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Περίληψη
Τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια της αµυγδαλιάς έχει µεγάλο εµπορικό
ενδιαφέρον και γίνονται εκτεταµένες φυτεύσεις στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες
χώρες της Μεσογείου. Η παλαιά Ιταλική ποικιλία ‘Tuono’ επεκτάθηκε στην Ιταλία
αλλά και σε άλλες χώρες για το χαρακτηριστικό της αυτογονιµότητας. Στην ‘Tuono’
δόθηκαν διαφορετικά ονόµατα όπως ‘Guara’, ‘Supernova’, ‘Truoito’ και ‘Mazetto’
κάτι που προκαλεί σύγχυση σε παραγωγούς και εµπόρους, και θα πρέπει να
διορθωθεί από τους φυτωριούχους. Σήµερα στην Ελλάδα η ‘Tuono’ αντικαθιστά σε
αρκετές περιοχές την ‘Ferragnes’, αλλά η φύτευσή της συνιστάται να γίνεται
συγκρατηµένα σε ψυχρές περιοχές προσβλέποντας στο χαρακτηριστικό της
αυτογονιµότητας και γνωρίζοντας πως υστερεί σε απόδοση και παρουσιάζει υψηλό
ποσοστό διπλών καρπών. Η ‘Ferragnes’ απαιτεί επικονίαση αλλά έχει όψιµη άνθηση,
ενώ ακόµα ποιο όψιµη άνθηση έχει περιορισµένος αριθµός ποικιλιών όπως οι
Ισπανικές ποικιλίες ‘Penta’, ‘Marinada’, ‘Tarraco’, ‘Viafas’. ‘Mardia’ και ‘Felisia’.
Μεγάλος αριθµός αυτογόνιµων ποικιλιών είναι σήµερα διαθέσιµος προς φύτευση,
αλλά δεν υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα της προσαρµοστικότητάς τους σε
διαφορετικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες της Ελλάδος.
Προέλευση και χαρακτηριστικά των ποικιλιών ‘Tuono’, ‘Guara’, ‘Supernova’,
‘Truoito’ και ‘Mazetto’.
Σε
εργασία
που
δηµοσιεύτηκε
µόλις
τον
∆εκέµβριο 2015 αναφέρεται
πως αποτελέσµατα αναλύσεων
του DNA από φύλλα των
‘Guara’
και
‘Supernova’
έδειξαν πως πρόκειται για τις
ίδιες ποικιλίες µε την ‘Tuono’
(Dicenta et al., 2015). Οι
παραπάνω ποικιλίες έχουν ίδια
φαινοτυπικά χαρακτηριστικά
όπως
χρόνο
άνθησης,
χαρακτηριστικό της αυτογονιµότητας, παραγωγικότητα, ζωηρότητα του δένδρου,
σχήµα καρπού, γεύση καρπού και ευπάθεια σε ασθένειες
Η ‘Tuono’ είναι παλαιά Ιταλική ποικιλία και αναφέρεται πως αρχικά
επεκτάθηκε στην περιοχή της Απούλια το 1830. Την δεκαετία του 1970 ήρθε στην
Ελλάδα µε τo όνοµα ‘Truoito’ (Stylianides, 1976), και πήγε στη Λιβύη και Τυνησία
µε το όνοµα ‘Mazetto’. Tο όνοµα ‘Guara’ δόθηκε από το ερευνητικό κέντρο CITA
στη Ζαραγόζα (Ισπανία) το έτος 1987 σε γενότυπο που είχε λάθος σηµανθεί. H
‘Guara’ αποτελούσε το 95% των φυτών που διαδόθηκαν από το CITA και
πολλαπλασιάστηκαν σε φυτώρια της Ισπανίας, µεταξύ των ετών 1996 και 2010. Το
2003 η ‘Guara’ εγγράφηκε στην Ισπανικό Κατάλογο Προστατευµένων ποικιλιών και
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ενώ η εγγραφή ήταν για 20 χρόνια, αυτή ακυρώθηκε το 2012, παρά τη µεγάλη
διάδοση αυτής της ποικιλίας κατά τα εννέα χρόνια που ήταν εγγεγραµµένη.
Η ‘Tuono’ είναι αυτογόνιµη και παράγει καλύτερα σε περιοχές όπου οι
καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές κατά την ανθοφορία, σε σύγκριση µε την
Γαλλικής προέλευσης ‘Ferragnes’ για την οποία απαιτείται επικονιάστρια ποικιλία
και ευνοϊκές συνθήκες κατά την περίοδο της άνθησης, δηλαδή θερµοκρασίες
µεγαλύτερες από 12ºC, να µην βρέχει και να µην φυσά δυνατός άνεµος, για καλή
καρπόδεση. Η περίοδος άνθησης της ‘Tuono’ είναι ίδια µε αυτή της ‘Ferragnes’.
