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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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