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Άρθρο

Οδηγίες για την εγκατάσταση  
της σύγχρονης φυτείας κερασιάς

Τ
α τελευταία χρόνια, οι δενδρώ-
δεις καλλιέργειες πυρηνόκαρπων 
δέχονται ισχυρές οικονομικές 
πιέσεις από τις αγορές, με απο-
τέλεσμα να προκαλείται προβλη-

ματισμός στους δενδροκαλλιεργητές για 
τη βιωσιμότητα των μακροχρόνιας φύσε-
ως εκμεταλλεύσεών τους και φυσικά για 
την οικονομική τους επιβίωση. 

Τα αίτια της υφιστάμενης διαμορφωμέ-
νης κατάστασης είναι ποικίλα και σύνθε-
τα και πολλές φορές ξεφεύγουν από τους 
κανόνες της οικονομίας και του εμπορίου. 
Περιοδική εξαίρεση στην κατηγορία των 
πυρηνόκαρπων κατά χρονιά παρουσιά-
ζουν οι καλλιέργειες της βερικοκιάς και 
της κερασιάς, με την κερασοκαλλιέργεια 
να επιδεικνύει παραδόξως σταθερή οικο-
νομική αξία τα τελευταία χρόνια για καλ-
λιεργητές και διακινητές. Η καλλιέργεια 
της κερασιάς στη χώρα μας είναι δυνα-
μικά αυξανόμενη σε μέγεθος τα έτη της 
δεκαετίας που διανύσαμε. Ο κύριος όγκος 
παραγωγής παραμένει στην περιοχή της 
Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στην 
Περιφέρεια Πέλλας, αν και η διασπορά της 
καλλιέργειας συνεχώς επεκτείνεται και σε 
άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Συστήματα διαμόρφωσης
Ένα στοιχείο που προβληματίζει είναι 

η επιλογή υποκειμένου και συστήματος 
διαμόρφωσης των δέντρων από τους πα-
ραγωγούς. Τα τελευταία χρόνια, κερδίζει 
συνεχώς έδαφος η γραμμική διαμόρφω-
ση των δέντρων κερασιάς (κυρίως μο-
νόκλωνο, αλλά και UFO), αλλά ο κύριος 
όγκος των καλλιεργειών εξακολουθεί να 
είναι διαμορφωμένος σε παραδοσιακό 
ελεύθερο κύπελλο. 

Η εντατικοποίηση και η πιο επαγγελ-
ματική αντιμετώπιση της καλλιέργειας 
αποτελεί την αιτία της στροφής προς τα 
γραμμικά συστήματα διαμόρφωσης των 
δέντρων, παρουσιάζοντας πλεονεκτήμα-
τα στη συγκομιδή και στην αύξηση των 
στρεμματικών αποδόσεων λόγω πυκνών 
φυτεύσεων. Από την άλλη πλευρά, παρου-
σιάζονται και μειονεκτήματα στα γραμμι-
κά συστήματα, όπως π.χ. υψηλό αρχικό 
κόστος εγκατάστασης και προμήθειας 
φυτικού κεφαλαίου.

Χρησιμοποιούμενα υποκείμενα
Η επιλογή υποκειμένου ξεκινά από 

τον επιθυμητό τρόπο διαμόρφωσης των 
δέντρων. Αυτήν τη στιγμή, στην Ελλάδα 
μεγαλύτερη δυναμική φυτεύσεων πα-
ρουσιάζει το Maxma 14, όσον αφορά 
τη διαμόρφωση σε ελεύθερο ή χαμηλό 
κύπελλο και το χαμηλότερης ζωηρότητας 
Gisela 6, όσον αφορά τη διαμόρφωση σε 
γραμμικά συστήματα. Σε παραδοσιακούς 
κερασεώνες, διαμορφωμένους σε κύ-
πελλο, εμφανίζεται συχνά ως υποκείμε-

νο το σπορόφυτο αγριοκερασιάς, όπως 
επίσης και το σπορόφυτο μαχαλεπιού σε 
οπωρώνες χωρίς δυνατότητα άρδευσης. 
Σε περιοχές με εδάφη που νεροκρατούν, 
χρησιμοποιείται το ανθεκτικό γι’ αυτές τις 
περιπτώσεις CAB-6P. Άλλα υποκείμενα 
που καλλιεργούνται σε αρκετούς κερα-
σεώνες στη χώρα μας είναι το Piku 1, το 
PHL-C, το Gisela 5 κ.ά.

Επιλογή ποικιλίας
Το μωσαϊκό των καλλιεργούμενων ποι-

κιλιών κερασιάς στη χώρα μας αποτελεί-
ται κυρίως από εισαγόμενες ποικιλίες, 
αν και υπάρχουν και κάποιες εγχώριας 
προέλευσης ποικιλίες που διατηρούν μια 
καλλιεργητική δυναμική για διάφορους 
λόγους. Όσον αφορά τις εισαγόμενες ποι-
κιλίες, δυστυχώς δημιουργούνται θέματα 

ασυμφωνίας των χαρακτηριστικών που 
τις συνοδεύουν με εκείνα που παρουσιά-
ζουν στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
χώρας μας. Το κύριο θέμα ασυμφωνίας 
επικεντρώνεται στην εποχή ωρίμανσης 
των ποικιλιών, μια και η καρπική περίοδος 
της Ελλάδας (από την πρωιμότερη ποικιλία 
έως την οψιμότερη) είναι περίπου 40 ημέ-
ρες, ενώ η αντίστοιχη καρπική περίοδος 
στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού 
διαρκεί 60-70 ημέρες.

