ΕΙ∆ΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες προσπάθειες δημιουργίας υποκειμένων κερασιάς
Ιωάννης Χατζηχαρίσης & Κωνσταντίνος Καζαντζής
π. Ερευνητής & Ερευνητής ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα», Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας

 Τα σπορόφυτα αγριοκερασιάς (και σ’ ορισμένες περιπτώσεις μαχαλεπιού), που χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερα ως υποκείμενα της κερασιάς στη χώρα μας, έχουν εγκαταληφθεί και τη θέση τους
έχουν πάρει τα κλωνικά υποκείμενα CAB, Maxma και Gisela. Στο μεταξύ οι προσπάθειες για την
εξεύρεση ή και δημιουργία νέων υποκειμένων κερασιάς συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς σε
διάφορες χώρες του κόσμου και στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξελίξεις
προς την κατεύθυνση αυτή. Ορισμένα από τα νεότερα υποκείμενα, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αξιολογούνται ήδη και στη χώρα μας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται κλώνοι των υβριδίων της
σειράς Pi-Ku και της σειράς P.HL που αναπτύχθηκαν στη Γερμανία και Τσεχία αντίστοιχα.

1. Εισαγωγή (υφιστάμενη κατάσταση)
Όλες οι εμπορικές φυτείες κερασιάς, σε όλες σχεδόν τις
περιοχές της χώρας μας, που εγκαταστάθηκαν πριν από
20 χρόνια και παλαιότερα, έχουν όλες τις καλλιεργούμενες
ποικιλίες εμβολιασμένες σε σπορόφυτα αγριοκερασιάς.
Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή Κομοτηνής όπου, οι τοπικές
κυρίως ποικιλίες είναι εμβολιασμένες σε σπορόφυτα Μαχαλεπιού. Επιλεγμένα σπορόφυτα Μαχαλεπιού χρησιμοποιήθηκαν ως υποκείμενα και σε μερικές άλλες περιοχές
σποραδικά, σε μικρή έκταση και από ατομικές πρωτοβουλίες. Η βυσσινιά, το τρίτο από τα τρία βασικά υποκείμενα
της κερασιάς, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ και σε καμιά περιοχή της χώρας μας ως υποκείμενο κερασιάς.
Πριν από 20 χρόνια περίπου άρχισε να διαδίδεται στη
χώρα μας το κλωνικό υποκείμενο Colt, που δίνει μικρότερου μεγέθους δένδρα από τα σπορόφυτα, αλλά παρουσιάζει μεγάλη ευπάθεια στον καρκίνο των ριζών, που
οφείλεται στο παθογόνο Agrobacterium tumefaciens και
εγκαταλείφθηκε η χρήση του.
Την τελευταία δεκαετία άρχισαν να διαδίδονται τα κλωνικά υποκείμενα CAB, Maxma και Gisela, πάνω στα οποία
όλοι σχεδόν οι φυτωριούχοι εμβολιάζουν όλες τις ποικιλίες.
Η ίδια κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας, επικρατεί και σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, με εξαίρεση
τις Η.Π.Α. και ορισμένες ευρωπαϊκές, που η χρήση κλωνικών υποκειμένων, ξεκίνησε λίγες δεκαετίες νωρίτερα.
Οι προσπάθειες εξεύρεσης ή δημιουργίας νέων υποκειμένων κερασιάς συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς, σε
διάφορες χώρες, με την επιλογή ατόμων από άγρια σπορόφυτα ή από είδη του γένους Prunus, με υβριδισμούς ή
επιλογή κλώνων κ.λπ.
Μερικά από τα υποκείμενα των ως άνω προσπαθειών,
κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, από φυτωριούχουςεισαγωγείς, αλλά είναι νωρίς για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την προσαρμοστικότητά τους στις ελ32

ληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Τα περισσότερα από
αυτά τα υποκείμενα έχουν περιγραφεί και δημοσιευτεί στο
περιοδικό Γεωργία-Κτηνοτροφία, τ. 1/2009, σελ. 60-74, στο
άρθρο «Τα υποκείμενα κερασιάς», των ως άνω συγγραφέων.
Οι προσπάθειες δημιουργίας νεότερων υποκειμένων
αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω, από βιβλιογραφικά
δεδομένα και οι προσπάθειες διάδοσης αυτών στη χώρα
μας, από πληροφορίες φυτωριούχων που διαθέτουν εμπορικά κάποια εξ’ αυτών και πρωτοπόρων παραγωγών που
άρχισαν να τα δοκιμάζουν.

