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Αξιολόγηση και περιγραφή  
ποικιλιών κερασιάς
3. Οι 6 ποικιλίες που δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες

Στο άρθρο αυτό, το τρίτο της σειράς των άρθρων για την περιγραφή και αξιολόγηση των 
ποικιλιών κερασιάς, παρουσιάζονται 6 ποικιλίες που απογοήτευσαν, ή τουλάχιστον δεν 
δικαίωσαν τις προσδοκίες, στις εργασίες αξιολόγησης (2007-2018) και για το λόγο αυτό δεν 
προτείνεται η διάδοσή τους. Πρόκειται για τις ποικιλίες Blaze Star, Canadian Red, Early Star, 
Lala Star, Satin και Tieton. Στο άρθρο γίνεται και μια σύντομη αναφορά στις 10 ποικιλίες που 
διακρίθηκαν και είναι προτεινόμενες (λεπτομερής περιγραφή τους έγινε στα δύο προηγούμενα 
άρθρα).

Κωνσταντίνος Καζαντζής

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

Εισαγωγή
Κατά την περίοδο 2007-2018, διεξήχθησαν οι εργασίες 

αξιολόγησης 16 ποικιλιών κερασιάς στις συλλογές αξιολόγη-
σης του Τµήµατος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νά-
ουσας (Τ.Φ.Ο.Δ.Ν.) του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 
Φυτογενετικών Πόρων. Οι αξιολογότερες από αυτές έχουν 
ήδη περιγραφεί σε δύο προηγούµενα άρθρα σ’ αυτό το περι-
οδικό και είναι αυτές που διαδίδονται στη χώρα µας συµπλη-
ρώνοντας τον κορµό σύνθεσης των ποικιλιών κερασιάς που 
συνιστώνται για καλλιέργεια σε εµπορική κλίµακα ή συµπερι-
λαµβάνονται στα προγράµµατα αναδιάρθρωσης ποικιλιών κε-
ρασιάς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Στο άρθρο αυτό, το τελευταίο της σειράς, γίνεται η περι-
γραφή 6 ποικιλιών εκ των 16, οι οποίες είτε δεν απέδωσαν στη 
χώρα µας όσα αναµένονταν µε βάση τη συµπεριφορά τους 
σε άλλες χώρες είτε έδειξαν κάποιες σηµαντικές αδυναµίες 
έναντι άλλων µε τον ίδιο χρόνο ωρίµασης, και συνεπώς δεν 
προτείνεται η διάδοσή τους. Στο τέλος του άρθρου γίνεται και 
µια σύντοµη υπενθύµιση των 10 ποικιλιών που διακρίθηκαν 
στην αξιολόγηση, για όσους δεν διάβασαν τα προηγούµενα 
άρθρα. 

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.
Μία γραφική απεικόνιση της περιόδου ωρίµασης και των 

16 ποικιλιών που αξιολογήθηκαν, σε σχέση µε την ποικιλία 
B. Burlat, δίνεται στο Διάγραµµα 1. 

Περιγραφή και αξιολόγηση των 6 ποικιλιών 
που δεν προτείνονται

Ποικιλία Blaze Star
Γενικά: Κόκκινη, αυτογόνιµη, ηµιτραγανή 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 1997 
µε δικαιοπάροχο το CRPV. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών 
Lapins x Durone. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλο-
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γές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε υποκείµενο 
Maxma 14. Δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη ποικιλία στη χώρα 
µας.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, πλαγιόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι πολύ µεγάλες (0,16 kg/cm2 τοµής κορµού) και στα-
θερές. Φαίνεται να του δείχνει µια ιδιαίτερη προτίµηση, όσον 
αφορά τις αρχικές προσβολές, η µαύρη ψείρα της κερασιάς 
(Myzus cerasi).

Φύλλο: Σχήµατος ωοειδούς, µεγάλου µεγέθους. Η φυλλό-
πτωση το Φθινόπωρο επέρχεται στα µέσα της περιόδου, κατά 
το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλλα πεπλατυσµένα καρδιό-
σχηµα, µεγάλου µεγέθους. Η άνθηση είναι µέσης εποχής, 
ανθίζει 6 ηµέρες αργότερα από την B. Burlat. 

Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη. Η διεθνής βιβλιογραφία την 
κατατάσσει στο αυτογόνιµο γκρουπ επικονίασης SC, µε S4’S6 
οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων. Τα ποσοστά καρπόδεσης, 
από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι κανονικά και 
ανέρχονται στο 31,9% των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλ-
λογή αξιολόγησης που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, 
πολύ µεγάλου µεγέθους (8,25 g). Η σάρκα του είναι ηµιτρα-
γανή έως τραγανή, κόκκινου/ροζ χρώµατος, µε γλυκόξινη 
γεύση (ανεβασµένα οξέα) και πολύ καλή γευστικότητα. Η πε-
ριεκτικότητα σε χυµό είναι υψηλή και το χρώµα αυτού πορ-
φυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι βραχύς (3,9 cm) και δεν 
παρουσιάζει βράκτια φύλλα. Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθή-
µερο του Μαΐου, 12 ηµέρες µετά από την B. Burlat.

