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1. Κυριότερες ευρέως καλλιεργούμενες ποικιλίες
επιτραπέζιων ροδακίνων
y Early May Crest
Επισημάνθηκε στην Καλιφόρνια των
ΗΠΑ και άρχισε να διαδίδεται από το
1988. Έχει μικρές απαιτήσεις σε χαμη-

λές θερμοκρασίες. Ανθίζει περίπου 10
ημέρες πριν από τη Red Haven. Τα άνθη
της είναι ροδοπέταλα ομοιόμορφα κατανεμημένα στο δένδρο. Το δένδρο είναι ημιορθόκλαδο, μέτριας ανάπτυξης
με σφαιρική κόμη. Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, αρκετά γευστικός, μετρίου μεγέθους και σχήματος
σφαιρικού. Το μέσο βάρος καρπού είναι περίπου 100 γραμμάρια. Ο καρπός
καλύπτεται κατά 70–80% από κόκκινο
χρώμα. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη. Ωριμάζει περίπου 35-40 μέρες πριν από τη
Red Haven. Ως υπερπρώιμη ποικιλία η
παραγωγή της είναι αρκετά καλή.

κός, μετρίου μεγέθους, με σχήμα σφαιρικό - ωοειδές με κοντό χνούδι και με
εξέχουσα ραφή. Το μέσο βάρος καρπού
είναι περίπου100 γραμμάρια. Ο καρπός

καλύπτεται κατά 70–80% από κόκκινο
χρώμα. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη. Ωριμάζει περίπου 35 μέρες πριν από την
Red Haven. Ως υπερπρώιμη ποικιλία η
παραγωγή της είναι αρκετά καλή.

y May Crest

μία εβδομάδα νωρίτερα από την Red
Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα
ομοιόμορφα κατανεμημένα στο δένδρο, παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή
στις χαμηλές θερμοκρασίες όταν είναι
κλειστά. Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος,
κιτρινόσαρκος, αρκετά γευστικός, μετρίου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού.
Το μέσο βάρος καρπού είναι 110 γραμμάρια και η μέση περίμετρός του 18,4
εκατοστά. Ο καρπός καλύπτεται κατά
70–100% από κόκκινο λαμπερό χρώμα.
Έχει άριστη αντοχή στις μεταχειρίσεις
– μεταφορές. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη. Ωριμάζει 30 μέρες πριν από την Red
Haven. Παρουσιάζει ευαισθησία στην
έλλειψη ψευδαργύρου. Δεν συνιστάται
για πολύ ασβεστούχα εδάφη γιατί παρουσιάζει ευπάθεια στην έλλειψη σιδήρου. Παρά τα μικρά της προβλήματα
είναι η πιο αξιόλογη πρώιμη ποικιλία.

y Spring Crest

Προήλθε από μεταλλαγή της Spring
Crest. Επισημάνθηκε στην Καλιφόρνια

Προήλθε από διασταυρώσεις των ποικιλιών FV 89-14 [(Fireglow X Hiley) x
Fireglow] x Spring time που έγιναν στην

των ΗΠΑ από τον W.Y. Minani. Άρχισε
να διαδίδεται από το 1977. Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (700 ώρες κάτω από 7o C). Ανθίζει

Georgia των ΗΠΑ το 1958 (USDA). Άρχισε να διαδίδεται από το 1969. Είναι
ποικιλία ζωηρή και παραγωγική. Έχει
μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (650 ώρες κάτω από 7o C). Αν-

y Early Crest
Προήλθε από μεταλλαγή της Spring
Crest. Επισημάνθηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ to 1984 από τον Marvin
Gerdts, Sanger, California και τα Φυτώρια Agri Sun, Selma.
Έχει μικρές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (250 ώρες κάτω από 7o C) και
ανθίζει περίπου 10 ημέρες πριν από την
Red Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα. Το δένδρο είναι ημιορθόκλαδο,
μέτριας ανάπτυξης με σφαιρική κόμη.
Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, αρκετά γευστικός και ελκυστι-
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θίζει μία εβδομάδα νωρίτερα από την
Red Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα ομοιόμορφα κατανεμημένα στο
δένδρο. H αντοχή τους στις χαμηλές
θερμοκρασίες συγκριτικά με την May
Crest είναι μικρότερη. Ο καρπός είναι
ημιεκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, γευστικός, μετρίου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού. Το μέσο βάρος καρπού είναι 120
γραμμάρια και η μέση περίμετρός του
19,7 εκατοστά. Ο καρπός καλύπτεται
κατά 70–95% από κόκκινο επίχρωμα.
Έχει άριστη αντοχή στις μεταχειρίσεις
– μεταφορές. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη,
πρώιμη, ωριμάζει 20-25 μέρες πριν από
την Red Haven. Είναι η βασική ποικιλία
από την οποία προήλθαν η May Crest
και η Spring Lady. Το δένδρο παρουσιάζει μικρή ευαισθησία στο Fusicoccum
amygdali.

y Spring Belle
Προήλθε από άγνωστο σπορόφυτο στη
Cesena, Forli, της Ιταλίας. Άρχισε να δια-

άρχισε να διαδίδεται από το 1958. Είναι
ποικιλία ζωηρή και παραγωγική με μέ-

τριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (περίπου 650 ώρες κάτω από 7ο C).
Ανθίζει 3 μέρες νωρίτερα από την Red
Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα
μέτριου μεγέθους. Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος, πολύ μεγάλος για την εποχή
του, έχει σάρκα κίτρινη τραγανή, είναι
πολύ ανθεκτικός στις μεταχειρίσεις και
τις μεταφορές, καλύπτεται κατά 60–80%
από κόκκινο επίχρωμα. Είναι ποικιλία
αυτογόνιμη, πρώιμη, ωριμάζει 7–10 μέρες πριν την Red Haven. Έχει πολύ έντονο το χαρακτηριστικό του σχισίματος
του πυρήνα.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙ Ε Σ
τα άνθη. Ωριμάζει στις 15-25 Ιουλίου
στις ψυχρότερες-βόρειες περιοχές και
αρχές Ιουλίου στις πιο ζεστές περιοχές.
Μεσοπρώϊμη ποικιλία. Το δένδρο είναι
μέτρια ζωηρό, αρκετά πλαγιόκλαδο και
πολύ παραγωγικό. Ο καρπός είναι μεγάλος (μέσο βάρος 200 γρ), στρογγυλός ή
πεπλατυσμένος. Ο φλοιός κίτρινος με
φωτεινό κόκκινο επίχρωμα που καλύπτει 60-80% της επιφάνειάς του. Η σάρκα είναι συνεκτική, κίτρινη με κόκκινες
νευρώσεις κοντά στον πυρήνα και με
πολύ ωραία γεύση. Η Red Haven είναι
ποικιλία κατάλληλη για νωπή κατανάλωση και για κονσερβοποίηση. Παρουσιάζει καλή αντοχή στους χειρισμούς
αλλά είναι πολύ ευαίσθητη στον μύκητα
Fusicoccum amygdali. Είναι η πιο διαδεδομένη ποικιλία στην Ελλάδα και το
εξωτερικό γι’ αυτό θεωρείται και σαν
ποικιλία αναφοράς.