2.1. Επιλογή από σπορόφυτα αγριοκερασιάς, (Mazzard)
Prunus avium Huttner 53/90. Είναι νέο υποκείμενο, που
επιλέχθηκε από τον Ερευνητικό Σταθμό του Jork της Γερμανίας, από σπορόφυτα αγριοκερασιάς. Δίνει δένδρα ελαφρώς χαμηλότερης ανάπτυξης από το F 12-1 και ενθαρρύνει την πρώιμη ανάπτυξη καρποφόρων βραχιόνων στις
εμβολιαζόμενες σ’ αυτό ποικιλίες. Δεν διατίθεται στη χώρα
μας.

2.2. Επιλογές από σπορόφυτα μαχαλεπιού,
(Prunus mahaleb)
Performer 156-5. Είναι επιλογή από σπορόφυτα μαχαλεπιού και από δοκιμές στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι δίνει
δένδρα ομοιόμορφου μεγέθους και μικρότερα περίπου
30% από το Mazzard. Προτιμάει ελαφρά αμμοπηλώδη
εδάφη, ενώ σε βαριά εδάφη δίνει φτωχή βλάστηση. Έχει
καλό ριζικό σύστημα και δεν δίνει παραφυάδες. Παρουσιάζει ευαισθησία στην υγρασία του εδάφους, μέτρια αντοχή στις φυτόφθορες και αντοχή στον καρκίνο των ριζών.
Δεν παρουσιάζει καλή συμφωνία με τις ποικιλίες Chelan
και Tieton, ενώ με την ποικιλία Bing έδωσε υψηλές αποδόσεις και πρωίμησε την παραγωγή. Δεν διατίθεται στη χώρα
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μας.
Shilo 155-1. Αυτή η επιλογή μαχαλεπιού δίνει ομοιόμορφου μεγέθους δένδρα και ίδιες ή μεγαλύτερες αποδόσεις,
σε σύγκριση με τα σπορόφυτα μαχαλεπιού, προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών και δεν εκβλαστάνει
παραφυάδες από το ριζικό σύστημα και από τη βάση του
κορμού. Από δοκιμές στις Η.Π.Α., εμφάνισε πολύ καλή συμφωνία με την ποικιλία Bing. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Compact 159-5. Είναι κλωνική επιλογή από σπορόφυτα
μαχαλεπιού. Από δοκιμές στις Η.Π.Α., δίνει δένδρα ομοιόμορφα, μικρότερου μεγέθους κατά 15% περίπου και παρουσιάζει καλύτερη συμφωνία με όλες τις ποικιλίες, από
τα σπορόφυτα μαχαλεπιού. Είναι κατάλληλο για πυκνές
φυτεύσεις. Εκβλαστάνει μικρό αριθμό παραφυάδων. Εισέρχεται νωρίτερα στην παραγωγή και οι αποδόσεις του
είναι ίσες ή μεγαλύτερες από τα σπορόφυτα μαχαλεπιού.
Δεν διατίθεται στη χώρα μας.