Παρουσιάζει σχετική ανθεκτικότητα στο σχίσιµο από πα-

ρατηρήσεις αγρού, αν και στα τεστ Christensen που υποβλή-
θηκε επί του εργαστηρίου εµφάνισε µέτρια ευαισθησία (δεί-
κτης Christensen: 22,4). Τα ιταλικά στοιχεία την κατατάσσουν 
στις ανθεκτικές στο σχίσιµο ποικιλίες. Δεν παρουσιάζει δίδυ-
µους καρπούς ή εµφανίζει πολύ λίγους.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,34 g).
Συμπεράσματα: Η ποικιλία είναι πολύ παραγωγική και 

διαθέτει πολύ καλά γευστικά χαρακτηριστικά καρπού αλλά 
υστερεί σε τραγανότητα και άλλα καλλιεργητικά στοιχεία. 
Επίσης ωριµάζει σε µία περίοδο που συγκοµίζονται και πολ-
λές άλλες εµπορικότερες ποικιλίες κερασιάς.

Ποικιλία Canadian Red
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µεσοόψιµης εποχής 

ωρίµανσης, µε µέτριο µέγεθος καρπού.
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Διάγραμμα 1. Περίοδος ωρίμασης των 16 ποικιλιών που αξιολογήθηκαν (Μέσοι Όροι παραγωγικής πενταετίας).
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Καταγωγή και εξάπλωση: Η καταγωγή της συγκεκριµένης 
ποικιλίας είναι γρίφος. Δεν αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογρα-
φία. Πιθανολογούµε, λόγω ονοµασίας, ότι πρόκειται για δη-
µιουργία του Agricultural Research Station του Summerland 
του Καναδά. Μπορεί να είναι η ονοµασία κάποιου υβριδίου 
της σειράς 13 ή της σειράς SPC, µπορεί να είναι όµως και κά-
ποια άλλη καναδέζικη ποικιλία µετονοµασµένη, για ευνόη-
τους εµπορικούς λόγους, όπως π.χ. η Sonnet, µε την οποία 
οµοιάζει σε κάποια χαρακτηριστικά. Δεν είναι παραφθορά 
της γνωστής Canada Giant. 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 πολύ 

περιορισµένο αριθµό εκµεταλλεύσεων.
Δένδρο: Μετρίου µεγέθους, πλαγιόκλαδο. Οι αποδόσεις 

του είναι µέτριες (0,10 kg/cm2 τοµής κορµού).
Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µέσου προς µικρού µεγέ-

θους. Η φυλλόπτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, επέρχεται 
στο δεύτερο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλλα καρδιόσχηµα, µεγάλου 
µεγέθους. Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει µία εβδοµά-
δα αργότερα από την B. Burlat.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυ-

Οι 10 ενδιαφέρουσες ποικιλίες που διακρίθηκαν στην αξιολόγηση

Από τις 16 ποικιλίες που αξιολογή-
θηκαν στο Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., πέντε χαρα-

κτηρίστηκαν ως «σταθερές αξίες» και εί-
ναι αυτές που φυτεύονται περισσότερο 
στη χώρα µας. Αναλυτική περιγραφή 
αυτών των ποικιλιών οι ενδιαφερόµε-
νοι θα βρουν στο τεύχος 1/2019 του πε-
ριοδικού Γ-Κ, σελ. 40-48.

Πέντε άλλες ποικιλίες χαρακτηρί-
στηκαν ως «αξιόλογες (ή απαραίτητες) 
αλλά με κάποιες αδυναμίες». Αυτές οι 
ποικιλίες έχουν αναλυτικά περιγρα-
φεί στο τεύχος 2/2019, σελ. 48-54, για 
όσους θέλουν όλες τις λεπτοµέρειες.

Στον Πίνακα 1 δίνονται συνοπτικά 
ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά των 
10 παραπάνω ποικιλιών και στο κείµενο 
στη συνέχεια αναφέρονται τα συµπε-
ράσµατα της αξιολόγησης για καθεµιά 
ποικιλία.

Ποικιλίες «σταθερές αξίες»
Η Early Bigi είναι µια εµπορικότατη 

υπερπρώιµη ποικιλία, µε ισχυρή δυνα-
µική φυτεύσεων στη χώρα µας. Ωριµά-
ζει στη συνήθη περίοδο βροχών στην 
Ελλάδα, γεγονός που την καθιστά ευ-
άλωτη στην απώλεια παραγωγής από 
σχίσιµο αλλά από την άλλη αφήνει κα-
λές απολαβές στους καλλιεργητές. Ίσως 
θα πρέπει να εξετάζεται και το ενδεχό-
µενο καλλιέργειάς της υπό αντιβρόχι-
νη κάλυψη. Υπερτερεί από το αντίπαλο 
δέος της, την άλλη υπερπρώιµη εµπο-
ρική ποικιλία Early Lory, στο ότι παρου-
σιάζει πιο συγκεντρωµένη ωρίµανση 
και δεν χρειάζεται πολλά χέρια συγκο-
µιδής, καθώς και στο ότι κατά χρονιές 
ωριµάζει µία µε δύο ηµέρες νωρίτερα. 
Ενδείκνυται η διάδοση και καλλιέρ-
γειά της στις πρώιµες περιοχές της χώ-

ρας µας. Aυτοασυµβίβαστη, χρειάζεται 
σταυροεπικονίαση. Από παρατηρή-
σεις φαίνεται να επικονιάζεται από την 
Lapins και τις περισσότερες ποικιλίες 
της σειράς Star. 

