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Τα τελευταία χρόνια οι τιµές παραγωγού απέχουν πολύ από το να 
είναι ελάχιστα επιθυµητή η καλλιέργεια της ροδακινιάς

Σήµερα λάθη δεν συγχωρούνται, 
για να έχει µέλλον η καλλιέργεια θα πρέπει:

1. Κατάκτηση νέων αγορών (µακρινών και ποιό 
κοντινών)  

2. Αύξηση της κατανάλωσης2. Αύξηση της κατανάλωσης

3. Να µειώσουµε το κόστος παραγωγής…

Το Μέσο είναι η παραγωγή 

ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ



Σχεδιάγραµµα παρουσίασης

�H καλλιέργεια της ροδακινιάς στην Ευρώπη – Η ίωση σάρκα 

�Τι προσδιορίζει την ποιότητα (καταναλωτή και έµπορο)

�Η ποικιλία και ο χρόνος συγκοµιδής: οι ποιο σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την ποιότητα

�Περιβάλλον

�Σύστηµα διαµόρφωσης-Θερινό κλάδεµα- Λίπανση-Πότισµα

�Μεταχειρίσεις µετά τη συγκοµιδή



Τι συµβαίνει σε γειτονικές χώρες παραγωγής ροδάκινου 

�Ισπανία: αύξηση εκτάσεων 
Αλλά….. το 2018 = µείωση 8%
γιατί το κέρδος για τον παραγωγό 
ήταν µηδαµινό. 

�Μεγάλες εκµεταλλεύσεις, 
συγκοµιδή σε bins πόσο ποιοτικό 
µπορεί να είναι?

�Μείωση σε Γαλλία και Ιταλία : Η ίωση σάρκα οδηγεί σε µεγάλης  έκτασης 
εκριζώσεις (στην Γαλλία οι παραγωγοί ακόµα και σήµερα επιδοτούνται για να 
εκριζώσουν τα µολυσµένα δένδρα).



�Η ίωση ‘Ευλογιά της Δαμασκηνιάς’ ή sharka έχει πάρει ενδημικές διαστάσεις στη

χώρα μας.

�Επιπλέον στη χώρα μας έχουμε το στέλεχος του ιού ΜARKUS το οποίο είναι

περισσότερο επιθετικό (μεταδίδεται ποιο γρήγορα) σε σύγκριση με το D που έχουν

Μειωµένη ποιότητα εξαιτίας της ίωσης σάρκας

περισσότερο επιθετικό (μεταδίδεται ποιο γρήγορα) σε σύγκριση με το D που έχουν

άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης.



Συμπτώματα:

•Μεταχρωματισμοί σε καρπούς και άνθη

•προσυλλεκτική καρπόπτωση,

•μειωμένη παραγωγικότητα

•Κατά την κονσερβοποίηση μειωμένη

ποιότητα, δυσκολία στην αποφλοίωση

�Συµπτώµατα είναι ποιο έντονα σε 

Επιπτώσεις στην ποιότητα από την ίωση Σάρκα

�Συµπτώµατα είναι ποιο έντονα σε 
πρώιµες ποικιλίες γιατί την άνοιξη οι 
θερµοκρασίες είναι ποιο χαµηλές. 

�Στις ποικιλίες που ο καρπός καλύπτεται 
100% µε κόκκινο επίχρωµα τα συµπτώµατα 
κρύβονται κατά την ωρίµανση. Όµως, σε 
νεκταρίνια και δίχρωµες ποικιλίες 
ροδακινιάς οι µεταχρωµατισµοί στους 
καρπούς είναι πολύ έντονοι και τα δένδρα 
πρέπει να αντικατασταθούν.



�∆εν υπάρχουν ποικιλίες ροδακινιάς µε ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
�Γίνονται προσπάθειας µεταφοράς γονιδίων που προσδίδουν ανθεκτικότητα από το συγγενικό είδος 
P. davidiana. Απαιτούνται πολλές διασταυρώσεις για να επιτύχουµε καλά αγρονοµικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και ανθεκτικότητα στη σάρκα.

Υπάρχουν ελάχιστες ποικιλίες µε ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (δηλαδή έχουν τον ιό αλλά δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα)

Αντιµετώπιση της ίωσης Σάρκα

‘Spanesa’ (Βουλγαρία): υπό µελέτη στο Fruit 
Growing Institute Βουλγαρία

‘Ghiaccio’ ( Ιταλία): δεν έχει συµπτώµατα, PCR-
αρνητικό

‘Kamarat’ (Ιταλία): ελαφρά συµπτώµατα στα 
φύλλα µετά από 3-4 χρόνια

Πηγή: Prof D. Bassi



�Εκριζώσεις (επιδοτούνται µέχρι και σήµερα στην Γαλλία) Είναι ο µόνος 
τρόπος αντιµετώπισης

Αντιµετώπιση της ίωσης Σάρκα

�Ψεκασµοί µε θερινά λάδια κάθε 10 ηµέρες εκτός από τους ζεστούς θερινούς 
µήνες µείωσε ελαφρά την ένταση των συµπτωµάτων όµως δεν επηρέασε την 
ανίχνευση του ιού στο δένδρο (Vidal et al., 2013). Ψεκασµοί µε θερινά λάδια 
µείωσαν την εξάπλωση (Samara et al., 2016)

Πηγή: Prof D. Bassi



Μείωση της κατανάλωσης ροδάκινου
(Πηγή: US Dep of AGR. 2016; MAGRAMA)

�Μείωση της κατανάλωσης ροδάκινων σε Ευρώπη (από 7,8 σε 4,3 
κιλά/ άτοµο/χρόνο) και Αµερική (από 3,5 σε 1,5 
κιλά/άτοµο/χρόνο).

