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Ζ θαιιηέξγεηα ηεο θεξαζηάο ζηε ρώξα καο είλαη δπλακηθά απμαλόκελε ζε κέγεζνο, ζε 

ζηαζεξά αλνδηθή βάζε θαη’ έηνο, ηα έηε ηεο δεθαεηίαο πνπ δηαλύζακε. Ο θύξηνο όγθνο παξαγσγήο 

παξακέλεη ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα Πέιιαο, αλ θαη 

ε δηαζπνξά ηεο θαιιηέξγεηαο ζπλερώο επεθηείλεηαη θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Τν κσζατθό ησλ θαιιηεξγνύκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο ζηε ρώξα καο απνηειείηαη θπξίσο από 

εηζαγόκελεο πνηθηιίεο, αλ θαη ππάξρνπλ θαη θάπνηεο εγρώξηαο πξνέιεπζεο πνηθηιίεο πνπ δηαηεξνύλ 

κηα θαιιηεξγεηηθή δπλακηθή γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ε Τξαγαλά Δδέζζεο (άξηζηα γεπζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαξπνύ), ηα Μπαθηξηδέηθα (κεγάιε αληνρή ζηελ απνζήθεπζε) θαη ηειεπηαία ηα 

Τζνιαθέηθα (κεγάιε αληνρή ζηελ απνζήθεπζε, ζε πξώηκε πεξίνδν). Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγόκελεο 

πνηθηιίεο, δπζηπρώο δεκηνπξγνύληαη ζέκαηα αζπκθσλίαο ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ηηο 

ζπλνδεύνπλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο 

καο. Τν θύξην ζέκα αζπκθσλίαο επηθεληξώλεηαη ζηελ επνρή σξίκαλζεο ησλ πνηθηιηώλ, κηαο θαη ε 

θαξπηθή πεξίνδνο ηεο Διιάδαο (από ηελ πξσηκόηεξε πνηθηιία έσο ηελ νςηκόηεξε) είλαη πεξίπνπ 40 

εκέξεο, ελώ ε αληίζηνηρε θαξπηθή πεξίνδνο ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ ηνπ 

εμσηεξηθνύ δηαξθεί 60 – 70 εκέξεο. Έλα άιιν ζέκα πνπ δεκηνπξγείηαη, από δηάθνξνπο παξάγνληεο 

δηαθίλεζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ, είλαη ην απηνγόληκν ή όρη ησλ πνηθηιηώλ, ηδηόηεηα κε 

ηδηαίηεξε βαξύηεηα γηα ηελ θεξαζνθαιιηέξγεηα. Τν Τ.Φ.Ο.Γ. Νάνπζαο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηελ απνζαθήληζε απηώλ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, εθηόο ησλ άιισλ όισλ, όπσο νξίδνληαη από ηνπο 

αλαγλσξηζκέλνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο (UPOV, IPGRI, θ.ιπ.). 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα αμηνιόγεζε 21 λέσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο, ε ηειηθή 

αμηνιόγεζε ησλ νπνίσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

 

Δπηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά πνηθηιηώλ 

Τν θπξηόηεξν ζηνηρείν επηινγήο κηαο πνηθηιίαο γηα θαιιηέξγεηα, ζε επίπεδν παξαγσγνύ, είλαη 

ε παξνπζία ηδηαίηεξνπ εκπνξηθνύ θαη θαιιηεξγεηηθνύ ελδηαθέξνληνο θαη ε θαιή πξνζαξκνγή ζηα 

δηάθνξα εδαθνθιηκαηηθά πεξηβάιινληα. Τώξα ηειεπηαία δίλεηαη ζεκαζία θαη ζηελ ύπαξμε ή κε 

ηεο απηνγόληκεο ηδηόηεηαο κηαο πνηθηιίαο, ιόγσ ηνπ όηη νη απηνγόληκεο πνηθηιίεο θεξαζηάο 

παξνπζηάδνπλ θαιύηεξα απνηειέζκαηα παξαγσγηθόηεηαο, ζε ρξνληέο πνπ επηθξαηνύλ αληίμνεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλζεζεο. 

Τν εκπνξηθό ελδηαθέξνλ κηαο πνηθηιίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηόηεηα ηνπ θαξπνύ θαη ηελ 

αληνρή απηνύ ζηηο κεηαθνξέο θαη ηε ζπληήξεζε. Τα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

θαξπνύ θεξαζηάο είλαη ην κέγεζνο, ε ηξαγαλόηεηα ηεο ζάξθαο θαη ηα νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Να ζεκεησζεί ζ’ απηό ην ζεκείν όηη ππεηζέξρνληαη πνιινί θαη πνηθίινη 

παξάγνληεο ζηελ εκπνξία θεξαζηνύ, όπσο π.ρ. ζηηο αγνξέο ηεο Κεληξηθήο Δπξώπεο επηζπκνύληαη νη 

ππόμηλεο γεύζεηο, ζε αληίζεζε κε ηηο γεπζηηθέο πξνηηκήζεηο ηεο Διιάδαο θαη άιισλ Μεζνγεηαθώλ 

ρσξώλ ή ην όηη ζηηο ιατθέο αγνξέο νη θαξδηόζρεκεο πνηθηιίεο παξνπζηάδνπλ πιενλέθηεκα 
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πώιεζεο, ζην γπλαηθείν θπξίσο θαηαλαισηηθό θνηλό, ζε ζύγθξηζε κε ηα άιια ζρήκαηα θαξπνύ, 

θ.ν.θ. 

Τν θαιιηεξγεηηθό ελδηαθέξνλ κηαο πνηθηιίαο έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγηθόηεηα απηήο, ηνλ 

πεξηνξηζκό ηνπ θαιιηεξγεηηθνύ θόζηνπο, ηε δηεπθόιπλζε δηεμαγσγήο ησλ θαιιηεξγεηηθώλ 

θξνληίδσλ θαη ηώξα ηειεπηαία όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ύπαξμε ή όρη ηεο απηνγόληκεο ηδηόηεηαο. 

