
ΚΑΤΑΤΑΞΗΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΕΛΙΑΣ ΜΕ 

ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣΒΑΣΗ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

��ΜικρόκαρπεςΜικρόκαρπες (1,2 (1,2 –– 2,6 γραµ.)2,6 γραµ.)

��ΜεσόκαρπεςΜεσόκαρπες (2.7 (2.7 –– 4,2 γραµ.)4,2 γραµ.)

��ΑδρόκαρπεςΑδρόκαρπες (4.3 (4.3 –– 10,5 γραµ.)10,5 γραµ.)
Υπάρχουν και µεγαλύτερες σε µέγεθοςΥπάρχουν και µεγαλύτερες σε µέγεθος



ΚΟΡΩΝΕΪΚΗΚΟΡΩΝΕΪΚΗ

ΑνθεκτικήΑνθεκτική στις στις ξηροθερµικέςξηροθερµικές
συνθήκεςσυνθήκες

ΙδιότητεςΙδιότητες

27%, εκλεκτή ποιότητα27%, εκλεκτή ποιότηταΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6,6 : 16,6 : 1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδοκωνικόςΚυλινδοκωνικός, οξεία , οξεία 
ακίδα, 7 γλυφέςακίδα, 7 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΜικρήΜικρήΘηλήΘηλή

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικόςΚαρπόςΚαρπός

55--7 µέτρα7 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΜεσσηνίαΜεσσηνία, Λακωνία, Χανιά.., Λακωνία, Χανιά..ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΒάτσικηΒάτσικη, , ΛαδολιάΛαδολιά, , ΨιλολιάΨιλολιάΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΛΙΑΝΟΛΙΑΛΙΑΝΟΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΑπαιτητικήΑπαιτητική σε υγρασίασε υγρασίαΙδιότητεςΙδιότητες

19%, καλής ποιότητας19%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

7,5 : 17,5 : 1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικός, 10 γλυφές, 10 γλυφέςΠυρήναςΠυρήνας

ΜικρήΜικρήΘηλήΘηλή

ΚυλινδροκωνικόΚυλινδροκωνικό, µε ελαφριά , µε ελαφριά 
κύρτωσηκύρτωση

ΚαρπόςΚαρπός

1212--14 µέτρα14 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΚέρκυραΚέρκυρα, …, …ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΛαδολιάΛαδολιά, , ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΙΑΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΙΑ

ΑπαιτητικήΑπαιτητική σε εδαφική σε εδαφική 
υγρασίαυγρασία

ΙδιότητεςΙδιότητες

25%, µέτριας ποιότητας25%, µέτριας ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

5:15:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΑµφικωνικόΑµφικωνικό µε 7µε 7--8 γλυφές8 γλυφέςΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαιΘηλήΘηλή

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικός µε ραφήµε ραφήΚαρπόςΚαρπός

55--7 µέτρα7 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΚορινθίαΚορινθία, Αργολίδα, …, Αργολίδα, …ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΠατρινήΠατρινή,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΜΑΣΤΟΕΙ∆ΗΣΜΑΣΤΟΕΙ∆ΗΣ

ΑνεκτικήΑνεκτική στο ψύχοςστο ψύχοςΙδιότητεςΙδιότητες

20%, εκλεκτής ποιότητας20%, εκλεκτής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6:16:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΩοειδέςΩοειδές –– κυλινδροκωνικόκυλινδροκωνικό
µε ακίδα και 10 γλυφέςµε ακίδα και 10 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαιΘηλήΘηλή

ΩοειδέςΩοειδέςΚαρπόςΚαρπός

66--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΛακωνίαΛακωνία, Μεσσηνία, …, Μεσσηνία, …ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΤσουνάτηΤσουνάτη, , ΜατσολιάΜατσολιά,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΘΙΑΚΗΘΙΑΚΗ

ΠαραγωγικήΠαραγωγική, ανεκτική σε , ανεκτική σε 
ξηρασία και βακτηρίωση ξηρασία και βακτηρίωση 
(καρκίνωση)(καρκίνωση)

ΙδιότητεςΙδιότητες

21%, καλής ποιότητας21%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6:16:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΩοειδέςΩοειδές –– κυλινδροκωνικόκυλινδροκωνικό
µε ακίδα και 8 γλυφέςµε ακίδα και 8 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαι, µικρή, µικρήΘηλήΘηλή

ΩοειδέςΩοειδές -- ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικόςΚαρπόςΚαρπός

55--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΚέρκυραΚέρκυρα, , ΚεφαλλονιάΚεφαλλονιά, …, …ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΠλεξιδένιαΠλεξιδένια,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα









ΜΕΣΟΚΑΡΠΕΣΜΕΣΟΚΑΡΠΕΣ

2,72,7--4,2 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ4,2 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ



ΑΓΟΥΡΟΜΑΝΑΚΟΛΙΑΑΓΟΥΡΟΜΑΝΑΚΟΛΙΑ

ΑνεκτικήΑνεκτική στο ψύχος και στο ψύχος και 
όψιµης ωρίµανσηςόψιµης ωρίµανσης

ΙδιότητεςΙδιότητες

30%, εκλεκτής ποιότητας30%, εκλεκτής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6:16:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδροκωνικόΚυλινδροκωνικό µε ελαφριά µε ελαφριά 
κυρτωµένη πλευρά, 8 κυρτωµένη πλευρά, 8 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΟΧΙΟΧΙΘηλήΘηλή

ΩοειδέςΩοειδέςΚαρπόςΚαρπός

55--7 µέτρα7 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΚορινθίαΚορινθία, Αργολίδα, …, Αργολίδα, …ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΑγουροµάνακοΑγουροµάνακο,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





Α∆ΡΑΜΥΤΤΙΝΗΑ∆ΡΑΜΥΤΤΙΝΗ

ΑνεκτικήΑνεκτική στο ψύχοςστο ψύχοςΙδιότητεςΙδιότητες

23%, καλής ποιότητας23%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

5,5:15,5:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΌπωςΌπως καρπός, µε ακίδα µε καρπός, µε ακίδα µε 
10 γλυφές10 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΟΧΙΟΧΙΘηλήΘηλή

ΥποστρόγγυλοςΥποστρόγγυλος, ελαφριά , ελαφριά 
ωοειδέςωοειδές

ΚαρπόςΚαρπός

66--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΛέσβοςΛέσβοςΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΑϊβαλιώτικηΑϊβαλιώτικη,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑΘΡΟΥΜΠΟΛΙΑ

ΓιαΓια ελιές θρούµπες, ελιές θρούµπες, 
Απαιτητική σε υγρασία και Απαιτητική σε υγρασία και 
γόνιµο έδαφοςγόνιµο έδαφος

ΙδιότητεςΙδιότητες

28%, καλής ποιότητας28%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

5,2:15,2:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΌπωςΌπως καρπός, µε ελαφριά καρπός, µε ελαφριά 
κύρτωση, µε ακίδα, µε 9 κύρτωση, µε ακίδα, µε 9 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαιΘηλήΘηλή

ΚυλινδοκωνικόςΚυλινδοκωνικόςΚαρπόςΚαρπός

55--10 µέτρα, 10 µέτρα, ορθόκλαδοορθόκλαδο∆ένδρο∆ένδρο

ΣάµοςΣάµος, Αττική, Εύβοια, , Αττική, Εύβοια, 
Θάσο…Θάσο…

ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΘασίτικηΘασίτικη,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΜΕΓΑΡΕΙΤΙΚΗΜΕΓΑΡΕΙΤΙΚΗ

ΓιαΓια ελιές τσακιστές, ελιές τσακιστές, 
κονσερβών. Ανεκτική στο κονσερβών. Ανεκτική στο 
ψύχοςψύχος

ΙδιότητεςΙδιότητες

21%, καλής ποιότητας21%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

9:19:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΡοπαλοειδέςΡοπαλοειδές, λεπτός προς , λεπτός προς 
τη βάση του, µε κύρτωση, τη βάση του, µε κύρτωση, 
µε 10 γλυφέςµε 10 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαιΘηλήΘηλή

ΚυλινδοκωνικόςΚυλινδοκωνικός µε κύρτωσηµε κύρτωσηΚαρπόςΚαρπός

55--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΑττικήΑττική, Βοιωτία, Κορινθία…, Βοιωτία, Κορινθία…ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

----,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα



ΒΑΛΑΝΟΛΙΑΒΑΛΑΝΟΛΙΑ

ΙδιότητεςΙδιότητες

25%, εκλεκτής ποιότητας25%, εκλεκτής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

4,9:14,9:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΌµοιοςΌµοιος µε καρπό, µε 9 µε καρπό, µε 9 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

----ΘηλήΘηλή

ΣανΣαν βελανίδιβελανίδιΚαρπόςΚαρπός

66--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΛέσβοΛέσβο, Χίο…, Χίο…ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΜυτηλινιάΜυτηλινιά, Κολοβή, ΚολοβήΣυνώνυµαΣυνώνυµα









Α∆ΡΟΚΑΡΠΕΣΑ∆ΡΟΚΑΡΠΕΣ

4,34,3--10,5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ10,5 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ



ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΛΙΑΑΜΥΓ∆ΑΛΟΛΙΑ

ΓιαΓια λάδι, πράσινες λάδι, πράσινες 
κονσέρβας µέτριας κονσέρβας µέτριας 
ποιότητας, όχι µαύρεςποιότητας, όχι µαύρες

ΙδιότητεςΙδιότητες

22%22%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

10,5:110,5:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΠαρόµοιοΠαρόµοιο µε καρπό, µε 7 µε καρπό, µε 7 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαι, προς µια πλευρά, προς µια πλευράΘηλήΘηλή

ΕπιµήκηςΕπιµήκης, κυρτωµένη , κυρτωµένη 
πλευρά, 8,4 γραµ.πλευρά, 8,4 γραµ.

ΚαρπόςΚαρπός

ΜικρόΜικρό ύψος, σφαιρική κόµηύψος, σφαιρική κόµη∆ένδρο∆ένδρο

ΑττικήΑττική, Φωκίδα, ΦωκίδαΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΣτραβοµύταΣτραβοµύτα,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΒΑΣΙΛΙΚΑ∆ΑΒΑΣΙΛΙΚΑ∆Α

ΓιαΓια ελιές πράσινες και ελιές πράσινες και 
µαύρες καλής ποιότητας. µαύρες καλής ποιότητας. 
Απαιτητική σε έδαφος και Απαιτητική σε έδαφος και 
υγρασίαυγρασία

ΙδιότητεςΙδιότητες

16%16%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

7,6:17,6:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδρικόςΚυλινδρικός, πιο λεπτός , πιο λεπτός 
στην κορυφή, µε ακίδα, µε στην κορυφή, µε ακίδα, µε 
9 γλυφές9 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

----ΘηλήΘηλή

ΩοειδέςΩοειδές, 6 γραµ., 6 γραµ.ΚαρπόςΚαρπός

55--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΚέρκυραΚέρκυρα, Εύβοια…, Εύβοια…ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΒασιλικήΒασιλική,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΓΑΙ∆ΟΥΡΕΛΙΑΓΑΙ∆ΟΥΡΕΛΙΑ

ΓιαΓια ελιές πράσινων, ελιές πράσινων, ηµιώριµωνηµιώριµων
κονσερβών µέτριας ποιότητας. Σε κονσερβών µέτριας ποιότητας. Σε 
ξηροθερµικέςξηροθερµικές περιοχέςπεριοχές

ΙδιότητεςΙδιότητες

17%17%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

9,7:19,7:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΠαρόµοιοΠαρόµοιο µε καρπό, µε µε καρπό, µε 
ακίδα, µε 10 γλυφέςακίδα, µε 10 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

----ΘηλήΘηλή

ΕπιµήκηςΕπιµήκης, µε κύρτωση, 10,5 , µε κύρτωση, 10,5 
γραµ., σαν δαµάσκηνογραµ., σαν δαµάσκηνο

ΚαρπόςΚαρπός

55--6 µέτρα6 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΣποραδικάΣποραδικά σε πολλές σε πολλές 
περιοχές…περιοχές…

ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΑδρόκαρποςΑδρόκαρπος, , ∆αµασκηνάτη∆αµασκηνάτη,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΚΑΡΥ∆ΟΛΙΑΚΑΡΥ∆ΟΛΙΑ

ΓιαΓια ελιές πράσινες και ελιές πράσινες και 
µαύρες κονσερβών. µαύρες κονσερβών. 
Ανεκτική στο ψύχοςΑνεκτική στο ψύχος

ΙδιότητεςΙδιότητες

14%14%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6,6:16,6:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικός, µε ακίδα, , µε ακίδα, 
µε κύρτωση, µε 10 γλυφέςµε κύρτωση, µε 10 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

ΝαιΝαιΘηλήΘηλή

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικός, 5.8 γραµ. , 5.8 γραµ. 
µε δύο ράχες αντίθετες και µε δύο ράχες αντίθετες και 
πλευρά κυρτωµένηπλευρά κυρτωµένη

ΚαρπόςΚαρπός

55--8 µέτρα8 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΧαλκιδικήΧαλκιδική, , ΦθοιώτιδαΦθοιώτιδα……ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΚολυµπάδαΚολυµπάδα, Χαλκιδικής,.., Χαλκιδικής,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΚΑΛΑΜΩΝΚΑΛΑΜΩΝ

ΓιαΓια ελιές ελιές χαρακτέςχαρακτές ξυδάτεςξυδάτες, µαύρες , µαύρες 
κονσερβών. Σε περιοχές υψηλών κονσερβών. Σε περιοχές υψηλών 
βροχοπτώσεων και σχετικής βροχοπτώσεων και σχετικής 
υγρασίας. Ανθεκτική στο υγρασίας. Ανθεκτική στο 
βερτισσίλιοβερτισσίλιο, δάκο, δάκο

ΙδιότητεςΙδιότητες

17%, καλής ποιότητας17%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

8,3:18,3:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΌµοιοΌµοιο µε καρπό, µε 10 µε καρπό, µε 10 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

------ΘηλήΘηλή

ΜονόπλευροΜονόπλευρο µε κύρτωση, 5,6 µε κύρτωση, 5,6 
γραµγραµ

ΚαρπόςΚαρπός

77--10 µέτρα10 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΜεσσηνίαΜεσσηνία, Λακωνία, , Λακωνία, 
Αιτωλοακαρνανία…Αιτωλοακαρνανία…

ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΑετονυχολιάΑετονυχολιά, , ΚορακολιάΚορακολιά,..,..ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΚΟΘΡΕΪΚΗΚΟΘΡΕΪΚΗ

ΓιαΓια ελιές µαύρες ελιές µαύρες 
κονσερβών. Ανεκτική στο κονσερβών. Ανεκτική στο 
ψύχος, ανέµους και ξηρασίαψύχος, ανέµους και ξηρασία

ΙδιότητεςΙδιότητες

20%, καλής ποιότητας20%, καλής ποιότηταςΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

5,7:15,7:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδρικόΚυλινδρικό, µε ακίδα, µε 7 , µε ακίδα, µε 7 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

------ΘηλήΘηλή

ΩοειδέςΩοειδές ή σφαιρικό, 4,7 ή σφαιρικό, 4,7 
γραµγραµ

ΚαρπόςΚαρπός

55--7 µέτρα7 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΑργολίδαΑργολίδα, Κορινθία…, Κορινθία…ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΜανάκιΜανάκι, , ΓλυκοµάνακοΓλυκοµάνακο, , 
ΜανακολιάΜανακολιά,..,..

ΣυνώνυµαΣυνώνυµα





ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΛΙΑΣΤΡΟΓΓΥΛΟΛΙΑ

ΓιαΓια πράσινες κονσέρβας. πράσινες κονσέρβας. 
Ανεκτική στο ψύχοςΑνεκτική στο ψύχος

ΙδιότητεςΙδιότητες

16%16%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

6,7:16,7:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδροκωνικόςΚυλινδροκωνικός µε ακίδα, µε ακίδα, 
µε 6 γλυφέςµε 6 γλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

----ΘηλήΘηλή

ΣφαιρικόςΣφαιρικός –– ωοειδές, 4,6 ωοειδές, 4,6 
γραµγραµ

ΚαρπόςΚαρπός

66--10 µέτρα10 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΧαλκιδικήΧαλκιδικήΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΓαλανήΓαλανή, , ΠρασινολιάΠρασινολιάΣυνώνυµαΣυνώνυµα



ΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑΚΟΝΣΕΡΒΟΛΙΑ

ΓιαΓια πράσινες και µαύρες ελιές πράσινες και µαύρες ελιές 
εκλεκτής ποιότητας. Ανεκτική εκλεκτής ποιότητας. Ανεκτική 
στο ψύχος, πολύ ευαίσθητη στο ψύχος, πολύ ευαίσθητη 
στο στο βερτισίλλιοβερτισίλλιο, δάκο, δάκο

ΙδιότητεςΙδιότητες

16%16%ΕλαιοπεριεκτικότηταΕλαιοπεριεκτικότητα

10,1:110,1:1ΣχέσηΣχέση Σάρκας:ΠυρήναΣάρκας:Πυρήνα

ΚυλινδρικόςΚυλινδρικός µε ακίδα, µε 7 µε ακίδα, µε 7 
γλυφέςγλυφές

ΠυρήναςΠυρήνας

----ΘηλήΘηλή

ΣφαιρικόςΣφαιρικός –– ωοειδές, 5,7 ωοειδές, 5,7 
γραµγραµ

ΚαρπόςΚαρπός

66--10 µέτρα10 µέτρα∆ένδρο∆ένδρο

ΑιτωλοακαρνανίαΑιτωλοακαρνανία, , 
Φθιώτιδα…Φθιώτιδα…

ΠεριοχήΠεριοχή καλλιέργειαςκαλλιέργειας

ΑµφίσσηςΑµφίσσης, Άρτας, Αγρινίου,., Άρτας, Αγρινίου,.ΣυνώνυµαΣυνώνυµα
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ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΗΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

�� ∆ιάκριση∆ιάκριση µεταξύµεταξύ τωντων ειδώνειδών απόαπό τατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων δένδρωνδένδρων

�� ∆ιάκριση∆ιάκριση µεταξύµεταξύ ποικιλιώνποικιλιών απόαπό τατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων καρπώνκαρπών

•• ΕµφάνισηΕµφάνιση καρπούκαρπού ((σχήµασχήµα, , µέγεθοςµέγεθος, , χρώµαχρώµα))

•• ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά φλοιούφλοιού

•• ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά σάρκαςσάρκας

•• ΎπαρξηΎπαρξη ήή µηµη σπερµάτωνσπερµάτων

•• ΕποχήΕποχή ωρίµανσηςωρίµανσης καρπώνκαρπών

•• ΠιθανέςΠιθανές χρήσειςχρήσεις καρπώνκαρπών

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

•• ΟΟ καρπόςκαρπός είδοςείδος ράγαςράγας, , τοτο εσπερίδιοεσπερίδιο
((περίπουπερίπου δέκαδέκα καρπόφυλλακαρπόφυλλα))

•• ΚαρπόςΚαρπός αποτελείταιαποτελείται απόαπό τοτο περικάρπιοπερικάρπιο
((εξωκάρπιοεξωκάρπιο-- flavedoflavedo,, µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο--
albedoalbedo) ) καικαι ενδοκάρπιοενδοκάρπιο ((αποτελείταιαποτελείται απόαπό
ασκίδιαασκίδια, , σπέρµατασπέρµατα, , µεµβράνεςµεµβράνες καικαι
κεντρικόκεντρικό άξοναάξονα ταξιανθίαςταξιανθίας))
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ΚυριότερεςΚυριότερες ΠοικιλίεςΠοικιλίες ΠορτοκαλιώνΠορτοκαλιών

•• ΚοινάΚοινά

•• ΟµφαλοφόραΟµφαλοφόρα

•• ΝτόλτσαΝτόλτσα ήή γλυκόχυµαγλυκόχυµα

•• ΣαγκουϊνιαΣαγκουϊνια ήή αιµατόσαρκααιµατόσαρκα

•• ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πουπου χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται
γιαγια τητη διάκρισηδιάκριση
�� ΠάχοςΠάχος φλούδαςφλούδας

�� ΑριθµόςΑριθµός σπερµάτωνσπερµάτων

�� ΜέγεθοςΜέγεθος, , σχήµασχήµα, , χρώµαχρώµα ((σάρκαςσάρκας καικαι φλοιούφλοιού))

�� ΓεύσηΓεύση

�� ΤραγανότηταΤραγανότητα σάρκαςσάρκας

�� ΚοινάΚοινά ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια

•• ΛεπτήΛεπτή φλούδαφλούδα

•• ΠολύσπερµαΠολύσπερµα

•• ΜέτριοΜέτριο έωςέως µικρόµικρό µέγεθοςµέγεθος

•• ΧονδρέςΧονδρές µεµβράνεςµεµβράνες

•• ΓεύσηΓεύση υπόξινηυπόξινη

•• ΩρίµανσηΩρίµανση κατάκατά τοντον ΙανουάριοΙανουάριο
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�� ΟµφαλοφόραΟµφαλοφόρα ήή MerlinMerlin
•• 22οςος ««καρπόςκαρπός»»((οµφαλόςοµφαλός) ) απέναντιαπέναντι απόαπό

τοντον ποδίσκοποδίσκο

•• ΛεπτέςΛεπτές µεµβράνεςµεµβράνες

•• ΘέλουνΘέλουν υψηλήυψηλή ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική υγρασίαυγρασία

