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ΜΗΛΙΑΜΗΛΙΑ

� Καταγωγή: Νότια του Καυκάσου

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Malus domestica

� Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, 

αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και

τετραπλοειδείς

� Βοτανικοί Χαρακτήρες
� Φυλλοβόλο

� Μεγάλο µέγεθος

� Πλαγιόκλαδο ή ορθόκλαδο (φιρίκι)

� Μακρόβιο

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, ωοειδή, χνουδωτά, 
βραχύµισχα, ενίοτε µε µικρά παράφυλλα στη βάση
του µίσχου

�Οφθαλµοί

� Μικτοί και ξυλοφόροι

� Οι µικτοί δίνουν βλάστηση µε 5-6 άνθη επάκρια σε
ταξιανθία κορύµβου

�Άνθη

� Λευκά ή ελαφρά ρόδινα
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�Καρπός

� Μήλο (ψευδής καρπός)

� Σχήµα σφαιρικό έως κωνικό

� Σάρκα τραγανή ή αλευρώδη, εύχυµη

� Μαστοειδείς αποφύσεις (µε ή χωρίς)

� Σπέρµατα

� Τρόπος καρποφορίας

� Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο

παρελθόντος έτους

� Καρποφόρα όργανα (µικτοί οφθαλµοί, λογχοειδή, 

ασκοί) αλλά λίγες ποικιλίες και σε µονοετείς βλαστούς

� Η διαφοροποίηση των οφθαλµών γίνεται το καλοκαίρι, 

µε τις πρώτες καταβολές οφθαλµών να εµφανίζονται

τέλη Ιουνίου
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� Παράγοντες που επηρεάζουν το

σχηµατισµό καρποφόρων οφθαλµών

�Επικάλυψη περιόδου διαφοροποίησης

οφθαλµών και ανάπτυξης καρπών

�Ανασχετική επίδραση καρπών που φέρονται

επάκρια

� Περίοδος καρποφορίας

�Μπαίνει σε αξιόλογη καρποφορία από το 2ο-6ο

χρόνο και καρποφορεί για περίπου 30-50 

χρόνια
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες µηλιάς είναι

αυτόστειρες → χρειάζονται σταυρεπικονίαση

(γύρη από άλλη ποικιλία)

�Επικονίαση γίνεται µε τις µέλισσες

�Πτώση Ιουνίου

�Τριπλοειδείς ποικιλίες και επικονιάστριες

� Χαρακτηριστικά επικονιαστριών ποικιλιών

� Ανθίζουν κανονικά κάθε χρόνο

� Παράγουν άφθονη ζωτική γύρη

� Συµβιβαστές µε την κύρια ποικιλία

� Συνανθούν µε την κύρια ποικιλία

� Εµπορεύσιµη ποικιλία

� Ταξινόµηση ποικιλιών ανάλογα µε τις ανάγκες

επικονιάσεως

� Ποικιλίες συνήθως αυτογόνιµες

� Μερικώς αυτογόνιµες

� Αυτόστειρες (αυτοΑσυµβίβαστο)
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� Παράγοντες που επηρεάζουν την

καρπόδεση

�Σπερµατικές βλάστες

�Γύρη

� ∆ιάταξη επικονιαστριών ποικιλιών

– Αποτελεσµατική επικονίαση

– Συγκοµιδή

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Με σπόρο

� Μοσχεύµατα

� Καταβολάδες

– ∆ένδρο δισυπόστατο

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

� Υποκείµενα Μηλιάς

– Σπορόφυτα (κυρίως σπόροι φιρικιάς)

� Μεθωρίµανση σπόρων

– Κλωνικά υποκείµενα

� Νάνα

� Ηµινάνα

� Ζωηρά
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� Νάνα Υποκείµενα

– Malling 27 (M27)

– Malling 9 (M9)

– Malling 26 (M26)

– Budagovsky 490

� Ηµινάνα υποκείµενα

– Malling Merton 106 (MM106)

� Ζωηρά υποκείµενα

– Malling Merton 111 (MM111)
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Καλοκαιρινές

� Summerred

� Vista Bella

� Ozark Gold

� Prima

� Priscilla

– Red Delicious

� Starking

– Golden Delicious κίτρινο µήλο, χωρίς

µαστοειδής αποφύσεις)

� Golden Delicious

� Φθινοπωρινές ποικιλίες

– Jonagold

– Granny Smith (πράσινο µήλο)

– Imperial

– Starkrimson

– Delicious Πιλαφά

– Mutsu Crispin

– Όψιµο φιρίκι

– Spur Red Delicious

� RedChief

� Super Chief

� Scarlet Spur

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣ
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΛΙΑΣ

ΚΛΙΜΑ

� ∆ένδρο υγρών, ψυχρών κλιµάτων

� Υψηλές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους (800-1700 

ώρες κάτω από 70C

� Για επίτευξη αρίστης ποιότητας απαιτείται

δροσερό καλοκαίρι (20-210C)

� Υψηλή σχετική υγρασία προκαλεί προβλήµατα, 

λόγω υψηλών δαπανών για φυτοπροστασία

Ε∆ΑΦΟΣ

� Το ανάγλυφο του εδάφους παίζει σηµαντικό ρόλο

στην αποφυγή παγετών καθώς και η έκθεση του

οπωρώνα

� Ευδοκιµεί σε ποικίλης σύστασης εδάφη

� Πρέπει να αποστραγγίζουν όµως καλά

� Καταλληλότερα εδάφη τα αµµοπηλώδη

� pH µεταξύ 6.5-6.8 
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ΑΝΕΜΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

� Επιβάλλεται σε ανεµόπληκτες περιοχές προς

αποφυγή ζηµιών τόσο στην παραγωγή όσο και

στο ίδιο το φυτικό κεφάλαιο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους

� Φύτευση δενδρυλλίων
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
� Εκτατικά (7 Χ 5 µ)

� Ηµιεκτατικά (5 Χ 3 µ)

� Πυκνής φύτευσης (1.2 – 3 Χ 0.5 – 1.25 µ)

� Πολύ πυκνής φύτευσης (0.45 Χ 0.3 µ)

� Παράγοντες που καθορίζουν το σύστηµα που θα
ακολουθηθεί:

� Εδαφοκλιµατικές επιδράσεις

� ∆ενδροκοµικές επιδράσεις

� Οικονοµικές επιδράσεις

� Ψυχολογικές επιδράσεις

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντικότατη καλλιεργητική τεχνική

� Για ένα ικανοποιητικό πότισµα θα πρέπει να

γνωρίζουµε:

� Ποσότητα νερού που απορροφούν τα δένδρα από το

έδαφος

� Τύπο εδάφους και περιβαλλοντικές συνθήκες περιοχής

� Η µισή ποσότητα που καταναλώνεται για πότισµα θα

πρέπει να δίδεται κατά τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο

που έχουµε ανάπτυξη καρπών και υψηλή

εξατµισοδιαπνοή

� Παράγοντες που περιορίζουν το ριζικό σύστηµα

επιδρούν επί του ποτίσµατος

� Τα αµµώδη εδάφη χρειάζονται αραιότερα ποτίσµατα

από τα βαριά αργιλώδη εδάφη

� Τα συνεκτικά εδάφη (επιφανειακά ή υπεδάφη) 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των ριζών και του δένδρου

� Ανάγκες δένδρου ανάλογα µε το στάδιο ανάπτυξής του
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� Επίδραση του νερού

� επί της βλάστησης

� Επί της αύξησης των ριζών

� Επί του σχηµατισµού και ανάπτυξης καρποφόρων

οφθαλµών (όχι τόσο σηµαντική όσο η ηλιακή

ακτινοβολία και η θερµοκρασία)

� Επί της καρπόδεσης και ανάπτυξης καρπών

� Επί της παραγωγής

� Επί της ποιότητας των καρπών

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

� Κατάκλιση

� ∆ιπλές λεκάνες

� Αυλάκια

� Τεχνητή βροχή

� Στάγδην πότισµα

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Το γεγονός ότι οι καρποί συντηρούνται επί
µακρόν δεικνύει τη σηµαντικότητα της λιπαντικής
αγωγής

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της
θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (αλλά και αναλύσεις
φύλλων, βλαστών, καρπών)

� Η δειγµατοληψία των φύλλων πολύ σηµαντική

– Από όλο το µηλεώνα

– Από όλες τις πλευρές του δένδρου

– Ίδιας ηλικίας

– Από λογχοειδή

– Μεταχείριση δειγµάτων

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Άζωτο

� Κάλιο

� Φώσφορος

� Μαγνήσιο

ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Ψευδάργυρος

� Μαγγάνιο

� Χαλκός

� Βόριο
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ΑΡΑΙΩΜΑΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΠΩΝ

� Σκοπός του αραιώµατος καρπών

� Χρόνος : µετά την πτώση Ιουνίου

� Αφήνουµε έναν καρπό κάθε 15-20 εκ.

� Τρόποι :
�Με το χέρι

�Με χηµικά µέσα

� Χηµικά µέσα η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται
από:

– Ποικιλία

– Ζωηρότητα

– Κλιµατικές συνθήκες (πριν και µετά την άνθηση)

– Στάδιο δένδρου

�Χηµικά αραιωτικά :

�Elgetol

�NAD (ναφθαλινακεταµίδη)

�NAA (ναφθαλινοξικό οξύ)

�Sevin

�Ethephon

�Καρπόπτωση πριν τη συγκοµιδή

�NAA

�2.4.5-TP

ΚΛΑ∆ΕΜΑ
� Κλάδεµα µόρφωσης

– Θαµνώδης άτρακτος (spur)

– Οπωροφόρος φράκτης (κοινές ποικιλίες, standard)

– Κυπελλοειδές

– Οπωρώνας τύπου λιβάδι (7000 δένδρα/στρέµµα)

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– ∆ιατήρηση λογχοειδούς βλάστησης

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια κατάλληλου σταδίου ωριµότητας:

– Χρώµα σπόρων (~)

– Μέγεθος καρπών (~)

– Χρώµα φλοιού (~)

– Συνεκτικότητα σάρκας (~)

– Αριθµός ηµερών από την πλήρη άνθηση (~)

– Απόσπαση καρπού από το λογχειδές (~)

– ∆ιαλυτά στερεά (ελάχιστο 12%) (~)

– Ιωδιούχο τεστ αµύλου (~)
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�Συγκοµιδή (µε τα χέρια)

�Συντήρηση

�Μπορεί να συντηρηθούν για αρκετούς µήνες

�0οC

�90% RH

�Ελεγχόµενες συνθήκες (CΟ2 1.5-3%, Ο2 2.5-

3%, θερµοκρασία -0.5ο-0ο C)
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ΑΧΛΑ∆ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΑΧΛΑ∆ΙΑΑΧΛΑ∆ΙΑ

� Καταγωγή: ∆υτική Ασία και Βόρεια Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Pyrus communis L. – P. pyrifolia, κ.ά.

� Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς, 

αλλά υπάρχουν και τριπλοειδείς και

τετραπλοειδείς και εξαπλειδείς ποικιλίες

� Βοτανικοί Χαρακτήρες
� Φυλλοβόλο

� Μικρό έως Μεγάλο µέγεθος

� Ορθόκλαδο

� Μακρόβιο

� Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, ωοειδή ή καδιόσχηµα, στιλπνά και

µακρόµισχα, µε µικρά παράφυλλα στη βάση του µίσχου

� Οφθαλµοί

� Μικτοί και ξυλοφόροι που σχηµατίζουν οξεία γωνία µε το

βλαστό

� Οι µικτοί δίνουν βλάστηση µε 4-12 άνθη επάκρια σε ταξιανθία

κορύµβου

� Άνθη

� Λευκά κυρίως
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� Καρπός
� Μήλο (ψευδής καρπός)

� Σχήµα σφαιρικό έως αχλαδόµορφο

� Σάρκα τραγανή ή αλευρώδη µε λιθοκύτταρα και σκούρα
σπέρµατα

� Τρόπος καρποφορίας

� Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο
παρελθόντος έτους

� Μερικές φορέα άνθηση µετά από ζεστό, ξηρό
καλοκαίρι, αλλά µε ατελή άνθη σε ξύλο τρέχουσας
εποχής

� Καρποφόρα όργανα (µικτοί οφθαλµοί, λογχοειδή, 
ασκοί)

� Η διαφοροποίηση των οφθαλµών γίνεται το καλοκαίρι, 
µε τις πρώτες καταβολές οφθαλµών να εµφανίζονται
τέλη Ιουνίου έως µέσα Ιουλίου
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� Παράγοντες που επηρεάζουν το

σχηµατισµό καρποφόρων οφθαλµών

�Επικάλυψη περιόδου διαφοροποίησης

οφθαλµών και ανάπτυξης καρπών

� Περίοδος καρποφορίας

�Μπαίνει σε αξιόλογη καρποφορία από το 4ο-6ο

χρόνο και καρποφορεί για περίπου 30-40 

χρόνια

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες αχλαδιάς είναι

αυτόστειρες (αυτοΑσυµβίβαστο) →

χρειάζονται σταυρεπικονίαση (γύρη από άλλη

ποικιλία)

�Επικονίαση γίνεται µε τις µέλισσες

�Πτώση Ιουνίου

�Η σταυρεπικονίαση αυξάνει το ποσοστό

καρπόδεσης και τον αριθµό των σπερµάτων

� Η γονιµότητα των ποικιλιών επηρεάζεται :

– Γενετική σύσταση

– Περιβαλλοντικοί παράγοντες

– Υποκείµενο (κυδωνιά και P. calleryana

αυξάνουν την καρπόδεση, ενώ P. betulaefolia

τη µειώνει)

– Κλάδεµα

– Θρεπτική κατάσταση (άζωτο, βόριο)

– Καλλιεργητικές πρακτικές (ψεκασµός µε

γιββερελλικό οξύ)
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�Χαρακτηριστικά επικονιαστριών ποικιλιών

� Ανθίζουν κανονικά κάθε χρόνο

� Παράγουν άφθονη ζωτική γύρη

� Συµβιβαστές µε την κύρια ποικιλία

� Συνανθούν µε την κύρια ποικιλία

� Εµπορεύσιµη ποικιλία

� ∆ιάταξη επικονιαστριών ποικιλιών

– Αποτελεσµατική επικονίαση

– Συγκοµιδή
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Με σπόρο

� Μοσχεύµατα

– ∆ένδρο δισυπόστατο

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

� Υποκείµενα Αχλαδιάς

– Σπορόφυτα (µόωο σε άγονα εδάφη, ή µε

ποικιλίες µε µικρή συµβιβαστότητα µε την

κυδωνιά-το κύριο υποκείµενο)

– P. betulaefolia & P. calleryana

� A: καχεξία ή παρακµή της αχλαδιάς

� Α: εδάφη υγρά που δεν αποστραγγίζουν εύκολα

� P. calleryana Α: στο βακτηριακό κάψιµο

– Μέγεθος δένδρων

� Μικρό (P. pyrifolia)

� Μεσαίο (P. communis, P. calleryana)

� Μεγάλο (P. betulaefolia)

� Νάνα Υποκείµενα (Κλωνικές επιλογές

κυδωνιάς)

�Κυδωνιά Α

�Κυδωνιά C

�Κυδωνιά Adams

�Κυδωνιά Προβηγκίας BA29

�Κυδωνιά CTS 212, CTS 214

� OHF 51 (νάνο), OHF 69 (ηµινάνο), OHF 87

(ηµιζωηρό), 0HF 333 (ηµινάνο)

– Α: βακτηριακό κάψιµο, σήψη λαιµού, 

µατόψειρα

– Ανεκτικά στην καχεξία

– Καλής ποιότητας παραγωγή
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ � Συµβιβαστότητα και ιώσεις

� Ενδιάµεσο υποκείµενο

– Ποικιλίες Κάιζερ, Red Bartlett, Abate Fetel, 

Packham’s Triumph, Dr. J. Guyot έχουν µικρή

συµβιβαστότητα µε κυδωνιά

– Λύνεται το πρόβληµα µε ενδιάµεσο υποκείµενο
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� Πολλαπλασιασµός εύκολος

– Με χειµερινά ξυλοποιηµένα µοσχεύµατα

– Με καταβολάδες

� Πολλαπλασιασµός σποροφύτων P. 

betulaefolia, P. calleryana, P. communis

µετά από σπάσιµο ληθάργου, σε σπορείο

κτλ

� Μικροπολλαπλασιασµός

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Καλοκαιρινές

� Κοντούλα

� ∆ουκέσσα

� Coscia

� Dr. J. Guyot

� Williams (Bartlett)

� Κρυστάλλι

� Santa Maria

� Φθινοπωρινές ποικιλίες

�Abate Fetel

�Kaizer

�Passa Crassana

�Doyenne du Comice

�Conference

�Packham’s Triumph

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΧΛΑ∆ΙΑΣ
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ΚΛΙΜΑ

� Υψηλές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους (~1000 ώρες

κάτω από 70C

� Για επίτευξη αρίστης ποιότητας απαιτείται ζεστό

καλοκαίρι

� Υψηλή σχετική υγρασία προκαλεί προβλήµατα, 

λόγω υψηλών δαπανών για φυτοπροστασία και

προσβολών από βακτηριακό κάψιµο

� Ευαίσθητη σε ανοιξιάτικους παγετούς κατά την

άνθηση και αρχή καρπόδεσης

Ε∆ΑΦΟΣ

� Το ανάγλυφο του εδάφους παίζει σηµαντικό ρόλο

στην αποφυγή παγετών καθώς και η έκθεση του

οπωρώνα

� Ευδοκιµεί σε ποικίλης σύστασης εδάφη, όχι όµως

σε ξηρά ελαφρά εδάφη

� Σε σχέση µε τη µηλιά είναι λιγότερο ανεκτική σε

ξηρασία και περισσότερο ανεκτική σε µη καλή

αποστράγγιση

� Να αποφεύγεται φύτευση σε αλκαλικά εδάφη ή σε

εδάφη µε υψηλό ανθρακικό ασβέστιο (ειδικά µε

υποκείµενο κυδωνιά, όχι > 3-4%)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους

� Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης ανάλογα µε τη

ζωηρότητα της ποικιλίας και το υποκείµενο

– 7 x 7 m (ζωηρές ποικιλίες σε σπορόφυτα)

– 5 x 5 m (µέσης ζωηρότητας ποικιλίες)

– Παλµέττα 3.6 x 2.0 m

– Πυραµίδα 3.6 x 2.5 m

– Άτρακτος 3.3 x 2.0 m (3.3 m µεταξύ των

γραµµών και 2.0 m επί της γραµµής)

ΠΟΤΙΣΜΑ
� Σηµαντικότατη καλλιεργητική τεχνική

� Για ένα ικανοποιητικό πότισµα θα πρέπει να
γνωρίζουµε:

� Ποσότητα νερού που απορροφούν τα δένδρα από το

έδαφος

� Τύπο εδάφους και περιβαλλοντικές συνθήκες περιοχής

� Η µισή ποσότητα που καταναλώνεται για πότισµα θα

πρέπει να δίδεται κατά τους µήνες Ιούλιο-Αύγουστο

που έχουµε ανάπτυξη καρπών και υψηλή

εξατµισοδιαπνοή παράλληλα µε διαφοροποίηση

οφθαλµών

�Παράγοντες που περιορίζουν το ριζικό

σύστηµα επιδρούν επί του ποτίσµατος

�Τα αµµώδη εδάφη χρειάζονται αραιότερα

ποτίσµατα από τα βαριά αργιλώδη εδάφη

�Τα συνεκτικά εδάφη (επιφανειακά ή υπεδάφη) 

αναστέλλουν την ανάπτυξη των ριζών και του

δένδρου

�Ανάγκες δένδρου ανάλογα µε το στάδιο

ανάπτυξής του

� Επίδραση του νερού

�Επί της βλάστησης

�Επί της αύξησης των ριζών

�Επί του σχηµατισµού και ανάπτυξης

καρποφόρων οφθαλµών (όχι τόσο σηµαντική

όσο η ηλιακή ακτινοβολία και η θερµοκρασία)

�Επί της καρπόδεσης και ανάπτυξης καρπών

�Επί της παραγωγής

�Επί της ποιότητας των καρπών
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

� Κατάκλιση

� ∆ιπλές λεκάνες

� Αυλάκια

� Τεχνητή βροχή

� Στάγδην πότισµα

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της
θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (αλλά και
αναλύσεις φύλλων, βλαστών, καρπών)

� Η δειγµατοληψία των φύλλων πολύ
σηµαντική

– Από όλο το οπωρώνα

– Από όλες τις πλευρές του δένδρου

– Ίδιας ηλικίας

– Από λογχοειδή

– Μεταχείριση δειγµάτων

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Άζωτο

� Κάλιο

� Φώσφορος

� Μαγνήσιο

ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Σίδηρος

� Ψευδάργυρος

� Μαγγάνιο

� Χαλκός

� Βόριο

ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα τροφοπενιώντροφοπενιών

� Άζωτο: Φύλλα µικρά, ανοικτοπράσινα, 

µειωµένης ζωηρότητας βλάστηση, πρώιµη

φυλλόπτωση

� Φώσφορος: Αδύνατη πλάγια βλάστηση, 

παρατεταµένη έκπτυξη οφθαλµών, µικρή

παραγωγή και πρώιµη ωρίµανση, µικροί

καρποί, πρώιµη φυλλόπτωση και πορφυρό

χρώµα φύλλων
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� Κάλιο: Περιφερειακή ξήρανση φύλλων, 
συστροφή, µικροί καρποί

� Μαγνήσιο: Περιφερειακή χλώρωση-
νέκρωση φύλλων σε παλαιά φύλλα, 
σηµαντική φυλλόπτωση, πιο εµφανή
συµπτώµατα σε φύλλα λογχοειδών

