


ΣΡΟΠΟ  ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ-ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΑΝΘΔΩΝ 

ΚΑΗ ΚΑΡΠΩΝ ΣΑ ΓΗΑΦΟΡΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ 

ΓΔΝΓΡΑ 

Γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ηξόπνπ θαξπνθνξίαο ηα 

θαξπνθόξα δέλδξα ρσξίζηεθαλ ζε δηάθνξεο νκάδεο: 

 

α) ε απηέο πνπ ηα είδε είλαη ζπγγεληθά (ζηελή βνηαληθή 

ζπγγέλεηα) θαη θέξνπλ ίδηα ή παξόκνηα θαξπνθόξα όξγαλα. 

Σέηνηεο νκάδεο είλαη ηα Ππξελόθαξπα, ηα Μεινεηδή θαη ηα 

Δζπεξηδνεηδή. 

 

β) ε νκάδεο πνπ έρνπλ όκνην ηξόπν θαξπνθνξίαο ρσξίο λα 

έρνπλ βνηαληθή ζπγγέλεηα κεηαμύ ηνπο (π.ρ. Αθξόδξπα) θαη 

 

γ) ηα δηάθνξα αλεμάξηεηα είδε κε ηδηαίηεξν ηξόπν 

θαξπνθνξίαο (π.ρ. ζπθηά, ειηά θ. ά.) 



Γηεπθξηληζηηθνί όξνη  

• Οθζαικόο είλαη ην όξγαλν πνπ πεξηέρεη ζε εκβξπαθέο 

κνξθέο (θαηαβνιέο) έλα βιαζηό, έλα άλζνο ή θαη πνιιά 

άλζε κεκνλσκέλα ή ζε αλζνηαμία, ή ηέινο κπνξεί λα 

θέξεη θαηαβνιέο βιαζηνύ θαη ηαπηόρξνλα αλζέσλ  

 

• πλήζσο ηα εκβξπαθά απηά κέξε επεηδή είλαη επαίζζεηα 

πξνζηαηεύνληαη εμσηεξηθά από ιέπηα  



Δίδε νθζαικώλ 

 
 

 Ξπινθόξνη Aπινί αλζνθόξνη Μηθηνί 

•Ξπινθόξνη ή βιαζηνθόξνη νθζαικνί είλαη απηνί πνπ πεξηέρνπλ κόλν 

θαηαβνιέο βιαζηνύ θαη όηαλ εθπηπρζνύλ ζα δώζνπλ κόλν βιαζηό κε θύιια 

θαη νθζαικνύο 

 

•Απινί αλζνθόξνη Πεξηέρνπλ θαηαβνιέο έλα ή πεξηζζόηεξσλ αλζέσλ 

κεκνλσκέλσλ ή ζε αλζνηαμία  

 

•Μηθηνί νθζαικνί είλαη νη νθζαικνί πνπ πεξηέρνπλ θαηαβνιέο θαη βιαζηνύ 

θαη αλζέσλ (έλα ή πεξηζζνηέξσλ) 

 

•Γεληθά θάζε είδνο νπσξνθόξνπ δέλδξνπ έρεη δύν είδε νθζαικώλ ηνπο 

μπινθόξνπο θαη έλα είδνο αλζνθόξσλ νθζαικώλ, απινύο ή κηθηνύο.  

•Δμαίξεζε απνηεινύλ ιίγα είδε δέλδξσλ όπσο, ε θαξπδηά, ε θνπληνπθηά θαη 

ε ζπθηά πνπ έρνπλ θαη ηα ηξία είδε νθζαικώλ 



Άλζε νπσξνθόξσλ δέλδξσλ 

• Σν άλζνο πξνέξρεηαη από ηελ έθπηπμε ελόο αλζνθόξνπ νθζαικνύ ( απινύ 

ή κηθηνύ) θαη απνηειείηαη ζπλήζσο από ηνλ θάιπθα (ζέπαια), ηε ζηεθάλε 

(πέηαια), ηνλ ύπεξν (ζειπθό κέξνο) θαη ηνπο ζηήκνλεο (αξζεληθό κέξνο) 

 

• Όηαλ ζπλππάξρνπλ ζην ίδην άλζνο ύπεξνο θαη ζηήκνλεο ηόηε ην άλζνο 

ιέγεηαη ηέιεην ή εξκαδξόδηην. Αληίζεηα όηαλ ππάξρεη κόλνλ ν ύπεξνο ή νη 

ζηήκνλεο ηα άλζε ιέγνληαη αηειή 

 

• Αηειή άλζε πνπ θέξνπλ κόλν ζηήκνλεο ιέγνληαη ζηεκνλνθόξα ή 

αξζεληθά άλζε, ελώ απηά πνπ θέξνπλ κόλν ύπεξν ιέγνληαη ζειπθά άλζε 

 

• Σα άλζε βξίζθνληαη είηε κεκνλσκέλα (κνλήξε) πάλσ ζηνπο βιαζηνύο ή 

πνιιά καδί πάλσ ζε ηαμηαλζίεο δηαθόξσλ ζρεκάησλ (βόηξπο, ζηάρπο, 

θόξπκβνο θ.ά.) 



Παξαδείγκαηα ηαμηαλζηώλ 

• Άλζε κνλήξε: ξνδαθηληά, ακπγδαιηά, βεξηθνθηά 

 

• Σαμηαλζία θόξπκβνο: κειηά, αριαδηά 

 

• Σαμηαλζία ζθηάδην: θεξαζηά 

 

• Σαμηαλζία βόηξπο: ειηά 

 

• Σαμηαλζία ζύλζεηνο βόηξπο: ζειπθή θηζηηθηά 

 

• Σαμηαλζία ίνπινο: θαξπδηά, θνπληνπθηά, θαζηαληά 



            ΔΗΓΖ ΒΛΑΣΩΝ 

 

 Καλνληθνί    Λνγρνεηδή Λεπηνθιάδηα 

 

  Ξπινθόξα    Αλζνθόξα 

 

• Καλνληθνί βιαζηνί Οη βιαζηνί απηνί πξνέξρνληαη από 

επάθξηνπο ή πιάγηνπο μπινθόξνπο νθζαικνύο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο από κηθηνύο (θαζηαληά, θαξπδηά, ζπθηά). Έρνπλ 

κέηξην έσο κεγάιν κήθνο (10 -100 cm) αλάινγα κε ην είδνο θαη 

ηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ηνπ δέλδξνπ 

• Λεπηνθιάδηα Δίλαη βιαζηνί κηθξνί, επιύγηζηνη θαη κηθξνύ 

κήθνπο (5-15 cm πεξίπνπ) 

• Λνγρνεηδή Δίλαη βιαζηνί βξαρείαο θαη βξαδείαο αλαπηύμεσο 

(0.5 – 5.0 cm).  

