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Αξιολόγηση και περιγραφή  
ποικιλιών κερασιάς
2. Οι 5 ποικιλίες που αποδείχθηκαν αξιόλογες  
    (ή απαραίτητες) αλλά με αδυναμίες

Στο άρθρο αυτό, το δεύτερο της σειράς των άρθρων για την περιγραφή και αξιολόγηση των 
ποικιλιών κερασιάς, παρουσιάζονται 5 ποικιλίες που δεν κρίθηκαν ως σταθερής αξίας επειδή 
παρουσίασαν κατά περίπτωση ορισμένες αδυναμίες. Και οι ποικιλίες αυτές, όμως, μπορεί να 
έχουν εμπορικό ενδιαφέρον και να είναι χρήσιμες για χρονική κλιμάκωση της παραγωγής, ως 
επικονιαστές ή και για άλλους λόγους. Πρόκειται για δύο αυτογόνιμες ποικιλίες (Big Star και 
Sabrina), δύο ποικιλίες (Black Star και Samba) που ενώ αρχικά διατέθηκαν ως αυτογόνιμες 
αποδείχθηκαν κατά την αξιολόγηση ως αυτοασυμβίβαστες και μια εξ αρχής αυτοασυμβίβαστη 
ποικιλία (Lory Bloom).

Κωνσταντίνος Καζαντζής

ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΤΡΑ”, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετι-
κών Πόρων, Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας

Διάγραμμα 1. Περίοδος ωρίμανσης των 5 περιγραφόμενων  
ποικιλιών, σε σύγκριση με την B. Burlat, και τις υπόλοιπες  
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από τις 16 ποικιλίες που αξιολογήθηκαν  
(Μέσοι Όροι παραγωγικής πενταετίας).
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Εισαγωγή
Κατά το χρονικό διάστηµα 2007-2018, διεξήχθησαν οι 

εργασίες αξιολόγησης 16 ποικιλιών κερασιάς, στις συλλογές 
αξιολόγησης του Τµήµατος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέν-
δρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων. Οι αξιολογότερες από αυτές έχουν δια-
δοθεί στη χώρα µας και συµπληρώνουν τον κορµό σύνθεσης 
των ποικιλιών κερασιάς, που συνιστώνται για καλλιέργεια σε 
εµπορική κλίµακα ή συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα 
αναδιάρθρωσης ποικιλιών κερασιάς του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Στο άρθρο αυτό γίνεται η περιγραφή 5 ποικιλιών εκ των 
16, οι οποίες έχουν αποδείξει στην πράξη ότι είναι αξιόλο-
γες καλλιεργητικά και εµπορικές, µε κάποιες αδυναµίες όµως 
που αποτρέπουν την κατάταξή τους στην κατηγορία των ποι-
κιλιών σταθερής αξίας (παρουσιάστηκαν στο προηγούµενο 
τεύχος, Γ-Κ 1/2019, σελ. 40-48). Ξεχωρίζει η περίπτωση της 
Lory Bloom, που δεν θεωρείται αξιόλογη καλλιεργητικά αλλά 
θεωρείται απαραίτητη στην περίπτωση καλλιέργειας της Early 
Lory, ναυαρχίδας της υπερπρώιµης παραγωγής κερασιών της 
χώρας µας, για την αξιόπιστη υποστήριξη της επικονίασής 
της. 

Οι περιγραφόµενες ποικιλίες εγκαταστάθηκαν στις πει-
ραµατικές συλλογές αξιολόγησης  ποικιλιών στο Κεντρικό 
Αγρόκτηµα Ναούσης το 2007 και το 2008. Οι ποικιλίες κερα-
σιάς ήταν εµβολιασµένες σε διάφορης ζωηρότητας υποκεί-
µενα και φυτεύθηκαν σε δύο επαναλήψεις, από δύο δένδρα 
στην κάθε επανάληψη. Λόγω της χρησιµοποίησης διάφορων 
υποκειµένων, οι αποδόσεις των δένδρων υπολογίστηκαν µε 
την επικρατούσα διεθνώς µέθοδο, της αναγωγής της παραγω-
γής των δένδρων στο εµβαδόν της επιφάνειας της τοµής του 
κορµού, διαιρώντας την παραγωγή µε το εµβαδόν (kg/cm2). 
Οι αποστάσεις φύτευσης των δένδρων ήταν 6,5 x 6,5 m και η 
διαµόρφωση της κόµης αυτών, σε ανοιχτό κύπελλο.

