεη από ηελ ππέξηαζε, ην δηαβήηε, ηνλ θίλδπλν

ηεο ζηεζάγρεο θαη πξνάγεη ηε λεαληθόηεηα ηνπ δέξκαηνο

 Σα πεξηζζόηεξα αληηνμεηδσηηθά θαίλεηαη όηη ηα έρεη

ν θινηόο όπνπ πεξηέρεη πνπληθαιαγίλε, πνπληθαιίλε

θαη γαιιηθό νμύ



Θξεπηηθή θαη δηαηηεηηθή αμία ηνπ 

ξνδηνύ 

Ο ρπκόο ξνδηνύ είλαη πινύζηνο ζε

βηηακίλεο A,C θαη E, ζάθραξα θαη

νξγαληθά νμέα.

Πεξηέρεη επίζεο αζβέζηην, θώζθνξν, θάιην

θαη καγλήζην.

Έλα κέηξην ξόδη έρεη πεξίπνπ 100 ζεξκίδεο.



Η θαιιηέξγεηα ηεο ξνδηάο 

ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν



Παξαγσγή ξνδηώλ ζε δηάθνξεο ρώξεο 

ζηνλ θόζκν (Γξνγνύδε θ.α., 2012)



εκαληηθόηεξεο ρώξεο παξαγσγήο ξνδηώλ

Xώξα      Παξαγσγή (ηόλνη)         Πνζνζηό 

Ηλδία 1.200.000 53,33% 

Ηξάλ 650.000 28,89% 

Ζ.Π.Α. 100.000 4,44%

Σνπξθία 75.000 3,33%

Ηζπαλία 60.000 2,67%

Ηζξαήι 20.000 0,89%

Λνηπέο 145.000 6,44%

ΤΝΟΛΟ 2.250.000

Πεγή: http://www.citrogold.co.za/Pomtechwebsite.pdf

http://www.citrogold.co.za/Pomtechwebsite.pdf


 Γπάθημα 2. Σςνολικέρ εκηάζειρ ποδιών ζηην Ελλάδα 

(1994-2007) 
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Θεηηθέο Πξννπηηθέο θαιιηέξγεηαο

• Διιεηκκαηηθό πξντόλ ηόζν ζηελ ειιεληθή όζν θαη ζηε 

δηεζλή αγνξά

• Πνιιά λέα πξντόληα κε βάζε ην ξόδη εκθαλίδνληαη 

ζπλερώο ζηε δηεζλή αιιά θαη ζηελ εγρώξηα αγνξά

• Οη θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα αγνξάδνπλ πξντόληα πςειήο 

ζξεπηηθήο αμίαο

• Ζ δηεζλήο βηνκεραλία δεηάεη όιν θαη πεξηζζόηεξν 

πξντόλ γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο

• Οη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο θαίλεηαη λα είλαη 

επλντθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο

• Ζ Διιάδα εηζάγεη κεγάιεο πνζόηεηεο ξνδηώλ (Από  

Σνπξθία, Ηξάλ, Ηλδία, Αίγππην, Ηζξαήι).



Αξλεηηθνί Παξάγνληεο

• Σα πεξηζώξηα αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα (θίλδπλνο πηώζεο ηεο ηηκήο 

αδπλακία πώιεζήο ηνπ) 

• Ζ λσπή θαηαλάισζε παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο 

ζπγθξηηηθά κε ηα ππόινηπα θξνύηα

• Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα πεηξακαηηθά δεδνκέλα γηα 

ηηο απνδόζεηο ησλ εηζαγόκελσλ πνηθηιηώλ ζηηο 

ειιεληθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο

• Οξηζκέλνη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε 

δεκνηηθόηεηα ησλ ξνδηώλ ζα ειαηησζεί κε ηελ 

αλαθάιπςε ηεο επόκελεο ‘ζνύπεξ’ ηξνθήο 2.



Γλσξηκία κε ην δέλδξν
• Δίλαη δέλδξν θπιινβόιν (κεξηθά θύιια είλαη αεηζαιή)

• Αλαπηύζζεηαη ζπλήζσο ζε ζάκλν αιιά κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί θαη ζε δέλδξν ύςνπο κέρξη 6 κέηξσλ

• Δίλαη δέλδξν καθξόβην (κέρξη θαη 200 ρξόληα)

• Σα θύιια είλαη κηθξά θαη ινγρνεηδή, αληίζεηα

• Οη νθζαικνί (κάηηα) είλαη μπινθόξνη θαη κηθηνί θαη 

βξίζθνληαη δύν ζε θάζε θόκβν ζηα πιάγηα ησλ βιαζηώλ

• Οξηζκέλνη βιαζηνί ζηα πιάγηα είλαη κηθξνί (ινγρνεηδή) 

θαη νξηζκέλνη θαηαιήγνπλ ζε ‘άθαλζα’

• Σα άλζε πξνέξρνληαη από ηνπο κηθηνύο νθζαικνύο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα πιάγηα βιαζηώλ παξειζόληνο έηνπο 