Η Early Lory είναι µια εµπορικό-
τατη υπερπρώιµη ποικιλία, µε ισχυρή 
δυναµική φυτεύσεων στη χώρα µας και 
αποτελεί τη ναυαρχίδα της υπερπρώι-
µης παραγωγής κερασιών της Ελλάδας. 
Ωριµάζει και αυτή στη συνήθη περίοδο 
βροχών στην Ελλάδα, γεγονός που την 
καθιστά ευάλωτη στην απώλεια παρα-
γωγής από σχίσιµο και ίσως θα πρέπει 
να εξετάζεται και το ενδεχόµενο καλλι-
έργειάς της υπό αντιβρόχινη κάλυψη. 
Ο καρπός της, όπως και της προηγού-
µενης είναι µετρίου µεγέθους αλλά και 
οι δύο ωριµάζουν σε µια εποχή που 
δεν παίζει ιδιαίτερο εµπορικό ρόλο το 
µέγεθος καρπού λόγω του ότι είναι το 
πρώτο νωπό φρούτο της χρονιάς. Κά-
ποιες χρονιές παρουσιάζει παρατεταµέ-
νη (ανοµοιόµορφη) χρονική διάρκεια 
ωρίµανσης. 

Η Grace Star είναι µια αυτογόνιµη 
ποικιλία, εµπορικότατη, πολύ παραγω-
γική, µε καλά ποιοτικά στοιχεία καρ-
πού, γι’ αυτό και την έχουν εµπιστευ-
τεί πολλοί παραγωγοί και έχει ισχυρή 

δυναµική φυτεύσεων στην Ελλάδα. 
Κάνει φανταστικό δίδυµο διαδοχικής 
ωρίµανσης µε την ποικιλία Black Star 
την οποία υποστηρίζει και από πλευ-
ράς επικονίασης. Πρέπει να προσεχθεί 
µόνο η έφεση που έχει στην παραγωγή 
δίδυµων καρπών, ειδικά σε συνθήκες 
υδατικών και θερµικών στρες. Επίσης 
θα πρέπει να προσεχθεί η λίπανση των 
παραγωγικών δένδρων πάνω σε υπο-
κείµενο Maxma 14, που θα πρέπει να 
είναι λελογισµένη, για αποφυγή φαι-
νοµένων µειωµένης παραγωγικότητας 
από παράταση της περιόδου νεανικό-
τητας των δένδρων. Ενδείκνυται για 
καλλιέργεια και διάδοση στη χώρα µας, 
εκτός από τις πολύ θερµές περιοχές.

Η Skeena είναι µια αυτογόνιµη ποι-
κιλία, παραγωγικότατη, πολύ εµπορι-
κή, µε καλά ποιοτικά στοιχεία καρπού, 
γι’ αυτό και την έχουν εµπιστευτεί πολ-
λοί παραγωγοί και έχει ισχυρή δυναµι-
κή φυτεύσεων στην Ελλάδα. Ωριµάζει 
όψιµα, γεγονός που την καθιστά πολύ 
ελκυστική για καλλιέργεια στις ορεινές, 
όψιµες περιοχές της χώρας µας, στις 
οποίες ενδείκνυται για καλλιέργεια και 
διάδοση.

Η Sweetheart είναι µια αυτογόνιµη 
ποικιλία, παραγωγική, µε καλά ποιο-
τικά στοιχεία καρπού και θεωρείται η 
τελευταία εµπορική ποικιλία από πλευ-
ράς εποχής ωρίµανσης του καρπού. 
Ωριµάζει πολύ όψιµα, γεγονός που την 
καθιστά πολύ ελκυστική για καλλιέρ-
γεια στις ορεινές, όψιµες περιοχές της 
χώρας µας, για λόγους διεύρυνσης του 
χρόνου εµπορικής διάθεσης κερασιών, 
στις οποίες ενδείκνυται για καλλιέργεια 
και διάδοση.
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ροεπικονίαση. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από σχετικά πειρά-
µατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι µέτρια και ανέρχονται στο 22,5% 
των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που 
εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Μηλοειδής έως καρδιόσχηµος µε πεπλατυσµένη 
βάση, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µετρίου µεγέθους (6,8 
g). Η σάρκα του είναι τραγανή, ροζ χρώµατος, µε γλυκόξι-
νη γεύση (ανεβασµένα οξέα) και πολύ καλή γευστικότητα. 
Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση και το χρώµα αυ-
τού πορφυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι µέσου µήκους 
(4,2 cm), χαρακτηριστικά παχύς και δεν παρουσιάζει βράκτια 
φύλλα. Ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου, 13 