y Royal Glory
Αμερικανική ποικιλία που έχει δημιουργηθεί στο Modesto της Καλιφόρνιας από

y Red Haven
Αμερικανική ποικιλία που έχει δημιουργηθεί στο Michigan από διασταύρωση μεταξύ της Hale haven και της
Cal haven. Παρουσιάζει άνθιση μέσηςόψιμης εποχής, τα άνθη είναι καμπανοειδή. Έχει νεφροειδείς νεκτάριους αδέδίδεται από το 1985. Είναι ποικιλία μετρίως ζωηρή και αρκετά παραγωγική.
Ανθίζει μία εβδομάδα νωρίτερα από την
Red Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα, ομοιόμορφα κατανεμημένα στο
δένδρο. Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος,
κιτρινόσαρκος, γευστικός, μετρίου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού. Το μέσο
βάρος καρπού είναι 146 γραμμάρια. Ο
καρπός καλύπτεται κατά 90–95% από
κόκκινο επίχρωμα. Έχει άριστη αντοχή
στις μεταχειρίσεις – μεταφορές. Είναι
ποικιλία αυτογόνιμη, πρώιμη, ωριμάζει
18-20 μέρες πριν από την Red Haven.

y June Gold
Δημιουργήθηκε στο Οντάριο της Καλιφόρνια από τον H.C. Swim με διασταυρώσεις της Flamingo x Spring time,

νες και μεγάλες απαιτήσεις σε χαμηλές
θερμοκρασίες (950 ώρες). Σε αντίθεση
με τις άλλες ποικιλίες, την άνοιξη εμφανίζονται πρώτα τα φύλλα και μετά
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ελεύθερη επικονίαση της May Grand
και άρχισε να διαδίδεται από το 1987.
Είναι ποικιλία ζωηρή και παραγωγική με
μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα
μέτριου μεγέθους. Ο καρπός είναι ημιεκπύρηνος μέσου μεγέθους, σχήματος
στρογγυλού-ελλειπτικού ελαφρά ασύμμετρου, έχει σάρκα κίτρινη πολύ τραγανή με πολλά σάκχαρα σε σχέση με τα
οξέα της, τα οποία δίνουν μία ιδιαίτερη
έντονα γλυκίζουσα γεύση η οποία δεν
αρέσει σε πολλούς καταναλωτές.
Είναι πολύ ανθεκτική στις μεταχειρίσεις
και τις μεταφορές. Η επιδερμίδα της είναι λίγο χνουδωτή, μετρίως λαμπερή,
με επίχρωμα κόκκινο το οποίο καλύπτει
κατά 90-100% τον καρπό ακόμη και σε
πρώιμο στάδιο πριν την συγκομιδή. Η
ιδιότητά της αυτή, του έντονου πρώι-
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μου χρωματισμού, συνετέλεσε ώστε η
ποικιλία αυτή να συγκομίζεται άγουρη
από τους παραγωγούς και να υποβαθμίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
της. Ωριμάζει περίπου 7 ημέρες μετά
την Red Haven.

y Maria Bianca
Προήλθε από διασταύρωση της Honey
Dew Hale x Michelini, που έγινε στην
Φλωρεντία της Ιταλίας από τον καθηγητή E. Belini. ΄Άρχισε να διαδίδεται από
το 1980. Είναι ποικιλία ζωηρή, παραγωγική με μέτριες απαιτήσεις σε ψύχος. Τα
άνθη της είναι καμπανοειδή και τα νεκτάρια των φύλλων σφαιρικά. Ο καρπός
είναι εκπύρηνος, λευκόσαρκος, πάρα
πολύ γευστικός, μεγάλος στο μέγεθος,
με μέσο βάρος 180 γρ. Η κοιλότητα του

και άρχισε να διαδίδεται από το 1963.
Είναι ποικιλία ζωηρή, παραγωγική. Τα
άνθη της είναι καμπανοειδή. Ανθίζει
μερικές μέρες πριν την Red Haven. Ο
καρπός είναι εκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, πολύ γευστικός, σχήματος σφαιρικού ωοειδούς, μεγάλου μεγέθους. Το
μέσο βάρος του καρπού είναι περίπου
280 γραμμάρια και καλύπτεται κατά 4060% με κόκκινο επίχρωμα. Ωριμάζει 10
μέρες μετά την Red Haven. Καρπός με
καλή-μέτρια αντοχή στις μεταχειρίσειςμεταφορές. Παρουσιάζει μέτρια αντοχή
στις χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης παρουσιάζει κάποια ευπάθεια στο κορύνεο, στο ωίδιο, στον ανθονόμο και τον
φυλλοδέτη. Ποικιλία πολύ κατάλληλη
για την εσωτερική αγορά αλλά δευτερευόντως και για εξαγωγές. Μεσοπρώϊμη ποικιλία.