•• ΆσπερµαΆσπερµα

•• ΤραγανήΤραγανή σάρκασάρκα

•• ΞεφλουδίζονταιΞεφλουδίζονται εύκολαεύκολα

•• ΠρώϊµαΠρώϊµα, , εύγευσταεύγευστα, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό

•• ΑκατάλληληΑκατάλληλη γιαγια χυµοποίησηχυµοποίηση ((λιµονίνηλιµονίνη))

•• ΦλοιόςΦλοιός πορτοκαλίπορτοκαλί έντονοςέντονος

•• ΕµφανίζουνΕµφανίζουν καρπόπτωσηκαρπόπτωση

�� ΟµφαλοφόραΟµφαλοφόρα ήή MerlinMerlin
•• 22οςος ««καρπόςκαρπός»»((οµφαλόςοµφαλός) ) απέναντιαπέναντι απόαπό

τοντον ποδίσκοποδίσκο

•• ΛεπτέςΛεπτές µεµβράνεςµεµβράνες

•• ΘέλουνΘέλουν υψηλήυψηλή ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική υγρασίαυγρασία

•• ΆσπερµαΆσπερµα

•• ΤραγανήΤραγανή σάρκασάρκα

•• ΞεφλουδίζονταιΞεφλουδίζονται εύκολαεύκολα

•• ΠρώϊµαΠρώϊµα, , εύγευσταεύγευστα, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό

•• ΑκατάλληληΑκατάλληλη γιαγια χυµοποίησηχυµοποίηση ((λιµονίνηλιµονίνη))

•• ΦλοιόςΦλοιός πορτοκαλίπορτοκαλί έντονοςέντονος

•• ΕµφανίζουνΕµφανίζουν καρπόπτωσηκαρπόπτωση
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�� Washington NavelWashington Navel

•• ΜέσοΜέσο µέγεθοςµέγεθος, , κρεµοκλαδήςκρεµοκλαδής κόµηκόµη, , 
σφαιρικήσφαιρική καικαι πυκνήπυκνή

•• ΚαρπόςΚαρπός σφαιρικόςσφαιρικός ωοειδέςωοειδές, , σχετικάσχετικά
µεγάλοςµεγάλος. . ΦλοιόςΦλοιός καικαι σάρκασάρκα έντοναέντονα
πορτοκαλίπορτοκαλί, , πολύπολύ καλήςκαλής ποιότηταςποιότητας

•• ΩριµάζειΩριµάζει τοτο ΝοέµβριοΝοέµβριο



5

�� NavellinaNavellina

•• ΠολύΠολύ πρώιµηπρώιµη καικαι παραγωγικήπαραγωγική

•• ΜικρότεραΜικρότερα δένδραδένδρα

•• ΜικρότεροςΜικρότερος οµφαλόςοµφαλός

•• ΩριµάζειΩριµάζει νωρίςνωρίς τοτο ΝοέµβριοΝοέµβριο, , νωρίτερανωρίτερα
απόαπό Washington NavelWashington Navel((συγκοµιδήσυγκοµιδή µέχριµέχρι
καικαι τοτο ∆εκέµβριο∆εκέµβριο))
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�� NewhallNewhall

•• ΠολύΠολύ πρώιµηπρώιµη καικαι παραγωγικήπαραγωγική

•• ΜικρότεραΜικρότερα δένδραδένδρα ((λιγότερολιγότερο ζωηρήζωηρή απόαπό
WN)WN)

•• ΑνθεκτικήΑνθεκτική στουςστους ανέµουςανέµους

•• ΣχήµαΣχήµα ωοειδέςωοειδές, , βαθύβαθύ κόκκινοκόκκινο χρώµαχρώµα οο
φλοιόςφλοιός, , ελκυστικόςελκυστικός

•• ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή αρχέςαρχές ΝοεµβρίουΝοεµβρίου--ΦεβρουάριοΦεβρουάριο
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�� NavelateNavelate

•• ΛιγότεροΛιγότερο παραγωγικήπαραγωγική απόαπό WNWN

•• ΜέσηςΜέσης ανάπτυξηςανάπτυξης µεµε πολλούςπολλούς κάθετουςκάθετους
βλαστούςβλαστούς

•• ΜοιάζειΜοιάζει µεµε WNWN

•• ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή ∆εκέµβριο∆εκέµβριο--ΜάϊοΜάϊο
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�� ΓλυκόχυµαΓλυκόχυµα ήή ΝτόλτσαΝτόλτσα

•• ΈλλειψηΈλλειψη οξέωνοξέων στοστο χυµόχυµό

•• ΠιοΠιο πεπλατυσµέναπεπλατυσµένα απόαπό τατα κοινάκοινά

•• ΛιγότερηΛιγότερη βιταµίνηβιταµίνη CC

•• ΦλοιόςΦλοιός αποχωρίζεταιαποχωρίζεται δύσκολαδύσκολα

•• ΠολύσπερµαΠολύσπερµα

•• ΠρώϊµαΠρώϊµα

•• ΚαλήΚαλή παραγωγικότηταπαραγωγικότητα

•• ΣχετικάΣχετικά µαλακήµαλακή σάρκασάρκα

•• ΠικρέςΠικρές µεµβράνεςµεµβράνες

�� ΣαγκουίνιαΣαγκουίνια ήή αιµατόσαρκααιµατόσαρκα
((Moro Moro –– TarrocoTarroco))

•• ∆ιπλοσαγκουίνια∆ιπλοσαγκουίνια ((σάρκασάρκα καικαι φλοιόςφλοιός))
•• ΜονοσαγκουίνιαΜονοσαγκουίνια ((µόνοµόνο σάρκασάρκα))

•• ΠρώιµηΠρώιµη ((Moro Moro –– 1111οςος –– 1212οςος ) ) πιοπιο όψιµηόψιµη ηη
TarrocoTarroco ((11οςος –– 22οςος ))

•• ΆσπερµαΆσπερµα έωςέως ολιγόσπερµαολιγόσπερµα
•• ΧρωµατισµόςΧρωµατισµός λόγωλόγω ανθοκυανώνανθοκυανών
•• ΕυχάριστηΕυχάριστη γεύσηγεύση, , λεπτόςλεπτός--µέτριοςµέτριος φλοιόςφλοιός
•• ΟΟ χρωµατισµόςχρωµατισµός τηςτης σάρκαςσάρκας ευνοείταιευνοείται απόαπό::

�� ΥψηλέςΥψηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες καικαι ξηρόξηρό κλίµακλίµα ((µέτριεςµέτριες
θερµοκρασίεςθερµοκρασίες γιαγια τοτο χρωµατισµόχρωµατισµό τουτου φλοιούφλοιού))

�� ∆ιακύµανση∆ιακύµανση θερµοκρασίαςθερµοκρασίας ηµέραςηµέρας--νύχταςνύχτας
�� ΒαθµιαίαΒαθµιαία πτώσηπτώση θερµοκρασίαςθερµοκρασίας τηντην περίοδοπερίοδο ωρίµανσηςωρίµανσης
�� ΘρεπτικήΘρεπτική κατάστασηκατάσταση τουτου δένδρουδένδρου
�� ΤοΤο υποκείµενουποκείµενο ((Carrizo, Carrizo, PoncirusPoncirus))
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MORO
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TAROCCO