� Ασβέστιο: νέκρωση κορυφών βλαστών και
µεταξύ νευρώσεων

� Σιδήρου: µεσονεύρια χλώρωση νέων
φύλλων, φυλλόπτωση, αδύνατη βλάστηση

� Ψευδάργυρος: Μικροφυλλία, ροσέττα
φύλλων, αδύνατη βλάστηση

� Χαλκός: ξήρανση βλαστών, µάρανση

βλαστοκορυφών

� Βόριο: ξήρανση βλαστοκορυφών, ξήρανση

ανθέων, µικρή καρπόδεση, καφέ φελλώδεις

επιφάνειες στη σάρκα καρπών και

βυθισµένες κηλίδες στην επιφάνεια κοντά

στον κάλυκα, ανώµαλο σχήµα καρπών και

σχισίµατα

ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα τοξικότηταςτοξικότητας

� Άλατα: νέκρωση κορυφών φύλλων, 

συστροφή ελάσµατος

� Μαγγάνιο: ξήρανση φλοιού εσωτερικά και

ξεφλούδισµα, ξήρανση βλαστού

� Βόριο: έντονη χλώρωση και νέκρωση

φύλλων και µικρή καρπόδεση

ΑΡΑΙΩΜΑΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΠΩΝ

� Σκοπός του αραιώµατος καρπών

� Χρόνος : µετά τη φυσιολογική πτώση (έξι
εβδοµάδες µετά την πλήρη ανθοφορία)

� Αφήνουµε 1-2 καρπούς ανά ταξικαρπία, 
αφαιρώντας τους µικρούς καρπούς

� Τρόποι :
�Με το χέρι

�Με χηµικά µέσα

� Χηµικά µέσα η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται
από:

– Ποικιλία

– Ζωηρότητα

– Κλιµατικές συνθήκες (πριν και µετά την άνθηση)

– Στάδιο δένδρου
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�Χηµικά αραιωτικά (15-20 ηµέρες µετά την

πλήρη άνθιση):

�NAΑm (ναφθαλινακεταµίδη)

�NAA (ναφθαλινοξικό οξύ)

�Ένα µικρό αχλάδι αυξάνει µε τον ίδιο

ρυθµό που αυξάνει και ένα µεγάλο, οπότε

αφαιρούµε τους µικρούς καρπούς

�Ρυθµιστές ανάπτυξης και παρθενοκαρπία

– Κάτω από µη ευνοϊκές συνθήκες

– Γιββερελλίνη (GA3, GA4+GA7)

– Cycocel (CCC)

ΚΛΑ∆ΕΜΑ
� Κλάδεµα µόρφωσης

– Ελεύθερη παλµέττα

– Χαµηλός Οπωροφόρος φράκτης

– Κυπελλοειδές

– Ελεύθερη άτρακτος

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– ∆ιατήρηση λογχοειδούς βλάστησης

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

� Κλάδεµα ποικιλιών µε τάση να

σχηµατίζουν πολλά λογχοειδή και λίγη νέα

βλάστηση

� Κλάδεµα ποικιλιών µε αρκετή νέα

βλάστηση και λίγα λογχειδή
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια κατάλληλου σταδίου ωριµότητας:

– Συνεκτικότητα σάρκας (~)

– Αριθµός ηµερών από την πλήρη άνθηση (~)

– Μέγεθος καρπών (~)

– ∆ιαλυτά στερεά (ελάχιστο 10%) (~)

– Μέτρηση οπτικής πυκνότητας (~)

– Ιωδιούχο τεστ αµύλου (~)

– Αλλά και εύκολη απόσπαση, χρώµα φλοιού κτλ.

�Συγκοµιδή (µε τα χέρια) και γρήγορη ψύξη

�Συντήρηση

�Μπορεί να συντηρηθούν για αρκετούς µήνες

(2-8 µήνες)

�-1οC

�90-95% RH
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1

ΚΥ∆ΩΝΙΑΚΥ∆ΩΝΙΑ

� Καταγωγή: Περσία έως Ινδία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Cydonia oblongaMill

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μικρό µέγεθος βραδείας ανάπτυξης

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, ωοειδή µεγάλα χνουδωτά, µε

µικρά παράφυλλα στη βάση του µίσχου

�Οφθαλµοί

� Μικτοί και ξυλοφόροι

� Οι µικτοί δίνουν βλάστηση µε 1 άνθος επάκρια

� Παράγει κορύνες (λογχοειδή)

�Άνθη

� Μεγάλα λευκά ή ελαφρά ρόδινα

�Καρπός

� Σχήµα µηλόµορφο έως αχλαδόµορφο

� Πολυάριθµα σπέρµατα, καρπός χωρίς ποδίσκο, µε

χνούδι

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο

παρελθόντος έτους, στις κορύνες

�Καρποφόρα όργανα (µικτοί οφθαλµοί, 

κορύνες)

�Η διαφοροποίηση των οφθαλµών γίνεται το

καλοκαίρι.
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες αυτογόνιµες

�Επικονίαση γίνεται µε τις µέλισσες

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Μοσχεύµατα ξυλοποιηµένα ενός έτους (πολύ

εύκολα)

� Παραφυάδες

� Καταβολάδες κατά συστάδα

� Σπορόφυτα κυδωνιάς

– Κλωνικά υποκείµενα ίδια µε αυτά της αχλαδιάς

(όσα ανήκουν στο είδος κυδωνιά)
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Σµύρνης

� Κυδωνόµηλο κ.ά.

ΚΛΙΜΑ

� Μικρές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους (~200-500 

ώρες κάτω από 70C

� Για επίτευξη αρίστης ποιότητας απαιτείται ζεστό

καλοκαίρι, ζεστές περιοχές

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε µέσης σύστασης εδάφη, όχι όµως σε

ξηρά ελαφρά εδάφη

� Θέλει εδάφη απαλλαγµένα από ασβέστιο

(ευαίσθητη σε τροφοπενία σιδήρου)

� Επιπολαιόριζο, οπότε µπορεί να ευδοκιµήσει σε

αβαθή εδάφη που ποτίζονται

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Όµοια µε αυτή της αχλαδιάς

� Λίπανση όµοια µε αυτή της αχλαδιάς µε

µικρότερες όµως ποσότητες λιπασµάτων, λόγω

µικρότερου µεγέθους

� Πότισµα απαραίτητο για να µη γίνουν ξυλώδεις οι

καρποί

� Κλάδεµα µόρφωσης σε:

– Κύπελλο

– Παλµέττα

– Πυραµίδα
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�Κλάδεµα καρποφορίας:

– Ελαφρό

– Να διατηρείται το σχήµα

– Να επιτυγχάνεται είσοδος φωτός στο

εσωτερικό της κόµης

�Ζιζανιοκτονία όµοια µε αυτή της αχλαδιάς

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια κατάλληλου σταδίου ωριµότητας:

– Χρώµα φλοιού

– Άρωµα καρπού

�Συγκοµιδή µε το χέρι προσεκτικά να µη

σπάσουν οι κορύνες

�Συντήρηση για µεγάσλο χρονικό διάστηµα, 

και µεγαλύτερο (2-3 µήνες) σε ~0οC, 85-90% 

RH. Παγώνουν οι καρποί στους -2οC.



ΚΥ∆ΩΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

7



ΚΥ∆ΩΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

8



ΜΙΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ -

ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΓΕΡΜΑΝΙΚΗ

ΜΕΣΠΙΛΙΑΜΕΣΠΙΛΙΑ

� Καταγωγή: Κεντρική Ευρώπη

� Βοτανική ταξινόµηση: 
� Οικ.: Rosaceae

� Mespilus germanica L.

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μικρό µέγεθος βραδείας ανάπτυξης

�Φύλλα

� Απλά, λογχοειδή, µεγάλα χνουδωτά, οδοντωτά

�Άνθη

� Μεγάλα λευκά ή ρόδινα,  µονήρη

�Καρπός

� Σχήµα µηλόµορφο, µε οµφαλό και χαρακτηριστικές

προεξοχές

� Αρκετά σπέρµατα 1-5, σάρκα υπόξινη και

συνεκτική

� Τρόπος καρποφορίας

�Όπως και η κυδωνιά

�Ανθίζει τέλη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες αυτογόνιµες

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Εµβολιασµός σε σπορόφυτα υποκείµενα

Γερµανικής Μουσµουλιά, κυδωνιάς,, αχλαδιάς και

κραταίγου.

� Μοσχεύµατα (κλωνικά υποκείµενα κυδωνιάς)
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ΚΛΙΜΑ

� Ψυχρό κλίµα και υψηλές βροχοπτώσεις

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε βαθιά αργιλλοπηλώδη εδάφη µε

καλή αποστράγγιση

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

Όπως µουσµουλιάς ιαπωνικής

� Εγκατάσταση οπωρώνα και λίπανση όµοια µε

αυτή των εσπεριδοειδών, µε αποστάσεις φύτευσης

6 x 7 m.

� Πότισµα απαραίτητο αλλά µε καλής ποιότητας

νερό

� Κλάδεµα µόρφωσης σε:

– Κύπελλο

� Κλάδεµα ελαφρύ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

� Συγκοµιδή µε το χέρι προσεκτικά όταν αποκτήσουν

οι καρποί το κατάλληλο χρώµα και χάσουν την

οξύτητά τους, κατά τα τέλη του φθινοπώρου,  µε

την έναρξη του ψύχους.
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ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗ - ΠΕΤΡΟΣ

ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑΜΟΥΣΜΟΥΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΗΙΑΠΩΝΙΚΗ

� Καταγωγή: Κίνα - Ιαπωνία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Eriobotrya japonica Lindl.

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Αειθαλές

� Μικρό µέγεθος βραδείας ανάπτυξης

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, ωοειδή µεγάλα χνουδωτά

στην κάτω επιφάνεια, οδοντωτά

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι δίνουν βλάστηση µε βοτρυώδη

ταξιανθία επάκρια

�Άνθη

� Μεγάλα λευκά εύοσµα

�Καρπός

� Σχήµα σφαιρικό - ωοειδές έως αχλαδόµορφο

� Αρκετά σπέρµατα 1-5, σάρκα υπόξινη και χυµώδης

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς, επάκρια, 

σε ξύλο της τρέχουσας περιόδου

�Ο επάκριος ανθοφόρος οφθαλµός εκπτύσσετε

σε ταξιανθία κατά το Νοέµβριο και ωριµάζουν

οι καρποί κατά το Μάιο - Ιούνιο

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες αυτογόνιµες
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ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Σπορόφυτα

� Μοσχεύµατα

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

– Ξένες ποικιλίες

� Premier, Advance, Champagne, Tanaka

ΚΛΙΜΑ

� Ήπιο κλίµα και υψηλές βροχοπτώσεις

� ∆ροσερές τροπικές και υποτροπικές περιοχές

� Αντέχει σαν δένδρο µέχρι και -12 0C αλλά το

χειµώνα οι καρποί µπορεί να υποστούν ζηµιά σε

θερµοκρασία -4, -5 0C, λόγω καταστροφής των

σπερµάτων.

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε βαριά αργιλλοπηλώδη εδάφη

� Ευαίσθητη στα άλατα, να αποφεύγονται

υφάλµυρα νερά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Εγκατάσταση οπωρώνα και λίπανση όµοια µε

αυτή των εσπεριδοειδών, µε αποστάσεις φύτευσης

6 x 7 m.

� Πότισµα απαραίτητο αλλά µε καλής ποιότητας

νερό

� Κλάδεµα µόρφωσης σε:

– Κύπελλο

� Κλάδεµα ελαφρύ
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Αραίωµα καρπών µε το χέρι (5-6 καρποί ανά

ταξιανθία)

�Συγκοµιδή µε το χέρι προσεκτικά όταν

αποκτήσουν οι καρποί το κατάλληλο χρώµα

και χάσουν την οξύτητά τους
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ΦΙΣΤΙΚΙΑΦΙΣΤΙΚΙΑ

� Καταγωγή: Κεντρική Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Anacardiaceae

� Pistacia sp.

� Βοτανικοί Χαρακτήρες
� Φυλλοβόλο, δίοικο, πρωτανδρικό

� Μεγάλο µέγεθος

� Μακρόβιο

�Φύλλα

� Σύνθετα - περιττόληκτα, κατ’εναλλαγή, φυλλάρια
ωοειδή στα αρσενικά και σχεδόν στρογγυλό στα
θηλυκά.

� Ο αριθµός των φυλλαρίων αποτελεί χαρακτηριστικό
που διακρίνει τους τύπους αρσενικής φιστικιάς

� Α (πρώιµη άνθιση): 5-9 φυλλάρια, µ.ό. 7

� Β (µεσο - πρώιµη άνθιση): 3-7 φυλλάρια, µ.ό. 5

� Γ, ∆ (όψιµη άνθιση): 1-5 φυλλάρια, µ.ό. 3

� Μπορεί σε νεανικό φυτό να δούµε και 1 φυλλάριο
µόνο.
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�Καρπός

� ∆ρύπη

� Σχήµα ωοειδές

� Περικάρπιο (φλοιός), ξυλοποιηµένο
ενδοκάρπιο και σπέρµα

� Κατά την ωρίµανση αλλάζει το χρώµα του
φλοιού και σχίζεται το ενδοκάρπιο
(χαρακτηριστικό ποιότητας)

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς, πλάγια, 
σε ξύλο προηγούµενης βλαστικής περιόδου

�Πρωτανδρικό είδος, άνθιση κατά τα τέλη
Μαρτίου (Α), τ. Μαρτίου-α. Απριλίου (Β), µ. 
Μαρτίου (Γ, ∆)
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� Ανάπτυξη καρπών

�Τρεις περίοδοι ανάπτυξης καρπού

�Ανεξάρτητα αν είναι κούφιοι οι καρποί ή όχι η

ανάπτυξή τους είναι ίδια

� Ξενία και Μεταξενία

� Η γύρη επηρεάζει τα χαρακτηριστικά του καρπού και

τα χαρακτηριστικά του σπέρµατος. Γύρη µόνο από P. 

vera.

� Σχίσιµο ενδοκαρπίου

� Από τα είδη του γένους Pistacia µόνο οι καρποί της P. 

vera σχίζονται

� Το σχίσιµο του ενδοκαρπίου αποτελεί χαρακτηριστικό

ποιότητας

� Το ποσοστό ανοικτών-κλειστών καρπών ποικίλει από

χρόνο σε χρόνο

� Το µέγεθος και ο ρυθµός ανάπτυξης του σπέρµατος

καθορίζει το άνοιγµα ή όχι του καρπού
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�Παράγοντες που επηρεάζουν το άνοιγµα
των καρπών:

�Γονότυπος ποικιλίας

�Είδος γύρης

�Ανεπαρκής κάλυψη αναγκών σε ψύχος

�Υψηλή θερµοκρασία και χαµηλή σχετική
υγρασία κατά την περίοδο ανάπτυξης αυξάνει
το ποσοστό ανοικτών καρπών

�Αυστηρό κλάδεµα µειώνει ποσοστό ανοικτών

�Το υποκείµενο δεν επηρεάζει

�Υπερβολικό πότισµα, και ανεπαρκής ή
υπερβολική λίπανση κυρίως αζώτου

Παρενιαυτοφορία Φιστικιάς

�Η µεγάλη παραγωγή µιας χρονιάς εναλλάσεται

µε µικρή έως και καθόλου παραγωγή την

επόµενη χρονιά

�Αίτιο είναι η πτώση ων ανθοφόρων οφθαλµών

στην τρέχουσα βλάστηση τη χρονιά

σχηµατισµού τους, στους βλαστούς εκείνους

που φέρουν παραγωγή

�Πιθανόν το αίτιο να είναι ορµονο-θρεπτικό

(αυξίνες, κυτοκινίνες, άζωτο, υδατάνθρακες)
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� Επικονίαση – Γονιµοποίηση

�Φυτό ανεµόφιλο

�Ως επικονιαστές αρσενικά δένδρα, Α, Β, Γ και

µερικώς ∆ (γύρη από άλλα είδη προάγει

σχηµατισµό κλειστών καρπών)

�Αναλογία αρσενικών : θηλυκά δένδρα περίπου

1: 7

�Τεχνητή επικονίαση

� Υποκείµενα

� P. terebinthus (Α: φυτόφθορα, νηµατώδεις)

� P. terebinthus cv. Tsikoudia (Α: φυτόφθορα, 

νηµατώδεις)

� P. integerrima (Α: βερτισίλλιο)

� Πολλαπλασιασµός

� Σπόρος και εµβολιασµός (Τ) από Ιούλιο - Σεπτέµβριο

� In vitro (ιστοκαλλιέργεια)

ΤΑ ΦΥΤΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΑΛΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ Η ΦΙΣΤΙΚΙΑ

ΕΊΝΑΙ ΦΥΛΛΟΒΟΛΛΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Αιγίνης

� Φουντουκάτη

� Νυχάτη

� Ποντίκης

� Kerman

ΚΛΙΜΑ
� ∆ένδρο ξηροφυτικό

� Θέλει κρύους χειµώνες και ζεστά ξηρά
καλοκαίρια

Ε∆ΑΦΟΣ
� Ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, καλά

αποστραγγιζόµενα µε υψηλή περιεκτικότητα σε
ανθρακικό ασβέστιο

� ∆εν ανέχεται εδάφη µη αποστραγγιζόµενα

� Καταλληλότερα εδάφη τα αµµοπηλώδη

� Ανέχεται ελαφρώς αλατούχα εδάφη
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους (όχι σε εδάφη που

καλλιεργήθηκαν σολανώδη)

� Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Κατά τετράγωνα

� Ορθογώνια παραλληλόγραµµα

� Ισόπλευρα τρίγωνα

� Ισοϋψείς

� Αποστάσεις φύτευσης όχι µικρότερες από 6 

x 6 µέτρα (συνήθως 7 x 7 µέτρα, και

αναλογία αρσενικών:θηλυκών δένδρων 1:7)
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ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική

� Αν και ξηροφυτικό έχει αυξηµένες ανάγκες

σε νερό κατά την περίοδο γεµίσµατος του

καρπού (Ιούνιο-Αύγουστο)

� Το πολύ νερό προκαλεί κλειστούς καρπούς

� Στάγδην ή µικροεκτοξευτήρες

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της
θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική

� Εµπειρικά: 15 µονάδες αζώτου, 4 µονάδες
φωσφόρου (κάθε 2-3 χρόνια) και 15 µονάδες
καλίου

� Απαιτητική σε κάλιο κατ΄ατην περίοδο
γεµίσµατος του καρπού (φαίνεται να βοηθάει το
άνοιγµα των καρπών)

� Ψεκασµός µε σκευάσµατα βορίου, πριν την
καρπόδεση, βοηθούν για υψηλή παραγωγή

� Οργανική ουσία

ΚΛΑ∆ΕΜΑ
� Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

� Γενικά ελαφρύ κλάδεµα, γιατί µε το αυστηρό
µειώνουµε την παραγωγή και αυξάνουµε το
ποσοστό κλειστών καρπών

� Τα αρσενικά δεν κλαδεύονται, παρά µόνο για να
οψιµίσουµε την άνθισή τους

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Συνήθως δεν ωριµάζουν όλοι οι καρποί

ταυτόχρονα (µαζεύονται σε χέρια)

�Κριτήρια ωριµότητας:

�Εύκολη απόσπαση από άξονα ταξικαρπίας µε

απλό τίναγµα

�Εύκολη απόσπαση περικαρπίου από

ενδοκάρπιο

�Συγκοµιδή κατά τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο

�Ραβδισµός ή τίναγµα ή και δονητές
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�Μέσα σε λίγες ώρες πρέπει να
αποφλοιωθούν γιατί µαυρίζει το περικάρπιο
και κατά συνέπεια και το ενδοκάρπιο
(υποθειώδες νάτριο για να λευκανθεί)

�Τα φιστίκια ξηραίνονται είτε στον ήλκιο
είτε σε ξηραντήρια

�Μηχανήµατα τεχνητού ανοίγµατος καρπών

�Συντήρηση σε χαµηλή θερµοκρασία και
65% σχετική υγρασία για πάνω από ένα
χρόνο, αρκεί να έχουν απολυµανθεί
(αφλατοξίνες κτλ)

�Απόδοση σε πλήρη καρποφορία (8-10 

χρόνων) περί τα 10 κιλά ξηρά φιστίκια ανά

δένδρο

�Η απόδοση εξαρτάται από ποικιλία, 

υποκείµενο, γονιµότητα εδάφους, 

καλλιεργητικές φροντίδες κτλ
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ΚΑΣΤΑΝΙΑΚΑΣΤΑΝΙΑ

� Καταγωγή: Μ. Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Faqgaceae

� Castanea mollissima (κινέζικη Καστανιά)

� C. crenata (Ιαπωνική Καστανιά)

� C. sativa (Ευρωπαϊκή Καστανιά)

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μεγάλο µέγεθος

� Μακρόβιο

� Μόνοικο, δίκλινο

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, οδοντωτά

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι

�Καρπός

� Καρπός παράγεται µέσα σε εχινώδες περίβληµα, µε

1-3 καρπούς

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, πλάγια, σε ξύλο

τρέχουσας περιόδου
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Η αυτογονιµοποίηση είναι σπάνια λόγω

αυτοΑσυµβιβάστου

�Χρειάζεται η σταυρεπικονίαση

�Επικονιάστριες ποικιλίες όχι σε µεγαλύτερη

απόσταση από 65 µέτρα

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Με σπόρο και εµβολιασµό

� Ο αγενής πολλαπλασιασµό περιορισµένος λόγω

µικρών ποσοστών επιτυχίας

� In vitro πολλαπλασιασµός θετικά αποτελέσµατα

– ∆ένδρο δισυπόστατο

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

� Υποκείµενα

� Σπορόφυτα

� Μεθωρίµανση σπόρων (~ 1-2 µήνες)

� Φύτευση την άνοιξη

� Εµβολιασµός µε ανεστραµµένο «Τ» καλύτερος

� Καλύτερα αποτελέσµατα επιτυχίας εµβολιασµού

όταν εµβολιάζονται ποικιλίες σε σπορόφυτα της

ίδιας της ποικιλίας

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Κάστανα

� Μαρρόνια

•Καρποί µε χρώµα βαθύ καστανό

•Ψίχα µε περισσότερα του ενός σπέρµατος

(2-5)

•Σπέρµα µε βαθειές πτυχές που εισχωρεί η

στυφή εφυµενίδα που τα περιβάλει

•Καρποί µε χρώµα βαθύ καστανό

•Ψίχα µε περισσότερα του ενός σπέρµατος

(2-5)

•Σπέρµα µε βαθειές πτυχές που εισχωρεί η

στυφή εφυµενίδα που τα περιβάλει

•Καρποί µε χρώµα κοκκινωπό µε

ραβδώσεις

•Ψίχα µε ένα σπέρµα συνήθως

•Σπέρµα µε αβαθείς πτυχές από τις οποίες

αποκολλάται εύκολα η στυφή εφυµενίδα

που τα περιβάλει

•Καρποί µε χρώµα κοκκινωπό µε

ραβδώσεις

•Ψίχα µε ένα σπέρµα συνήθως

•Σπέρµα µε αβαθείς πτυχές από τις οποίες

αποκολλάται εύκολα η στυφή εφυµενίδα

που τα περιβάλει
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�C. mollissima

– Abudance

– Eaton

�C. crenata (µπαίνουν γρήγορα σε

καρποφορία και θεωρούνται ανθεκτικές στο

µύκητα Endothia parasitica). Αποστάσεις

φύτευσης 5 x 5 (µικρού µεγέθους δένδρα)

�Ευρω-Ιαπωνικά υβρίδια (Marigoole, 

Maraval). Αποστάσεις φύτευσης 7 x 7

�C. sativa

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ

ΚΛΙΜΑ

� Ευδοκιµεί σε κλίµα ελαφρά υγρό και ψυχρό

� Την άνοιξη είναι πολύ ευαίσθητη σε

παγετούς, µε τα ανθικά µέρη της πολύ

ευαίσθητα

� Απαιτητική σε νερό

Ε∆ΑΦΟΣ

� Βαθύ έδαφος, αµµώδες - αµµοπηλώδες

� Πρέπει να αποστραγγίζουν καλά

� Όξινης αντίδρασης εδάφη (pH µεταξύ 4,5-6,5)

� Απαλλαγµένα ασβεστίου (µόλις 2% το µέγιστο) 
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους

� Φύτευση δενδρυλλίων (το χειµώνα χωρίς µπάλλα

χώµατος)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης

– C. sativa (10 x 10)

– C. crenata (5 x 5)

– C. mollissima (12 x 12)

– Ευρω-Ιαπωνικά υβρίδια (7 x 7
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ΠΟΤΙΣΜΑ
� Σηµαντικότατη καλλιεργητική τεχνική

� Ανάγκες σε πότισµα προς τα τέλη της
καλοκαιρινής περιόδου, όταν συντελείται η
ανάπτυξη του καρπού.

