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α Ειδικό αφιέρωμα στα Μηλοειδή

Υποκείμενα μηλιάς
Η πρώτη γραπτή αναφορά σε δένδρα μηλιάς μειωμένης 

ανάπτυξης ανάγεται στο 300 π.Χ. σε δύο μαθητές του Αρι-
στοτέλη. Ο Μ. Αλέξανδρος σε μια από τις εκστρατείες του 
στη Μ. Ασία, έστειλε ένα μικρής ανάπτυξης δένδρο μηλιάς 
στο Λύκειο του Αριστοτέλη. Ο Θεόφραστος περιέγραψε αυτή 
τη μηλιά και ανέφερε πως πιθανώς υπήρχε στη Μ. Ασία από 
πολύ παλιά. Σύμφωνα με τον Tukey (1964), αυτός ήταν ο 
πρόγονος του υποκειμένου μηλιάς ‘Μalling 8’. Η τεχνική του 
εμβολιασμού περιγράφεται για πρώτη φορά περίπου το 424 
π.Χ. από μαθητές του Ιπποκράτη στο βιβλίο ‘Περί της φύσεως 
του παιδιού’ (17). Σ΄ αυτή την πραγματεία, τα αρχικά στάδια 
ανάπτυξης των παιδιών συσχετίζονται με αυτά των νεαρών 
σποροφύτων και γίνεται αναφορά στο ότι ο εμβολιασμός των 
δένδρων ήταν συνηθισμένη πρακτική εκείνη την εποχή. Αρ-
γότερα, ο Θεόφραστος (371–287 π.Χ.), περιέγραψε τις τεχνι-
κές εμβολιασμού και τις προϋποθέσεις επιτυχίας του (19).

H μηλιά σε σύγκριση με άλλα οπωροφόρα δένδρα μπο-
ρεί να εμβολιασθεί σε ένα μεγάλο αριθμό υποκειμένων με 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η επιλογή του υποκειμένου θα 
εξαρτηθεί από τη μορφή της εκμετάλλευσης που θα προτι-
μηθεί και τα χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχουν τα δέν-

δρα. Συστηματική έρευνα για τα υποκείμενα μηλιάς πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αγγλία με τη συνεργασία των Ινστιτούτων 
East Malling και John Innes Horticultural Institute (περιοχή 
Merton). Έτσι, δημιουργήθηκε η σειρά Μ (East Malling) και 
η σειρά ΜΜ (Malling Merton). Tα υποκείμενα της πρώτης 
σειράς παρουσιάζουν διάφορη ζωηρότητα αύξησης, ενώ της 
δεύτερης επιπλέον προσδίδουν και αντοχή στο εμβόλιο στην 
αφίδα Eriosoma lanigera. Εκτός από τα προαναφερθέντα υπο-
κείμενα, σε διάφορες χώρες χρησιμοποιείται ένας μεγάλος 
αριθμός υποκειμένων όπως: η Πολωνική σειρά (Ρ), η Ρωσι-
κή Budavgosky (Bud.), του Michigan (ΜAC), της Ottawa, του 
Kentville κ.ά. (1, 5).

Στη χώρα μας η χρήση των σποροφύτων υποκειμένων 
έχει εγκαταλειφθεί και υπάρχουν μόνο σε οπωρώνες μεγάλης 
ηλικίας. Τα ευρέως χρησιμοποιούμενα στη χώρα μας κλωνικά 
υποκείμενα είναι τα Μ9, Μ26 και ΜΜ106. Ακολουθεί συνο-
πτική παρουσίαση των υποκειμένων αυτών καθώς και ορι-
σμένων άλλων που έχουν ενδιαφέρον.

Μ9: Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο υποκείμενο 
μηλιάς σε παγκόσμια κλίμακα και δίνει δένδρα που είναι το 
25-35% του μεγέθους των σποροφύτων (Εικόνα 1). Το ριζικό 
του σύστημα είναι επιφανειακό, γι’ αυτό μηλιές εμβολιασμέ-
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Στη χώρα μας, όπως και σε άλλες μηλοπαραγωγικές χώρες, έχει εγκαταλειφθεί 
η χρήση των σποροφύτων υποκειμένων τα οποία υπάρχουν πια μόνο σε οπωρώνες 

μεγάλης ηλικίας. Παράλληλα, η διαμόρφωση των δένδρων σε κλασικά σχήματα κυπέλλου 
έχει περιορισθεί σε ειδικές μόνο περιπτώσεις και οι σύγχρονοι μηλεώνες ανάλογα με τον 

επιδιωκόμενο βαθμό εντατικής εκμετάλλευσης διαμορφώνονται 
σε παλμέττα (αποστάσεις φύτευσης 3,5-4,5 x 1,5-2,5 μ),  

σε κυπαρισσάκι (αποστάσεις 3,5 x 1,0-1,25 μ) ή 
στο υπερπυκνό μονόκλωνο σύστημα (αποστάσεις 3-3,5 x 0,6 μ). 