prunorum και την Cytospora spp. Δεν συνιστάται σε περιοχές που παρουσιάζουν
έντονα συμπτώματα έλλειψης σιδήρου.
Διαφορετικά πρέπει να παίρνονται ορισμένα μέτρα (υποκείμενο GF 677 και
επεμβάσεις με χηλικές ενώσεις Fe αν
χρειασθεί). Παρουσιάζει πολύ υψηλό
ποσοστό καρπόδεσης που πολλές φορές ξεπερνάει το 90%. Λόγω αυτής της
ιδιότητάς της αλλά και των πολύ μικρών
καρποπτώσεων που παρουσιάζει σε
όλα τα κύματα, ενδείκνυται η εφαρμογή
του αραιώματος να γίνεται πολύ νωρίς,
ακόμη και 15 μέρες πριν από τις άλλες
ποικιλίες. ΄Όψιμο αραίωμα επιδρά δυσμενώς στο μέγεθος του καρπού.

y July Lady

y Sun Crest

Προήλθε από διασταύρωση της J.H.
Hale x μιας μεταλλαγής της νεκταρινιάς

Προήλθε από διασταύρωση της Alamar
x Gold Dust που έγινε στην Καλιφόρνια
των ΗΠΑ (USDA). ΄Άρχισε να διαδίδεται
από το 1959. Είναι ποικιλία ζωηρή, πολύ
παραγωγική με μέτριες απαιτήσεις σε
χαμηλές θερμοκρασίες. Τα άνθη της
είναι ροδοπέταλα, ομοιόμορφα κατανεμημένα στο δένδρο. Ο καρπός είναι
εκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, πάρα πολύ
γευστικός, μεγάλου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού. Το μέσο βάρος του
καρπού είναι 220 γραμμάρια και η περίμετρός του 23,7 εκατοστά. Ο καρπός
καλύπτεται κατά 50-60% με κόκκινο όχι
πολύ λαμπερό επίχρωμα. Η κοιλότητα
του μίσχου είναι κλειστή και τα νεκτάρια
των φύλλων νεφροειδή. Η ανθεκτικότητα του καρπού στις μεταφορές-μεταχειρίσεις είναι πολύ καλή. Ωριμάζει 18 μέ-

Blazing Gold. Δημιουργήθηκε από τον
R.H. Calison στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ

ρες μετά από την Red Haven. Έχει μικρή
ευπάθεια στο Βακτήριο Pseudomonas

μίσχου είναι κλειστή. Η αντοχή στις μεταφορές είναι καλή. Ο καρπός καλύπτεται κατά 40-70% από κόκκινο χρώμα.
Ωριμάζει 6-7 μέρες μετά την Red Haven.
Πρόκειται για μια πολύ καλή λευκόσαρκη ποικιλία.

y Sun Clound
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Προήλθε από διασταύρωση της J.H.
Hale x Merrill Gem. Την δημιούργησε
ο E. Merrill στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.
Άρχισε να διαδίδεται από το 1970. Είναι ποικιλία μέτρια ζωηρή, παραγωγική. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές
θερμοκρασίες (700 ώρες). Ανθίζει μαζί
με την Red Haven. Τα άνθη της είναι καμπανοειδή με ομοιόμορφη διασπορά
στο δένδρο. Ο καρπός είναι εκπύρηνος,
κιτρινόσαρκος, με καλά γευστικά χαρακτηριστικά, μέτριου μεγέθους (AA και
Α). Έχει σχήμα σφαιρικό-ωοειδές συμμετρικό. Η κοιλότητα του μίσχου είναι
κλειστή. Το μέσο βάρος του καρπού είναι 160 γραμμάρια και η περίμετρός του
είναι 21,6 εκατοστά. Καλύπτεται κατά
60-100% με κόκκινο χρώμα, έχει άριστη
αντοχή στις μεταφορές-μεταχειρίσεις. Οι
καρποί δεν δείχνουν καθόλου συμπτώματα ιώσεων και ωριμάζουν 25 μέρες
μετά την Red Haven. Θεωρείται ως μια
από τις πιο ανεκτικές στην ίωση sharka
ποικιλία. Παρουσιάζει μία αρκετά μεγάλη ευπάθεια των καρπών στην Μονίλια

και για τον λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε μέτρα προστασίας κατά
της ασθένειας, ιδίως δε στους καρπούς
οι οποίοι πρόκειται να συντηρηθούν ή
να ταξιδεύσουν στο εξωτερικό.

y Fayette

Προήλθε από διασταύρωση της Fay
Elberta x FV89-14[(Fire Glow x Hiley)
x Fire Glow]. Την δημιούργησε ο J.H.
Weinberger στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.
Άρχισε να διαδίδεται από το 1966. Είναι
ποικιλία ζωηρής ανάπτυξης, παραγωγική με αρκετές απαιτήσεις σε χαμηλές
θερμοκρασίες (850 ώρες). Τα άνθη της
είναι ροδοπέταλα, ομοιόμορφα κατανεμημένα στο δένδρο. Τα νεκτάρια των
φύλλων είναι σφαιρικά. Ο καρπός είναι
εκπύρηνος, σφαιρικός, κιτρινόσαρκος

με καλά γευστικά χαρακτηριστικά, μέτριου-μεγάλου μεγέθους. Το μέσο βάρος
καρπού είναι 200 γραμμάρια και η περίμετρος του κορμού είναι 22,5 εκατοστά.
Ο καρπός καλύπτεται κατά 60-70% από
κόκκινο χρώμα. ΄Έχει πολύ καλή-άριστη
αντοχή στις μεταχειρίσεις-μεταφορές
και προωθείται σε αντικατάσταση της
J.H. Hale. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη (σε
αντίθεση με την J.H. Hale ) και ωριμάζει
33-35 μέρες μετά την Red Haven. Σαν
μειονεκτήματά της αναφέρουμε την
εμφάνιση σκωρίασης στο άκρο του
καρπού ή και στις παρειές που οφείλεται πολλές φορές στην προσβολή από
το ωίδιο της μηλιάς (Rusty spot) επίσης
στην επίδραση ορισμένων γεωργικών
φαρμάκων ή όταν επικρατούν χαμηλές
θερμοκρασίες κατά το γλίστρημα του
κάλυκα και την μικρή σχετικά ικανότητά
της στην απορρόφηση των θρεπτικών
στοιχείων σιδήρου (Fe) και αζώτου (Ν).