�� ΓιάφφαςΓιάφφας ήή ΣαµούτιΣαµούτι

•• ΟλιγόσπερµοΟλιγόσπερµο έωςέως άσπερµοάσπερµο

•• ΜακρόστενοΜακρόστενο ωοειδέςωοειδές σχήµασχήµα

•• ΧονδρόφλουδαΧονδρόφλουδα

•• ΤραγανήΤραγανή σάρκασάρκα καικαι ευχάριστηευχάριστη γεύσηγεύση

•• ΕΕ: : κρύοκρύο καικαι ξηρασίαξηρασία

•• ΕΕ: : ξηρασίαξηρασία καικαι θερµοκρασίαθερµοκρασία κατάκατά τηντην
ανθοφορίαανθοφορία
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�� ΒαλέντσιαΒαλέντσια

•• ΜέτριοΜέτριο µέγεθοςµέγεθος σφαιρικόσφαιρικό

•• ΌψιµηΌψιµη ποικιλίαποικιλία ((ΜάρτιοΜάρτιο))

•• ΚαρποίΚαρποί δεδε πέφτουνπέφτουν εύκολαεύκολα καικαι αποθηκεύονταιαποθηκεύονται
πάνωπάνω σταστα δένδραδένδρα µέχριµέχρι τητη συγκοµιδήσυγκοµιδή
((ΑύγουστοΑύγουστο))

•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη, , άφθονοςάφθονος χυµόςχυµός

•• ΓιαΓια χυµοποίησηχυµοποίηση

•• ∆εν∆εν παρουσιάζειπαρουσιάζει ιδιαίτερηιδιαίτερη ευπάθειαευπάθεια στοστο κρύοκρύο

•• ΑπαιτητικήΑπαιτητική σεσε θερµοκρασίαθερµοκρασία

•• ΠαρενιαυτοφορίαΠαρενιαυτοφορία

•• ΣτέγνωµαΣτέγνωµα ασκιδίωνασκιδίων ήή κοκκίωσηκοκκίωση

•• ΕπαναπρασίνισµαΕπαναπρασίνισµα ((υψηλήυψηλή σχετικήσχετική υγρασίαυγρασία))



15

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣΛΕΜΟΝΙΑΣ
�� ΙδιορρυθµίεςΙδιορρυθµίες λεµονιάςλεµονιάς

•• ΦυσιολογικήΦυσιολογική ωριµότηταωριµότητα 25% 25% βάρουςβάρους χυµόςχυµός

•• ΣυνεχήςΣυνεχής άνθισηάνθιση καικαι καρποφορίακαρποφορία, , ατελήατελή άνθηάνθη

•• ΜονόφορεςΜονόφορες ((άνθισηάνθιση ΑπρίλιοΑπρίλιο-- ΜάϊοΜάϊο, 100% , 100% 
κύριαςκύριας παραγωγήςπαραγωγής))–– ∆ίφορες∆ίφορες ήή πολύφορεςπολύφορες
((συγκοµιδήσυγκοµιδή επίεπί 9 9 µήνεςµήνες σχεδόνσχεδόν, , ΆνθισηΆνθιση κυρίωςκυρίως
ΆνοιξηΆνοιξη καικαι µετάµετά καλοκαίρικαλοκαίρι καικαι φθινόπωροφθινόπωρο))

•• ΕυαίσθητηΕυαίσθητη σεσε χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες

•• ΣυντήρησηΣυντήρηση 1212--1414οοCC 7575--85% 85% σχετικήσχετική υγρασίαυγρασία
((συλλογήσυλλογή µεµε κάλυκακάλυκα µιαµια µέροςµέρος τουτου ποδίσκουποδίσκου))

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εµπορικώνεµπορικών ποικιλιώνποικιλιών

•• ΜέτριοΜέτριο µέγεθοςµέγεθος ((έωςέως 100 100 γργρ))

•• ΒραχύΒραχύ ελλειπτικόελλειπτικό σχήµασχήµα ((∆∆//δδ= 1,5)= 1,5)

•• ΑνοικτόΑνοικτό κίτρινοκίτρινο χρώµαχρώµα µεµε λείαλεία επιφάνειαεπιφάνεια

•• ΛεπτόςΛεπτός φλοιόςφλοιός καικαι min min 25% 25% χυµόςχυµός

•• ΆσπερµαΆσπερµα ήή ολιγόσπερµαολιγόσπερµα



16

�� ΕλληνικέςΕλληνικές ποικιλίεςποικιλίες

•• ΜαγληνόΜαγληνό

•• ΚαρυστικόΚαρυστικό

•• ΑδαµοπούλουΑδαµοπούλου

�� ΞένεςΞένες ποικιλίεςποικιλίες

•• Santa Santa TerezaTereza

•• LisbonLisbon

•• EurekaEureka

•• InterdonatoInterdonato

�� ΜαγληνόΜαγληνό
•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό σχήµασχήµα

•• ΛείαΛεία στιλπνήστιλπνή επιφάνειαεπιφάνεια

•• ΠολύΠολύ µικρόςµικρός λαιµόςλαιµός

•• ΠλατειάΠλατειά κοντήκοντή θηλήθηλή µεµε ηµικυκλικήηµικυκλική
περιοχήπεριοχή, , ρηχόρηχό αυλάκιαυλάκι

•• ∆εν∆εν αντέχουναντέχουν κακοµεταχείρισηκακοµεταχείριση

•• ΠρώιµαΠρώιµα ((ΟκτώβριοΟκτώβριο –– ΝοέµβριοΝοέµβριο))

•• ΕΕ: : κορυφοξήρακορυφοξήρα

•• ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική, , ορθόκλαδοορθόκλαδο δένδροδένδρο
µεµε αγκάθιααγκάθια
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�� ΚαρυστινόΚαρυστινό
•• ΜεγαλύτεροΜεγαλύτερο απόαπό ΜαγληνόΜαγληνό

•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη ήή πολύσπερµηπολύσπερµη

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό επίµηκεςεπίµηκες σχήµασχήµα

•• ΤραχιάΤραχιά επιφάνειαεπιφάνεια, , φλοιόςφλοιός µέτριουµέτριου
πάχουςπάχους

•• ΈντοναΈντονα λεπτήλεπτή θηλήθηλή χωρίςχωρίς αυλάκιαυλάκι

•• ∆εν∆εν αντέχουναντέχουν κακοµεταχείρισηκακοµεταχείριση

•• ΩρίµανσηΩρίµανση ΝοέµβριοΝοέµβριο

•• ΑνθεκτικότερηΑνθεκτικότερη στηνστην κορυφοξήρακορυφοξήρα

•• ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική, , πλαγιόκλαδοπλαγιόκλαδο δένδροδένδρο, , 
χωρίςχωρίς αγκάθιααγκάθια
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�� LisbonLisbon
•• ΜέσοΜέσο µέγεθοςµέγεθος

•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη ήή άσπερµηάσπερµη

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό επίµηκεςεπίµηκες σχήµασχήµα

•• ΤραχιάΤραχιά επιφάνειαεπιφάνεια, , φλοιόςφλοιός µέτριουµέτριου
πάχουςπάχους κίτρινοςκίτρινος κατάκατά τηντην ωρίµανσηωρίµανση

•• ΜεγάληΜεγάλη θηλήθηλή µεµε αυλάκιαυλάκι βαθύτεροβαθύτερο στηστη
µιαµια πλευράπλευρά