Το υποκείμενο που θα χρησιμοποιηθεί επιλέγεται κυρίως ανάλογα με τη ζωηρότητα της 
ποικιλίας που θα καλλιεργηθεί και με το σύστημα διαμόρφωσης που θα επιλεγεί και είναι 

συνήθως τα κλωνικά ΜΜ106 (μειώνει την ανάπτυξη των δένδρων στο 60-65%), Μ26 (μείωση 
ανάπτυξης στο 35-45%) ή για τις υπερπυκνές φυτεύσεις το Μ9 (μείωση ανάπτυξης στο 

25-35%). Το υπερπυκνό μονόκλωνο σύστημα, σε συνδυασμό με αντιχαλαζικά δίχτυα, είναι το 
σύστημα που διαδίδεται περισσότερο παρά το υψηλότερο κόστος εγκατάστασής του, γιατί με τα 

πολλά πλεονεκτήματα που έχει επιτρέπει τη γρήγορη απόσβεση.  
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νες στο Μ9 χρειάζονται υποστήριξη. Τα μειονεκτήματά του 
είναι η τάση να δημιουργεί παραφυάδες, καθώς και η ευπά-
θειά του στο βακτηριακό κάψιμο. Είναι ευπαθές στην υπερβο-
λική υγρασία ή ξηρασία του εδάφους. Τα εμβολιασμένα δέν-
δρα στο Μ9 παράγουν καρπούς με λιγότερα σπέρματα, απ’ 
ό,τι η ίδια ποικιλία εμβολιασμένη σε άλλα υποκείμενα. Δίνει 
δένδρα τα οποία καρποφορούν νωρίς, η παραγωγή τους είναι 
σταθερή από έτος σε έτος και οι καρποί είναι μεγαλύτεροι (3). 
Οι καρποί μπορεί να εμφανίσουν ηλιακά εγκαύματα ιδιαίτερα 
σε περιοχές με υψηλή ένταση φωτός λόγω της περιορισμένης 
κόμης (22). Το Μ9 χρησιμοποιείται σε μεγάλης πυκνότητας 
φυτεύσεις και είναι πολύ διαδεδομένο σε όλη την Ευρώπη 
λόγω της δυνατότητας που παρέχει για εντατικοποίηση της 
καλλιέργειας (15).

Μ9-ΕΜLA: Κλώνος του Μ9 απαλλαγμένος από ιώσεις. 
Όπως και το Μ9, δίνει δένδρα που εισέρχονται νωρίς στην 
καρποφορία με μεγάλο μέγεθος καρπού. Είναι ανθεκτικό στη 
‘σήψη του λαιμού’ (Phytophthora spp.) και προσαρμόζεται σε 
διαφόρους τύπους εδαφών. Είναι ελαφρώς πιο ζωηρό από το 
Μ9 και τα δένδρα χρειάζονται υποστήριξη.

Μ9-337: Δίνει δένδρα που είναι το 30-35% του μεγέθους 
των σποροφύτων. Εισέρχεται νωρίς στην καρποφορία, είναι 
παραγωγικό, αντέχει σε βαριά εδάφη. Είναι ευπαθές στο ‘βα-
κτηριακό κάψιμο’. 

Μ9-Pajam 1: Δημιουργήθηκε στη Γαλλία. Έχει τα χαρα-
κτηριστικά του Μ9 και είναι απαλλαγμένο από ιώσεις. Είναι 
ιδανικό για πυκνές φυτεύσεις.

Μ9-Pajam 2: Δημιουργήθηκε στη Γαλλία και είναι 
απαλλαγμένο από ιώσεις. Δίνει δένδρα που είναι το 35-40% 
του μεγέθους των σποροφύτων και παρόμοιας ζωηρότητας με 
το M9-EMLA. Σε ορισμένες χώρες προτιμάται έναντι του Μ26. 
Είναι ευπαθές στο ‘βακτηριακό κάψιμο’.