y O’ Henry
Προήλθε από το Grant Merrill, Red Bluff,
της Καλιφόρνια των ΗΠΑ (USDA). Άρχισε να διαδίδεται από το 1970. Είναι
πατενταρισμένη ποικιλία με αριθμό Πατέντας Νο 2964, Mercil, Merrill O’ Henry.
Είναι ποικιλία ζωηρή και αρκετά παραγωγική. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα
με αρκετές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (750 ώρες). Τα νεκτάρια των
φύλλων είναι νεφροειδή. Ο καρπός είναι εκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, αρκετά
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γευστικός και πολύ τραγανός, μεγάλου
μεγέθους με μέσο βάρος περίπου 240
γραμμάρια, σχήματος σφαιρικού ελαφρά ασύμμετρου ο οποίος καλύπτεται
κατά 50-60% με κόκκινο λαμπερό επίχρωμα. Έχει σε πολλές περιπτώσεις διογκωμένη ραφή η οποία μπορεί να εμ-

φανίσει ρωγμές. Γύρω από τον πυρήνα
η σάρκα είναι έντονα κόκκινη. Η ανθεκτικότητα του καρπού στις μεταφορέςμεταχειρίσεις είναι καλή. Ωριμάζει 45
μέρες μετά από την Red Haven. Στους
χειμωνιάτικους παγετούς έδειξε μικρή
αντοχή αλλά έχει πολύ καλή αντοχή
στους παγετούς της άνοιξης. Είναι ευπαθής στη βακτηριακή κηλίδωση. Γενικά για την εποχή της είναι μια πολύ καλή
ποικιλία αρκετά ελκυστική με καλή υφή
και ποιότητα καρπού για όψιμο ροδάκινο.

2. Κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες νεκταρινιάς
y Adriana

ωρίμανση κοκκινίζει στο εσωτερικό
της. Η επιδερμίδα της είναι κίτρινη και
καλύπτεται κατά 80–90% από κόκκινο
λαμπερό επίχρωμα. Είναι ποικιλία αυτογόνιμη, πρώιμη, ωριμάζει 21–24 μέρες
πριν την Red Haven. Είναι από τα πλέον
καλλιεργούμενα πρώιμα νεκταρίνια στη
χώρα μας.

Δημιουργήθηκε στη Faenza της Ιταλίας
με διασταυρώσεις της May Grand x Early
Sungrand, άρχισε να διαδίδεται από το
1988. Είναι ποικιλία μετρίως ζωηρή και
παραγωγική με μέτριες απαιτήσεις σε
χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθίζει 5-8 μέρες νωρίτερα από την Red
Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα
μέτριου μεγέθους. Είναι νεκταρίνι κιτρινόσαρκο. Ο καρπός είναι συμπύρηνος
μικρού-μέτριου μεγέθους (120 γρ), έχει
σάρκα αρκετά τραγανή, η οποία όταν
ο καρπός βρίσκεται σε προχωρημένη

y Rita Star
Δημιουργήθηκε στην California της
Αμερικής. Προήλθε από διασταύρωση
της Aurelio Grand x άγνωστο σπορόφυτο, άρχισε να διαδίδεται από το 1990.
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Είναι ποικιλία μετρίως ζωηρή και παραγωγική, με μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Ανθίζει 10-12 μέρες νωρίτερα από την
Red Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέ-

y May Grand
Αμερικάνικη ποικιλία που δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια από αυτεπικονίαση του σποροφύτου της διασταύρωσης
Red Grand x Early Sungrand, πρώιμης
άνθησης, με άνθη ροδοπέταλα και νεφροειδείς νεκτάριους αδένες. Οι καρποί

ζωηρή ορθόκλαδη και παραγωγική ποικιλία, μέσης εποχής άνθησης. Ο καρπός
είναι ωοειδής ασύμμετρος, πολύ μεγάλος για την εποχή του (180 γρ). Η κοιλότητα του μίσχου είναι μέτρια, η επιδερμίδα κόκκινη λαμπερή που καλύπτεται
κατά 90% από κόκκινο επίχρωμα. Έχει
σάρκα λευκή, τραγανή, γευστική αρωματική με κόκκινο χρώμα γύρω από τον
πυρήνα ο οποίος είναι μικρός σε σχέση
με το μέγεθος του καρπού. Ωριμάζει 12
μέρες πριν από την Red Haven. Είναι
πολύ αξιόλογη ποικιλία γι’ αυτό αντικατέστησε την ποικιλία Snow Queen η
οποία παρουσιάζει προβλήματα με τις
ιώσεις.

y Sun Free
ταλα μέτριου μεγέθους. Είναι νεκταρίνι
κιτρινόσαρκο. Ο καρπός της είναι συμπύρηνος, μικρού-μέτριου μεγέθους
(110 γρ) ελαφρά ασύμμετρος. Η σάρκα
της είναι μετρίως τραγανή και αρκετά
εύγευστη. Η επιδερμίδα της είναι πρασινοκίτρινη και καλύπτεται κατά 80–100%
από κόκκινο επίχρωμα. Είναι ποικιλία
αυτογόνιμη, πρώιμη, ωριμάζει 20 μέρες
πριν την Red Haven.

y Aurelio Grand

ωριμάζουν 15 μέρες νωρίτερα από την
Red Haven. Το δένδρο είναι ζωηρό, με
μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (800 ώρες) και μέτρια παραγωγικό. Ο καρπός είναι μέτριου μεγέθους
(μέσο βάρος 100 γρ), κιτρινόσαρκος,
ημιεκπύρηνος, σχήματος σφαιρικούελλειψοειδούς, ο βασικός χρωματισμός
του καρπού είναι κίτρινος με κόκκινο
φωτεινό επίχρωμα που καλύπτει το 60100% της επιφάνειας, σάρκα κίτρινη,
συνεκτική, με άριστη γεύση. Είναι λίγο
ευαίσθητη στη σκωριόχρωμη απόχρωση του φλοιού και σε μερικές χρονιές
και περιοχές αρκετά ευαίσθητη στο σχίσιμο του φλοιού.