2.3. Επιλογές από άλλα είδη του γένους
Prunus
Prunus incisa Thunb. Μια επιλογή αυτού του είδους που
δοκιμάστηκε στο East Malling, έδωσε δένδρα μικρότερου
μεγέθους κατά 50% από του Colt. Οι κλώνοι αυτού, με τα
νούμερα 33, 123 και 128, που επελέγησαν στο Βαντελίνγκεν της Ολλανδίας, έδωσαν πολύ νάνα δένδρα, σε δοκιμές στο Giessen της Γερμανίας και σε πολλές περιπτώσεις,
περισσότερο νανισμό από πολλές επιλογές του Gisela. Τα
δένδρα εισήλθαν νωρίς στην παραγωγή, αλλά ο καρπός
Εικόνα 1. Νεαρά φυτά Piku 1 σε θήκες σπερμάτωσης (Εγκαταστάσεις Βιτρό Ελλάς ΑΕ)
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απέκτησε μικρό μέγεθος και το ριζικό σύστημα ήταν πάρα
πολύ φτωχό. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Prunus concinna Koehne. Οι πρώτες δοκιμές αυτού του
είδους στη Γερμανία έδειξαν ότι το μέγεθος των δένδρων
των εμβολιαζόμενων ποικιλιών ενδέχεται να μειωθεί κατά
40%. Η συμφωνία με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες και η παραγωγικότητα των δένδρων μελετάται ακόμη. Πολλοί κλώνοι του είδους εμφανίζουν μειωμένη αντοχή στις χαμηλές
χειμερινές θερμοκρασίες. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Prunus serrulata Lindl. Ερευνητές στο Gembloux, στο Βέλγιο, διαπίστωσαν ότι περισσότερες από 20 ποικιλίες εμφάνισαν κακή συμφωνία με το είδος P. serrulata, όταν χρησιμοποιήθηκε σαν υποκείμενο κερασιάς. Μια ποικιλία όμως,
η Daikoku, όταν δοκιμάστηκε με τον κλώνο αυτού GM 156,
έδωσε ελπίδες στις πρώτες προσπάθειες, σαν υποσχόμενο νάνο υποκείμενο. Δεν είναι όμως γνωστή η κατάσταση
από πλευράς ιώσεων, του υλικού του P. serrulata, που χρησιμοποιείται στο Βέλγιο. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Prunus subhirtella Miq. Κλώνοι αυτού του είδους που δοκιμάστηκαν στη Γερμανία, επέφεραν σημαντικό νανισμό
στις ποικιλίες με τις οποίες εμβολιάστηκαν. Έδωσαν όμως
φτωχά αποτελέσματα στην παραγωγικότητα των δένδρων,
την είσοδο αυτών στην παραγωγή και το μέγεθος του παραγόμενου καρπού. Αρκετοί κλώνοι του είδους δοκιμάζονται στην Αγγλία. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Prunus mugus Handel-Mazzetti. Στο East Malling της Αγγλίας, δοκιμάζεται ένας κλώνος του P. mugus, που έδωσε
πολύ μικρό μέγεθος στα δένδρα των ποικιλιών που εμβολιάστηκαν σε αυτόν, μικρότερο από το 50% του μεγέθους
των δένδρων πάνω στο Colt. Δυστυχώς όμως πολλαπλασιάζεται πολύ δύσκολα αγενώς και δεν δόθηκε για ευρεία
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Δίνει δένδρα μέτριου μεγέθους, περισσότερο παραγωγικά
από του Mazzard όσον αφορά τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες κερασιάς πάνω σ’ αυτό. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.

2.4. Υβρίδια που δημιουργήθηκαν
στο Krymsk (Ρωσία)

χρήση. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
Prunus Myruni. Είναι πατενταρισμένη επιλογή του είδους
Prunus insititia L. Μπαίνει νωρίτερα στην παραγωγή από
το Prunus myrobalan L., δίνει υψηλότερες αποδόσεις και
καλύτερο μέγεθος καρπού. Πολλαπλασιάζεται εύκολα αγενώς και δεν βγάζει παραφυάδες. Δεν διατίθεται στη χώρα
μας.
Elta. Επιλέχθηκε στο Krymsk της Ρωσίας από τον G. Eremin,
το 1987. Είναι σπορόφυτο ελεύθερης γονιμοποίησης του
είδους Prunus lannesiana Wils. Πολλαπλασιάζεται εύκολα
με μοσχεύματα μαλακού ξύλου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκείμενο ποικιλιών κερασιάς αλλά και βυσσινιάς.