•• ΩρίµανσηΩρίµανση τέλητέλη χειµώναχειµώνα--αρχέςαρχές άνοιξηςάνοιξης

•• ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική, , ζωηρόζωηρό δένδροδένδρο, , µεµε
αγκάθιααγκάθια

•• ΑνεκτικήΑνεκτική σεσε φυτόφθοραφυτόφθορα καικαι κορυφοξήρακορυφοξήρα
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�� InterdonatoInterdonato

•• ΜεγάλοΜεγάλο µέγεθοςµέγεθος

•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη

•• ΚυλινδρικόΚυλινδρικό επίµηκεςεπίµηκες σχήµασχήµα

•• ΑιχµηρήΑιχµηρή θηλήθηλή

•• ΛείαΛεία επιφάνειαεπιφάνεια, , φλοιόςφλοιός µέτριουµέτριου πάχουςπάχους
κίτρινοςκίτρινος κατάκατά τηντην ωρίµανσηωρίµανση

•• ΩρίµανσηΩρίµανση φθινόπωροφθινόπωρο ((πρώϊµηπρώϊµη ––
ΟκτώβριοΟκτώβριο))

•• ΜετρίωςΜετρίως παραγωγικήπαραγωγική, , ζωηρόζωηρό δένδροδένδρο, , 
χωρίςχωρίς αγκάθιααγκάθια
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�� Santa Santa TerezaTereza

•• ΑΑ: : ΚορυφοξήραΚορυφοξήρα

•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη

•• ΜέτριαΜέτρια ανεπτυγµένηανεπτυγµένη θηλήθηλή

•• ΦλοιόςΦλοιός αρκετάαρκετά λείοςλείος

•• ΚύριαΚύρια ΠαραγωγήΠαραγωγή ΧειµώναΧειµώνα –– ΆνοιξηΆνοιξη
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�� VillafrancaVillafranca

•• ∆ένδρα∆ένδρα όµοιαόµοια µεµε LisbonLisbon-- λιγότερολιγότερο ορθόκλαδαορθόκλαδα, , 
καρποίκαρποί όµοιοιόµοιοι µεµε EurekaEureka

•• ΜικρόΜικρό µέγεθοςµέγεθος καρπόςκαρπός

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό έωςέως επίµηκεςεπίµηκες

•• ΚοντόςΚοντός λαιµόςλαιµός, , µεµε θηλήθηλή πουπου περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό
αύλακααύλακα

•• ΜέτριοΜέτριο πάχοςπάχος φλοιούφλοιού µεµε τραχειάτραχειά επιφάνειαεπιφάνεια

•• ΈντονοςΈντονος κίτρινοςκίτρινος χρωµατισµόςχρωµατισµός

•• ΆσπερµηΆσπερµη ήή ολιγόσπερµηολιγόσπερµη

•• ΩριµάζειΩριµάζει χειµώναχειµώνα

•• ΕυαίσθητηΕυαίσθητη στοστο κρύοκρύο
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�� ∆ίφορες∆ίφορες ήή ΠολύφορεςΠολύφορες

�� ΑδαµοπούλουΑδαµοπούλου ((ήή Lisbon Lisbon 
ΑδαµοπούλουΑδαµοπούλου))
•• ΟλιγόσπερµηΟλιγόσπερµη

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό σχήµασχήµα µεµε ποικιλοµορφίαποικιλοµορφία
καρπώνκαρπών

•• ΑνεπτυγµένηΑνεπτυγµένη θηλήθηλή περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό
αυλάκιαυλάκι απόαπό τητη µιαµια πλευράπλευρά

•• ΦλοιόςΦλοιός ποικίλειποικίλει σεσε πάχοςπάχος

•• ΚοντόςΚοντός λαιµόςλαιµός καικαι τραχιάτραχιά επιφάνειαεπιφάνεια

•• ΠολύΠολύ παραγωγικήπαραγωγική, , ορθόκλαδοορθόκλαδο δένδροδένδρο

•• ΑΑ: : ΚορυφοξήραΚορυφοξήρα
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�� EurekaEureka

•• ΜικρόΜικρό µέγεθοςµέγεθος καρπόςκαρπός

•• ΕλλειπτικόΕλλειπτικό έωςέως επίµηκεςεπίµηκες

•• ΚοντόςΚοντός λαιµόςλαιµός, , µεµε θηλήθηλή πουπου περιβάλλεταιπεριβάλλεται απόαπό
αύλακααύλακα

•• ΜέτριοΜέτριο πάχοςπάχος φλοιούφλοιού µεµε τραχείατραχεία επιφάνειαεπιφάνεια

•• ΈντονοςΈντονος κίτρινοςκίτρινος χρωµατισµόςχρωµατισµός

•• ΆσπερµηΆσπερµη ήή ολιγόσπερµηολιγόσπερµη

•• ΚυρίωςΚυρίως τέλοςτέλος χειµώναχειµώνα µεµε αρχέςαρχές άνοιξηςάνοιξης ηη
ωρίµανσηωρίµανση

•• ΜέσηςΜέσης ζωηρότηταςζωηρότητας, , χωρίςχωρίς αγκάθιααγκάθια, , πολύπολύ
παραγωγικήπαραγωγική καικαι επετειοφορούσαεπετειοφορούσα

•• ΕΕ: : ψύχοςψύχος, , κορυφοξήρακορυφοξήρα
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Eureka 

�� ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

•• ∆ένδρα∆ένδρα ανθεκτικάανθεκτικά στοστο κρύοκρύο ενώενώ οιοι
καρποίκαρποί πιοπιο ευαίσθητοιευαίσθητοι απόαπό πορτοκάλιαπορτοκάλια

•• ΆνθηΆνθη µονήρηµονήρη ήή σεσε µικρέςµικρές ταξιανθίεςταξιανθίες

•• ΚαρποίΚαρποί µικροίµικροί καικαι πλακέπλακέ

•• ΈντονηΈντονη παρενιαυτοφορίαπαρενιαυτοφορία

•• ΚαρποίΚαρποί µεµε σκληρέςσκληρές µεµβράνεςµεµβράνες, , 
ξεφλουδίζονταιξεφλουδίζονται εύκολαεύκολα αλλάαλλά προσοχήπροσοχή
στηστη συγκοµιδήσυγκοµιδή

•• ΕυπαθείςΕυπαθείς στιςστις µεταφορέςµεταφορές
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�� ΟµάδεςΟµάδες

•• ΣατσούµαΣατσούµα

•• ΚληµεντίνεςΚληµεντίνες

•• ΚοινάΚοινά

•• ΛοιπάΛοιπά

�� ΣατσούµαΣατσούµα

•• ΑνθεκτικάΑνθεκτικά στοστο ψύχοςψύχος

•• ΘεωρείταιΘεωρείται ώριµηώριµη ακόµαακόµα καικαι ότανόταν είναιείναι µερικώςµερικώς
πράσινοςπράσινος οο καρπόςκαρπός

•• ∆ένδρο∆ένδρο: : ανθεκτικόανθεκτικό στοστο ψύχοςψύχος, , όχιόχι πολύπολύ καλήκαλή
συγγένειασυγγένεια µεµε νερατζιάνερατζιά