ζπλήζσο ζε κηθξά ινγρνεηδή

• Σα άλζε  βξίζθνληαη ζηελ άθξε ηξέρνπζαο βιάζηεζεο 

(έλα ή πνιιά καδί, ζπλήζσο κέρξη 5)



Ρνδηά 4 ρξόλσλ ζε κνξθή ζάκλνπ







Μνξθνινγία αλζέσλ θαη θαξπώλ

• Τπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο αλζέσλ

Μαθξόζηπια (θπιηλδξηθά ζηε βάζε), 

κεγάια→έγρξσκα→γόληκα θαη θαξπνθόξα

Βξαρύζηπια (θσληθά) πνπ έρνπλ κηθξό ζηύιν (πνπ 

βξίζθεηαη ρακειόηεξα από ηνπο αλζήξεο) θαη είλαη άγνλα

Σα πην πξώηκα ζεσξνύληαη πην γόληκα

• Καξπόο  Δίλαη ξάγα κε ζθαηξηθό ζρήκα, κεγάιν κέγεζνο, 

ν θινηόο θνθθηλνπξάζηλνο (δηαθέξεη ζηηο πνηθηιίεο), κε 

πνιινύο ζπόξνπο (660-670 / θαξπό θαηά κέζν όξν). 

• Ζ γεύζε δηαθέξεη από πνηθηιία ζε πνηθηιία από πνιύ μηλή 

κέρξη πνιύ γιπθηά



 

 

Άγνλα άλζε
Γόληκα άλζε



Άλζεζε-Δπηθνλίαζε-Γνληκνπνίεζε

• Ζ αλζνθνξία μεθηλά ζηα ηέιε Απξηιίνπ-αξρέο Μαΐνπ

θαη δηαξθεί γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα.

• Οη θαιύηεξνη θαξπνί πξνέξρνληαη από ηα πξώτκα άλζε

• Δίλαη απηνγόληκν θπηό αιιά ε ζηαπξνγνληκνπνίεζε 

κπνξεί λα απμεζεη κέρξη 20% ηελ παξαγσγή θαη 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ θαξπώλ (λεόηεξεο έξεπλεο)

• Σα άλζε ζεσξείηαη όηη δελ πεξηέρνπλ λέθηαξ θαη δελ 

πξνζειθύνπλ ηηο κέιηζζεο

• Η παξνπζία ηεο κέιηζζαο δελ ζεσξείην απαξαίηεηε 

γηα ηελ επηθνλίαζε θαη αύμεζε ηεο παξαγσγήο (ήκεξα 

λεόηεξεο έξεπλεο δείρλνπλ όηη κπνξεί λαζπκβάιιεη 

ζηελ επνθνλίαζε)



Κιηκαηηθέο απαηηήζεηο

• Δπδνθηκεί ζε ζεξκέο πεξηνρέο, κε εύθξαην κέρξη θαη 

ππνηξνπηθό θιίκα

• Αληέρεη κέρξη -10°C ην ρεηκώλα, ε αληνρή όκσο 

ζηνπο παγεηνύο δηαθέξεη κεηαμύ ησλ πνηθηιηώλ θαη 

ηεο επνρήο πνπ ζπκβαίλνπλ

• Δίλαη αλζεθηηθή ζηε μεξαζία

• Γελ ηεο αξέζνπλ νη ςπρξνί άλεκνη θαη νη νκίριεο



Κιηκαηηθέο απαηηήζεηο

• Έρεη κηθξέο αλάγθεο ζε ςύρνο

(150-400 ώξεο Θ° <7 °C)

• Τςόκεηξν. Αληέρεη αθόκε θαη ζηα 800-1000 κέηξα

• Τςειέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη επλννύλ ηελ 

θαιή γεύζε, ηνλ θαιό ρξσκαηηζκό θαη ηελ σξίκαζε 

ησλ θαξπώλ

• Πνιύ πςειέο πξνθαινύλ εγθαύκαηα ζηνπο θαξπνύο 

• Πνιιέο βξνρέο ην θαινθαίξη δίλνπλ πνιινύο 

θαξπνύο αιιά καιαθνύο κε κηθξή ηθαλόηεηα 

κεηαθνξάο θαη ζπληήξεζεο



Δδαθηθέο απαηηήζεηο

• Δπδνθηκεί ζε δηάθνξνπο ηύπνπο εδαθώλ

• Αλέρεηαη ηα κέηξηα αιθαιηθά εδάθε

• Απνδίδεη όκσο θαιά ζε πινύζηα, βαζηά, γόληκα, κέζεο 

ζύζηαζεο εδάθε, αξδεπόκελα θαη ακκναξγηιώδε κε pH

5,5-7,0 ( θαη’ άιινπο 6,5-7,5)

• ε μεξά θαη άγνλα εδάθε ή ειαθξά ακκώδε νη θαξπνί 

γίλνληαη κηθξνί θαη επαίζζεηνη ζην ζρίζηκν ελώ ζε 

βαξηά πειώδε νη θαξπνί δελ ρξσκαηίδνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά

• Δίλαη αξθεηά αλζεθηηθή ζε ζρεηηθά αιαηνύρν λεξό θαη 

αιθαιηθά εδάθε (λεξό κέρξη θαη 2000 ppm ζε άιαηα 

θαη έδαθνο κέρξη 4,5 ds/m)



Πνιιαπιαζηαζκόο

• Μηθηή κέζνδνο

 πόξνο→ ζπνξόθπηα→ εκβνιηαζκόο → κεηαθύηεπζε ζην ρσξάθη

 Σξόπνη εκβνιηαζκνύ α. ππόθινηνο εγθεληξηζκόο ην Μάξηην 

 β. Δλνθζαικηζκόο κε όξζην ‘Σ’ ή Πιαθίηε ηνλ Αύγ. ή ην επη.

• Αγελείο ηξόπνη πνιιαπιαζηαζκνύ

 Παξαθπάδεο

 Μηθξνπνιιαπιαζηαζκόο

 Μνζρεύκαηα

 Ξπινπνηεκέλα άθπιια κνζρεύκαηα (θύξηνο ηξόπνο)

 Φπιινθόξα κνζρεύκαηα

• Σα θπηά πνπ πξνέξρνληαη από αγελή πνιιαπιαζηαζκό κπνξεί λα 

εκβνιηάδνληαη κε άιιε πνηθηιία αλ απηό θξίλεηαη απαξαίηεην



Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 

κε άθπιια κνζρεύκαηα

• Βιαζηνί 1-2 εηώλ θόβνληαη από ηα θπηά αξγά ην 

Φζηλόπσξν ή Φεβξνπάξην – Μάξηην. Σα θνξπθαία 

ηκήκαηα ησλ βιαζηώλ είλαη θαιύηεξα

• Οη βιαζηνί θόβνληαη ζε ηκήκαηα (κνζρεύκαηα) κήθνπο 

20 - 30 εθαη. πεξίπνπ→γίλεηαη ραξαγή→εκβαπηίδνληαη 

ζε νξκόλε ΗΒΑ (2000 ppm) →ηνπνζεηνύληαη ζε ηδάθη 

ξηδνβνιίαο ή ζε εμσηεξηθό ρώξν (θπηώξην)

• Μεηά ηε ξηδνβνιία κεηαθέξνληαη ζε θπηώξηα θαη 

θπηεύνληαη ζε απνζηάζεηο 20 Υ 30 εθαηνζηά.

• Αλ ρξεηαζηεί γίλεηαη εκβνιηαζκόο γηα αιιαγή πνηθηιίαο 

θαη κεηαθπηεύνληαη ζην ρσξάθη κεηά έλα ε δύν ρξόληα



Πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ πνιιαπιαζηαζκνύ 

κε θπιινθόξα κνζρεύκαηα

• Σκήκαηα βιαζηώλ 10-15 εθαηνζηά θόβνληαη από βιαζηνύο 

ηξέρνπζαο  επνρήο ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Μέζα Ινπλίνπ – κέζα 

Απγνύζηνπ ζεσξείηαη ε θαιύηεξε επνρή

• Σα κνζρεύκαηα ζπλήζσο απνηεινύληαη από 4 θόκβνπο. ηνπο δύν 

από απηνύο θόβνληαη ηα θύιια ελώ ζηνπο άιινπο δηαηεξνύληαη

• Σα κνζρεύκαηα ηνπνζεηνύληαη ζηελ πδξνλέθσζε γηα ξηδνβνιία

• ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνύληαη ζε γιαζηξάθηα κε ππόζηξσκα 

εκπινπηηζκέλν ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία

• Μεηά ηελ αλάπηπμή ηνπο θαη ζθιεξαγώγεζε κεηαθπηεύνληαη ζε 

γιάζηξεο (1,5-3 ιίηξσλ) θαη κεηαθέξνληαη ζην ύπαηζξν

• ηε ζπλέρεηα θιαδεύνληαη, κνλνβεξγίδνληαη θαη ππνζηπιώλνληαη

• Όηαλ θηάζνπλ ην ύςνο 80-100 εθαηνζηά είλαη έηνηκα γηα 

κεηαθύηεπζε ζηνλ αγξό







Δγθαηάζηαζε θπηείαο

• Δπνρή θύηεπζεο Δμαξηάηαη από ην ηξόπν πνι/ζκνύ 

Γηα θπηά πνπ πξνήιζαλ από άθπιια κνζρεύκαηα: Φζηλόπσξν

(κε ηελ πηώζε ησλ θύιισλ ή ηέινο ρεηκώλα-αξρέο άλνημεο (ζε 

παγεηόπιεθηεο πεξηνρέο) κε γπκλόξηδα θπηά

Γηα θπηά από θπιινθόξα κνζρεύκαηα: Οθη/ξην/Ννέκ. ή άλνημε

Ζ θύηεπζε γίλεηαη καδί κε κπάια ρώκαηνο 

• Απνζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα θύηεπζεο. Οη απνζηάζεηο 