�Αύξηση της κατανάλωσης κερασιών και βερίκοκων 



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης ροδάκινου

2. Μη σταθερή 
ποιότητα

1. Υποβαθµισµένη 
ποιότητα

ποιότητα

3. Ανταγωνισµός µε άλλα 
φρούτα που κερδίζουν σε 
πωλήσεις πχ καρπούζια



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης

1. Υποβαθµισµένη ποιότητα

Οι καταναλωτές παραπονιούνται πως είναι άνοστα, σαν χόρτο, χωρίς ζουµί, ξινά κ.α.



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης ροδάκινου

Όλες οι ποικιλίες έχουν παρόµοια εµφάνιση αλλά διαφορετική γεύση, µε 
αποτέλεσµα να απογοητεύεται ο καταναλωτής. 

2. Μη σταθερή ποιότητα



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης ροδάκινου

Χρόνος ωρίµανσης και συγκέντρωση οξέων σε καρπούς ποικιλιών νεκταρινιάς που καλλιεργούνται 
στην Ελλάδα

Εάν ο καταναλωτής αγοράσει την Big Top και µετά την Venus ή Big Haven, τότε δεν θα 
ξαναγοράσουν.



Αποτελέσματα έρευνας που έγινε σε χώρες της Βόρειας και

Νότιας Ευρώπης έδειξε πως τα ροδάκινα με υψηλά διαλυτά

στερεά και χαμηλά συνολικά οξέα (<6 g/L) είναι αυτά που

αρέσουν στο 80% των καταναλωτών.

Ακόµα και οι κάτοικοι βόρειων χωρών προτιµούν τα γλυκά ροδάκινα

Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης ροδάκινου

Δηλαδή στις χώρες της Βορείου Ευρώπης δεν αρέσουν τα ξινά

φρούτα, κάτι που μέχρι τώρα νομίζαμε.



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης

Στα πλαίσια πειράματος που έγινε σε αλυσίδα σουπερ μάρκετ της Ισπανίας, τοποθετήθηκαν ταμπέλες με 

την ένδειξη ‘γλυκιά γεύση’ ή ‘δροσερή γεύση’ κάτω από τις διαφορετικές ποικιλίες ροδάκινων που 

πωλούνταν, και αυτό οδήγησε στην αύξηση των πωλήσεων κατά 30%. 

Ροδάκινα – γλυκιά γεύση

Ροδάκινα – δροσερή γεύση

Φωτο: I Iglesias



Αιτίες µείωσης της κατανάλωσης

3. Ανταγωνισµός µε άλλα 
φρούτα που κερδίζουν 

σε πωλήσεις πχ 
καρπούζια

Μη επαρκής διαφήµιση και προώθηση

Brand name= OKI για τα πλακέ ροδάκινα στην Ισπανία



Μεγάλο 
µέγεθος

Ποιότητα 

Οµοιόµορφο 
σχήµα

Καθόλου 
σηµάδια

Tι προσδιορίζει την ποιότητα

Κόκκινο 
οµοιόµορφο 

χρώµα 

Ποιότητα 
για τον 

καταναλωτή

Υψηλά Σάκχαρα, 
χαµηλά ή 

ισορροπηµένα  
οξέα

Ζουµερή 
σάρκα

Άρωµα

++++
Ασφάλεια++++

Συσκευασία



Κόκκινο οµοιόµορφο 
χρώµα ? Εξαρτάται 

από την αγορά. Στην 

Ποιότητα 
για τον 

καταναλωτή

Tι προσδιορίζει την ποιότητα

από την αγορά. Στην 
Κίνα αρέσουν τα ροζ 

ροδάκινα

Jiangsu Academy of Agricultural Science



Ποιότητα 

Tι προσδιορίζει την ποιότητα

Ποιότητα 
για τον 

καταναλωτή

++++
Συσκευασία



Ποιότητα 
για τον 

Να έχει 
στρογγυλό 

σχήµα και όχι 
µακρόστενο

Να µην έχει 
µυτούλα

Tι προσδιορίζει την ποιότητα?

Να συντηρείται 
καλά

για τον 
έµπορο Να µην έχει 

σπασµένους 
πυρήνες



Ποικιλίες µε διαφορετική Υφή 

Να συντηρείται καλά

Tι προσδιορίζει την ποιότητα?

① Γρήγορο µαλάκωµα ② Αργό µαλάκωµα

Πχ ‘Sweet dream’, ‘Big Top’

③ ∆εν µαλακώνουν (Stony Hard) 
(δεν έχουν άρωµα)
πχ ‘Giachio’



Εµφάνιση της φυσιολογικής ασθένειας ‘Chilling injury’ µετά από 3 εβδοµάδες στους 0 
⁰C ή 1-2 εβδοµάδες στους 2-5 ⁰C

Να συντηρείται καλά

Tι προσδιορίζει την ποιότητα?

Τα συµπτώµατα εµφανίζονται όταν τα φρούτα έχουν φτάσει στον καταναλωτή και είναι αργά

Γιατί είναι τόσο σηµαντικό, αφού έχουµε τόσο µεγάλο αριθµό ποικιλιών?

Μεγάλη οικονοµική σηµασία για όλες τις χώρες που εξάγουν ροδάκινα

Στην Ευρώπη απαιτούνται 3-4 εβδοµάδες 
και από το Νότιο στο Βόρειο Ηµισφαίριο απαιτούνται 4-6 εβδοµάδες για τη µεταφορά των καρπών σε 
άλλες αγορές



A. Αλεύρωµα της σάρκας

Συµπτώµατα του Συµπτώµατα του ‘Chilling injury’‘Chilling injury’

Β. Καφέτιασµα της σάρκας

Red Star

Γ. Κοκκίνισµα γύρω από τον πυρήνα

Lurie and Crisosto, 2005

∆. Αποχωρισµός της σάρκας από τον πυρήνα, εµφανίζεται περισσότερο σε 
λευκόσαρκα ροδάκινα

1. Ο καρπός θα είναι µαλακός ή σκληρός ή θα είναι 
σκληρός και ξαφνικά θα µαλακώσει (γιατί 
διαλύθηκε).