y Caltesse 2000

Ποικιλία που ωριμάζει 16-18 μέρες πριν
από την Red Haven. Το δένδρο είναι ζωηρό, παραγωγικό κυρίως στις θερμές
περιοχές. Τα άνθη της είναι καμπανοειδή. Ο καρπός είναι μικρός σφαιρικός ή
ελαφρά πεπλατυσμένος, με μεγάλη ανεκτικότητα στην ίωση σάρκα PPV. Ο φλοιός έχει φωτεινό κόκκινο χρώμα και η
σάρκα είναι κίτρινη, συνεκτική, με πολύ
καλή γεύση. Πρώιμη ποικιλία, ωριμάζει
18 μέρες πριν από την Red Haven.
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Προήλθε από διασταύρωση των ποικιλιών Stark Red Gold και Snow Queen.
΄Άρχισε να διαδίδεται από το 1987. Είναι
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Δημιουργήθηκε στην Καλιφόρνια από
το Υπουργείο Γεωργίας των Η.Π.Α.
(USDA) με διασταύρωση των ποικιλιών
P42-81 x P42-91. Είναι ποικιλία ζωηρή.
Ανθίζει μια εβδομάδα πριν από την Red

Haven (αλλά αν και ανθίζει πρώιμα) έχει
μέτρια-μεγάλη αντοχή στις χαμηλές
θερμοκρασίες. Ωριμάζει λίγο μετά την
Maria Emilia, αλλά προτιμάται σε πιο
παγετόπληκτες περιοχές. Η ανθοφορία
είναι καλή και έχει ανάγκη από μέτριοαυστηρό αραίωμα. Έχει νεφροειδείς νεκτάριους αδένες και μικρές απαιτήσεις
σε χαμηλές θερμοκρασίες (500 ώρες). Ο
καρπός είναι εκπύρηνος κιτρινόσαρκος
σφαιρικός με καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Το σχήμα του καρπού είναι σφαιρικό-ωοειδές. Ο καρπός καλύπτεται
κατά 70% με κόκκινο-ροζ χρώμα. Το μέγεθος του καρπού είναι μέτριο με μέσο
βάρος 140 γρ. Υπάρχει ένας κλώνος ιωμένος που δημιουργεί στους καρπούς
σκωρίαση. Παρουσιάζει ασυμφωνία με
το Damas 1869. Ωριμάζει 10 μέρες πριν
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λία ζωηρή, πολύ παραγωγική. ΄Εχει σχετικά μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (700 ώρες), είναι αυτογόνιμη
και τα νεκτάρια των φύλλων της είναι
νεφροειδή. Ανθίζει λίγες μέρες πριν από
την Red Haven. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα ομοιόμορφα κατανεμημένα
στο δένδρο. Ο καρπός είναι εκπύρηνος,
κιτρινόσαρκος, με καλά γευστικά χαρακτηριστικά, μεγάλου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού - ελαφρά ωοειδούς. Το
μέσο βάρος του καρπού είναι 220 γρ.
Ο καρπός καλύπτεται κατά 50-70% με
κόκκινο επίχρωμα. Η αντοχή του καρ-

την Red Haven.

y Spring Red
Προήλθε από ελεύθερη επικονίαση της
Summer Grand. Επισημάνθηκε στην
Καλιφόρνια των Η.Π.Α. από τον F.W.
Anderson. Είναι ποικιλία ζωηρή με αρκετές απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες (950 ώρες) και παραγωγική. Ανθίζει
δύο μέρες πριν την Red Haven, τα άνθη
της είναι ροδοπέταλα και τα νεκτάρια
των φύλλων νεφροειδή συνήθως 3 ή 4.
Ο καρπός είναι εκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, με καλά γευστικά χαρακτηριστικά.
του πυρήνα των καρπών.

y Stark Red Gold

Το μέσο βάρος του καρπού είναι 150
γρ και το σχήμα του σφαιρικό-σφαιρικό
επίμηκες. Ο καρπός καλύπτεται κατά 80100% με κόκκινο επίχρωμα. ΄Έχει καλή
αντοχή στις μεταχειρίσεις-μεταφορές.
Ωριμάζει 2-3 μέρες πριν την Red Haven.
Η Spring Red είναι γενικά μία πολύ καλή
για την εποχή της ποικιλία και υπερέχει
κατά πολύ από την Early Sun Grand με
την οποία ωριμάζει περίπου τον ίδιο
χρόνο.

Προήλθε από διασταύρωση των ποικιλιών Hal-Berta Giant x Sunrise. Επελέγη
από τον F.W. Anderson στην Καλιφόρνια
των Η.Π.Α. Άρχισε να διαδίδεται από το
1962. Έχει μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι ποικιλία μέτρια
ζωηρή και πολύ παραγωγική. Είναι η
πιο διαδεδομένη στην Ελλάδα ποικιλία.
Συντηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα στα ψυγεία. Ο καρπός είναι μεγάλος
εκπύρηνος, κιτρινόσαρκος, σφαιρικός
συμμετρικός με πολύ καλά – άριστα

y Venus
Άρχισε να διαδίδεται από το 1986. Το
δένδρο είναι ζωηρό, πολύ παραγωγικό.
Ο καρπός ωριμάζει 31 μέρες μετά την
Red Haven, λίγο μετά την Fantasia την
οποία εκτοπίζει λόγω του μεγάλου μεγέθους του καρπού (220-230 γρ). Πολύ

y Firebright
Προήλθε από διασταύρωση των ποικιλιών Flavor top x 66-90 (F2 της Red King).
Είναι ποικιλία ζωηρή ημιορθόκλαδη,
αρκετά παραγωγική με άνθη ροδοπέταλα, νεφροειδείς νεκτάριους αδένες
και έχει μέτριες απαιτήσεις σε χαμηλές
θερμοκρασίες (750 ώρες). Ο καρπός είναι μέτριου-μεγάλου μεγέθους (150-170
γρ), εκπύρηνος επιμήκης κιτρινόσαρκος
και ολίγο αιματόσαρκος με καλά γευστικά χαρακτηριστικά. Ωριμάζει 2 μέρες
μετά την Red Haven. Αξιόλογη ποικιλία
με λαμπερό κόκκινο χρώμα του καρπού
σχεδόν σε όλη την επιφάνεια, μόνο που
ορισμένες χρονιές παρουσιάζει σχίσιμο

πού στις μεταχειρίσεις-μεταφορές είναι
καλή. Παρουσιάζει μία ευαισθησία στο
ωίδιο και τον εξώασκο. Είναι πολύ αξιόλογη όψιμη ποικιλία που ωριμάζει 30
μέρες μετά την Red Haven. Στην Καλιφόρνια είναι η πρώτη σε έκταση καλλιεργούμενη ποικιλία νεκταρινιάς.