• Όηαλ έρνπλ έζησ θαη έλα αλζνθόξν νθζαικό ηόηε κπνξνύλ 

λα δώζνπλ άλζε θαη θαξπνύο θαη ιέγνληαη αλζνθόξα ή 

θαξπνθόξα ινγρνεηδή  

• Όηαλ όκσο έρνπλ κόλν μπινθόξνπο νθζαικνύο ιέγνληαη 

μπινθόξα ινγρνεηδή ή θεληξηά 



Δηδηθνί νξηζκνί βιαζηώλ 

•  Βιαζηόο ηξέρνπζαο επνρήο Δίλαη ν βιαζηόο πνπ πξνέξρεηαη από έλα 

νθζαικό ηελ άλνημε θαη αλαπηύζζεηαη θαη ην θαινθαίξη κέρξη πνπ πέθηνπλ 

ηα θύιια ηνπ ην θζηλόπσξν 

 

• Βιαζηόο ελόο (1) έηνπο ή παξειζόληνο έηνπο Δίλαη ν βιαζηόο ηξέρνπζαο 

επνρήο από ηόηε πνπ πέθηνπλ ηα θύιια κέρξη ην επόκελν θζηλόπσξν 

 

• Λαίκαξγνη βιαζηνί  Δίλαη βιαζηνί δσεξνί, κεγάινπ κήθνπο κε κεγάια 

κεζνγνλάηηα δηαζηήκαηα πνπ κεξηθέο θέξνπλ θαη αγθάζηα. πλήζσο δελ 

θέξνπλ αλζνθόξνπο νθζαικνύο θαη άξα δελ κπνξνύλ λα δώζνπλ 

θαξπνθνξία 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΠΤΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ  
•    ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 

• Οηθνγέλεηα Γέλνο  Δίδνο  Κνηλή           Oκάδα                  
      Ολνκαζία 

 

Οκάδα Α ε θάζε θόκβν ησλ βιαζηώλ θέξεη έλα νθζαικό  

 
• Rosaceae Prunus  cerasus  Βπζζηληά  Α 

• Rosaceae Prunus  avium  Κεξαζηά     Α 

 

• Οκάδα Β ε θάζε θόκβν ησλ βιαζηώλ θέξεη έλα έσο ηξεηο (3) 
νθζαικνύο 

• Rosaceae Prunus  amygdalus  Ακπγδαιηά Β 

• Rosaceae Prunus  armeniaca  Βεξηθνθηά Β 

• Rosaceae Prunus   domestica  Γακαζθεληά Β 

• Rosaceae Prunus  persica  Ρνδαθηληά Β 

 

 

• Ο ηξόπνο θαξπνθνξίαο όκσο θαη ηα θαξπνθόξα όξγαλα είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν 
νκάδεο, ππάξρνπλ όκσο θαη κηθξέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ εηδώλ 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ 

•Γηάθξηζε μπινθόξσλ-αλζνθόξσλ νθζαικώλ 

•Οη αλζνθόξνη μερσξίδνπλ εύθνια από ηνπο μπινθόξνπο κόλν  

 ζηα είδε ξνδαθηληά, ακπγδαιηά θαη βεξηθνθηά.  

•Οη αλζνθόξνη είλαη κεγαιύηεξνη θαη νη μπινθόξνη κηθξόηεξνη θαη νμύιεθηνη 

 

Αξηζκόο αλζέσλ αλά νθζαικό 
 

•Ακπγδαιηά, Βεξηθνθηά θαη ξνδαθηληά:  έλαο νθζαικόο →έλα άλζνο 

# 
•Βπζζηληά, θεξαζηά, δακαζθεληά:  έλαο νθζαικόο →έλα ή πεξηζζόηεξα  

 
•Γηάξθεηα δσήο ησλ ινγρνεηδώλ 

•Κεξαζηά→ 6 ρξόληα,    ξνδαθηληά→ 2 ρξόληα 

•Τπόινηπα είδε→3-4 ρξόληα 

 

•Σξόπνο θαξπνθνξίαο  Σα ππξελόθαξπα θαξπνθνξνύλ ζε βιαζηό παξειζόληνο 
έηνπο, πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο  

•Καξπνθόξα όξγαλα ππξελνθάξπσλ είλαη νη απινί αλζνθόξνη νθζαικνί θαη ηα 
ινγρνεηδή. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη ηα ιεπηνθιάδηα (ξνδαθηληά) 



Δμέιημε νθζαικώλ ππξελνθάξπσλ θαη ζέζε 

απηώλ 

• Έρνπκε δύν είδε νθζαικώλ: 

– Ξπινθόξνη (Γ) πνπ βξίζθνληαη Δπάθξηα θαη Πιάγηα 
(Δ/Π) 

– Αλζνθόξνη (Ο) πνπ βξίζθνληαη κόλν Πιάγηα (Π) θαη 
ζα δώζνπλ άλζνο ή άλζε 

• Δμέιημε μπινθόξσλ νθζαικώλ 

 
– (Δ) 

– Γ 
 

 

– (Π) 

•Βιαζηό 

•Λεπηνθιάδη 

•Βιαζηό 

•Λεπηνθιάδη 

•Λνγρνεηδέο (αλζνθόξν ή μπινθόξν) 

•Παξακέλεη ιαλζάλσλ 



   ΔΗΓΖ ΒΛΑΣΩΝ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ 

 

  1. Καλνληθνί   2. Λνγρνεηδή 

   (10-100 cm)   (κηθξνί βιαζηνί 5-15 cm) 

 

         Ξπινθόξα  Αλζνθόξα 

       ή Μπνπθέηα ηνπ Ματνπ 

    3. Λεπηνθιάδηα 

 (Λεπηνί, επιύγηζηνη θαη κηθξνί βιαζηνί 10-25 cm) 

  

Ξπινθόξα     Αλζνθόξα 

Φέξνπλ κόλν μπινθόξνπο  Φέξνπλ θαη αλζνθόξνπο νθζαικνύο  

Π.ρ. ζηε δακαζθεληά     π.ρ. ζηε ξνδαθηληά 



K-08 

ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ 

1. Φπιινβόιν 

2. Μέηξηνο αξ. 

ινγρνεηδώλ 

3. Γ: Δ/Π ελώ Ο: Π 

4. >1 νθζαικόο/θόκβν 

5. 1 άλζνο/αλζ. 

νθζαικό 
Κ-09 

Υ-07 



K-O8 

ΚΔΡΑΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ 

1. Φπιινβόιν 

2. Πνιιά ινγρνεηδή 

3. Γ: Δ/Π ελώ Ο: Π 

4. 1 νθζαικόο/θόκβν 

5. Πνιιά άλζε/αλζ. 