Λεπτοµέρειες για τα εδαφοκλιµατικά στοιχεία του Κεντρι-
κού Αγροκτήµατος Ναούσης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία 
σχετικά µε τις 16 ποικιλίες που αξιολογήθηκαν, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να βρουν σε συµπληρωµατικό παράρτηµα 
του άρθρου που είναι διαθέσιµο στη διεύθυνση bibliography.
agrotypos.gr, επιλέγοντας έτος 2019 και τεύχος 01.

Ο χρόνος ωρίµασης των 5 ποικιλιών που περιγράφονται 
στο άρθρο, σε σχέση µε την ποικιλία B. Burlat, καθώς και 
των υπόλοιπων από τις 16 που αξιολογήθηκαν, φαίνεται στο 
Διάγραμμα 1. 

Περιγραφή και αξιολόγηση των 5 ποικιλιών

Ποικιλία Big Star
Γενικά: Κόκκινη, αυτογόνιµη, τραγανή ποικιλία, µέσης 

εποχής ωρίµανσης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Δηµιουργήθηκε από τους S. 

Lugli και S. Sansavini στο Bologna University, Department of 
Agricultural Sciences της Ιταλίας και κατοχυρώθηκε το 2008 
µε δικαιοπάροχο το CRPV. Είναι διασταύρωση της ποικιλίας 
Lapins x Lapins. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλο-
γές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε υποκείµενο 
Piku 1. Πρόκειται περί της νεότερης ποικιλίας της σειράς Star 
και σήµερα είναι πλέον καλλιεργητικά διαδεδοµένη.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι πολύ µεγάλες (0,16 kg/cm2 τοµής κορµού). Μπαίνει 
εντυπωσιακά στην παραγωγική διαδικασία, µε µεγάλες παρα-
γωγές από την πρώτη χρονιά.

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου µεγέθους. Η φυλλό-
πτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, επέρχεται στο δεύτερο 
δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου 
(σπερ).

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλα καρδιόσχηµα, µέτριου µε-
γέθους. Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει πέντε ηµέρες 
αργότερα από την B. Burlat. Τα ιταλικά στοιχεία µας προσ-
διορίζουν την άνθηση µία µε δύο ηµέρες αργότερα από την 
B. Burlat.

Η ποικιλία είναι αυτογόνιµη. Η διεθνής βιβλιογραφία την 
κατατάσσει στο αυτογόνιµο γκρουπ επικονίασης SC, µε ταυ-
τοποίηση της ύπαρξης του S4’ αλληλόµορφου γονιδίου στην 
οµάδα γονιδίων της. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από σχετικά 



50   Γεωργία – Κτηνοτροφία • τεύχος 2/2019 © ΑγροΤύπος

ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ - Κερασιά

του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε εγκλωβισµούς κλάδων επί τριετίας (2015-
2017), εξάγεται το συµπέρασµα ότι πρόκειται περί αυτοασυµ-
βίβαστης ποικιλίας και χρειάζεται σταυροεπικονίαση. Τα πο-
σοστά καρπόδεσης, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., 
είναι κανονικά και ανέρχονται στο 32,2% των ανθέων κατά 
µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, 
πολύ µεγάλου µεγέθους (8,05 g). Η σάρκα του είναι τραγανή, 
ροζ/κόκκινου χρώµατος, µε πολύ γλυκιά γεύση και καλή γευ-
στικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώ-
µα αυτού ροζ. Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους 
(4,2 cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, 12 ηµέ-
ρες µετά από την B. Burlat. Τα ιταλικά στοιχεία µας προσδιο-
ρίζουν την ωρίµανση 16 µε 18 ηµέρες αργότερα από την B. 
Burlat.

