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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στα πλαίσια του παγίου και διαρκούς προγράµµατος βελτίωσης ποικιλιών κερασιάς 
που διεξάγεται στο Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (πρώην Ινστιτούτο 
Φυλλοβόλων ∆ένδρων), ξεκίνησε η δηµιουργία νέων ποικιλιών µε υβριδισµό, στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄90, από τον τότε ∆ιευθυντή και υπεύθυνο Ερευνητή επί του θέµατος 
κο Χατζηχαρίση Ιωάννη. Στόχος του προγράµµατος ήταν η δηµιουργία νέων ποικιλιών 
µε καλύτερα χαρακτηριστικά από τις καλλιεργούµενες και συγκεκριµένα, ποικιλίες 
µεγαλύτερης παραγωγικότητας, µεγαλύτερου µεγέθους καρπού, καλύτερων 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, αυτογόνιµων, που να παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
εµπορικό ενδιαφέρον για τη χώρα µας. Ως γονείς επιλέχθηκαν ποικιλίες που 
παρουσιάζουν τα επιζητούµενα επιθυµητά χαρακτηριστικά, όπως υψηλή ποιότητα 
καρπού, παραγωγικότητα, αντοχή σε εδαφοκλιµατικές αντιξοότητες και σε προσβολές 
από εχθρούς και ασθένειες, αυτογόνιµες και διαδοχικής εποχής ωρίµανσης, για την 
κάλυψη ολόκληρης της περιόδου παραγωγής του κερασιού. 

Εφαρµόστηκε η µεθοδολογία του ελεγχόµενου υβριδισµού και της ελεύθερης 
επικονίασης. Στην ανά χείρας έκθεση θα εξεταστούν τα σπορόφυτα ελεύθερης 
επικονίασης που δηµιουργήθηκαν και έφτασαν σε τελικό στάδιο αξιολόγησης. 

Κυριότερος στόχος της δράσης ήταν η δηµιουργία µεσοόψιµων και όψιµων ποικιλιών 
µε χαρακτηριστικά ανώτερα του γνωστού γονέα τους ή απλούστερα, η παραγωγή 
ατόµων µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά των επιλεγµένων ποικιλιών. 

Όλες οι ποικιλίες που χρησιµοποιήθηκαν ως γνωστός γονέας, επιλέχθηκαν επειδή 
έχουν υψηλή ποιότητα καρπού, προσαρµόζονται καλά σε όλα σχεδόν τα εδαφοκλιµατικά 
περιβάλλοντα και καλλιεργούνται ή καλλιεργούνταν σε µεγάλη έκταση, σε όλες τις 
ευρωπαϊκές χώρες και στη χώρα µας. 

Για τη δηµιουργία αξιόλογων όψιµων ποικιλιών, ως ένας γονέας χρησιµοποιήθηκε η 
εξαιρετικής ποιότητας καρπού ποικιλία Τραγανά Εδέσσης, ναυαρχίδα της ελληνικής 
κερασοκαλλιέργειας παλαιότερα, µε απώτερο στόχο να δηµιουργηθούν άτοµα που να 
µην αποσπάται εύκολα ο ποδίσκος από τον καρπό, το κυριότερο πρόβληµα της 
Τραγανά Εδέσσης. Για τη δηµιουργία όψιµων ποικιλιών επίσης, χρησιµοποιήθηκαν οι 
αξιόλογες και εµπορικότατες ποικιλίες Μπακιρτζέικα και Germersdorfer, µε απώτερο 
στόχο τη δηµιουργία ατόµων παραγωγικών σε χαµηλότερα γεωγραφικά υψόµετρα, 
πρόβληµα που αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα Μπακιρτζέικα και ατόµων 
σταθερά παραγωγικών, για βελτίωση των χαρακτηριστικών της Germersdorfer. 

Τέλος, για τη δηµιουργία αξιόλογων ποικιλιών µέσης/µεσοόψιµης εποχής ωρίµανσης, 
χρησιµοποιήθηκε η εξαιρετικής ποιότητας καρπού ποικιλία Summit, µε στόχο τη 
δηµιουργία ατόµων σταθερά παραγωγικών κατ’ έτος, που αποτελεί πρόβληµα για τη 
Summit και µε καρδιόσχηµο σχήµα καρπού, χαρακτηριστικό πολύ ελκυστικό για τις 
αγορές. 

∆ευτερευόντως, µε αυτή τη δράση επιδιώχτηκε η αξιοποίηση και βελτίωση του 
αξιόλογου εγχώριου γενετικού υλικού, όπως είναι οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης και 
Μπακιρτζέικα. 

Από αυτές τις ελεύθερες επικονιάσεις επιλέχθηκαν και έφτασαν σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης, επτά σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης της Τραγανά Εδέσσης (ΤxΑγ), 
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τέσσερα σπορόφυτα της ποικιλίας Μπακιρτζέικα (ΜxΑγ), ένα σπορόφυτο της ποικιλίας 
Germersdorfer (GxΑγ), καθώς και ένα σπορόφυτο ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Summit (SumxΑγ). 

Η αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των σποροφύτων έγινε σε σύγκριση µε τα 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας B. Burlat, που χρησιµοποιήθηκε ως συγκριτικός µάρτυρας 
σε όλες τις περιπτώσεις υβριδίων και σποροφύτων ελεύθερης επικονίασης, µιας και όλα 
ήταν εγκατεστηµένα στην ίδια συλλογή. 

Τα σπορόφυτα αναφέρονται µε διάφορους κωδικούς, που επιλέχθηκαν κατά 
περίπτωση και ανάλογα µε τον γνωστό γονέα επί τον άγνωστο δεύτερο γονέα, για δική 
µας διευκόλυνση στην ταυτοποίησή τους. 

Όλα τα περιγραφόµενα σπορόφυτα είναι άτοµα µε κόκκινο καρπό. Στις συνθήκες του 
κεντρικού αγροκτήµατος Νάουσας του Τ.Φ.Ο.∆., δυστυχώς δεν έγινε ευκρινές το όψιµο 
της ωρίµανσης των σποροφύτων που χρησιµοποιήθηκαν όψιµες ποικιλίες για τη 
δηµιουργία τους, µιας και η περίοδος ωρίµανσής τους συρρικνώθηκε πιο πρώιµα, λόγω 
και του πρώιµου της περιοχής. Το χαρακτηριστικό αυτό θα γίνει εµφανές στην 
περίπτωση δοκιµαστικής τους καλλιέργειας σε ορεινές/όψιµες περιοχές, οι οποίες 
άλλωστε υπήρχαν στο σκεπτικό σχεδιασµού και υλοποίησης της δράσης δηµιουργίας 
των περισσότερων σποροφύτων. 

Όλα τα σπορόφυτα εµφάνισαν ασταθείς κατ’ έτος επιδόσεις και αποδόσεις στις 
συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., γεγονός που αποδίδεται στις ελλιπείς ή µη τακτικές 
καλλιεργητικές φροντίδες, λόγω έλλειψης προσωπικού. Πολλά συγκριτικά στοιχεία των 
σποροφύτων θεωρείται ότι θα βελτιωθούν σηµαντικά, σε συνθήκες εντατικής 
καλλιέργειας, επιπέδου εµπορικών οπωρώνων. 

 
Η περιγραφή των χαρακτηριστικών στηρίζεται στις λίστες που έχει συντάξει η UPOV, 

το IPGRI, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Γενετικού Υλικού Πυρηνοκάρπων και το Ινστιτούτο 
Ελέγχου Ποικιλιών της χώρας µας. 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

Σε συλλογή ποικιλιών κερασιάς του Τµήµατος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων 
Νάουσας (πρώην Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆ένδρων) του Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, που καλλιεργούνταν οι κόκκινες ποικιλίες: 
Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Germersdorfer, Summit, Bigarreau Burlat, B.S. Hardy 
Giant, Chinook, Stella, Van, B. Moreau, Guillaume, Compact Stella, Larian, Belle 
Magnifique, Jubilee, Ulster, Hudson, Vogue, Angela, Valera και Bianca di Verona και οι 
γαλανές: Rainier, Vega, Sue και Empereur Francis, συλλέχθηκε το 1993, όλος ο σπόρος 
των δένδρων των ποικιλιών Τραγανά Εδέσσης, Μπακιρτζέικα, Germersdorfer και 
Summit, στρωµατώθηκε σε άµµο για να εκβλαστήσει και τα φυτάρια φυτεύθηκαν την 
επόµενη Άνοιξη στο φυτώριο, σε γραµµές και σε αποστάσεις µεταξύ των γραµµών 80 
cm και µεταξύ των φυτών 10 cm. 

Μετά το πέρας της βλαστικής περιόδου, έγινε η πρώτη διαλογή σποροφύτων µε βάση 
τα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά που εµφάνισαν. Απορρίφθηκαν τα καχεκτικά, αυτά 
που είχαν όψη άγριας κερασιάς, αυτά που προσβλήθηκαν από ασθένειες ή ζηµιώθηκαν 
από  αντιξοότητες του εδαφοκλιµατικού περιβάλλοντος και όσα η γενική τους εικόνα δεν 
ικανοποιούσε έναν έµπειρο παρατηρητή (συγκεκριµένα του συνταξιούχου πλέον 
Ερευνητή του πρώην ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. κου Χατζηχαρίση Ιωάννη). 

Το χειµώνα του 1994-1995 µεταφυτεύθηκαν σε συλλογή πυκνής φύτευσης, για  
πρώτη αξιολόγηση, ως αυτόρριζα, σε γραµµές και σε αποστάσεις φύτευσης µεταξύ των 
γραµµών 2m και µεταξύ των φυτών 1m, όπου παρέµειναν µέχρι την είσοδό τους στην 
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καρποφορία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου εφαρµόζονταν όλες οι απαραίτητες 
καλλιεργητικές φροντίδες, για να µην σηµειωθούν απώλειες. 