Μ26: Προήλθε από διασταύρωση του Μ16 με το Μ9. Δί-
νει δένδρα που είναι το 35-45% του μεγέθους των σποροφύ-
των. Το ριζικό του σύστημα είναι επιφανειακό, γι’ αυτό μηλιές 
εμβολιασμένες στο Μ26 χρειάζονται υποστήριξη. Λόγω του 
νανισμού που προκαλεί, επιτρέπει την πυκνή φύτευση και 
την εντατικοποίηση της καλλιέργειας (15). Είναι το πιο αν-
θεκτικό υποκείμενο από τη σειρά East Malling στο χειμερινό 
ψύχος. Τα χαρακτηριστικά της αντοχής στο χειμερινό ψύχος 
καθώς και της όψιμης έκπτυξης των οφθαλμών κληρονομή-

θηκαν από το γονέα Μ16. Είναι ευπαθές στο ‘βακτηριακό κά-
ψιμο’ και στη ‘σήψη του λαιμού’, ενώ είναι ανθεκτικό στο ωί-
διο (21). 

ΕΜLA 26: Έχει τα χαρακτηριστικά του Μ26 και είναι 
απαλλαγμένο από ιώσεις.

ΜΜ106: Προήλθε από διασταύρωση του ‘Northern Spy’ 
με το υποκείμενο Μ1. Τα εμβολιασμένα στο υποκείμενο αυτό 
δένδρα, έχουν καλή πρόσφυση στο έδαφος και δεν χρειάζο-
νται υποστήριξη (9). Δεν παράγουν παραφυάδες, είναι ημι-
νάνα (60-65% του μεγέθους των σποροφύτων) και πολύ πα-
ραγωγικά (23). Σ’ αυτό το υποκείμενο εμβολιάζονται κυρίως 
μέτριας και μικρής ανάπτυξης ποικιλίες (τύπου spur) (14, 24). 
Δεν αναπτύσσεται καλά σε εδάφη με υπερβολική υγρασία και 
είναι ευπαθές στη ‘σήψη του λαιμού’. 

ΕΜLA 106: Έχει τα χαρακτηριστικά του ΜΜ106 και είναι 
απαλλαγμένο από ιώσεις (6).

ΜΜ111: Είναι υποκείμενο που δίνει το 75-80% της ζω-
ηρότητας που επιτυγχάνεται με εμβολιασμό σε σπορόφυτο. 
Τα εμβολιασμένα στο υποκείμενο αυτό δένδρα, έχουν καλή 
πρόσφυση στο έδαφος και δεν χρειάζονται υποστήριξη. 
Πολλαπλασιάζεται εύκολα. Είναι υποκείμενο ανθεκτικό στην 
ξηρασία. Δεν προκαλεί πρώιμη είσοδο των ποικιλιών στην 
καρποφορία. Είναι κατάλληλο για ποικιλίες τύπου spur (4). 
Προσαρμόζεται καλύτερα, σε σύγκριση με άλλα υποκείμενα, 
σε ποικίλες εδαφικές και κλιματικές συνθήκες. Είναι κατάλλη-
λο σε περιπτώσεις επαναφυτεύσεων οπωρώνων μηλιάς. 

Μ4: Είναι υποκείμενο που δίνει το 75% της ζωηρότητας 
που επιτυγχάνεται με εμβολιασμό σε σπορόφυτο. Παρουσιά-
ζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στη ‘σήψη του λαιμού’ σε σχέ-
ση με τα υπόλοιπα υποκείμενα.

Pillnitzer Supporter 4 (PI 80): Προήλθε από τη δια-
σταύρωση των υποκειμένων M9 x M4 στο Pillnitz (Γερμανία). 
Έχει παρόμοια και ελαφρώς μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση 
με το Μ 26 και είναι πιο ανθεκτικό από το ΜΜ 106 στη ‘σήψη 
του λαιμού’. Είναι ανθεκτικό στο χειμερινό ψύχος, παρουσι-
άζει μέτρια ευπάθεια στο ωίδιο ενώ είναι ευπαθές στο βακτη-
ριακό κάψιμο. Ο χρωματισμός των καρπών είναι παρόμοιος 
με το Μ9 και καλύτερος σε σχέση με τα Μ26 και ΜΜ106. Η 
συντηρησιμότητα των καρπών είναι καλύτερη σε σχέση με τα 
Μ9 και Μ26 (11).