2. Πρώτα εµφανίζεται το αλεύρωµα της σάρκας και 
µετά το καφέτιασµα ή µπορεί να µην εµφανιστεί 
το καφέτιασµα

3. 5 ηµέρες πριν την εµφάνιση των συµπτωµάτων 
χάνονται τα γευστικά χαρακτηριστικά



Παράγοντες πουΠαράγοντες που επηρεάζουν την εµφάνιση του επηρεάζουν την εµφάνιση του 
chilling injurychilling injury: : ΝοΝο 1 Ποικιλία1 Ποικιλία

Ποικιλίες µε µεγαλύτερη και µικρότερη ευπάθεια βρέθηκαν σε µελέτη που έγινε στην Καλιφόρνια

Στην Ελλάδα όµως καλλιεργούµε διαφορετικές ποικιλίες…

Συντήρηση για 2 εβδοµάδες στους 5 ⁰C χρησιµοποιώντας σακούλες τροποποιηµένης ατµόσφαιρας.



Συµπτώµατα ζηµιάς από χαµηλές θερµοκρασίες µετά από συντήρηση για 2 εβδοµάδες στους 5 ⁰C
χρησιµοποιώντας σακούλες τροποποιηµένης ατµόσφαιρας.

Η εµφάνιση της ζηµιάΗ εµφάνιση της ζηµιά από χαµηλές θερµοκρασίες από χαµηλές θερµοκρασίες 
επηρεάζεται από την ποικιλίαεπηρεάζεται από την ποικιλία

Gladys

Napolitana
Max10

Red Star



Όσο ποιο όψιµη η Όσο ποιο όψιµη η ποικιλία τόσο µεγαλύτερη η ποικιλία τόσο µεγαλύτερη η 
ζηµιά από χαµηλές θερµοκρασίεςζηµιά από χαµηλές θερµοκρασίες

Gladys Red Star



Η ζηµιάΗ ζηµιά από χαµηλές θερµοκρασίες από χαµηλές θερµοκρασίες 
επηρεάζεται από την ποικιλίαεπηρεάζεται από την ποικιλία

Gladys Red Star



Που Που συναντάται και πωςσυναντάται και πως αντιµετωπίζεταιαντιµετωπίζεται
αυτό το πρόβληµααυτό το πρόβληµα

1. Περισσότερη ζηµιά σε καρπούς που συγκοµίστηκαν νωρίς

Η Sweet dream όταν συγκοµίστηκε σε 123 Ν αντίσταση στη πίεση εµφάνισε συµπτώµατα 
chilling injury, και όταν συγκοµίστηκε αργότερα µε 63 Ν δεν εµφάνισεchilling injury, και όταν συγκοµίστηκε αργότερα µε 63 Ν δεν εµφάνισε



2. Προσυλλεκτικοί ψεκασµοί µε ασβέστιο δεν είχαν κάποιο αποτέλεσµα σε πολυετή πειράµατα που 
έγιναν στην Καλιφόρνια. Η λίπανση µε άζωτο δεν επηρεάζει την εµφάνιση των συµπτωµάτων

1. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται περισσότερο σε καρπούς που αναπτύχθηκαν στο εσωτερικό της κόµης ή το 
κάτω µέρος της κόµης. Λύση καλύτερος φωτισµός

Τι µέτρα µπορούµε να πάρουµε για νΤι µέτρα µπορούµε να πάρουµε για να µην έχουµε α µην έχουµε 
chilling injurychilling injury??

έγιναν στην Καλιφόρνια. Η λίπανση µε άζωτο δεν επηρεάζει την εµφάνιση των συµπτωµάτων

Lurie and Crisosto, 2005



Τι µέτρα µπορούµε να πάρουµε για νΤι µέτρα µπορούµε να πάρουµε για να µην έχουµε α µην έχουµε 
chilling injurychilling injury??

3. Βρέθηκε σηµαντική µείωση του προβλήµατος µε 
Α) ‘Καθυστερηµένη ψύξη’ (1-2 ηµέρες στους 20 ⁰C και µετά ψύξη)= αύξηση της συντήρησης κατά 2 
εβδοµάδες

ή 

Lurie and Crisosto, 2005

ή 
Β) ‘διασπώµενη ψύξη’ (απευθείας στην ψύξη και έξοδος για 1 ηµέρα στους 20  ⁰C κάθε 10-14 ηµέρες)

Να εφαρµόζετε κυρίως στις ποικιλίες που είναι περισσότερο ευπαθείς 

Προτείνετε να εφαρµόζετε όταν θέλουµε να δώσουµε στον καταναλωτή ‘έτοιµα για κατανάλωση’ 
ροδάκινα 



Ο χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει Ο χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει 
σηµαντικά την ποιότητασηµαντικά την ποιότητασηµαντικά την ποιότητασηµαντικά την ποιότητα



Ο χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει την ποιότηταΟ χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει την ποιότητα

1. Τόσο καλύτερα θα αναπτύξουν τα 
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.