ηµέρες µετά από την B. Burlat.
Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατηρήσεις 

αγρού (σχίζει στην κοιλότητα του ποδίσκου και στα µάγου-
λα), αν και στα τεστ Christensen που υποβλήθηκε επί του ερ-
γαστηρίου εµφάνισε µέτρια ευαισθησία (δείκτης Christensen: 
36,8). Δεν παρουσιάζει ή εµφανίζει πολύ λίγους δίδυµους 
καρπούς. Αντέχει στις µεταφορές.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,35 g).
Επικονιαστές: Δεν έχουν γίνει σχετικά πειράµατα στο 

Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Από παρατηρήσεις όµως, φαίνεται να επικονιάζε-
ται από την Grace Star, την Satin, την Early Star, την Blaze Star 
και την Tieton.

Ποικιλίες «αξιόλογες  
(ή απαραίτητες)»

Η Big Star είναι µια αξιόλογη ποι-
κιλία όσον αφορά την παραγωγικότητά 
της, το µέγεθος και την ποιότητα καρ-
πού, καθώς φυσικά και την αυτογόνι-
µη ιδιότητά της. Ωριµάζει όµως σε µια 
περίοδο που ωριµάζουν πολλές άλλες 
αξιόλογες ποικιλίες και ο ανταγωνι-
σµός είναι σκληρός. Προτείνεται για 
καλλιέργεια, όσον αφορά το σκεπτικό 
της κλιµάκωσης της παραγωγής µιας 
εκµετάλλευσης σε µεγαλύτερο χρονικό 
εύρος.

Η Black Star είναι ποικιλία µε µε-
γάλη εµπορική αξία, που παρουσιάζει 
µεγάλη δυναµική φυτεύσεων και στη 
χώρα µας, συνήθως σε συγκαλλιέργεια 
µε την Grace Star. Ο καρπός της έχει 
πολύ καλά χαρακτηριστικά. Προτείνε-
ται για καλλιέργεια, αρκεί να προσε-
χτεί ο τρόπος επικονίασής της. Πιθανή 
εγκατάσταση µόνη της, χωρίς επικονια-
στές, ιδιαιτέρως σε περιοχές χωρίς την 
έντονη παρουσία κερασοκαλλιέργειας, 
θα δηµιουργήσει προβλήµατα καρπό-
δεσης. Δεν είναι αυτογόνιµη ποικιλία, 
όπως πιστευόταν, αλλά πρόκειται περί 
αυτοασυµβίβαστης ποικιλίας και χρει-

άζεται σταυροεπικονίαση. Στην Ελλά-
δα έχει εγκατασταθεί κατά κόρον σε 
συγκαλλιέργεια µε την ποικιλία Grace 
Star, που µάλλον τη βοηθάει στην επι-
κονίασή της, γι’ αυτό και δεν έχουν πα-
ρουσιαστεί προβλήµατα επικονίασης.

Η Lory Bloom είναι µια µετρίων χα-
ρακτηριστικών ποικιλία χωρίς ιδιαίτερη 
εµπορική αξία, αλλά έχει βρει τη θέση 
της στην ελληνική κερασοκαλλιέργεια, 
ως ο πιο αξιόπιστος, απαραίτητος και 
κύριος επικονιαστής της ευρέως καλλι-
εργούµενης, εµπορικότατης, υπερπρώ-
ιµης ποικιλίας Early Lory. Η άνθηση εί-
ναι µεσοόψιµης εποχής, ανθίζει οχτώ 
ηµέρες αργότερα από την B. Burlat και 
συµπίπτει µε την άνθιση της Early Lory 
κατά τρεις µε τέσσερις ηµέρες.

Η ποικιλία Sabrina είναι µια αυ-
τογόνιµη, εµπορική, παραγωγική, µε 
καλά ποιοτικά στοιχεία καρπού, γι’ 
αυτό και έχει εγκατασταθεί σε πολλές 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις στην Ελλά-
δα. Το µόνο θέµα που προβληµατίζει 
είναι η ανεξήγητη πτώση της παραγω-
γικότητάς της κάποιες χρονιές, παρόλο 
που είναι αυτογόνιµη. Μια πιθανή αι-
τία είναι ίσως οι υψηλές απαιτήσεις της 
σε ώρες ψύχους, για να διασπαστεί ο 
λήθαργος.

Η Samba είναι ποικιλία µε εµπο-
ρική αξία, παραγωγική, πολύ καλή 
συµπεριφορά στο σχίσιµο και καλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού. Προ-
τείνεται για καλλιέργεια, όσον αφορά 
το σκεπτικό της κλιµάκωσης της παρα-
γωγής µιας εκµετάλλευσης σε µεγαλύ-
τερο χρονικό εύρος, αρκεί να προσε-
χτεί ο τρόπος επικονίασής της. Πιθανή 
εγκατάσταση µόνη της, χωρίς επικονια-
στές, ιδιαιτέρως σε περιοχές χωρίς την 
έντονη παρουσία κερασοκαλλιέργειας, 
θα δηµιουργήσει προβλήµατα καρπό-
δεσης. Η ποικιλία αρχικά θεωρήθηκε 
ως αυτογόνιµη αλλά µε πειράµατα του 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. αποδείχθηκε ότι είναι αυτο-
ασυµβίβαστη. 