νθζαικό 



Βεξηθνθηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Βεξηθνθηά (πιήξεο άλζεζε) 

Βεξηθνθηά (κηθξνί θαξπνί) Βεξηθνθηά (κεγάινη θαξπνί) 



Γακαζθεληά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Γακαζθεληά (πιήξεο άλζεζε) 

Γακαζθεληά (κηθξνί θαξπνί) Γακαζθεληά (θαξπνί) 



Ακπγδαιηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Ακπγδαιηά (πιήξεο άλζεζε) 

Ακπγδαιηά (κηθξνί θαξπνί) Ακπγδαιηά (κεγάινη θαξπνί) 



 

 

Ρνδαθηληά (ιήζαξγνο, θνύζθσκα 

νθζαικώλ) 
Ρνδαθηληά (πιήξεο άλζεζε) 

Ρνδαθηληά (θαξπίδηα) Ρνδαθηληά (θαξπνί) 



Κεξαζηά (Λήζαξγνο-Έλαξμε έθπηπμεο) Κεξαζηά (πιήξεο άλζεζε) 

Κεξαζηά (κηθξνί θαξπνί) Κεξαζηά (κεγάινη θαξπνί) 



Βπζζηληά (ιήζαξγνο-έλαξμε έθπηπμεο) Βπζζηληά (άλζεζε) 

Βπζζηληά (θαξπίδηα) Βπζζηληά (ώξηκνη θαξπνί) 



ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΠΤΡΖΝΟΚΑΡΠΩΝ 
•Ρνδαθηληά: καθξόζηελα θύιια κε θπκαηνεηδέο πεξίγξακκα, πνιιαπινί 

νθζαικνί αλά θόκβν θαη ρλνπδσηνί, δηρξσκία βιαζηνύ (επάλσ πιεπξά 

ξνδνθόθθηλε θάησ πιεπξά πξάζηλε) ε νπνία δηαηεξείηαη γηα αξθεηό θαηξό 

•Βεξηθνθηά: θαξδηόζρεκα θύιια κε καθξύ κίζρν ν νπνίνο θέξεη ζθνύξα 

εμνγθώκαηα, νθζαικνί πνιινί καδί αλά θόκβν θαη βξίζθνληαη επάλσ ζε κηα 

δηόγθσζε ζαλ πιαηθόξκα πάλσ ζην βιαζηό, θξέκ ζηίγκαηα ζηνλ βιαζηό 

(ν νπνίνο έρεη ζθνύξν θαθέ ρξώκα) 

•Ακπγδαιηά: καθξόζηελα θύιια, πνιινί νθζαικνί αλά θόκβν ζαλ 

θνπθνπλαξάθηα, ε ηξέρνπζα βιάζηεζε ρξώκα πξάζηλν γηα πνιύ θαηξό, 

κέλνπλ ζην θιαδί νη πνδίζθνη ησλ θαξπώλ, αξθεηά κπνπθέηα Ματνπ. 

•Γακαζθεληά: πνιιά κπνπθέηα Ματνπ, νμύιεθηνη νθζαικνί πνπ 

«ηζηκπάλε» δίλνπλ εληύπσζε αθαλζώδνπο δέλδξνπ, κηθξνί ζε κέγεζνο 

•Κεξαζηά: Μεγάια θύιια δηο-νδνλησηά, κεγάιε δηάκεηξνο βιαζηνύ, 

αλνηρηό θαθέ ρξώκα ην μύιν, πνιιά κπνπθέηα Ματνπ, έλαο νθζαικόο αλά 

θόκβν 

•Βπζζηληά: κηθξά θύιια δηο-νδνλησηά, έλαο νθζαικόο αλά θόκβν 

ππνζηξόγγπινο-σνεηδήο, κηθξήο δηακέηξνπ θιαδηά ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ 

θακπύιεο, πνιύ ιίγα ινγρνεηδή 

 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΜΖΛΟΔΗΓΩΝ  

  ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 

 

 Οηθνγέλεηα Γέλνο Δίδνο  Κνηλή Ολνκαζία 

• Rosaceae Malus domestica Μειηά 

• Rosaceae Pyrus communis Αριαδηά 

• Rosaceae Cydonia oblonga  Κπδσληά 

 

           ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

 

  Ξπινθόξνη    Μηθηνί  

 

 Δπάθξηα πιάγηα   επάθξηα  πιάγηα 

     (κειηά, αριαδηά)  (θαη ηα ηξία είδε) 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΜΗΛΟΔΙΓΩΝ 

    ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

• Μειηά: Οη κηθηνί έρνπλ ζρήκα ζθαηξηθό ή θπιηλδξηθό, κεγάιν κέγεζνο θαη 

θέξνπλ ρλνύδη. Οη μπινθόξνη είλαη κηθξνί, θσληθνί θαη θέξνπλ ρλνύδη 

• Αριαδηά: Οη κηθηνί είλαη θσληθνί, κεγάινπ κεγέζνπο ρσξίο ρλνύδη 

• Οη μπινθόξνη είλαη νμύιεθηνη, θσληθνύ ζρήκαηνο κηθξόηεξνη ησλ κηθηώλ 

 

   ΔΙΓΗ ΒΛΑΣΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ 

 

  Λνγρνεηδή       Λεπηνθιάδηα   Καλνληθνί  

 

Ξπινθόξα Αλζνθόξα 

            ή ιακβνύξδεο 

 

• Σα ιεπηνθιάδηα ησλ κεινεηδώλ είλαη ζπλήζσο θαξπνθόξα, δειαδή έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ έλα κηθηό νθζαικό πνπ δίλεη άλζε θαη θαξπνύο  



ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ 

• επάθξηνο μπινθόξνο→βιαζηό επέθηαζεο (επάθξην βιαζηό) 

 

    πιάγηνο μπινθόξνο 

  

 αλζνθόξν ινγρνεηδέο   μπινθόξν ινγρνεηδέο   πιάγην βιαζηό  

    

  αηρκέο ή παξακέλεη ιαλζάλσλ 

•  

ΔΞΔΛΙΞΗ ΜΙΚΣΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΜΗΛΙΑ-ΑΥΛΑΓΙΑ 

• Μηθηόο νθζαικόο (επάθξηνο ή πιάγηνο) →  κηθξό βιαζηό+ηαμηαλζία ζηελ 

θνξπθή→ αζθό (κε θαξπνύο, νθζαικνύο, ινγρνεηδή θαη ιεπηνθιάδηα) 

• Καξπνθόξα όξγαλα κειηάο-αριαδηάο 

• 1. Αλζνθόξνη νθζαικνί  2. Λακβνύξδεο  3. Αζθνί 4. Αλζνθόξα 

ιεπηνθιάδηα 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο: Καξπνθνξνύλ από κηθηνύο νθζαικνύο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα πιάγηα ή επάθξηα βιαζηώλ ελώ νη θαξπνί θέξνληαη ζε 

βιαζηό ηξέρνπζαο επνρήο επάθξηα 



Γηαθνξέο ινργνεηδώλ κεηαμύ 

ππξελνθάξπσλ θαη κεινεηδώλ 

Λνγρνεηδή 

κεινεηδώλ 
Λνγρνεηδή 

ππξελνθάξπσλ 



Δίδε βιαζηώλ ζε κειηά θαη 

αριαδηά 



ΜΖΛΗΑ - ΑΥΛΑΓΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ 

1. Φπιινβόιν 

2. Λνγρνεηδή-Αζθνί 

3. Γ: Δ/Π θαη ®: Δ/Π 

4. 1 νθζαικόο/θόκβν 

5. Πνιιά άλζε/αλζ. 