γευστικά χαρακτηριστικά. Ο καρπός
καλύπτεται κατά 80-90% με κόκκινο
επίχρωμα. Η αντοχή στις μεταχειρίσειςμεταφορές είναι άριστη. Το μέγεθος του
καρπού είναι 200 γρ. Ωριμάζει 24 μέρες
μετά την Red Haven.

y Fantasia
Προήλθε από διασταύρωση της Gold
King x σπορόφυτο της Red King που έγινε στην Καλιφόρνια των Η.Π.Α. και επελέγη από τον J.H. Weinberger. ΄Άρχισε
να διαδίδεται από το 1969. Είναι ποικι-
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αξιόλογη όψιμη ποικιλία που παρά τα
προβλήματα διάθεσης των ροδακίνων
συνεχίζει να διαδίδεται. ΄Έχει όμως μέτρια αντοχή στους ανοιξιάτικους παγετούς.

απαιτήσεις σε χαμηλές θερμοκρασίες
κάτω των 7ο C (950 ώρες). Ο καρπός είναι
εκπύρηνος μεγάλου μεγέθους (180-200
γρ περίπου), σφαιρικός που καλύπτεται
με ωραίο κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα
του καρπού είναι κίτρινη τραγανή και
πολύ γευστική. Ωριμάζει 65 μέρες μετά
την Red Haven.

y Tasty Free
Προήλθε από διασταύρωση των ποικιλιών Red Free x Autumn Gold. Δένδρο
ζωηρό, παραγωγικό σε όλες τις ζώνες
που καλλιεργείται η ροδακινιά, έχει νεφροειδείς νεκτάριους αδένες και είναι
μέσης εποχής άνθισης. Είναι κιτρινόσαρκη εκπύρηνη ποικιλία με αρκετές

3. Νέες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς που εισήχθησαν
και καλλιεργούνται στη χώρα μας
Rich May

Rich Lady

Κιτρινόσαρκη πρώιμη επιτραπέζια ποικιλία, ωριμάζει 33 μέρες πριν την Red
Haven. Είναι πρωιμότερη της May Crest.
Εχει πρώιμη ανθοφορία, είναι αρκετά
παραγωγική και πιο ζωηρή από τη May
Crest με την οποία έχει περίπου ίδιο μέγεθος καρπού.

Eπιτραπέζια κιτρινόσαρκη ποικιλία, ωριμάζει περίπου μαζί με την Red Haven.
Eχει πρώιμη ανθοφορία. Είναι πολύ παραγωγική, με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και καλό μέγεθος καρπού.

νος, κιτρινόσαρκος, αρκετά γευστικός
και τραγανός, μεγάλου μεγέθους με
μέσο βάρος περίπου 210 γραμμάρια,
σχήματος σφαιρικού-επίμηκες ελαφρά
ασύμμετρου ο οποίος καλύπτεται κατά
80-90% με βαθύ κόκκινο λαμπερό επίχρωμα. Γύρω από τον πυρήνα η σάρκα
είναι έντονα κόκκινη. Η ανθεκτικότητα
του καρπού στις μεταφορές-μεταχειρίσεις είναι καλή. Ωριμάζει 25 μέρες μετά
από την Red Haven. Έδειξε αρκετά καλή
αντοχή στους χειμωνιάτικους παγετούς.

y Elegant Lady

y Symphonie

Ruby Rich

Επιτραπέζια κιτρινόσαρκη ποικιλία.
Ωριμάζει 2 εβδομάδες πριν την Red Haven, έχει πρώιμη ανθοφορία, είναι πολύ
παραγωγική με καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και καλό μέγεθος καρπού.
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Προήλθε από ελεύθερη επικονίαση της
Early O’ Henry στο Bergerac της Γαλλίας.
Άρχισε να διαδίδεται από το 1984. Είναι ποικιλία μετρίως ζωηρή και αρκετά
παραγωγική. Τα άνθη της είναι ροδοπέταλα. Τα νεκτάρια των φύλλων είναι
σφαιροειδή. Ο καρπός είναι εκπύρη-
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Επιτραπέζια κιτρινόσαρκη ποικιλία,
ωριμάζει περίπου 21 μέρες μετά την
Red Haven. Εχει πρώιμη ανθοφορία. Είναι πολύ παραγωγική με καλά ποιοτικά
χαρακτηριστικά και καλό μέγεθος καρπού.

y Gladys
Λευκόσαρκη εκπύρηνη ποικιλία που
ωριμάζει 52 ημέρες μετά την Red Ha-

ven. Είναι πολύ παραγωγική και έχει
καλό μέγεθος καρπού.
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και υπεροχή των σακχάρων έναντι των
οξέων.

y Big bang

y Morsiani 90

Υπερπρώιμο κιτρινόσαρκο νεκταρίνι.
Ωριμάζει 21ημέρες πριν την Red Haven,
με καλή παραγωγικότητα και καλό για
την εποχή της μέγεθος καρπού (Α).

Όψιμο κιτρινόσαρκο νεκταρίνι, ωριμάζει 54 μέρες μετά την Red Ηaven, ανθίζει μαζί με την Red Gold. Παραγωγική
ποικιλία με καλό μέγεθος καρπού.

y Big Top
Πρώιμο κιτρινόσαρκο νεκταρίνι με καλά
ποιοτικά χαρακτηριστικά και μέγεθος
καρπού (ΑΑ). Μέτρια παραγωγικότητα

4. Αξιόλογες νέες επιτραπέζιες ποικιλίες που δημιουργήθηκαν
στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων (ΙΦΔ)
y Ι.Φ.Δ.-14
Είναι ποικιλία αυτογόνιμη, αν και προέρχεται από επικονίαση της ποικιλίας
Flaminia (που χρειάζεται σταυρεπικονίαση) με την ποικιλία Fayette. Ωριμάζει
10 μέρες μετά τη Flaminia. Το δένδρο

χρώμα της επιδερμίδας είναι πρασινοκίτρινο με κόκκινο επίχρωμα 30%. Η σάρκα είναι σχετικά τραγανή, γευστική και

40% κόκκινο επίχρωμα. Η σάρκα είναι
τραγανή, λευκή με λίγο κόκκινο στον
πυρήνα. Είναι ελκυστική ποικιλία που
επεκτείνει το χρόνο παραγωγής των ροδακίνων, ιδιαίτερα όταν καλλιεργείται
σε νότιες περιοχές.

y Ι.Φ.Δ.–ΒΠ

αρωματική. Ο πυρήνας είναι μέτριου
μεγέθους, χρώματος καφέ.