Το μέγεθος των δένδρων μηλιάς όταν είναι εμβολιασμένα 

Μ27 Β9 Μ9 Μ26 ΜΜ102 ΜΜ106 ΜΜ111 Σπορόφυτο
Υποκείμενο

Εικόνα 1. Επίδραση του υποκειμένου στο ύψος και τη ζωηρότητα των δένδρων σε σύγκριση με το σπορόφυτο (δεξιά).
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σε ορισμένα υποκείμενα φαίνεται, συγκριτικά με τα δένδρα 
που έχουν εμβολιασθεί σε σπορόφυτο, στην Εικόνα 1. 

Συστήματα φύτευσης
Τα συστήματα φύτευσης που εφαρμόζονται στη γεωργική 

πράξη στη μηλιά είναι τα εξής:
 – Κατά τετράγωνα: τα δένδρα φυτεύονται στις κορυφές ενός 
τετραγώνου. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την καλλιέργεια 
του οπωρώνα προς δύο κάθετες μεταξύ τους κατευθύνσεις.

 – Κατά ρόμβους ή ισόπλευρα τρίγωνα: τα δένδρα φυτεύονται 
στις κορυφές ενός ισόπλευρου τριγώνου. Το σύστημα αυτό 
επιτρέπει την κατεργασία του εδάφους προς 3 κατευθύν-
σεις καθώς και τη φύτευση 15% περισσότερων δένδρων σε 
σχέση με το σύστημα κατά τετράγωνα.

 – Κατά γραμμές: εφαρμόζεται κυρίως στις πυκνές φυτεύσεις 
με νάνα υποκείμενα. Τα δένδρα φυτεύονται στις κορυφές 
ενός παραλληλογράμμου. Το σύστημα συνιστάται για εντα-
τικά συστήματα καλλιέργειας, όπως ατρακτοειδής θάμνος 
και παλμέττα (1).

Συστήματα διαμόρφωσης της κόμης  
της μηλιάς

Η μηλιά μπορεί να διαμορφωθεί σε διάφορα σχήμα-
τα όπως: κύπελλο, κυπελλοπυραμίδα, θαμνοειδές κύπελλο, 
νάνα πυραμίδα κατά ορόφους, ατρακτοειδής θάμνος, κανονι-
κή παλμέττα, ελεύθερη παλμέττα κ.ά. (10). Τα σπουδαιότερα 
χρησιμοποιούμενα συστήματα διαμόρφωσης είναι τα εξής:

Α) Κύπελλο
Το κύπελλο, στη διαμόρφωση της μηλιάς, είναι σχήμα 

ξεπερασμένο για τη σύγχρονη μηλοκαλλιέργεια. Υπάρχουν 
όμως οπωρώνες μηλιάς σε ημιορεινές-ορεινές περιοχές μ’ 
αυτό το σύστημα διαμόρφωσης για διάφορους λόγους π.χ. 
μικρές εκτάσεις, επικλινή εδάφη κλπ. (2).

Το κύπελλο αποτελείται από τον κορμό ύψους 50-60 εκ., 
από 3-5 βασικούς βραχίονες με κλίση περίπου 40ο από τον 
κεντρικό άξονα (νοητό) και από 3-4 υποβραχίονες σε κάθε 
βραχίονα με εναλλασσόμενες κατευθύνσεις (Εικόνες 2 και 3).

Ένα πλεονέκτημα του κυπέλλου είναι ότι ο φωτισμός και 
ο αερισμός που δέχονται τα δένδρα είναι πλήρης (Εικόνα 4).

Β) Παλμέττα
Βα) Κανονική παλμέττα: Το δέντρο διαθέτει κεντρικό άξο-

να και πλάγιους βραχίονες που αναπτύσσονται ανά δύο (όρο-
φοι) σε κάθε θέση προς μια κατεύθυνση. Οι όροφοι μπορεί 
να είναι 3 ή περισσότεροι (Εικόνα 5). Οι βραχίονες σχηματί-
ζουν με τον κεντρικό άξονα γωνία 45-50ο. Το όλο σύστημα 
χρειάζεται υποστήριξη με πασσάλους, σύρματα κλπ.