Μακροχρόνιες έρευνες στο Krymsk της Ρωσίας, από τον
γενετιστή Δρ Gennady Eremin, απέδωσαν μια σειρά υβριδίων με την επωνυμία Krymsk, κατάλληλα ως υποκείμενα για
διάφορα είδη οπωροφόρων, όπως βερικοκιά, δαμασκηνιά,
ροδακινιά, κερασιά και βυσσινιά. Από αυτή τη σειρά, δύο
υποκείμενα, το Krymsk 5 και το Krymsk 6, παρουσιάζουν
ενδιαφέρον για την κερασιά και διαδόθηκαν στην Αυστραλία και τις Η.Π.Α. Στη χώρα μας δεν διατίθενται.
Krymsk 5 / VSL-2. Το Krymsk 5 είναι υβρίδιο μεταξύ των
ειδών P. fruticosa x P. serrulata var. Lannesiana. Είναι ζωηρό
και παραγωγικό υποκείμενο κερασιάς και βυσσινιάς, που
δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε αρδεύσεις. Δίνει δένδρα
στο 80-90% του μεγέθους αυτών που είναι εμβολιασμένα
σε Mazzard. Προτείνεται και για ζεστά κλίματα. Δημιουργεί
πλούσιο ριζικό σύστημα και εκβλαστάνει λίγες παραφυάδες. Έδωσε καλά αποτελέσματα σε δοκιμές στο Dalles του
Oregon των Η.Π.Α., με τις ποικιλίες Regina, Lapins, Chelan
και Skeena, ενώ τα πήγε εξίσου καλά και με την ποικιλία
Kordia σε δοκιμές στο Randwijk της Ολλανδίας. Στις Η.Π.Α.,
σε δοκιμές στο Oregon αλλά και στην California, παρουσίασε ευαισθησία στις ιώσεις.
Krymsk 6 / LC-52. Το Krymsk 6 είναι τριπλό υβρίδιο μεταξύ
των ειδών P. cerasus x Cerapadus Michyunin (P. cerasus x P.
maackii). Είναι ζωηρό και παραγωγικό υποκείμενο κερασιάς και βυσσινιάς, με καλή προσαρμοστικότητα σε βαριά
και υγρά εδάφη. Δίνει δένδρα στο 70-75% του μεγέθους
αυτών που είναι εμβολιασμένα σε Mazzard. Προτείνεται
και για ζεστά κλίματα. Δημιουργεί πλούσιο ριζικό σύστημα
και εκβλαστάνει λίγες παραφυάδες, λιγότερες όμως από
του Krymsk 5. Έδωσε καλά αποτελέσματα σε δοκιμές στο
Dalles του Oregon των Η.Π.Α., με την ποικιλία Regina. Καλλιεργείται και στην Αυστραλία σε συνδυασμό με την ποικιλία Benton.

Εικόνα 3. Φυτάρια Piku 3 σε φάση εργαστηρίου ύστερα από μεριστωματικό πολλαπλασιασμό (Εργαστήριο Βιτρό Ελλάς ΑΕ)

Εικόνα 4. Φυτάρια Piku 4 σε φάση εργαστηρίου ύστερα από μεριστωματικό πολλαπλασιασμό (Εργαστήριο Βιτρό Ελλάς ΑΕ)

Εικόνα 2. Δενδρύλλιο κερασιάς της ποικιλίας Big Star εμβολιασμένο σε Piku 1
(Συλλογές αξιολόγησης Ι.Φ.Δ.)
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2.5. Υβρίδια που δημιουργήθηκαν
στο Dresden-Pillnitz (Γερμανία)
Ένα εκτεταμένο και μακροχρόνιο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης υποκειμένων, που διεξάγεται στο DresdenPillnitz της Γερμανίας, έδωσε έναν αριθμό υβριδίων που
ενδείκνυνται για υποκείμενα κερασιάς. Οι πρώτες προσπάθειες, που περιλάμβαναν επιλογές από διάφορα συγγενικά
είδη της κερασιάς και υβρίδια μεταξύ αυτών, δεν έδωσαν
σημαντικά αποτελέσματα. Οι μετέπειτα όμως διασταυρώσεις, που περιλάμβαναν ως γενήτωρες τα είδη P. cerasus και
P. pseudocerasus και τα υβρίδια: Okame (P. campanulata x P.
incisa), Kursar (P. campanulata x P. nipponica kurilensis) και
Ivensil έδωσαν σημαντικά βελτιωμένα υποκείμενα.

2.6. Άλλα υβρίδια που δοκιμάζονται
ως υποκείμενα
Επιλογές υποκειμένων κερασιάς έγιναν και σε πολλές άλλες
χώρες. Στο Holovousy της Τσεχίας, η σειρά κλώνων P.HL
έδωσε μερικές υποσχόμενες επιλογές, όπως τους κλώνους
με τους αριθμούς: 4, 6 (PHL-C), 50 και 84 (PHL-A). Από τη
σειρά P.HL, φαίνεται ότι το P.HL-6 (PHL-C) θα μας απασχολήσει περισσότερο στο μέλλον.
Ο κλώνος P.HL-6 (PHL-C), υβρίδιο μεταξύ κερασιάς και
βυσσινιάς (P. avium x P. cerasus), έδωσε δένδρα μικρότερα,
κατά 30% περίπου, και παραγωγικότερα από το F 12-1.
Πολλαπλασιάζεται εύκολα αγενώς με μοσχεύματα χλωρού