2. Τόσο µεγαλύτερο µέγεθος θα έχουν και 
άρα µεγαλύτερη παραγωγή

3. Τόσο περισσότερες ζηµιές από 
Όσο ποιο ώριµοι είναι οι 

3. Τόσο περισσότερες ζηµιές από 
µωλωπισµούς 

4. Περισσότερες ζηµιές από 
µετασσυλεκτικές ασθένειες

5. Τόσο µικρότερη διάρκεια συντήρησης 
θα έχουν

Όσο ποιο ώριµοι είναι οι 
καρποί όταν συγκοµίζονται



Ο χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει την ποιότηταΟ χρόνος συγκοµιδής επηρεάζει την ποιότητα

1. Λιγότερα χέρια =µικρότερο κόστος
2. Μικρότερες απώλειες από καρπόπτωση

κτλ

3. Μικρότερη απόδοση γιατί δεν πήραν 
το κατάλληλο µέγεθος 

Όταν οι καρποί 
το κατάλληλο µέγεθος 

4. ∆εν θα ωριµάσουν
5. Θα εµφανίσουν την µετασσυλεκτική

ασθένεια ‘chilling injury’ ζηµιά από 
χαµηλές θερµοκρασίες, όταν είναι 
αργά= όταν οι καρποί φτάσουν στον 
καταναλωτή.

Όταν οι καρποί 
συγκοµίζονται άγουροι



Επίσης σε πολλές νέες ποικιλίες το έντονο κόκκινο χρώµα αναπτύσσεται πολύ 
πριν ωριµάσουν και το µέγεθος εξαρτάται από τη χρονιά.

Πότε να γίνει η συγκοµιδή?Πότε να γίνει η συγκοµιδή?

Τα κριτήρια που εφαρµόζονται είναι ανάλογα µε το µέγεθος και το χρώµα, 

…. Αλλά και επειδή θέλουµε και η συγκοµιδή να γίνει σε λίγα ‘χέρια’…. Συγκοµίζονται 
και άγουρα

Μετρήσεις σακχάρων, οξέων και αντίσταση στη πίεση 
επίσης δεν µπορούν να εφαρµοστούν….



Πότε να γίνει η συγκοµιδή?Πότε να γίνει η συγκοµιδή?
Μη-καταστροφικός τρόπος για την εύρεση του χρόνου συγκοµιδής

Οι τιµές για κάθε ποικιλία πρέπει να υπολογιστούν



ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΔΥΝAΜΙΚΟ 26 ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ



Π. ∆ρογούδη1 Γ.Ε. Παντελίδης1,2, Β. Γούλας3, Β. Ζιώγας1,2, Γ.Α. Μαγγανάρης3, Α. Μαγγανάρης2

1ΕΛΓΟ ‘∆ΗΜΗΤΡΑ’, Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων  ∆ένδρων, Νάουσα
2Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σίνδος 
3Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήµης 
Τροφίµων, Λεµεσός



Όµως σε πολλές νέες ποικιλίες το έντονο κόκκινο χρώµα αναπτύσσεται πολύ πριν ωριµάσουν και το 
µέγεθος εξαρτάται από τη χρονιά.

∆είγµα >1100 
καρπών 
ταξινοµήθηκε 
σύµφωνα µε τις 
τιµές IAD. 

Πότε να γίνει η συγκοµιδή?Πότε να γίνει η συγκοµιδή?

IAD >0,8 αντιστοιχούν σε ανώριµο καρπό

Drogoudi et al., 2017; Bonora et al. 2013 



Η ποιότητα εξαρτάται από την ποικιλίαΗ ποιότητα εξαρτάται από την ποικιλία



Πόσες από τις ποικιλίες που 
εισήχθησαν ήταν αξιόλογες? 

Παράδειγµα της Ισπανίας: Κατά τη 

Περισσότερα από 70 δηµόσια και ιδιωτικά προγράµµατα γενετικής βελτίωσης υπάρχουν στον κόσµο, τα 

οποία βρίσκονται κατά κύριο λόγο στις Η.Π.Α. και ακολουθούν η Ιταλία και η Γαλλία (Della Strada και 

Fideghelli, 2009).

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 

Παράδειγµα της Ισπανίας: Κατά τη 
διάρκεια 1994-2004 στο IRTA
αξιολογήθηκαν 750 ποικιλίες, από τις 
οποίες οι 78 ήταν αξιόλογες δηλαδή 
µόλις το 10,4%

Γι’ αυτό η ενηµέρωση των παραγωγών για τα 

χαρακτηριστικά των ποικιλιών είναι σηµαντικό 

να γίνεται µετά από αξιολόγησή τους κάτω από 

τις ίδιες εδαφοκλιµατικές συνθήκες



Επιθυµητά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίας: Επιθυµητά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίας: 
δένδροδένδρο

1. Υψηλή και Σταθερή παραγωγικότητα 

2. Ισορροπηµένη ζωηρότητα 
Το κόστος για κλάδευµα, 
αραίωµα και συγκοµιδή 
είναι κοντά στο 50% του 
συνολικού κόστους 
παραγωγής.

2. Ισορροπηµένη ζωηρότητα 
(λιγότερα θερινά κλαδεύµατα)

3. Μικρότερη ένταση ανθοφορίας 
(µικρότερο κόστος αραιώµατος)



Αξιολόγηση ποικιλιών στο ΤΦΟΔ

1. Χρόνος ανθοφορίας (10%, 50% και 90% άνθησης) 
2. Τύπος άνθους
3. Ένταση ανθοφορίας
4. Χρόνος ωρίµανσης των καρπών 
5. Περίµετρος κορµού του δένδρου.
6. Παραγωγικότητα (Kg/ δένδρο)
7. Ζηµιά από µονίλια και εξώασκο

Ανάπτυξη και 
απόδοση των 

δένδρων 

1. Βάρος (µέτρηση όλων των καρπών που 
συγκοµίστηκαν) 

2. ∆ιαστάσεις καρπού (ύψος, πλάτος, πάχος ραφής)
3. Συνολικά διαλυτά στερεά και ογκοµετρούµενη

οξύτητα

� Καταγραφή φαινολογικών χαρακτηριστικών στο δένδρο και των καρπό 
κατά τη βάση UPOV (πρόκειται για περίπου 69 χαρακτήρες).