εμαξηώληαη από ην ζρήκα κόξθσζεο πνπ ζα επηιέμνπκε

• ρήκα κόξθσζεο      Απνζηάζεηο Αξηζκόο δέληξσλ/ζηξ

Φπηά ζάκλνη 4Υ4 κ  ή  3Υ4             62  ή  83   

Γέλδξα ζε θύπειιν   4Υ5κ   ή  4Υ4              50  ή  62

Γξακκηθό (παικέηηα)2Υ5κ  ή  2,5 Υ5         100 ή  80

Καιισπηζηηθνί θξάθηεο  30-40 εθαηνζηά κεηαμύ ησλ θπηώλ



Δγθαηάζηαζε θπηείαο-θιάδεκα δηακόξθσζεο

• Οη απνζηάζεηο θύηεπζεο εμαξηώληαη από ηε δσεξόηεηα 

ηεο πνηθηιίαο θαη ην έδαθνο. Οη δσεξέο πνηθηιίεο 

θπηεύνληαη ζε κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο 5,5Υ5,5 κέηξα

• Γηακόξθσζε ζάκλνπ

 Θεξηλή πεξίνδν κεηά ηε θύηεπζε → θακηά επέκβαζε

 Υεηκώλα→θιάδεκα ζε ύςνο 10 εθαηνζηά από ην έδαθνο

 Δπόκελν θαινθαίξη→Γηαηήξεζε 4-5 βιαζηώλ→βξαρίνλεο

 Αθαίξεζε ζπλερώο ησλ πνιιώλ βιαζηώλ πνπ εκθαλίδνληαη θαη 

αληαγσλίδνληαη ηνπο θύξηνπο βιαζηνύο ώζηε ην θπηό λα πάξεη ην 

θππειινεηδέο πξνο εκηζθαηξηθό ζρήκα.

• Σν θππειινεηδέο ζρεκαηίδεηαη κε ηε ζύληκεζε ηνλ πξώην 

ρξόλν ζηα 60-80 εθαηνζηά θαη δηαηεξώληαο 3 βιαζηνύο

γηα βξαρίνλεο

• Σν ζακλώδεο είλαη κάιινλ ην πην παξαγσγηθό



Σξόπνο θαξπνθνξίαο θαη θιάδεκα 

θαξπνθνξίαο

• Ζ ξνδηά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κηθξνύο πιάγηνπο βιαζηνύο (ινγρνεηδή)

• Σα ινγρνεηδή απηά βξίζθνληαη ζε βιαζηνύο ειηθίαο 2-3 εηώλ θαη πξνο 

ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο θόκεο

• Δπνρή θιαδέκαηνο Μπνξεί λα γίλεη θαηά ηε ιεζαξγηθή πεξίνδν από 

ηε πηώζε ησλ θύιισλ κέρξη ηέινο ρεηκώλα κε εμαίξεζε ηηο ςπρξέο θαη 

παγεηόπιεθηεο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ηελ άλνημε

• Σξόπνο θιαδέκαηνο

 Αθαίξεζε παξαθπάδσλ θαη ιεπηώλ ηαρπθπώλ βιαζηώλ

 Αθαίξεζε πνιύ ππθλώλ βιαζηώλ, εμαληιεκέλσλ θαη εζσηεξηθώλ 

πνπ ζθηάδνληαη

 ύληκεζε καθξώλ θαη δσεξώλ θιάδσλ γηα λα δώζνπλ 

πεξηζζόηεξνπο κηθξνύο θαξπνθόξνπο πιάγηνπο βιαζηνύο

 Οη θαξπνθόξνη θιάδνη πξέπεη λα αλαλεώλνληαη

 Σα απζηεξά θιαδέκαηα πξέπεη λα απνθεύγνληαη



 

Πίνακαρ 1. Κόζηορ Εγκαηάζηαζηρ Φςηείαρ 

Ροδιάρ (€/ζηπέμμα) 

  
1ο 

Έηορ 

2ο 

Έηορ 

3ο 

Έηορ ΤΝΟΛΟ 

Επγαζία 33 33 28 94 

Μεηαβληηό 

Κεθάλαιο 40 52 78 170 

ηαθεπό 

Κεθάλαιο 524 19 - 543 

Αγοπά δεν/λίων 

Σύζηημα άπδ/ηρ 

Λοιπά 

 

244 

242 

38 

   

Έδαθορ 30 30 30 90 

Σόκοι 20 33 47 100 

Εκη/μενη αξία 

Παπαγωγήρ 0 0 145 145 

ΤΝΟΛΟ 647 167 38 852 

Δαπάνερ *    480 

ΤΝΟΛΟ 807 327 198 1332 

*Απόζβεζη, αζθάλιζη, ζςνηήπηζη και ηόκοι 

κηιπίων και μησανημάηων για 3 έηη 

 Πηγή: Επεξεπγαζία ζςγγπαθέων 



Απνδόζεηο-Χξίκαζε-πγθνκηδή

• Δίζνδνο ζε θαξπνθνξία→2ν-3ν ρξόλν. Δμαξηάηαη από ηελ 

πνηθηιία θαη ην ηξόπν πνιιαπιαζηαζκνύ

• Απόδνζε νπσξώλα 8-10 ρξόλσλ 1,8 - 2,5 ηόλνη/ζηξέκκα

• Ζ απόδνζε κπνξεί λα κεηώλεηαη ζηαδηαθά κεηά ηα 30 ρξόληα

• Δπνρή σξίκαζεο→Σέιε επηεκβξίνπ – Οθηώβξηνο 

(Ννέκβξηνο)