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Απαιτητική σε άζωτο

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της
θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

�Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

�Καρποί κατάλληλοι για συγκοµιδή όταν το

εχινώδες περίβληµα σχιστεί και η υγρασία

των καρπών στο 50%

�Συγκοµιδή µε τα χέρια ή µε ράβδισµα ή

µηχανικά (Σεπτέµβριο – Οκτώβριο)

�Να µην αφήνονται στο έδαφος

� Συντήρηση

– Επειδή είναι φθαρτό προϊόν πρέπει να

� Κατασροφή µικροοργανισµών

� Μείωσηξ υγρασίας (10%)

� ∆ιατήρηση σχετικής υγρασίας χώρου κάτω από

70%

� ∆ιατήρηση θερµοκρασίας χώρου στους 0ΟC ή

χαµηλότερα

� Ποιότητα καρπών καθορίζεται από µέγεθος

αυτών και από χειρισµούς κατά τη

συντήρηση
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ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

� Καταγωγή: Β. Ηµισφαίριο

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Betulaceae

�Corylus avellana

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Θάµνος

� Μόνοικο, δίκλινο

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, οδοντωτά

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι, απλοί ανθοφόροι (ιουλοφόροι)

� Πράσινο χρώµα

�Καρπός

� Κάρυο µε ξυλοποιηµένο περικάρπιο

� Καρπός παράγεται µέσα σε φυλλώδες περίβληµα

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο

τρέχουσας περιόδου

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

� Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

� ∆ιχογαµία αλλά και αυτοστειρότητα

� Χρειάζεται η σταυρεπικονίαση

� Επικονίαση γίνεται στα µέσα του χειµώνα και είναι

µακράς διάρκειας

� Μία πλήρη σειρά επικονιάστριας για κάθε δέκα σειρές

ποικιλίας

� Η γονιµοποίηση γίνεται περίπου 4-5 µήνες µετά την

επικονίαση
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

�Συνήθως µε καταβολάδες (καταβολάδα

κατά συστάδα) και λιγότερο µε

µοσχεύµατα ή ξυλοποιηµένα χειµερινά

µοσχεύµατα ή εµβολιασµό

� Υποκείµενα

� Επιθυµητό είναι το υποκείµενο εκείνο που

δε σχηµατίζει πολλές παραφυάδες

– C. colurna (πολλά όµως µειονεκτήµατα)

•Βλαστικότητα σπόρων ακατάστατη

•Αργή είσοδο σε καρποφορία

•Μεγάλες πασσαλώδεις ρίζες, δύσκολη µεταφύτευση

•Περιορισµένη ανάπτυξη

•Βλαστικότητα σπόρων ακατάστατη

•Αργή είσοδο σε καρποφορία

•Μεγάλες πασσαλώδεις ρίζες, δύσκολη µεταφύτευση

•Περιορισµένη ανάπτυξη

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Τουρκικής προέλευσης κυρίως

– Έξτρα Γιαγλί

– Σιβρί Γιαγλί

– Μαύρη Αγίου Όρους

– Barcelona

ΚΛΙΜΑ

� Ευδοκιµεί σε κλίµα ελαφρά υγρό και ψυχρό

� Ανάγκες σε ψύχος περί τις 600-800 ώρες

� ∆εν θέλει θερµοκρασίες το καλοκαίρι άνω

των 37οC γιατί επηρεάζουν ανάπτυξη

καρπού
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Ε∆ΑΦΟΣ

� Βαθύ έδαφος, γόνιµο

� Η παραγωγική ζωή της είναι µόλις 8-12 χρόνια

και οφείλεται κυρίως σε εξασθένηση του εδάφους

� Πρέπει να αποστραγγίζουν καλά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την
έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση
φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων (το χειµώνα χωρίς µπάλα
χώµατος) είτε 4-5 µαζί (θαµνώδης τύπος) είτε ένα
µόνο του (δενδρώδης τύπος)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης

– Από 5 x 6 (η δενδρώδης µορφή) έως και 7 x 8 

(η θαµνώδης µορφή)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� ∆εν ανταποκρίνεται τόσο έντονα στο πότισµα

� Ανάγκες σε πότισµα κατά την καλοκαιρινή

περίοδο, όταν συντελείται η ανάπτυξη του

καρπού.

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Απαιτητική σε κάλιο και βόριο

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

� Κλάδεµα µόρφωσης

– Θαµνώδης τύπος ή δενδρώδης υπό µορφή κυπέλλου

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων και παραφυάδων

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

– Αυστηρό κλάδεµα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

�Καρποί κατάλληλοι για συγκοµιδή όταν

είναι εύκολη η απόσπασή τους, πάρει

καστανή απόχρωση το περικάρπιο και

κιτρινίσει το φυλλώδες περίβληµα

�Συγκοµιδή µε τα χέρια ή µε ράβδισµα ή

µηχανικά (Αύγουστο και αργότερα)
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� Συντήρηση

– Αποφλοίωση

– Αποξήρανση (7-8%)

– Λεύκανση καρπών

� Σχίζονται οι καρποί από την γρήγορη

αποξήρανση
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ΚΑΡΥ∆ΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΚΑΡΥ∆ΙΑΚΑΡΥ∆ΙΑ

� Καταγωγή: Κεντρική Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Juglandaceae

� Juglans nigra (µαύρη καρυδιά, Αµερική)

� J. hindsii (µαύρη καρυδιά Καλιφόρνιας)

� J. regia (καλλιεργουµενη καρυδιά)

– Υβρίδια

– Paradox (J. regia x J. hindsii), Ζωηρό, υποκείµενο

– Royal (J. hindsii x J. nigra), A: βαριά εδάφη

� Βοτανικοί Χαρακτήρες
� Φυλλοβόλο

� Μεγάλο µέγεθος

� Πλαγιόκλαδο ή ορθόκλαδο

� Μακρόβιο

� Μόνοικο, δίκλινο

�Φύλλα

� Σύνθετα - περιττόληκτα, κατ’εναλλαγή, µε καρδιόσχηµη ουλή

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι, απλοί ανθοφόροι ή ιουλοφόροι, 

υπερκείµενοι

� Οι µικτοί δίνουν βλάστηση µε 1-3 άνθη επάκρια, 

βοτρυόµορφη ταξιανθία

�Άνθη

� ∆ισχιδές στίγµα

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Ξυλοποιηµένο ενδοκάρπιο

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο

τρέχουσας περιόδου

�Η διαφοροποίηση των οφθαλµών γίνεται

περίπου 3-5 εβδοµάδες πριν την έκπτυξη των

οφθαλµών την άνοιξη
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες αυτογόνιµες και

σταυρογόνιµες

�Χρειάζεται η σταυρεπικονίαση λόγω

διχογαµίας (πρωτανδρίας κυρίως)

�Επικονιάστριες ποικιλίες ~1:10

�Ανάπτυξη καρπού ακολουθεί σιγµοειδή

καµπύλη
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� ∆ιάταξη επικονιαστριών ποικιλιών

– Αποτελεσµατική επικονίαση

– Συγκοµιδή

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Με σπόρο και εµβολιασµό (πλακίτης ή

εγκεντρισµός σε µεγάλης ηλικίας σπορόφυτα)

� Κατά τον εµβολιασµό καλά αποτελέσµατα δίνουν

κάποιες φυτορυθµιστικές ουσίες (κυτοκινίνες)

– ∆ένδρο δισυπόστατο

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

� Υποκείµενα

� Σπορόφυτα
� Μεθωρίµανση σπόρων (~ 3 µήνες)

�J. hindsii

� Καλή συµβιβαστότητα, ζωηρά

� Α: Verticillium, Armillaria, Meloidogyne

� E: Phytophthora, Agrobacterium

� Καθυστερηµένη συµβιβαστότητα→ blackline

�J. nigra

� Αργής ανάπτυξης και εισόδου σε καρποφορία

� ∆ένδρα µικρότερα σε µέγεθος

� Όχι σε ασβεστούχα εδάφη ή αλκαλικά

� Καλή συµβιβαστότητα

�Paradox (J. regia x J. hindsii)

� Καλή συµβιβαστότητα, ζωηρά, εκλεκτό υποκείµενο

� Α: Agrobacterium, 

� Ανέχεται βαριά, υγρά εδάφη

� ∆ύσκολος ο αγενής πολλαπλασιασµός

� Καθυστερηµένη συµβιβαστότητα→ blackline

�J. regia

� Πολύ καλή συµβιβαστότητα

� Α:Phytophthora

� E: Armillaria, Agrobacterium

� Αρχική ανάπτυξη σε φυτώριο είναι αργή

� Όχι σε αλατούχα εδάφη
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Γαλλικές ποικιλίες (όψιµες – Οκτώβριο, και

ακρόκαρπες)
� Franquette

� Mayette

� Parisienne

� Αµερικάνικες ποικιλίες (πρώϊµες-µεσοπρώϊµες –

Σεπτέµβριο, και πλαγιόκαρπες εκτός από Hartley)
� Hartley

� Payene

� Amigo

� Serr

� Chico

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ ΚΛΙΜΑ

� ∆εν ανέχεται πολύ χαµηλές ή πολύ υψηλές

θερµοκρασίες (µαύρισµα περικαρπίου και

συρρίκνωση ψίχας). Οι Γαλλικές ποικιλίες πιο

ανθεκτικές στο ψύχος

� Απαιτήσεις σε ώρες ψύχους (700-1500 ώρες κάτω

από 70C

� Υψηλή σχετική υγρασία και βροχές αργά την

άνοιξη προκαλεί προβλήµατα, λόγω υψηλών

δαπανών για φυτοπροστασία (προσβολή από

βακτήριο Xanthomonas juglandis)
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Ε∆ΑΦΟΣ

� Βαθύ έδαφος, αµµοπηλώδες

� Πρέπει να αποστραγγίζουν όµως καλά

� pH µεταξύ 5-8 

� ∆εν ανέχεται αλατούχα εδάφη

� Αλληλοπάθεια και γιουγκλόνη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους

� Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 6 x 6 έως και 11 

x 11 µέτρα, ανάλογα µε είδος, υποκείµενο, 

γονιµότητα εδάφους, ποικιλία κτλ.

� J. nigra σε µικρότερες αποστάσεις

φύτευσης από το J. regia

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντικότατη καλλιεργητική τεχνική

� Ανάγκες σε πότισµα από Ιούνιο έως και

Οκτώβριο, εφόσον δεν υπάρχει επαρκής

εδαφική υγρασία

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Απαιτητική σε άζωτο

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική

ΜΑΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Άζωτο

� Μαγνήσιο

ΜΙΚΡΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

� Ψευδάργυρος

� Μαγγάνιο

� Χαλκός

� Βόριο
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ΚΛΑ∆ΕΜΑ
� Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

– Πυραµίδα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

– Προσοχή στις πλαγιόκαρπες ποικιλίες, δεν πρέπει να
συντέµνονται οι βλαστοί του έτους

ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

� Καρποί κατάλληλοι για συγκοµιδή όταν ο ιστός
που χωρίζει τα δύο ήµισυ αποκτήσει καφετί
χρωµατισµό.

� Υψηλής ποιότητας καρποί όταν το ενδοσπέρµιο
είναι ξανθόχρωµο

� Συγκοµιδή µε τα χέρια ή µε ράβδισµα

� Πρέπει να αποφλοιώνονται αµέσως για να µη
µαυρίζει το περικάρπιο

� Αποξήρανση

� Συντήρηση (υψηλή περιεκτικότητα λαδιού-
τάγγισµα)
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ΠΕΚΑΝΠΕΚΑΝ

� Καταγωγή: Αµερική

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Juglandaceae

� Carya illinoensis

� Eίναι διπλοειδές

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μεγάλο µέγεθος

� Μόνοικο δίκλινο

� Μακρόβιο

�Φύλλα

� Σύνθετα

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι και απλοί ανθοφόροι

(ιουλοφόροι) σε κατακόρυφη διάταξη

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε τρέχουσα

βλάστηση

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι πιο πολλές ποικιλίες πεκάν είναι

αυτογόνιµες και σταυρογόνιµες

�Υπάρχει έντονα το φαινόµενο της διχογαµίας

�Τάση για παρενιαυτοφορία
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

� Με σπόρο και εµβολιασµό (πλακίτη ή αγγλικό) στα

σπορόφυτα

� Αγενώς µε µοσχεύµατα και in vitro

– ∆ένδρο δισυπόστατο

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Υποκείµενο

(συµβάλει µε το

ριζικό σύστηµα)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

Εµβόλιο

(είναι η καλλιεργούµενη

ποικιλία)

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
� Stuart

� Cherokee

� Mheyenne

� Mohawk

ΚΛΙΜΑ

� Μακρά περίοδος βλάστησης χωρίς παγετούς

� Ανάγκες σε ψύχος 500 – 1000 ώρες

� Χαµηλή σχετική τγρασία

Ε∆ΑΦΟΣ

� Το ανάγλυφο του εδάφους παίζει σηµαντικό ρόλο

στην αποφυγή παγετών καθώς και η έκθεση του

οπωρώνα

� Ευδοκιµεί σε βαθιά µε καλή αποστράγγιση εδάφη

� Πρέπει να αερίζονται καλά

� ∆εν ανέχεται αλατούχα ή πολύ αλκαλικά εδάφη

� pH µεταξύ 6.5
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους

� Φύτευση δενδρυλλίων (12 x 12 m)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντικότατη καλλιεργητική τεχνική

� Φυτό απαιτητικό σε νερό

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Απαιτητικό σε άζωτο

ΑΡΑΙΩΜΑΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΡΠΩΝΚΑΡΠΩΝ

�Σκοπός του αραιώµατος καρπών κυρίως να

µειώσουµε την τάση παρενιαυτοφορίας
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ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

– Πυραµίδα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

�Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Όταν το πράσινο περικάρπιο χάσει το

χρώµα του και αρχίσει να σχίζεται

�Συγκοµιδή από Σεπτέµβριο έως και

Νοέµβριο µε τα χέρια ή µηχανικά µέσα

�Συντήρηση ίδια µε αυτή των καρυδιών
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ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ

� Καταγωγή: Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus amygdalus (Prunus communis, Amygdalus

communis).

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μικρό έως µεγάλο µέγεθος

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, οδοντωτά, λογχοειδή, 

αδενοφόρα

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν ένα άνθος µεγάλο λευκού

– λευκορόδινου χρώµατος

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Σχήµα ωοειδές

� Εξωκάρπιο και µεσοκάρπιο, ξυλοποιηµένο

ενδοκάρπιο και σπέρµα

� Κατά την ωρίµανση το περικάρπιο

(εξωκάρπιο και µεσοκάρπιο) σχίζεται και

αποκολλάται εύκολα ή δύσκολα ανάλογα µε

την ποικιλία και το βαθµό ωρίµανσης κ.ά)

� Ανάλογα µε τη σκληρότητα του

ενδοκαρπίου διακρίνονται οι ποικιλίες σε

απαλοκέλυφες, ηµίσκληρες και

σκληροκέκλυφες

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς, πλάγια, 

σε ξύλο προηγούµενης βλαστικής περιόδου

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 4ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή από 8-

10ο χρόνο µέχρι και 50ο και πλέον χρόνο
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Ανθίζει από Ιανουάριο µέχρι και Μάρτιο

(δυσµενείς καιρικές συνθήκες) 

�ΑυτοΑσυµβίβαστο (χρειάζεται επικονιάστρια)

�Σηµαντικό ρόλο η µέλισσα

� Ικανοποιητική καρπόδεση όταν δέσει το 100% 

των ανθέων, αφού δεν κάνουµε αραίωµα

καρπών

�∆ιάταξη επικονιαστριών ποικιλιών

�Χαρακτηριστικά επικονιαστριών ποικιλιών



ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

3



ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

4



ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

5



ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

6

� Ανάπτυξη καρπών

�∆ύο περίοδοι ανάπτυξης καρπού

� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα

�Υποκείµενα σπορόφυτα

� Αµυγδαλιάς

� Ροδακινιάς

� ∆αµασκηνιάς

� Κλωνικά Υποκείµενα

– ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ x ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

�GF 677

�GF 557

�HANSEN 2198 & HANSEN 536
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Ferragnes

� Ferraduel

� Texas (mission)

� Nonpareil

� Truoito

� Ρέτσου

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ ΚΛΙΜΑ

� ∆ένδρο θερµών µαι ξηρών κλιµάτων

� ∆εν αντέχει πολύ χαµηλές θερµοκρασίες χειµών

και πολύ ζεστά καλοκαίρια

� Μικρές ανάγκες σε ψύχος (γι’ αυτό ανθίζει

πρώτο) 

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, καλά

αποστραγγιζόµενα ενώ ανέχεται υψηλή

περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο

� ∆εν ανέχεται εδάφη µη αποστραγγιζόµενα
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη
την έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα
στη θέση φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

� Πρόβληµα επαναφύτευσης (απολύµανση εδάφους, 

πλούσια λίπανση, GF677)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 5- 6 x 4 - 6 

µέτρα
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ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική

� Αν και ξηροφυτικό έχει αυξηµένες ανάγκες

σε νερό κατά την περίοδο γεµίσµατος του

καρπού (Άνοιξη - Καλοκαίρι)

� Παλαιότερα θεωρούσαν ότι επειδή είναι

ξηροφυτικό αντέχει, αλλά µε το πότισµα

παίρνουµε καλύτερη παραγωγή

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούνιο –

Ιούλιο)

� Εµπειρικά: 15 µονάδες αζώτου, 4 µονάδες

φωσφόρου (κάθε 2-3 χρόνια) και 15 

µονάδες καλίου

� Απαιτητική σε άζωτο και κάλιο

� Τροφοπενία ψευδαργύρου και βορίου

(κόµµι)

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

� Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

� Γενικά µε κλάδεµα κάθε χρόνο ανανεώνεται το

καρποφόρο ξύλο χωρίς να γίνονται µεγάλες τοµές

(η ζωή των λογχοειδών 3-4 χρόνια)

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κατά την ωρίµανση σχίζεται το περικάρπιο

και πιθανόν να πέσουν και οι καρποί

�Κριτήρια ωριµότητας:

�Σχίσιµο περικαρπίου σε όλη την επιφάνεια

�Συγκοµιδή κατά τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο

�Ραβδισµός ή τίναγµα ή και δονητές ή και µε

τα χέρια
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�Ακολουθεί αποφλοίωση

�Συντήρηση σε χαµηλή θερµοκρασία αρκεί

να έχουν απολυµανθεί (επί µακρόν)
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ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

� Καταγωγή: Κεντρική Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus armeniaca

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση

πλαγιόκλαδη

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, καρδιόσχηµα, αδενοφόρα, 

µακρόµισχα, γυαλιστερά

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν 1 άνθος λευκού-ρόδινου

χρώµατος

�Καρπός P. domestica

� ∆ρύπη

� Σχήµα από σφαιρικό έως ωοειδές, 

εκπύρηνος ή συµπύρηνος

� Φλοιός λεπτός, κίτρινος µε κόκκινες

αποχρώσεις

� Σάρκα κιτρινο-πορτοκαλί, χυµώδης, 

συνεκτική

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς σε

λογχοειδή, πλάγια, σε ξύλο της προηγούµενης

βλαστικής περιόδου

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

�Πολλούς ανθοφόρους οφθαλµούς τα λογχοειδή

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 2-3ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως

και 25-30ο χρόνο
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� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα (όρθιο Τ την

Άνοιξη και Ιούλιο – Σεπτέµβριο)

�Υποκείµενα σπορόφυτα (Μεθωρίµανση)

� Μυροβάλανου (P. ceracifera)

� Βερικοκιάς (Μπεµπέκου)

� Ροδακινιάς (Elberta, Nemaguard)

� Κλωνικά Υποκείµενα

– Myrobalan 29C

– Marianna 2624

– Pixy

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Ξένες

– Paviot

– Castelbrite

– Harcot

– Orange Red

– Tomcot

� Ελληνικές

– Μπεµπέκου

– Τίρυνθος

– ∆ιαµαντοπούλου

– Υπερπρώιµο Πόρου

– Νηριής

– Νίµφα

– Νόστος
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ
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ΚΛΙΜΑ
� Κατά τη χειµερινή περίοδο είναι πολύ

ανθεκτική στο ψύχος (-30 έως -40 0C)

� Ανάγκες σε ψύχος (300-900) 

� Σε ζεστές περιοχές αν δεν ικανοποιηθούν οι
ανάγκες σε ψύχος οι οφθαλµοί πέφτουν

� Περιοχές µε υψηλή υγρασία την Άνοιξη
καλό είναι να αποφεύγονται (µονίλλια)

� Πολύ υψηλές θερµοκρασίες κατά την
ωρίµανση προκαλούν αλλοίωσης της
σάρκας γύρω από πυρήνα (pitburn)

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, καλά

αποστραγγιζόµενα

� Να αποφεύγονται εδάφη µε υψηλή

συγκέντρωση αλάτων

� Να αποφεύγονται εδάφη στα οποία

καλλιεργήθηκαν λαχανικά (προβλήµατα

αδροµυκώσεων)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη χηµικού - οργανικού λιπάσµατος

είτε σε όλη την έκταση αν είναι εφικτό είτε

µεµονωµένα στη θέση φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

�∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

�Αποθήκευση νερού

�Παρεµπόδιση διάβρωσης

�∆ιατήρηση γονιµότητας

�Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 3-8 x 3-8 m

ανάλογα µε το υποκείµενο, τη γονιµότητα

του εδάφους και το σύστηµα µόρφωσης.