Η ευρεία διάδοση της ‘Tuono’ σε Ισπανία και Ιταλία έγινε για το
χαρακτηριστικό της αυτογονιµότητας, αν και είναι γνωστό πως σε άλλα
χαρακτηριστικά υπολείπεται από τη ‘Ferragnes’ (Dicenta et al., 2015; Safenut
database). Έχει µέση παραγωγικότητα και αρκετά διπλά (µέση τιµή 15% και µπορεί
να φτάσει και στο 25% ανάλογα µε τη χρονιά), καθώς και είναι πολύ ευπαθής στο
µύκητα πολύστιγµα. Η ψίχα είναι µικρότερη της Texas, σε σχήµα καρδιάς, έχει
ελαφρώς πικρή γεύση και µια αίσθηση επιφανειακά σαν τρίχωµα (έντονο χνούδι) ως
ξηρός καρπός. Ο καρπός είναι ηµίσκληρος, µε ποσοστό ψίχας 33-34%. Συγκοµίζεται
νωρίτερα από τη Ferragnes. Τέλος, αναφέρεται πως είναι ανθεκτική στη µονίλια.
Η ποικιλία ‘Lauranne’
Η ποικιλία ‘Lauranne’
καλλιεργείται εκτεταµένα στην
Γαλλία.
Προήλθε
από
διασταύρωση
‘Tuono’
µε
‘Ferragnes’ το 1978 στο INRA
(Γαλλία) και είναι εγγεγραµµένη
στον Γαλλικό κατάλογο ποικιλιών
από το 1991. Είναι αυτογόνιµη
ποικιλία
που
µπορεί
να
καλλιεργηθεί χωρίς επικονιαστές.
Ανθίζει τρεις ηµέρες µετά τη
‘Ferragnes’. Εισέρχεται γρήγορα
σε παραγωγή µε παραγωγικότητα χωρίς διακυµάνσεις αλλά µικρότερη σε σχέση µε
τη ‘Ferragnes’. Το µέγεθος ψίχας είναι µικρό προς µέτριο.
Άλλες αυτογόνιµες ποικιλίες
Αυτογόνιµες ποικιλίες αµυγδαλιάς που δηµιουργήθηκαν από βελτιωτικά
προγράµµατα ερευνητικών ιδρυµάτων της Ισπανίας είναι οι παρακάτω:
α) ‘Belona’, ‘Soleta’, ‘Viafas’, ‘Mardia’ και ‘Felisia’ από το CITA de Aragon
στη Ζαραγόζα,
β) ‘Vairo’, ‘Costanti’, ‘Marinada’ και ‘Tarraco’ από το IRTA της Ισπανίας,
και
γ) ‘Antoneta’, ‘Marta’ και ‘Penta’ από το CEBAS-CSIC, Murcia Ισπανίας.
Από τις παραπάνω ποικιλίες, ποιο όψιµη άνθηση από τη ‘Ferragnes’ έχουν
µόνο η ‘Penta’, ‘Marinada’, ‘Tarraco’, ‘Viafas’, ‘Mardia’ και ‘Felisia’. Όλες οι
υπόλοιπες έχουν ίδιο χρόνο άνθησης ή ανθίζουν νωρίτερα από τη ‘Ferragnes’ αλλά
υπερτερούν στο χαρακτηριστικό της αυτογονιµότητας. Οι παραπάνω ποικιλίες είναι
αναγκαίο να αξιολογηθούν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος, πριν φυτευτούν
από τους παραγωγούς.
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Η ποικιλία ‘Ferragnes’
Η ποικιλία ‘Ferragnes’
απαιτεί
επικονιαστές.
Είναι
Γαλλικής
προέλευσης
και
καλλιεργείται σήµερα σε όλες τις
χώρες της Μεσογείου σαν κύρια
ποικιλία.
Για
επικονίαση
της
‘Ferragnes’
συνιστάται
η
‘Ferraduel’ που παρουσιάζει όµως
µειονεκτήµατα όπως: 1)
η
χαµηλότερη περιεκτικότητα σε
ψίχα (µικρότερο κατά 7%), και 2)
κυρίως η παρενιαυτοφορία της
(καλό κλάδεµα τη µειώνει). Η ‘Texas’ ανθίζει 7 ηµέρες νωρίτερα από τη ‘Ferranges’
και γι’ αυτό δεν είναι κατάλληλη για επικονιάσεις.
Παράγει καρπούς µέσου-µεγάλου µεγέθους, σκληροκέλυφους. Συγκοµίζεται
περίπου 9 ηµέρες πριν από την ‘Texas’ και έχει αναλογία ψίχας έως 34,2%.
∆ηµιουργεί πολλά καρποφόρα όργανα, ακόµα και σε χοντρούς βλαστούς. Επειδή
καρποφορεί πάνω σε ηµιµόνιµα καρποφόρα όργανα (ροζέτες) έχει την τάση να
παρενιαυτοφορεί και γι’ αυτό χρειάζεται κλάδεµα τµηµατικής ανανέωσης. Σε σχετικά
οριζόντιους υποβραχίονες πρέπει να αφήνουµε καρποφόρους βλαστούς να
καρποφορούν για 3-4 έτη και να τους αντικαθιστούµε τµηµατικά. Τα θετικά
χαρακτηριστικά της ‘Ferragnes’ είναι: 1) Ανθίζει όψιµα, 2) µπαίνει γρήγορα στην
παραγωγή και έχει µεγάλη παραγωγικότητα, 3) έχει καλή ποιότητα ψίχας και
αναλογία ψύχας 34,2%, 4) αντέχει σε ορισµένες ασθένειες όπως το πολύστιγµα, και
5) η αποφλοίωση στο µηχανικό αποφλοιωτήρα είναι τέλεια.
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