Έλα άιιν θαιιηεξγεηηθό ζηνηρείν πνπ αλαθέξεηαη από πνιιέο πεγέο, είλαη ε αληνρή ησλ πνηθηιηώλ 

ζην ζρίζηκν, πνπ πξαθηηθά ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ηελ επνρή 

ηεο σξίκαλζεο ηνπ θαξπνύ. Σηελ νπζία νη δηαθνξέο αλζεθηηθόηεηαο ησλ πνηθηιηώλ ζην ζρίζηκν 

είλαη πνιύ κηθξέο θαη νη ζεσξεηηθά αλζεθηηθέο γεληθώο ζην ζρίζηκν όςηκεο πνηθηιίεο, δελ είλαη 

αλζεθηηθέο αιιά ζπλήζσο απνθεύγνπλ ηελ πεξίνδν βξνρνπηώζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα 

θαηά ηελ πεξίνδν σξίκαλζεο ησλ πξώηκσλ πνηθηιηώλ. Τν Τ.Φ.Ο.Γ.Ν. ππνβάιεη ηηο πνηθηιίεο ζε 

εξγαζηεξηαθά ηεζη ηύπνπ Christensen γηα ηε δηαβάζκηζε ησλ πνηθηιηώλ, όζνλ αθνξά ηελ αληνρή 

ηνπο ζην ζρίζηκν. 

Μηα ρξήζηκε γεληθή νδεγία επηινγήο πνηθηιίαο γηα θαιιηέξγεηα, κε ζθεπηηθό ην εκπνξηθό θαη 

θαιιηεξγεηηθό ελδηαθέξνλ, θαζώο θαη ηελ άξηζηε πξνζαξκνγή ζην ηδηαίηεξν εδαθνθιηκαηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, είλαη ε ρξήζε πξώηκσλ πνηθηιηώλ ζε πξώηκεο πεξηνρέο θαη όςηκσλ 

πνηθηιηώλ ζε όςηκεο πεξηνρέο. 
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξνβιεκαηίδεη είλαη ε επηινγή ππνθεηκέλνπ θαη ζπζηήκαηνο 

δηακόξθσζεο ησλ δέλδξσλ από ηνπο παξαγσγνύο, ώζηε λα επηηεπρζεί ε θαιύηεξε δπλαηή 

δηαρείξηζε ησλ δέλδξσλ θαη ε δηεπθόιπλζε ηεο ζπγθνκηδήο, θαιιηεξγεηηθήο εξγαζίαο ζηελ νπνία ε 

θεξαζηά παξνπζηάδεη κεηνλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο θύξηεο δελδξώδεηο θαιιηέξγεηεο. 

 

Μεζνδνινγία 
Πεηξακαηηθόο νπσξώλαο εγθαηαζηάζεθε γηα πξώηε θνξά ην έηνο 2007 θαη από ηόηε θάζε 

ρξόλν επεθηείλεηαη κε λέν αξηζκό πνηθηιηώλ πνπ θπηεύνληαη κε δύν επαλαιήςεηο ησλ δύν δέλδξσλ 

θαη ζε απνζηάζεηο 6 x 6 m. Ζ δηακόξθσζε ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ είλαη ζε ειεύζεξν θύπειιν. 

Δθαξκόδνληαη θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θαη ιίπαλζε ζε ζπληζηώκελεο δόζεηο θαη ρξόλνπο θαη ε 

θπηνπξνζηαζία γίλεηαη κε ειάρηζην αξηζκό ςεθαζκώλ ώζηε λα είλαη δπλαηό λα αμηνινγεζεί ε 

εππάζεηα ησλ πνηθηιηώλ ζε αζζέλεηεο θαη ερζξνύο θαη λα κπνξεί λα γίλεη γεπζηγλσζία ησλ θαξπώλ. 

Ο ειάρηζηνο αξηζκόο ςεθαζκώλ κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα αθνινπζείηαη δηεζλώο ζε 

παξόκνηα πξνγξάκκαηα αμηνιόγεζεο πνηθηιηώλ.   

Παξάκεηξνη πνπ κεηξήζεθαλ ήηαλ: 

1. Διήθζεζαλ παξαηεξήζεηο εκεξνκεληώλ άλζεζεο θαη σξίκαλζεο ησλ πνηθηιηώλ. 

2. Καηαγξαθή θαηλνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαηά ηε βάζε UPOV (πξόθεηηαη γηα 38 

ραξαθηήξεο πνπ αθνξνύλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δέλδξνπ θαη ηνπ θαξπνύ).  

3. Πεξίκεηξνο θνξκνύ ηνπ δέλδξνπ. 

4. Παξαγσγηθόηεηα ζε kg/cm
2
 ηνκήο θνξκνύ (επηιέρζεθε απηή ε αλαγλσξηζκέλε 

κεζνδνινγία ιόγσ ηεο ρξήζεο πνιιώλ ππνθεηκέλσλ ζηελ θεξαζνθαιιηέξγεηα). 

5. Σπγθνκίζηεθαλ δείγκαηα θαξπώλ θαη κεηξήζεθαλ νη κέζνη όξνη βάξνπο ησλ θαξπώλ, 

θαζώο θαη άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία, όπσο κεηξήζεηο ζπλνιηθώλ δηαιπηώλ 

ζηεξεώλ (ΣΓΣ) θαη νγθνκεηξνύκελεο νμύηεηαο (ΟΟ), θ.ιπ.  

6. Έγηλαλ θσηνγξαθίζεηο ησλ θαξπώλ. 

7. Δξγαζηεξηαθή βαζκνλόκεζε ησλ πνηθηιηώλ ζηελ αληνρή ηνπο ζην ζρίζηκν κε ηε κέζνδν 

Christensen. 
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Απνηειέζκαηα 
 
Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαηά ην έηνο 2019 θαη αληαπόθξηζε ηωλ πνηθηιηώλ 

Οη πνηθηιίεο θεξαζηάο έρνπλ απαηηήζεηο 700-1500 σξώλ ςύρνπο ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 

7,2 
o
C, αλάινγα κε ηελ πνηθηιία, γηα λα δηαθνπεί ν ιήζαξγνο ησλ νθζαικώλ. Σαλ ώξεο ςύρνπο έρεη 

θαζηεξσζεί ην όξην ησλ 7,2 
o
C αιιά απ’ όηη θαίλεηαη, από παξαηεξήζεηο ζηελ πξάμε, όιεο νη 

ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 16 
o
C επηδξνύλ ζηε δηαθνπή ιεζάξγνπ θαη ην ζύλνιν ησλ απαηηνύκελσλ 

σξώλ εμαξηάηαη από ην πόζν ρακειέο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο, πάλσ όκσο από ηνπο 0 
o
C, γηα ηελ 

απνθπγή θηλδύλνπ παγεηώλ (Φαηδεραξίζεο θαη Καδαληδήο, 2014). 