Ο καρπός µπορεί να µείνει ανηρτηµένος στο δένδρο, µετά 
την ωρίµανση, για αρκετές ηµέρες χωρίς να ζηµιωθεί σοβα-
ρά. Φαίνεται να είναι λίγο ανθεκτικότερος απ’ ό,τι άλλων ποι-
κιλιών σε προσβολές από µονίλια.

πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι κανονικά και ανέρχονται στο 
37,5% των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης 
που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µε-
γάλου µεγέθους (7,8 g). Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκι-
νου χρώµατος, µε πολύ γλυκιά γεύση και καλή γευστικότητα. 
Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση και το χρώµα αυ-
τού πορφυρό προς ροζ. Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς 
(3,65 cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, 12 ηµέ-
ρες µετά από την B. Burlat. Τα ιταλικά στοιχεία µας προσδιο-
ρίζουν την ωρίµανση 24 µε 25 ηµέρες αργότερα από την B. 
Burlat.

Παρουσιάζει µέτρια ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατη-
ρήσεις αγρού, αν και στα τεστ Christensen που υποβλήθηκε 
επί του εργαστηρίου εµφάνισε µεγάλη ευαισθησία (δείκτης 
Christensen: 92,0). Τα ιταλικά στοιχεία αντιθέτως την κατα-
τάσσουν στις ανθεκτικές στο σχίσιµο ποικιλίες.

Η συµπεριφορά της ποικιλίας στο σχηµατισµό δίδυµων 
καρπών είναι ποικίλη ανάλογα τη χρονιά, από µεγάλα ποσο-
στά (2015), έως µέτρια (2017) και µικρά ποσοστά (2016).

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,37 g).

Συμπεράσματα: Αξιόλογη ποικιλία όσον αφορά την πα-
ραγωγικότητά της, το µέγεθος και την ποιότητα καρπού, κα-
θώς φυσικά και της αυτογόνιµης ιδιότητάς της. Ωριµάζει όµως 
σε µια περίοδο που ωριµάζουν πολλές άλλες αξιόλογες ποικι-
λίες και ο ανταγωνισµός είναι σκληρός.

Προτείνεται για καλλιέργεια, όσον αφορά το σκεπτικό της 
κλιµάκωσης της παραγωγής µιας εκµετάλλευσης σε µεγαλύ-
τερο χρονικό εύρος.

Ποικιλία Black Star
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µέσης εποχής ωρίµαν-

σης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Δηµιουργήθηκε από τους S. 

Lugli και S. Sansavini στο Bologna University, Department of 
Agricultural Sciences της Ιταλίας και κατοχυρώθηκε το 2001 
µε δικαιοπάροχο το CRPV. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών 
Lapins x B. Burlat. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλο-
γές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε υποκείµενο 
Piku 1. Είναι αρκετά διαδεδοµένη ποικιλία στην Ευρώπη και 
στη χώρα µας.

Δένδρο: Μετρίου µεγέθους, πλαγιόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι πολύ µεγάλες (0,16 kg/cm2 τοµής κορµού).

Φύλλο: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού προς µέσου µεγέθους. 
Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο επέρχεται στα µέσα της περιό-
δου, κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου 
(σπερ).

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλα καρδιόσχηµα, µεγάλου 
µεγέθους. Η άνθηση είναι µεσοπρώιµη, ανθίζει τέσσερις 
ηµέρες αργότερα από την B. Burlat. Τα ιταλικά στοιχεία µας 
προσδιορίζουν την άνθηση ελαφρώς αργότερα, κατατάσσο-
ντάς την στις µέσης περιόδου ποικιλίες από πλευράς άνθη-
σης.