Ποιοτικά 
χαρακτηριστικά 
καρπών



Ικανότητα συντήρησης των καρπών

Αξιολόγηση ποικιλιών στο ΤΦΟΔ



Μέσο βάρος καρπού (Μέσο βάρος καρπού (g)g)
ΚιτρινόσαρκαΚιτρινόσαρκα ροδάκιναροδάκινα

Λευκόσαρκα ροδάκιναΛευκόσαρκα ροδάκινα



ΝεκταρίνιαΝεκταρίνια

Μέσο βάρος καρπού (Μέσο βάρος καρπού (g)g)



Χρόνος ωρίµανσης 2016





Χρόνος ωρίµανσης 2016



∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα

ΚιτρινόσαρκαΚιτρινόσαρκα ροδάκιναροδάκινα

� Αν και οι περισσότερες νέες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς έχουν χαµηλή ή 
ισορροπηµένη οξύτητα, υπάρχουν όµως και κάποιες µε υψηλή οξύτητα που µπορεί 
να µπερδέψουν τον καταναλωτή. 

� Για παράδειγµα κατά την διάρκεια συγκοµιδής της νεκταρινιάς ‘Big Top’ (χαµηλή 
οξύτητα) συγκοµίζονται και τα ‘Big Haven’ (υψηλή οξύτητα). 

� Η συγκέντρωση διαλυτών στερεών συσχετίζεται µε τον χρόνο ωρίµανσης και όσο 
ποιο όψιµη είναι η ποικιλία τόσο ποιο περισσότερα συνολικά διαλυτά στερεά έχει. 



∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα

Λευκόσαρκα ροδάκιναΛευκόσαρκα ροδάκινα



∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα∆ιαλυτά Στερεά και οξύτητα

ΝεκταρίνιαΝεκταρίνια

Συνδυασµός υψηλών οξέων και χαµηλών σακχάρων!!



ΓευσιγνωσίαΓευσιγνωσία

Nεκταρίνια:  Η ποικιλία ‘Royal Queen’ έχοντας υψηλές τιµές ‘γλυκύτητας’, 
‘γεύσης’, ‘ εµφάνισης’ και ‘αρώµατος’ και χαµηλή ‘οξύτητα’. 

Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά είχαν και οι ποικιλίες ‘Big Top’, ‘Orion’ και 
‘Rose Diamond’, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από υψηλές τιµές ‘γλυκύτητας’ 
και ‘γεύσης’ και χαµηλή ‘οξύτητα’. 

•Οι ποικιλίες ροδακινιάς ‘Gladys’, ‘Morettini’, ‘Red Haven’ και ‘Patty ’
χαρακτηρίζονταν από τις υψηλότερες τιµές ‘γλυκύτητας’, ‘ γεύσης’ και

‘εµφάνισης’, ενώ οι πλακέ ποικιλίες ροδακινιάς ‘UFO-4’ και ‘Sweet Cap’
χαρακτηρίζονταν από πολύ χαµηλή ‘οξύτητα’.



�Μαρµελάδες από τις ποικιλίες ‘Morsianni 90’ και ‘Alirosanda ’ ήταν οι ποιο επιθυµητές ως 
προς το άρωµα και την γενική αποδοχή.

�Μαρµελάδες που έγιναν µε βιοµηχανικά ροδάκινα είχαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε 
σουκρόζη, σορβιτόλη και συνολικά σάκχαρα σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού και µαρµελάδας από 45 ευρέως 
καλλιεργούµενες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς

σουκρόζη, σορβιτόλη και συνολικά σάκχαρα σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ποικιλίες 
ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Ενδιαφέρον για την παραγωγή προϊόντων για διαβητικούς και όσους 
θέλουν να χάσουν βάρος



� Μεγάλο µέγεθος και µεγάλη κάλυψη του καρπού µε κόκκινο επίχρωµα

Η ποιότητα εξαρτάται από την ποικιλίαΗ ποιότητα εξαρτάται από την ποικιλία

Α) Επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων:

Κιτρινόσαρκα ροδάκινα

• ‘Brittney Lane’ 

• ‘Marathon’

• ‘Royal Lee’ 

• ‘Ruby Rich’

• ‘Summer Sweet’ 

• ‘Sweet Scarlet’ 

• ‘Tastired’

• ‘Zee Diamond’

Λευκόσαρκα ροδάκινα
Patty
Kevina
Maura
Loretta

Κιτρινόσαρκα
νεκταρίνια
Early Bomba
Earli Top
Carene
Big Haven
Big Top
Luciana
Kaysweet

Λευκόσαρκα 
νεκταρίνια
Royal Queen
Ruby Bell
Queen Globe



�Η άκρη του καρπού να µην έχει µυτούλα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίαςΠοιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίας

Α) Επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων:

Ποιες ποικιλίες κάνουν µυτούλες? 
Loretta
Royal Glory
Royal Majestic
Ruby Rich
Zee Diamond



Το στρογγυλό σχήµα του καρπού (καρποί µε ελλειπτικό ή ωοειδές 
σχήµα καταλαµβάνουν µικρότερο χώρο στο τελάρο, σε σχέση µε το 

βάρος τους).

Ποιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίαςΠοιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίας



2017:  % Σχισµένων πυρήνων2017:  % Σχισµένων πυρήνων

ΚιτρινόσαρκαΚιτρινόσαρκα ροδάκιναροδάκινα

Ποιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίαςΠοιοτικά χαρακτηριστικά µίας ποικιλίας

ΚιτρινόσαρκαΚιτρινόσαρκα νεκταρίνιανεκταρίνια





Ρυθµός µαλακώµατος της σάρκας

Από τις κιτρινόσαρκες ποικιλίες ροδακινιάς αργό ρυθµό µαλακώµατος 
σάρκας έχουν οι ‘Crimson lady’, ‘Marathon’, ‘Royal Summer’, 
‘Sweet Dream’ και ‘Sweet Scarlet’. 

Από τις ποικιλίες νεκταρινιάς, ορόσηµο αποτελεί η ‘Big Top’, και 
επίσης αργό ρυθµό µαλακώµατος είχαν και οι ‘Carene’, ‘Luciana’ και 
‘Magique’.‘Magique’.

Από τις λευκόσαρκες ποικιλίες ροδακινιάς συγκριτικά µικρότερο ρυθµό 
µαλακώµατος είχαν οι ‘Patty’ και ‘Rosalia’.

Μικρότερες αλλαγές στον δείκτη IAD και την αντίσταση στη πίεση (µεγαλύτερη ικανότητα συντήρησης)
βρέθηκαν στις ποικιλίες:
�ροδακινιάς Όψιµο Ναούσης, Royal Gem και Royal Glory και 
�νεκταρινιάς Big Top, Tasty Free και Rita Star. 

Αντίθετα µικρότερη ικανότητα συντήρησης βρέθηκε στις ποικιλίες 
�ροδακινιάς Red Haven και Spring belle, και
�νεκταρινιάς Andriana, Venus και Rose Diamond

Πηγή: Π. Δρογούδη1, Γ. Παντελίδης1,2, Β. Ζιώγας2, Β. Γούλας3, Γ. 
Μαγγανάρης3 και Α. Μαγγανάρης2



% Χυµός



Η ποιότητα επηρεάζεται από το περιβάλλον



Η ποιότητα επηρεάζεται από το περιβάλλον
Μετά από έντονη βροχή µέσα στο καλοκαίρι ή νωρίς το φθινόπωρο 

Σηµάδια

Μειωµένα ∆Σ∆
Μεγαλύτερη ευπάθεια σε µονίλια
Μικρότερη µετασσυλεκτική διάρκεια

Κατά τη διάρκεια ξηρών και ζεστών καλοκαιριών 

Φακίδια σε νεκταρινιές (lenticellosis) µειώνοντας την εµπορική 

Συρρίκνωση στην Queen Globe

Φακίδια σε νεκταρινιές (lenticellosis) µειώνοντας την εµπορική 
τους αξία 



Τα ΣΔΣ και το ποσοστό κάλυψης του καρπού με χρώμα για 12 ποικιλίες που μελετήθηκαν στο

ινστιτούτο μας διέφεραν με τις τιμές που παρουσιάστηκαν στην εργασία των Berra et al. (2014) σε

αξιολόγηση που έγινε στο ινστιτούτο CRA-Roma, Κούνιο, Ιταλίας.

Παράγουµε περισσότερο γλυκά ροδάκινα αλλά µε λιγότερο 
κόκκινο χρωµατισµό σε σύγκριση µε περιοχές που έχουν ποιο 
δροσερό κλίµα

Το υψηλό γεωγραφικό πλάτος που 

συνήθως συμπίπτει και με χαμηλότερες 

θερμοκρασίες δεν ευνοεί την δημιουργία 

σακχάρων ενώ οι χαμηλές θερμοκρασίες 

ευνοούν το σχηματισμό ανθοκυανινών

που προκαλούν το κόκκινο χρώμα στους 

καρπούς.

Παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν 

για την ποικιλία June Gold που 

μελετήθηκε σε Ημαθία και Βελβεντό. 

Karayiannis et al., 2015



Το µεγαλύτερο µέρος των κυτταροδιαιρέσεων γίνεται κυρίως τις πρώτες 30 ηµέρες 
µετά την καρπόδεση. Η θερµοκρασία κατά τις πρώτες 30 ηµέρες µετά την πλήρη άνθηση θα επηρεάσει το χρόνο 
ωρίµανσης αλλά και το τελικό µέγεθος του καρπού!! (Dejong, 2005).

Παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος του καρπού.



Η ποιότητα επηρεάζεται από το ΦΩΤΙΣΜΟ που δέχονται 
τα καρποφόρα όργανα

•Περισσότερο φως οδηγεί σε υψηλότερο φωτοσυνθετικό ρυθµό, µεγαλύτερο µέγεθος καρπού, 
µεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερο χρωµατισµό και περισσότερα διαλυτά στερεά συστατικά.µεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερο χρωµατισµό και περισσότερα διαλυτά στερεά συστατικά.

•Καλύτερος αερισµός εξασφαλίζει µείωση των προσβολών από ασθένειες 

•Η απόσταση που αφήνεται από την κόµη ανάµεσα στις γραµµές. ∆εν πρέπει να καλύπτονται οι διάδροµοι



Κατεύθυνση των γραµµών φύτευσης

επηρεάζει σηµαντικά το φωτισµό που δέχεται η κόµη, την 
συνολική απόδοση και ποιότητα

Να είναι ΒΟΡΑΣ-ΝΟΤΟΣ



Θερινά κλαδέµατα -βοηθούν στον καλύτερο αερισµό 
και φωτισµό στο εσωτερικό της κόµης 

� Απαραίτητο για να διαµορφωθούν ανθοφόροι οφθαλµοί 
στο εσωτερικό της κόµης 

� Αυξάνουν το µέγεθος του καρπού, βοηθούν στη 
δηµιουργία καλύτερου φωτισµού

� Μειώνονται οι προσβολές από µονίλια

Το πρώτο θερινό κλάδεµα κατά το στάδιο σκλήρυνσης του πυρήνα (Bussi and Plenet, 2012)