Η παραγωγή με το σύστημα αυτό, σε σύγκριση με τα κλα-
σικά σχήματα, είναι μεγαλύτερη τα πρώτα χρόνια, λόγω του 
μεγαλύτερου αριθμού δέντρων/στρέμμα. Ένα μειονέκτημα 
του συστήματος αυτού και των λοιπών υποστηριγμένων είναι 
το υψηλό κόστος εγκατάστασης εξαιτίας της υποστύλωσης και 
του μεγάλου αριθμού δέντρων/στρέμμα. Η απόσβεση του κε-
φαλαίου όμως γίνεται σε λίγα μόλις χρόνια. Το σύστημα αυτό 
μπορεί να συνδυαστεί με αντιχαλαζικά δίχτυα που προσφέ-
ρουν και προστασία από τα ηλιακά εγκαύματα (Εικόνα 6).

Η υποστύλωση γίνεται με πασσάλους και 4-5 οριζόντια 
σύρματα ανά γραμμή. Η κατεύθυνση κάθε γραμμής είναι συ-
νήθως από Βορρά προς Νότο. Η πρόσδεση των μελλοντικών 
βραχιόνων γίνεται αργά το καλοκαίρι και το χειμώνα, για την 
απόκτηση του κανονικού σχήματος. Το τελικό ύψος των φυ-
τών δεν υπερβαίνει συνήθως τα 3,5 μ. Το κλάδεμα καρποφο-
ρίας είναι ελάχιστο τα πρώτα χρόνια και οι ετήσιοι βλαστοί 
κάμπτονται και δένονται για να διαφοροποιήσουν ανθοφό-
ρους οφθαλμούς.

Ββ) Ελεύθερη παλμέττα: Είναι ένα πολύ συχνό σύστημα 
διαμόρφωσης της κόμης στη χώρα μας. Είναι παραλλαγή της 

1ο 2ο 3ο 4ο

Έτη από τη φύτευση
Εικόνα 2. Διαμόρφωση δένδρων σε ελεύθερο κύπελλο από τη 
φύτευση μέχρι το 4ο έτος.

Εικόνα 3. Δένδρο μηλιάς διαμορφωμένο σε ελεύθερο κύπελλο.

Εικόνα 4. Άποψη του 
δένδρου (διαμορφωμένο 
σε ελεύθερο κύπελλο) 
από την κορυφή της κόμης 
προς τον κορμό.
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κανονικής παλμέττας, με τη διαφορά ότι οι βραχίονες δεν εκ-
φύονται πάντοτε ανά δύο σε κάθε θέση και η γωνία τους με 
τον κεντρικό άξονα δεν τηρείται στο επίπεδο των 45ο. Η δια-
μόρφωση των δένδρων είναι ευκολότερη από ότι της κανο-
νικής παλμέττας (13). Τα καταλληλότερα υποκείμενα για παλ-
μέττα είναι τα Μ9 και Μ26 (18). Η επιλογή του υποκειμένου 
θα εξαρτηθεί από τη ζωηρότητα της ποικιλίας.

Το σύστημα της παλμέττας και γενικά τα μονόπλευρα 
σχήματα δίνουν τη δυνατότητα μέγιστης μηχανοποίησης της 
καλλιέργειας και φυσικά μείωσης του κόστους παραγωγής. 
Οι ενδεικτικές αποστάσεις φύτευσης με το σύστημα της παλ-

μέττας ανάλογα με την ποικιλία και το υποκείμενο, δίνονται 
στον Πίνακα 1. 

Διαμόρφωση των δένδρων σε ελεύθερη παλμέττα (Εικόνα 7)
Πρώτο έτος. Τα δενδρύλλια μετά από τη φύτευσή τους 

κλαδεύονται σε ύψος 50-60 εκ. από το έδαφος. Στις αρχές του 
καλοκαιριού όταν οι εκπτυσσόμενοι βλαστοί αποκτήσουν 
μήκος περίπου 30 εκ., επιλέγονται τρεις βλαστοί, ο ένας για 
τον κεντρικό άξονα και κάτω απ’ αυτόν δύο πλάγιοι με κατεύ-
θυνση επί της γραμμής φύτευσης που θα αποτελέσουν τους 
βραχίονες του πρώτου ορόφου. Οι ετήσιοι βλαστοί που είναι 
κάτω από τη διακλάδωση αφαιρούνται. Προς τα μέσα του κα-
λοκαιριού δένονται οι βραχίονες στα σύρματα με ειδικό πλα-
στικό κορδόνι, δίνοντας κλίσεις 40-45ο.