Η ποικιλία διατίθεται ως αυτογόνιµη αλλά από πειράµατα 
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Παρουσιάζει µέτρια ευαισθησία στο σχίσιµο από παρα-
τηρήσεις αγρού και σχίζει συνήθως στην κοιλότητα του πο-
δίσκου. Στα τεστ Christensen που υποβλήθηκε επί του ερ-
γαστηρίου εµφάνισε όµως σχετική ανθεκτικότητα (δείκτης 
Christensen: 18,0). Τα ιταλικά στοιχεία την κατατάσσουν στις 
ανθεκτικές στο σχίσιµο ποικιλίες.

Εµφανίζει λίγους δίδυµους καρπούς.
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µεγάλου µεγέθους (0,52 g).
Επικονιαστές: Σύµφωνα µε πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε 

εγκλωβισµούς κλάδων επί τριετίας (2015-2017), εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι δεν είναι αυτογόνιµη ποικιλία, αλλά πρόκει-
ται περί αυτοασυµβίβαστης ποικιλίας και χρειάζεται σταυρο-
επικονίαση.

Η διεθνής βιβλιογραφία την κατατάσσει στο γκρουπ επι-
κονίασης ΙΙ, µε S1S3 οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων, στοι-
χείο που επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα των πειραµάτων επι-
κονίασης του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.

Στην Ελλάδα έχει εγκατασταθεί κατά κόρον σε συγκαλ-
λιέργεια µε την ποικιλία Grace Star, που µάλλον τη βοηθάει 
στην επικονίασή της, γι’ αυτό και δεν έχουν παρουσιαστεί 
ιδιαίτερα και εκτεταµένα προβλήµατα επικονίασης.

Συμπεράσματα: Ποικιλία µε µεγάλη εµπορική αξία, που 
παρουσιάζει µεγάλη δυναµική φυτεύσεων και στη χώρα µας, 
συνήθως συνδυασµένη ως συγκαλλιέργεια µε την Grace Star. 
Ο καρπός της συνοδεύεται από πολύ καλά χαρακτηριστικά.

Προτείνεται για καλλιέργεια, αρκεί να προσεχτεί ο τρόπος 
επικονίασής της. Πιθανή εγκατάσταση µόνη της, χωρίς επι-
κονιαστές, ιδιαιτέρως σε περιοχές χωρίς την έντονη παρουσία 
κερασοκαλλιέργειας, θα δηµιουργήσει προβλήµατα καρπό-
δεσης.

Ποικιλία Lory Bloom
Συνώνυμα: SV 11.
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µεσοόψιµης εποχής 

ωρίµανσης, µε µικρό ως µέτριο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Επιλέχθηκε από τον ιδιώτη βελ-

τιωτή Paul Argot στην Avignon της Γαλλίας, τη δεκαετία του 
’60. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών Ulster x Gobet. Το 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλογές του αξιολόγησης 
το 2008, εµβολιασµένη σε υποκείµενο Gisela 6. Είναι αρκε-
τά διαδεδοµένη, όχι όµως ως κύρια καλλιεργούµενη ποικιλία 
αλλά ως καλός επικονιαστής της υπερπρώιµης Early Lory.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο µε κρεµοκλα-
δείς δευτέρας τάξεως βλαστούς. Οι αποδόσεις του είναι µέτρι-
ες (0,11 kg/cm2 τοµής κορµού), αν και στα νάνα υποκείµενα 
της σειράς Gisela φαίνεται να είναι πολύ παραγωγικό.

Φύλλο: Ωοειδούς σχήµατος, µεγάλου µεγέθους. Η φυλλό-
πτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, ξεκινά από την πρώτη 
εβδοµάδα του Νοεµβρίου και αποπερατώνεται λίγο µετά τα 
µέσα του ίδιου µήνα.

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου 
(σπερ).