Πίνακας 1. Οι 10 ενδιαφέρουσες ποικιλίες, με σειρά πρωιμότητας - οψιμότητας, και ορισμένα χαρακτηριστικά τους.

Ποικιλία Αυτογο- 
νιμότητα

Επικονιαστές που προτείνονται Μέγεθος καρπού 
(γρ)

Χρόνος ωρίμασης 
Ημέρες πριν (-) ή μετά (+) Burlat

Early Bigi Lapins, σειρά Star 6,8 -3

Early Lory Lory Bloom, Samba. Lapins 7,1 -2

Grace Star + 8,3 +10

Samba Grace Star, Sabrina, Burlat, Tieton, Early Star,ι Big Star 8,2 +10

Big Star + 7,8 +12

Black Star Grace Star 8,05 +12

Sabrina + 8,0 +12

Lory Bloom Early Lory, Grace Star, Sabrina, Sweetheart κ.ά. 6,0 +14

Skeena + 7,0 +18

Sweetheart + 7,5 +20
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Συμπεράσματα: Η Canadian Red υστερεί σε µέγεθος καρ-
πού και στις αντοχές της στο σχίσιµο και ωριµάζει σε µία πε-
ρίοδο που ωριµάζουν άλλες καλύτερες ποικιλίες κερασιάς. 
Παρουσιάζει γενετικό ενδιαφέρον λόγω του χαρακτηριστικά 
χοντρού ποδίσκου που σχηµατίζει και την καθιστά ανθεκτική 
στις µεταφορές.

Δεν προτείνεται η διάδοσή της.

Ποικιλία Early Star
Συνώνυμα: Panaro 2.
Γενικά: Κόκκινη, αυτογόνιµη, τραγανή ποικιλία, µεσο-

πρώιµης 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 1997 
µε δικαιοπάροχο το CRPV. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών 
B. Burlat x Stella. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλο-
γές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε υποκείµενο 
Piku 1. Ενώ ξεκίνησε µε ισχυρή δυναµική φυτεύσεων όταν 
πρωτοεισήχθη στη χώρα µας, λόγω προβληµάτων που παρα-
τηρήθηκαν στην πράξη, υποχώρησε η διάδοσή της.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι κατά µέσο όρο µέτριες (0,10 kg/cm2 τοµής κορµού) 
και ασταθείς κατ’ έτος από πολύ κακές (2015 και 2016) έως 
καλές (2017).

Φύλλο: Λογχοειδές, µέσου µεγέθους. Η φυλλόπτωση το 
Φθινόπωρο είναι πρώιµη, επέρχεται στο δεύτερο δεκαήµερο 
του Νοεµβρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλλα πεπλατυσµένα καρδιό-
σχηµα, µεγάλου µεγέθους. Η άνθηση είναι µέσης εποχής, 
ανθίζει 6 ηµέρες αργότερα από την B. Burlat.

Η ποικιλία είναι αυτογόνιμη. Η διεθνής βιβλιογραφία 
την κατατάσσει στο αυτογόνιµο γκρουπ επικονίασης SC, µε 
S4’S9 οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων. Τα ποσοστά καρπόδε-
σης, από σχετικά πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι χαµηλά και 
ανέρχονται στο 22,3% των ανθέων κατά µέσο όρο (αδικαιο-
λόγητα χαµηλά για αυτογόνιµη ποικιλία), στη συλλογή αξιο-
λόγησης που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µε-
γάλου µεγέθους (7,4 g). Η σάρκα του είναι τραγανή, κόκκι-
νου χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και καλή γευστικότητα. Η 
περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση προς υψηλή και το 
χρώµα αυτού πορφυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι βρα-
χύς (3,0 cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα. Ωριµάζει 
το δεύτερο δεκαήµερο Μαΐου, επτά ηµέρες µετά από την B. 
Burlat.

Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατηρήσεις 
αγρού και σχίζει συνήθως στη βάση του καρπού. Στα τεστ 
Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου εµφάνισε 
εξαιρετική ευαισθησία (δείκτης Christensen: 97,2). Τα ιταλικά 
στοιχεία την κατατάσσουν στις µέτρια ανθεκτικές στο σχίσι-
µο ποικιλίες. Εµφανίζει λίγους δίδυµους καρπούς, τις χρονιές 
που η παραγωγικότητα είναι ικανοποιητική.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µεγάλου µεγέθους (0,54 g).
Συμπεράσματα: Η Early Star ενώ εισήχθη µε πολύ καλές 

περγαµηνές (αυτογόνιµη, µε καλής ποιότητας καρπό που 
φαίνεται να έχει και αντοχές στη συντήρηση, σε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα περίοδο ωρίµανσης), απογοήτευσε όσον αφο-
ρά την παραγωγικότητά της και τη σταθερότητα απόδοσης, 
γεγονός που διέκοψε την καλή αρχική δυναµική φυτεύσε-
ών της στη χώρα µας. Θα πρέπει να µελετηθούν και να εξευ-
ρεθούν τα αίτια της χαµηλής παραγωγικής της τάσης για να 
αντιµετωπιστούν κατάλληλα, αν είναι καλλιεργητικής και όχι 
γενετικής φύσεως.