(Το πρώτο γράμμα αντιστοιχεί στην
ποικιλία Venus από την οποία έγινε η
μεταλλαγή και το δεύτερο στο επώνυμο του παραγωγού Θ. Παπαγιάννη στον
αγρό του οποίου βρέθηκε η μεταλλαγή).
Είναι νεκταρίνι, κιτρινόσαρκο. Ωριμάζει
1 εβδομάδα μετά τη Venus. To δένδρο

y Ι.Φ.Δ.–314
είναι μέτρια ζωηρό, ορθόκλαδο και παραγωγικό. Τα πέταλα του άνθους είναι
ροδανθή, ο καρπός είναι σφαιρικός ελαφρά ωοειδής με κίτρινο βασικό χρώμα
και 40% κόκκινο επίχρωμα. Το μέγεθος
του καρπού είναι μεγάλο (231 γρ), λίγο
μικρότερο της Flaminia. Είναι κιτρινόσαρκη εκπύρηνη ποικιλία. Ο πυρήνας
είναι κόκκινος μέτριου μεγέθους.

Είναι ποικιλία αυτογόνιμη, λευκόσαρκη
και εκπύρηνη. Ωριμάζει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Το δένδρο
είναι πολύ ζωηρό, ημιορθόκλαδο. Τα
άνθη είναι ροδανθή. Ο καρπός είναι με-

y Ι.Φ.Δ.-73
Είναι ποικιλία αυτογόνιμη που προήλθε
από σπορόφυτα ανοικτής επικονίασης
της ποικιλίας Ι.Φ.Δ-Παπαγιάννη. Ωριμάζει το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Το δένδρο είναι ζωηρό ημιορθόκλαδο. Τα άνθη είναι ροδανθή. Ο
καρπός είναι λευκόσαρκος, εκπύρηνος,
μέτριου-μεγάλου μεγέθους (220 γρ). Το

γάλου μεγέθους (240 γρ), σφαιρικοκωνικός με μικρή μύτη στο άκρο. Η επιδερμίδα του καρπού είναι λευκοπράσινη με
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είναι μέτρια ζωηρό, ορθόκλαδο και παραγωγικό. Το άνθος συγκριτικά με τη
Venus είναι μικρότερο και ροδανθές. Ο
καρπός είναι ωοειδής με κίτρινο βασικό
και 80% κόκκινο επίχρωμα. Το μέγεθος
του καρπού είναι μεγάλο, μεγαλύτερου
μεγέθους της Venus και πιο ελκυστικός.
Ο πυρήνας είναι μέτριου μεγέθους.
(Τα στοιχεία που αναφέρονται αφορούν τις εδαφοκλιματικές συνθήκες του
Ι.Φ.Δ).
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5. Κυριότερες ευρέως καλλιεργούμενες κονσερβοποιήσιμες
ποικιλίες ροδακινιάς
y Andross
Δημιουργήθηκε το έτος 1964 στο University of California, Davis, California.
Είναι ποικιλία ζωηρή. Κιτρινόσαρκη, συμπύρηνη, με τραγανή σάρκα. Εμφάνιση
κυρίως κίτρινη με μικρό ποσοστό κόκ-

στρογγυλό. Καλή ποιότητα καρπού. Μέτριο – Μεγάλο μέγεθος καρπού. Υψηλή
παραγωγή. Ωριμάζει 3 μέρες μετά τη
Red Haven. Ελάσσουσα ποικιλία για την
Αμερική. Πήρε το όνομά της στη Γαλλία
στον INRA, Bordeaux από την Catherine
Bouley, γεννετίστρια στο New Jersey.
Δεν πρέπει να συγχέεται με τη Federica
που διαδόθηκε στην Ιταλία. Στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας
είχαμε έναρξη ωρίμανσης στις 19/7.

Red Haven. Ιστορικού ενδιαφέροντος
κονσερβοποιήσιμη ποικιλία, μία από τις
κυριότερες ποικιλίες στην Ελλάδα. Στο

y Everts
Δημιουργήθηκε το έτος 1962 στο University of California, Davis, California.
Κιτρινόσαρκη, συμπύρηνη. Τραγανότητα σάρκας υψηλή, συμπαγής σάρκα.
Ελκυστική εμφάνιση, ως επί το πλείκινου επιχρώματος, σχήμα στρογγυλό.
Καλή ποιότητα καρπού. Μέγεθος καρπού μεγάλο. Υψηλή παραγωγή, καρπόδεση πολύ μεγάλη. Ωριμάζει 48 μέρες
μετά τη Red Haven. Εμπορική ποικιλία
για κονσερβοποίηση. Πήρε το όνομά
της από τον Α.Κ.Andross, καλλιεργητή
συμπύρηνων ροδάκινων και συνεταιριστή από το Sutter της Καλιφόρνια.
Στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων
Νάουσας είχαμε έναρξη άνθισης στις
21/3, πλήρη άνθιση στις 24/3, έναρξη
ωρίμανσης στις 14/8.

y Catherina

y Loadel
Δημιουργήθηκε το έτος 1950 στην Καλιφόρνια. Κιτρινόσαρκο, εκπύρηνο ροδάκινο. Υψηλή τργανότητα, συμπαγής
σάρκα. Ως επί το πλείστον κίτρινη, σχήμα στρογγυλό. Καλή ποιότητα καρπού.
Υψηλή παραγωγή. Ωριμάζει 18 μέρες
μετά την Red Haven. Εμπορική ποικιλία.
Εμφανίσθηκε σαν παραφυάδα σε δένδρο Elberta. Ομοιόμορφη ωρίμανση