Δεύτερο έτος. Κατά το χειμερινό κλάδεμα ο κεντρικός 
άξονας κλαδεύεται σε ύψος 70-80 εκ. από τη διακλάδωση του 
πρώτου ορόφου, ενώ οι πλάγιοι βραχίονες δεν κλαδεύονται 
αλλά δένονται στα σύρματα και δίνονται οι κατάλληλες κλί-
σεις. Οι ετήσιοι βλαστοί στους βραχίονες και στον κεντρικό 
άξονα αν είναι πυκνοί ή λαίμαργοι αφαιρούνται, ενώ οι υπό-
λοιποι λυγίζονται και προσδένονται στα σύρματα. Την άνοι-
ξη, όταν οι βλαστοί κάτω από την τομή του κλαδέματος του 
κεντρικού άξονα αποκτήσουν μήκος περίπου 30 εκ., επιλέ-
γονται τρεις (όπως το πρώτο έτος). Ο ένας θα συνεχίσει την 
προέκταση του κεντρικού άξονα, ενώ οι πλάγιοι για ν’ αποτε-
λέσουν το δεύτερο όροφο. Το καλοκαίρι αφαιρούνται οι λαί-
μαργοι και οι πυκνοί βλαστοί. Η οριστική κλίση των βραχιό-
νων θα δοθεί στο τέλος του δευτέρου έτους κατά το χειμερινό 
κλάδεμα.

Τρίτο έτος. Ο κεντρικός άξονας κλαδεύεται σε ύψος 60-70 
εκ. από τη διακλάδωση του δεύτερου ορόφου και ακολουθεί-
ται η πρακτική του 2ου έτους για να δημιουργηθεί ο τρίτος 
όροφος (επιλογή βραχιόνων, λυγίσματα, αφαιρέσεις λαίμαρ-
γων βλαστών, δεσίματα). 

Τέταρτο έτος. Δεν γίνεται κλάδεμα επαναφοράς στο κε-
ντρικό. Οι βραχίονες του ορόφου επιλέγονται σε απόσταση 
50-60 εκ. από τον προηγούμενο και οι κλίσεις των βραχιόνων 
του τελευταίου ορόφου δίνονται έτσι ώστε να είναι σχεδόν 
οριζόντιες.

Οι αποστάσεις που αναφέρθηκαν μεταξύ των ορόφων εί-
ναι για τις κανονικής ανάπτυξης ποικιλίες μηλιάς, ενώ για τις 
ποικιλίες τύπου spur είναι τουλάχιστο κατά 10 εκ. μικρότερες 
λόγω της μικρότερης ανάπτυξης των δένδρων.

Κατά το τρίτο και τέταρτο έτος γίνεται και κλάδεμα καρ-
ποφορίας.

Γ) Άτρακτος (ή κυπαρισσάκι)
Είναι κλασικό σχήμα διαμόρφωσης της μηλιάς για πολύ 

πυκνές φυτεύσεις. Καθιερώθηκε με τη διάδοση του υποκει-
μένου Μ9. Στο πέρασμα του χρόνου η κλασική άτρακτος δι-
αφοροποιήθηκε σύμφωνα με τις συνθήκες κάθε χώρας ή πε-
ριοχής (18).

Η υποστύλωση (πάσσαλοι-σύρματα) είναι απαραίτητη, 
τόσο για την περίοδο της διαμόρφωσης όσο και της παρα-
γωγής. Η άτρακτος αποτελείται από τον κεντρικό άξονα του 
δένδρου και τους βραχίονες (Εικόνα 8). Οι πρώτοι βραχίονες 
αρχίζουν 60-70 εκ. από το έδαφος και η απόσταση μεταξύ 

Πίνακας 1. Αποστάσεις φύτευσης (μέτρα), με το σύστη-
μα της παλμέττας, μερικών ποικιλιών μηλιάς εμβολια-

σμένων σε διάφορα υποκείμενα (1).