Το 2000, που άρχισαν τα πρώτα σπορόφυτα να παράγουν καρπό, ξεκίνησαν οι 
παρατηρήσεις και έγινε επιλογή αυτών που εµφάνισαν καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
καρπού, τάση αυξηµένης παραγωγικότητας, ζωηρότητα βλάστησης και ευπάθεια σε 
εχθρούς, ασθένειες και αντιξοότητες του περιβάλλοντος. 

Για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του καρπού µετρούνταν: το 
µέγεθος, η τραγανότητα της σάρκας, η περιεκτικότητα σε χυµό, η αναλογία οξέων 
σακχάρων και τα ποσοστά σκισίµατος, όταν κατά την ωρίµαση σηµειώνονταν 
βροχοπτώσεις. 

Για την αξιολόγηση της τάσης της παραγωγικότητας των σποροφύτων 
καταγράφονταν, η πυκνότητα έκπτυξης των καρποφόρων οργάνων (spur ή µπουκέτα 
Μαΐου) επί των βλαστών και ο αριθµός ανθοφόρων οφθαλµών που εκπτύσσονταν σε 
κάθε spur.  

Όσον αφορά στην ευπάθεια στους εχθρούς, τις ασθένειες και τις αντιξοότητες του 
περιβάλλοντος, καταγράφονταν τα ποσοστά ζηµιών σε περίπτωση προσβολών. 

 Τα εναποµείναντα (µη απορριφθέντα) περιγραφόµενα 13 σπορόφυτα (από έναν 
συνολικό αριθµό άνω των 100), εµβολιάστηκαν το Σεπτέµβριο του 2005 στο φυτώριο, 
πάνω σε σπορόφυτα αγριοκερασιάς (Prunus avium L.), όπου αφέθηκαν για ένα χρόνο 
να αναπτυχθεί το εµβόλιο. 

 Τον επόµενο χρόνο και µέσα στο Χειµώνα του 2006, τα νεαρά δενδρύλλια 
εγκαταστάθηκαν σε πειραµατική συλλογή δεύτερης αξιολόγησης, σε κανονικές συνθήκες 
αγρού, στο Αγρόκτηµα Ναούσης του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. Φυτεύτηκαν σε δύο επαναλήψεις, από 
δύο δένδρα στην κάθε επανάληψη, µε µάρτυρα την ποικιλία B. Burlat. 

Οι αποστάσεις φύτευσης των δένδρων ήταν 6,0 x 6,5 m, η διαµόρφωση της κόµης 
αυτών έγινε σε ανοιχτό ελεύθερο κύπελλο και οι καλλιεργητικές φροντίδες γινόταν 
προσπάθεια να διεξαχθούν όπως προβλέπονται σε εµπορικές φυτείες. 

Όταν τα δένδρα εισήλθαν στην παραγωγή, άρχισαν να λαµβάνονται όλες οι 
προβλεπόµενες παρατηρήσεις αξιολόγησης αυτών. 

Οι παρατηρήσεις λαµβάνονταν και καταγράφονταν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
και τα χαρακτηριστικά αυτών περιγράφονται, όπως προβλέπονται στις λίστες της UPOV, 
του IPGRI, του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Γενετικού Υλικού Πυρηνοκάρπων και του 
Ινστιτούτου Ελέγχου Ποικιλιών της χώρας µας. 

 
Έδαφος: Από την εδαφολογική µελέτη που έκανε το Ινστιτούτο Εδαφολογίας 

Θεσσαλονίκης (Ι.Ε.Θ.) στα αγροκτήµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., πάρθηκαν τα στοιχεία εκείνα 
που αφορούν το αγροτεµάχιο στο οποίο φυτεύθηκε η συλλογή αξιολόγησης 
σποροφύτων και υβριδίων κερασιάς. 

Το έδαφος του αγροτεµαχίου έχει βάθος 150 cm. Το υπέδαφος αποτελείται από 
µαργώδη ασβεστόλιθο ή από στρώσεις λίθων και χαλίκων, µε λίγο µόνο λεπτόκοκκο 
υλικό µεταξύ τους. Η µηχανική σύσταση είναι βαριά, αλλά υπάρχει σαφής δοµική 
συγκρότηση σε κόκκους, που εξασφαλίζει µέχρι ένα σηµείο τη στράγγιση. Η αντίδραση 
του εδάφους είναι σε όλη τη µάζα ουδέτερη, µέχρι ελαφρά αλκαλική (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1 

Αποτελέσµατα αναλύσεως εδαφοδειγµάτων, από ορύγµατα παρατηρήσεων, του 
αγροτεµαχίου του Κεντρικού Κτήµατος Ναούσης. 

 
 

Τοµή 
Βάθος 

στρώσεως 
(cm) 

Μηχανική ανάλυση Χαρακτηριστικά 
µηχανικής 
σύστασης 

Ελεύθερο 
CaCO3 

% 

 
pH 

Οργανική 
ουσία 

Ολικό 
άζωτο 

mg/100gr 

Νερό 
κορεσµού 

% 

Υπόλοιπο σε 
25

o
C ECx10

3
 

εκχ. κορ. 
άµµος ιλύς άργιλλος 

1 0-40 41,4 25,0 33,6 CL** 4,7 7,60 - - - - 

2 0-95 30,4 25,2 44,4 C* 0 7,50 0,88 73 65 <3 

- 95-130 32,4 29,2 38,4 CL 7,8 7,80 0,55 49 59 <3 

3 0-40 36,4 29,8 33,8 CL 0 7,15 1,77 120 51 <3 

 
  * C : Άργιλλος. 
**CL: Αργιλλοπηλός. 

 
Κλίµα: Το κλίµα της περιοχής του Αγροκτήµατος Νάουσας που εγκαταστάθηκε η 

συλλογή αξιολόγησης των σποροφύτων, παρουσιάζει τα γενικά χαρακτηριστικά των 
πεδινών περιοχών της Βόρειας Ελλάδας, που γειτνιάζουν µε µεγάλους ορεινούς όγκους 
ή βρίσκονται στις υπώρειές τους. 

 
Από τα µετεωρολογικά στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας (2007-2016) που κρατά το 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν., προκύπτουν τα παρακάτω δεδοµένα για το κλίµα του Κεντρικού 
Αγροκτήµατος: 

 
ΥΨΟΜΕΤΡΟ 145 m 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ 40
ο

 62' 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 22
ο

 11' 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 742,3 mm 

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ 16,4
o

C 

ΘΕΡΜΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 

ΨΥΧΡΟΤΕΡΟΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΟΥ ΜΗΝΑ 37,3
o

C 

ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΟΣ ΨΥΧΡΟΤΕΡΟΥ ΜΗΝΑ 1,8
o

C 

ΕΤΗΣΙΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΥΡΟΣ 35,5
o

C 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 43,5
o

C 

ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -9,5
o

C 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ                                           ΥΠΟΫΓΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΧΡΟΥΣ ΧΕΙΜΩΝΕΣ 

 
Εκτός των παραπάνω στοιχείων που χαρακτηρίζουν γενικότερα και το κλίµα της 

περιοχής Ναούσης, για το µικροκλίµα του Αγροκτήµατος Ναούσης θα πρέπει να 
σηµειωθούν και τα παρακάτω στοιχεία που καταγράφηκαν από τα µετεωρολογικά 
δεδοµένα στα τελευταία δέκα χρόνια: 

Οι θερµοκρασίες κυµάνθηκαν κατά τους θερινούς µήνες, από 11oC οι ελάχιστες µέχρι 
43,5oC οι µέγιστες και κατά τους χειµερινούς, από -9,5oC οι ελάχιστες µέχρι 23,5oC οι 
µέγιστες. Απόλυτη ελάχιστη -9,5oC (Ιανουάριος 2016), απόλυτη µέγιστη 43,5oC (Ιούλιος 
2007). Θερµοκρασίες από 38oC και άνω το καλοκαίρι, σηµειώθηκαν τέσσερα έτη από τα 
δέκα και από -10oC και κάτω το χειµώνα, δεν σηµειώθηκε σε κανένα έτος από τα δέκα.  

Μέση σχετική υγρασία 49,2-70,4% κατά τους θερινούς µήνες και 69,3-87,9% κατά 
τους χειµερινούς. 

 Οι βροχοπτώσεις, από χρονιά σε χρονιά, κυµάνθηκαν από 560,5 mm την πιο ξηρή 
χρονιά (2008), µέχρι 1090,5 mm την πιο βροχερή χρονιά (2014). 
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 Ανοιξιάτικοι παγετοί κατά τη βλαστική περίοδο των δένδρων σηµειώθηκαν πέντε 
χρονιές από τις δέκα. 

Άνεµοι πνέουν ασθενείς, σπάνια ισχυροί. 
Συχνά κατά το Μάιο και τον Ιούνιο σηµειώνονται βροχοπτώσεις µε δυσµενείς 

επιπτώσεις στον καρπό. 
Η εξάτµιση κυµαινόταν από 100 mm µέχρι 150 mm το χρόνο. 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Όλα τα περιγραφόµενα σπορόφυτα είναι άτοµα µε κόκκινο χρώµα καρπού και 

κατατάσσονται στην κόκκινη ή µαύρη κατηγορία ποικιλιών, µε κόκκινου έως µαύρου 
χρώµατος επιδερµίδα και κόκκινη σάρκα. Επτά σπορόφυτα προέρχονται από την 
ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Τραγανά Εδέσσης (ΤxΑγ), τέσσερα σπορόφυτα 
προέρχονται από τα Μπακιρτζέικα (ΜxΑγ), ένα σπορόφυτο προέρχεται από τη 
Germersdorfer (GxΑγ) και ένα σπορόφυτο προέρχεται από την ελεύθερη επικονίαση της 
ποικιλίας Summit (SumxΑγ). 