Οθζαικό 

Υ1 

K1 

K2 



Μειηά (ιήζαξγνο, έθπηπμε κηθηνύ) Μειηά (πξάζηλε θνξπθή) 

Μειηά (ξόδηλε θνξπθή) Μειηά (ιεπθή θνξπθή – πιήξεο άλζεζε) 



Μειηά (πηώζε πεηάισλ) Μειηά (θαξπίδηα) 

Μειηά (ώξηκνη θαξπνί) Μειηά (αζθόο κε ιεπηνθιάδη) 



Μ

ε

ι

η

ά 

Αριαδηά (ιήζαξγνο) Αριαδηά (πξάζηλε θνξπθή) 

Αριαδηά (ξόδηλε θνξπθή) Αριαδηά (ιεπθή θνξπθή – πιήξεο άλζεζε) 



Αριαδηά (πηώζε πεηάισλ) Αριαδηά (θαξπίδηα) 

Αριαδηά (ώξηκνη θαξπνί) Αριαδηά (αζθόο) 



ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΜΖΛΟΔΗΓΩΝ 
•Μειηά: θνξπθαίνο νθζαικόο ζπλήζσο κεγάινο, όινη νη νθζαικνί 

ρλνπδσηνί, νη πιάγηνη νθζαικνί ζηελ ηξέρνπζα βιάζηεζε εθάπηνληαη ηνπ 

βιαζηνύ, βιαζηόο θέξεη ρλνύδη (ηξέρνπζαο βιάζηεζεο), παξνπζία 

ιακβνύξδσλ θαη αζθώλ, θύιια νδνλησηά, κέηξηα-κεγάια ζε κέγεζνο θαη 

ζρήκα ινγρνεηδέο 

•Αριαδηά: κηθξά, ζηηιπλά θύιια κε κεγάιν κίζρν, σνεηδή, νθζαικνί 

ζρεκαηίδνπλ γσλία κε ην βιαζηό, αηρκεξνί κηθηνί νθζαικνί πνπ δίλνπλ ηελ 

εληύπσζε όηη ηζηκπάλε όπσο θαη νη ιακβνύξδεο, παξνπζία αζθώλ θαη 

ινγρνεηδώλ, όρη ρλνύδη, ρξώκα βιαζηνύ αλνηρηό θαθέ/ κνπζηαξδί 

•Κπδσληά: νσεηδή θύιια, ζρεηηθά ζθιεξά αιιά βεινύδηλα όηαλ είλαη 

λεαξά, κηθξέο βιαζηήζεηο, πνιιέο θνξύλεο θαη θαζόινπ ινγρνεηδή 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΦΟΡΙΑ ΚΤΓΩΝΙΑ 

• Καξπνθόξα όξγαλα θπδσληάο → κηθηνί νθζαικνί (κόλν ζηα πιάγηα) θαη 

νη θνξύλεο 
   Γηαθνξέο θπδσληάο από κειηά-αριαδηά 

 

     Κπδσληά  Μειηά-Αριαδηά 

• Θέζε κηθηώλ   κόλν πιάγηα πιάγηα θαη επάθξηα 

• Αξηζκόο αλζέσλ/νθζαικό έλα  πνιιά (5-12) 

• Λνγρνεηδή, ιεπηνθιάδηα δελ θέξεη θέξνπλ 

• Καξπνθόξα όξγαλα  κηθηνί νθζαικνί κηθηνί νθζαικνί, αζθνί,     

     θαη θνξύλεο  ιεπηνθιάδηα, θαη 

      ιακβνύξδεο 

•   



1. Φπιινβόιν 

2. Κνξύλεο – όρη 

ινγρνεηδή 

3. Γ: Δ/Π θαη ®: Π 

4. 1 νθζαικόο/θόκβν 

5. Έλα άλζνο/αλζ. 

Οθζαικό ΚΤΓΩΝΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ + ΣΡΔΥΟΤΑ ΒΛΑΣΖΖ 



Κπδσληά (άλζεζε) 

Κπδσληά (θαξπνί πάλσ ζε θνξύλεο) 

Κπδσληά (θνξύλε θαη έθπηπμε νθζαικώλ) 

Κπδσληά (ώξηκνο θαξπόο ζε θνξύλε) 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΑΚΡΟΓΡΤΩΝ  

   ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ 

• Οηθνγέλεηα  Γέλνο  είδνο  Κνηλή Ολνκαζία 

• Anacardiaceae Pistacia   Vera  Φηζηηθηά 

• Juglandaceae  Juglans   regia  Καξπδηά 

• Betulaceae  Corylus   avellana Φνπληνπθηά 

• Fagaceae  Castanea sativa  Καζηαληά 

• Juglandaceae  Carya   olivaeformis Πεθάλ 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΦΗΣΗΚΗΑ 

• Η θηζηηθηά είλαη δέλδξν δίνηθν (αξζεληθά θαη ζειπθά δέλδξα), 
πξσηαλδξηθό (αλζίδνπλ πξώηα ηα αξζεληθά άλζε), αλεκόθηιν θαη 
παξνπζηάδεη παξεληαπηνθνξία (παξαγσγή θαξπώλ αλά δηεηία)  

• Παξνπζηάδεη ην κνλαδηθό θαηλόκελν λα πέθηνπλ νη ΑΝΘΟΦΟΡΟΗ 
ΟΦΘΑΛΜΟΗ ηεο ηξέρνπζαο βιάζηεζεο κεηά ηηο 20 Ινπιίνπ, όηαλ 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΔΗ ην ηκήκα ηνπ θιαδηνύ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο  

• Γηαθέξεη από ηα ππόινηπα αθξόδξπα ζην είδνο ησλ αλζνθόξσλ 
νθζαικώλ. Η θηζηηθηά έρεη απινύο ελώ ηα ππόινηπα είδε κηθηνύο 

•    ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΦΙΣΙΚΙΑ 

 

   Ξπινθόξνη   Απινί αλζνθόξνη 

 Δπάθξηα ή πιάγηα       κόλν πιάγηα 

       

    ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί έσο αηρκεξνί 

Απινί αλζνθόξνη: κεγάιν κέγεζνο, ζθαηξηθνύ έσο θσληθνύ ζρήκαηνο 

 

Σξόπνο θαξπνθνξίαο: Η θηζηηθηά θαξπνθνξεί πιάγηα ζε βιαζηό ηνπ 
παξειζόληνο έηνπο από απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο 



1. Φπιινβόιν 

2. Γίνηθν 

3. Γ: Δ/Π θαη Ο: Π 

4. 1 νθζαικόο/θόκβν 

5. Σαμηθαξπία 

6. Πέθηνπλ νη 

αλζνθόξνη ηεο 

ηξέρνπζαο ππό 

θαξπνθνξία 

ΘΖΛΤΚΖ ΦΗΣΗΚΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΑΤΓΟΤΣΟ Δ ΑΚΑΡΠΗΑ 



ΘΖΛΤΚΖ ΦΗΣΗΚΗΑ 2 ΔΣΩΝ ΑΤΓΟΤΣΟ Δ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ 

1. Φπιινβόιν 

2. Γίνηθν 

3. Γ: Δ/Π θαη Ο: Π 

4. 1 νθζαικόο/θόκβν 

5. Σαμηθαξπία 

6. Πέθηνπλ νη 

αλζνθόξνη ηεο 

ηξέρνπζαο ππό 

θαξπνθνξία 



Θειπθή Φηζηηθηά (θαξπόδεζε) 

Θειπθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) 

Θειπθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) 

Αξζεληθή Φηζηηθηά (ηαμηαλζίεο) 



2. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΚΑΡΤΓΗΑ  

• Η θαξπδηά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια 

ζύλζεηα πεξηηηόιεθηα. Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη 

κάιηζηα είλαη πξσηαλδξηθό 

 

   ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ 

 

•   Ξπινθόξνη    Ηνπινθόξνη  Μηθηνί νθζαικνί 

 

• Δπάθξηα πιάγηα   κόλν πιάγηα  επάθξηα    πιάγηα 

•         



ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ 

 Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί έσο αηρκεξνί 

 Μηθηνί: Έρνπλ κεγάιν κέγεζνο θαη ζθαηξηθό ζρήκα  

 Ηνπινθόξνη: Έρνπλ θσληθό ζρήκα, κέηξην έσο κεγάιν κέγεζνο θαη δηθηπσηή 

επηθάλεηα πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ηνπο δηαθξίλεη από ηα  δύν άιια είδε 

νθζαικώλ  

• ηελ θαξπδηά ζε θάζε θόκβν ππάξρνπλ έλαο έσο ηξεηο νθζαικνί πνπ είλαη 

ππεξθείκελνη θαη από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κπνξεί λα είλαη κηθηόο ε 

μπινθόξνο θαη νη άιινη ηνπινθόξνη 

 

   ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΡΤΓΙΑ 

• Δπάθξηνο μπινθόξνο → επάθξην βιαζηό (βιαζηό επέθηαζεο) 

• Πιάγηνο μπινθόξνο → πιάγην βιαζηό 

• Ηνπινθόξνο → ίνπιν (αξζεληθή ηαμηαλζία κε πνιιά αξζεληθά άλζε) 

• Μηθηόο → Μεγάιν (θαλνληθό) βιαζηό θαη ζηελ άθξε ηαμηαλζία κε 1-4 ζειπθά 

άλζε 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο. Η θαξπδηά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο ζε 

ηξέρνπζα βιάζηεζε επάθξηα 



Δμέιημε βιαζηνύ θαξπδηάο 



ΚΑΡΤΓΗΑ 

1. Φπιινβόιν 

2. Μόλνηθν δίθιηλν 

3. Γ, @: Δ/Π θαη             : Π 

4. Τπεξθείκελνη νθζαικνί / 

θόκβν 

5. Ίνπινη από ηνπινθόξνπο 



Καξπδηά (ιήζαξγνο, ηνπινθόξνη 

νθζαικνί) 
Καξπδηά (ηαμηαλζία ζειπθώλ 

αλζέσλ) 

Καξπδηά (ηαμηαλζία αξζεληθώλ 

αλζέσλ) 

Καξπδηά (θαξπνί) 



3. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ  
• Η θνπληνπθηά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια 

απιά. Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη κάιηζηα είλαη 

πξσηαλδξηθό 

   ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΑ 

 

 Ξπινθόξνη     Ηνπινθόξνη    Μηθηνί  

(επάθξηα ή πιάγηα) (επάθξηα ή πιάγηα)          (επάθξηα ή πιάγηα) 

 

    ΓΙΑΚΡΙΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  

• Ξπινθόξνη: ζθαηξηθό ζρήκα, πξάζηλν ρξώκα, δελ δηαθξίλνληαη εύθνια από 

ηνπο κηθηνύο 

• Μηθηνί: ζθαηξηθό ζρήκα, πξάζηλνη, δηαθξίλνληαη από ην Φεβξνπάξην πνπ 

αλνίγνπλ ζηελ θνξπθή ιίγν θαη θαίλεηαη ην θόθθηλν ζηίγκα ηνπ ππέξνπ 

• Ηνπινθόξνη: Αξρηθά δελ μερσξίδνπλ αιιά όηαλ αξρίδεη ε έθπηπμή ηνπο 

(επηέκβξην) έρνπλ δηθηπσηή πθή.  

•        



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΦΟΤΝΣΟΤΚΙΑ 

    ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

• Ξπινθόξνο → Σελ άλνημε θαη δίλεη επάθξην ή πιάγην βιαζηό  

• Ινπινθόξνο → Από επηέκβξην–Φεθξνπάξην θαη δίλεη ινγρνεηδή βιάζηεζε 

κε ίνπινπο 

 

• Μηθηόο → Σελ Άλνημε θαη δίλεη κηθξό βιαζηό θαη ζηελ άθξε ηαμηαλζία κε 8 

ζειπθά άλζε 

 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η θνπληνπθηά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο 

θαη νη θαξπνί θέξνληαη επάθξηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε 



Δμέιημε νθζαικώλ θνπληνπθηάο ζηηο 

δηάθνξεο επνρέο ηνπ ρξόλνπ 

Μηθηόο 

Ίνπινο 

Άλζε 

ηίγκαηα 



ΦΟΤΝΣΟΤΚΗΑ 

1. Φπιινβόιν 

2. Μόλνηθν δίθιηλν 

3. Γ, @,          : Δ/Π  

4. Έλαο νθζαικόο / θόκβν 





4. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΚΑΣΑΝΗΑ 

• Η θαζηαληά είλαη δέλδξν κόλνηθν-δίθιηλν, αλεκόθηιν θαη έρεη θύιια απιά. 

Παξνπζηάδεη ην θαηλόκελν ηεο δηρνγακίαο θαη κάιηζηα είλαη πξσηαλδξηθό 

 

  Γηαθνξέο από ηελ θαξπδηά θαη θνπληνπθηά 

• Έρεη δύν είδε νθζαικώλ κηθηνύο θαη μπινθόξνπο 

• Φέξεη ίνπινπο νη νπνίνη όκσο ζρεκαηίδνληαη από ην κηθηό νθζαικό  

• Οη θαξπνί θέξνληαη ζπλήζσο ζηα πιάγηα ησλ βιαζηώλ αιιά θνληά ζηελ 

θνξπθή ηνπο θαη ζηε βάζε ησλ ίνπισλ 

 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η θαζηαληά θαξπνθνξεί από κηθηνύο νθζαικνύο θαη 

νη θαξπνί θέξνληαη πιάγηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε αιιά θνληά ζηελ 

θνξπθή ησλ βιαζηώλ 

 

5. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΠΔΚΑΝ 

 Σν πεθάλ έρεη ηα ίδηα είδε νθζαικώλ κε ηελ θαξπδηά θαη θαξπνθνξεί κε ηνλ 

ίδην ηξόπν  κε απηή 





ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ ΑΚΡΟΓΡΤΩΝ 
•Φηζηηθηά: ρξώκα παιαηνύ μύινπ γθξίδν, λένπ μύινπ θαθέ, θύιια 

ζύλζεηα πεξηηηόιεθηα, νθζαικνί πνιύ κεγάινη ζηελ αξζεληθή, κηθξόηεξνη 

ζηελ ζειπθή, απνπζία αλζνθόξσλ νθζαικώλ ζηε ζειπθή ζηελ ηξέρνπζα 

βιάζηεζε ζεκαίλεη όηη θαξπνθόξεζε, παξνπζία νθζαικώλ ζηε ζειπθή 

ζεκαίλεη όηη δελ θαξπνθόξεζε 

•Καξπδηά: κεγάια ζύλζεηα θύιια πεξηηηόιεθηα, νθζαικνί ν έλαο πάλσ 

από ηνλ άιιν πνιινί αλά θόκβν, θάπνηνη ζαλ θνπθνπλαξάθηα (ηνπινθόξνη), 

ρξώκα μύινπ θαθέ ζθνύξν, νπιή θύιινπ θαξδηόζρεκε (ζρήκα θαξ(π)δηά) 