στον κίτρινη, σχήμα στρογγυλό. Καλή
ποιότητα καρπού. Υψηλή παραγωγή.
Ωριμάζει 58 μέρες μετά τη Red Haven.
Ποικιλία ιστορικού ενδιαφέροντος για
τις Η.Π.Α. Στην Ελλάδα καλλιεργείται για
μεταποίηση. Το όνομά της το πήρε από
τον Δήμαρχο W.S. Everts, Διευθυντή της
συμβουλευτικής υπηρεσίας συμπύρηνων ροδάκινων της Καλιφόρνια για πολλά χρόνια. Στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων
Δένδρων Νάουσας είχαμε έναρξη ωρίμανσης στις 2/9.

y Fortuna
Δημιουργήθηκε το έτος 1970 στο New
Jersey Agricultural Experiment Station,
New Brunswick, New Jersey. Μέτρια
ζωηρότητα. Κιτρινοπορτοκαλί σάρκα, συμπύρηνη. Καλή τραγανότητα
της σάρκας. Εμφάνιση ελκυστική, 30%
κόκκινο πάνω σε χρυσό κίτρινο, σχήμα
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Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας είχαμε έναρξη ωρίμανσης στις
20/7.

Δημιουργήθηκε το έτος 1941 στο USDA,
Palo Alto, California. Πολύ ζωηρή. Κιτρινόσαρκη, συμπύρηνη. Υψηλή τραγανότητα σάρκας, συμπαγής σάρκα. Εμφάνιση ως επί το πλείστον κίτρινη, σχήμα
στρογγυλό. Πολύ καλή ποιότητα καρπού. Μέτριο μέγεθος καρπού. Μέτρια
παραγωγική. Ωριμάζει 18 μέρες μετά τη
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των καρπών. Στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας είχαμε έναρξη
ωρίμανσης στις 26/7.

ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙ Ε Σ

6. Αξιόλογες νέες κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες που δημιουργήθηκαν στο ΙΦΔ
y Ι.Φ.Δ.-Α37
Πολύ καλή και παραγωγική ποικιλία,
είναι αυτογόνιμη και ωριμάζει 2-3 μέ-

ρες μετά την Fortuna (30 Ιουλίου). Το
δένδρο είναι ζωηρό, ημιορθόκλαδο, τα
άνθη είναι κωδωνοειδή, ο καρπός είναι
σφαιρικός ιδίου μεγέθους με την Andross, χωρίς κόκκινες αποχρώσεις γύρω
από τον πυρήνα. Την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο ήταν η δεύτερη ποικιλία σε φυτεύσεις μετά την Andross.

y Ι.Φ.Δ.–ΙΒ42
Πολύ καλή ποικιλία και πολύ παραγωγική (πιο παραγωγική από την Andross),
είναι αυτογόνιμη και ωριμάζει 1-2 μέρες
πριν την Andross (14 Αυγούστου). Το
δένδρο είναι ζωηρό, ημιορθόκλαδο, τα
άνθη είναι κωδωνοειδή, ο καρπός είναι
σφαιρικός λίγο μικρότερου μεγέθους
από την Andross (283 γρ). Το χρώμα της

επιδερμίδας του καρπού είναι κίτρινο
(σαν της Andross) με 20-30% κόκκινο
επίχρωμα. Η σάρκα είναι πιο τραγανή

από της Andross, χωρίς κοιλότητα κόμεος και κόκκινο γύρω από τον πυρήνα. Γενικά υπερέχει από την Andross
στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα
του καρπού, στο ότι μπορεί να παραχθεί αναλογικά περισσότερη ποσότητα κομπόστας της κατηγορίας choice
και fancy σε σχέση με την Andross, την
ανθεκτικότητα στην ίωση sharka, τον
βαθμό καρπόπτωσης, την κοιλότητα
κόμεος, κ.λ.π. Μειονεκτεί ως προς το
μέγεθος του καρπού, και είναι ελαφρά
πιο ευπαθής στους ανοιξιάτικους παγετούς. Διαδόθηκε σε μικρή έκταση γιατί
η ωρίμανσή της συμπίπτει περίπου με
την Andross.

y Ι.Φ.Δ.–Ε45
Ποικιλία αυτογόνιμη, πολύ όψιμη (10
μέρες μετά την Everts), παραγωγική.
Το δένδρο είναι μέτρια ζωηρό, ημιορθόκλαδο. Τα άνθη είναι κωδωνοειδή. Ο
καρπός είναι σφαιρικός, με πολύ μικρή
ανομοιομορφία των ημισφαιρίων, χρώματος κίτρινου-αχυρόχροου με 10%
κόκκινο επίχρωμα. Το μέγεθος του καρ-

Γεωργία - Κτηνοτροφία, τεύχος 6/2007

πού είναι λίγο μικρότερο της Andross
(187 γρ). Η σάρκα είναι αχυρόχρους
πολύ τραγανή. Ο πυρήνας είναι μέτριος

με πολύ μικρή αιχμή και κόκκινος σαν
την Andross. Διαδόθηκε για κλιμάκωση
των ποικιλιών. Επίσης, βρέθηκε πως η
σάρκα του καρπού περιέχει τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική ικανότητα και
συγκέντρωση φαινολών σε σύγκριση
με όλες τις καλλιεργούμενες κονσερβοποιήσιμες ποικιλίες, χαρακτηριστικά
που προσδίδουν μεγαλύτερη θρεπτική
αξία και πιθανόν συντηρησιμότητα στο
τελικό προϊόν.

y Ι.Φ.Δ.–Α39
Ποικιλία αυτογόνιμη, ωριμάζει 1 μέρα
μετά την Ι.Φ.Δ.-Α37. Το δένδρο είναι
μέτρια ζωηρό, ημιορθόκλαδο. Τα άνθη
είναι κωδωνοειδή. Ο καρπός είναι τραγανός, μεγαλύτερου μεγέθους της
Andross, σχεδόν συμμετρικός που καλύπτεται με 30% κόκκινο επίχρωμα. Η
σάρκα είναι κίτρινη αχυρόχρους. Γενικά
είναι ποικιλία καλή, αλλά μερικές χρονιές εμφάνισε σχισμένους πυρήνες γι’
αυτό σταμάτησε η επέκτασή της και στη
θέση της προωθείται η Ι.Φ.Δ.–Α37.
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