� Με υποκείµενο το Pixy πιο πυκνή φύτευση.

� Φυτεύουµε χωρίς µπάλα χώµατος το

χειµώνα και µε µπάλα χώµατος όταν έχουν

φύλλα (µε την προϋπόθεση ύπαρξης νερού)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική, 

απαιτητικό δένδρο λόγω του ότι είναι

επιπολαιόρριζο

� Έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό κατά την

περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο (συνεχής παρουσία

υγρασίας στο έδαφος)(περίοδος κατά την

οποία δεν υπάρχουν καρποί και οι

παραγωγοί µειώνουν τα ποτίσµατα)

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) µε

φύλλα λογχοειδών που δε φέρουν καρπούς

� Απαιτητική σε άζωτο και κάλιο

� Εµπειρικά: 10-15 µονάδες αζώτου, 5-10 

µονάδες φωσφόρου και 15 µονάδες καλίου

(κάθε 2-3 χρόνια) 

� Τροφοπενία ψευδαργύρου µαγγανίου,  

βορίου (κόµµι), σιδήρου
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� Αραίωµα καρπών

– Σηµαντική τεχνική γιατί η βερικοκιά

υπερκαρποφορεί

– Ένας καρπός ανά 4-8 εκατοστά (όταν η

διάµετρος µεταξύ των παρειών είναι 2.5 εκ.)

– Συνήθως µετά την περίοδο σκλήρυνσης του

πυρήνα (τα. Απριλίου-α. Μαΐου)

– Αραίωµα µε το χέρι

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

– Αµφίπλευρη παλµέττα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

– Έκθεση του εσωτερικού της κόµης σε φως και

αέρα

– Καλή παραγωγή

� Κλάδεµα µέτρια αυστηρό, ώστε να ανανεώνουµε

το καρποφόρο ξύλο (µειώνουµε ανάγκες σε

αραίωµα) και δηµιουργούµε νέα βλάστηση και

µεγαλύτερους καρπούς) 

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια ωριµότητας:

– Για νωπή κατανάλωση

�Εύσαρκα, χρυσίζον χρώµα

– Για αποξήρανση ή κονσερβοποίηση

�Σε πιο προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης

�Ελάχιστη τιµή διαλυτών στερεών (15%)

�Συγκοµιδή (2-3 χέρια)

– Με το χέρι για τις επιτραπέζιες

– Με µηχανικά µέσα για κονσερβοποίηση ή

αποξήρανση
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�Τα νωπά συντηρούνται σε χαµηλή

θερµοκρασία το πολύ για 1-2 εβδοµάδες

�Αποξήρανση µετά από θείωση, στον ήλιο ή

σε κλιβάνους
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ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ

� Καταγωγή: Ασία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus persica

� Prunus persica var. nucipersica (Μηλοροδακινιάς)

� Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μετρίου µεγέθους αλλά ταχείας ανάπτυξης

� Βραχύβιο

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, επιµήκη, λογχοειδή, 

αδενοφόρα

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν ένα άνθος µεγάλο λευκού –

ρόδινου χρώµατος

� Η ωοθήκη της ροδακινιάς καλύπτεται από χνούδι

ενώ της µηλοροδακινιάς όχι

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Σχήµα σφαιρικό έως πλακέ

� Χαρακτηριστική κοιλιακή ραφή

� Φλοιός λεπτός, διαφόρου χρωµατισµού µε

ρόδινες αποχρώσεις, µε χνούδι (ροδακινιά) ή

χωρίς (µηλοροδακινιά), 

� σάρκα λευκή ή κίτρινη, συνεκτική ή

µαλακή, εκπύρηνη ή συµπύρηνη (δεν

αποκολλάται εύκολα από τον πυρήνα), µε ή

χωρίς κόκκινη απόχρωση γύρω από τον

πυρήνα
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� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς, πλάγια, 

σε ξύλο της προηγούµενης βλαστικής

περιόδου και λιγότερο σε λογχοειδή

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 2 - 4ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως

και 20ο χρόνο

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι περισσότερες ποικιλίες αυτογόνιµες (η J.H. 

Hale – γιαρµάς, είναι αυτόστειρη)

�Σηµαντικό ρόλο η µέλισσα

�∆ιπλή σιγµοειδή καµπύλη

�Στις πρώιµες ποικιλίες η ανάπτυξη των

εµβρύων συµπίπτει µε τη γρήγορη ανάπτυξη

του εξωκαρπίου, µε αποτέλεσµα εκφυλισµό

εµβρύου (ακατάλληλοι οι σπόροι αυτών των

ποικιλιών για παραγωγή σποροφύτων)

� Σχίσιµο πυρήνων – έκκριση κόµµεος

– Συνθήκες που ευνοούν τη γρήγορη ανάπτυξη

ου καρπού ευνοούν το σχίσιµο του πυρήνα

– Τα έµβρυα εκφυλίζονται

– Έκκριση κόµµεος συνοδεύει πολλές φορές το

σχίσιµο του πυρήνα

– Έκκριση κόµµεος περιφερειακά του καρπού δε

συνδέεται µε το σχίσιµο του πυρήνα

(εντοµολογική προσβολή, µικροοργανισµοί

κτλ)

� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα (όρθιο Τα από

Ιούλιο – Σεπτέµβριο)

�Υποκείµενα σπορόφυτα

� Αµυγδαλιάς

� Ροδακινιάς (Elberta, Nemaguard)

� Βερικοκκιάς
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� Κλωνικά Υποκείµενα

– ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ

�GF 305

– ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

�Damas 1869 (όχι για µηλοροδακινιά)

– ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ x ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑΣ

�GF 677

�GF 557

�HANSEN 2198 & HANSEN 536

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
� ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ

– Mayflower (ΛΣ)

– Springtime (ΛΣ)

– Redhaven

– Fairhaven

– Loring

– Elberta

– J.H. Hale

– Fayette

– Early Crest

– Elegant Lady

� ΣΥΜΠΥΡΗΝΕΣ

– Andross

– Everts

– Starn

– Klampt

� ΜΗΛΟΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ (ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ)

– Snow Queen

– Andrianna

– Maybelle

– Red Diamond

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΩΝ

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΚΛΙΜΑ
� Όχι θερµοκρασία κάτω από -15 οC, αλλά

θερµοκρασίες < -2.5 οC επικίνδυνες

� Περιοχές µε όψιµους ανοιξιάτικους παγετούς
ακατάλληλες

� Μέτριες ανάγκες σε ψύχος (900-1100 ώρες) 

� Όταν δεν συµπληρώνονται οι ανάγκες σε ψύχος
τότε ψεκασµοί µε θειουρία, νιτρικό κάλιο κτλ

Ε∆ΑΦΟΣ
� Ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, καλά

αποστραγγιζόµενα ενώ δεν ανέχεται υψηλή
περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο

� ∆εν ανέχεται εδάφη µη αποστραγγιζόµενα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη
την έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα
στη θέση φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

� Πρόβληµα επαναφύτευσης (απολύµανση εδάφους, 

πλούσια λίπανση, GF677)

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
� Αποστάσεις φύτευσης από 4 - 5 x 2 - 5 

µέτρα

� Φυτεύουµε χωρίς µπάλα χώµατος το
χειµώνα και µε µπάλα χώµατος όταν έχουν
φύλλα

� Πρόβληµα επαναφύτευσης (GF 667, GF 
1869)

– Νηµατώδεις

– Μυκητολογικές ασθένειες

– pH

– Θρεπτικά στοιχεία κτλ

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική, 

απαιτητικό δένδρο

� Έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό κατά την

περίοδο σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου

µέχρι και την ωρίµανση του καρπού

(Άνοιξη - Καλοκαίρι)
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ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) µε

φύλλα της βάσης του βλαστού

� Απαιτητική σε άζωτο και κάλιο

� Εµπειρικά: 15-20 µονάδες αζώτου, 5-6 

µονάδες φωσφόρου (κάθε 2-3 χρόνια) και

15-20 µονάδες καλίου

� Τροφοπενία µαγνησίου, ψευδαργύρου και

βορίου (κόµµι), σιδήρου, καλίου

Τροφοπενία ΚΤροφοπενία Κ

Τροφοπενία ZnΤροφοπενία Zn

Τροφοπενία ΝΤροφοπενία Ν

� Αραίωµα καρπών

– Σηµαντικότατη τεχνική

– Αναλογία φύλλων καρπών περίπου 35:1

– Ένας καρπός ανά 15-20 εκατοστά

– Στις πρώιµες ποικιλίες πρώιµο αραίωµα (πριν

την πτώση Ιουνίου)

– Στις µεσοπρώιµες και όψιµες µετά την πτώση

Ιουνίου

– Αφαιρούνται µικροί και ελαττωµατικοί καρποί

– Αραίωµα µε το χέρι, χηµικά, µηχανικά, αλλά

καλύτερο µε το χέρι ή µέσω κλαδέµατος
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ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές και καθυστερηµένο

κυπελλοειδές

– Κανονική και ελεύθερη παλµέττα

– Ατρακτοειδές (κυπαρισσάκι)

– Ύψιλον

– Οπωρώνας τύπου λιβάδι

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

� Από τα δένδρα που ανταποκρίνονται στο κλάδεµα

� Κλάδεµα βραχύ (µεγαλόκαρπες ποικιλίες) , µακρό

(µικρόκαρπες) και µικτό

� Γενικά µε κλάδεµα κάθε χρόνο ανανεώνεται το

καρποφόρο ξύλο χωρίς να γίνονται µεγάλες τοµές
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ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κατά την ωρίµανση ο καρπός είναι πολύ
ευαίσθητος και για ατό χρειάζεται προσοχή

�Κριτήρια ωριµότητας:

�Μέγεθος

�Χρώµα (όχι τόσο στη νεκταρινιά)

�Ευκολία απόσπασης

�Ηµέρες από την πλήρη άνθιση

�Στις κονσερβοποιήσιµες ποικιλίες

– Χρώµα φλοιού και σάρκας

– Καρποί πρώιµων ποικιλιών ωριµάζουν από έξω
προς τα µέσα ενώ το αντίθετο στις όψιµες

�Συγκοµιδή από Μάιο - Σεπτέµβριο

�Συγκοµιδή σε χέρια (2-3)

�Συντήρηση σε χαµηλή θερµοκρασία το

πολύ για 2-4 εβδοµάδες (φθαρτό προϊόν)
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∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

� Καταγωγή: ----

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus domestica (Ευρωπαϊκή ∆αµασκηνιά), P. 

salicina (Ιαπωνική ∆αµασκηνιά), P. insitita

(Κοροµηλιά)

� Οι περισσότερες ποικιλίες είναι διπλοειδείς

ενώ το είδος P. domestica είναι εξαπλοειδές

� Βοτανικοί Χαρακτήρες P. domestica

� Φυλλοβόλο

� Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, βλάστηση

πλαγιόκλαδη

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, µεγάλα, ωοειδή, αδενοφόρα, 

µε χνούδι συνήθως στην κάτω επιφάνεια

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν 1-2 ή 3 άνθη λευκού

χρώµατος

�Καρπός P. domestica

� ∆ρύπη

� Σχήµα από σφαιρικό έως πλακέ, σχεδόν

πάντα εκπύρηνος

� Σάρκα χυµώδης, γλυκιά - υπόξινη

� Βοτανικοί Χαρακτήρες P. salicina
� Φυλλοβόλο

� Μετρίου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, µεγάλα, επιµήκη (µοιάζουν
µε ροδακινιάς), αδενοφόρα, λεία στην κάτω
επιφάνεια

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους
ξυλοφόρους και δίνουν 1-2 ή 3 άνθη λευκού
χρώµατος

� Οι ποικιλίες Ε.∆. ανάλογα µε τις ανάγκες
επικονίασης διακρίνονται σε αυτογόνιµες, µερικώς
αυτογόνιµες και αυτόστειρες ενώ της Ι.∆. 
αυτόστειρες οι περισσότερες.
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�Καρπός P. salicina

� ∆ρύπη, µεγάλου µεγέθους

� Σχήµα από σφαιρικό έως πλακέ, συνήθως

συµπύρηνος

� Σάρκα χυµώδης, γλυκιά και αρωµατική

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς σε

λογχοειδή, πλάγια, σε ξύλο της προηγούµενης

βλαστικής περιόδου

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

�Πολλούς ανθοφόρους οφθαλµούς τα λογχοειδή

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 3-5ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως

και 30-40ο χρόνο
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

� Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες της Ευρωπαϊκής

δαµασκηνιάς διακρίνονται σε αυτογόνιµες, µερικώς

αυτογόνιµες και αυτόστειρες αλλά αλληλοσυµβιβαστές

� Οι περισσότερες ποικιλίες της Ιαπωνικής ∆αµασκηνιάς

είναι αυτόστειρες και χρειάζονται σταυρογονιµοποίηση

� Οι ποικιλίες της Ευρωπαϊκής ∆αµασκηνιάς δεν είναι

κατάλληλες ως επικονιάστριες της Ιαπωνικής και το

αντίστροφο

� Σηµαντικό ρόλο η µέλισσα

� Ανάπτυξη καρπού

� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα (όρθιο Τ την

Άνοιξη και Ιούλιο – Σεπτέµβριο)

�Υποκείµενα σπορόφυτα (Μεθωρίµανση)

� Μυροβάλανου (P. ceracifera)

� ∆αµασκηνιάς

� Ροδακινιάς

� Κοροµηλιάς

� Κλωνικά Υποκείµενα

– Myrobalan 29C

– St Julien GF 655/2

– Damas 1869 ή GF1869

– Pixy

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Ευρωπαϊκή ∆αµασκηνιά

– Ξηρά δαµάσκηνα (prunes)

� Εκπύρηνες ποικιλίες, επιδεκτικές για αποξήρανση

χωρίς την εξαγωγή του πυρήνα τους

� Moyer, Stanley, Italian

– Ρεγκλότες (Reine Claude)

� Σφαιρικοί καρποί, ανοιχτόχρωµοι µε βαθίλα αύλακα

� Reine Claude, Washington

– Yellow Egg

� Κονσερβοποίηση ή χυµοί 9κίτρινο χρώµα)

– Lombard

� Μεγάλοι καρποί, νωπή κατανάλωση
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� Βασικές ποικιλίες

– Italian

– Stanley

– President

– Moyer

– Agen Σκοπέλου

– Αγίου Όρους

� Βασικές ποικιλίες Ιαπωνικής ∆αµασκηνιάς

– Κυρίως στη Νότια Ελλάδα λόγω ευαισθησίας

σε παγετούς

– Friar

– Frontier

– Morettini 355

– Ozark Premier

– Santa Rosa (Βανίλια)

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΜΕ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ κ.α.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ ΜΕ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ κ.α.
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ΚΛΙΜΑ
� Προσαρµόζεται σε ευρεία κλίµακα

κλιµατικών συνθηκών

� Ευρωπαϊκή ∆αµασκηνιά οψιµανθής σε
σχέση µε Ιαπωνική

� Ευρωπαϊκή ∆αµασκηνιά σε περιοχές µε
ψυχρούς χειµώνες και όχι πολύ ζεστά
καλοκαίρια για άριστη ποιότητα

� Ανάγκες σε ψύχος (600-1500 για Ι.∆. και
700-1700 ώρες για Ε.∆) 

� Περιοχές µε υψηλή υγρασία την Άνοιξη
καλό είναι να αποφεύγονται (µονίλλια)

Ε∆ΑΦΟΣ

� Ευδοκιµεί σε εδάφη βαθιά, καλά

αποστραγγιζόµενα και ελαφρά ασβεστώδη

� Θεωρείται ανθεκτικότερο είδος σε

περίσσεια εδαφική υγρασία σε σχέση µε

άλλα είδη δένδρων

� Ευαίσθητη σε δυνατούς ανέµους

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη

την έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα

στη θέση φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

�∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

�Αποθήκευση νερού

�Παρεµπόδιση διάβρωσης

�∆ιατήρηση γονιµότητας

�Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 6 x 7 έως και 3 -

4 x 3-4 m). Με υποκείµενο το Pixy 100-200 

δένδρα στο στρέµµα

� Φυτεύουµε χωρίς µπάλα χώµατος το

χειµώνα και µε µπάλα χώµατος όταν έχουν

φύλλα (µε την προϋπόθεση ύπαρξης νερού)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική, 

απαιτητικό δένδρο

� Έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό κατά την

περίοδο Ιούνιο – Ιούλιο (συνεχής παρουσία

υγρασίας στο έδαφος)

� Έλλειψη νερού κατά τα τέλη Μαΐου

προκαλεί καρπόπτωση

�Σχίσιµο καρπών ∆αµασκηνιάς

– Επάκρια σχισίµατα

– Πλάγια σχισίµατα

Λόγω παροδικής έλλειψης νερού µέσα στον Ιούνιο

και αργότερα παροχής). Αν ποτίσουµε µετά τα µέσα

Ιουλίου τότε µικρότερο ποσοστό σχισµένων καρπών

Λόγω παροδικής έλλειψης νερού µέσα στον Ιούνιο

και αργότερα παροχής). Αν ποτίσουµε µετά τα µέσα

Ιουλίου τότε µικρότερο ποσοστό σχισµένων καρπών

Λόγω υψηλής σχετικής υγρασίας καθώς και λόγω

υψηλής απορρόφησης νερού

Περί τα µέσα Ιουνίου

Μία εβδοµάδα αφότου η διάµετρος των παρειών

αυξάνει µε γρηγορότερο ρυθµό από τη διάµετρο των

ραφών

Λόγω υψηλής σχετικής υγρασίας καθώς και λόγω

υψηλής απορρόφησης νερού

Περί τα µέσα Ιουνίου

Μία εβδοµάδα αφότου η διάµετρος των παρειών

αυξάνει µε γρηγορότερο ρυθµό από τη διάµετρο των

ραφών
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ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) µε

φύλλα λογχοειδών που δε φέρουν καρπούς

� Απαιτητική σε άζωτο (Ι∆) και κάλιο (Ε∆) 

� Εµπειρικά: 10-15 µονάδες αζώτου, 5-10 

µονάδες φωσφόρου και 15-20 µονάδες

καλίου (κάθε 2-3 χρόνια) 

� Τροφοπενία µαγνησίου, ψευδαργύρου και

βορίου (κόµµι), σιδήρου, καλίου

� Συνηθισµένες τροφοπενίες

– Αζώτου

– Καλίου

– Ψευδαργύρου

– Σιδήρου (ασβεστώδη εδάφη)

– Μαγγανίου

– Βορίου

– Μαγνησίου (σε χαµηλό pH)

� Συνηθισµένες τοξικότητες

– Βορίου

– Νατρίου και χλωρίου

� Αραίωµα καρπών

– Σηµαντική τεχνική σε ποικιλίες που

υπερκαρποφορούν (Ι∆), όχι συνήθη όµως

– Ένας καρπός ανά 10-15 εκατοστά (όταν αρχίζει

η τήξη του πυρήνα)

– Μετά την πτώση Ιουνίου

– Αραίωµα µε το χέρι (µη πρακτικό), χηµικά (όχι

εγκεκριµένα) και µηχανικά (δονητές), αλλά

καλύτερο µέσω κλαδέµατος
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ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

– Αµφίπλευρη παλµέττα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ
� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

– Έκθεση του εσωτερικού της κόµης σε φως και
αέρα

– Καλή παραγωγή

� Κλάδεµα αυστηρό, ώστε να µειώσουµε
καρποφόρο ξύλο (µειώνουµε ανάγκες σε
αραίωµα) και δηµιουργούµε νέα βλάστηση και
µεγαλύτερους καρπούς) 

� Αν αφεθεί ακλάδευτο ή ελαφρώς κλαδεµένο τότε
τάση για παρενιαυτοφορία και µικροί καρποί

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια ωριµότητας:

– ∆ιαλυτά στερεά (>18% ή 24%)

– Συνεκτικότητα σάρκας

– Χρώµα

�Συγκοµιδή

– Με το χέρι για τις επιτραπέζιες

– Με δονητές για κονσερβοποίηση ή
αποξήρανση

– Καλό είναι να γίνεται το πρωί, να
συγκοµίζονται µε τον ποδίσκο και χωρίς να
αφαιρείται το χνούδι

Για νωπή
κατανάλωσηΓια αποξήρανση

�Συγκοµιδή από Αύγουστο - Σεπτέµβριο

�Συγκοµιδή σε «χέρια» (2-4)

�Τα νωπά συντηρούνται σε χαµηλή

θερµοκρασία το πολύ για 2-4 εβδοµάδες

ενώ σε ρυθµιζόµενες συνθήκες και 10 

εβδοµάδες

�Τα αποξηραµένα για µεγάλο χρονικό

διάστηµα

�Αποξήρανση στον ήλιο ή σε κλιβάνους
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ΚΕΡΑΣΙΑΚΕΡΑΣΙΑ

� Καταγωγή: Κασπία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus avium

� Prunus mahaleb (µαχαλέπιος κερασιά)

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μεγάλου µεγέθους, βλάστηση ορθόκλαδη

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, µεγάλα, ελλειψοειδή και

διπλά οδοντωτά και αδενοφόρα

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι (οι ανθοφόροι

διατεταγµένοι προς τη βάση του ετήσιου βλαστού)

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν συνήθως 2-3 άνθη λευκού

χρώµατος και µε µακρύ ποδίσκο

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Σχήµα από σφαιρικό έως καρδιόσχηµο, 

εκπύρηνος ή ηµισυµπύρηνος, µε φλοιό από

ανοικτό κόκκινο έως βαθύ κόκκινο χρώµα

� Σάρκα χυµώδης, τραγανή, γλυκιά - υπόξινη
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� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς σε

λογχοειδή, πλάγια, σε ξύλο της προηγούµενης

βλαστικής περιόδου

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

�Πολλούς ανθοφόρους οφθαλµούς τα λογχοειδή, 

πολλά άνθη από κάθε ανθοφόρο

�Ανάπτυξη καρπού

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 4-6ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως

και 40-50ο χρόνο

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι περισσότερες καλλιεργούµενες ποικιλίες

είναι αυτόστειρες εκτός από τις Stella & 

Sarkrimson που είναι αυτογόνιµες

�Μερικές ποικιλίες είναι και αλληλόστειρες (πχ. 