•• ΚαρπόςΚαρπός µετρίουµετρίου µεγέθουςµεγέθους καικαι πλακέπλακέ σχήµατοςσχήµατος
µεµε χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό δακτύλιοδακτύλιο στοστο κάτωκάτω µέροςµέρος, , 
πρώϊµηςπρώϊµης ωρίµανσηςωρίµανσης καικαι άσπερµοάσπερµο

•• ΦλοιόςΦλοιός µετρίουµετρίου πάχουςπάχους καικαι αποχωρίζεταιαποχωρίζεται
εύκολαεύκολα, , δεδε συντηρούνταισυντηρούνται πάνωπάνω στοστο δένδροδένδρο

•• ΩριµάζειΩριµάζει µέσαµέσα ΟκτωβρίουΟκτωβρίου

•• ΟµάδαΟµάδα: : WaseWase, , OwariOwari
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Σατσούµα

�� ΚληµεντίνεςΚληµεντίνες
•• ΣχήµαΣχήµα καρπούκαρπού σφαιρικόσφαιρικό, , καρπόςκαρπός µικρόςµικρός, , 

πορτοκαλίπορτοκαλί χρώµαχρώµα

•• ΑυτοασυµβίβαστηΑυτοασυµβίβαστη ((παρθενοκαρπικήπαρθενοκαρπική), ), 
µονοεµβρυονικόµονοεµβρυονικό, , αρκετάαρκετά ανθεκτικήανθεκτική σεσε χαµηλέςχαµηλές
θερµοκρασίεςθερµοκρασίες

•• ΚαρπόςΚαρπός µεµε λεπτόλεπτό φλοιόφλοιό, , άσπερµοςάσπερµος, , λεπτέςλεπτές
µεµβράνεςµεµβράνες, , χυµώδηςχυµώδης µεµε χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό άρωµαάρωµα
καικαι γεύσηγεύση. . ∆ιατηρούνται∆ιατηρούνται καλάκαλά πάνωπάνω στοστο
δένδροδένδρο

•• ΩριµάζουνΩριµάζουν αρχέςαρχές ΝοεµβρίουΝοεµβρίου αλλάαλλά διατηρούνταιδιατηρούνται
γιαγια αρκετόαρκετό καιρόκαιρό λόγωλόγω ανθεκτικότηταςανθεκτικότητας στιςστις
µεταφορέςµεταφορές

•• ΠολλοίΠολλοί κλώνοικλώνοι ((SRA63, SRA89, SRA 535), SRA63, SRA89, SRA 535), 
MarisolMarisol, , HermandinaHermandina
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�� ΚοινάΚοινά
�� ΚαλλιεργούνταιΚαλλιεργούνται σεσε ΜεσόγειοΜεσόγειο ((ΧίοΧίο, , ΚρήτηΚρήτη, , 

ΑργολίδαΑργολίδα))
�� ∆ένδρα∆ένδρα µέτριαςµέτριας ζωηρότηταςζωηρότητας, , αργήςαργής ανάπτυξηςανάπτυξης. . 

ΠαραγωγικάΠαραγωγικά αλλάαλλά µεµε τάσητάση γιαγια παρενιαυτοφορίαπαρενιαυτοφορία, , 
ανθεκτικάανθεκτικά στοστο κρύοκρύο καικαι στηστη ζέστηζέστη

�� ΚαρπόςΚαρπός µετρίουµετρίου µεγέθουςµεγέθους µεµε πλακέπλακέ σχήµασχήµα, , φλοιόςφλοιός
πορτοκαλοκίτρινουπορτοκαλοκίτρινου χρώµατοςχρώµατος, , λεπτόςλεπτός, , 
αρωµατικόςαρωµατικός καρπόςκαρπός καικαι τραγανήτραγανή σάρκασάρκα, , 
πολύσπερµοςπολύσπερµος. . ΚαρποίΚαρποί διατηρούνταιδιατηρούνται καλάκαλά στοστο
ψυγείοψυγείο

�� ΩριµάζειΩριµάζει ((τοτο κοινόκοινό µανταρίνιµανταρίνι) ) ∆εκέµβριο∆εκέµβριο--
ΙανουάριοΙανουάριο

�� ΠοικιλίεςΠοικιλίες: : 
•• Kara, King, Encore, PageKara, King, Encore, Page
•• KinnowKinnow ((ωριµάζειωριµάζει ΦεβρουάριοΦεβρουάριο, , πλακέπλακέ σφαιρικόσφαιρικό σχήµασχήµα, , 

αρωµατικήαρωµατική εύγεστηεύγεστη σάρκασάρκα), ), 
•• ΝΝova (ova (ωριµάζειωριµάζει ∆εκέµβριο∆εκέµβριο--ΙανουάριοΙανουάριο, , µεγάλοιµεγάλοι καρποίκαρποί, , 

πρόβληµαπρόβληµα µεµε τηντην επικονίασηεπικονίαση), ), 
•• Fortune (Fortune (µεγάλοµεγάλο µέγεθοςµέγεθος, , σχήµασχήµα πλακέπλακέ, , πολύπολύ όψιµηόψιµη

((ΜάρτιοΜάρτιο--ΑπρίλιοΑπρίλιο), ), παραγωγικήπαραγωγική ποικιλίαποικιλία))
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΚΡΕΪΠΓΚΡΕΪΠ--ΦΡΟΥΤΦΡΟΥΤ
((ΒΟΤΡΥΟΚΑΡΠΟΥΒΟΤΡΥΟΚΑΡΠΟΥ))

�� ΓκρέϊπΓκρέϊπ ΦρουτΦρουτ ήή ΒοτρυόκαρποςΒοτρυόκαρπος
•• ΡόδινοςΡόδινος χρωµατισµόςχρωµατισµός σεσε καροτινοειδέςκαροτινοειδές λυκοπένιολυκοπένιο ((σεσε

σαγκουϊνιασαγκουϊνια σεσε ανθοκυάνεςανθοκυάνες))

•• ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη παραγωγήπαραγωγή καικαι καλύτερεςκαλύτερες τιµέςτιµές απόαπό
πορτοκάλιαπορτοκάλια

•• ΜεγάληΜεγάλη αντοχήαντοχή στιςστις υψηλέςυψηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες καικαι σεσε κρύοκρύο
όπωςόπως ηη πορτοκαλιάπορτοκαλιά

•• ΤοΤο albedoalbedo καικαι οιοι µεµβράνεςµεµβράνες περιέχουνπεριέχουν ναριγκίνηναριγκίνη καικαι είναιείναι
πικράπικρά

•• ΓιαΓια καλήκαλή παραγωγήπαραγωγή υγράυγρά, , θερµάθερµά ήή τροπικάτροπικά κλίµατακλίµατα

•• ΓεύσηΓεύση υπόπικρηυπόπικρη καικαι ξινήξινή

•• ΜεγάληΜεγάλη περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε βιταµίνηβιταµίνη CC

•• ΛίγαΛίγα σάκχαρασάκχαρα

•• ΜεγάλοιΜεγάλοι καρποίκαρποί, , φλούδαφλούδα µέτριαµέτρια σεσε πάχοςπάχος, , λίγολίγο
συµπιεσµένοισυµπιεσµένοι σταστα άκραάκρα, , χυµώδηχυµώδη, , αρωµατικάαρωµατικά, , µεγάλοιµεγάλοι
σπόροισπόροι

