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Περίληψη

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν και συγκρίθηκαν ποιοτικά χαρακτηριστικά και η συγκέντρωση αντιοξειδωτικών
ουσιών σε καρπούς ροδιάς των τοπικών κλώνων 11005, 11019, 11021 και 11029 (ποικ. ‘Καλλίστη’) (διατηρούνται στο Ιν-
στιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας), Νο 1, 2, 4, 5, 7, 9 και 10 (διατηρούνται στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαι-
δευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης), και των ξενικών ποικιλιών ‘Wonderful’, ‘Hicaznar’ και ‘Acco’. Οι καρποί αξιολογήθηκαν
ως προς το νωπό βάρος, το νωπό βάρος των καρπιδίων, το ποσοστό εδώδιμου μέρους και χυμού, την ογκομετρούμενη
οξύτητα, τη συγκέντρωση συνολικών διαλυτών στερεών συστατικών, συνολικών φαινολών και ανθοκυανών, και τη συ-
νολική αντιοξειδωτική ικανότητα. Οι κλώνοι Νο 9 και 10 περιείχαν σχετικά υψηλή συγκέντρωση συνολικών φαινολών και
αντιοξειδωτικής ικανότητας, που ήταν παρόμοια με αυτή των ποικιλιών ‘Wonderful’ και ‘Hicaznar’. Η συγκέντρωση αν-
θοκυανών ήταν μικρότερη στους τοπικούς γενότυπους σε σύγκριση με τους ξενικούς γενότυπους. Η ‘Καλλίστη’ είχε
σχετικά μεγάλο μέγεθος καρπού, ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος καρπιδίου και μαλακό σπέρμα, όμως υστερεί στη συγκέν-
τρωση αντιοξειδωτικών ουσιών. Οι ποικιλίες ‘Wonderful’ και ‘Hicaznar’ είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά όπως ιδιαίτερα
υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών και ογκομετρούμενη οξύτητα, και χαμηλή χυμοπεριεκτικότητα.

Εισαγωγή

Η ροδιά είναι γνωστή στον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια
και καλλιεργείται σε ποικίλες εδαφοκλιματικές συνθήκες,
όμως η καλύτερη ποιότητα καρπού πετυχαίνεται στις Με-
σογειακές χώρες. Υπολογίζεται πως η συνολική παγκόσμια
παραγωγή ροδιών ανέρχεται σε 3,086 χιλιάδες τόνους, και
οι καλλιεργούμενες εκτάσεις σε περισσότερα από
3.000.000 στρέμματα, από τα οποία ποσοστό μεγαλύτερο
από 76% βρίσκονται σε πέντε χώρες (Ινδία, Ιράν, Κίνα,
Τουρκία και Η.Π.Α.) (Melgarejo et al., 2011). Tα τελευταία
χρόνια η ζήτηση των καρπών και προϊόντων από το ρόδι εί-
ναι αυξημένη λόγω της μεγάλης ωφελιμότητάς του στην
ανθρώπινη υγεία, όπως υποδεικνύουν πολυάριθμες μελέ-
τες. Οι θετικές επιδράσεις του χυμού των ροδιών στην
υγεία σχετίζονται με την υψηλή αντιοξειδωτική ικανότητά
τους που οφείλεται στις πολυφαινόλες που περιέχονται
(Gil et al., 2000). 

Η εντατικοποίηση της καλλιέργειας της ροδιάς στην
Ελλάδα έγινε πρόσφατα. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις από
500 στρέμματα το 1994 (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία)
υπολογίζονται τα τελευταία χρόνια να ανέρχονται στα
15000 στρέμματα. Έγιναν φυτεύσεις κυρίως από την ξενι-
κή ποικιλία ‘Wonderful’, χωρίς όμως να γίνει μελέτη για την
καταλληλότητά της στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συν-
θήκες. Ωστόσο υπάρχουν τοπικοί γενότυποι ροδιάς με εν-
διαφέροντα χαρακτηριστικά (Drogoudi et al., 2005), οι οποί-
οι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για παραγωγή ποιοτικών
καρπών. Η συγκριτική μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών των ελληνικών και των νέο-εισαγόμενων ποικιλιών θα
ήταν χρήσιμη για την επιλογή και το σχεδιασμό των νέων
φυτεύσεων.