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλα πεπλατυσµένα καρδιό-
σχηµα, µεγάλου µεγέθους. Η άνθηση είναι µεσοόψιµης επο-
χής, ανθίζει οχτώ ηµέρες αργότερα από την B. Burlat και συ-
µπίπτει µε την άνθιση της Early Lory κατά τρεις µε τέσσερις 

ηµέρες.
Η ποικιλία είναι αυτοασυµβίβαστη και χρειάζεται σταυ-

ροεπικονίαση. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από σχετικά πειρά-
µατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι µέτρια και ανέρχονται στο 24,7% 
των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που 
εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Καρδιόσχηµος έως µηλοειδής, χρώµατος επιδερ-
µίδας µαονιού, µικρού µεγέθους (6,0 g). Η σάρκα του είναι 
τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και πολύ 
καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή 
προς ενδιάµεση και το χρώµα αυτού πορφυρό. Ο ποδίσκος 
του καρπού είναι µέσου µήκους (4,4 cm) και δεν παρουσιάζει 
βράκτια φύλλα.

Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο Μαΐου, 14 ηµέρες 
αργότερα από την B. Burlat.

Παρουσιάζει µέτρια ευαισθησία στο σχίσιµο από παρα-
τηρήσεις αγρού, γεγονός που αποτυπώθηκε και στα τεστ 
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Ποικιλία Sabrina
Συνώνυμα: Sumn314Ch.
Γενικά: Κόκκινη, αυτογόνιµη, τραγανή ποικιλία, µέσης 

εποχής ωρίµανσης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Είναι δηµιουργία του 

Agricultural Research Station του Summerland του Καναδά 
(σύµφωνα µε στοιχεία ευρωπαϊκών πηγών), άγνωστης γενε-
τικής καταγωγής και κατοχυρώθηκε το 2005 µε δικαιοπάρο-
χο το IPS. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλογές του 
αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε υποκείµενο Gisela 6. 
Στη χώρα µας έχει εγκατασταθεί σε αρκετές εκµεταλλεύσεις.

Δένδρο: Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο. Οι 
αποδόσεις του είναι µέτριες κατά µέσο όρο (0,11 kg/cm2 το-
µής κορµού), λόγω του ότι παρουσιάζει κατά χρονιές ανεξή-
γητη πτώση της παραγωγικότητας. Διαφορετικά θα µιλούσα-
µε για µια πολύ παραγωγική ποικιλία.

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου προς µεγάλου µε-
γέθους. Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, ξεκινά 
από το πρώτο και ολοκληρώνεται στο τρίτο δεκαήµερο του 
Νοεµβρίου.

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου.
Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλα κυκλικά, έλοβα, µετρίου 

µεγέθους.
Η άνθηση είναι όψιµη, ανθίζει δέκα ηµέρες αργότερα από 

την B. Burlat.
Η ποικιλία είναι αυτογόνιµη. Η διεθνής βιβλιογραφία την 

κατατάσσει στο αυτογόνιµο γκρουπ επικονίασης SC, µε S1S4 
οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων.Τα ποσοστά καρπόδεσης, 
από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι υψηλά σε νάνα 
υποκείµενα και ανέρχονται στο 45,7% των ανθέων κατά µέσο 
όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µε-
γάλου µεγέθους (8,0 g). Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκι-
νου χρώµατος, µε πολύ γλυκιά γεύση και καλή γευστικότητα. 
Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού 
πορφυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους (4,8 
cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριµάζει στα µέσα του Μαΐου, 12 ηµέρες µετά από την B. 
Burlat.

Παρουσιάζει µέση ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατη-
ρήσεις αγρού και σχίζει συνήθως στα µάγουλα του καρπού. 
Στα τεστ Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου 
εµφάνισε σχετική ανθεκτικότητα (δείκτης Christensen: 10,8). 
Η διεθνής βιβλιογραφία την κατατάσσει στις ανθεκτικές έως 
µέτρια ανθεκτικές στο σχίσιµο ποικιλίες. Κάποιες χρονιές πα-
ρουσιάζει λίγους δίδυµους καρπούς (π.χ. 2015) και κάποιες 
δεν εµφανίζει καθόλου δίδυµους καρπούς (π.χ. 2016).