Ποικιλία
Υποκείμενο

Μ9 Μ26 ΜΜ106
Golden Delicious 3,5 x1,5 4 x 1,8

Golden Delicious (τύπος spur) - - 4,5 x (2-3)

Delicious 4 x 2 4,5 x 2 -

Delicious (τύπος spur) - 4 x 1,5 4 x 2

Granny Smith 3,5 x 1,5 4 x 2 4,5 x 2,5

Εικόνα 5. Διαμόρφωση 
δένδρων σε κανονική 
παλμέττα.

Εικόνα 6. Οπωρώνας μηλιάς με εγκατάσταση αντιχαλαζικών 
διχτυών. 
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τους είναι περίπου 10 εκ.
Η διάταξη των βραχιόνων είναι ατρακτοειδής-ελικοειδής 

σε αποστάσεις και θέσεις που να μην εμποδίζονται ο φωτι-
σμός και ο αερισμός των δένδρων. Το μήκος των βραχιόνων 
συνεχώς μειώνεται προς την κορυφή (κυπαρισσάκι). Οι βρα-
χίονες της ατράκτου επιλέγονται με κλάδεμα επαναφοράς του 
κεντρικού άξονα. Η πρακτική του κλαδέματος κατά την πε-
ρίοδο της διαμόρφωσης και της παραγωγής είναι όπως της 
παλμέττας (Εικόνα 9). Το ύψος των δένδρων φθάνει τα 2,5-3 
μ., ο δε συνολικός αριθμός των βραχιόνων είναι 9 έως 11. Η 
ανανέωση των καρποφόρων οργάνων κατά το κλάδεμα καρ-
ποφορίας είναι ευχερής με αποτέλεσμα ν’ αποφεύγεται η πα-
ρενιαυτοφορία. 

Τα δένδρα φυτεύονται σε αποστάσεις 3,5 μ. μεταξύ των 
γραμμών και 1 έως 1,25 μ. επί της γραμμής ανάλογα με την 
ποικιλία και την ιδιαιτερότητα του χωραφιού. Τα υποκείμενα 
συνδυάζονται αναλόγως της ποικιλίας που επιλέγεται. Έτσι, 
σε ποικιλίες μικρής ζωηρότητας, π.χ. Delicious τύπου spur, 
επιλέγεται το υποκείμενο Μ26 (8, 18). Για πιο ζωηρές ποι-
κιλίες, π.χ. Gala, Golden, Jonagold, Fuji, χρησιμοποιείται το 
υποκείμενο Μ9 (6, 12). Ο συνδυασμός Μ9 με Delicious τύ-
που spur καλά θα είναι να αποφεύγεται για το κυπαρισσάκι 
λόγω του κινδύνου των ηλιακών εγκαυμάτων στους καρπούς 
εκτός και αν στον οπωρώνα υπάρχει η εγκατάσταση αντιχα-

λαζικών διχτυών. Σε περιπτώσεις επαναφυτεύσεων δεν προτι-
μάται ο συνδυασμός Μ9 με ποικιλίες μικρής ζωηρότητας π.χ. 
Delicious τύπου spur, λόγω μειωμένης ανάπτυξης των δέν-
δρων. 

Δ) Μονόκλωνο υπέρ-πυκνό ή κορδόνι (super spindle)
Το μονόκλωνο γραμμικό σύστημα χρησιμοποιείται όλο 

και περισσότερο στη χώρα μας. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο 
την έκταση του οπωρώνα, βοηθάει στη γρήγορη είσοδο των 
δένδρων στην παραγωγή, διευκολύνει τις καλλιεργητικές 
εργασίες, δίνει υψηλή παραγωγή ανά στρέμμα και συντελεί 
στη βελτιστοποίηση της ποιότητας των καρπών. Μειονεκτεί 

Εικόνα 7. Δένδρα μηλιάς διαμορφωμένα σε ελεύθερη παλμέττα.

Εικόνα 8. Διαμόρφωση 
δένδρων σε ελεύθερο 
ατρακτοειδές σχήμα.



Γεωργία – Κτηνοτροφία • τεύχος 6/2014   35© ΑγροΤύπος

Μηλιά: Υποκείμενα & Σχήματα φύτευσης - διαμόρφωσης

στο ότι έχει υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και στο ότι έχει 
υψηλότερες απαιτήσεις άρδευσης.

Τα δενδρύλλια συνήθως τα προμηθευόμαστε διακλαδω-
μένα από τα φυτώρια κατόπιν ειδικών τεχνικών που εφαρμό-
ζουν οι φυτωριούχοι έχοντας ύψος 1,5-1,8 μ. και ικανοποιη-
τικό ριζικό σύστημα (Εικόνα 10). 