•Φνπληνπθηά: θαξδηόζρεκα βεινύδηλα θύιια, ιεπηνί βιαζηνί θαη πξάζηλνη 

νθζαικνί 

•Καζηαληά: νμύιεθηνη νθζαικνί, κεγάια θύιια κε εγθνιπώζεηο ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη κηθξή άθαλζα (ή κε), ρξώκα μύινπ κνπζηαξδί-θαθέ 

 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΤΚΙΑ 

    ΒΟΣΑΝΙΚΗ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ  

 Οηθνγέλεηα Γέλνο  Δίδνο  Κνηλή Ολνκαζία 

  Moraceae Ficus  carica   πθηά 

 

• Η ζπθηά ζεσξείηαη δίνηθν δέλδξν. Η ήκεξε ζπθηά είλαη πάληα ζειπθό δέλδξν 

ελώ ε άγξηα πνπ είλαη κόλνηθν-δίθιηλν δέλδξν απνηειεί ηαπηόρξνλα ην 

αξζεληθό δέλδξν γηα ηελ ήκεξε ζπθηά 

 

    ΔΙΓΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΚΙΑ 

• Ξπινθόξνη  Δπάθξηα ή πιάγηα, ζρήκα θσληθό, κε δηάθνξα κεγέζε 

• Μηθηνί Δπάθξηα θαη ζπάληα πιάγηα, θσληθνί, κεγάινη θαη πξάζηλνη 

• Απινί αλζνθόξνη Μόλν πιάγηα, κηθξνί, ζθαηξηθνί 

    ε θάζε θόκβν ε ζπθηά έρεη 1-3 νθζαικνύο από ηνπο νπνίνπο ν έλαο κπνξεί 

λα είλαη μπινθόξνο ή κηθηόο ελώ νη άιινη απινί αλζνθόξνη  

      



 

 

    ΔΞΔΛΙΞΗ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΚΙΑ 

 

• Ξπινθόξνο →  βιαζηό επάθξην ή πιάγην αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

• Απιόο αλζνθόξνο →  α. Σαμηαλζία κε πνιιά ζειπθά άλζε (ήκεξε θαη 

άγξηα ζπθηά) ή β. Σαμηαλζία κε ζειπθά θαη αξζεληθά άλζε (εξηλενί) πνπ 

παξάγνληαη κόλν ζηελ άγξηα ζπθηά 

• Μηθηόο →  Μεγάιν (θαλνληθό) βιαζηό θαη ζηα πιάγηα απινύο αλζνθόξνπο 

πνπ εμειίζζνληαη όπσο πην πάλσ αλαθέξεηαη  

• Η ήκεξε ζπθηά πεξηιακβάλεη κνλόθνξεο θαη δίθνξεο πνηθηιίεο πνπ 

δηαθέξνπλ ζην ηξόπν θαξπνθνξίαο 

 

• Η άγξηα ζπθηά έρεη 3-4 εζνδείεο γη’ απηό ζεσξείηαη πνιύθνξε 

• 1ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη εξηλενί έρνπλ 

αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε θαη θέξνληαη ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο 

• 2ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη θαινθαηξηλά, έρνπλ 

κόλν ζειπθέο ηαμηαλζίεο θαη θέξνληαη ζε βιαζηό ηξέρνπζαο επνρήο 

• 3ε/4ε εζνδεία Σα ζύθα ηεο εζνδείαο απηήο νλνκάδνληαη 

θζηλνπσξηλά/ρεηκεξηλά, όιπλζνη ή θξαηεηήξεο. Παξάγνληαη ην θζηλόπσξν 

θαη παξακέλνπλ ζηα δέλδξα κέρξη ηελ επόκελε άλνημε. ηα ζύθα απηά 

δηαρεηκάδεη ν ςήλαο 



Δπηθνλίαζε ήκεξεο θαη άγξηαο ζπθηάο- θύθινο ςήλα 

 

 
• Σν πκελόπηεξν Blastophaga psenes ή grossorum θνηλώο ςήλαο έρεη 3-4 

γεληέο όζεο θαη νη εζνδείεο ησλ ζύθσλ ηεο άγξηαο ζπθηάο 

 

• Γηαρεηκάδεη ππό κνξθή πξνλύκθεο ζηνπο όιπλζνπο ηεο άγξηαο ζπθηάο 

• Σέιε Μαξηίνπ → έμνδνο ςήλα από ηνπο όιπλζνπο → επίζθεςε θαη σνηνθία 

ζηνπο εξηλενύο όπνπ παξάγεηαη ε γύξε → έμνδνο από ηνπο εξηλενύο καδί 

κε γύξε (ηέινο Άλνημεο) → επίζθεςε θαινθαηξηλώλ ηαμηαλζηώλ (ήκεξεο θαη 

άγξηαο) → επηθνλίαζε 

 

• Οη εξηλενί πνπ είλαη αξρηθά ηαμηαλζίεο παξνπζηάδνπλ δηρνγακία θαη 

πξσηνγπλία 

• Σα ζειπθά άλζε αλζίδνπλ ηνλ Απξίιην ελώ ηα αξζεληθά ηέιε Ματνπ-αξρέο 

Ινπλίνπ. 



Τζλοσ Μαρτίου Τζλοσ Άνοιξησ Τζλοσ καλοκαιριοφ- 

φθινόπωρο ζωσ και 

επόμενη άνοιξη 

Αρρενοςυκιά Ερινεοί 
(Αρςενικά & Θηλυκά) 

Καλοκαιρινά 
(Θηλυκά) 

Όλυνθοι ή 

κρατητήρεσ  
(θηλυκά άνθη) 

Ήμερη μονόφορη  -- Μοναδική ςοδειά 
με θηλυκά 

Ήμερη Δίφορη Θηλυκά 1ησ ςοδειάσ Θηλυκά 2ησ ςοδειάσ 



Δμέιημε βιαζηώλ κνλόθνξεο θαη 

δίθνξεο ήκεξεο ζπθηάο 



Δμέιημε βιαζηνύ άγξηαο ζπθηάο 



Σξόπνο θαξπνθνξίαο πθηάο 
• Η αξζεληθή ζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα από 

απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο ζε 

– Ξύιν παξειζόληνο έηνπο (εξηλενύο) 

– ε ηξέρνπζα βιάζηεζε (θαινθαηξηλά θαη όιπλζνη ή 

θξαηεηήξεο) 

• Η ζειπθή ζπθηά θαξπνθνξεί πιάγηα από 

απινύο αλζνθόξνπο νθζαικνύο ζε  

– Ξύιν παξειζόληνο έηνπο (1ε ζνδεηά ηεο δίθνξεο) 

– Σξέρνπζα βιάζηεζε (2ε ζνδεηά ηεο δίθνξεο θαη 

κνλαδηθή ζνδεηά ηεο κνλόθνξεο) 

 



πθηά (ιήζαξγνο, έθπηπμε κηθηνύ) πθηά (έθπηπμε κηθηνύ θαη απινύ) 

πθηά δίθνξε (Ινύληνο, 1ε θαη 2ε εζνδεία) πθηά κνλόθνξε (Ινύληνο, κία εζνδεία) 



Θειπθά άλζε 

Αξζεληθά άλζε 

ύθν αξξελνζπθηάο ηνλ Ηνύλην 



ΑΔΗΘΑΛΖ ΓΔΝΓΡΑ 

 
   1. ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΔΛΗΑ 

 

• Η ειηά είλαη δέλδξν αεηζαιέο, αλεκόθηιν. Σα θύιια δηαηεξνύληαη κέρξη 28 

κήλεο πάλσ ζην δέλδξν θαη ε θπιιόπησζε ζπκβαίλεη θπζηνινγηθά ηελ 

άλνημε. 