Ζ ρεηκεξηλή πεξίνδνο 2018-2019 ήηαλ θπζηνινγηθή, γεγνλόο πνπ δελ αθήλεη ππνςίεο 

δπζκελνύο επίδξαζεο ζε απαηηεηηθέο ζε ώξεο ςύρνπο πνηθηιίεο θεξαζηάο. 

 

Τν ρξνληθό εύξνο άλζηζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ (Γξάθεκα 1) θπκάλζεθε θαηά ηελ 

άλνημε ηνπ 2019 από ηηο 9 Μαξηίνπ, όζνλ αθνξά ηελ έλαξμε αλζνθνξίαο ηεο πην πξσηκαλζνύο 

πνηθηιίαο (Royal Lynn), έσο ηηο 4 Απξηιίνπ, όζνλ αθνξά ην πέξαο άλζηζεο ηεο πην νςηκαλζνύο 

πνηθηιίαο (Rocket). 

 

 
Γξάθεκα 1. Πεξίνδνο άλζηζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο θαηά ην 2019, ζην θεληξηθό 

αγξόθηεκα Νάνπζαο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ., ζε ζύγθξηζε κε ηε B. Burlat. 

 

Οη ζεξκνθξαζίεο ζην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα (Γξάθεκα 2) θπκάλζεθαλ από 3,5 
o
C ε 

ειάρηζηε (14 Μαξηίνπ) έσο 25 
o
C ε κέγηζηε (10 Μαξηίνπ), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ.Ν. Σην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ζεκεηώζεθαλ αζήκαληεο 

βξνρνπηώζεηο ζηηο 15, 21, 28, 29 Μαξηίνπ θαη 4 Απξηιίνπ, θαζώο θαη κία κέηξηαο έληαζεο 

βξνρόπησζε ζηηο 13 Μαξηίνπ (Γξάθεκα 2). 
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Γξάθεκα 2. Θεξκνθξαζηαθό εύξνο (κέγηζηε θαη ειάρηζηε), θαζώο θαη επηζήκαλζε βξνρνπηώζεσλ 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα άλζηζεο ηνπ 2019 ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο, ζην θεληξηθό 

αγξόθηεκα Νάνπζαο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ. 

 

Καηάιιειεο ζεξκνθξαζίεο γηα λα εθβιαζηήζεη ε γύξε θαη λα αλαπηπρζεί ν γπξενζσιήλαο 

ζηελ θεξαζηά, ζεσξνύληαη νη θπκαηλόκελεο κεηαμύ 5 
o
C θαη 25 

o
C. Οη πςειόηεξεο εμ απηώλ 

επηηαρύλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ γπξενζσιήλα ελώ νη ρακειόηεξεο ηελ επηβξαδύλνπλ. Από 

παιαηόηεξα πεηξάκαηα, ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 12 
o
C θαη 16 

o
C, όιεο νη πνηθηιίεο 

αληαπνθξίλνληαλ ην ίδην θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηθνλίαζήο ηνπο (Φαηδεραξίζεο θαη Καδαληδήο, 
2014). 

Δπνκέλσο επηζθαιείο εκεξνκελίεο ζην εμεηαδόκελν ρξνληθό δηάζηεκα, βάζεη ησλ 

ζεκεησζέλησλ ζεξκνθξαζηώλ, κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ νη 13 θαη 14 Μαξηίνπ ιόγσ ρακειόηεξσλ 

ειαρίζησλ ζεξκνθξαζηώλ από ηνπο 5 
o
C, ππόζεζε πνπ όκσο δελ επζηαζεί γηαηί ε ζεξκνθξαζία 

αλαξξηρήζεθε ζηνπο 11 
o
C ηηο δύν απηέο εκέξεο. Ζ κέηξηαο έληαζεο βξνρή ηεο 13

εο
 Μαξηίνπ δελ 

κπνξεί λα επηβεβαησζεί όηη επεξέαζε ηηο δύν πνηθηιίεο πνπ ήηαλ αλζηζκέλεο εθείλε ηελ εκέξα 

(Royal Lynn θαη Royal Lee), κηαο θαη νη δύν απηέο πνηθηιίεο είλαη πνιύ λεαξήο ειηθίαο (δύν εηώλ) 

θαη κάιηζηα ε Royal Lynn δελ κπόξεζε λα θαξπνθνξήζεη, ελώ ε Royal Lee είρε πεξηνξηζκέλα 

δείγκαηα θαξπώλ. Οη αζζελείο βξνρνπηώζεηο ζηηο 15, 21, 28 θαη 29 Μαξηίνπ, θαζώο  θαη ζηηο 4 

Απξηιίνπ δελ ήηαλ ηθαλέο λα επεξεάζνπλ ηελ θαξπόδεζε ησλ πνηθηιηώλ. 

 

Τν ρξνληθό εύξνο σξίκαλζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ (Γξάθεκα 3) θπκάλζεθε θαηά ην 

2019 από ηηο 26 Απξηιίνπ, όζνλ αθνξά ηελ έλαξμε σξίκαλζεο ηεο πην πξώηκεο πνηθηιίαο (Rita), 

έσο ηηο 27 Μαΐνπ, όζνλ αθνξά ην πέξαο σξίκαλζεο ηεο πην όςηκεο πνηθηιίαο (Noire de Meched). 
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Γξάθεκα 3. Πεξίνδνο σξίκαλζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο θαηά ην 2019, ζην 

θεληξηθό αγξόθηεκα Νάνπζαο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ., ζε ζύγθξηζε κε ηε B. Burlat. 

 

Οη ζεξκνθξαζίεο ζην αληίζηνηρν ρξνληθό δηάζηεκα (Γξάθεκα 4) θπκάλζεθαλ από 7 
o
C ε 

ειάρηζηε (8 Μαΐνπ) έσο 28,5 
o
C ε κέγηζηε (23 Μαΐνπ), ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ.Ν. 
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Γξάθεκα 4. Θεξκνθξαζηαθό εύξνο (κέγηζηε θαη ειάρηζηε), θαζώο θαη επηζήκαλζε βξνρνπηώζεσλ 

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα σξίκαλζεο ηνπ 2019 ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο, ζην 

θεληξηθό αγξόθηεκα Νάνπζαο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ. 
 