Napoleon, Bing, Lambert)

�Σηµαντικό ρόλο η µέλισσα

�Σχέδιο διάταξης επικονιαστριών ποικιλιών
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� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα (όρθιο Τ την

Άνοιξη και Ιούλιο – Σεπτέµβριο)

�Τα κλωνικά υποκείµενα πολλαπλασιάζονται

εύκολα

�Υποκείµενα σπορόφυτα (Μεθωρίµανση)

� Αγριοκερασιάς

� Μαχαλέπιος

� Κλωνικά Υποκείµενα

– F12/1

– Saint Lucie 64 (SL64)

– Stocton Morello

– Colt

– Gisela

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Σκληρόσαρκες (για νωπή κατανάλωση)

– Biggareau Burlat (ευαίσθητη στο σχίσιµο του

καρπού από βρόχή, πρώϊµη)

– Biggareau Napoleon (ως επικονιαστής στους

περισσότερους συνδυασµούς)

– Bing

– Lambert

– Van 

– Τραγανά Εδέσσης

– Φράουλα Βόλου

� Μαλακόσαρκες (για µαρµελάδες, 

µεταποίηση)

� Ποικιλίες τύπου Compact (Van compact, 

Lambert Compact)
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ
ΚΛΙΜΑ

� Απαιτητική σε κλίµα

� Υψηλές απαιτήσεις σε ψύχος (600-1300)

� Ευνοϊκές συνθήκες κατά την άνθιση και
δροσερό καλοκαίρι

� Αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες κατά την
περίοδο του ληθάργου αλλά παθαίνει ζηµιές
λίγο πριν µπει σε λήθαργο (αναστολή
αναβλαστήσεων κατά το τέλος της
βλαστικής περιόδου)

� Ανθοφόροι οφθαλµοί πολύ ευαίσθητοι
στους ανοιξιάτικους παγετούς
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� Περιοχές µε υψηλή υγρασία την Άνοιξη καλό

είναι να αποφεύγονται (µονίλλια) καθώς επίσης

και περιοχές µε πολλές βροχές

� Βροχές κατά την άνοιξη (κοντά στην ωρίµανση

του καρπού) προκαλούν σχισίµατα στους καρπούς

σκληρόσαρκων ποικιλιών (Burlat) και

σοβαρότατη υποβάθµιση της ποιότητας

� ∆εν ανέχεται υψηλές θερµοκρασίες το καλοκαίρι

(για υψηλής ποιότητας καρπούς θέλουµε δροσερό

καλοκαίρι)

� Περιοχές µε ζεστό καλοκαίρι πρέπει να

αποφεύγονται λόγω σχηµατισµού διπλών

καρπών

� Η βροχή κατά τη διάρκεια συγκοµιδής

µπορεί να προκαλέσει σχίσιµο καρπών

Ε∆ΑΦΟΣ

� Με υποκείµενο την αγριοκερασιά δεν ανέχεται

εδάφη µε κακή αποστράγγιση

� Αβαθή εδάφη δεν είναι καλά για την κερασιά

� Με υποκείµενο µαχαλέπιο ανέχεται αµµώδη

εδάφη, έλλειψη εδαφικής υγρασίας

� Με υποκείµενο Stocton Morello ανέχεται βαριά, 

υγρά εδάφη

� Σε εδάφη που έχουν καλλιεργηθεί φυτά ευαίσθητα

στο Verticillium να µη φυτεύεται κερασιά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη λιπάσµατος είτε σε όλη την έκταση

αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

�∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

�Αποθήκευση νερού

�Παρεµπόδιση διάβρωσης

�∆ιατήρηση γονιµότητας

�Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 6 x 7 -10 m (µε

υποκείµενα αγριοκερασιά ή/και µαχαλέπιο)

έως και 4-5 x 4-5 m µε Colt).

� Φυτεύουµε χωρίς µπάλα χώµατος το

χειµώνα και µε µπάλα χώµατος όταν έχουν

φύλλα (µε την προϋπόθεση ύπαρξης νερού)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική, 

απαιτητικό δένδρο

� Έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό κατά την

άνοιξη µε αρχές καλοκαιριού

� Τα φύλλα χαρακτηρίζονται από έντονη

διαπνοή

� Πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό

και µετά τη συγκοµιδή
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ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της
θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) 

� Απαιτητική σε άζωτο

� Η περίσσεια καλίου µαλακώνει τη σάρκα

� Τροφοπενία µαγνησίου (κοκκίνισµα περιφερειακά
στα φύλλα), ψευδαργύρου και βορίου, σιδήρου, 
µαγγανίου

� Εµπειρική λίπανση µε 15-20 µ. Ν, 5-6 µ. P, και
10-15 µ. Κ

� Χρόνος προσθήκης λιπασµάτων για όλα τα
δένδρα

� Αραίωµα καρπών

– ∆εν συνηθίζεται αν και έχει αποτέλεσµα

(δαπανηρή εργασία)

– Γίνεται ουσιαστικά µε το κλάδεµα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

– Οπωροφόρος φράκτης (Colt ως υποκείµενο)

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

�Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

– Έκθεση του εσωτερικού της κόµης σε

φως και αέρα

– Καλή παραγωγή
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�Κλάδεµα αυστηρό κατά τα πρώτα χρόνια µε

σκοπό τη δηµιουργία πλούσιας κόµης (έχει

την τάση να µη σχηµατίζει πλάγια

βλάστηση, χρειάζεται σύντµηση)

�Αν αφεθεί ακλάδευτο ή ελαφρώς

κλαδεµένο τότε τάση για παρενιαυτοφορία

και µικροί καρποί

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια ωριµότητας:

– ∆ιαλυτά στερεά (>17% ή 19%)

– Συνεκτικότητα σάρκας

– Χρώµα (στις βαθύχρωµες ποικιλίες δεν

εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία, στις

ανοιχτόχρωµες εξαρτάται). Είναι ο πιο

αξιόπιστος δείκτης

– Αριθµός ηµερών από την πλήρη άνθιση

�Συγκοµιδή

– Με το χέρι µε τον ποδίσκο

– Προσοχή στη συγκοµιδή µην τραυµατιστεί ο

ποδίσκος ή τα λογχοειδή

– Να συγκοµίζονται τις δροσερές ώρες της

ηµέρας

– Ευαίσθητοι στην απώλεια υγρασίας

�Συγκοµιδή σε «χέρια»

�∆εν συντηρούνται για µεγάλο χρονικό

διάστηµα
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ΒΥΣΣΙΝΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΒΥΣΣΙΝΙΑΒΥΣΣΙΝΙΑ

� Καταγωγή: Κασπία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Rosaceae

� Prunus cerasus

P2 � Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Μικρού µεγέθους, βλάστηση πλαγιόκλαδη

�Φύλλα

� Απλά, κατ’ εναλλαγή, ελλειψοειδή και διπλά διπλά

οδοντωτά και αδενοφόρα

�Οφθαλµοί

� Απλοί ανθοφόροι και ξυλοφόροι (οι ανθοφόροι

διατεταγµένοι σε όλο το µήκος του ετήσιου

βλαστού)

� Οι ανθοφόροι εκπτύσσονται πριν από τους

ξυλοφόρους και δίνουν συνήθως 1-5 άνθη λευκού

χρώµατος και µε µακρύ ποδίσκο

�Καρπός

� ∆ρύπη

� Σχήµα σφαιρικό, µε φλοιό από ανοικτό

κόκκινο έως βαθύ κόκκινο χρώµα

� Σάρκα χυµώδης, τραγανή, υπόξινη

� Τρόπος καρποφορίας

�Από απλούς ανθοφόρους οφθαλµούς κυρίως

πλάγια σε βλαστούς της προηγούµενης

βλαστικής περιόδου

�Πρώτες καταβολές ανθέων Ιούλιο - Αύγουστο

�Οφθαλµοί ανά ένας σε κάθε κόµβο

�Λίγα καρποφόρα λογχοειδή

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 3-4ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή έως

και 30-40ο χρόνο



∆ιαφάνεια 1

P2 Πίνακας µε επικονιάστριες
Καµπύλη ανάπτυξης καρπού
Gisela πληροφορίες
PETER; 27/5/2007
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Οι περισσότερες καλλιεργούµενες ποικιλίες

είναι αυτογόνιµες και σταυρογόνιµες

�Σηµαντικό ρόλο η µέλισσα

� Πολλαπλασιασµός και Υποκείµενα

�Εµβολιασµός σε υποκείµενα (όρθιο Τ την

Άνοιξη και Ιούλιο – Σεπτέµβριο)

�Τα κλωνικά υποκείµενα πολλαπλασιάζονται

εύκολα

�Υποκείµενα σπορόφυτα (Μεθωρίµανση)

� Αγριοκερασιάς

� Μαχαλέπιος

� Κλωνικά Υποκείµενα

– F12/1

– Saint Lucie 64 (SL64)

– Stocton Morello

– Colt

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Ανάλογαµε το χρώµα του χυµού

– Ποικιλίες µε άχρωµο χυµό

– Ποικιλίες µε βαθυκόκκινο χρώµα χυµού

– Montmorency

– Early Richmond

– English morello

– Φλωρίνης

– Τριπόλεως
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ΚΛΙΜΑ
� Υψηλές απαιτήσεις σε ψύχος (600-1400)

� Αντέχει σε χαµηλές θερµοκρασίες
περισσότερο από κερασιά και περισσότερο
επίσης σε υψηλές θερµοκρασίες
καλοκαιριού

� Άνθη και µικροί καρποί πολύ ευαίσθητοι
στους ανοιξιάτικους παγετούς

� Περιοχές µε υψηλή υγρασία την Άνοιξη
καλό είναι να αποφεύγονται (µονίλλια) 
καθώς επίσης και περιοχές µε πολλές
βροχές

Ε∆ΑΦΟΣ

� ∆εν ανέχεται εδάφη µε κακή αποστράγγιση

και ξηρά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη λιπάσµατος είτε σε όλη την έκταση

αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

�∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

�Αποθήκευση νερού

�Παρεµπόδιση διάβρωσης

�∆ιατήρηση γονιµότητας

�Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας
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ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης µικρότερες από

κερασιά

� Φυτεύουµε χωρίς µπάλα χώµατος το

χειµώνα και µε µπάλα χώµατος όταν έχουν

φύλλα (µε την προϋπόθεση ύπαρξης νερού)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Σηµαντική καλλιεργητική τεχνική

� Έχει αυξηµένες ανάγκες σε νερό κατά την

άνοιξη µε αρχές καλοκαιριού

� Πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες σε νερό

και µετά τη συγκοµιδή

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούλιο) 

� Απαιτητική σε άζωτο
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ΚΛΑ∆ΕΜΑ

�Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

�Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

– Έκθεση του εσωτερικού της κόµης σε

φως και αέρα

– Καλή παραγωγή

�Κλάδεµα αυστηρό (αυστηρότερο από

κερασιά)

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια ωριµότητας:

– ∆ιαλυτά στερεά (>17% ή 19%)

– Συνεκτικότητα σάρκας

– Χρώµα

– Αριθµός ηµερών από την πλήρη άνθιση
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�Συγκοµιδή

– Χωρίς τον ποδίσκο και κατά κανόνα µηχανικά

– Να συγκοµίζονται τις δροσερές ώρες της

ηµέρας

– Ευαίσθητοι στην απώλεια υγρασίας

�∆εν συντηρούνται για µεγάλο χρονικό

διάστηµα
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

� Καταγωγή: Κίνα

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Actinidiaceae

� Actinidia chinensis var. hispida τύπου hispida L.

� Καρπός πλούσιος σε βιταµίνη C

� Βοτανικοί Χαρακτήρες
� ∆ίοικο

� Φυλλοβόλο, αναρριχώµενο, πολυετές

� Αρχικά χρειάζεται υποστήλωση

� Αναρριχάται µε συστροφή, όχι µε έλικες

� ∆ύο ειδών βλαστοί:

– Καταληκτικοί (σταµατάει νωρίς η ανάπτυξή τους)

– Μη καταληκτικοί

�Φύλλα

� Απλά, µεγάλα, παχιά, καρδιόσχηµα, χνουδωτά, κατ’ εναλλαγή

�Οφθαλµοί

� Μικτοί και ξυλοφόροι

� Τα άνθη είναι µεγάλα λευκό-χρυσοκίτρινα

� Τα άνθη είναι µορφολογικά ερµαφρόδιτα αλλά φυσιολογικά

θηλυκά ή αρσενικά

�Καρπός

� Ράγα ωοειδής, κυλινδρική ή αχλαδόµορφη

µε πολυάριθµους σπόρους

� Χρώµα εξωτερικά καφέ µε τρίχες

καλυµµένο και σάρκα πράσινη µε κρεµ-

λευκό το κέντρο της

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς σε τρέχουσα

βλάστηση

�Η διαφοροποίηση των οφθαλµών γίνεται από

το σχηµατισµό τους µέχρι και το καλοκαίρι

�Ο σχηµατισµός ανθέων εξαρτάται από πολλούς

παράγοντες

� Περίοδος καρποφορίας

�Από 2-4ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή από 8-

10ο χρόνο µέχρι και 50ο και πλέον χρόνο
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Είναι φυτό δίοικο και εντοµόφιλο

�Αποτελεσµατική παραγωγή µε 100% 

καρπόδεση ανθέων

�Αριθµός σπόρων/καρπό σηµαντικός

παράγοντας

�Τα έντοµα σηµαντικοί επικονιαστές

�Αρσενικά δένδρα να διαµορφώνονται

υψηλότερα από τα θηλυκά

�Σχέση αρσενικών:θηλυκά δένδρα ~ 1:7-8

� Ανάπτυξη καρπού

– ∆ιπλή σιγµοειδής

– Χρησιµοποίηση φυτορυθµιστικών ουσιών για

αύξηση µεγέθους ακτινιδίου

� Πολλαπλασιασµός

– Με σπόρο και εµβολιασµό

– Με χειµερινά ξυλοποιηµένα µοσχεύµατα (~)

– Με φυλλοφόρα µοσχεύµατα (καλά ποσοστά)

– Εναέριες καταβολάδες, µοσχεύµατα ριζών

– Ιστοκαλλιέργεια

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Θηλυκές

– Hayward

– Abbott

� Αρσενικές

– Tomuri

– Matua

ΚΛΙΜΑ
� Ήπιοσ χειµώνας, θερµό,υγρό καλοκαίρι

� Ανέχεται ΄κατά το λήθαργο θερµοκρασίες περί
τους -9 οC, µετά την έκπτυξη των οφθαλµών όµως
µειώνεται η αντοχή του

� ∆εν ανέχεται ισχυρούς ανέµους

Ε∆ΑΦΟΣ
� Ευδοκιµεί σε αργιλλοπηλώδη, βαθιά, πλούσια σε

οργανική ουσία εδάφη µε µικρή περιεκτικότητα
σε ανθρακικό ασβέστιο

� ∆εν ανέχεται εδάφη µη αποστραγγιζόµενα, 
πηλώδη και βαριά
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους (ευαίσθητη στους νηµατώδεις)

� Φύτευση δενδρυλλίων (από τη φυλλόπτωση µέχρι

αρχές άνοιξης) πάντα µε µπάλα χώµατος

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις βάζουµε χλοοτάπητα

� Χρειάζεται προσοχή η κατεργασία εδάφους γιατί

είναι επιπολαιόριζο

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Ανάλογα µε το σύστηµα µόρφωσης

– Κορδόνι: 4-5 x 6-7

– Ηµικρεββατίνα: 5 x 6-6.5

– Κρεββατίνα: 4-5.5 x 5.5

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Απαιτητικό σε εδαφική υγρασία

� ∆εν ανέχεται νερό µε υψηλή

περιεκτικότητα αλάτων

� Αραίωµα καρπών γίνεται για να επιτύχουµε

µεγάλο µέγεθος καρπών

� Σε ποικιλίες µε µικρούς καρπούς ή που

φέρουν τρεις καρπούς ανά ταξιακαρπία

(Monty, Abbott αντίστοιχα) και στη

Hayward αν φέρει µεγάλο φορτίο
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ΛΙΠΑΝΣΗ

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική αλλά δεν έχουν

καθοριστεί πλήρως οι ανάγκες

� Καλό είναι τα αζωτούχα λιπάσµατα να

χορηγούνται σε πολλές δόσεις

� Απαιτητικό σε σίδηρο

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

� Κλάδεµα µόρφωσης (χρειάζεται υποστήλωση)

– Γραµµοειδές (κορδόνι)

– Ηµικρεββατίνα

– Κρεββατίνα

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Ανάλογα µε το σύστηµα µόρφωσης

� Πολλές συντµήσεις αλλά και αραιώσεις βλαστών

� Κρατάµε αντικαταστάτες

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

�Κριτήρια ωριµότητας:

�Περιεκτικότητα χυµού σε διαλυτά στερεά (7-
8%)

�Συνεκτικότητα σάρκας

�Αριθµός ηµερών από την πλήρη άνθιση

�Συγκοµιδή µε το χέρι, προσεκτικά, µε ήξ
χωρίς ποδίσκο

�Συντηρούνται καλά για πάνω από 6 µήνες
σε χαµηλή θερµοκρασία (0 οC) και 95% 
σχετική υγρασία
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ΣΥΚΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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ΣΥΚΙΑΣΥΚΙΑ

� Καταγωγή: Ν. Αραβία

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Moraceae

� Ficus carica L.

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Θηλυκοδίοικο (αρρενοσυκιά-µόνοικο, ηµεροσυκιά

– θηλυκά άνθη)

� Φυλλοβόλο

� Μέτριο έως µεγάλο µέγεθος, µαλακό ξύλο

�Φύλλα

� Απλά, µεγάλα, παχιά, χνουδωτά, τρίλοβα έως

πεντάλοβα κατ’ εναλλαγή

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι και απλοί ανθοφόροι

� Τα άνθη είναι µικρά και σχηµατίζονται στο

εσωτερικό τοίχωµα εύσαρκης ωοθήκης (συκόνιο)

�Καρπός

� Οπωροκοµικά είναι το ώριµο, εύχυµο

συκόνιο, Βοτανικά είναι ένας ψευδής

καρπός (οι αληθινοί καρποί είναι στο

εσωτερικό)

� Σχήµα σφαιρικό έως αχλαδόµορφο

� Τρόπος καρποφορίας

� Η ηµεροσυκιά η δίφορη καρποφορεί σε ξύλο του

προηγούµενο έτους αλλά και σε τρέχουσα βλάστηση

ενώ η µονόφορη µόνο σε τρέχουσα βλάστηση.