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Pi-Ku. Τα Pi-Ku είναι μία σειρά υβριδίων των παραπάνω διασταυρώσεων που θεωρούνται ως υποσχόμενα υποκείμενα κερασιάς, αλλά μελετούνται ακόμη στο Dresden-Pillnitz
της Γερμανίας.
Piku 1 (Pi-Ku 4.20), είναι τριπλό υβρίδιο μεταξύ των P.
avium x (P. canescens x P. tumentosa) και μία από τις επιλογές υποκειμένων μέσης ζωηρότητας.
Οι ποικιλίες: Kassins, Van και Hedelfingen που εμβολιάστηκαν πάνω σε αυτό το υποκείμενο έδωσαν δένδρα
μέσης ζωηρότητας, πολύ παραγωγικά, αλλά η μακροβιότητα αυτών περιορίζεται όταν καλλιεργούνται σε ελαφρά
αμμώδη εδάφη.
Δίνει δένδρα περίπου στο 70% του μεγέθους αυτών
που είναι εμβολιασμένα σε σπορόφυτο αγριοκερασιάς.
Από τις πρώτες δοκιμές της φυτωριακής επιχείρησης, που
τα διαθέτει με πατέντα, αναφέρεται ότι η συμπεριφορά του
ως υποκείμενο κυμαίνεται ανάμεσα από το Gisela 6 και το
Maxma 14 (Εικόνα 1).
Το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας διαθέτει στις συλλογές του νεαρά δένδρα ποικιλιών κερασιάς
εμβολιασμένων στο Piku 1 και αναμένεται στο μέλλον να
έχει συγκριτικά στοιχεία, σε σχέση με τα άλλα υποκείμενα
που κυκλοφορούν στο εμπόριο αυτή τη στιγμή (Εικόνα 2).
Piku 3 (Pi-Ku 4.83), είναι τριπλό υβρίδιο μεταξύ των P.
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pseudocerasus x (P. canescens x P. incisa) και δίνει δένδρα
μέσης ζωηρότητας, όση περίπου και το Colt, με καλές αποδόσεις.
Από δοκιμές της φυτωριακής επιχείρησης που το διαθέτει εμπορικά με πατέντα, αναφέρεται ότι πρόκειται περί
ζωηρού υποκειμένου, που δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις
σε αρδεύσεις (Εικόνα 3).
Piku 4 (Pi-Ku 1.10), είναι τριπλό υβρίδιο μεταξύ των P.
cerasus (ποικιλία Schattenmorelle) x P. "Kursar" (P. kurilensis
x P. sargentii) και δίνει δένδρα μέσης ζωηρότητας, στο 40%50% του μεγέθους του Mazzard. Δίνει καλή παραγωγή και
μέγεθος καρπού σε ξηρά και αμμώδη εδάφη, χωρίς να έχει
ιδιαίτερες απαιτήσεις σε αρδεύσεις (Εικόνα 4).
Pi-Ku 4.17, είναι και αυτό τριπλό υβρίδιο μεταξύ των P.
avium x (P. canescens x P. kurilensis) και δίνει περισσότερο
νανισμό στα δένδρα των εμβολιαζόμενων ποικιλιών, από
όλα τα άλλα υποκείμενα της σειράς.
Άλλα υποσχόμενα υποκείμενα της σειράς που δίνουν
νάνα δένδρα είναι τα Pi-Ku με τους αριθμούς: 4.11, 4.13 και
4.15.
Από τα παραπάνω υποκείμενα, άρχισαν να διατίθενται
στη χώρα μας τα Piku 1, Piku 3 και Piku 4, με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένη φυτωριακή επιχείρηση. Από τα
πρώτα δεδομένα που υπάρχουν, φαίνεται ότι στο μέλλον
θα μας απασχολήσει περισσότερο το Piku 1.
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Εικόνα 5. Σύγκριση μονόκλωνων δένδρων ποικιλίας κερασιάς Giant Red εμβολιασμένων σε Gisela 6 (αριστερά) και σε PHL-C (δεξιά), τον τέταρτο χρόνο της ζωής τους
(Εμπορικός κερασεώνας στους Πύργους Κοζάνης)