Ποικιλία Lala Star
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µεσοόψιµης εποχής 

ωρίµανσης, µε µεγάλο προς µέτριο 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 1997 
µε δικαιοπάροχο το CRPV. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών 
Compact Lambert x Lapins. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε 
στις συλλογές του αξιολόγησης το 2007, εµβολιασµένη σε 
υποκείµενο Maxma 14. Δεν είναι αρκετά διαδεδοµένη ποικι-
λία στη χώρα µας.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι πολύ µεγάλες (0,14 kg/cm2 τοµής κορµού).
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Φύλλο: Ελλειπτικού σχήµατος, µεγάλου µεγέθους. Η φυλ-
λόπτωση το Φθινόπωρο είναι µέσης περιόδου, επέρχεται το 
δεύτερο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου έως τις αρχές Δεκεµ-
βρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλλα πεπλατυσµένα καρδιό-
σχηµα, µεγάλου µεγέθους. Η άνθηση είναι µεσοόψιµη, ανθί-
ζει εννέα ηµέρες αργότερα από την B. Burlat.

Η ποικιλία διατίθεται ως αυτογόνιµη, σε αντίθεση µε τα 
δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας που την κατατάσσει 
στο γκρουπ επικονίασης ΙΙ, µε S1S3 οµάδα αλληλόµορφων 
γονιδίων. Από πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε εγκλωβισµούς 
κλάδων επί τριετίας (2016-2018), εξάγονται διφορούµενα 
αποτελέσµατα. Πιθανώς να είναι μερικώς αυτογόνιμη επει-
δή εµφανίζει ισχνά ποσοστά καρπόδεσης εντός των κλωβών. 
Είναι ένα θέµα που χρειάζεται περαιτέρω µοριακή διερεύ-
νηση. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από σχετικά πειράµατα του 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι κανονικά και ανέρχονται στο 38,2% των αν-
θέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που εγκατα-
στάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, µε-
γάλου προς µέτριου µεγέθους (7,1 g). Η σάρκα του είναι τρα-
γανή, ροζ χρώµατος, µε γλυκόξινη γεύση (υψηλά σάκχαρα 
και υψηλή περιεκτικότητα οξέων) και καλή γευστικότητα. Η 
περιεκτικότητα σε χυµό είναι µέτρια και το χρώµα αυτού πορ-
φυρό. Ο ποδίσκος του καρπού είναι πολύ βραχύς (3,05 cm) 
και δεν παρουσιάζει βράκτια φύλλα. Ωριµάζει το δεύτερο δε-
καπενθήµερο του Μαΐου, 13 ηµέρες µετά από την B. Burlat. 
Διάφορες ιταλικές πηγές µας προσδιορίζουν την ωρίµανση 
από 16 έως 24 ηµέρες αργότερα από την B. Burlat.

Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατηρή-
σεις αγρού και σχίζει συνήθως στο ακροκάρπιο. Στα τεστ 
Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου εµφάνισε 
εξαιρετική ευαισθησία (δείκτης Christensen: 99,2). Τα ιταλικά 
στοιχεία την κατατάσσουν στις ελαφρώς ευαίσθητες στο σχί-
σιµο ποικιλίες. Δεν παρουσιάζει ή εµφανίζει λίγους δίδυµους 
καρπούς, κατά χρονιές.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,34 g).
Επικονιαστές: Σύµφωνα µε πειράµατα του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. µε 

εγκλωβισµούς κλάδων επί τριετίας (2016-2018), φαίνεται να 
είναι µερικώς αυτογόνιµη ποικιλία, επειδή εµφανίζει ισχνά 
ποσοστά καρπόδεσης εντός των κλωβών αλλά χρειάζεται και 
σταυροεπικονίαση, για φυσιολογικά ποσοστά καρπόδεσης. Η 
διεθνής βιβλιογραφία την κατατάσσει στο γκρουπ επικονία-
σης ΙΙ, µε S1S3 οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων, οπότε τίθεται 
θέµα ασυµβατότητας της ποικιλίας µε τις Satin, Samba, Black 
Star και Octavia, µε τις οποίες συνέπιπτε η άνθισή της για 
κάποιες µέρες, στη συλλογή που εγκαταστάθηκε. Αντιθέτως, 
φαίνεται να επικονιάζεται πολύ καλά από τη Sweetheart µε 
την οποία συνανθίζει.