� Η αρρενοσυκιά καρποφορεί τόσο σε τρέχουσα

βλάστηση όσο και σε ξύλο προηγούµενου έτους

� Περίοδος καρποφορίας

� Από 3-4ο χρόνο και αξιόλογη παραγωγή από 8-10ο

χρόνο µέχρι και 50ο και πλέον χρόνο
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� Επικονίαση και γονιµοποίηση

�Η επικονίαση γίνεται µε τη βοήθεια του ψήνα

� Κατάταξη ποικιλιών ηµεροσυκιάς

– Calimyrna (Smyrna) – καρποί µόνο µετά από

γονιµοποίηση

– Κοινά – καρποί ακόµα και αν δεν

γονιµοποιηθούν τα άνθη

– San Pedro – χαρακτηριστικά και από τις δύο

προηγούµενες κατηγορίες

� Ερινεασµός

� Ανάπτυξη καρπού

– ∆ιπλή σιγµοειδής

� Πολλαπλασιασµός

– Εύκολα µε χειµερινά ξυλοποιηµένα

µοσχεύµατα

– Ενοφθαλµισµός µε ανάποδο «Τ» και µε

πλακίτη (α. Σεπτεµβρίου)

– Ιστοκαλλιέργεια

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Ελληνικές

– Βασιλικά µαύρα (µονόφορη)

– Καλαµών

– Φρακασάνα (δίφορη)

� Ξένες ποικιλίες

– Mission

– Kadota

ΚΛΙΜΑ
� ∆ένδρο τροπικής-υποτροπικής ζώνης

� ∆εν αντέχει πολύ χαµηλές θερµοκρασίες χειµώνα

� Καλή ποιότητα καρπού υπό ζεστά καλοκαίρια (µέση
θερµοκρασία καλοκαιριού 30 0C)

� Θερµοκρασίες άνω των 40 οC υποβαθµίζουν τους καρπούς

� Μικρές ανάγκες σε ψύχος

� Βροχές και υψηλή υγρασία κατά την ωρίµανση των
καρπών προκαλούν σήψεις

Ε∆ΑΦΟΣ
� Ευδοκιµεί σε ποικίλης σύστασης εδάφη, αλλά καλύτερα

σε βαθιά, καλά αποστραγγιζόµενα ενώ ανέχεται
ανθρακικό ασβέστιο και άλατα

� ∆εν ανέχεται εδάφη µη αποστραγγιζόµενα
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

� Ανάλυση εδάφους

� Βαθύ όργωµα

� Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

� Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την

έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση

φύτευσης

� Απολύµανση εδάφους (ευαίσθητη στους νηµατώδεις)

� Φύτευση δενδρυλλίων (από τη φυλλόπτωση µέχρι

αρχές άνοιξης)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης από 6-10 x 6-10 µέτρα

ΠΟΤΙΣΜΑ

� Αν και ξηροφυτικό η εφαρµογή ελαφρών

ποτισµάτων το καλοκαίρι έχει ευεργετική

επίδραση στην ποιότητα των καρπών

� Παλαιότερα θεωρούσαν ότι επειδή είναι

ξηροφυτικό αντέχει, αλλά µε το πότισµα

παίρνουµε καλύτερη παραγωγή

� Ανέχεται υφάλµυρα νερά µέχρι και 400 ppm σε

άλατα
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ΛΙΠΑΝΣΗ

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική (Ιούνιο –

Ιούλιο) από φύλλα στο µέσον του βλαστού

που έχουν εκπτυχθεί πλήρως

� ∆εν είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε θρεπτικά

στοιχεία

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

� Κλάδεµα µόρφωσης

– Κυπελλοειδές

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων και συµπλεκοµένων

– Ανανέωση καρποφόρου ξύλου

� Στις δίφορες ποικιλίες που φέρουν καρπό και στη

νέα βλάστηση όχι συντµήσεις αλλά αραιώσεις

καλύτερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

� Κριτήρια ωριµότητας:

�Χρώµα χαρακτηριστικό της ποικιλίας

�Μέτρια συνεκτικότητα

�Εφόσον τρέχει γάλα από τον ποδίσκο κατά τη

συγκοµιδή τότε δεν είναι πλήρως ώριµα

� Συγκοµιδή σε «χέρια» µε το χέρι ή µε ραβδισµό

όταν προορίζονται για αποξηραµένα

� Εφαρµογή λαδιού στον οµφαλό του σύκου

πρωϊµίζει την ωρίµανση (~15 ηµέρες)

� Ερεθισµός του δέρµατος από γαλακτώδες υγρό

�Τα σύκα είναι φθαρτοί καρποί

συντηρούνται µόνο για µία εβδοµάδα υπό

χαµηλή θερµοκρασία

�Αποξήρανση σύκων µέχρι η υγρασία να

µειωθεί στο 17-18%.

�Προσοχή σε προσβολές από

µικρολεπιδόπτερα

�Προσοχή όχι υψηλές θερµοκρασίες προς

αποφυγή καραµελοποίησης προϊόντος
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ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΗΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
�� ΚαταγωγήΚαταγωγή: : ΝΝ..ΑΑ. . ΑσίαΑσία

�� ΟικονοµικήΟικονοµική σηµασίασηµασία µεγάληµεγάλη

�� ΒοτανικήΒοτανική ταξινόµησηταξινόµηση: : 

�� ΟικΟικ.: .: RutaceaeRutaceae

�� Citrus Citrus sppspp..

�� PoncirusPoncirus sp.sp.

�� FortunellaFortunella sp.sp.

�� ΒοτανικοίΒοτανικοί ΧαρακτήρεςΧαρακτήρες

�� ΜονόκορµαΜονόκορµα

�� ΟιΟι βλαστοίβλαστοί αρχικάαρχικά έχουνέχουν τριγωνικήτριγωνική διατοµήδιατοµή

�� ΜεΜε πυκνήπυκνή ήή αραιήαραιή βλάστησηβλάστηση ανάλογαανάλογα µεµε τοτο

είδοςείδος

�� ΒλάστησηΒλάστηση κατάκατά κύµατακύµατα

�� ΗΗ ανοιξιάτικηανοιξιάτικη βλάστησηβλάστηση φέρειφέρει τατα περισσότεραπερισσότερα

άνθηάνθη

�� ΗΗ καλοκαιρινήκαλοκαιρινή βλάστησηβλάστηση λιγότεραλιγότερα

αναπαραγωγικάαναπαραγωγικά όργαναόργανα καικαι περισσότεροπερισσότερο

βλαστικάβλαστικά ((εκτόςεκτός λεµονιάςλεµονιάς καικαι λιµεττίαςλιµεττίας))

�� ΟφθαλµοίΟφθαλµοί
�� ΞυλοφόροιΞυλοφόροι καικαι µικτοίµικτοί, , γυµνοίγυµνοί

�� ΕπάκριοΕπάκριο µερίστωµαµερίστωµα νεκρώνεταινεκρώνεται καικαι

συνεχίζεταισυνεχίζεται βλάστησηβλάστηση απόαπό τουςτους υπόλοιπουςυπόλοιπους

�� ΑγκάθιαΑγκάθια

�� ΡιζικόΡιζικό σύστηµασύστηµα
�� ΚατάΚατά κύµατακύµατα ηη αύξησήαύξησή τουτου

�� ΦύλλαΦύλλα
�� ΑειθαλέςΑειθαλές –– µέγεθοςµέγεθος ποικίλειποικίλει

�� ΦέρουνΦέρουν πτερύγιαπτερύγια σεσε ορισµέναορισµένα είδηείδη ((µικράµικρά ήή µεγάλαµεγάλα))
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�� ΑποκοπήΑποκοπή φύλλωνφύλλων

�� ΑνανέωσηΑνανέωση τωντων φύλλωνφύλλων

�� ΛόγοιΛόγοι αποκοπήςαποκοπής--πτώσηςπτώσης φύλλωνφύλλων

�� ΠολύΠολύ υψηλήυψηλή ήή πολύπολύ χαµηλήχαµηλή θερµοκρασίαθερµοκρασία

�� ΥπερβολικήΥπερβολική υγρασίαυγρασία ήή ξηρασίαξηρασία εδάφουςεδάφους

�� ΠροβλήµαταΠροβλήµατα θρέψηςθρέψης

�� ΜεγάληΜεγάλη ταχύτηταταχύτητα ανέµωνανέµων

�� ΧαµηλήΧαµηλή ατµοσφαιρικήατµοσφαιρική υγρασίαυγρασία

�� ΖηµιέςΖηµιές ριζικούριζικού συστήµατοςσυστήµατος

�� ΖηµιέςΖηµιές απόαπό έντοµαέντοµα, , ακάρεαακάρεα ήή µικροοργανισµούςµικροοργανισµούς

�� ΚακήΚακή χρήσηχρήση ψεκαστικώνψεκαστικών διαλυµάτωνδιαλυµάτων

�� ΤαΤα φύλλαφύλλα φέρουνφέρουν ελαιοφόρουςελαιοφόρους αδένεςαδένες

�� ΆνθηΆνθη

�� ΜέγεθοςΜέγεθος ποικίλειποικίλει απόαπό µεγάλοµεγάλο ((φράππαφράππα) ) έωςέως

µικρόµικρό ((µανταρινιάµανταρινιά))

�� ΜπορούνΜπορούν νανα δίνουνδίνουν καρπούςκαρπούς παρθενοκαρπικάπαρθενοκαρπικά

�� ΒρίσκονταιΒρίσκονται είτεείτε σεσε τρέχουσατρέχουσα βλάστησηβλάστηση είτεείτε σεσε

βλάστησηβλάστηση προηγούµενηςπροηγούµενης βλαστικήςβλαστικής περιόδουπεριόδου

�� ΜεγάληΜεγάλη ποσότηταποσότητα καικαι καλήκαλή ποιότηταποιότητα µελιούµελιού

απόαπό τοτο νέκταρνέκταρ τωντων εσπεριδοειδώνεσπεριδοειδών

�� ΈστωΈστω καικαι έναένα µικρόµικρό ποσοστόποσοστό απόαπό τατα άνθηάνθη πουπου

παράγονταιπαράγονται αναν δέσειδέσει είναιείναι ικανοποιητικόικανοποιητικό
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�� ΚαρπόςΚαρπός

�� ΕίδοςΕίδος ράγαςράγας πουπου ονοµάζεταιονοµάζεται εσπερίδιοεσπερίδιο

�� ΠερίπουΠερίπου δέκαδέκα καρπόφυλλακαρπόφυλλα διατεταγµέναδιατεταγµένα σφαιρικάσφαιρικά

�� ΧρωµατισµόςΧρωµατισµός φλοιούφλοιού απόαπό ανοικτοκίτρινοανοικτοκίτρινο έωςέως

πορτοκαλοκόκκινοπορτοκαλοκόκκινο

�� ΣχήµαΣχήµα απόαπό ωοειδέςωοειδές έωςέως σφαιρικόσφαιρικό

�� ΜέρηΜέρη καρπούκαρπού: : περικάρπιοπερικάρπιο ((φλοιόςφλοιός) ) καικαι ενδοκάρπιοενδοκάρπιο

((σάρκασάρκα))

�� ΠερικάρπιοΠερικάρπιο: : flavedoflavedo ((εξωκάρπιοεξωκάρπιο)) & & albedoalbedo

((µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο))

�� ΜέσαΜέσα σεσε κάθεκάθε καρπόφυλλοκαρπόφυλλο πολλάπολλά ασκίδιαασκίδια γεµάταγεµάτα

χυµόχυµό
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� Φλοιός αλλάζει χρώµα γιατί οι

χλωροπλάστες µεταπίπτουν σε

χρωµοπλάστες (καροτινοειδή)

� Στην ποικιλία Βαλέντσια έχουµε

επαναπρασίνισµα του φλοιού (σε περιοχές

µε υψηλή υγρασία, υψηλή αζωτούχο

λίπανση)

� Στις οµφαλοφόρες ποικιλίες στην άκρη του

άξονα σχηµατίζεται δεύτερη σειρά

ανανάπτυκτων καρπόφυλλων
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�� ΠολυεµβρυονίαΠολυεµβρυονία

�� ΖυγωτικάΖυγωτικά καικαι νουκελλικάνουκελλικά έµβρυαέµβρυα

�� ΦράππαΦράππα, , κιτριάκιτριά µονοεµβρυονικέςµονοεµβρυονικές

�� ΣύστασηΣύσταση καρπώνκαρπών

�� ΝερόΝερό

�� ΟργανικάΟργανικά οξέαοξέα ((κιτρικόκιτρικό, , µηλικόµηλικό, , οξαλικόοξαλικό κτλκτλ))

�� ΆµυλοΆµυλο

�� ΑµινοξέαΑµινοξέα ((προλίνηπρολίνη, , σερίνησερίνη κτλκτλ))

�� ΣάκχαραΣάκχαρα

�� ΒιταµίνεςΒιταµίνες ((ασκορβικόασκορβικό οξύοξύ))

�� ΚαροτινοειδήΚαροτινοειδή

�� ΦλαβόνεςΦλαβόνες ((επσεριδίνηεπσεριδίνη, , ναριγκίνηναριγκίνη, , λιµονίνηλιµονίνη))
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�� ΝεανικότηταΝεανικότητα

�� ΠαρουσίαΠαρουσία αγκαθιώναγκαθιών

�� ΜεγάληΜεγάλη ζωηρότηταζωηρότητα

�� ΜεγάλοιΜεγάλοι αλλάαλλά χονδρόφλουδοιχονδρόφλουδοι καρποίκαρποί

�� ΕπικονίασηΕπικονίαση καικαι γονιµοποίησηγονιµοποίηση

�� ΓίνεταιΓίνεται µεµε τιςτις µέλισσεςµέλισσες

�� ΠαρθενοκαρπίαΠαρθενοκαρπία

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή καρπώνκαρπών χωρίςχωρίς γονιµοποίησηγονιµοποίηση ((µεµε ήή χωρίςχωρίς

επικονίασηεπικονίαση))

�� ΤοΤο άσπερµοάσπερµο τωντων καρπώνκαρπών µπορείµπορεί νανα οφείλεταιοφείλεται σεσε µερικήµερική ήή

πλήρηπλήρη άρρενοάρρενο ήή θήλυθήλυ στειρότηταστειρότητα

�� ΓενικάΓενικά θεωρούνταιθεωρούνται τατα εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή καλλιέργειακαλλιέργεια

χωρίςχωρίς µεγάλεςµεγάλες απαιτήσειςαπαιτήσεις επικονιάσεωςεπικονιάσεως

�� ΦράππαΦράππα, , λιµεττίαλιµεττία θέλουνθέλουν σταυρεπικονµίασησταυρεπικονµίαση ενώενώ όλαόλα

τατα εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή αντιδρούναντιδρούν θετικάθετικά στηνστην

σταυρεπικονίασησταυρεπικονίαση ((µείωσηµείωση πτώσηςπτώσης καρπώνκαρπών))

�� ΦυσικόΦυσικό περιβάλλονπεριβάλλον εσπεριδοειδώνεσπεριδοειδών
�� ΚλίµαΚλίµα

�� ΘερµοκρασίαΘερµοκρασία όχιόχι µικρότερηµικρότερη απόαπό 0 0 οοC C γιαγια µεγάλοµεγάλο
χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα

�� ΤαχύτηταΤαχύτητα ανέµωνανέµων

�� ΤοΤο χειµερινόχειµερινό ψύχοςψύχος ευνοείευνοεί τοτο χρωµατισµόχρωµατισµό

πορτοκαλιώνπορτοκαλιών ((ιδιαίτεραιδιαίτερα τωντων αιµατόχρωµωναιµατόχρωµων ––

σαγκουίνιασαγκουίνια))

�� ΒροχόπτωσηΒροχόπτωση

�� ΑνάγλυφοΑνάγλυφο εδάφουςεδάφους

�� ΈδαφοςΈδαφος ((όχιόχι αλατούχοαλατούχο, , όχιόχι ασβεστούχοασβεστούχο))

Τρίπτερο>κουµ-κουατ> µανταρινιά> πορτοκαλιά>γκρέϊπ

φτουτ>λεµονιά>λιµεττία>κιτριά

Τρίπτερο>κουµ-κουατ> µανταρινιά> πορτοκαλιά>γκρέϊπ

φτουτ>λεµονιά>λιµεττία>κιτριά

�� ΝερόΝερό
�� ΕσπεριδοειδήΕσπεριδοειδή ευαίσθηταευαίσθητα σταστα άλαταάλατα

�� ΠιοΠιο ευαίσθητηευαίσθητη σταστα άλαταάλατα είναιείναι ηη λεµονιάλεµονιά
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�� ΠολλαπλασιασµόςΠολλαπλασιασµός εσπεριδοειδώνεσπεριδοειδών
�� ΜεΜε εµβολιασµόεµβολιασµό σεσε υποκείµεναυποκείµενα σπορόφυτασπορόφυτα

�� ΑλλαγήΑλλαγή ποικιλίαςποικιλίας µεµε υπόφλοιουπόφλοιο στεφανίτηστεφανίτη κκ..αα..

�� ΟιΟι σπόροισπόροι στερούνταιστερούνται ληθάργουληθάργου, , αλλάαλλά δενδεν

πρέπειπρέπει νανα στεγνώσουνστεγνώσουν, , γιατίγιατί χάνουνχάνουν φυτρωτικήφυτρωτική

ικανότηταικανότητα
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�� ΥποκείµεναΥποκείµενα εσπεριδοειδώνεσπεριδοειδών
�� ΠορτοκαλιάΠορτοκαλιά
�� ΝερατζιάΝερατζιά
�� ΛεµονιάΛεµονιά (E(E:: phytophthoraphytophthora) ) 

�� ΤραχύκαρποςΤραχύκαρπος λεµονιάλεµονιά

�� VolkamerianaVolkameriana

�� ΑλέµοΑλέµο ((ΑΑ:: PhytophthoraPhytophthora))

�� ΛιµεττίαΛιµεττία

�� ΡάνγκπουρΡάνγκπουρ: : ΕΕ: : PhytophthoraPhytophthora, A: , A: tristezatristeza, , άλαταάλατα

�� ΤρίφυλλοςΤρίφυλλος πορτοκαλιάπορτοκαλιά -- CitrangesCitranges

�� ΑΑ: : ψύχοςψύχος, , phytophthtoraphytophthtora, , tristezatristeza, E, E: : ασβεστώδηασβεστώδη εδάφηεδάφη

�� SwingleSwingle citrumelocitrumelo:: ΑΑ:: tristezatristeza, , phytophthoraphytophthora, , ψύχοςψύχος, ~, ~άλαταάλατα, , 
ΕΕ: : ασβεστώδηασβεστώδη εδάφηεδάφη

�� ΜανταρινιάΜανταρινιά

�� ΚλεοπάτραΚλεοπάτρα: : ΑΑ: : άλαταάλατα,, ~~tristezatristeza, , exocortisexocortis, , ψύχοςψύχος, , ΕΕ: : 
PhytophthoraPhytophthora

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση εσπεριδοφυτείαςεσπεριδοφυτείας
�� ∆εν∆εν αναπτύσσεταιαναπτύσσεται εσπεριδοφυτείαεσπεριδοφυτεία εκείεκεί πουπου

προϋπήρχανπροϋπήρχαν εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή

�� ΑποστάσειςΑποστάσεις φύτευσηςφύτευσης
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�� ΛίπανσηΛίπανση

�� ΥψηλήΥψηλή ποιότηταποιότητα καρπώνκαρπών σεσε περιοχέςπεριοχές

υποτροπικέςυποτροπικές ποτιστικέςποτιστικές

�� ΜεγάλεςΜεγάλες ανάγκεςανάγκες σεσε άζωτοάζωτο, , φώσφοροφώσφορο, , κάλιοκάλιο, , 

µαγνήσιοµαγνήσιο, , ασβέστιοασβέστιο, , ψευδάργυροψευδάργυρο, , σίδηροσίδηρο

�� ΘρεπτικήΘρεπτική κατάστασηκατάσταση φυτείαςφυτείας εκτιµάταιεκτιµάται µέσωµέσω

φυλλοδιαγνωστικήςφυλλοδιαγνωστικής

�� ΆζωτοΆζωτο

�� ΦώσφοροςΦώσφορος

�� ΥπόΥπό τροφοπενιακέςτροφοπενιακές καταστάσειςκαταστάσεις οιοι καρποίκαρποί

αποκτούναποκτούν χονδρόχονδρό φλοιόφλοιό καικαι λίγολίγο χυµόχυµό

�� ΣυνθήκεςΣυνθήκες πουπου ευνοούνευνοούν τηντην τροφοπενίατροφοπενία

φωσφόρουφωσφόρου

�� ΜικρήΜικρή συγκέντρωσησυγκέντρωση φωσφόρουφωσφόρου

�� ΥψηλήΥψηλή αζωτούχοςαζωτούχος λίπανσηλίπανση

�� ΥψηλήΥψηλή περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε ασβέστιοασβέστιο

�� ΈλλειψηΈλλειψη εδαφικήςεδαφικής υγρασίαςυγρασίας κκ..άά

�� ΚάλιοΚάλιο

�� ΑυξηµένηΑυξηµένη παροχήπαροχή καλίουκαλίου στηνστην πορτοκαλιάπορτοκαλιά

αυξάνειαυξάνει τοτο φλοιόφλοιό καικαι µειώνεταιµειώνεται οο χυµόςχυµός ενώενώ

στηστη λεµονιάλεµονιά κάνεικάνει τοτο αντίθετοαντίθετο

�� ΜαγνήσιοΜαγνήσιο

�� ΥπόΥπό µορφήµορφή ανεστραµµένουανεστραµµένου VV σεσε ώριµαώριµα φύλλαφύλλα

�� ΨευδάργυροςΨευδάργυρος

�� ΠολύΠολύ συχνήσυχνή τροφοπενίατροφοπενία ((σεσε αµώδηαµώδη εδάφηεδάφη, , 

υψηλήυψηλή παροχήπαροχή φωσφόρουφωσφόρου κτλκτλ))

�� ΜαγγάνιοΜαγγάνιο

�� ΣίδηροςΣίδηρος

�� ΝευρώσειςΝευρώσεις πράσινεςπράσινες, , έλασµαέλασµα κίτρινοκίτρινο, , νεαράνεαρά