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,34 g).
Συμπεράσματα: Η ποικιλία Sabrina είναι µια αυτογόνιµη, 

εµπορική, παραγωγική, µε καλά ποιοτικά στοιχεία καρπού, γι’ 
αυτό και έχει εγκατασταθεί σε πολλές γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις στην Ελλάδα. Το µόνο θέµα που µας προβληµατίζει είναι 
η ανεξήγητη πτώση της παραγωγικότητάς της κάποιες χρο-
νιές, παρόλο που είναι αυτογόνιµη. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. θα διεξάγει 
περαιτέρω ελέγχους τα επόµενα χρόνια ως προς αυτή την κα-
τεύθυνση, για να εντοπίσει αν πρόκειται περί καλλιεργητικής 
φύσεως φαινόµενο και να προτείνει κατάλληλους χειρισµούς. 
Μια πρώτη σκέψη που µας διαπερνά είναι οι πιθανώς υψηλές 

Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου (δείκτης 
Christensen: 38,8). Όταν σχίζει, συνήθως σχίζει στα µάγουλα 
του καρπού.

Εµφανίζει λίγους δίδυµους καρπούς, κατά χρονιές.
Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µέτριου µεγέθους (0,47 g).
Επικονιαστές: Δεν έχουν γίνει σχετικά πειράµατα στο 

Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Από παρατηρήσεις φαίνεται να επικονιάζεται από 
τις Sweetheart, Lala Star, Sabrina, Satin, Grace Star και φυσικά 
από την Early Lory. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί 
επικονιαστές, οι ποικιλίες Early Lory, Big Lory, Lory Strong 
και Feu5.

Συμπεράσματα: Η Lory Bloom είναι µια µετρίων χαρακτη-
ριστικών ποικιλία χωρίς ιδιαίτερη εµπορική αξία, αλλά έχει 
βρει τη θέση της στην ελληνική κερασοκαλλιέργεια, ως ο πιο 
αξιόπιστος, απαραίτητος και κύριος επικονιαστής της ευρέ-
ως καλλιεργούµενης, εµπορικότατης, υπερπρώιµης ποικιλίας 
Early Lory.
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απαιτήσεις της σε ώρες ψύχους, για να διασπαστεί ο λήθαρ-
γος. Προτείνεται για καλλιέργεια, όσον αφορά το σκεπτικό 
της κλιµάκωσης της παραγωγής µιας εκµετάλλευσης σε µεγα-
λύτερο χρονικό εύρος.

Ποικιλία Samba
Συνώνυμα: Sumste, 13 S 36-18 (πειραµατική ονοµασία).
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µεσοπρώιµης εποχής 

ωρίµανσης, µε µεγάλο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Δηµιουργήθηκε το 1978 

από τον D.W. Lane στο Agricultural Research Station του 
Summerland του Καναδά και κατοχυρώθηκε το 1995 µε δι-
καιοπάροχο το IPS. Στην αµερικανική ήπειρο κυκλοφορεί 
µε την ονοµασία Sumste. Είναι διασταύρωση των επιλογών 
2S 84-10 (σπορόφυτο ελεύθερης επικονίασης της επιλογής 
Stella 35 A) x Stella 16 A7. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε 
στις συλλογές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε 
υποκείµενο Gisela 6. Στη χώρα µας έχει εγκατασταθεί σε αρ-
κετές εκµεταλλεύσεις.

Δένδρο: Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο. Οι 
αποδόσεις του είναι πολύ µεγάλες (0,14 kg/cm2 τοµής κορ-
µού).

Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου προς µέσου µε-
γέθους. Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, ξεκινά 
από την πρώτη εβδοµάδα του Νοεµβρίου και αποπερατώνε-
ται λίγο µετά τα µέσα του ίδιου µήνα.

Καρποφόρα όργανα: Καρποφορεί σε µπουκέτα του Μαΐου.
Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλα κυκλικά, έλοβα, µέσου µε-

γέθους. Η άνθηση είναι πρώιµη, ανθίζει τρεις ηµέρες αργότε-
ρα από την B. Burlat.