 
Όσον αφορά την τραγανότητα της σάρκας, τα εξεταζόµενα σπορόφυτα κατατάσσονται 

στην τραγανή κατηγορία. 
 
Οι αποδόσεις των δένδρων των σποροφύτων υπολογίστηκαν µε την επικρατούσα 

διεθνώς µέθοδο, της αναγωγής της παραγωγής των δένδρων στο εµβαδόν της 
επιφάνειας της τοµής του κορµού, διαιρώντας την παραγωγή µε το εµβαδόν (kg/cm2). 

Βάσει της σχέσης αυτής οι αποδόσεις ταξινοµήθηκαν στις παρακάτω κατηγορίες, για 
δένδρα εµβολιασµένα σε υποκείµενο αγριοκερασιάς: 

Πολύ µεγάλων αποδόσεων (0,14 kg/cm2 και άνω), µεγάλων αποδόσεων (0,12 – 0,13 
kg/cm2), µέτριων αποδόσεων (0,10 – 0,11 kg/cm2), µικρών αποδόσεων (0,07 – 0,09 
kg/cm2) και πολύ µικρών αποδόσεων (κάτω των 0,07 kg/cm2). 

∆ύο από τα περιγραφόµενα υβρίδια, κατατάχτηκαν στην κατηγορία των πολύ 
µεγάλων και µεγάλων αποδόσεων, δηλαδή παραγωγικότερα ή ίδιας παραγωγικότητας 
µε αυτή της B. Burlat (0,13 kg/cm2) και δύο σπορόφυτα εµφάνισαν ικανοποιητικές 
αποδόσεις, πολύ κοντά σε αυτές της ποικιλίας/µάρτυρα B. Burlat. 
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Α. ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 

ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 
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Γράφημα 1

Περίοδος άνθησης των περιγραφόμενων σποροφύτων.

(Μέσοι Όροι πενταετίας).
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Περίοδος ωρίμανσης των περιγραφόμενων σποροφύτων.

(Μέσοι Όροι πενταετίας).
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Περίοδος φυλλόπτωσης των περιγραφόμενων σποροφύτων.
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(Μέσοι Όροι πενταετίας).
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Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 
 

Β1. ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΑ Ε∆ΕΣΣΗΣ 
 
Σκοπός αυτής της σειράς σποροφύτων (TxΑγ) ήταν η δηµιουργία αξιόλογων όψιµων 

ποικιλιών, ύστερα από ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Τραγανά Εδέσσης. Απώτερος 
στόχος ήταν η δηµιουργία ατόµων που να συνδυάζουν τα εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά καρπού της Τραγανά Εδέσσης και το χαρακτηριστικό της ισχυρής 
σύµφυσης του ποδίσκου µε τον καρπό, ένα σοβαρό µειονέκτηµα της Τραγανά Εδέσσης 
που την καθιστά προβληµατική στην εµπορία της, στις εγχώριες και ευρωπαϊκές αγορές. 

∆ευτερευόντως, µε αυτή τη δράση επιδιώχτηκε η αξιοποίηση και βελτίωση του 
αξιόλογου εγχώριου γενετικού υλικού, όπως είναι οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης και 
Μπακιρτζέικα. 

∆υστυχώς, από τα σπορόφυτα της σειράς που έφτασαν σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης, µόνο ένα βελτίωσε το χαρακτηριστικό της εύκολης απόσπασης του 
καρπού από τον ποδίσκο, το ΤxΑγ33. 

 
 

TxΑγ2 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µεσοόψιµης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε µέτριας πυκνότητας κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µικρές (0,01 kg/cm2 τοµής κορµού). 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέτριου προς µικρού µεγέθους, µε οδόντωση τριπλά 

πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,45). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,13 cm) και λεπτός (0,13 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως τρεις, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται στο µίσχο και την άκρη του 
ελάσµατος. 

Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή (1/3,99). 
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Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 
δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 
όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µέτρια. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µεγάλος έως 

µέτριος (4 ως 6) και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µέσου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µικρότερος ή ίσος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει επτά ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι κανονικά, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 30,9% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέθους (8,0 
g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και µέτριας 
πυκνότητας. Η κοιλιακή ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο 
της επιδερµίδας. Το ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και 
εµφανίζει φελλώδη ιστό µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και καλή 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού πορφυρό. 
Παραµένει αρκετή προς µέτρια ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,7 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό είναι αδύνατη προς ενδιάµεση, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση προς 
ισχυρή και συνήθως παρουσιάζει λίγα βράκτια φύλλα (1 ως 2). 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου έως τις αρχές 
Ιουνίου, 13 ηµέρες µετά από την B. Burlat και πέντε ηµέρες πριν από την Τραγανά 
Εδέσσης. Είναι το οψιµότερο σπορόφυτο ελεύθερης επικονίασης που δηµιουργήθηκε 
στο Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

Παρουσιάζει σχετική ευαισθησία στο σχίσιµο. Όταν σχίζει, σχίζει στα πλευρά του 
καρπού. 

Σχηµατίζει πολύ λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού προς µέσου µεγέθους (0,39 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/20,5 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/18,6. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή προς ενδιάµεση. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µε µεγάλο µέγεθος καρπού αλλά πολύ 
χαµηλής παραγωγικότητας. Επιπλέον αποσπάται εύκολα ο καρπός από τον ποδίσκο. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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TxΑγ4 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε µέτριο µέγεθος καρπού. Η κωδική του 
ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του δεύτερου 
γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή φύτευση 
στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι κατά βάση πολύ µικρές (0,04 kg/cm2 τοµής κορµού) και 

ασταθείς κατ’ έτος, που µπορεί να φτάσουν και σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση τριπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η 

επιφάνεια στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,42). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,56 cm) και παχύς (0,18 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως τέσσερις, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται στο µίσχο και την άκρη του 
ελάσµατος. 

Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή (1/4,18). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως στην κορυφή των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (3 ως 4) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µικρού µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µεγαλύτερος ή ίσος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοόψιµη, ανθίζει οκτώ ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι µέτρια, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 24,1% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µέτριου προς µεγάλου 
µεγέθους (7,0 g). 
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Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µέσου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη ιστό 
µεγάλου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και καλή 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση προς µικρή και το χρώµα αυτού 
σκούρο κόκκινο. Παραµένει αρκετή προς µέτρια ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά 
τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,6 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό, αλλά και από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση και συνήθως παρουσιάζει λίγα 
βράκτια φύλλα (1 ως 2). 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, εννέα 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και εννέα ηµέρες επίσης, πριν από την Τραγανά 
Εδέσσης. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
Σχηµατίζει λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µέσου προς µικρού µεγέθους (0,40 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/17,5 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/16,1. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή προς ενδιάµεση. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µε µέτριο προς µεγάλο µέγεθος καρπού 
αλλά χαµηλής παραγωγικότητας. Το µέγεθος του καρπού επιδέχεται βελτίωσης αλλά οι 
αποδόσεις του είναι δύσκολο να σταθεροποιηθούν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Επιπλέον 
αποσπάται σχετικά εύκολα ο καρπός από τον ποδίσκο. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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TxΑγ6 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µικρές (0,06 kg/cm2 τοµής κορµού) και ασταθείς κατ’ 

έτος που µπορεί να φτάσουν έως µέτρια επίπεδα. 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η 

επιφάνεια θαµπή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/0,38). 
Ο µίσχος είναι µέσου µήκους (4,15 cm) και παχύς (0,18 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι µέση προς χαµηλή (1/3,59). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µεγάλος έως 

µέτριος (4 ως 6) και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µικρού µεγέθους και ο ύπερος είναι 

ίσος ή µεγαλύτερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τέσσερις ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι µικρά, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 12,5% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέθους (8,0 
g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µέσου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
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ακροκάρπιο είναι ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη 
ιστό µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και καλή 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού κόκκινο. 
Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,4 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό είναι ενδιάµεση, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση προς ισχυρή και δεν 
παρουσιάζει βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου, 11 ηµέρες 
µετά από την B. Burlat και επτά ηµέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης. 

Παρουσιάζει σχετική ευαισθησία στο σχίσιµο. 
∆εν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,38 g). 
Το άκρο του είναι ελαφρώς αιχµηρό και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση 

βάρους πυρήνα προς καρπού είναι 1/21,1 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού 
είναι 1/18,7. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µε µεγάλο µέγεθος καρπού αλλά χαµηλής 
και ασταθούς παραγωγικότητας. Η παραγωγική του τάση δεν φαίνεται ότι µπορεί να 
βελτιωθεί αισθητά. Επιπλέον αποσπάται σχετικά εύκολα ο καρπός από τον ποδίσκο. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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TxΑγ15 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε µέτριο µέγεθος καρπού. Η κωδική του 
ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του δεύτερου 
γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή φύτευση 
στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι µέτριες (0,11 kg/cm2 τοµής κορµού), µε τάσεις βελτίωσης. 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

θαµπή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,46). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,21 cm) και µέσου πάχους (0,16 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή (1/3,86). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, εντός του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος προς 

µικρός (3 ως 5) και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται συνήθως δύο ως τρία άνθη 
(συνηθέστερα όµως τρία). 

Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µεγαλύτερος ή ίσος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τέσσερις ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι µεγάλα έως κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 36,0% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µέτριου µεγέθους (6,7 g). 
Η επιδερµίδα του φέρει δυσδιάκριτα στίγµατα, µέσου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 

ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
ακροκάρπιο είναι ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη 
ιστό µέσου µεγέθους. 
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Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και καλή 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή προς ενδιάµεση και το χρώµα 
αυτού κόκκινο. Παραµένει αρκετή προς µέτρια ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη 
βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,6 cm), η δύναµη απόσπασής του από 
τον καρπό, αλλά και από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση και συνήθως παρουσιάζει 
πολλά βράκτια φύλλα (3 ως 4). 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, οκτώ 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και δέκα ηµέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
Σχηµατίζει λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µέσου προς µικρού µεγέθους (0,40 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/16,75 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/14,8. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή προς ενδιάµεση. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µε µέτριο µέγεθος καρπού και µέτριων 
αποδόσεων, στοιχεία που όµως δείχνουν ότι επιδέχονται βελτίωσης. Θα παρουσίαζε 
ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσης αν η σύµφυση του ποδίσκου µε τον καρπό ήταν 
ισχυρότερη. 
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TxΑγ20 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µεσοπρώιµης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. 
Η κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ηµιορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µικρές (0,05 kg/cm2 τοµής κορµού) και ασταθείς κατ’ 

έτος που µπορεί να φτάσουν έως µέτρια επίπεδα. 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η 

επιφάνεια στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,46). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,37 cm) και παχύς (0,19 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/4,39). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται στην 

κορυφή των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών είναι 
µέτρια. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (4 ως 5) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µέσου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει έξι ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι σχεδόν κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 25,0% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέθους (8,2 
g). 

Η επιδερµίδα του φέρει δυσδιάκριτα στίγµατα, µικρού µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
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ακροκάρπιο είναι πιεσµένο έως ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και 
εµφανίζει φελλώδη ιστό µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, σκούρου κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και πολύ 
καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού σκούρο 
κόκκινο. Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,5 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό είναι ενδιάµεση προς αδύνατη, ενώ από το καρποφόρο όργανο πολύ ισχυρή και 
δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, επτά 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και 11 ηµέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης. 

Παρουσιάζει µέτρια ευαισθησία στο σχίσιµο. Όταν σχίζει, σχίζει σε µέτρια ποσοστά 
στη βάση και τα πλευρά του καρπού. 

Σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µεγάλου µεγέθους (0,51 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/16,1 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/14,4. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο που δεν παρουσιάζει κανένα θετικό 
στοιχείο εκτός των καλών οργανοληπτικών στοιχείων του καρπού. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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TxΑγ33 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι µεγάλες (0,12 kg/cm2 τοµής κορµού), πλησιάζουν τις 

αποδόσεις της B. Burlat που είναι σαφώς µια πολύ παραγωγική ποικιλία. Τις 
καταγεγραµµένα δύσκολες χρονιές για την κερασοκαλλιέργεια, 2014 και 2016, 
παρουσίασε µέτριες έως ικανοποιητικές αποδόσεις. 

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, πολύ µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά 
πριονωτή. 

Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 
στιλπνή. 

Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,44). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,22 cm) και παχύς (0,18 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/4,84). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (4 ως 5) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

ίσος ή µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει πέντε ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι σχεδόν κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 27,8% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 
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Καρπός: Μηλοειδής έως καρδιόσχηµος, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πάρα πολύ 
µεγάλου µεγέθους (9,8 g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
ακροκάρπιο είναι πιεσµένο έως ελαφρώς αιχµηρό, βρίσκεται προς το µέρος της κοιλίας 
και εµφανίζει φελλώδη ιστό µικρού µεγέθους στο άκρο. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και πολύ 
καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού σκούρο 
κόκκινο. Παραµένει µέτρια έως λίγη ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,2 cm), η δύναµη απόσπασής του από 
τον καρπό είναι ισχυρή προς ενδιάµεση, ενώ από το καρποφόρο όργανο ισχυρή και 
συνήθως παρουσιάζει πολλά βράκτια φύλλα (3 ως 4). 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, οκτώ 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και δέκα ηµέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
∆εν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µεγάλου µεγέθους (0,58 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/16,9 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/15,6. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ενδιάµεση προς αδύνατη. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για παραγωγικό και µεγαλόκαρπο σπορόφυτο, µε 
ελκυστικού σχήµατος καρπό για τις αγορές και καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
καθώς και µε πολύ βελτιωµένο το στοιχείο της απόσπασης του καρπού από τον 
ποδίσκο, σε σχέση µε την Τραγανά Εδέσσης από την οποία προέρχεται. Είναι το 
καλύτερο σπορόφυτο της σειράς. 

Επιλέχθηκε να συνεχίσει να διατηρείται στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., για να γίνει 
προσπάθεια σταθεροποίησης των δένδρων στα ανώτερα επίπεδα αποδόσεων και 
επιδόσεων που µπορούν να προσδώσουν. Πιθανόν να δοθεί γενετικό υλικό σε 
επιλεγµένους παραγωγούς, όψιµων ορεινών περιοχών, για την αξιολόγησή του σε 
συνθήκες εµπορικών οπωρώνων, καθώς και για επαναπροσδιορισµό της εποχής 
ωρίµανσής του σε αυτές τις περιοχές που θεωρείται ότι έχει ενδιαφέρον να καλλιεργηθεί. 
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TxΑγ34 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Τραγανά Εδέσσης, µεσοπρώιµης εποχής ωρίµανσης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι καταγεγραµµένες αποδόσεις του είναι πολύ µεγάλες (0,14 kg/cm2 τοµής κορµού) 

αλλά πολύ ασταθείς κατ’ έτος. Τις οµολογουµένως δύσκολες χρονιές για την 
κερασοκαλλιέργεια, 2014 και 2016, παρουσίασε χαµηλές έως µέτριες αποδόσεις. 

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η 

επιφάνεια στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,42). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,62 cm) και παχύς (0,20 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως τρεις, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται στο µίσχο και την άκρη του ελάσµατος. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή (1/4,17). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο επέρχεται στα µέσα της περιόδου, στα τέλη του 

Νοεµβρίου έως τις αρχές του ∆εκεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται στην 

κορυφή των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών είναι 
µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως στην κορυφή των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (4 ως 5) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται τρία ως τέσσερα άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µέσου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τρεις ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι µέτρια, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 20,0% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µεγάλου µεγέθους (7,5 g). 
Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 

ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
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ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη ιστό 
µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου έως σκούρου κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά 
γεύση και καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού 
σκούρο κόκκινο. Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,4 cm), η δύναµη απόσπασής του από 
τον καρπό είναι ενδιάµεση, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση προς ισχυρή και 
δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, επτά 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και 11 ηµέρες πριν από την Τραγανά Εδέσσης. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
Σχηµατίζει λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού προς µέσου µεγέθους (0,39 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/19,2 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/18,7. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο πολύ παραγωγικό, µε ικανοποιητικό 
µέγεθος καρπού που µπορεί να βελτιωθεί εύκολα κι άλλο, αλλά µε τροµερά ασταθείς 
παραγωγές κατ’ έτος και ωρίµανση σε µια ανεπιθύµητη εποχή για τους σκοπούς της 
δηµιουργίας του, όπου ωριµάζουν πολλές αξιόλογες εµπορικές ποικιλίες. Επιπλέον 
αποσπάται σχετικά εύκολα ο καρπός από τον ποδίσκο. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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Β2. ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΕΪΚΑ 
 
Σκοπός αυτής της σειράς σποροφύτων (ΜxΑγ) ήταν η δηµιουργία αξιόλογων όψιµων 

ποικιλιών, ύστερα από ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Μπακιρτζέικα. Απώτερος 
στόχος ήταν η δηµιουργία ατόµων που να συνδυάζουν τα εξαιρετικά εµπορικά 
χαρακτηριστικά καρπού της ποικιλίας Μπακιρτζέικα και να παρουσιάζουν παραγωγική 
τάση και σε ηµιορεινά και πεδινά επίπεδα υψοµέτρων, µιας και παρουσιάζονται 
προβληµατικές παραγωγές Μπακιρτζέικων σ’ αυτές τις περιοχές τα τελευταία χρόνια. 

∆ευτερευόντως, µε αυτή τη δράση επιδιώχτηκε η αξιοποίηση και βελτίωση του 
αξιόλογου εγχώριου γενετικού υλικού, όπως είναι οι ποικιλίες Τραγανά Εδέσσης και 
Μπακιρτζέικα. 

∆υστυχώς, από τα σπορόφυτα της σειράς που έφτασαν σε τελικό στάδιο 
αξιολόγησης, µόνο ένα ξεχώρισε παραγωγικά, εµφανίζοντας µέτριες αποδόσεις (όχι 
µεγάλες), το ΜxΑγ5, αλλά υστερεί σε ποιότητα καρπού. Γι’ αυτό η σειρά ΜxΑγ κρίθηκε 
ανεπιτυχής ως προς τις προσδοκίες της. 
 
 
ΜxΑγ2 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Μπακιρτζέικα, µέσης εποχής εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µικρές (0,05 kg/cm2 τοµής κορµού). 
Αργεί σχετικά να µπει στην παραγωγή, αρχίζει να παράγει από τον έκτο χρόνο, 

εµβολιασµένο σε υποκείµενο σπορόφυτο αγριοκερασιάς. Επίσης σταθεροποιείται 
σταδιακά σε µέτριες αποδόσεις, από τον όγδοο χρόνο και µετά. 

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου προς µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά 
πριονωτή. 

Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 
θαµπή. 

Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,46). 
Ο µίσχος είναι µέσου µήκους προς βραχύς (3,93 cm) και µέσου πάχους (0,17 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι µέση (1/3,49). 
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Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 
δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 
όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως στην κορυφή των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (3 ως 4) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη (συνηθέστερα όµως δύο). 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

ίσος ή µεγαλύτερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει επτά ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι σχεδόν κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 27,3% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέθους (8,3 
g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και µέσης 
πυκνότητας. Η κοιλιακή ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο 
της επιδερµίδας. Το ακροκάρπιο είναι ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου 
και εµφανίζει φελλώδη ιστό µεγάλου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και µέτρια 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση και το χρώµα αυτού πορφυρό. 
Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,2 cm), η δύναµη απόσπασής του από 
τον καρπό είναι ισχυρή, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση και δεν παρουσιάζει 
βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, οκτώ 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και εννέα ηµέρες πριν από τα Μπακιρτζέικα. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
∆εν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, πολύ µεγάλου µεγέθους (0,62 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/13,4 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/13,3. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο που αργεί χαρακτηριστικά να µπει στην 
παραγωγή, πολύ µικρών καταγεγραµµένων αποδόσεων, που πιθανόν να ανεβαίνουν µε 
την πάροδο των χρόνων (το δύσκολο έτος για την κερασοκαλλιέργεια 2016 επέδειξε 
ικανοποιητικές αποδόσεις), όχι καλών οργανοληπτικών στοιχείων καρπού και πολύ 
ορθόκλαδο στο σχήµα. Θετικά στοιχεία είναι το πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού, που 
οφείλεται στις µειωµένες αποδόσεις, η σχετική ανθεκτικότητά του στο σχίσιµο και το ότι 
δεν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 

∆εν φαίνεται ότι µπορεί να βελτιώσει θεαµατικά τα αρνητικά του στοιχεία και γι’ αυτό 
δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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ΜxΑγ5 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Μπακιρτζέικα, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε µέτριο µέγεθος καρπού. Η κωδική του 
ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του δεύτερου 
γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή φύτευση 
στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ηµιορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι µέτριες (0,10 kg/cm2 τοµής κορµού). Σταθεροποιείται σταδιακά 

στις τυπικές του αποδόσεις, από τον όγδοο χρόνο και µετά. 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

θαµπή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,45). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,03 cm) και µέσου πάχους (0,17 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/4,95). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (3 ως 4) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µέσου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοόψιµη, ανθίζει οκτώ ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι σχεδόν κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 28,0% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µέτριου µεγέθους (6,7 g). 
Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µέσου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 

ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 



 29

ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη ιστό 
µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή έως ηµιτραγανή, σκούρου κόκκινου χρώµατος, µε 
υπόξυνη γεύση και καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το 
χρώµα αυτού σκούρο κόκκινο. Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά 
τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µακρύς (5,15 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό αλλά και από το καρποφόρο όργανο είναι ισχυρή και δεν παρουσιάζει βράκτια 
φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου, δέκα ηµέρες 
µετά από την B. Burlat και επτά ηµέρες πριν από τα Μπακιρτζέικα. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
∆εν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,36 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/18,6 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/16,0. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µετρίων αποδόσεων, που 
σταθεροποιούνται από τον όγδοο χρόνο και µετά και µε µετρίου µεγέθους καρπό. Η 
εποχή ωρίµανσής του είναι ένα ακόµη στοιχείο που µειονεκτεί, σε σχέση µε τους 
στόχους της συγκεκριµένης προσπάθειας δηµιουργίας νέων ποικιλιών, η οποία δεν είναι 
αρκετά όψιµη, στοιχείο που ίσως θα µπορούσε να διορθωθεί στην περίπτωση 
καλλιέργειάς του σε όψιµες, ορεινές περιοχές. Θετικά στοιχεία είναι τα καλά 
οργανοληπτικά στοιχεία του καρπού, που υστερεί όµως ελαφρώς σε τραγανότητα, η 
σχετική ανθεκτικότητά του στο σχίσιµο και το ότι δεν σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 

∆εν φαίνεται ότι µπορεί να βελτιώσει θεαµατικά τα αρνητικά του στοιχεία και γι’ αυτό 
δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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ΜxΑγ7 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Μπακιρτζέικα, µεσοπρώιµης εποχής ωρίµανσης, µε µέτριο µέγεθος καρπού. Η κωδική 
του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του 
δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή 
φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι µικρές (0,07 kg/cm2 τοµής κορµού). 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/0,39). 
Ο µίσχος είναι βραχύς προς µέσου µήκους (3,82 cm) και µέσου πάχους (0,15 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι µέση (1/3,50). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως στην κορυφή των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µικρός (2 ως 3) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται ένα ως δύο άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

ίσος ή µεγαλύτερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει δύο ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι µεγάλα, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 38,5% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µέτριου µεγέθους (6,5 g). 
Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 

ραφή είναι ευδιάκριτη, αυλακοειδής, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
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ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη ιστό 
µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, ροζ χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και µέτρια 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση και το χρώµα αυτού ροζ. 
Παραµένει µέτρια έως µικρή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,1 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό είναι ενδιάµεση προς ισχυρή, ενώ από το καρποφόρο όργανο ισχυρή και 
συνήθως παρουσιάζει πολλά βράκτια φύλλα (3 ως 4). 

Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, πέντε ηµέρες µετά από την B. Burlat 
και 12 ηµέρες πριν από τα Μπακιρτζέικα. Ο καρπός µπορεί να παραµένει τραγανός και 
σε άριστη κατάσταση, για µία εβδοµάδα, ανηρτηµένος στο δένδρο. 

Παρουσιάζει µικρή ευαισθησία στο σχίσιµο. Όταν σχίζει, σχίζει σε µικρά ποσοστά στα 
πλευρά του καρπού. 

Σχηµατίζει δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού προς µέσου µεγέθους (0,39 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/16,7 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/15,5. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ενδιάµεση προς αδύνατη. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο που δεν παρουσιάζει κανένα θετικό 
στοιχείο εκτός του ότι ο καρπός µπορεί να παραµείνει τραγανός και σε άριστη 
κατάσταση, για µία εβδοµάδα, ασυγκόµιστος. 

∆εν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω βελτίωσής του. 
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ΜxΑγ9 
 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Μπακιρτζέικα, µεσοπρώιµης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η 
κωδική του ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο 
του δεύτερου γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε 
πυκνή φύτευση στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι εξαιρετικά ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µικρές (0,03 kg/cm2 τοµής κορµού). 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

θαµπή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι πολύ χαµηλή (1/0,39). 
Ο µίσχος είναι µέσου µήκους (4,19 cm) και µέσου πάχους (0,16 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν δυνατό 

χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι µέση (1/3,50). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο επέρχεται πρώιµα, στο δεύτερο δεκαήµερο του 

Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µεγάλη. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µέτριος (4 ως 5) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µεγαλύτερος ή ίσος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τέσσερις ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι πολύ µικρά, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 7,6% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πάρα πολύ µεγάλου µεγέθους 
(10,2 g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 



 33

ακροκάρπιο είναι ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται προς το µέρος της κοιλίας και εµφανίζει 
φελλώδη ιστό µεγάλου µεγέθους στο άκρο. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, ροζ χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και µέτρια 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι µικρή προς ενδιάµεση και το χρώµα αυτού 
ροζ. Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,15 cm), η δύναµη απόσπασής του 
από τον καρπό είναι ισχυρή, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση και συνήθως 
παρουσιάζει λίγα βράκτια φύλλα (1 ως 2). 

Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, τέσσερις ηµέρες µετά από την B. 
Burlat και 13 ηµέρες πριν από τα Μπακιρτζέικα. 

Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιµο. Σχίζει σε µικρά ποσοστά στη βάση του καρπού. 
Σχηµατίζει λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, πολύ µεγάλου µεγέθους (0,68 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/15,0 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/13,2. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για σπορόφυτο µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού, που 
όµως οφείλεται στις πολύ µικρές αποδόσεις του. 

∆εν εµφανίζει άλλα θετικά στοιχεία, οπότε δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον περαιτέρω 
βελτίωσής του. 
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Β3. ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GERMERSDORFER 
 
Σκοπός αυτής της σειράς σποροφύτων (GxΑγ) ήταν η δηµιουργία αξιόλογων όψιµων 

ποικιλιών, ύστερα από ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Germersdorfer. Απώτερος 
στόχος ήταν η δηµιουργία ατόµων σταθερά παραγωγικών, που να εµφανίζουν ή να 
βελτιώνουν τα πολύ καλά χαρακτηριστικά καρπού της Germersdorfer. 

∆υστυχώς, µόνο ένα από τα σπορόφυτα της σειράς, το GxΑγ10, δεν απορρίφθηκε 
αρχικά και έφτασε σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, µε αξιόλογα χαρακτηριστικά, όπως 
αναφέρονται στην περιγραφή που ακολουθεί. 
 
 
GxΑγ10 

 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Germersdorfer, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού. Η κωδική του 
ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του δεύτερου 
γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή φύτευση 
στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μετρίου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι πολύ µεγάλες (0,15 kg/cm2 τοµής κορµού), µεγαλύτερες και 

από αυτές της B. Burlat που είναι σαφώς µια πολύ παραγωγική ποικιλία. Τις 
καταγεγραµµένα δύσκολες χρονιές για την κερασοκαλλιέργεια, 2014 και 2016, 
παρουσίασε ικανοποιητικές αποδόσεις. 

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µικρού µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι µέσο πράσινο και η επιφάνεια 

στιλπνή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,37). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,36 cm) και λεπτός (0,12 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται στο µίσχο και την άκρη του 
ελάσµατος. 

Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή προς µέση (1/3,66). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο επέρχεται πρώιµα, στο δεύτερο δεκαήµερο του 

Νοεµβρίου. 
Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 

όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µέση. 
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Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως σε όλο το µήκος των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µεγάλος (5 ως 

9) και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται δύο ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µέσου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει επτά ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι σχεδόν κανονικά, από σχετικά πειράµατα του 

Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 28,0% του αριθµού των ανθέων, στη 
συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Μηλοειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µεγάλου µεγέθους (7,4 g). 
Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και αραιά. Η κοιλιακή 

ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
ακροκάρπιο είναι ελαφρώς κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη 
ιστό µέσου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και πολύ καλή 
γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού κόκκινο. 
Παραµένει αρκετή ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,3 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό, αλλά και από το καρποφόρο όργανο είναι αδύνατη προς ενδιάµεση και δεν 
παρουσιάζει βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, εννέα 
ηµέρες µετά από την B. Burlat και δέκα ηµέρες πριν από την Germersdorfer. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
Σχηµατίζει λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µέσου µεγέθους (0,41 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει διπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/18,0 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/16,2. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για πολύ παραγωγικό και ικανοποιητικού µεγέθους 
καρπού σπορόφυτο, µε τάσεις περαιτέρω βελτίωσης. Το µόνο ανησυχητικό στοιχείο 
είναι η εύκολη απόσπαση του ποδίσκου από τον καρπό. Πιστεύουµε ότι σε περίπτωση 
καλλιέργειάς του σε όψιµες, ορεινές περιοχές, η ωρίµανσή του θα µετατοπιστεί προς πιο 
όψιµη περίοδο. 

Επιλέχθηκε να συνεχίσει να διατηρείται στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., για να γίνει 
προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσής του, κυρίως µε δενδροκοµικές επεµβάσεις ενίσχυσης 
της δύναµης απόσπασης του καρπού από τον ποδίσκο. 
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Β4. ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ SUMMIT 
 
Σκοπός αυτής της σειράς σποροφύτων (SumxΑγ) ήταν η δηµιουργία αξιόλογων 

ποικιλιών, µέσης/µεσοόψιµης εποχής ωρίµανσης, ύστερα από ελεύθερη επικονίαση της 
ποικιλίας Summit. Απώτερος στόχος ήταν η δηµιουργία ατόµων σταθερά παραγωγικών, 
που αποτελεί πρόβληµα για τη Summit και µε καρδιόσχηµο σχήµα καρπού, 
χαρακτηριστικό πολύ ελκυστικό για τις αγορές. 

∆υστυχώς, µόνο ένα από τα σπορόφυτα της σειράς, το SumxΑγ1, δεν απορρίφθηκε 
αρχικά και έφτασε σε τελικό στάδιο αξιολόγησης, µε αξιόλογα χαρακτηριστικά, όπως 
αναφέρονται στην περιγραφή που ακολουθεί. 
 
 
SumxΑγ1 

 

  
 

Γενικά: Κόκκινο, τραγανό σπορόφυτο, προϊόν ελεύθερης επικονίασης της ποικιλίας 
Summit, µέσης εποχής ωρίµανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού. Η κωδική του 
ονοµασία προήλθε από το αρχικό του γνωστού γονέα του επί το άγνωστο του δεύτερου 
γονέα και τη θέση που κατείχε στη σειρά όπου ήταν τοποθετηµένο, σε πυκνή φύτευση 
στο φυτώριο. 

 
∆ένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο, µε πυκνή κόµη. 
Η ετήσια βλάστηση του δένδρου είναι πολύ ζωηρή. 
Οι αποδόσεις του είναι µεγάλες (0,12 kg/cm2 τοµής κορµού), πλησιάζουν τις 

αποδόσεις της B. Burlat που είναι σαφώς µια πολύ παραγωγική ποικιλία. Τις 
καταγεγραµµένα δύσκολες χρονιές για την κερασοκαλλιέργεια, 2014 και 2016, 
παρουσίασε ικανοποιητικές αποδόσεις. 

Παρουσιάζει ευαισθησία στις προσβολές από µονίλια (Monilinia sp.). 
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους, µε οδόντωση διπλά πριονωτή. 
Το χρώµα του ελάσµατος στην επάνω επιφάνεια είναι σκούρο πράσινο και η 

επιφάνεια θαµπή. 
Η σχέση µήκους προς πλάτος του ελάσµατος είναι χαµηλή (1/0,42). 
Ο µίσχος είναι βραχύς (3,69 cm) και παχύς (0,19 cm). 
Οι νεκτάριοι αδένες είναι συνήθως δύο, έχουν σχήµα νεφροειδές, εµφανίζουν 

ενδιάµεσο χρωµατισµό µε ανθοκυανίνη και εκπτύσσονται πάνω στο µίσχο. 
Η σχέση µήκους µίσχου προς µήκος ελάσµατος είναι χαµηλή (1/3,96). 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι µεσοπρώιµη, εντός του δεύτερου 

δεκαπενθήµερου του Νοεµβρίου. 
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Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου τα οποία εκφύονται σε 
όλο το µήκος των βλαστών. Η πυκνότητα των καρποφόρων οργάνων επί των βλαστών 
είναι µέση. 

Η έκπτυξη των ετήσιων βλαστών γίνεται συνήθως στην κορυφή των διετών. 
Ο αριθµός των ανθοφόρων οφθαλµών ανά καρποφόρο όργανο είναι µικρός (2 ως 3) 

και από κάθε οφθαλµό εκπτύσσονται ένα ως τρία άνθη. 
Το σχήµα των ανθοφόρων οφθαλµών είναι πεπλατυσµένο κωνικό. 
Άνθος: Τα άνθη έχουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µεγάλου µεγέθους και ο ύπερος είναι 

ίσος ή µικρότερος των στηµόνων. 
Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τέσσερις ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Είναι αυτοασυµβίβαστο και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. 
Τα ποσοστά καρπόδεσης είναι κανονικά, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. 

ανέρχονται κατά µέσο όρο, στο 34,3% του αριθµού των ανθέων, στη συλλογή 
αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε. 

Καρπός: Μηλοειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέθους (8,1 
g). 

Η επιδερµίδα του φέρει ευδιάκριτα στίγµατα, µεγάλου µεγέθους και πυκνά. Η κοιλιακή 
ραφή είναι ευδιάκριτη, πιεσµένη, µε χρωµατισµό σκουρότερο της επιδερµίδας. Το 
ακροκάρπιο είναι κοίλο, βρίσκεται στο µέσον του άκρου και εµφανίζει φελλώδη ιστό 
πολύ µεγάλου µεγέθους. 

Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε µέτρια γλυκιά γεύση και πολύ 
καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού πορφυρό. 
Παραµένει αρκετή έως µέτρια ποσότητα σάρκας στον πυρήνα, κατά τη βρώση. 

Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,2 cm), η δύναµη απόσπασής του από τον 
καρπό είναι ισχυρή προς ενδιάµεση, ενώ από το καρποφόρο όργανο ενδιάµεση και δεν 
παρουσιάζει βράκτια φύλλα. 

Ωριµάζει στις συνθήκες του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., το τρίτο δεκαήµερο του Μαΐου, δέκα ηµέρες 
µετά από την B. Burlat και σχεδόν µαζί µε τη Summit. 

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο. 
Σχηµατίζει πολύ λίγους δίδυµους καρπούς. 
Πυρήνας: Σχήµατος σφαιρικού, µεγάλου µεγέθους (0,53 g). 
Το άκρο του είναι πιεσµένο και η ραφή σχηµατίζει τριπλή τρόπιδα. Η σχέση βάρους 

πυρήνα προς καρπού είναι 1/15,3 και η σχέση µεγέθους πυρήνα προς καρπού είναι 
1/13,7. 

Η σύµφυσή του µε τη σάρκα είναι ισχυρή προς ενδιάµεση. 
 

Συµπεράσµατα: Πρόκειται για παραγωγικό και µεγαλόκαρπο σπορόφυτο. ∆υστυχώς 
δεν κληρονόµησε από τη Summit το καρδιόσχηµο του καρπού αλλά και το µηλοειδές 
σχήµα είναι επίσης ελκυστικό για τις αγορές. 

Επιλέχθηκε να συνεχίσει να διατηρείται στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., για περαιτέρω 
µελέτη. Πιθανόν να δοθεί γενετικό υλικό σε επιλεγµένους παραγωγούς, για την 
αξιολόγησή του σε συνθήκες εµπορικών οπωρώνων. 
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Γ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ 
ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 

 
Σπορόφυτα 

TxΑγ2 TxΑγ4 TxΑγ6 TxΑγ15 TxΑγ20 
Συγκριτικά στοιχεία 

∆ένδρο       

Τύπος κανονικός κανονικός κανονικός κανονικός κανονικός 

Ζωηρότητα βλάστησης πολύ ζωηρό πολύ ζωηρό 
εξαιρετικά 

ζωηρό 
πολύ ζωηρό 

εξαιρετικά 
ζωηρό 

Σχήµα πλαγιόκλαδο ορθόκλαδο ορθόκλαδο πλαγιόκλαδο ηµιορθόκλαδο 

Παραγωγικότητα (kg/cm
2
 τοµής 

κορµού) 
0,01 0,04 0,06 0,11 0,05 

Καρποφόρα όργανα       

Τύπος µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου 

Κατανοµή στους βλαστούς σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος στην κορυφή 