• Ζ επνρή δηαθέξεη κε ηελ πνηθηιία θαη ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο

• Οη ώξηκνη θαξπνί πξέπεη λα ζπιιέγνληαη άκεζα γηαηί 

θηλδπλεύνπλ λα ζρηζηνύλ. Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη ζε 2-5 ρέξηα

• Ζ ζπγθνκηδή γίλεηαη κε ηε ρξήζε ςαιηδηνύ



Ρνδηά ζε πιήξε άλζεζε



Θξέςε - ιίπαλζε ησλ θπηώλ

• Γέλδξν απαηηεηηθό ζε άδσην

• Λίπαλζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θπηείαο

 1-2 ηόλνη θνπξηά/ζηξέκκα ή ελαιιαθηηθά

 3-5 θηιά/δελδξν θνπξηά, 500 γξακκάξηα απιό θσζθνξηθό θαη 

300 γξακκάξηα ζεητθό θάιην

• Λίπαλζε λεαξώλ δέλδξσλ κε άδσην

 1νο ρξόλνο→80-100 γξακκάξηα άδσην ζε 3-4 δόζεηο (1ε δόζε 

ζηα κέζα ηεο άλνημεο όηαλ ηα θπηά έρνπλ ύςνο 15-20 εθαηνζηά

 Σν 2ν θαη 3ν ρξόλν ρνξεγνύληαη 120-150 γξακκάξηα αδώηνπ ζε 

2-3 δόζεηο (1ε δόζε αξγά ην ρεηκώλα).

• Λίπαλζε παξαγσγηθήο θπηείαο κε άδσην

 Μεηά ην 5ν ρξόλν ηα θπηά απαηηνύλ 200-400 γξακκάξηα αλά 

θπηό θάζε ρξόλν. Ζ δνζνινγία εμαξηάηαη από ηε θαξπνθνξία 

ηνπ πξνεγνύκελνπ ρξόλνπ, ην κέγεζνο ηνπ δέλδξνπ θαη ην ηύπν 

ηνπ εδάθνπο. 



Λίπαλζε παξαγσγηθήο θπηείαο

• Δπνρή εθαξκνγήο αδώηνπ

 ε βαξηά εδάθε θαη πεξηνρέο κε ιίγε βξνρόπησζε ρνξεγείηαη 

ζε κία δόζε ηέινο θζηλνπώξνπ κε αξρέο ρεηκώλα

 ε ειαθξά εδάθε ζε δύν δόζεηο (ε 1ε ζην ηέινο ρεηκώλα θαη ε 

2ε ηελ άλνημε)

 ε όιε ηε βιαζηηθή πεξίνδν κε πδξνιίπαλζε

• Τπεξβνιηθή ιίπαλζε κε άδσην

 Καζπζηεξεί ηελ είζνδν ζε θαξπνθνξία θαη θάλεη ηα λεαξά 

θπηά επαίζζεηα ζηνπο παγεηνύο

 Μπνξεί λα κεηώζεη ηελ θαξπόδεζε

• Όςηκε ιίπαλζε αδώηνπ κπνξεί λα νςηκίζεη ηελ παξαγσγή, 

λα κεηώζεη ην ρξσκαηηζκό ησλ θξνύησλ θαη λα θάλεη ηα θπηά

επαίζζεηα ζηνπο ρεηκσληάηηθνπο παγεηνύο

• Λίπαλζε κε θάιην θαη θώζθνξν 

 Καιό είλαη λα γίλεηαη ρνξήγεζε 150 -200 γξακκάξηα αλά 

δέλδξν θάζε 2-3 ρξόληα 



Λίπαλζε

• Γελ ππάξρνπλ επαξθή επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ξνδηάο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία νύηε δεδνκέλα 

θπιινδηαγλσζηηθήο ώζηε λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ 

ζσζηή εθαξκνγή ησλ ιηπάλζεσλ

• Γεληθά θαη κόλν ελδεηθηηθά ζπληζηώληαη ε εθαξκνγή 20 

θηιά Ν/ ζηξέκκα, 12-20 θηιά Κ θαη 6 θηιά P.

• Οη πνζόηεηεο πξέπεη λα αλαπξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε 

ηηο αλαιύζεηο εδάθνπο, ηελ παξαγσγή, ηε 

θπιινδηαγλσζηηθή θ.ι.π.

