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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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