Υλικά και Μέθοδοι

Για την παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν καρποί των
τοπικών κλώνων 11005, 11019, 11021 και 11029 (ποικ. ‘Καλ-
λίστη’) οι οποίοι διατηρούνται στο Ι.Φ.Δ. Νάουσας, των

κλώνων Νο 1, 2, 4, 5, 7, 9 και 10, οι οποίοι διατηρούνται στο
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης καθώς και καρποί των ξενικών ποι-
κιλιών ‘Wonderful’, ‘Hicaznar’ και ‘Acco’ από εμπορικούς
οπωρώνες. Σε 12 καρπούς από κάθε ποικιλία/ κλώνο με-
τρήθηκε το νωπό βάρος καρπού, το νωπό βάρος καρπιδίου
και το ποσοστό εδώδιμου μέρους και χυμού. Επίσης, με-
τρήθηκε η % περιεκτικότητα σε διαλυτά στερεά συστατικά
(ΔΣΣ) με τη χρήση σακχαροδιαθλασίμετρου (model PR-1,
Atago, Japan) και η ογκομετρούμενη οξύτητα (Ο.Ο.) (g κι-
τρικού οξέος L-1) με τιτλοδότηση 5 ml χυμού με χρήση δια-
λύματος NaOH 0,1 N μέχρι pH 8,2. Τέλος, έγιναν αναλύσεις
συνολικών φαινολών, ανθοκυανών και αντιοξειδωτικής ικα-
νότητας, σε δείγμα χυμού που αποθηκεύτηκε στους -20ºC.

Η συγκέντρωση συνολικών φαινολών στο χυμό (ισοδύ-
ναμα mg γαλλικού οξέος 100 ml-1) προσδιορίστηκε με τη
χρήση του αντιδραστηρίου Folin-Ciocalteu (Singleton &
Rossi, 1965) και η συγκέντρωση ολικών ανθοκυανών (ισο-
δύναμα mg γλυκοζίδιου της κυανιδίνης 100 ml-1) με τη μέ-
θοδο των διαφορετικών pH (Cheng & Breen, 1991). Η συ-
νολική αντιοξειδωτική ικανότητα (ισοδύναμα mg ασκορβι-
κού οξέος 100ml-1) στο χυμό προσδιορίστηκε με τη χρήση
της ελεύθερης ρίζας 1,1- diphenyl-2-picryl hydrazyl (DPPH)
(Blois, 1958). 

Έγιναν αναλύσεις παραλλακτικότητας (One-Way
ANOVA), απλής συσχέτισης (correlation analysis), ελάχι-
στης στατιστικής διαφοράς (LSD) και ανάλυση σε κύριες
ορθογώνιες συνιστώσες (principal component analysis),
χρησιμοποιώντας το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0 (για
Windows XP). 

Αποτελέσματα και Συζήτηση

Το μεγαλύτερο νωπό βάρος καρπού βρέθηκε στις ποικι-
λίες/ κλώνους ‘Wonderful’ (474 g), 11021 (400 g) και ‘Hi-
caznar’ (316 g), ενώ τα μικρότερο στις ‘Acco’, Νο 5 και Νο
7 (μέσος όρος 264 g). Η ‘Καλλίστη’ είχε το μεγαλύτερο μέ-
σο βάρος καρπιδίου (0,472 g), ενώ το μικρότερο είχε η
‘Wonderful’ (0,260 g) (δεδομένα δεν παρουσιάζονται). Το



ποσοστό εδώδιμου μέρους κυμάνθηκε από 42,9% στον
κλώνο Νo 1 μέχρι 62,3% στον κλώνο 11019, ενώ βρέθηκε
σημαντικά υψηλό στην ‘Καλλίστη’ (58,7%). Το μεγαλύτερο
ποσοστό χυμού βρέθηκε στον κλώνο 11019 (45%) και την
ποικιλία ‘Καλλίστη’ (42%), ενώ μικρότερες τιμές βρέθηκαν
στις ποικιλίες ‘Hicaznar’ (31%) και ‘Wonderful’ (35%) που
χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες παραγωγής χυμού
στην Ελλάδα.

Η συγκέντρωση ΔΣΣ κυμάνθηκε από 15,7% (‘Καλλίστη’)
μέχρι 18,3% (11019), και η Ο.Ο. από 4,5 (No 5) μέχρι 22,4 g
L-1 (‘Wonderful’) (Πίνακας 1). Σύμφωνα με χαρακτηρισμό του
Evreinoff (1957), οι ποικιλίες ‘Wonderful’ και ‘Hicaznar’ χαρα-
κτηρίζονται ως ξινές (Ο.Ο. >1,8 g L-1). Στον Ισραήλ η ποικιλία
‘Wonderful’ καθώς και κλώνοι της ‘Wonderful’ συγκομίζονται
όταν η Ο.Ο. είναι μικρότερη από 1,8 g L-1, ενώ στην Βόρεια
Ελλάδα η συγκομιδή γίνεται νωρίς για να αποφευχθεί ο κίν-
δυνος σχισίματος των καρπών αφού κατά τον χρόνο ωρίμαν-

σης (τέλη Οκτωβρίου) παρατηρούνται συχνά βροχές. 
Η ποικιλία ‘Hicaznar’ περιείχε τη μεγαλύτερη συγκέν-