• Έρεη παξαηεξεζεί ηξνθνπελία ςεπδαξγύξνπ θαη 

δηνξζώλεηαη κε ςεθαζκό ζεητθνύ ςεπδαξγύξνπ ην ρεηκώλα



Αλάγθεο ζε λεξό

• Σν πόηηζκα είλαη αλαγθαίν ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη

• Σν πόηηζκα βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα ησλ θαξπώλ θαη 

δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ παξαγσγηθόηεηα

• Ζ δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο εδαθηθήο πγξαζίαο ζπκβάιιεη 

ζηελ απνθπγή ηνπ ζρηζίκαηνο ησλ θαξπώλ

• Έρεη απμεκέλεο αλάγθεο ζε λεξό παξόκνηεο κε απηέο ησλ 

εζπεξηδνεηδώλ

• Ζ ζπρλόηεηα ηνπ πνηίζκαηνο πξέπεη λα είλαη θάζε 7-10 

εκέξεο ή θαη πην ζπρλή (αλάινγα κε ην έδαθνο)

• Σν πόηηζκα κε κηθξνεθηνμεπηέο  είλαη πξνηηκόηεξνο γηαηί 

ειέγρεηαη θαιύηεξα ε πνζόηεηα θαη δηαβξέρεη όιν ηνλ όγθν 

ηνπ ξηδηθνύ ζπζηήκαηνο

• Σν ‘ζηάγδελ’  επίζεο είλαη πνιύ θαιό εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο 

κε λεξό απμεκέλεο αιαηόηεηαο



Αλάγθεο ζε λεξό πνηίζκαηνο

• Άλνημε 1,5 m3/ζηξέκκα/εκέξα

• Καινθαίξη 5,0 m3/ζηξέκκα/εκέξα

• Δηήζηεο αλάγθεο 250 m3/ζηξέκκα αλ ην εηήζην 

ύςνο βξνρνπηώζεσλ είλαη 400 ρηιηνζηά πεξίπνπ



πληήξεζε

• ε ζεξκνθξαζία 5°С γηα 2 – 4 κήλεο

• ε ζεξκνθξαζία 7,2 °С γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα θαη 

απνθπγή δεκηώλ

• Ζ ζρεηηθή πγξαζία πξέπεη λα είλαη 90-95%

• Γεληθά θαη γηα λσπή θαηαλάισζε 5-8°С θαη 90-95%

• ε ειεγρόκελεο ζπλζήθεο γηα κεγαιύηεξν ρξνληθό 

δηάζηεκα (5% O2, 15% CO2 θαη 90-95% .Τ.)

• Πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπληήξεζε -3 θαη +5 °С) 

• Εεκηά από ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (Θ κεηαμύ πξνθαινύλ 

πάγσκα εζσηεξηθά θαη θαθέηηαζκα εμσηεξηθά

• Δπηθαλεηαθό έγθαπκα→αιινίσζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ ηεο 

επηδεξκίδαο θνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ πνδίζθνπ(θαθέηηαζκα)



Μεηά από ζπληήξεζε 12 εβδνκάδσλ θαη 4 εκεξώλ



Πνηθηιίεο

• Οη πνηθηιίεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηελ νμύηεηα 

ζε:

Γιπθέο πνηθηιίεο     κε <0,9% νμέα

Μέζεο γιπθύηεηαο κε 0,9-1,8% νμέα

Ξηλέο πνηθηιίεο κε >1,8% νμέα

• Κπξηόηεξεο πνηθηιίεο ζηελ Διιάδα

Γελ ππάξρνπλ θαζαξέο πνηθηιίεο αιιά δηάθνξνη 

πιεζπζκνί  ή ζπνξόθπηαπνπ κειεηνύληαη ζηα 

Ηλζηηηνύηα ηεο Νάνπζαο θαη ησλ Υαλίσλ, ζην ηαζκό 

Γεσξγηθήο Έξεπλαο Ρόδνπ θαη ζην Γεσπνληθό 

Παλεπηζηήκην

Οη πιεζπζκνί απηνί πξνέξρνληαη από δηάθνξεο 

πεξηνρέο ηεο Υώξαο όπσο ηε Β. Διιάδα, Αξγνιίδα 

(Δξκηόλε), Κξήηε θ.α.



Πνηθηιίεο

• Σα ηειεπηαία ρξόληα από ηηο κειέηεο ηνπ 

Ηλζηηηνύηνπ Νάνπζαο έρνπλ βξεζεί αμηόινγνη 

γνλόηππνη 

• Γύν (11010 θαη 11015) πνπ δίλνπλ κηθξό 

κέγεζνο θαξπώλ αιιά κε θαιά εκπνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γιπθηά γεύζε

• Έλαο γνλόηππνο (11041) κε κεγάιν κέγεζνο

θαξπώλ, μηλή γεύζε θαη αληνρή ζηνπο 

παγεηνύο





Ξέλεο πνηθηιίεο

• Wonderful (μηλή πνηθηιία-θαηάιιειε γηα ρπκνπνίεζε)

 Ζ πνηθηιία απηή πξνήιζε από ηε Φιόξηληα (1896).