Πυκνότητα µέτρια πυκνή πυκνή πυκνή µέτρια 

Αριθµός ανθοφόρων οφθαλµών / 
σπερ 

4 ως 6 3 ως 4 4 ως 6 3 ως 5 4 ως 5 

Φύλλο       

Σχήµα ελάσµατος ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό 

Μέγεθος ελάσµατος 
µέσο προς 

µικρό 
µεγάλο µέσο µέσο µεγάλο 

Μέσο µήκος ελάσµατος (cm) 12,5 14,9 14,9 12,4 14,8 

Μέσο πλάτος ελάσµατος (cm) 5,60 6,31 5,65 5,76 6,86 

Αναλογία µήκους ελάσµατος / πλάτος 1 / 0,45 1 / 0,42 1 / 0,38 1 / 0,46 1 / 0,46 

Μέσο µήκος µίσχου (cm) 3,13 3,56 4,15 3,21 3,37 

Μέσο πάχος µίσχου (cm) 0,13 0,18 0,18 0,16 0,19 

Αναλογία µήκος µίσχου / µήκος 
ελάσµατος 

1 / 3,99 1 / 4,18 1 / 3,59 1 / 3,86 1 / 4,39 

Συνήθης αριθµός νεκτάριων αδένων 3 4 2 2 2 

Άνθος       

Αριθµός ανθέων / ανθοφόρο οφθαλµό 2 ως 3 2 ως 3 2 ως 3 2 ως 3 2 ως 3 

Σχήµα πετάλλων καρδιόσχηµο κυκλικό κυκλικό κυκλικό κυκλικό 

Ύπερος σε σχέση µε στήµονες 
µικρότερος ή 

ίσος 
µεγαλύτερος ή 

ίσος 
ίσος ή 

µεγαλύτερος 
µεγαλύτερος ή 

ίσος 
µικρότερος 

Καρπός       

Σχήµα καρπού νεφροειδής νεφροειδής νεφροειδής νεφροειδής νεφροειδής 

Μέσο µήκος καρπού (mm) 21,8 21,0 22,5 21,4 22,5 

Μέσο πλάτος καρπού (mm) 25,4 24,6 25,2 23,5 25,1 

Μέσο πάχος καρπού (mm) 20,3 18,8 20,4 19,05 20,6 

Μέγεθος καρπού πολύ µεγάλο 
µέτριο προς 

µεγάλο 
πολύ µεγάλο µέτριο πολύ µεγάλο 

Μέσο βάρος καρπού (gr) 8,0 7,0 8,0 6,7 8,2 

Χρώµα επιδερµίδας µαόνι µαόνι µαόνι µαόνι µαόνι 

Τραγανότητα σάρκας τραγανή τραγανή τραγανή τραγανή τραγανή 

Σάκχαρα 17,7 17,3 18,1 12,8 14,1 

Οξέα (σε µηλικό οξύ) 9,9 9,8 11,3 7,8 12,2 

Αναλογία οξέων / σακχάρων 1 / 1,8 1 / 1,8 1 / 1,6 1 / 1,6 1 / 1,2 

Μέσο µήκος ποδίσκου (cm) 3,7 3,6 3,4 4,6 3,5 

Πυρήνας       

Σχήµα πυρήνα ωοειδές ωοειδές ωοειδές ωοειδές ωοειδές 

Μέσο µήκος πυρήνα (mm) 10,1 10,5 10,9 10,3 10,8 

Μέσο πλάτος πυρήνα (mm) 8,85 8,8 8,6 8,8 9,4 

Μέσο πάχος πυρήνα (mm) 6,8 6,6 6,65 7,1 8,0 

Μέγεθος πυρήνα 
µεγάλο προς 

µέτριο 
µέτριο προς 

µικρό 
µικρό 

µέτριο προς 
µικρό 

µεγάλο 

Μέσο βάρος πυρήνα (gr) 0,39 0,40 0,38 0,40 0,51 

Σχέση βάρους πυρήνα / καρπού 1 / 20,5 1 / 17,5 1 / 21,1 1 / 16,75 1 / 16,1 

Σχέση µεγέθους πυρήνα / καρπού 1 / 18,6 1 / 16,1 1 / 18,7 1 / 14,8 1 / 14,4 
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Σπορόφυτα 
TxΑγ33 TxΑγ34 ΜxΑγ2 ΜxΑγ5 ΜxΑγ7 

Συγκριτικά στοιχεία 

∆ένδρο       

Τύπος κανονικός κανονικός κανονικός κανονικός κανονικός 

Ζωηρότητα βλάστησης εξαιρετικά ζωηρό 
εξαιρετικά 

ζωηρό 
εξαιρετικά 

ζωηρό 
πολύ ζωηρό 

εξαιρετικά 
ζωηρό 

Σχήµα πλαγιόκλαδο ορθόκλαδο ορθόκλαδο ηµιορθόκλαδο πλαγιόκλαδο 

Παραγωγικότητα (kg/cm
2
 τοµής 

κορµού) 
0,12 0,14 0,05 0,10 0,07 

Καρποφόρα όργανα       

Τύπος µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου 

Κατανοµή στους βλαστούς σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος 

Πυκνότητα πυκνή πυκνή πυκνή πυκνή πυκνή 

Αριθµός ανθοφόρων οφθαλµών / 
σπερ 

4 ως 5 4 ως 5 3 ως 4 3 ως 4 2 ως 3 

Φύλλο       

Σχήµα ελάσµατος ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό 

Μέγεθος ελάσµατος πολύ µεγάλο µεγάλο 
µέσο προς 

µεγάλο 
µεγάλο µέσο 

Μέσο µήκος ελάσµατος (cm) 15,6 15,1 13,7 15,0 13,4 

Μέσο πλάτος ελάσµατος (cm) 6,90 6,30 6,25 6,82 5,26 

Αναλογία µήκους ελάσµατος / πλάτος 1 / 0,44 1 / 0,42 1 / 0,46 1 / 0,45 1 / 0,39 

Μέσο µήκος µίσχου (cm) 3,22 3,62 3,93 3,03 3,82 

Μέσο πάχος µίσχου (cm) 0,18 0,20 0,17 0,17 0,15 

Αναλογία µήκος µίσχου / µήκος 
ελάσµατος 

1 / 4,84 1 / 4,17 1 / 3,49 1 / 4,95 1 / 3,50 

Συνήθης αριθµός νεκτάριων αδένων 2 3 2 2 2 

Άνθος 

Αριθµός ανθέων / ανθοφόρο οφθαλµό 2 ως 3 3 ως 4 3 ως 4 3 ως 4 2 ως 3 

Σχήµα πετάλλων κυκλικό καρδιόσχηµο καρδιόσχηµο καρδιόσχηµο κυκλικό 

Ύπερος σε σχέση µε στήµονες ίσος ή µικρότερος µικρότερος 
ίσος ή 

µεγαλύτερος 
µικρότερος 

ίσος ή 
µεγαλύτερος 

Καρπός       

Σχήµα καρπού µηλοειδής νεφροειδής νεφροειδής νεφροειδής νεφροειδής 

Μέσο µήκος καρπού (mm) 24,55 22,2 23,0 20,9 19,6 

Μέσο πλάτος καρπού (mm) 27,6 24,3 25,3 23,3 24,0 

Μέσο πάχος καρπού (mm) 20,8 20,0 20,7 19,3 19,9 

Μέγεθος καρπού 
πάρα πολύ 

µεγάλο 
µεγάλο πολύ µεγάλο µέτριο µέτριο 

Μέσο βάρος καρπού (gr) 9,8 7,5 8,3 6,7 6,5 

Χρώµα επιδερµίδας µαόνι µαόνι µαόνι µαόνι µαόνι 

Τραγανότητα σάρκας τραγανή τραγανή τραγανή 
τραγανή έως 
ηµιτραγανή 

τραγανή 

Σάκχαρα 15,5 18,0 11,0 18,7 14,9 

Οξέα (σε µηλικό οξύ) 12,7 10,7 10,05 16,1 14,1 

Αναλογία οξέων / σακχάρων 1 / 1,2 1 / 1,7 1 / 1,1 1 / 1,2 1 / 1,1 

Μέσο µήκος ποδίσκου (cm) 4,2 4,4 4,2 5,15 3,1 

Πυρήνας       

Σχήµα πυρήνα ωοειδές ωοειδές ωοειδές ωοειδές ωοειδές 

Μέσο µήκος πυρήνα (mm) 11,6 10,5 10,9 10,3 9,6 

Μέσο πλάτος πυρήνα (mm) 10,05 8,5 10,0 8,4 8,7 

Μέσο πάχος πυρήνα (mm) 7,8 6,5 8,3 6,8 7,2 

Μέγεθος πυρήνα µεγάλο 
µικρό προς 

µέτριο 
πολύ µεγάλο µικρό 

µικρό προς 
µέτριο 

Μέσο βάρος πυρήνα (gr) 0,58 0,39 0,62 0,36 0,39 

Σχέση βάρους πυρήνα / καρπού 1 / 16,9 1 / 19,2 1 / 13,4 1 / 18,6 1 / 16,7 

Σχέση µεγέθους πυρήνα / καρπού 1 / 15,6 1 / 18,7 1 / 13,3 1 / 16,0 1 / 15,5 
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Σπορόφυτα 
ΜxΑγ9 GxΑγ10 SumxΑγ1 

Bigarreau 
Burlat Συγκριτικά στοιχεία 

∆ένδρο     

Τύπος κανονικός κανονικός κανονικός κανονικός 

Ζωηρότητα βλάστησης εξαιρετικά ζωηρό πολύ ζωηρό πολύ ζωηρό πολύ ζωηρό 

Σχήµα ορθόκλαδο πλαγιόκλαδο πλαγιόκλαδο ηµιορθόκλαδο 

Παραγωγικότητα (kg/cm
2
 τοµής 

κορµού) 
0,03 0,15 0,12 0,13 

Καρποφόρα όργανα     

Τύπος µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου µπουκέτα Μαΐου 

Κατανοµή στους βλαστούς σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος σε όλο το µήκος 