Η εφαρμογή του συστήματος προϋποθέτει την ύπαρξη 
εγκατάστασης στήριξης με 3-4 σύρματα, κατανεμημένα σε 

ομοιόμορφα ύψη. Το πρώτο 
σύρμα απέχει από το έδαφος 
0,80 – 1 μέτρο. 

Οι αποστάσεις φύτευσης 
κυμαίνονται από 3 έως 3,5 
μ. μεταξύ των γραμμών και 
0,60 μ. επί της γραμμής (Ει-
κόνα 11). Το υποκείμενο Μ9 
είναι η καλύτερη επιλογή 
για όλες της ποικιλίες εκτός 
από εκείνες που είναι πολύ 
μειωμένης ανάπτυξης όπως 
π.χ. Delicious τύπου spur 
για τις οποίες συνιστάται να 
χρησιμοποιείται το υποκεί-
μενο Μ26 (7). Προτιμάται η 
εγκατάσταση αντιχαλαζικών 
διχτυών για την προστασία 
των καρπών από τα ηλιακά 
εγκαύματα. Στο σύστημα 

αυτό τα νεαρά δενδρύλλια δεν φέρουν μόνιμους βραχίονες 
αλλά λεπτοκλάδια σε όλο το μήκος τους τα οποία διατηρού-
νται με διάφορες τεχνικές κλαδέματος επάνω στον κορμό για 
να καρποφορούν κάθε χρόνο βάσει συγκεκριμένου ρυθμού 
και τρόπου ανανέωσης. Τα νεαρά δενδρύλλια δένονται στα 
σύρματα της γραμμικής στήριξης μόνο στα σημεία επαφής με 
τον κεντρικό άξονα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Δεν 
δένονται οι πλάγιοι κλάδοι, γεγονός που καθιστά το μονό-
κλωνο σύστημα πιο εύκολο στη διαχείρισή του από τα άλλα 
γραμμικά συστήματα διαμόρφωσης. Κατά το πρώτο έτος, οι 
ζωηροί βλαστοί (μεγαλύτεροι σε διάμετρο από το μισό του 
κεντρικού άξονα) των διακλαδωμένων φυτών αφαιρούνται, 
όπως επίσης και αυτοί που δεν βρίσκονται σε καλή διάταξη 
με τον κεντρικό. Κατά το δεύτερο έτος, δεν γίνονται σημα-
ντικές επεμβάσεις στο κλάδευμα. Κατά το τρίτο έτος, λεπτοί 
βλαστοί κόβονται κοντά στο διετές ξύλο για να ευνοηθεί η 
ευρωστία τους. Επίσης, αφαιρούνται λαίμαργοι βλαστοί (10). 

Η διάρκεια ζωής του οπωρώνα δεν υπερβαίνει τα 15 έτη, 
όμως τα σημαντικά πλεονεκτήματα του μονόκλωνου υπέρπυ-
κνου συστήματος διαμόρφωσης είναι: το μικρότερο κόστος 

Εικόνα 9. Διαμόρφωση δενδρυλλίων σε ελεύθερο ατρακτοειδές 
σχήμα κατά τα πρώτα έτη.

Εικόνα 10. Δενδρύλλιο μηλιάς 
διακλαδωμένο στο φυτώριο.

Εικόνα 11. Μονόκλωνο υπέρ-πυκνό σύστημα διαμόρφωσης.
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παραγωγής (αγροεφόδια, κόστος εργασίας), η ομοιόμορφη 
και σταθερή ποιότητα των καρπών και η δυνατότητα σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα να παράγουμε καρπούς ποικιλίας 
που έχει ζήτηση στην αγορά (20). Έχει παρατηρηθεί ότι όλες 
οι ποικιλίες σε όλα τα οπωροφόρα κάνουν τον κύκλο τους στο 
εμπόριο, με αισθητές αυξομειώσεις στις τιμές παραγωγού. Οι 
εντατικής εκμετάλλευσης οπωρώνες δίνουν τη δυνατότητα 
παραγωγής σε σύντομο χρονικό διάστημα αξιοποιώντας τις 
νέες ποικιλίες και παρέχοντας οφέλη από τις τιμές της αγοράς.
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