 Ο θαξπόο έρεη ζρήκα πεπιαηπζκέλν, πνιύ κεγάιν κέγεζνο κε 

ζθνύξν κώβ-θόθθηλν ρξσκαηηζκό, κέηξηνπ πάρνπο θινηό.

 Σα γίγαξηα (ζπέξκαηα) είλαη κέζεο ζθιεξόηεηαο 

 Σα δέλδξα είλαη δσεξά θαη παξαγσγηθά (2-3 ηόλνη/ζηξεκκα)

 Πνηθηιία μηλή θαηάιιειε γηα ρπκνπνίεζε 

• Granada

 Νεόηεξε πνηθηιία, πξνήιζε από ηε Καιηθόξληα (1966), 

πξνέθπςε από κεηαιιαγή νθζαικνύ ηεο Wonderful αιιά 

σξηκάδεη έλα κήλα λσξίηεξα

 Ο θαξπόο κνηάδεη κε ηεο Wonderful αιιά έρεη θαιύηεξν 

θόθθηλν ρξώκα

 Σα δέλδξα είλαη όκνηα κε απηά ηεο Wonderful 

• Spanish Ruby Ο θαξπόο είλαη ζθαηξηθόο, κηθξόο έσο κέηξηνο, 

έληνλα θόθθηλνο, γιπθόο κε αξσκαηηθή ζάξθα, κε ζρεηηθά 

καιαθνύο ζπόξνπο θαη κέηξηα γεληθά πνηόηεηα.



Πνηθηιίεο Wonderful (θαξπνί κε 

θιαδηά) θαη Hicaznar (ρσξίο θιαδί)

Ζ πνηθηιία Hicaznar είλαη ηνπξθηθήο πξνέιεπζεο 

κνηάδεη κε ηε Wonderful αιιά ν θαξπόο είλαη 

ιηγόηεξν θόθθηλνο θαη σξηκάδεη 7-10 εκέξεο 

λσξίηεξα. Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη 

παξόκανηα κε ηεο Wonderful. 



‘Akko’ 

22/10/2011

‘SP1’

22/10/2011

Πξώηκε, κέζν κέγεζνο 

θαξπνύ,καιαθό ζπέξκα, 

γιπθηά



Αλδξνκάρε 
Δπηινγή ΗΦΓΝ. Πξνηείλεηαη γηα δνθηκαζηηθέο 

θπηεύζεηο. Γιπθηά πνηθηιία, κεγάιν κέγεζνο 

θαξπνύ, ζπόξνη κε έληνλν θόθθηλν ρξώκα θαη 

κεγάιε αληνρή ζην ζρίζηκν.



Αμηνιόγεζε πνηθηιηώλ

 Δξκηόλεο’: ‘γιπθηά πνηθηιία’, ρακειή ζπγθέληξσζε ζαθράξσλ,

θαξπίδηα κεγάινπ κεγέζνπο κε πςειό πνζνζηό ρπκνύ. Υακειή

ζπγθέληξσζε αληηνμεηδσηηθώλ, θαηλνιηθώλ θαη βηηακίλεο C

ζπγθξηηηθά κε ηηο μέλεο πνηθηιίεο ‘Akko’ θαη ‘Wonderful’.

Δπηηξαπέδηα ρξήζε ή γηα ρπκνπνίεζε

 ‘Πεξζεθόλε’: ‘γιπθηά πνηθηιία’, κέζν ζρεηηθά βάξνο θαξπώλ,

πςειό βάξνο θαξπηδίσλ θαη πνζνζηό ρπκνύ, ζρεηηθά ρακειή

ζπγθέληξσζε αληηνμεηδσηηθώλ, θαηλνιηθώλ θαη βηηακίλεο C.

Δπηηξαπέδηα ρξήζε ή γηα ρπκνπνίεζε

 Pluto’: πην όςηκε, ‘γιπθηά πνηθηιία’, κέζν βάξνο θαη δηάκεηξν

θαξπώλ, πςειή ζπγθέληξσζε νιηθώλ δηαιπηώλ ζαθράξσλ,

κηθξέο ζρεηηθά ζπγθεληξώζεηο αληηνμεηδσηηθώλ, θαηλνιηθώλ θαη

βηηακίλεο C, κεγάιν πνζνζηό θαξπηδίσλ, επηηξαπέδηα ρξήζε θαη

γηα ρπκνπνίεζε



 ‘SP1’: ‘γιπθηά πνηθηιία’, πξώηκε, κε ηηο κεγαιύηεξεο

δηαζηάζεηο θαη βάξνο θαξπνύ, κεγάιν πνζνζηό θαξπηδίσλ, ηελ

κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε νιηθώλ δηαιπηώλ ζαθράξσλ, κηθξέο