τρωση συνολικών φαινολών και ανθοκυανών, συγκριτικά
με τους υπόλοιπους γενότυπους. Η συγκέντρωση ανθο-
κυανών ήταν μικρότερη στους τοπικούς (4,9-13,9 mg 100
ml-1) σε σύγκριση με τους ξενικούς γενότυπους (41,3-83,6
mg 100 ml-1). Η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του χυμού
των καρπών κυμάνθηκε μεταξύ 60,2 (‘Καλλίστη’) και 139,4
mg ασκορβικού οξέος 100 ml-1 (Νο 4). Παρόμοια επίπεδα
συγκέντρωσης αντιοξειδωτικών ουσιών βρέθηκαν στους
ελληνικούς κλώνους στην εργασία των Drogoudi et al.
(2005). Οι συγκεντρώσεις ανθοκυανών και συνολικών φαι-
νολών ήταν παρόμοιες με τούρκικες ποικιλίες όπως η ‘Hi-
caznar’ (Cam et al., 2009), όμως στην εργασία των Gil et al.
(2000) η ποικιλία ‘Wonderful’ αναφέρεται να έχει μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση συνολικών φαινολών (248,7 mg ισοδύ-
ναμα γαλλικού οξέος 100 ml-1). 

Πίνακας 1. Νωπό βάρος καρπού (Ν.Β., g), % εδώδιμου μέρους, % χυμού, διαλυτά στερεά συστατικά (ΔΣΣ,
%), ογκομετρούμενη οξύτητα (ΟΟ, g κιτρικού οξέος L-1), ολικές φαινόλες (Ο.Φαιν., mg γαλλικού οξέος 100
ml-1), ολικές ανθοκυάνες (Ο.Ανθ., mg γλυκοζίδιου της κυανιδίνης 100 ml-1) and αντιοξειδωτική ικανότητα
(Αντ.Ι, mg ασκορβικού οξέος 100ml-1), σε 14 κλώνους/ποικιλίες ροδιάς.

Η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα βρέθηκε ότι συσχε-
τίζεται σημαντικά με τη συγκέντρωση συνολικών φαινο-
λών (r2= 0.920), ενώ η συγκέντρωση ανθοκυανών συσχε-
τίζεται θετικά μόνο με την Ο.Ο (r2= 0.849). 

Αποτελέσματα από την ανάλυση σε κύριες ορθογώ-
νιες συνιστώσες έδειξε πως στην πρώτη κύρια συνιστώσα
που εξηγεί το μεγαλύτερο ποσοστό της παρατηρούμενης
παραλλακτικότητας (43,4%) συνεισφέρουν θετικά η συγ-
κέντρωση συνολικών φαινολών και η αντιοξειδωτική ικα-
νότητα και αρνητικά το ποσοστό χυμού και εδώδιμου μέ-
ρους. Στη δεύτερη συνιστώσα (29,9%) συνεισφέρουν θε-
τικά η Ο.Ο. και η συγκέντρωση ανθοκυανών. Τέλος, στην
τρίτη συνιστώσα (13,7%) συνεισφέρουν θετικά τα ΔΣΣ,
και αρνητικά το νωπό βάρος καρπού. Οι ποικιλίες ‘Won-
derful’ και ‘Hicaznar’ είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά
όπως ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ου-
σιών και Ο.Ο. και χαμηλή χυμοπεριεκτικότητα (Εικ. 1). Η
ποικιλία ‘Καλλίστη’ και ο κλώνος 11019 χαρακτηρίζονταν
από υψηλή περιεκτικότητα σε χυμό και χαμηλή συγκέν-
τρωση αντιοξειδωτικών ουσιών.

Συμπεράσματα

Βρέθηκαν σημαντικές διαφορές σε όλα τα υπό μελέτη ποι-
οτικά χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως ο γενότυπος είναι
σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα των
καρπών της ροδιάς. Καρποί των ποικιλιών ‘Wonderful’ και
‘Hicaznar’ καθώς και των κλώνων Νο 9 και 10 είναι αξιόλογοι

γιατί είχαν υψηλή συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών. Οι
ποικιλίες ‘Wonderful’ και ‘Hicaznar’ είχαν υψηλή Ο.Ο. πιθα-
νόν διότι δεν προλαβαίνουν να ωριμάσουν καλά στις συνθή-
κες της Βορείου Ελλάδος. Η ‘Καλλίστη’ είναι μία αξιόλογη
νέα ποικιλία για νωπή κατανάλωση αφού έχει σχετικά μεγά-
λο μέγεθος καρπού, υψηλή περιεκτικότητα σε χυμό, ιδιαί-
τερα μεγάλο μέγεθος καρπιδίου και μαλακό σπέρμα, όμως
υστερεί στη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών ουσιών. 

Εικ. 1. Αποτελέσματα από την ανάλυση σε κύριες
ορθογώνιες συνιστώσες.
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