Συμπεράσματα: Παραγωγική ποικιλία µε καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά καρπού, που ωριµάζει όµως σε µια περίοδο 
που συγκοµίζονται πολλές άλλες αξιόλογες εµπορικές ποικι-
λίες κερασιάς, οπότε αντιµετωπίζει ισχυρό ανταγωνισµό. Ένα 
όπλο της που θα µπορούσε να αξιοποιηθεί, είναι η γεύση 
του καρπού µε υψηλά σάκχαρα και υψηλά οξέα επίσης, που 
την κατατάσσει αυτόµατα στις ποικιλίες µε εξαγωγικό προσα-

νατολισµό, µιας και διαθέτει τα χαρακτηριστικά που προτιµά 
το καταναλωτικό κοινό της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Παρουσιάζει και µεγάλο επιστηµονικό ενδιαφέρον για 
µελέτη, λόγω του ότι εµφανίζει ισχνή καρπόδεση σε εγκλω-
βισµένους κλάδους, ενώ κατατάσσεται από τη διεθνή βιβλιο-
γραφία σε γκρουπ επικονίασης αυτόστειρων ποικιλιών.

Ποικιλία Satin
Συνώνυμα: Sumele, 13 N 6-49 (πειραµατική ονοµασία).
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, µεσοπρώιµης εποχής 

ωρίµανσης, µε µεγάλο προς µέτριο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Είναι δηµιουργία του Agricultural 

Research Station του Summerland του Καναδά και κατοχυ-
ρώθηκε το 1995 µε δικαιοπάροχο το IPS. Στην αµερικανική 
ήπειρο κυκλοφορεί µε την ονοµασία Sumele. Είναι διασταύ-
ρωση των ποικιλιών Lapins x [2 N 39-05 (Van x Stella)]. 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 περιορισµένο αριθµό εκµεταλλεύσεων.

Δένδρο: Μετρίου έως µεγάλου µεγέθους, ηµιορθόκλαδο. 
Οι αποδόσεις του είναι µέτριες (0,11 kg/cm2 τοµής κορµού).

Φύλλο: Ωοειδούς σχήµατος, µέσου µεγέθους. Η φυλλό-
πτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, ξεκινά από το πρώτο και 
ολοκληρώνεται στο δεύτερο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη φέρουν πέταλλα κυκλικά, έλοβα, µέσου 
µεγέθους. Η άνθηση είναι µέσης εποχής, ανθίζει µία εβδοµά-
δα αργότερα από την B. Burlat.

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 24,8% 
των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης που 
εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Καρδιόσχηµος, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, 
µεγάλου προς µέτριου µεγέθους (7,1 g). Η σάρκα του είναι 
τραγανή, κόκκινου χρώµατος, µε γλυκιά έως γλυκόξινη γεύ-
ση και πολύ καλή γευστικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό 
είναι υψηλή και το χρώµα αυτού κόκκινο. Ο ποδίσκος του 
καρπού είναι βραχύς (3,5 cm) και δεν παρουσιάζει βράκτια 
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φύλλα. Ωριµάζει στα µέσα του Μαΐου, 11 ηµέρες µετά από 
την B. Burlat. Η διεθνής βιβλιογραφία µας προσδιορίζει την 
ωρίµανση 14 µε 24 ηµέρες αργότερα από την B. Burlat.

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 επιβεβαιώ-
νει επίσης την αντοχή της στο σχίσιµο. Δεν παρουσιάζει ή 
εµφανίζει πολύ λίγους δίδυµους καρπούς κατά χρονιές.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, µικρού µεγέθους (0,33 g).
Επικονιαστές: Δεν έχουν γίνει σχετικά πειράµατα στο 

Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Από παρατηρήσεις φαίνεται να επικονιάζεται από 
τις Sweetheart, Tieton, B. Burlat και τις περισσότερες ποικι-
λίες της σειράς Star. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως κα-
λοί επικονιαστές, οι ποικιλίες B. Burlat, B.S. Hardy Giant και 
Staccato. Η διεθνής βιβλιογραφία την κατατάσσει στο γκρουπ 
επικονίασης II, µε S1S3 οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων, που 
καθιστά τη Satin ασυµβίβαστη µε τις ποικιλίες Samba, Black 
Star και Lala Star, ασχέτως αν συνανθίζουν ή όχι.

Συμπεράσματα: Η Satin εµφανίζει καρδιόσχηµο καρπό, 
σχήµα το οποίο απολαµβάνει ιδιαίτερης προτίµησης στις 
αγορές, καθώς και πολύ καλή αντοχή στο σχίσιµο. Τα υπόλοι-
πα χαρακτηριστικά της είναι µέτρια και ωριµάζει σε µια περί-
οδο που ωριµάζουν πολύ καλές και εµπορικότατες ποικιλίες.

Ποικιλία Tieton
Συνώνυμα: PC 7144-6.
Γενικά: Κόκκινη, τραγανή ποικιλία, πρώιµης εποχής ωρί-

µανσης, µε πολύ µεγάλο µέγεθος καρπού.
Καταγωγή και εξάπλωση: Είναι δηµιουργία του Washington 

State University των Η.Π.Α. και κατοχυρώθηκε το 1997 µε δι-
καιοπάροχο τη Star Fruits. Είναι διασταύρωση των ποικιλιών 
Stella x B. Burlat. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. την εγκατέστησε στις συλλο-
γές του αξιολόγησης το 2008, εµβολιασµένη σε υποκείµενο 
Maxma 14. Δεν έχει εξαπλωθεί στη χώρα µας.