Η ποικιλία διατίθονταν ως αυτογόνιµη, βάσει και των 
πρώτων χαρακτηριστικών που τη συνόδευαν, αλλά από πει-
ράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε εγκλωβισµούς κλάδων επί τριετίας 
(2013-2015), εξήχθη το συµπέρασµα ότι πρόκειται περί αυ-
τοασυµβίβαστης ποικιλίας και χρειάζεται σταυροεπικονίαση, 
γεγονός που ασπάστηκε και η δικαιοπάροχος επιχείρηση 
που τη διακινεί στη χώρα µας. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από 
σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι σχεδόν κανονικά και 
ανέρχονται στο 28,9% των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλ-
λογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Μηλοειδής έως καρδιόσχηµος µε πεπλατυσµένη 
βάση, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, πολύ µεγάλου µεγέ-
θους (8,2 g). Η σάρκα του είναι πολύ τραγανή, ροζ χρώµατος, 
µε γλυκιά έως γλυκόξινη γεύση και πολύ καλή γευστικότητα. 
Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση και το χρώµα αυ-
τού πορφυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους 
(4,3 cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα.

Ωριµάζει στα µέσα του Μαΐου, 10 ηµέρες µετά από την 
B. Burlat. Η διεθνής βιβλιογραφία µας προσδιορίζει την ωρί-
µανση 16 µε 25 ηµέρες αργότερα από την B. Burlat, διαφορά 
που καταδεικνύει τις διαφορές των εδαφοκλιµατικών συνθη-
κών της Ελλάδας µε τις άλλες χώρες.

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο από πα-
ρατηρήσεις αγρού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα 
τεστ Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου (δεί-
κτης Christensen: 10,0). Η διεθνής βιβλιογραφία την παρου-
σιάζει από ανθεκτική έως µέτρια ανθεκτική στο σχίσιµο.

Δεν παρουσιάζει ή εµφανίζει πολύ λίγους δίδυµους καρ-
πούς κατά χρονιές.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µέτριου µεγέθους (0,41 g).
Επικονιαστές: Σύµφωνα µε πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε 

εγκλωβισµούς κλάδων επί τριετίας (2013-2015), εξάγεται το 
συµπέρασµα ότι δεν είναι αυτογόνιµη ποικιλία, αλλά πρό-
κειται περί αυτοασυµβίβαστης ποικιλίας και χρειάζεται σταυ-
ροεπικονίαση.Η διεθνής βιβλιογραφία την κατατάσσει στο 
γκρουπ επικονίασης ΙΙ, µε S1S3 οµάδα αλληλόµορφων γο-
νιδίων, στοιχείο που επιβεβαιώνει τα αποτελέσµατα των πει-
ραµάτων επικονίασης του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Ανήκει στο ίδιο γκρουπ 
επικονίασης µε τη Satin και τη Black Star και δεν µπορεί να 
επικονιαστεί από αυτές, παρόλο που συµπίπτει η άνθισή τους 
για κάποιες ηµέρες. Δεν έχουν γίνει σχετικά πειράµατα στο 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. αλλά από παρατηρήσεις φαίνεται να επικονιάζεται 
από τις Grace Star, Sabrina, B. Burlat, Tieton, Early Star και 
Big Star.

Συμπεράσματα: Ποικιλία µε εµπορική αξία, παραγωγι-
κή, πολύ καλή συµπεριφορά στο σχίσιµο και καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά καρπού. Προτείνεται για καλλιέργεια, όσον 
αφορά το σκεπτικό της κλιµάκωσης της παραγωγής µιας εκµε-
τάλλευσης σε µεγαλύτερο χρονικό εύρος, αρκεί να προσεχτεί 
ο τρόπος επικονίασής της. Πιθανή εγκατάσταση µόνη της, 
χωρίς επικονιαστές, ιδιαιτέρως σε περιοχές χωρίς την έντονη 
παρουσία κερασοκαλλιέργειας, θα δηµιουργήσει προβλήµα-
τα καρπόδεσης.   