Το τελευταίο να είναι τουλάχιστον ένα µήνα πριν τη συγκοµιδή



Σχήµα διαµόρφωσης και ποιότητα καρπών

Μόνο και µόνο επειδή ένα δένδρο είναι ψηλό δεν εξασφαλίζει πως θα είναι 

περισσότερο παραγωγικό ή πως διαχέει το φως καλύτερα στο εσωτερικό της 

Στόχος είναι η καλύτερη χρησιµοποίηση του 
φωτός 

1) Ποιοτικές βέργες (θα κάνουν µεγάλα µεγέθη)

2) Kαλό φωτισµό και αερισµό

περισσότερο παραγωγικό ή πως διαχέει το φως καλύτερα στο εσωτερικό της 

κόµης



Κύπελλο

oΜικρότερο κόστος εγκατάστασης (Λιγότερα 

φυτά, καθόλου στηρίγµατα)

oΚλάδεµα 1 φορά/ χρόνο

oΠερισσότερο χρόνος για είσοδο στην 

καρποφορία και µικρότερη παραγωγή στο 

Πυκνά συστήµατα φύτευσης

oΠλήρη καρποφορία ποιο νωρίς

o∆υνατότητα µηχανοποίησης της 

καλλιέργειας

oΜεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης 

(Περισσότερα φυτά- στηρίγµατα)
καρποφορία και µικρότερη παραγωγή στο 

στρέµµα τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης 
(Περισσότερα φυτά- στηρίγµατα)

oΚλάδεµα 3 φορές/ χρόνο

Καλύτερα µε νάνα υποκείµενα, υπάρχουν 

κατάλληλα υποκείµενα?

oΑπαιτεί καλό πότισµα και λίπανση καθώς 

και εύφορο έδαφος! Λάθη δεν 

επιτρέπονται…



Στις πυκνές φυτεύσεις τα δένδρα δεν έχουν χώρο για να αναπτυχθούν τόσο 
µεγάλα, και φτάνουν το µέγεθος τους ποιο γρήγορα και την µέγιστη 
παραγωγή ποιο γρήγορα.

Τα δένδρα είναι ποιο κοντά και ποιο µικρά, έτσι το καθένα παράγει 
λιγότερο αλλά ανά µονάδα γης είναι συνήθως το ίδιο.

Μεγαλύτερη παραγωγή κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της καλλιέργειας. Μεγαλύτερη παραγωγή κατά τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης της καλλιέργειας. 
Αλλά, µειώνετε η αποτελεσµατικότητα παραγωγής (κιλά/ µονάδα διατοµής 
της κόµης) και το µέσο βάρος καρπού. 

Επίσης µπορεί να µειώνεται η ποιοτική παραγωγή (??? Όχι πάντα). 
Γι αυτό πρέπει να εφαρµόζεται περισσότερο έντονο αραίωµα και µεγάλη προσοχή 
στη λίπανση, να µην στρεσάρονται.



Κύπελλο χωρίς Κύπελλο χωρίς υποβραχίονεςυποβραχίονες

TriTri--VV µε µε 33 βραχίονες (48 δένδρα/στρ.)βραχίονες (48 δένδρα/στρ.)TriTri--VV µε µε 33 βραχίονες (48 δένδρα/στρ.)βραχίονες (48 δένδρα/στρ.)
QuadQuad--V V µε µε 44 βραχίονες ( 35 δένδρα/στρ.)βραχίονες ( 35 δένδρα/στρ.)
HexHex--V V µε µε 66 βραχίονεςβραχίονες (24 (24 δένδρα/στρ.)δένδρα/στρ.)

Λιγότερα δένδρα σε σύγκριση µε το –Υ
Στήριξη των βραχιόνων µε δεσίµατα= 

µικρότερο κόστος εγκατάστασης



Πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τα υπόλοιπα συστήµατα 
πυκνής φύτευσης είναι ότι δεν αλλάξει η απόσταση 

µεταξύ γραµµών.

Μεγαλύτερη παραγωγή τα πρώτα χρόνια.

Σηµαντικό= τα δένδρα έχουν περισσότερη 

Κύπελλο χωρίς υποβραχίονες

Σηµαντικό= τα δένδρα έχουν περισσότερη 

οµοιοµορφία σε σύγκριση µε το απλό 
κύπελλο (πολύ σηµαντικό για να ρυθµιστεί η 

παραγωγή να δοθούν κατευθύνσεις στους εργάτες 
κτλ.)



Έρευνα στο Πανεπιστήµιο της Πενσυλβανία έδειξε πως τα Quad-V (4 βραχίονες) 
και Hex-V (6 βραχίονες) ήταν τα περισσότερο παραγωγικά γιατί είχαν 
µεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια  στον αγρό σε σύγκριση µε το κύπελλο 

αλλά µε το Perp-V (2 βραχίονες) είχε την καλύτερη ποιότητα καρπού

Μεγαλύτερη παραγωγή τα πρώτα χρόνια.



��Ύψιλον (Υ ή Ύψιλον (Υ ή UU) µε 2 βραχίονες κάθετα προς ) µε 2 βραχίονες κάθετα προς 
τη γραµµή των δένδρων (τη γραµµή των δένδρων (PerpPerp--V)V)

2,0 Χ 5,5 µ  = 92 δένδρα/ στρέµµα

Πυκνή φύτευση 1,8 Χ 4,6 µ = 120 δένδρα/ στρέµµα

Πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε το κύπελλο 
είναι πως υπάρχει µεγαλύτερη φυλλική
επιφάνεια ανά µονάδα εδάφους και λόγω 

της κατεύθυνσης των βραχιόνων 
αξιοποιείται καλύτερα το φως από κάθε 

άλλο σχήµα

Αλλά έχει κόστος για τη διαµόρφωση και 
στήριξη των δένδρων



Big Top σε GF305 το 3ο έτος  5 χ 2 µ (100 δένδρα/στρέµµα)

�Ισπανικό (Χαµηλό κύπελλο)    95% παραγωγών στην Ισπανία το 
εφαρµόζουν                  

Φωτο: I. Iglesias



�Ύψιλον (Υ ή U) παράλληλο προς τη γραµµή των δένδρων

4-5 µ Χ 1,5-2 µ.