•  ηελ ειηά εκθαλίδεηαη θα ην θαηλόκελν ηεο παξεληαπηνθνξίαο 

 

    Παξεληαπηνθνξία 

 

   Μεξηθή                            Οιηθή 

 

• Οιηθή Παξεληαπηνθνξία: Δίλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηε κηα ρξνληά 

ην δέλδξν έρεη πιήξε θαξπνθνξία θαη ηελ επόκελε πιήξε αθαξπία 

• Μεξηθή Παξεληαπηνθνξία: Δίλαη ην θαηλόκελν θαηά ην νπνίν ηε κηα ρξνληά 

ην δέλδξν έρεη κηα θαιή αιιά όρη πιήξε θαξπνθνξία (π.ρ. 70 ή 80%) θαη ηελ 

επνκέλε κεησκέλε θαξπνθνξία (π.ρ. 30 ή 40%) 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΛΙΑ 

    ΔΗΓΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΛΗΑ 

 

   Ξπινθόξνη   Μηθηνί 

 

  Δπάθξηα  πιάγηα   πιάγηα  επάθξηα  

       (ζπάληα) 

•        

    ΓΗΑΚΡΗΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

• Ξπινθόξνη: Δίλαη κηθξνύ κεγέζνπο θσληθνί 

• Μηθηνί: Έρνπλ αξρηθά κηθξό κέγεζνο θαη δύζθνια μερσξίδνπλ από ηνπο  

 μπινθόξνπο. Από ηέιε ρεηκώλα-αξρέο άλνημεο αξρίδνπλ λα θνπζθώλνπλ θαη  

 είλαη κεγαιύηεξνη από ηνπο μπινθόξνπο 

 

• ηελ ειηά ζε θάζε θόκβν ππάξρνπλ έλαο έσο δύν νθζαικνί 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΛΙΑ 

    ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

• Ξπινθόξνο → επάθξην ή πιάγην βιαζηό αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

• Μηθηόο → κηθξό πιάγην βιαζηό κε ή ρσξίο θύιια θαη ζηελ θνξπθή 

ηαμηαλζία κε πνιιά άλζε 

 

• Από ηηο ηαμηθαξπίεο απηέο πξνέξρνληαη έλαο έσο πνιινί θαξπνί 

• Μηθξόθαξπεο πνηθηιίεο θέξνπλ δύν ή πνιινύο θαξπνύο αλά ηαμηθαξπία 

(Κνξσλέτθε, Μαζηνεηδήο θ.ά.) 

• Μεγαιόθαξπεο πνηθηιίεο θέξνπλ ζπλήζσο έλα θαξπό αλά ηαμηθαξπία 

 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο Η ειηά θαξπνθνξεί ζε βιαζηό παξειζόληνο έηνπο, 

ζηα πιάγηα, από κηθηνύο νθζαικνύο 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ 

  ΒΟΣΑΝΗΚΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ (Καηά Swingle) 

• Οηθνγέλεηα Γέλνο  Δίδνο  Κνηλή Ολνκαζία 

• Rutaceae Citrus  medica    Κηηξηά 

• Rutaceae Citrus  limon   Λεκνληά 

• Rutaceae Citrus  aurantifolia  Ληκεηηία 

• Rutaceae Citrus  aurantium  Νεξαηδηά 

• Rutaceae Citrus  sinensis   Πνξηνθαιηά 

• Rutaceae Citrus  reticulate  Μαληαξηληά 

• Rutaceae Citrus  grandis   Φξάπα 

• Rutaceae Citrus  paradise   Γθξέηπ Φξνπη 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ 

• Όπσο θαη ε ειηά ηα εζπεξηδνεηδή ζαλ αεηζαιή δέλδξα δηαηεξνύλ ηα θύιια 

ηνπο κέρξη 18-20 κήλεο πάλσ ζην δέλδξν θαη ε θπιιόπησζε ζπκβαίλεη 

θπζηνινγηθά ηελ άλνημε 

 

• Σα εζπεξηδνεηδή έρνπλ από 2-3 βιαζηήζεηο θάζε ρξόλν θαη ζπαλίσο θαη 4 

(ιεκνληά) 

•  Η ιεκνληά κπνξεί λα δίλεη θαη 2-3 αλζνθνξίεο θαη θαξπνθνξίεο ην ρξόλν 

(δίθνξεο ή πνιύθνξεο πνηθηιίεο) 

 

• Όια ηα εζπεξηδνεηδή έρνπλ εληαίν ηξόπν θαξπνθνξίαο κε πνιύ κηθξέο 

δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ εηδώλ 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ 

   ΔΗΓΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ 

 

  Ξπινθόξνη    Μηθηνί 

 

 Δπάθξηα  πιάγηα    πιάγηα  επάθξηα  

       (ζπάληα) 

 

• Οη κηθηνί νθζαικνί δηαθνξνπνηνύληαη 2-3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ άλζεζε  

• Οη επάθξηνη μπινθόξνη νθζαικνί είλαη γπκλνί (ρσξίο πξζηαηεπηηθά ιέπηα)  

    

• Οη νθζαικνί ζηα πιάγηα (κηθηνί ή μπινθόξνη) είλαη πνιιαπινί θαη 

απνηεινύληαη από νκάδεο κεξηζησκαηηθώλ θπηηάξσλ  πνπ θαιύπηνληαη από 

πξνζηαηεπηηθά ιέπηα  

             

• Ζ δηάθξηζε ησλ κηθηώλ από ηνπο μπινθόξνπο νθζαικνύο είλαη αδύλαηε 

καθξνζθνπηθά        

 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ 

    ΔΞΔΛΗΞΖ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

• Ξπινθόξνο → επάθξην ή πιάγην βιαζηό αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ 

• Μηθηόο     α) Βιαζηό κε ή ρσξίο θύιια θαη ζηελ θνξπθή ηαμηαλζία κε άλζε 

          β) Φπιινθόξν βιαζηό κε άλζε ζηα πιάγηα (ζηηο καζράιεο ησλ              

             θύιισλ 

          γ) Μνλήξε άλζε   

          δ) Σαμηαλζία κε πνιιά άλζε ρσξίο βιαζηό  

 

• Σξόπνο θαξπνθνξίαο Σα εζπεξηδνεηδή θαξπνθνξνύλ ζε βιαζηό 

παξειζόληνο έηνπο ή πξνεγνύκελεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ, πιάγηα ή 