Κάτι που αξίζει να αναφερθεί και σχε-
τίζεται άμεσα με την εξαγωγική δυναμική 
του παραγόμενου προϊόντος από τη χώρα 
μας είναι ότι η ωρίμανση των ποικιλιών 
είναι πρωιμότερη κατά τουλάχιστον 10-
15 ημέρες από τις περισσότερες ευρω-
παϊκές χώρες (εξαιρούνται η Νότια Ισπα-
νία και η Τουρκία). Όταν, δηλαδή, έχει 

σχεδόν τελειώσει η συγκομιδή κερασιού 
των περισσότερων ποικιλιών στη χώρα 
μας, αρχίζει στις άλλες η συγκομιδή των 
πρώιμων ποικιλιών. Το συγκριτικό αυτό 
πλεονέκτημα μπορεί να διευρυνθεί ακόμη 
περισσότερο με την επέκταση της καλλι-
έργειας σε πρωιμότερες περιοχές.

Το κυριότερο στοιχείο επιλογής μιας 
ποικιλίας κερασιάς για καλλιέργεια, σε 
επίπεδο παραγωγού, είναι η παρουσία 
ιδιαίτερου εμπορικού και καλλιεργητικού 
ενδιαφέροντος και η καλή προσαρμογή στα 
διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα. 
Τώρα τελευταία δίνεται σημασία και στην 
ύπαρξη ή μη της αυτογόνιμης ιδιότητας 
μιας ποικιλίας, λόγω του ότι οι αυτογόνιμες 
ποικιλίες συμπεριφέρονται καλύτερα σε 
χρονιές που επικρατούν αντίξοες καιρικές 
συνθήκες κατά την περίοδο της άνθισης.

Το εμπορικό ενδιαφέρον μιας ποικιλίας 
έχει να κάνει με την ποιότητα του καρπού 
και την αντοχή αυτού στις μεταφορές και 
στη συντήρηση. Τα στοιχεία που συνθέ-
τουν την ποιότητα του καρπού κερασιάς 
είναι το μέγεθος, η τραγανότητα και τα ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά του. Το καλ-
λιεργητικό ενδιαφέρον μιας ποικιλίας έχει 
να κάνει με την παραγωγικότητα, τον περι-
ορισμό του καλλιεργητικού κόστους και τη 
διευκόλυνση διεξαγωγής των καλλιεργη-
τικών φροντίδων. Ένα άλλο καλλιεργητικό 
στοιχείο είναι η αντοχή των ποικιλιών στο 
σχίσιμο, που πρακτικά συνδέεται άμεσα με 
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν την 
εποχή της ωρίμανσης του καρπού.

Μια χρήσιμη γενική οδηγία επιλογής 
ποικιλίας για καλλιέργεια, με σκεπτικό το 
εμπορικό και καλλιεργητικό ενδιαφέρον, 
καθώς και την άριστη προσαρμογή στο 
ιδιαίτερο εδαφοκλιματικό περιβάλλον της 
περιοχής, είναι η χρήση πρώιμων ποικι-
λιών σε πρώιμες περιοχές και όψιμων 
ποικιλιών σε όψιμες περιοχές.

Αυτήν τη στιγμή, στην Ελλάδα υπάρχει 
μεγάλο πλήθος καλλιεργούμενων ποικι-
λιών, από την υπερπρώιμη περίοδο ωρί-
μανσης έως την πολύ όψιμη περίοδο, με 
χαρακτηριστικά που καλύπτουν οποιεσδή-
ποτε καλλιεργητικές και εμπορικές ανάγκες.

Συμπερασματικά
Η ενασχόληση νέων παραγωγών με 

την κερασοκαλλιέργεια προϋποθέτει 
την ύπαρξη σχετικής ενημέρωσης και 
μελετών, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 
ενέργειες που να μειώνουν τις πιθανό-
τητες αποτυχίας. Ο παραγωγός πρέπει να 
κατανοήσει ότι η σύγχρονη κερασοκαλλι-
έργεια είναι επένδυση, επενδύει χρήματα 
με σκοπό το μελλοντικό κέρδος. Όλα αυτά 
με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων των 
ερευνητικών και πανεπιστημιακών ιδρυ-
μάτων μας, καθώς και από εξειδικευμέ-
νους γεωπόνους εφαρμογών που κατέ-
χουν το αντικείμενο.
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Πόρων, Τμήμα 
Φυλλοβόλων  
Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας

Καλλιεργούμενα στρέμματα, παραγόμενοι τόνοι, εξαγωγές σε τόνους και αξία προϊόντος  
(σε χιλ. ευρώ) κερασιάς, την τελευταία πενταετία στη χώρα μας
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Η κατάςταςθ τθσ κεραςοκαλλιζργειασ ςτθν Ελλάδα – γενικζσ αρχζσ και οδθγίεσ 
 