•Σε ψυχρά κλίµατα (πχ Νέα Υόρκη και Κούνεο Ιταλίας) το κέρδος από τα 
πυκνά συστήµατα φύτευσης είναι µεγαλύτερο σε σύγκριση µε ζεστά 

κλίµατα (πχ Καλιφόρνια) όπου το όφελος είναι µόνο για τα πρώτα µετά την 
εγκατάσταση του οπωρώνα

•Επιπλέον σε ζεστά κλίµατα λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποκειµένων οι •Επιπλέον σε ζεστά κλίµατα λόγω της έλλειψης κατάλληλων υποκειµένων οι 
πυκνές φυτεύσεις απαιτούν περισσότερα θερινά κλαδεύµατα  για τον 

έλεγχο της ζωηρότητας (Dejong et al., 1994). 

Όσο ποιο µεγάλη είναι η αξία του προϊόντος τόσο ποιο µεγάλη είναι 
και η αξία της εντατικοποίησης. 



Καλλιεργητικές πρακτικές

Αραίωµα

�Περισσότερο αραίωµα των καρπών στο εσωτερικό της κόµης

�Στα κονσερβοποιήσηµα ροδάκινα το αραίωµα είναι σηµαντικό να γίνεται µετά τη 

σκλήρυνση του πυρήνα γιατί µειώνεται η παρουσία σπασµένων πυρήνων



Λίπανση µε ασβέστιο

Βοηθούν να είναι ποιο συνεκτικός ο καρπός, µειώνονται οι προσβολές από µονίλια

Να γίνονται 3 προσυλλεκτικοί ψεκασµοί.

Απορροφάται όταν ο καρπός είναι µικρός. 

Η αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πειράµατα στην Η αποτελεσµατικότητα των ψεκασµών επηρεάζονται από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Πειράµατα στην 
Καλιφόρνια έδειξαν πως οι ψεκασµοί µε διαφορετικά σκευάσµατα δεν επηρέασαν την ποιότητα (Crisosto et 
al., 2000).

Πηγή: Manganaris et al., 2005, Minas et al., 2018



Λίπανση µε άζωτο

Να είναι στα φύλλα 2,6% µε 3,0% (Daane et al., 2015)

Υψηλές τιµές προκαλούν  µεγάλη βλάστηση, σκίαση, µικρότερο µέγεθος, λιγότερα ∆ΣΣ, 
καθυστέρηση στην ωρίµανση, µειωµένο χρωµατισµό, µικρότερη διάρκεια συντήρησης

Λιγοστό άζωτο προκαλεί µειώνει την παραγωγή, το µέγεθος και τη γεύση. 



Τα ποτίσµατα να σταµατούν µία εβδοµάδα πριν τη συγκοµιδή

Το υπερβολικό πότισµα οδηγεί σε υψηλά ποσοστά µονίλιας και λιγότερα σάκχαρα 

στους καρπούς.

Πότισµα



Τρόπος συσκευασίας (τελάρο στο χωράφι ή διαλογή στο 
συσκευαστήριο) και µεταφορά (γρήγορα, καλό οδικό δίκτυο)



Μετασσυλεκτικές µεταχειρίσεις



Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων. 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Έτος ίδρυσης:  1961

Πυρηνόκαρπα

� ∆ρ ∆ρογούδη  Π. 

� ∆ρ Παντελίδης Γ. 

� Καζαντζής Κ.  

ΓιγαρτόκαρπαΓιγαρτόκαρπα

� ∆. Σωτηρόπουλος Θ.

Φυτοπαθολογία

∆ρ Ζαµπούνης Α.



ΤΦΟ∆- Παρουσίαση νέου προγράµµατος- δράσεις που αφορούν το 
ροδάκινο

Ανάπτυξη της δενδροκοµίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων µε τη διατήρηση και 
οργάνωση της τράπεζας γενετικού υλικού, τη δηµιουργία µητρικών φυτειών και την 
αξιολόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών 

FruitTrees2Safeguard

Συντονιστής: ΤΦΟ∆ ΑΠΘ                ΕΚΕΤΑ, ΙΝΑΒ ΦΥΤΩΡΙΑ ΤΣΕΣΜΕΛΗ

Χρηµατοδότηση ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ
∆ιάρκεια  τρία χρόνια

∆ΕΛΚΟΦΑΕ



FruitTrees2Safeguard

Κύριοι στόχοι είναι: 

1. Προσδιορισµός γενοτύπων βιοµηχανικού ροδάκινου µε αξιόλογα χαρακτηριστικά.

2. Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δηµιουργία προβασικών και µητρικών φυτειών

3. Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, κερασιάς, µηλιάς και αχλαδιάς.

4. Μοριακός γενετικός χαρακτηρισµός των ποικιλιών

5. Εύρεση τοπικών απειλούµενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, διάσωση και in situ αξιολόγηση. 

6. Προσδιορισµός βιοχηµικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών τοπικών ποικιλιών.

7. Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών γενοτύπων/ποικιλιών σε σηµαντικές ασθένειες

8. Ανάπτυξη µοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωµατικές, αναλύσεις & υποβοήθηση προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης ως 

προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά
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