Δένδρο: Μεγάλου µεγέθους, ορθόκλαδο. Οι αποδόσεις 
του είναι µικρές (0,07 kg/cm2 τοµής κορµού) πάνω στο ζω-
ηρό υποκείµενο Maxma 14. Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι η 
παραγωγικότητά της βελτιώνεται αισθητά όταν εµβολιάζεται 
σε πιο νάνα υποκείµενα.

Φύλλο: Ωοειδούς σχήµατος, µεγάλου µεγέθους. Η φυλλό-
πτωση το Φθινόπωρο είναι πρώιµη, ξεκινά από το δεύτερο 
δεκαήµερο και αποπερατώνεται στο τρίτο δεκαήµερο του Νο-
εµβρίου.

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

Άνθος: Τα άνθη είναι µεγάλα, φέρουν πέταλλα πεπλατυ-
σµένα καρδιόσχηµα, µεγάλου µεγέθους. Η άνθηση είναι µέ-
σης εποχής, ανθίζει έξι ηµέρες αργότερα από την B. Burlat.

Η ποικιλία είναι αυτοασυμβίβαστη και χρειάζεται σταυρο-
επικονίαση. Τα ποσοστά καρπόδεσης, από σχετικά πειράµατα 
του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν., είναι µέτρια προς χαµηλά και ανέρχονται στο 
22,9% των ανθέων κατά µέσο όρο, στη συλλογή αξιολόγησης 
που εγκαταστάθηκε.

Καρπός: Νεφροειδής, χρώµατος επιδερµίδας µαονιού, 
πολύ µεγάλου µεγέθους (8,2 g). Η σάρκα του είναι πολύ τρα-
γανή, ροζ χρώµατος, µε γλυκιά γεύση και πολύ καλή γευ-
στικότητα. Η περιεκτικότητα σε χυµό είναι ενδιάµεση προς 

υψηλή και το χρώµα αυτού ροζ. Ο ποδίσκος του καρπού εί-
ναι βραχύς (3,4 cm) και δεν εµφανίζει ή εµφανίζει πολύ λίγα 
βράκτια φύλλα. Ωριµάζει σε µια ενδιαφέρουσα περίοδο, την 
πρώτη εβδοµάδα του Μαΐου, δύο ως τρεις ηµέρες µετά από 
την B. Burlat, αλλά εµφανίζει ανοµοιοµορφία ωρίµανσης 
(απαιτεί πολλά “χέρια” συγκοµιδής). Η διεθνής βιβλιογραφία 
µας προσδιορίζει την ωρίµανση 7 µε 14 ηµέρες αργότερα από 
την B. Burlat.

Παρουσιάζει ευαισθησία στο σχίσιµο από παρατηρή-
σεις αγρού, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα τεστ 
Christensen που υποβλήθηκε επί του εργαστηρίου (δείκτης 
Christensen: 96,8). Η διεθνής βιβλιογραφία την προσδιορίζει 
από µέτρια ευαίσθητη έως πολύ ευαίσθητη στο σχίσιµο. Πα-
ρουσιάζει λίγους δίδυµους καρπούς κατά χρονιές.

Πυρήνας: Σχήµατος ωοειδούς, πολύ µεγάλου µεγέθους 
(0,69 g).

Επικονιαστές: Δεν έχουν γίνει σχετικά πειράµατα στο 
Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. Από παρατηρήσεις φαίνεται να επικονιάζεται από 
τις Satin, Canadian Red και τις περισσότερες ποικιλίες της σει-
ράς Star. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως καλοί επικονια-
στές, οι ποικιλίες Van, Lapins και Sweetheart. Η διεθνής βιβλι-
ογραφία αναφέρει δύο πιθανές κατατάξεις ως προς την οµάδα 
επικονίασης, δηλαδή ότι ανήκει στο VII γκρουπ, µε S3S5 οµά-
δα αλληλόµορφων γονιδίων ή ότι ανήκει στο XVI γκρουπ, µε 
S3S9 οµάδα αλληλόµορφων γονιδίων. Το Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. ασπάζε-
ται τη δεύτερη εκδοχή (XVI – S3S9) που προέρχεται από αµε-
ρικάνικες πηγές, όπως και η καταγωγή της ποικιλίας, οµάδα 
στην οποία ανήκει και η B. Burlat.

Συμπεράσματα: Η ποικιλία Tieton (προφορά: Τάϊετον) 
εµφανίζει πολύ καλά χαρακτηριστικά καρπού, σε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα εµπορική περίοδο, γεγονός που την έχει κα-
ταστήσει µια δηµοφιλή ποικιλία στην αµερικανική ήπειρο. 
Στις συλλογές του Τ.Φ.Ο.Δ.Ν. όµως έδειξε χτυπητές αδυναµί-
ες όσον αφορά την παραγωγικότητα (σε ζωηρά υποκείµενα 
τουλάχιστον) και την αντοχή της στο σχίσιµο. 