Οη ζεξκνθξαζίεο θαηά ην δηάζηεκα ηεο σξίκαλζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ ζεσξνύληαη 

θπζηνινγηθέο θαη κε ηθαλέο λα επηθέξνπλ θάπνηα αλσκαιία θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο. 

Οη βξνρνπηώζεηο θαηά ην δηάζηεκα σξίκαλζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ ήηαλ αζήκαληεο 

έσο κέηξηαο έληαζεο, δηαζθνξπηζκέλεο ζε 8 εκέξεο, κε κηα ζπγθέληξσζε θαζεκεξηλώλ 

βξνρνπηώζεσλ ζην δηάζηεκα 13 κε 17 Μαΐνπ (ζύλνιν 48 mm), κε γεληθό ζύλνιν βξνρόπησζεο ηα 

71,5 mm (Γξάθεκα 4) θαη δεκηνύξγεζαλ πξνβιήκαηα ζρηζίκαηνο ησλ θαξπώλ θεξαζηάο 

(Φσηνγξαθία 1) ζε θάπνηεο πνηθηιίεο (π.ρ. Sweet Aryana, Sweet Saretta, Sweet Lorenz, Sweet, 

Gabriel, Frisco, Primulat, Rita, θαζώο θαη ζηηο πνηθηιίεο αλαθνξάο B. Burlat θαη Τξαγαλά 

Δδέζζεο). 
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Φωηνγξαθία 1. Σρηζκέλνη θαξπνί θεξαζηάο. 

 

 
Φωηνγξαθία 2. Γίδπκα θαξπίδηα θεξαζηάο. 

 

Έλα άιιν θαηλόκελν πνπ παξαηεξείηαη όιν θαη εληνλόηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, νθεηιόκελν 

θαη απηό ζηηο επηθξαηνύζεο ζεξκνθξαζίεο, ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο όκσο, είλαη ν ζρεκαηηζκόο 

δίδπκσλ θαξπώλ (Φσηνγξαθία 2). Ζ δηαθαηλόκελε θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηηο απμεκέλεο 

ζεξκνθξαζίεο, θαζ’ όιν ην εηθνζηηεηξάσξν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ νθζαικώλ 

ηεο θεξαζηάο, πνπ ζπληειείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ θαινθαηξηνύ (κε έκθαζε ζηνλ 

Αύγνπζην), κε απνηέιεζκα ην ζνθάξηζκα ηνπ δέλδξνπ, είλαη ν παξάγνληαο πνπ ελνρνπνηείηαη 

θπξίσο γηα ην θαηλόκελν. Τν 2019 ζεσξείηαη κέηξηα ρξνληά όζνλ αθνξά ηελ παξνπζία δίδπκσλ 

θαξπώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αγξνθηήκαηνο Νάνπζαο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ. Έηζη, νη πνηθηιίεο Octavia, Rocket 

θαη Sweet Saretta παξνπζίαζαλ αξθεηνύο δίδπκνπο θαξπνύο, νη πνηθηιίεο Noire de Meched, 

Primulat, Frisco, Tamara, Kosara, θαζώο θαη νη πνηθηιίεο αλαθνξάο B. Burlat θαη Τξαγαλά Δδέζζεο 

παξνπζίαζαλ από ιίγνπο έσο ειάρηζηνπο δίδπκνπο θαξπνύο, ελώ νη πνηθηιίεο Rita, Big Lory, Firm 

Red, Early Korvik, Sweet Gabriel, Sweet Lorenz, Sweet Valina, Sweet Aryana, Royal Lee, Nimba 

θαη Red Pacific δελ παξνπζίαζαλ θαζόινπ δίδπκνπο θαξπνύο θαηά ην 2019. 
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Άιινη δπζκελείο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηα δέλδξα θεξαζηάο θαηά ην 2019 

Καηά ην 2019 παξαηεξήζεθαλ δεκίεο ησλ ώξηκσλ θαξπώλ θεξαζηάο από πηελά ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ.Ν. (Φσηνγξαθία 3), ζε επηόηεξν όκσο βαζκό από απηέο ησλ πξνεγνύκελσλ 

εηώλ. Οη δεκίεο ζηελ παξαγσγή δελ ήηαλ ζεκαληηθέο ζπλνιηθά αιιά ζηελ ππεξπξώηκε πνηθηιία 

Rita ήηαλ ζεκαληηθέο (κάιινλ επεηδή πξόθεηηαη γηα ην πξώην θόθθηλν θξνύην ηεο ρξνληάο ζηνλ 

αγξό).  

 

 
Φωηνγξαθία 3. Εεκίεο ζε θαξπνύο θεξαζηάο, από πηελά. 

 

Άιιεο κεηξήζεηο επί ηνπ αγξνύ πνπ έγηλαλ ζηα δέλδξα θεξαζηάο θαηά ην 2019 
Μεηξήζεθε ε πεξίκεηξνο θνξκνύ ησλ δέλδξσλ γηα λα ππάξρεη κέηξν ζύγθξηζεο γηα ην 

κεηέπεηηα πξνζδηνξηζκό ηεο δσεξόηεηαο ησλ δέλδξσλ κε αξηζκεηηθά ζηνηρεία. 

Γλσξίδνληαο ηελ πεξίκεηξν θνξκνύ θαη ηελ παξαγσγή ηνπ θαζελόο δέλδξνπ, κπνξεί λα 

κεηξεζεί θαη ε παξαγσγηθόηεηα, κε ηελ δηεζλώο αλαγλσξηζκέλε κέζνδν kg/cm
2
 ηνκήο θνξκνύ. 

Απηή ε κέζνδνο αθνινπζείηαη ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ θεξαζνθαιιηέξγεηα ιόγσ ηεο 

ύπαξμεο θαη ρξήζεο πνιιώλ θαη δηαθόξσλ ππνθεηκέλσλ, γηα ππθλόηεξεο θαη αξαηόηεξεο θπηεύζεηο 

επί ηνπ αγξνύ. 