φύλλαφύλλα

�� ΣεΣε ασβεστώδηασβεστώδη εδάφηεδάφη, , υψηλήυψηλή εδαφικήεδαφική υγρασίαυγρασία, , 

χαµηλέςχαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες εδάφουςεδάφους, , ανισορροπίαανισορροπία

θρεπτικώνθρεπτικών στοιχείωνστοιχείων
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�� ΠότισµαΠότισµα

�� ΕπίδρασηΕπίδραση στηστη βλάστησηβλάστηση

�� ΣτηνΣτην αύξησηαύξηση ριζώνριζών

�� ΣτοΣτο σχηµατισµόσχηµατισµό καικαι ανάπτυξηανάπτυξη ανθοφόρωνανθοφόρων

οφθαλµώνοφθαλµών ((µεµε περιορισµόπεριορισµό νερούνερού µπορούµεµπορούµε νανα

προκαλέσουµεπροκαλέσουµε διαφοροποίησηδιαφοροποίηση οφθαλµώνοφθαλµών))

�� ΣτηνΣτην καρπόδεσηκαρπόδεση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη τωντων καρπώνκαρπών

�� ΣτηνΣτην παραγωγήπαραγωγή

�� ΣτηνΣτην ποιότηταποιότητα τωντων καρπώνκαρπών

�� ΣεΣε διάφορεςδιάφορες ανωµαλίεςανωµαλίες τωντων καρπώνκαρπών

� Συστήµατα ποτίσµατος

� Με κατάκλιση

� Με λεκάνες

� Με αυλάκια

� Με τεχνητή βροχή

� Με στάγδην άρδευση
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�� ΚλάδεµαΚλάδεµα

�� ΗΗ αποθήκευσηαποθήκευση τωντων τροφώντροφών γίνεταιγίνεται σταστα φύλλαφύλλα

καικαι τατα κλαδιάκλαδιά

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα σποροφύτωνσποροφύτων

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα νεαρώννεαρών δένδρωνδένδρων

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα µανταρινιάςµανταρινιάς καικαι λεµονιάςλεµονιάς

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ενήλικωνενήλικων δένδρωνδένδρων

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ζηµιωθέντωνζηµιωθέντων δένδρωνδένδρων

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ανανέωσηςανανέωσης

�� ΕποχήΕποχή κλάδέµατοςκλάδέµατος

�� ΚαταπολέµησηΚαταπολέµηση ζιζανίωνζιζανίων

�� ΜηχανικάΜηχανικά

�� ΧηµικάΧηµικά

�� ΧρήσηΧρήση φυτορυθµιστικώνφυτορυθµιστικών ουσιώνουσιών στηνστην

καλλιέργειακαλλιέργεια εσπεριδοειδώνεσπεριδοειδών

�� ΠαγετοπροστασίαΠαγετοπροστασία -- ΧαλάζιΧαλάζι
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�� ΩρίµανσηΩρίµανση –– ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή

�� ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια, , γκρέϊπγκρέϊπ--φρουτφρουτ, , λεµόνιαλεµόνια καικαι

λιµεττίεςλιµεττίες ωριµάζουνωριµάζουν επίεπί µακρόµακρό χρονικόχρονικό

διάστηµαδιάστηµα µεµε αποτέλεσµααποτέλεσµα παρατεταµένηπαρατεταµένη

συγκοµιδήσυγκοµιδή

�� ΜανταρίνιαΜανταρίνια πρέπειπρέπει νανα συγκοµίζονταισυγκοµίζονται σεσε µικρόµικρό

χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα απόαπό τηντην πλήρηπλήρη ωρίµανσηωρίµανση
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�� ΚριτήριαΚριτήρια εµπορικήςεµπορικής ωριµότηταςωριµότητας

�� ΧρώµαΧρώµα

�� ΥφήΥφή

�� ΒαθµόςΒαθµός αποχρωµατισµούαποχρωµατισµού

�� κκ..άά

�� ΓιαΓια οξύχυµαοξύχυµα είδηείδη ((λεµόνιαλεµόνια, , λιµεττίεςλιµεττίες) ) κυρίωςκυρίως ηη

οξύτηταοξύτητα καθορίζεικαθορίζει βαθµόβαθµό ωριµότηταςωριµότητας αλλάαλλά καικαι οο

τραχύςτραχύς, , πράσινοςπράσινος φλοιόςφλοιός

�� ΓιαΓια υπόλοιπαυπόλοιπα εσπεριδοειδήεσπεριδοειδή οο λόγοςλόγος διαλυτώνδιαλυτών

στερεώνστερεών προςπρος οξέαοξέα

�� ΓκρέιπΓκρέιπ--φρουτφρουτ: 6: 6--6,5:16,5:1

�� ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια; 8:1; 8:1

�� ΜπορούµεΜπορούµε νανα συγκοµίσουµεσυγκοµίσουµε νωρίτερανωρίτερα

((αλλαγήαλλαγή χρώµατοςχρώµατος) ) εφόσονεφόσον θέλουµεθέλουµε νανα

συντηρηθούνσυντηρηθούν γιαγια µακρύµακρύ χρονικόχρονικό διάστηµαδιάστηµα

�� ΠρέπειΠρέπει νανα γνωρίζουµεγνωρίζουµε ότιότι::

�� ∆ιαλυτά∆ιαλυτά στερεάστερεά υψηλότεραυψηλότερα στουςστους; ; 

ΠεριφερειακούςΠεριφερειακούς καρπούςκαρπούς

�� ∆ιαλυτά∆ιαλυτά στερεάστερεά υψηλότεραυψηλότερα στουςστους υψηλότεραυψηλότερα

βρισκόµενουςβρισκόµενους καρπούςκαρπούς

�� ΕπηρεάζεταιΕπηρεάζεται ηη περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε διαλυτάδιαλυτά

στερεάστερεά απόαπό τηντην έκθεσηέκθεση στονστον ήλιοήλιο τωντων

παράπλευραπαράπλευρα ευρισκόµενωνευρισκόµενων φύλλωνφύλλων

�� ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή

�� ΓενικάΓενικά µεµε τοτο χέριχέρι ((συστροφήσυστροφή καικαι τράβηγµατράβηγµα))

�� ΣεΣε ποικιλίεςποικιλίες όπουόπου ηη απόσπασηαπόσπαση τουτου φλοιούφλοιού είναιείναι

πιθανήπιθανή τότετότε συγκοµίζονταισυγκοµίζονται µεµε ψαλίδιψαλίδι, , µεµε µικρήµικρή

βλάστησηβλάστηση

�� ΜηχανικήΜηχανική συγκοµιδήσυγκοµιδή µετάµετά απόαπό χρήσηχρήση

φυτορυθµιστικώνφυτορυθµιστικών ουσιώνουσιών

�� ΕσπεριδοειδήΕσπεριδοειδή

�� ΠορτοκάλιαΠορτοκάλια

�� ΚοινάΚοινά πορτοκάλιαπορτοκάλια ((ΆρταςΆρτας, , ΧανίωνΧανίων, , ShamoutiShamouti, , 

Valencia)Valencia)

�� ΟµφαλοφόραΟµφαλοφόρα πορτοκάλιαπορτοκάλια (Washington Navel (Washington Navel ήή

ΜέρλινΜέρλιν, , NavelinaNavelina, , NavelateNavelate, , NewHallNewHall))

�� ΑιµατόχρωµαΑιµατόχρωµα πορτοκάλιαπορτοκάλια (Moro, (Moro, TaroccoTarocco))

�� ΓλυκόχυµαΓλυκόχυµα πορτοκάλιαπορτοκάλια ((χαµηλήχαµηλή οξύτηταοξύτητα, , 

άνοστηάνοστη γεύσηγεύση, , πικρίζουσεπικρίζουσε µεµβράνεςµεµβράνες

καρποφύλλωνκαρποφύλλων, , Lima)Lima)
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ

�� ΛεµονιάΛεµονιά

�� ΓλυκόχυµεςΓλυκόχυµες

�� ΟξύχυµεςΟξύχυµες ((EurykaEuryka, Lisbon, , Lisbon, MonachelloMonachello, , 

InterdonatoInterdonato, , ΜαγληνόΜαγληνό, , ΚαρυστινόΚαρυστινό, , 

ΑδαµοπούλουΑδαµοπούλου))

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ

�� ΜανταρινιάΜανταρινιά

�� ΠιοΠιο ευρύτερηςευρύτερης κλιµατικήςκλιµατικής προσαρµογήςπροσαρµογής

�� ΠιοΠιο ευαίσθητηευαίσθητη στιςστις µεταχειρίσειςµεταχειρίσεις

�� ΣατσούµαΣατσούµα ((πρώιµεςπρώιµες, , άσπερµεςάσπερµες) () (C. C. unshiuunshiu))

�� King (C. King (C. nobilisnobilis))

�� ΚοινόΚοινό µεσογειακόµεσογειακό (C. (C. deliciosadeliciosa))

�� ΚοινόΚοινό ((C. C. reticulatareticulata) ) ((ΚληµεντίνηΚληµεντίνη, , Encore, Encore, 

Nova, Fortune)Nova, Fortune)
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ

�� ΤανγκόρΤανγκόρ

�� ΥβρίδιαΥβρίδια µανταρινιάςµανταρινιάς xx πορτοκαλιάςπορτοκαλιάς

�� ΤανγκέλοΤανγκέλο

�� ΥβρίδιαΥβρίδια µανταρινιάςµανταρινιάς xx φράππαφράππα xx γκρέιπγκρέιπ--φρουτφρουτ

�� ΜανταρινιάΜανταρινιά ΚλεοπάτραΚλεοπάτρα

�� ΚιτριάΚιτριά

�� ΕυαίσθητηΕυαίσθητη στοστο ψύχοςψύχος

�� ΓλυκόχυµεςΓλυκόχυµες καικαι οξύχυµεςοξύχυµες ποικιλίεςποικιλίες

�� ΦράππαΦράππα –– ΓκρέιπΓκρέιπ--φρουτφρουτ

�� ΦράππαΦράππα

�� ΚοινέςΚοινές ποικιλίεςποικιλίες

�� ΟµφαλοφόρεςΟµφαλοφόρες

�� ΓλυκόχυµεςΓλυκόχυµες

�� ΟξύχυµεςΟξύχυµες

�� ΓκρέιπΓκρέιπ--φρουτφρουτ

�� ΚοινάΚοινά

�� ΑιµατόχρωµαΑιµατόχρωµα

P1



∆ιαφάνεια 72

P1 ∆ιαφορές φράππας και γκρέιπ-φρουτ
PETER; 3/7/2007
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ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΚΡΕΪΠ-
ΦΡΟΥΤ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΚΡΕΪΠ-
ΦΡΟΥΤ

�� ΝερατζιάΝερατζιά

�� ΜπεργαµόττοΜπεργαµόττο

�� ΛιµεττίαΛιµεττία

�� PoncirusPoncirus

�� CitrangesCitranges

�� TroyerTroyer

�� CarrizoCarrizo

�� SwinlgeSwinlge citrumelocitrumelo

�� FortunellaFortunella
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ΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

1

ΕΛΙΑΕΛΙΑ
�� ΚαταγωγήΚαταγωγή: : ΜεσόγειοςΜεσόγειος

�� ΟικονοµικήΟικονοµική σηµασίασηµασία ελιάςελιάς τεράστιατεράστια

�� ΒοτανικήΒοτανική ταξινόµησηταξινόµηση: : 

�� ΟικΟικ.: .: OleaceaeOleaceae

�� OleaOlea europaeaeuropaea

�� ΒοτανικοίΒοτανικοί ΧαρακτήρεςΧαρακτήρες

�� ΚορµόςΚορµός
�� ΚυλινδρικόςΚυλινδρικός καικαι λείοςλείος σταστα νεαράνεαρά δένδραδένδρα, , µεµε

εξογκώµαταεξογκώµατα σταστα γηραιότεραγηραιότερα

�� ΣτηΣτη ΛιανολιάΛιανολιά ΚερκύραςΚερκύρας σαπίσµατασαπίσµατα πάνωπάνω στονστον κορµόκορµό

�� ΤαΤα εξογκώµαταεξογκώµατα στονστον κορµόκορµό, , λαιµόλαιµό καικαι ρίζαρίζα
ονοµάζονταιονοµάζονται σφαιροβλάστεςσφαιροβλάστες ήή γόγγροιγόγγροι ((υπερπλασίεςυπερπλασίες
πλούσιεςπλούσιες σεσε θρεπτικάθρεπτικά στοιχείαστοιχεία καικαι φυτορυθµιστικέςφυτορυθµιστικές
ουσίεςουσίες))

�� ΡίζαΡίζα

�� ΚατάΚατά τατα πρώταπρώτα χρόνιαχρόνια αναπτύσσεταιαναπτύσσεται
κατακόρυφακατακόρυφα καικαι αργότερααργότερα γίνεταιγίνεται θυσσανώδεςθυσσανώδες

�� ΕξαρτάταιΕξαρτάται βέβαιαβέβαια απόαπό τοντον τύποτύπο τουτου εδάφουςεδάφους ηη
ανάπτυξηανάπτυξη τουτου ριζικούριζικού συστήµατοςσυστήµατος

�� ΒλαστόςΒλαστός

�� ΒλαστοίΒλαστοί µεµε µακριάµακριά µεσογονάτιαµεσογονάτια είναιείναι πιοπιο παραγωγικοίπαραγωγικοί

�� ΦύλλαΦύλλα

�� ΑειθαλέςΑειθαλές

�� ΦύλλαΦύλλα αντίθετααντίθετα, , απλάαπλά, , βραχύµισχαβραχύµισχα, , λογχοειδήλογχοειδή, , παχιάπαχιά, , 

δερµατώδηδερµατώδη καικαι διατηρούνταιδιατηρούνται στοστο δένδροδένδρο γιαγια περίπουπερίπου 22--

3 3 χρόνιαχρόνια

�� ΣτηνΣτην κάτωκάτω επιφάνειαεπιφάνεια φέρουνφέρουν τρίχεςτρίχες σεσε σχήµασχήµα

οµπρέλαςοµπρέλας ώστεώστε νανα προστατεύονταιπροστατεύονται απόαπό τηντην ξηρασίαξηρασία
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�� ΟφθαλµοίΟφθαλµοί

�� ΞυλοφόροιΞυλοφόροι καικαι µικτοίµικτοί ανθοφόροιανθοφόροι

�� ΟιΟι µικτοίµικτοί ότανόταν εκπτυχθούνεκπτυχθούν δίνουνδίνουν βλάστησηβλάστηση

καικαι βοτρυώδηβοτρυώδη ταξικαρπίαταξικαρπία

�� ΟφθαλµοίΟφθαλµοί πουπου βρίσκονταιβρίσκονται οο έναςένας πάνωπάνω απόαπό τοντον

άλλονάλλον ((οο κορυφαίοςκορυφαίος µικρότεροςµικρότερος πουπου µπορείµπορεί νανα

παραµείνειπαραµείνει λανθάνωνλανθάνων))

�� ΗΗ διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων οφθαλµώνοφθαλµών γίνεταιγίνεται τοτο

χειµώναχειµώνα

�� ΓιαΓια τητη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τωντων οφθαλµώνοφθαλµών

απαραίτητοαπαραίτητο τοτο χειµερινόχειµερινό ψύχοςψύχος ((εαρινοποίησηεαρινοποίηση))

�� ΕτήσιοςΕτήσιος βλαστικόςβλαστικός κύκλοςκύκλος ελιάςελιάς

�� ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τιςτις περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες

�� ΦθινοπωρινήΦθινοπωρινή βλάστησηβλάστηση

�� ΛήθαργοςΛήθαργος

�� ΕαρινοποίησηΕαρινοποίηση

�� ∆ιαφοροποίηση∆ιαφοροποίηση οφθαλµώνοφθαλµών

�� ΑνθοφορίαΑνθοφορία

�� ΑνοιξιάτικηΑνοιξιάτικη βλάστησηβλάστηση

�� ΑρχικήΑρχική ανάπτυξηανάπτυξη καρπώνκαρπών

�� ΣκλήρυνσηΣκλήρυνση πυρήναπυρήνα

�� ΚαλοκαιρινήΚαλοκαιρινή διάπαυσηδιάπαυση
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��ΒλαστικήΒλαστική ανάπτυξηανάπτυξη

��σεσε σχέσησχέση µεµε τοτο πότισµαπότισµα

��ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τηντην ανόργανηανόργανη διατροφήδιατροφή

��ΣεΣε σχέσησχέση µεµε τηντην ανθοφορίαανθοφορία καικαι παραγωγήπαραγωγή

�� ΆνθηΆνθη

�� ΟιΟι ανθοταξίεςανθοταξίες σχηµατίζονταισχηµατίζονται στηστη µασχάληµασχάλη

φύλλωνφύλλων τηςτης προηγούµενηςπροηγούµενης βλαστικήςβλαστικής περιόδουπεριόδου

�� ΤαΤα διάφοραδιάφορα ανθικάανθικά µέρηµέρη σχηµατίζονταισχηµατίζονται περίπερί

τουςτους 2 2 µήνεςµήνες πρινπριν τηντην άνθησηάνθηση

�� ΑνάγκεςΑνάγκες σεσε ψύχοςψύχος

�� ΤαΤα φύλλαφύλλα δέχονταιδέχονται τοτο ανθικόανθικό ερέθισµαερέθισµα απόαπό τητη

θερµοκρασίαθερµοκρασία

�� ΑπαιτούνΑπαιτούν ώρεςώρες θερµοκρασίαςθερµοκρασίας απόαπό 1010--13 13 οοCC

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν καικαι ενδείξειςενδείξεις ότιότι τοτο ψύχοςψύχος χρειάζεταιχρειάζεται

γιαγια τοτο σπάσιµοσπάσιµο τουτου ληθάργουληθάργου
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�� ΠότισµαΠότισµα καικαι θρέψηθρέψη

�� ΥδατικήΥδατική καταπόνησηκαταπόνηση κατάκατά τηντην περίοδοπερίοδο τηςτης
άνοιξηςάνοιξης µειώνειµειώνει κατάκατά πολύπολύ τηντην ανθοφορίαανθοφορία
((τέλειατέλεια άνθηάνθη) ) καικαι κατάκατά συνέπειασυνέπεια καικαι τηντην
παραγωγήπαραγωγή

�� ΘρέψηΘρέψη ((άζωτοάζωτο, , βόριοβόριο))

�� ΕκφυλισµόςΕκφυλισµός ωοθηκώνωοθηκών

�� ΣτηµονοφόραΣτηµονοφόρα άνθηάνθη ((ποσοστόποσοστό 1010--90%)90%)

�� ΈλλειψηΈλλειψη νερούνερού κατάκατά τατα τελευταίατελευταία στάδιαστάδια
ανάπτυξηςανάπτυξης ανθέωνανθέων προκαλείπροκαλεί πύρωσηπύρωση υπέρουυπέρου

�� ΘρέψηΘρέψη

�� ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές συνθήκεςσυνθήκες

�� ΜορφολογίαΜορφολογία ανθέωνανθέων

�� ΠερίγυναΠερίγυνα, , µικράµικρά, , λευκοκίτριναλευκοκίτρινα καικαι βραχύµισχαβραχύµισχα

�� ΤέλειαΤέλεια άνθηάνθη

�� ΑτελήΑτελή ήή στηµονοφόραστηµονοφόρα

�� ΕυαίσθηταΕυαίσθητα σεσε παγετούςπαγετούς καικαι σεσε ξηρούςξηρούς θερµούςθερµούς

ανέµουςανέµους

�� ΈκπλυσηΈκπλυση γύρηςγύρης απόαπό βροχήβροχή

�� ΕυαίσθηταΕυαίσθητα σεσε εντοµολογικέςεντοµολογικές προσβολέςπροσβολές

�� ΆνθησηΆνθηση απόαπό τέλητέλη ΑπριλίουΑπριλίου έωςέως καικαι ΜάϊοΜάϊο
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�� ΚαρπόςΚαρπός

�� ∆ρύπη∆ρύπη

�� ΣχήµαΣχήµα σφαιρικόσφαιρικό -- ελλειψοειδέςελλειψοειδές

�� ΕξωκάρπιοΕξωκάρπιο καικαι µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο, , ξυλοποιηµένοξυλοποιηµένο

ενδοκάρπιοενδοκάρπιο καικαι σπέρµασπέρµα

�� ΟΟ πυρήναςπυρήνας εξωτερικάεξωτερικά φέρειφέρει αυλάκιααυλάκια

((κριτήριοκριτήριο διάκρισηςδιάκρισης ποικιλιώνποικιλιών))

�� ΤοΤο σπέρµασπέρµα αποτελείταιαποτελείται απόαπό επιδερµίδαεπιδερµίδα, , 

ενδοσπέρµιοενδοσπέρµιο, , κοτυληδόνεςκοτυληδόνες καικαι έµβρυοέµβρυο

�� ΧρώµαΧρώµα αρχικάαρχικά πράσινοπράσινο καικαι κατάκατά τηντην

ωρίµανσηωρίµανση µελανόµελανό, , σκούροσκούρο, , πληνπλην τηςτης

λευκόκαρπηςλευκόκαρπης ποικιλίαςποικιλίας



ΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

7

�� ΤρόποςΤρόπος καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΑπόΑπό µικτούςµικτούς οφθαλµούςοφθαλµούς σεσε ξύλοξύλο τουτου

παρελθόντοςπαρελθόντος έτουςέτους

�� ΠερίοδοςΠερίοδος καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΑπόΑπό 22οο χρόνοχρόνο µέχριµέχρι καικαι 5050οο καικαι πλέονπλέον χρόνοχρόνο

�� ΕπικονίασηΕπικονίαση καικαι γονιµοποίησηγονιµοποίηση

�� ΟιΟι ανάγκεςανάγκες επικονιάσεωςεπικονιάσεως διαφέρουνδιαφέρουν απόαπό ποικιλίαποικιλία σεσε