Πυκνότητα πυκνή µέτρια µέτρια πυκνή 

Αριθµός ανθοφόρων οφθαλµών / 
σπερ 

4 ως 5 5 ως 9 2 ως 3 4 ως 5 

Φύλλο     

Σχήµα ελάσµατος ελλειπτικό ελλειπτικό ελλειπτικό αντωειδές 

Μέγεθος ελάσµατος µέσο µικρό µεγάλο µεγάλο 

Μέσο µήκος ελάσµατος (cm) 14,7 12,3 14,6 14,7 

Μέσο πλάτος ελάσµατος (cm) 5,76 4,61 6,15 6,72 

Αναλογία µήκους ελάσµατος / πλάτος 1 / 0,39 1 / 0,37 1 / 0,42 1 / 0,46 

Μέσο µήκος µίσχου (cm) 4,19 3,36 3,69 4,61 

Μέσο πάχος µίσχου (cm) 0,16 0,12 0,19 0,19 

Αναλογία µήκος µίσχου / µήκος 
ελάσµατος 

1 / 3,50 1 / 3,66 1 / 3,96 1 / 3,19 

Συνήθης αριθµός νεκτάριων αδένων 2 2 2 2 

Άνθος     

Αριθµός ανθέων / ανθοφόρο οφθαλµό 2 ως 3 2 ως 3 1 ως 3 2 ως 3 

Σχήµα πετάλλων κυκλικό καρδιόσχηµο καρδιόσχηµο κυκλικό 

Ύπερος σε σχέση µε στήµονες 
µεγαλύτερος ή 

ίσος 
µικρότερος 

ίσος ή 
µικρότερος 

ίσος ή 
µεγαλύτερος 

Καρπός     

Σχήµα καρπού νεφροειδής µηλοειδής µηλοειδής νεφροειδής 

Μέσο µήκος καρπού (mm) 24,15 22,25 22,9 22,0 

Μέσο πλάτος καρπού (mm) 28,0 24,3 25,15 26,5 

Μέσο πάχος καρπού (mm) 21,7 19,7 21,0 20,95 

Μέγεθος καρπού 
πάρα πολύ 

µεγάλο 
µεγάλο πολύ µεγάλο πολύ µεγάλο 

Μέσο βάρος καρπού (gr) 10,2 7,4 8,1 8,0 

Χρώµα επιδερµίδας µαόνι µαόνι µαόνι µαόνι 

Τραγανότητα σάρκας τραγανή τραγανή τραγανή ηµιτραγανή 

Σάκχαρα 12,1 17,0 13,5 13,7 

Οξέα (σε µηλικό οξύ) 10,2 12,5 10,6 6,3 

Αναλογία οξέων / σακχάρων 1 / 1,2 1 / 1,4 1 / 1,3 1 / 2,2 

Μέσο µήκος ποδίσκου (cm) 4,15 3,3 3,2 4,9 

Πυρήνας     

Σχήµα πυρήνα ωοειδές ωοειδές σφαιρικό ωοειδές 

Μέσο µήκος πυρήνα (mm) 12,2 11,0 10,4 12,2 

Μέσο πλάτος πυρήνα (mm) 10,5 8,75 10,0 9,8 

Μέσο πάχος πυρήνα (mm) 8,7 6,8 8,5 7,2 

Μέγεθος πυρήνα πολύ µεγάλο µέτριο µεγάλο πολύ µεγάλο 

Μέσο βάρος πυρήνα (gr) 0,68 0,41 0,53 0,75 

Σχέση βάρους πυρήνα / καρπού 1 / 15,0 1 / 18,0 1 / 15,3 1 / 10,7 

Σχέση µεγέθους πυρήνα / καρπού 1 / 13,2 1 / 16,2 1 / 13,7 1 / 14,1 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Από τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, βάσει των παρατηρήσεων που ελήφθησαν 

διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 
Όλα τα περιγραφόµενα σπορόφυτα ελεύθερης επικονίασης είναι άτοµα µε κόκκινο 

χρώµα καρπού και κατατάσσονται στην κόκκινη ή µαύρη κατηγορία ποικιλιών, µε 
κόκκινου έως µαύρου χρώµατος επιδερµίδα και κόκκινη σάρκα. Επτά σπορόφυτα 
προέρχονται από την ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Τραγανά Εδέσσης (ΤxΑγ), 
τέσσερα σπορόφυτα προέρχονται από την ποικιλία Μπακιρτζέικα (ΜxΑγ), ένα 
σπορόφυτο προέρχεται από τη Germersdorfer (GxΑγ) και ένα σπορόφυτο προέρχεται 
από την ελεύθερη επικονίαση της ποικιλίας Summit (SumxΑγ). 

∆ύο από τα περιγραφόµενα σπορόφυτα (GxΑγ10 και ΤxΑγ34), κατατάχτηκαν στην 
κατηγορία των πολύ µεγάλων και µεγάλων αποδόσεων, δηλαδή παραγωγικότερα ή ίδιας 
παραγωγικότητας µε αυτή της B. Burlat (0,13 kg/cm2). Ικανοποιητικής παραγωγικής 
δυναµικής βρέθηκαν επίσης τα σπορόφυτα SumxΑγ1 και ΤxΑγ33, µε αποδόσεις κοντά 
σε αυτές της B. Burlat. 

Όσον αφορά την τραγανότητα της σάρκας, τα εξεταζόµενα σπορόφυτα κατατάσσονται 
στην τραγανή κατηγορία, εκτός από το MxΑγ5 που αγγίζει τα όρια του ηµιτραγανού. 

Από τη σειρά TxΑγ δυστυχώς µόνο το TxΑγ33 βρέθηκε ότι βελτιώνει το 
χαρακτηριστικό της εύκολης απόσπασης του καρπού από τον ποδίσκο, που ήταν ένα 
σηµαντικό ζητούµενο αυτής της ενέργειας. Από τη σειρά ΜxΑγ, δυστυχώς δεν βρέθηκε 
κανένα σπορόφυτο ικανοποιητικά παραγωγικό σε χαµηλότερο υψόµετρο, όπως αυτό 
του κεντρικού αγροκτήµατος Νάουσας του Τ.Φ.Ο.∆., που ήταν το βασικό ζητούµενο της 
συγκεκριµένης ενέργειας. Η σειρά ΜxΑγ κρίθηκε ανεπιτυχής ως προς τις προσδοκίες 
της. Από τις σειρές GxΑγ και SumxΑγ, έφτασαν σε τελικό στάδιο αξιολόγησης µόνο από 
ένα σπορόφυτο εξ αυτών (GxΑγ10 και SumxΑγ1), µε καλά στοιχεία και τα δύο. 

Πολλά από τα σπορόφυτα επέδειξαν πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού (>8,0 g), κάποια 
επειδή δεν είναι παραγωγικά (TxΑγ20, MxΑγ2 και MxΑγ9) και κάποια επειδή όντως 
παρουσιάζουν παραγωγική τάση και µεγάλο µέγεθος καρπού (TxΑγ33 και SumxΑγ1). 
Αρκετά υβρίδια επέδειξαν ικανοποιητικό µέγεθος καρπού (από 7,0 έως 8,0 g) που 
µπορεί να βελτιωθεί σχετικά εύκολα σε ανώτερα επίπεδα, µε κατάλληλους 
δενδροκοµικούς χειρισµούς (TxΑγ2, TxΑγ4, TxΑγ6, TxΑγ34 και GxΑγ10). 

Όσον αφορά το σχηµατισµό δίδυµων καρπών, ένα θέµα που ταλαιπωρεί ιδιαιτέρως 
την κερασοκαλλιέργεια των πεδινών περιοχών τα τελευταία χρόνια, κάποια εκ των 
υβριδίων δεν κατέγραψαν σχηµατισµό δίδυµων κατά τα εξεταζόµενα πέντε παραγωγικά 
τους χρόνια, όπως τα TxΑγ6, TxΑγ33, MxΑγ2 και MxΑγ5. 

 
Σαν τελικά συµπεράσµατα και επόµενες κινήσεις της προσπάθειας δηµιουργίας νέων 

ποικιλιών κερασιάς, µπορούν να καταγραφούν τα εξής: 
Απορρίπτονται, ως µη τηρούντα τις προδιαγραφές των ζητούµενων των σχεδιασµών 

ελεύθερων επικονιάσεων και ως µη επιδεχόµενα περαιτέρω βελτίωσης και εκριζώνονται 
από τις συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν., τα σπορόφυτα: TxΑγ2, TxΑγ4, TxΑγ6, TxΑγ15, 
TxΑγ20, TxΑγ34, MxΑγ2, MxΑγ5, MxΑγ7 και MxΑγ9. 

Συνεχίζουν να διατηρούνται στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.∆.Ν. ως αξιόλογα και για 
περαιτέρω βελτίωση τα σπορόφυτα: TxΑγ33, GxΑγ10 και SumxΑγ1, εκ των οποίων τα 
TxΑγ33 και SumxΑγ1 κρίνεται ότι τα χαρακτηριστικά τους προσοµοιάζουν µε αυτά των 
αντίστοιχων αξιόλογων καλλιεργούµενων ποικιλιών και αξίζει να δοθεί γενετικό υλικό σε 
επιλεγµένους παραγωγούς, για να παρατηρηθεί η συµπεριφορά τους σε συνθήκες 
εµπορικών, εντατικά καλλιεργούµενων κερασεώνων. 
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ 
 

GxΑγ10 Σελίδα 34 
MxΑγ2 " 26 
MxΑγ5 " 28 
MxΑγ7 " 30 
MxΑγ9 " 32 
SumxΑγ1 " 36 
TxΑγ2 " 12 
TxΑγ4 " 14 
TxΑγ6 " 16 
TxΑγ15 " 18 
TxΑγ20 " 20 
TxΑγ33 " 22 
TxΑγ34 " 24 

 
 
 
 
 

 