 

Μεηξήζεηο επί ηνπ εξγαζηεξίνπ θαηά ην 2019 
Καηά ην 2019 έγηλε θαηαγξαθή κεηξηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ θαξπώλ, ζηα πιαίζηα ησλ 

δεηνύκελσλ ηεο βάζεο UPOV, κε κεηξήζεηο επί ηνπ εξγαζηεξίνπ, όπσο κέζν κήθνο, πιάηνο, πάρνο 

θαξπνύ θαη ππξήλα, κέζν κήθνο πνδίζθνπ, ζπλνιηθά δηαιπηά ζηεξεώλ (ΣΓΣ), νγθνκεηξνύκελε 

νμύηεηα (ΟΟ) θ.ιπ., ζηηο πνηθηιίεο πνπ έθεξαλ ηθαλνπνηεηηθνύ όγθνπ θνξηίν θαξπώλ. 

Μηα αθόκε ζεκαληηθή εξγαζία πνπ ζπκβαίλεη ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ.Ν., είλαη ε 

βαζκνλόκεζε ησλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο, όζνλ αθνξά ηελ αληνρή ηνπο ζην ζρίζηκν, κε ηε κέζνδν 

Christensen (Christensen V., 1984). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη παξαηεξήζεηο ζρηζίκαηνο κε ηελ 

εξγαζηεξηαθή κέζνδν Christensen, ζε ζύγθξηζε κε ηηο παξαηεξήζεηο επί ηνπ αγξνύ, κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ ιίγν, ιόγσ ηνπ όηη ην ζρίζηκν είλαη πνιππαξαγνληηθό θαηλόκελν θαη εκθαλίδεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηνλ αγξό θάζε ρξνληά, αλαιόγσο ησλ ζπλζεθώλ. Γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνύζακε λα 

πνύκε όηη νη όςηκεο πνηθηιίεο, πνπ απνθεύγνπλ ηηο ζπλήζεηο πεξηόδνπο βξνρνπηώζεσλ ζηε ρώξα 
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καο, ζεσξνύληαη αλζεθηηθέο ζην ζρίζηκν επεηδή δελ ππόθεηληαη ζηελ επήξεηα απηώλ, αιιά κπνξεί 

ζηε κέζνδν Christensen νη ίδηεο πνηθηιίεο λα θαηακεηξεζνύλ σο επαίζζεηεο ζην ζρίζηκν, γηαηί απιά 

αλ βξέμεη ηελ πεξίνδν σξίκαλζήο ηνπο ζα ζρίζνπλ θαη απηέο. Οη κεηξήζεηο ζπλερίδνληαη θαη’ έηνο 

θαη ηα κέρξη ζηηγκήο απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίλαθαο 1: Γεδνκέλα ησλ πνηθηιηώλ πνπ αμηνινγνύληαη ζην Τ.Φ.Ο.Γ.Ν., όζνλ αθνξά ηελ 

εξγαζηεξηαθή βαζκνλόκεζή ηνπο ζηελ αληνρή ζην ζρίζηκν κε ηε κέζνδν Christensen. 

Ποικιλία 
Βαθμονόμηζη με ηη 
μέθοδο Christensen 

Επγαζηηπιακή 
αξιολόγηζη 

Αξιολόγηζη έπειηα από 
παπαηηπήζειρ επί ηος αγπού 

Octavia 26,8 μέσης ευαισθησίας σχετικά ευαίσθητη 

Noire de Meched 41,2 σχετικά ευαίσθητη μέσης ευαισθησίας 

Rita 44,0 ευαίσθητη ευαίσθητη 

Frisco 51,2 ευαίσθητη ευαίσθητη 

Primulat 18,8 σχετικά ανθεκτική μέσης ευαισθησίας 

Firm Red 26,8 μέσης ευαισθησίας σχετικά ανθεκτική 

Sweet Valina 26,8 μέσης ευαισθησίας σχετικά ανθεκτική 

Sweet Aryana 52,4 ευαίσθητη ευαίσθητη 

Early Korvik 9,2 ανθεκτική σχετικά ανθεκτική 

Sweet Gabriel 63,6 πολύ ευαίσθητη ευαίσθητη 

Sweet Saretta 17,2 σχετικά ανθεκτική μέσης ευαισθησίας 

Sweet Lorenz 24,0 μέσης ευαισθησίας μέσης ευαισθησίας 

Tamara 30,4 μέσης ευαισθησίας μέσης ευαισθησίας 
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Φωηνγξαθίεο θαξπώλ ηωλ εμεηαδόκελωλ πνηθηιηώλ 

 

    
    

    
    

    
    

   
Φωηνγξαθίεο 4-18. Φσηνγξαθίεο θαξπώλ ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο. 
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Πίλαθαο 2. Πνηθηιίεο, δεκηνπξγόο, έηνο θαηνρύξσζεο θαη δηθαηνπάξνρνο θάπνησλ εθ ησλ 

πνηθηιηώλ θεξαζηάο πνπ αμηνινγνύληαη ζηηο ζπιινγέο ηνπ Τ.Φ.Ο.Γ.Ν. 

    Γεκηνπξγόο (έηνο θαηνρύξωζεο) Γηθαηνπάξνρνο 

1 Noire de Meched Ηξαληθή πνηθηιία, δηαδόζεθε από ην INRA Διεύζεξε 

2 Octavia J.F.R.S., Jork, Γεξκαλία (1981) Διεύζεξε 

3 Rita* R.I.F.O., Βνπδαπέζηε, Οπγγαξία (2005) Erdi Gydkf KHT 

4 Big Lory* - Bigalise® P. Argot, Lorette, Γαιιία (1991) 
Vivai Zanzi & Fruitgr. 

Equip. Serv. 

5 Firm Red® - Marim* Nies Marvin, Ζ.Π.Α. (1990) 
Proprietary Fruit 

Varieties 

6 Frisco* Sdr Fruit Llc, Ζ.Π.Α. (2009) COT International 

7 Primulat® - Ferprime* INRA, Bordeaux, Γαιιία (1996) Star Fruits 

8 Rocket* Floyd Zaiger, Ζ.Π.Α. (2010) COT International 

9 Sweet Aryana® - PA1UNIBO* C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2012) Vivai Zanzi & Top Plant 

10 Sweet Gabriel® - PA3UNIBO* C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2012) Vivai Zanzi & Top Plant 

11 Sweet Lorenz® - PA2UNIBO* C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2012) Vivai Zanzi & Top Plant 

12 Sweet Saretta® - PA5UNIBO* C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2012) Vivai Zanzi & Top Plant 

13 
Sweet Stephany® - 

PA7UNIBO* 
C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2015) Salvi Vivai 

14 Sweet Valina® - PA4UNIBO* C.M.F.V. Παλεπ. Μπνιόληα, Ηηαιία (2012) Vivai Zanzi & Top Plant 

15 Tamara* 
Vyzkumny A Schnitzelski Ustav Ovocnarsky 

Holovousy S.r.o., Τζερία, (2007) 
Geoplant & Battistini 

 

®, εκπνξηθό ζήκα; *πξνζηαζία επξεζηηερλίαο  
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Πίλαθαο 3. Φαξαθηεξηζηηθά άλζηζεο θαη σξίκαλζεο ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο. 