•• ∆ιακρίνονται∆ιακρίνονται ωςως προςπρος τοτο ένσπερµοένσπερµο ήή µηµη τουτου καρπούκαρπού καικαι
τοτο χρώµαχρώµα τηςτης σάρκαςσάρκας ((ρόδινορόδινο ήή µηµη))
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�� ∆ιαφορές∆ιαφορές ΓκρέϊπΓκρέϊπ--φρουτφρουτ ––
ΦράππαςΦράππας
•• ∆ένδρο∆ένδρο

�� ΣτηΣτη φράπαφράπα οιοι νεαροίνεαροί βλαστοίβλαστοί έχουνέχουν χνούδιχνούδι

�� ΤαΤα γκρέϊπγκρέϊπ--φρουτφρουτ είναιείναι µεγαλύτεραµεγαλύτερα δένδραδένδρα

�� ΦύλλαΦύλλα φράπαςφράπας µεγαλύτεραµεγαλύτερα, , δερµατώδηδερµατώδη µεµε
µεγάλοµεγάλο πτερύγιοπτερύγιο

•• ΚαρποίΚαρποί
�� ΚαρποίΚαρποί φράπαςφράπας µεγαλύτεροιµεγαλύτεροι καικαι µεµε

χονδρότεροχονδρότερο φλοιόφλοιό

�� ΣάρκαΣάρκα γκρέϊπγκρέϊπ--φρουτφρουτ περισσότεροπερισσότερο χυµώδηςχυµώδης

�� ΦράπαΦράπα µονοεµβρυονικήµονοεµβρυονική ενώγκρέϊπενώγκρέϊπ--φρουτφρουτ
πολυεµβρυονικόπολυεµβρυονικό

�� ΠοικιλίεςΠοικιλίες

•• ΈνσπερµεςΈνσπερµες

•• ΝτάνκανΝτάνκαν

�� ΜεγάλοΜεγάλο µέγεθοςµέγεθος, , πλακέπλακέ

�� ΛευκόσαρκηΛευκόσαρκη

�� ΦλοιόςΦλοιός µέτριοµέτριο πάχοςπάχος

�� ΕπιφάνειαΕπιφάνεια λείαλεία

�� ΣάρκαΣάρκα τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό

�� ΜεσοπρώιµηΜεσοπρώιµη

�� ΚαλήΚαλή γιαγια χυµοποίησηχυµοποίηση



31

Duncan

�� ΈνσπερµεςΈνσπερµες

•• TriumphTriumph

�� ΜικρόΜικρό µέγεθοςµέγεθος δένδροδένδρο καικαι καρπόςκαρπός

�� ΣχήµαΣχήµα σφαιρικόσφαιρικό έωςέως ελλειπτικόελλειπτικό

�� ΜέτριοΜέτριο πάχοςπάχος, , λείαλεία επιφάνειαεπιφάνεια, , κίτρινοκίτρινο

�� ΣάρκαΣάρκα λευκήλευκή, , τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό, , 
γευστικήγευστική καικαι δενδεν είναιείναι πικρήπικρή

�� ΠολύσπερµηΠολύσπερµη καικαι µεσοπρώϊµηµεσοπρώϊµη
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�� ΆσπερµεςΆσπερµες

�� Marsh (Marsh seedless)Marsh (Marsh seedless)
•• ΖωηρόΖωηρό δένδροδένδρο, , πλαγιόκλαδοπλαγιόκλαδο καικαι

παραγωγικόπαραγωγικό

•• ΜέσοΜέσο µέγεθοςµέγεθος καικαι σχήµασχήµα σφαιρικόσφαιρικό έωςέως
πλακέπλακέ

•• ΦλοιόςΦλοιός λείοςλείος, , σκληρόςσκληρός καικαι
ανοικτοκίτρινοςανοικτοκίτρινος

•• ΣάρκαΣάρκα λευκήλευκή, , τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό
καικαι γευστικήγευστική

•• ΆσπερµηΆσπερµη έωςέως ολιγόσπερµηολιγόσπερµη

•• ∆ιατηρείται∆ιατηρείται καλάκαλά
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�� Pink Marsh (Thompson)Pink Marsh (Thompson)

•• ΖωηρόΖωηρό δένδροδένδρο, , πλαγιόκλαδοπλαγιόκλαδο καικαι
παραγωγικόπαραγωγικό

•• ΜεγάλεςΜεγάλες απαιτήσειςαπαιτήσεις σεσε θερµότηταθερµότητα ΜέσοΜέσο
µέγεθοςµέγεθος καικαι σχήµασχήµα σφαιρικόσφαιρικό έωςέως πλακέπλακέ

•• ΦλοιόςΦλοιός λείοςλείος, , σκληρόςσκληρός καικαι
ανοικτοκίτρινοςανοικτοκίτρινος

•• ΣάρκαΣάρκα τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό καικαι
γευστικήγευστική καικαι ελαφρώςελαφρώς ρόδινηρόδινη

•• ΆσπερµηΆσπερµη έωςέως ολιγόσπερµηολιγόσπερµη, , µεσοπρώιµηµεσοπρώιµη

•• ∆ιατηρείται∆ιατηρείται καλάκαλά
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�� RedblushRedblush (Ruby(Ruby) () (απόαπό TompsonTompson))

•• ΖωηρόΖωηρό δένδροδένδρο, , µεγάληςµεγάλης ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι
παραγωγικόπαραγωγικό

•• ΜέσοΜέσο µέγεθοςµέγεθος καικαι σχήµασχήµα σφαιρικόσφαιρικό έωςέως
πλακέπλακέ οο καρπόςκαρπός

•• ΦλοιόςΦλοιός κόκκινοςκόκκινος (~)(~)

•• ΣάρκαΣάρκα τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό καικαι
γευστικήγευστική καικαι κόκκινηκόκκινη

•• ΆσπερµηΆσπερµη έωςέως ολιγόσπερµηολιγόσπερµη, , µεσοπρώιµηµεσοπρώιµη
((ττ. . ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου))

•• ∆ιατηρείται∆ιατηρείται καλάκαλά
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�� Foster (Foster (έγχρωµηέγχρωµη –– πολύσπερµηπολύσπερµη))
•• ΖωηρόΖωηρό δένδροδένδρο, , µεγάληςµεγάλης ανάπτυξηςανάπτυξης καικαι

παραγωγικόπαραγωγικό

•• ΜέσοΜέσο--µεγάλοµεγάλο µέγεθοςµέγεθος καικαι σχήµασχήµα σφαιρικόσφαιρικό έωςέως
πλακέπλακέ

•• ΦλοιόςΦλοιός λείοςλείος καικαι ανοικτοκίτρινοςανοικτοκίτρινος ((προςπρος τηντην
ωρίµανσηωρίµανση µπορείµπορεί καικαι λίγολίγο ρόδινοςρόδινος
χρωµατισµόςχρωµατισµός))

•• ΣάρκαΣάρκα τρυφερήτρυφερή, , πλούσιαπλούσια σεσε χυµόχυµό καικαι γευστικήγευστική
καικαι ελαφρώςελαφρώς ρόδινηρόδινη, , ωριµάζειωριµάζει ττ. . ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου ––
ΙανουάριοΙανουάριο))

•• ΠολύσπερµηΠολύσπερµη

•• ∆ιατηρείται∆ιατηρείται καλάκαλά
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