Εικόνα 6. Μονόκλωνο δένδρο ποικιλίας κερασιάς Giant Red εμβολιασμένο σε PHL-A,
τον τέταρτο χρόνο της ζωής του (Εμπορικός κερασεώνας στους Πύργους Κοζάνης)

ξύλου στην υδρονέφωση. Στη χώρα μας διατίθεται εμπορικά, με δικαιώματα διάθεσης από συγκεκριμένες φυτωριακές επιχειρήσεις. Δεν έχουν βγει ακόμη ασφαλή συμπεράσματα από την καλλιέργειά του. Από δοκιμές στην Τσεχία
εμφάνισε ανεκτικότητα σε μη τακτικές αρδεύσεις.
Προκαταρκτικά στοιχεία από την καλλιέργειά του σε
εμπορικές φυτείες της χώρας μας, δείχνουν ότι προσαρμόζεται καλά σε ακανόνιστες και αραιές αρδεύσεις. Σε σύγκριση με το Gisela 6, η ποικιλία Giant Red εμβολιασμένη
σε PHL-C, έδωσε μικρότερο μέγεθος καρπού και οψίμισε
την ωρίμανση αυτού για αρκετές ημέρες (Εικόνα 5). Οψίμιση της ωρίμανσης αναφέρεται και σε άλλες περιπτώσεις

καλλιέργειας του συγκεκριμένου υποκειμένου στη χώρα
μας.
Ο κλώνος P.HL-84 (PHL-A), που θεωρείται φυσικό υβρίδιο μεταξύ κερασιάς και βυσσινιάς, (P. avium x P. cerasus),
άρχισε να διατίθεται εμπορικά και στη χώρα μας, αλλά
δεν εμφάνισε εμπορική ζήτηση ανάλογη του PHL-C. Είναι
περισσότερο ζωηρό υποκείμενο από το PHL-C κατά 10%
περίπου. Στην Πολωνία εμφάνισε κακή συμφωνία με την
ποικιλία B. Burlat. Σε δοκιμές στην Τσεχία εμφάνισε πολύ
καλή αντοχή στους χειμωνιάτικους παγετούς, αλλά και μεγάλη ευαισθησία στους μύκητες εδάφους.
Από προκαταρκτικά στοιχεία σε εμπορικούς κερασε-
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ώνες της χώρας μας, η ποικιλία Giant Red εμβολιασμένη
σε PHL-A, σε σύγκριση με το PHL-C, εμφάνισε μικρότερο
αριθμό καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών, σε ηλικία
τεσσάρων ετών (Εικόνα 6).
Ένα άλλο υβρίδιο που επιλέχθηκε στην Ουγγαρία είναι το
Prob. Επισημάνθηκε λόγω του ότι ήταν το πιο ζωηρό σπορόφυτο, σε φυτωριακά σπορόφυτα P. fruticosa. Θεωρείται
ότι είναι υβρίδιο μεταξύ των P. fruticosa x P. mahaleb.
Η συμφωνία με τις εμβολιαζόμενες ποικιλίες κερασιάς
αναφέρεται ότι είναι καλή.
Πολλαπλασιάζεται εύκολα με μοσχεύματα χλωρού ξύλου στην υδρονέφωση.
Δίνει δένδρα μικρότερου μεγέθους κατά 50% περίπου,
από τα σπορόφυτα μαχαλεπιού, εκπτύσσει λίγους και πολύ
πλάγιους βραχίονες, εκβλαστάνει λίγες παραφυάδες και
χρησιμοποιούμενο ως υποκείμενο ή ως ενδιάμεσο υποκείμενο πρωιμίζει την είσοδο των δένδρων στην καρποφορία. Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
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ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Ρουμανία επιλέχθηκε ένα υβρίδιο, μεταξύ βυσσινιάς και κερασιάς, (P. cerasus x P. avium), που ονομάστηκε
IP-CI, το οποίο πρωιμίζει την είσοδο των δένδρων στην
καρποφορία, πολλαπλασιάζεται εύκολα με παραφυάδες,
μοσχεύματα χλωρού ξύλου στην υδρονέφωση και μικροπολλαπλασιασμό. Δίνει δένδρα ίσου ή ελαφρώς μικρότερου μεγέθους από το Colt, έχει καλύτερη αντοχή στα υγρά
εδάφη από το F 12-1 και εκβλαστάνει λίγες παραφυάδες.

Δεν διατίθεται στη χώρα μας.
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