  Ζναρξη άνθισης Ζναρξη ωρίμανσης 

Ποικιλία 2018 2019 

2019-

2018 

Έλαξμε 

άλζηζεο 

±Μ.Ο.
1
 

Χαρακτηρι

σμός  2018 2019 

2019-

2018 

Έλαξμε 

ωξίκαλζεο 

±Μ.Ο.
2
 

Έλαξμε 

ωξίκαλζεο ± 

B. Burlat 

Royal Lynn  9/3  -11 Υπεξπξώηκε      

Royal Lee  10/3  -10 Υπεξπξώηκε  3/5  -4 -2 

Rita 26/3 19/3 -7 -4 Πξώηκε 29/4 26/4 -3 -11 -5 

Primulat 31/3 18/3 -13 -2 Πξώηκε 1/5 30/4 -2 -7 -1 

Red Pacific  18/3   Πξώηκε  7/5  0 6 

Octavia 1/4 21/3 -12 1 Μέζε 3/5 9/5 6 2 8 

Frisco 1/4 20/3 -13 0 Μέζε 3/5 9/5 6 2 8 

Firm Red 1/4 21/3 -12 1 Μέζε 4/5 7/5 3 0 6 

Rocket 3/4 25/3 -9 5 Όςηκε 4/5 8/5 4 1 7 

Nimba  20/3   Μέζε  2/5  -5 1 

Big Lory 3/4 22/3 -12 2 Μέζε 7/5 10/5 3 3 9 

Sweet Aryana 31/3 20/3 -11 1 Μέζε 7/5 8/5 1 1 7 

Sweet Valina 29/3 20/3 -9 0 Μέζε 8/5 9/5 1 2 8 

Kosara  21/3   Μέζε  7/5  0 6 

Early Korvik 2/4 23/3 -10 3 Όςηκε 9/5 9/5 0 2 8 

Tamara 1/4 20/3 -12 0 Μέζε 9/5 14/5 5 7 13 

Sweet Lorenz 31/3 20/3 -11 0 Μέζε 9/5 9/5 0 2 8 

Sweet Gabriel 1/4 20/3 -12 0 Μέζε 9/5 8/5 -1 1 7 

Sweet Saretta 1/4 21/3 -11 1 Μέζε 13/5 10/5 -3 3 9 

Sweet Stephany  23/3   Όςηκε      

Noire de Meched 5/4 25/3 -11 5 Όςηκε 14/5 16/5 2 9 15 
 

1
, MO κέζνο όξνο όισλ ησλ πνηθηιηώλ ήηαλ ζηηο 20/3/2019 

2
, MO κέζνο όξνο όισλ ησλ πνηθηιηώλ ήηαλ ζηηο 7/5/2019 
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Πίλαθαο 4. Φαξαθηεξηζηηθά θαξπώλ θάπνησλ εθ ησλ εμεηαδόκελσλ πνηθηιηώλ θεξαζηάο. 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Octavia Firm Red Primulat Rocket 

Μέγεζνο θαξπνύ κηθξό 
πάξα πνιύ 

κεγάιν 
κηθξό 

πάξα πνιύ 

κεγάιν 

Μέζν κήθνο 10 θαξπώλ (mm) 21,75 25,0 19,2 26,1 

Μέζν πιάηνο 10 θαξπώλ (mm) 21,25 28,4 20,9 27,2 

Μέζν πάρνο 10 θαξπώλ (mm) 18,35 22,7 17,5 22,3 

Μέζν βάξνο 100 θαξπώλ (gr) 5,8 10,6 5,3 9,6 

Σρήκα θαξπνύ 
λεθξνεηδέο έσο 

κεινεηδέο 
λεθξνεηδέο λεθξνεηδέο θαξδηόζρεκνο 

Φξώκα επηδεξκίδαο καόλη καόλη καόλη καόλη 

Φξώκα θαηαιόγνπ (θσδηθόο) 43 42 42 42 

Δκθάληζε ζηηγκάησλ ζηελ επηδεξκίδα δπζδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μέγεζνο ζηηγκάησλ κηθξό κεγάιν κηθξό κεγάιν 

Ππθλόηεηα ζηηγκάησλ ππθλή ππθλή ππθλή ππθλή 

Αθξνθάξπην θνίιν ειαθξώο θνίιν θνίιν αηρκεξό 

Φειώδεο ηζηόο ζην κέζν ηνπ 

αθξνθαξπίνπ 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

Θέζε αθξνθαξπίνπ 
πξνο κέξνο 

θνηιηάο 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

Κνηιηαθή ξαθή θαξπνύ δπζδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μνξθή θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ πηεζκέλε πηεζκέλε απιαθνεηδήο πηεζκέλε 

Φξσκαηηζκόο θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ 
όκνην ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

Τξαγαλόηεηα ζάξθαο εκηηξαγαλή ηξαγαλή εκηηξαγαλή ηξαγαλή 

Φξσκαηηζκόο ζάξθαο θόθθηλν ξνδ θόθθηλν ξνδ 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό 
ελδηάκεζε πξνο 

πςειή 
πςειή πςειή πςειή 

Φξσκαηηζκόο ρπκνύ θόθθηλνο πνξθπξό πνξθπξό πνξθπξό 

Σηεξεά δηαιπηά (%) 18,0 13,7 11,9 11,2 

Ογθνκεηξνύκελε νμύηεηα (%) (ζε 

κειηθό νμύ) 
8,6 6,6 6,2 4,8 

Αλαινγία νμέσλ/ζαθράξσλ 1 / 2,1 1 / 2,1 1 / 1,9 1 / 2,3 

Γεύζε γιπθηά γιπθηά γιπθηά γιπθηά 

Γεπζηηθόηεηα θαιή θαιή κέηξηα πνιύ θαιή 

Μέγεζνο ππξήλα κηθξό πξνο κέηξην κέηξην κηθξό κεγάιν 

Μέζν κήθνο 10 ππξήλσλ (mm) 12,1 11,3 9,6 12,2 

Μέζν πιάηνο 10 ππξήλσλ (mm) 8,8 9,8 6,8 10,2 

Μέζν πάρνο 10 ππξήλσλ (mm) 6,6 7,1 6,8 7,4 

Μέζν βάξνο 100 ππξήλσλ (gr) 0,39 0,44 0,32 0,52 

Σρήκα ππξήλα σνεηδέο σνεηδέο σνεηδέο σνεηδέο 

Κνηιηαθή ξαθή ππξήλα ηξηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα 

Σρέζε βάξνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 14,9 1 / 24,1 1 / 16,6 1 / 18,5 