ζπγθεληξώζεηο θαηλνιηθώλ, αληηνμεηδσηηθώλ θαη αζθνξβηθνύ

νμένο, επηηξαπέδηα ρξήζε θαη γηα ρπκνπνίεζε

• ‘Akko’: ‘γιπθηά’ ή ‘εκίγιπθε πνηθηιία’, πξώηκε, κηθξέο

δηαζηάζεηο θαη βάξνο θαξπνύ, θαξπίδηα θαη θινηόο θόθθηλνπ

ρξώκαηνο, νγθνκεηξνύκελε νμύηεηα πςειόηεξε από ηηο

ειιεληθέο πνηθηιίεο θαη ηελ ‘SP1’. Έρεη ηελ κεγαιύηεξε

ζπγθέληξσζε θαηλνιηθώλ, αληηνμεηδσηηθώλ θαη βηηακίλεο C

από ηηο γιπθέο πνηθηιίεο, επηηξαπέδηα ρξήζε θαη γηα

ρπκνπνίεζε

• ‘Wonderful’: Απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο θαηλνιηθώλ, πςειέο

ηηκέο αληηνμεηδσηηθώλ θαη βηηακίλεο C, κηθξό πνζνζηό

θαξπηδίσλ θαη ρπκνύ θαη πνιύ πςειή νγθνκεηξνύκελε

νμύηεηα, θαηάιιειε γηα ρπκνπνίεζε αιιά όρη αξθεηά θαιή

γηα επηηξαπέδηα ρξήζε



Σα θπξηόηεξα πξνβιήκαηα ηεο θαιιηέξγεηαο

• Σν ζρίζηκν ησλ θαξπώλ

• Οθείιεηαη θύξηα ζηελ πδαηηθή αληζνξξνπία ζηνπο θαξπνύο 

πνπ ππνβνεζείηαη από ηε κεξηθή λέθξσζε ηεο θινύδαο ηνπο

• Παξάγνληεο πνπ ην επλννύλ

 Οη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο (εκέξαο/λύθηαο)

 Ζ έθζεζε ησλ θαξπώλ ζηνλ ήιην ηδηαίηεξα ηνπο ζεξκνύο κήλεο,  

πξνθαιεί ζθιήξπλζε θαη λέθξσζε ηεο θινύδαο πνπ επλνεί ην 

ζρίζηκν

 Οη απόηνκεο αιιαγέο ζηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο (αθαλόληζηα 

πνηίζκαηα)

 Καζπζηέξεζε ηεο ζπγθνκηδήο

 Σξνθνπελία βνξίνπ

 Πξνζβνιέο από έληνκα ή αζζέλεηεο





Σν ζρίζηκν ησλ θαξπώλ

• Πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ απνθπγή ηνπ ζρηζίκαηνο

 Δπηινγή ησλ πην αλζεθηηθώλ πνηθηιηώλ

 Απνθπγή αθαλόληζησλ πνηηζκάησλ

 θίαζε ησλ εθηεζεηκέλσλ θαξπώλ ζηνλ ήιην κε δεζίκαηα 

θιάδσλ

 Υξήζε πξνζηαηεπηηθώλ δηθηύσλ

 Φεθαζκόο ησλ δέλδξσλ κε θανιηλίηε (Surround WP)

 Φεθαζκνί κε αληηδηαπλεπζηηθέο νπζίεο (π.ρ. Vapor Gard) θαηά 

ηελ αλάπηπμε ησλ θαξπώλ

 Φεθαζκνί κε γηββεξειιηθό νμύ ζπγθέληξσζεο 40 ppm θαη 50 

ppm βνξίνπ κείσζαλ ηα ζρηζίκαηα ζε λεαξνύο θαξπνύο



Μεησκέλε θαξπόδεζε - θαξπνθνξία

• Πξνθαιείηαη από απμεκέλε, κε θπζηνινγηθή αλζόπησζε

• Πηζαλά αίηηα

 Γελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα

 Απμεκέλε ή ππεξβνιηθή πγξαζία ζην έδαθνο

 Τπεξβνιηθή ιίπαλζε αδώηνπ

 πλδπαζκόο ππεξβνιηθήο πγξαζίαο θαη αδώηνπ ζην έδαθνο

 Έιιεηςε αδώηνπ από ππεξβνιηθό πόηηζκα ή απμεκέλεο βξνρέο

 Πξνζβνιέο από έληνκα ή αζζέλεηεο

• Πξνιεπηηθά κέηξα

 Απνθπγή ππεξβνιηθώλ δόζεσλ αδώηνπ

 Απνθπγή ππεξβνιηθώλ πνηηζκάησλ ζηελ αλζνθνξία

 Απνθπγή απζηεξνύ θιαδέκαηνο



Καξπόπησζε

• Δκθαλίδεηαη θύξηα ζε λεαξά δέληξα ειηθίαο 3-5 ρξόλσλ

• Σα αίηηα είλαη παξόκνηα κε απηά ηεο αλζόπησζεο

 Τπεξβνιηθά πνηίζκαηα θαη ιίπαλζε αδώηνπ πνπ νδεγνύλ ζε ζε 

ππεξβνιηθή βιάζηεζε

 Ζ πδαηηθή θαηαπόλεζε κπνξεί ζηα λεαξά δέλδξα λα 

πξνθαιέζεη επίζεο θαξπόπησζε 