ποικιλίαποικιλία

�� ΥπάρχουνΥπάρχουν αυτόστειρεςαυτόστειρες ποικιλίεςποικιλίες όπωςόπως καικαι πλήρωςπλήρως

αυτογόνιµεςαυτογόνιµες

�� ΟιΟι ΜεγαρείτικηΜεγαρείτικη, , ΚονσερβολιάΚονσερβολιά, , ΚαλαµώνΚαλαµών, , ΚαρυδολιάΚαρυδολιά

θεωρούνταιθεωρούνται µερικώςµερικώς αυτόστειρεςαυτόστειρες

�� ΗΗ ΚορωνέϊκηΚορωνέϊκη θεωρείταιθεωρείται αυτογόνιµηαυτογόνιµη

�� ΣχινοκαρπίαΣχινοκαρπία ((αποτέλεσµααποτέλεσµα παρθενοκαρπίαςπαρθενοκαρπίας ήή κάποιαςκάποιας

ανωµαλίαςανωµαλίας κατάκατά τοτο σχηµατισµόσχηµατισµό τουτου σπέρµατοςσπέρµατος))
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�� ΑύξησηΑύξηση ελαιοκάρπουελαιοκάρπου

�� ∆ιπλή∆ιπλή σιγµοειδήςσιγµοειδής

�� ΣταΣτα αρχικάαρχικά στάδιαστάδια αυξάνεταιαυξάνεται κυρίωςκυρίως τοτο
σπέρµασπέρµα ενώενώ αργότερααργότερα αυξάνεταιαυξάνεται τοτο περικάρπιοπερικάρπιο

�� ΣυσσώρευσηΣυσσώρευση λαδιούλαδιού

�� ΣηµαντικήΣηµαντική συσχέτισησυσχέτιση µεταξύµεταξύ αζώτουαζώτου καικαι
λαδιούλαδιού

�� ΕναπόθεσηΕναπόθεση λαδιούλαδιού σεσε τέσσεριςτέσσερις φάσειςφάσεις

�� 11ηη φάσηφάση: : µέχριµέχρι τέλητέλη ΑυγούστουΑυγούστου (~13.5%)(~13.5%)

�� 22ηη φάσηφάση: : τέλητέλη ΟκτωβρίουΟκτωβρίου (~23.5%)(~23.5%)

�� 33ηη φάσηφάση: : τέλητέλη ΝοεµβρίουΝοεµβρίου--αρχέςαρχές ∆εκεµβρίου∆εκεµβρίου
(~28%)(~28%)

�� 44ηη φάσηφάση: : αρχέςαρχές ΙανουαρίουΙανουαρίου (~31%)(~31%)

�� ΗΗ περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε ελαιόλαδοελαιόλαδο, , τοτο µέγεθοςµέγεθος

τωντων καρπώνκαρπών καικαι ηη παραγωγήπαραγωγή καθορίζονταικαθορίζονται

�� γενετικάγενετικά

�� καικαι απόαπό περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές καικαι καλλιεργητικέςκαλλιεργητικές

συνθήκεςσυνθήκες

�� ΣύστασηΣύσταση ελαιοκάρπουελαιοκάρπου

�� ΝερόΝερό

�� ΛάδιΛάδι (17(17--30%)30%)

�� ΑπλάΑπλά σάκχαρασάκχαρα ((γλυκόζηγλυκόζη καικαι φρουκτόζηφρουκτόζη κυρίωςκυρίως))

�� ΠολυσακχαρίτεςΠολυσακχαρίτες

�� ΠηκτίνεςΠηκτίνες

�� ΠρωτεΐνεςΠρωτεΐνες

�� ΟργανικάΟργανικά οξέαοξέα

�� ΤαννίνεςΤαννίνες

�� ΕλευρωπαϊνηΕλευρωπαϊνη

�� ΧρωστικέςΧρωστικές

�� ΑνόργαναΑνόργανα συστατικάσυστατικά

�� ΠοικιλίεςΠοικιλίες ελιάςελιάς

�� ΜεΜε βάσηβάση τοτο βάροςβάρος τουςτους::

�� ΜικρόκαρπεςΜικρόκαρπες (1.2 (1.2 –– 2.6 2.6 γραµγραµ.) (.) (ελαιοποιήσιµεςελαιοποιήσιµες))

�� ΜεσόκαρπεςΜεσόκαρπες (2.7(2.7-- 4.2 4.2 γραµγραµ.) (.) (διπλήςδιπλής χρήσηςχρήσης))

�� ΑδρόκαρπεςΑδρόκαρπες (4.3 (4.3 –– 10.5 10.5 γραµγραµ. . ήή καικαι >) >) 

((επιτραπέζιαεπιτραπέζια χρήσηχρήση))
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�� ΜικρόκαρπεςΜικρόκαρπες

�� ΑγριελιάΑγριελιά

�� ΚορωνέϊκηΚορωνέϊκη

�� ΚουτσουρελιάΚουτσουρελιά ((ΠατρινήΠατρινή))

�� ΛιανολιάΛιανολιά ΚερκύραςΚερκύρας

�� ΜαστοειδήςΜαστοειδής ((ΤσουνάτηΤσουνάτη))
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�� ΜεσόκαρπεςΜεσόκαρπες

�� ΑδραµµυτινήΑδραµµυτινή

�� ΑγουροµανακολιάΑγουροµανακολιά

�� ΒαλανολιάΒαλανολιά

�� ΘρυµπολιάΘρυµπολιά

�� ΜεγαρείτικηΜεγαρείτικη

�� ΑδρόκαρπεςΑδρόκαρπες

�� ΑµυγδαλολιάΑµυγδαλολιά

�� ΒασιλικάδαΒασιλικάδα

�� ΓαϊδουρελιάΓαϊδουρελιά

�� ΚαρολιάΚαρολιά

�� ΚαρυδολιάΚαρυδολιά ((ΧαλκιδικήςΧαλκιδικής))

�� ΚαλαµώνΚαλαµών

�� ΚοθρέϊκηΚοθρέϊκη ((ΓλυκοµάνακοΓλυκοµάνακο –– ΜανάκιΜανάκι))

�� ΚονσερβολιάΚονσερβολιά ((ΑµφίσσηςΑµφίσσης))

�� ΞένεςΞένες

�� PicualPicual ((ΛΛ))

�� ArbequineArbequine

�� FrantoioFrantoio

�� MoraioloMoraiolo

�� CoratineCoratine

�� LeccinoLeccino

�� PicholinePicholine ((ΕΕ))

�� ManzanilloManzanillo

�� GordalGordal
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�� ΠαρενιαυτοφορίαΠαρενιαυτοφορία

�� ΗΗ µεγάληµεγάλη παραγωγήπαραγωγή τητη µιαµια χρονιάχρονιά ακολουθείταιακολουθείται απόαπό

µικρήµικρή έωςέως µηδενικήµηδενική παραγωγήπαραγωγή τηντην επόµενηεπόµενη χρονιάχρονιά

�� ΈντονοΈντονο τοτο φαινόµενοφαινόµενο στηνστην ελιάελιά

�� ΠαρουσίαΠαρουσία καρπώνκαρπών έχουµεέχουµε µικρήµικρή ανάπτυξηανάπτυξη βλαστώνβλαστών

καικαι κατάκατά συνέπειασυνέπεια µικρότερηµικρότερη ανθοφορίαανθοφορία τηντην επόµενηεπόµενη

χρονιάχρονιά

�� ΑπουσίαΑπουσία καρπώνκαρπών έχουµεέχουµε ζωηρήζωηρή βλάστησηβλάστηση πουπου θαθα

δώσειδώσει πολλάπολλά άνθηάνθη τηντην επόµενηεπόµενη χρονιάχρονιά

�� ΣεΣε φύλλαφύλλα δένδρουδένδρου πουπου καρποφορείκαρποφορεί έχουµεέχουµε χαµηλάχαµηλά

επίπεδαεπίπεδα ΝΝ, , ΚΚ καικαι υψηλάυψηλά Ca, MgCa, Mg

�� ∆ιαφορές∆ιαφορές σταστα επίπεδαεπίπεδα αµινοξέωναµινοξέων καικαι φαινολικώνφαινολικών

ουσιώνουσιών

�� ΣχηµατισµόςΣχηµατισµός ανθικώνανθικών καταβολώνκαταβολών

�� ΟρµονικήΟρµονική επίδρασηεπίδραση

�� ΥδατάνθρακεςΥδατάνθρακες

�� ΤεχνητόςΤεχνητός έλεγχοςέλεγχος τηςτης παρενιαυτοφορίαςπαρενιαυτοφορίας

�� ΛίπανσηΛίπανση

�� ΑραίωµαΑραίωµα καρπώνκαρπών

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα

Πιθανόν όµως δεν εξηγούν

πλήρως το φαινόµενο

Πιθανόν όµως δεν εξηγούν

πλήρως το φαινόµενο

�� ΦυσικόΦυσικό περιβάλλονπεριβάλλον ελιάςελιάς

�� ΚλίµαΚλίµα

�� ΣτηΣτη ζεστήζεστή εύκρατηεύκρατη ζώνηζώνη καικαι στηνστην υποτροπικήυποτροπική

�� ΚάτωΚάτω απόαπό --12 12 00C C τοτο ελαιόδενδροελαιόδενδρο καταστρέφεταικαταστρέφεται

�� ΚοντάΚοντά στονστον ΙσηµερινόΙσηµερινό δενδεν καλύπτεικαλύπτει τιςτις ανάγκεςανάγκες σεσε ψύχοςψύχος

((εαρινοποίησηεαρινοποίηση, , σπάσιµοσπάσιµο ληθάργουληθάργου))

�� ΘερµοκρασίαΘερµοκρασία

�� ΜέσηΜέση ετήσιαετήσια θερµοκρασίαθερµοκρασία 1515--20 20 οοCC

�� ΚαλόΚαλό είναιείναι ηη θερµοκρασίαθερµοκρασία νανα µηνµην πέσειπέσει κάτωκάτω απόαπό --7 7 οοCC

�� ΗΗ ελιάελιά δενδεν κινδυνεύεικινδυνεύει απόαπό ανοιξιάτικουςανοιξιάτικους παγετούςπαγετούς λόγωλόγω

όψιµηςόψιµης άνθισηςάνθισης

�� ΧαµηλέςΧαµηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες µέχριµέχρι 0 0 οοCC απλάαπλά συρρικνώνουνσυρρικνώνουν

προσωρινάπροσωρινά τοντον ελαιόκαρποελαιόκαρπο, , χαµηλότερεςχαµηλότερες προκαλούνπροκαλούν

µόνιµηµόνιµη ζηµιάζηµιά

�� ΒροχήΒροχή

�� ΣεΣε περιοχέςπεριοχές µεµε υψηλέςυψηλές βροχοπτώσειςβροχοπτώσεις καικαι

εδάφηεδάφη µεµε υψηλήυψηλή υδατοχωρητικότηταυδατοχωρητικότητα ηη ελιάελιά

αναπτύσσεταιαναπτύσσεται καικαι ωςως ξηρικήξηρική

�� ΥγρασίαΥγρασία

�� ΠροσβολέςΠροσβολές απόαπό µύκητεςµύκητες κυρίωςκυρίως

�� ΟµίχληΟµίχλη

�� ΧαλάζιΧαλάζι ((βακτηρίωσηβακτηρίωση))

�� ΧιόνιΧιόνι

�� ΆνεµοιΆνεµοι
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�� ΑνάγλυφοΑνάγλυφο εδάφουςεδάφους

�� ΈδαφοςΈδαφος
�� ΑναπτύσσεταιΑναπτύσσεται σεσε ποικιλίαποικιλία εδαφώνεδαφών

�� ΑνέχεταιΑνέχεται πλούσιαπλούσια σεσε ανθρακικόανθρακικό ασβέστιοασβέστιο καικαι βόριοβόριο

�� ∆εν∆εν ανέχεταιανέχεται εδάφηεδάφη πουπου δενδεν αποστραγγίζουναποστραγγίζουν καλάκαλά

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εδάφουςεδάφους γιαγια ξηρικήξηρική ελαιοκαλλιέργειαελαιοκαλλιέργεια

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά εδάφουςεδάφους γιαγια ποτιστικούςποτιστικούς ελαιώνεςελαιώνες

�� ΝερόΝερό

�� ΠολλαπλασιασµόςΠολλαπλασιασµός ελιάςελιάς

�� ΕγγενώςΕγγενώς ((µεµε σπόροσπόρο))

�� ΑγενώςΑγενώς

�� ΈρριζεςΈρριζες παραφυάδεςπαραφυάδες

�� ΣφαιροβλάστεςΣφαιροβλάστες -- ΚουτσουράκιαΚουτσουράκια

�� ΕµβολιασµόΕµβολιασµό ((συνήθωςσυνήθως πλακίτηςπλακίτης))

�� ΜοσχεύµαταΜοσχεύµατα

�� ΣύγχρονεςΣύγχρονες µέθοδοιµέθοδοι πολλαπλασιασµούπολλαπλασιασµού

�� In vitroIn vitro ((µεριστωµατικόςµεριστωµατικός πολλαπλασιασµόςπολλαπλασιασµός, , καλλοκαλιέργειακαλλοκαλιέργεια, , 
εµβρυογένεσηεµβρυογένεση κτλκτλ).).

ΗµίσκληραΗµίσκληρα ΜαλακάΜαλακά

�� ΚαλλιεργητικήΚαλλιεργητική τεχνικήτεχνική ελιάςελιάς

�� ΕγκατάστασηΕγκατάσταση ελαιοφυτείαςελαιοφυτείας

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία εδάφουςεδάφους

�� ΦύτευσηΦύτευση δενδρυλλίωνδενδρυλλίων

�� ΑποστάσειςΑποστάσεις καικαι συστήµατασυστήµατα φύτευσηςφύτευσης

�� ΕδαφοκαλλιέργειαΕδαφοκαλλιέργεια

�� ΣυστήµαταΣυστήµατα πυκνήςπυκνής φύτευσηςφύτευσης

�� ΠροϋποθέσειςΠροϋποθέσεις εγκαταστάσεωςεγκαταστάσεως φυτείαςφυτείας υπόυπό πυκνήπυκνή
φύτευσηφύτευση

�� ΕπιλογήΕπιλογή τοποθεσίαςτοποθεσίας

�� ΠροετοιµασίαΠροετοιµασία εδάφουςεδάφους

�� ΕπιλογήΕπιλογή ποικιλίαςποικιλίας

�� ΕπιλογήΕπιλογή δενδρυλλίωνδενδρυλλίων

�� ΣχήµαΣχήµα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ΣχήµαταΣχήµατα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ∆ύο∆ύο βραχίονεςβραχίονες

�� ΚηροπήγιοΚηροπήγιο

�� ∆ύο∆ύο κορµοίκορµοί

�� ΠολυκωνικόΠολυκωνικό

�� ΚυπελλοειδέςΚυπελλοειδές

�� ΠαλµέτταΠαλµέττα

�� ΜονοκωνικόΜονοκωνικό



ΕΛΙΑ - ΠΕΤΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

15

�� ΥπέρπυκνηΥπέρπυκνη φύτευσηφύτευση ελιάςελιάς

�� ΣεΣε αποστάσειςαποστάσεις 1.5 1.5 xx 4 4 –– 4.5 4.5 µέτραµέτρα

�� ΠερίΠερί τατα 180 180 δένδραδένδρα/ / στρέµµαστρέµµα
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�� ΛίπανσηΛίπανση �� ΦυλλοδιαγνωστικήΦυλλοδιαγνωστική
�� ΠροσοχήΠροσοχή στηνστην ηλικίαηλικία τωντων φύλλωνφύλλων

�� ΣυνήθωςΣυνήθως συλλογήσυλλογή φύλλωνφύλλων κατάκατά τοτο ∆εκέµβριο∆εκέµβριο ––
ΦεβρουάριοΦεβρουάριο

�� ΘρεπτικάΘρεπτικά στοιχείαστοιχεία
�� ΆζωτοΆζωτο ((ανταποκρίνεταιανταποκρίνεται ηη ελιάελιά))

�� ΦώσφοροςΦώσφορος

�� ΚάλιοΚάλιο

�� ΜαγνήσιοΜαγνήσιο

�� ΑσβέστιοΑσβέστιο

�� ΒόριοΒόριο

�� ΆλλαΆλλα ιχνοστοιχείαιχνοστοιχεία ((Fe, S, Fe, S, Mn,ZnMn,Zn, Cu), Cu)

�� ΧλώριοΧλώριο καικαι ΝάτριοΝάτριο ((όχιόχι > 1%)> 1%)

�� ΟργανικήΟργανική ουσίαουσία

�� ΆρδευσηΆρδευση

�� ΕπίδρασηΕπίδραση τουτου νερούνερού

�� ΒλάστησηΒλάστηση

�� ΣχηµατισµόΣχηµατισµό καικαι ανάπτυξηανάπτυξη καρποφόρωνκαρποφόρων οφθαλµώνοφθαλµών

�� ΚαρπόδεσηΚαρπόδεση καικαι ανάπτυξηανάπτυξη καρπώνκαρπών

�� ΠαραγωγήΠαραγωγή

�� ΚαθορισµόςΚαθορισµός χρόνουχρόνου ποτίσµατοςποτίσµατος καικαι ποσότηταποσότητα

νερούνερού

�� ΠοιότηταΠοιότητα νερούνερού ((άλαταάλατα))

�� ΑραίωµαΑραίωµα καρπώνκαρπών

�� ∆εν∆εν συνηθίζεταισυνηθίζεται στηνστην ελιάελιά

�� ΜεΜε τατα χέριαχέρια αλλάαλλά καικαι µεµε χηµικοαραωτικάχηµικοαραωτικά

((ΝΑΑΝΑΑ))
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�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ελιάςελιάς

�� ΣκοπόςΣκοπός

�� ΙσχυρόςΙσχυρός κορµόςκορµός

�� ΠοσοτικήΠοσοτική καικαι ποιοτικήποιοτική παραγωγήπαραγωγή

�� ∆ιευκόλυνση∆ιευκόλυνση συγκοµιδήςσυγκοµιδής καικαι καλλιεργητικώνκαλλιεργητικών

φροντίδωνφροντίδων

�� ΜείωσηΜείωση τάσηςτάσης παρενιαυτοφορίαςπαρενιαυτοφορίας

�� ΠαράτασηΠαράταση παραγωγικήςπαραγωγικής ζωήςζωής δένδρουδένδρου

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα µόρφωσηςµόρφωσης

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα καρποφορίαςκαρποφορίας

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα ανανέωσηςανανέωσης

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα αναγέννησηςαναγέννησης

�� ΕποχήΕποχή κλαδέµατοςκλαδέµατος

�� ΚλάδεµαΚλάδεµα παγετόπληκτωνπαγετόπληκτων δένδρωνδένδρων

�� ΜέσαΜέσα κλαδέµατοςκλαδέµατος

�� ΜόρφωσηΜόρφωση δένδρωνδένδρων γιαγια µηχανικήµηχανική

συγκοµιδήσυγκοµιδή
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�� ΩρίµανσηΩρίµανση

�� ΗΗ µεγάληµεγάλη αύξησηαύξηση κατάκατά βάροςβάρος συµβαίνεισυµβαίνει ότανόταν οο

καρπόςκαρπός φτάσειφτάσει στοστο στάδιοστάδιο τηςτης σκλήρυνσηςσκλήρυνσης τουτου

πυρήναπυρήνα

�� ««ΣπάσιµοΣπάσιµο»» τουτου χρώµατοςχρώµατος απόαπό τηντην κορυφήκορυφή τουτου

καρπούκαρπού

�� ΣτηνΣτην ωρίµανσηωρίµανση τόσοτόσο τοτο µεσοκάρπιοµεσοκάρπιο όσοόσο καικαι τοτο

εξωκάρπιοεξωκάρπιο αποκτούναποκτούν µελανόµελανό--µαύροµαύρο χρώµαχρώµα

�� ΗΗ αλλαγήαλλαγή χρώµατοςχρώµατος στουςστους καρπούςκαρπούς δενδεν

εκδηλώνεταιεκδηλώνεται ταυτόχροναταυτόχρονα σεσε όλουςόλους τουςτους

καρπούςκαρπούς τουτου δένδρουδένδρου

� Ο χρόνος ωρίµανσης εξαρτάται από την

ποικιλία, τις κλιµατικές συνθήκες, την

παραγωγή του δένδρου κτλ.

� Η ολική ελαιοπεριεκτικότητα είναι

υψηλότερη όταν οι καρποί αποκτήσουν το

µαύρο χρώµα
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�� ΣυγκοµιδήΣυγκοµιδή

�� ΌσοΌσο παραµένουνπαραµένουν οιοι καρποίκαρποί πάνωπάνω στοστο δένδροδένδρο

τόσοτόσο επιδρούνεπιδρούν αρνητικάαρνητικά επίεπί τηςτης καρποφορίαςκαρποφορίας

τηςτης επόµενηςεπόµενης χρονιάςχρονιάς

�� ΓιαΓια πιοπιο αρωµατικόαρωµατικό λάδιλάδι καλόκαλό είναιείναι νανα

συγκοµίζουµεσυγκοµίζουµε στηνστην έναρξηέναρξη ωρίµανσηςωρίµανσης

((««σπάσιµοσπάσιµο»» χρώµατοςχρώµατος))

�� ΜέθοδοιΜέθοδοι συγκοµιδήςσυγκοµιδής

�� ΜεΜε τατα χέριαχέρια απόαπό τοτο έδαφοςέδαφος

�� ΜεΜε άρµεγµαάρµεγµα

�� ΜεΜε ραβδισµόραβδισµό

�� ΜεΜε πλαστικάπλαστικά δίχτυαδίχτυα

�� ΜεΜε µηχανικάµηχανικά µέσαµέσα
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