Σρέζε κεγέζνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 12,1 1 / 20,5 1 / 15,8 1 / 17,2 

Αηρκή ππξήλα πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε 

Παξακνλή ζάξθαο ζηνλ ππξήλα ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή 
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Μήθνο πνδίζθνπ 
ελδηάκεζνο πξνο 

θνληόο 
θνληόο θνληόο ελδηάκεζνο 

Μέζν κήθνο πνδίζθνπ 10 θαξπώλ (cm) 4,1 3,7 3,3 4,8 

Πεξηγξαθή ηεο θνηιόηεηαο ηνπ πνδίζθνπ θιεηζηή, βαζεηά αλνηρηή, βαζεηά θιεηζηή, βαζεηά θιεηζηή, βαζεηά 

Ύπαξμε θύιισλ ζηνπο πνδίζθνπο απνπζηάδνπλ πνιιά (3 έσο 4) πνιιά (4 έσο 5) απνπζηάδνπλ 

Γύλακε απόζπαζεο θαξπνύ από πνδίζθν ηζρπξή ηζρπξή ελδηάκεζε ηζρπξή 

Γύλακε απόζπαζεο πνδίζθνπ από 

θαξπνθόξν όξγαλν 
ηζρπξή ελδηάκεζε ηζρπξή 

αδύλαηε πξνο 

ελδηάκεζε 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Frisco Early Korvik Tamara Sweet Gabriel 

Μέγεζνο θαξπνύ πνιύ κεγάιν πνιύ κεγάιν πνιύ κεγάιν 
πάξα πνιύ 

κεγάιν 

Μέζν κήθνο 10 θαξπώλ (mm) 22,9 24,9 23,3 24,4 

Μέζν πιάηνο 10 θαξπώλ (mm) 25,8 25,1 26,2 28,6 

Μέζν πάρνο 10 θαξπώλ (mm) 20,6 20,3 21,6 23,0 

Μέζν βάξνο 100 θαξπώλ (gr) 8,2 7,85 8,3 10,4 

Σρήκα θαξπνύ λεθξνεηδέο θαξδηόζρεκνο 
κεινεηδέο έσο 

θαξδηόζρεκν 
λεθξνεηδέο 

Φξώκα επηδεξκίδαο καόλη καόλη καόλη καόλη 

Φξώκα θαηαιόγνπ (θσδηθόο) 42 41 43 42 

Δκθάληζε ζηηγκάησλ ζηελ επηδεξκίδα επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μέγεζνο ζηηγκάησλ κέζν κηθξό κέζν κέζν 

Ππθλόηεηα ζηηγκάησλ ππθλή ππθλή ππθλή ππθλή 

Αθξνθάξπην ειαθξώο θνίιν αηρκεξό 
πηεζκέλν έσο 

ειαθξώο αηρκεξό 
ειαθξώο θνίιν 

Φειώδεο ηζηόο ζην κέζν ηνπ 

αθξνθαξπίνπ 

εκθαλίδεηαη, 

κεγάινπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κηθξνύ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κεγάινπ 

κεγέζνπο 

Θέζε αθξνθαξπίνπ 
ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

Κνηιηαθή ξαθή θαξπνύ επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μνξθή θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε 

Φξσκαηηζκόο θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ 
ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

Τξαγαλόηεηα ζάξθαο ηξαγαλή ηξαγαλή ηξαγαλή ηξαγαλή 

Φξσκαηηζκόο ζάξθαο ξνδ θόθθηλν ξνδ θόθθηλν 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό πςειή πςειή 
πςειή πξνο 

ελδηάκεζε 
ελδηάκεζε 

Φξσκαηηζκόο ρπκνύ ξνδ θόθθηλν ξνδ πνξθπξό 

Σηεξεά δηαιπηά (%) 10,7 13,7 13,4 13,5 

Ογθνκεηξνύκελε νμύηεηα (%) (ζε 

κειηθό νμύ) 
4,6 6,7 7,6 9,4 

Αλαινγία νμέσλ/ζαθράξσλ 1 / 2,3 1 / 2,0 1 / 1,8 1 / 1,4 

Γεύζε γιπθηά γιπθηά γιπθηά 
κέηξηα πξνο 

γιπθηά 

Γεπζηηθόηεηα θαιή θαιή θαιή θαιή 

Μέγεζνο ππξήλα κέηξην κηθξό κεγάιν κέηξην 

Μέζν κήθνο 10 ππξήλσλ (mm) 10,1 12,1 11,8 11,3 

Μέζν πιάηνο 10 ππξήλσλ (mm) 9,7 8,5 10,2 9,5 

Μέζν πάρνο 10 ππξήλσλ (mm) 7,6 6,6 7,5 6,9 

Μέζν βάξνο 100 ππξήλσλ (gr) 0,43 0,36 0,52 0,44 

Σρήκα ππξήλα σνεηδέο σνεηδέο σνεηδέο σνεηδέο 

Κνηιηαθή ξαθή ππξήλα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα ηξηπιή ηξόπηδα ηξηπιή ηξόπηδα 

Σρέζε βάξνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 19,1 1 / 21,8 1 / 16,0 1 / 23,6 

Σρέζε κεγέζνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 16,3 1 / 18,7 1 / 14,6 1 / 21,7 

Αηρκή ππξήλα πηεζκέλε αηρκεξή αηρκεξή αηρκεξή 
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Παξακνλή ζάξθαο ζηνλ ππξήλα ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή 