επάθξηα, από κηθηνύο νθζαικνύο 



ρεκαηηθή παξάζηαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηξόπσλ εμέιημεο ηνπ κηθηνύ νθζαικνύ ζηα 

εζπεξηδνεηδή 



ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ ΔΠΔΡΙΓΟΔΙΓΩΝ 

  ΓΗΑΚΡΗΖ ΓΔΝΓΡΩΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΩΝ ΔΗΓΩΝ ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΩΝ 

    (Υσξίο ηε ρξήζε ησλ θαξπώλ) 

 

• Η δηάθξηζε γίλεηαη κε βάζε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θύιισλ 

θαη ησλ βιαζηώλ 

 

•  Φύιια  Λακβάλεηαη ππόςε ην ζρήκα ην κέγεζνο θαη ην ρξώκα 

•  Αγθάζηα  Η ύπαξμε ή όρη αγθαζηώλ ζην βιαζηό θαη ην κέγεζόο ηνπο 

•  Πηεξύγηα Η ύπαξμε πηεξπγίσλ πάλσ ζην κίζρν θαη ην κέγεζνο ηνπο 

 

• Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ Πίλαθα 1. 



Είδος Μέγεθος 

φύλλοσ 

Στήμα 

φύλλοσ 

Χρώμα 

φύλλοσ 

Αγκάθια Πτερύγια 

Μανταρινιά Μικρό  

(1) 

Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι Όχι 

Πορτοκαλιά Κανον. 

(2) 

Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι ή μικρά Πολύ μικρά (1) 

Γκρέϊπφροστ Κανον. 

(3) 

Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι ή μικρά Μέηρια (2) 

Νερατζιά Κανον. 

(3) 

Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Μεγάλα Κανoν.-μεγάλο (3-4) 

Φράπα Κανον. 

(4) 

Λογχοειδές Σκούρο πραζ. Όχι Μεγάλο (4) 

Λεμονιά Κανον. 

(3) 

Λογχοειδές Ανοικηό πράς. Όχι ή μικρά Όχι 

Κιτριά Καν.  (3-

4) 

Παραληλ/μ

ο 

Ανοικηό πράς. Μεγάλα Όχι 

Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά θύιισλ θαη βιαζηώλ γηα ηε δηάθξηζε 

 ησλ εηδώλ ησλ Δζπεξηδνεηδώλ 

εκ. Οη αξηζκνί από 1-4 δειώλνπλ απμαλόκελν κέγεζνο 



ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΡΟΓΗΑ 

• Φπιινβόιν δέλδξν 

• Οθζαικνί: μπινθόξνη θαη κηθηνί, ΠΑΝΣΟΣΔ πιάγηα (επάθξηα θέξεη 

άθαλζα) 

• ε θάζε θόκβν δύν νθζαικνί αληίζεηνη 

• Δμέιημε νθζαικώλ 

– Ξπινθόξνο: 

•  Βιάζηεζε κε επάθξηα άθαλζα θαη πιάγηα μπινθόξν ή κηθηό 

• Λνγρνεηδή βιάζηεζε κε: 

– Δπάθξηα άθαλζα θαη πιάγηα μπινθόξν ή κηθηό 

– Μόλν άθαλζα ρσξίο νθζαικνύο 

– Μηθηόο 

• Βξαρεία βιάζηεζε (ζπλήζσο άθπιιε) κε 1 ή πεξηζζόηεξα άλζε 

• Καξπνθνξεί επάθξηα ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε από κηθηό νθζαικό 

• Αλαγλσξίδεηαη ιόγσ ησλ ιεπηώλ βιαζηώλ θαη ηεο παξνπζίαο 

επάθξηα άθαλζαο 





ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΞΤΛΟΚΔΡΑΣΗΑ 

• Αεηζαιέο, πνιύγακν (δίνηθν δίθιηλν) δέλδξν 

• Οθζαικνί:  

– μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε 

– Απινί αλζνθόξνη πιάγηα, ζα δώζνπλ 

• Μνλνζηέιερε ηαμηαλζία ην θζηλόπσξν 

• Πνιπζηέιερε ηαμηαλζία ην θζηλόπσξν αλ βξίζθνληαη ζε μύιν ειηθίαο 

άλσ ηνπ 1.5 έηνπο 

• Καξπνθνξεί πιάγηα από απινύο αλζνθόξνπο 

νθζαικνύο πιάγηα ζε μύιν ειηθίαο > 1.5 έηνπο 

• Αλαγλσξίδεηαη ιόγσ ησλ αξηηόιεθησλ θύιισλ ηεο θαη ηπ 

ρξώκαηνο ηνπ μύινπ ηεο 





ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΛΩΣΟΤ 

• Φπιινβόιν δέλδξν, δίνηθν 

• Οθζαικνί:  

– μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ 

βιάζηεζε 

– Μηθηνί (επάθξηα θαη πιάγηα) , ζα δώζνπλ 

βιάζηεζε πνπ ζηα πιάγηα ζα θέξεη άλζε 

– Καξπνθνξεί ζε ηξέρνπζα βιάζηεζε πιάγηα 

από κηθηνύο νθζαικνύο 

– Παξαηεξνύκε πιάγηα θαη νπιέο θαξπώλ 





ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΕΗΕΤΦΗΑ 

• Φπιινβόιν δέλδξν 

• Οθζαικνί:  

– μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ 

βιάζηεζε 

– Μηθηνί (επάθξηα θαη πιάγηα) , ζα δώζνπλ 

πξνζσξηλή βιάζηεζε κε θύιια, πνπ ζηε καζράιε 

ηνπο ζα θέξνπλ κνλήξε άλζε. Σν ρεηκώλα απηή ε 

βιάζηεζε πέθηεη θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ 

δεκηνπξγνύληαη εμνγθώκαηα 

– Καξπνθνξεί ζε πξνζσξηλή βιάζηεζε πιάγηα από 

κηθηνύο νθζαικνύο 





ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΗΑ ΗΑΠΩΝΗΚΖ 

ΜΟΤΜΟΤΛΗΑ 
• Αεηζαιέο δέλδξν, πνπ αλζίδεη ην θζηλόπσξν 

• Οθζαικνί:  

– μπινθόξνη (επάθξηα θαη πιάγηα) θαη δίλνπλ βιάζηεζε. Σν 

θαινθαίξη θάπνηνο μπινθόξνο νθζαικόο ηεο θνξπθήο 

δηαθνξνπνηείηαη ζε αλζνθόξν, ν νπνίνο εθπηύζζεηαη θαη δίλεη 

βνηξπώδε ηαμηαλζία 

– Απινί αλζνθόξνη (επάθξηα ~)  

– Σν ρεηκώλα ν βιαζηόο επάθξηα ζα θέξεη είηε μπινθόξν νθζαικό 

είηε βνηξπώδε ηαμηαλζία 

– Καξπνθνξεί ζε βιάζηεζε ηνπ έηνπο επάθξηα από απινύο 

αλζνθόξνπο νθζαικνύο 



Μνπζκνπιηά ε Γεξκαληθή 

(θπιινβόιν) 