Μήθνο πνδίζθνπ ελδηάκεζνο ελδηάκεζνο θνληόο θνληόο 

Μέζν κήθνο πνδίζθνπ 10 θαξπώλ (cm) 4,2 4,2 3,7 3,8 

Πεξηγξαθή ηεο θνηιόηεηαο ηνπ πνδίζθνπ αλνηρηή, ξερή θιεηζηή, ξερή θιεηζηή, βαζεηά θιεηζηή, βαζεηά 

Ύπαξμε θύιισλ ζηνπο πνδίζθνπο κέηξηα (1 σο 2) κέηξηα (1 σο 2) απνπζηάδνπλ απνπζηάδνπλ 

Γύλακε απόζπαζεο θαξπνύ από πνδίζθν ηζρπξή 
ελδηάκεζε πξνο 

αδύλαηε 
ηζρπξή ηζρπξή 

Γύλακε απόζπαζεο πνδίζθνπ από 

θαξπνθόξν όξγαλν 
ηζρπξή 

ελδηάκεζε πξνο 

ηζρπξή 
ηζρπξή ελδηάκεζε 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Sweet Lorenz Sweet Valina Sweet Saretta Sweet Aryana 

Μέγεζνο θαξπνύ πνιύ κεγάιν 
πάξα πνιύ 

κεγάιν 

πάξα πνιύ 

κεγάιν 

πάξα πνιύ 

κεγάιν 

Μέζν κήθνο 10 θαξπώλ (mm) 22,9 24,15 24,4 23,4 

Μέζν πιάηνο 10 θαξπώλ (mm) 26,0 27,9 28,2 28,2 

Μέζν πάρνο 10 θαξπώλ (mm) 21,2 21,8 27,1 22,25 

Μέζν βάξνο 100 θαξπώλ (gr) 8,6 9,6 9,7 9,8 

Σρήκα θαξπνύ λεθξνεηδέο λεθξνεηδέο κεινεηδέο λεθξνεηδέο 

Φξώκα επηδεξκίδαο καόλη καόλη καόλη καόλη 

Φξώκα θαηαιόγνπ (θσδηθόο) 41 41 42 42 

Δκθάληζε ζηηγκάησλ ζηελ επηδεξκίδα δπζδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μέγεζνο ζηηγκάησλ κέζν κέζν κεγάιν κέζν 

Ππθλόηεηα ζηηγκάησλ ππθλή ππθλή ππθλή ππθλή 

Αθξνθάξπην θνίιν θνίιν ειαθξώο θνίιν θνίιν 

Φειώδεο ηζηόο ζην κέζν ηνπ 

αθξνθαξπίνπ 

εκθαλίδεηαη, 

κέζνπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κεγάινπ 

κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κεγάινπ κεγέζνπο 

εκθαλίδεηαη, 

κεγάινπ 

κεγέζνπο 

Θέζε αθξνθαξπίνπ 
ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

ζην κέζνλ ηνπ 

άθξνπ 

Κνηιηαθή ξαθή θαξπνύ επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε επδηάθξηηε 

Μνξθή θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε 

Φξσκαηηζκόο θνηιηαθήο ξαθήο θαξπνύ 
ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

ζθνπξόηεξν ηεο 

επηδεξκίδαο 

Τξαγαλόηεηα ζάξθαο εκηηξαγαλή ηξαγαλή ηξαγαλή ηξαγαλή 

Φξσκαηηζκόο ζάξθαο ζθνύξν θόθθηλν θόθθηλν ζθνύξν θόθθηλν θόθθηλν 

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ρπκό ελδηάκεζε ελδηάκεζε πςειή πςειή 

Φξσκαηηζκόο ρπκνύ θόθθηλν θόθθηλν θόθθηλν πνξθπξό 

Σηεξεά δηαιπηά (%) 11,6 14,0 13,8 13,3 

Ογθνκεηξνύκελε νμύηεηα (%) (ζε 

κειηθό νμύ) 
5,6 6,7 8,0 6,2 

Αλαινγία νμέσλ/ζαθράξσλ 1 / 2,1 1 / 2,1 1 / 1,7 1 / 2,1 

Γεύζε γιπθηά γιπθηά γιπθηά γιπθηά 

Γεπζηηθόηεηα πνιύ θαιή πνιύ θαιή πνιύ θαιή πνιύ θαιή 

Μέγεζνο ππξήλα κέηξην κέηξην κέηξην κέηξην 

Μέζν κήθνο 10 ππξήλσλ (mm) 11,0 10,4 11,5 10,6 

Μέζν πιάηνο 10 ππξήλσλ (mm) 9,7 10,0 9,6 9,85 

Μέζν πάρνο 10 ππξήλσλ (mm) 7,2 7,5 7,4 7,4 

Μέζν βάξνο 100 ππξήλσλ (gr) 0,43 0,44 0,42 0,41 

Σρήκα ππξήλα σνεηδέο 
σνεηδέο 

πεπιαηπζκέλν 
σνεηδέο σνεηδέο 

Κνηιηαθή ξαθή ππξήλα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα δηπιή ηξόπηδα 

Σρέζε βάξνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 20,0 1 / 21,8 1 / 23,1 1 / 23,9 

Σρέζε κεγέζνπο ππξήλα/θαξπνύ 1 / 16,4 1 / 18,8 1 / 22,8 1 / 19,0 

Αηρκή ππξήλα ειαθξώο αηρκεξή πηεζκέλε πηεζκέλε πηεζκέλε 

Παξακνλή ζάξθαο ζηνλ ππξήλα ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή ηζρπξή 
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Μήθνο πνδίζθνπ θνληόο θνληόο θνληόο θνληόο 

Μέζν κήθνο πνδίζθνπ 10 θαξπώλ (cm) 3,2 3,8 3,3 3,9 

Πεξηγξαθή ηεο θνηιόηεηαο ηνπ πνδίζθνπ θιεηζηή, βαζεηά θιεηζηή, βαζεηά θιεηζηή, ξερή θιεηζηή, ξερή 

Ύπαξμε θύιισλ ζηνπο πνδίζθνπο απνπζηάδνπλ απνπζηάδνπλ απνπζηάδνπλ απνπζηάδνπλ 

Γύλακε απόζπαζεο θαξπνύ από πνδίζθν ηζρπξή ηζρπξή ελδηάκεζε ηζρπξή 

Γύλακε απόζπαζεο πνδίζθνπ από 

θαξπνθόξν όξγαλν 
ηζρπξή ελδηάκεζε ελδηάκεζε ηζρπξή 
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