Κωνςταντίνοσ Καηαντηισ 
ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΣΡΑ” 
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων 
Σμιμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δζνδρων Νάουςασ 

1. Γενικά 
Σα τελευταία χρόνια οι δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ Πυρθνοκάρπων δζχονται ιςχυρζσ οικονομικζσ 

πιζςεισ από τισ αγορζσ, όπωσ και τα περιςςότερα αγροτικά προϊόντα άλλωςτε, με αποτζλεςμα να 
προκαλείται προβλθματιςμόσ ςτουσ δενδροκαλλιεργθτζσ για τθ βιωςιμότθτα των μακροχρόνιασ 
φφςεωσ εκμεταλλεφςεϊν τουσ και φυςικά για τθν οικονομικι τουσ επιβίωςθ. Σα αίτια τθσ 
υφιςτάμενθσ διαμορφωμζνθσ κατάςταςθσ είναι πολλά, ποικίλα και ςφνκετα, που πολλζσ φορζσ 
ξεφεφγουν από τουσ κανόνεσ τθσ οικονομίασ και του εμπορίου, όπωσ π.χ. οι γεωπολιτικζσ 
ςυνκικεσ (εμπάργκο αγορϊν, πολεμικζσ ςυρράξεισ, διεκνείσ πολιτικζσ πιζςεισ, κ.λπ.). Περιοδικι 
εξαίρεςθ ςτθν κατθγορία των Πυρθνοκάρπων κατά χρονιά, παρουςιάηουν οι καλλιζργειεσ τθσ 
βερικοκιάσ και τθσ κεραςιάσ, με τθν κεραςοκαλλιζργεια να επιδεικνφει παραδόξωσ ςτακερι 
οικονομικι αξία τα τελευταία χρόνια, με ανοδικζσ τάςεισ απόδοςθσ ειςοδιματοσ, απορρόφθςθσ 
ςτισ αγορζσ και εξαγωγικζσ επιδόςεισ, αφινοντασ ευχαριςτθμζνουσ καλλιεργθτζσ και διακινθτζσ. 

Η καλλιζργεια τθσ κεραςιάσ ςτθ χϊρα μασ είναι δυναμικά αυξανόμενθ ςε μζγεκοσ, ςε ςτακερά 
ανοδικι βάςθ κατ’ ζτοσ, τα ζτθ τθσ δεκαετίασ που διανφςαμε. Ο κφριοσ όγκοσ παραγωγισ 
παραμζνει ςτθν περιοχι τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα ςτθν περιφζρεια Πζλλασ, αν και 
θ διαςπορά τθσ καλλιζργειασ ςυνεχϊσ επεκτείνεται και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

2. υςτιματα διαμόρφωςθσ 
Ζνα ςτοιχείο που προβλθματίηει, είναι θ επιλογι υποκειμζνου και ςυςτιματοσ διαμόρφωςθσ 

των δζνδρων από τουσ παραγωγοφσ, ϊςτε να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι διαχείριςθ των 
δζνδρων και θ διευκόλυνςθ τθσ ςυγκομιδισ, καλλιεργθτικισ εργαςίασ ςτθν οποία θ κεραςιά 
παρουςιάηει μειονζκτθμα ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ κφριεσ δενδρϊδεισ καλλιζργειεσ. Σα τελευταία 
χρόνια κερδίηει ςυνεχϊσ ζδαφοσ θ γραμμικι διαμόρφωςθ των δζνδρων κεραςιάσ (κυρίωσ 
Μονόκλωνο, αλλά και U.F.O.) αλλά ο κφριοσ όγκοσ των καλλιεργειϊν παραμζνει να είναι 
διαμορφωμζνοσ ςε παραδοςιακό ελεφκερο κφπελλο. Η εντατικοποίθςθ και θ πιο επαγγελματικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ καλλιζργειασ αποτελεί τθν αιτία τθσ ςτροφισ προσ τα γραμμικά ςυςτιματα 
διαμόρφωςθσ των δζνδρων, παρουςιάηοντασ πλεονεκτιματα ςτθ ςυγκομιδι, τθ διαχείριςθ των 
δζνδρων, τθ κρζψθ και ποιότθτα των καρπϊν και τθν αφξθςθ των ςτρεμματικϊν αποδόςεων 
λόγω πυκνϊν φυτεφςεων. Από τθν άλλθ πλευρά παρουςιάηονται και μειονεκτιματα ςτα 
γραμμικά ςυςτιματα, πάντα ςε ςχζςθ με τθ διαμόρφωςθ ςε ελεφκερα ςυςτιματα, όπωσ π.χ. 
υψθλό αρχικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και προμικειασ φυτικοφ κεφαλαίου. Σα τελευταία χρόνια 
αρχίηει να εμφανίηεται και περιοριςμζνοσ αρικμόσ φυτειϊν κεραςιάσ διαμορφωμζνων ςε χαμθλά 
κφπελλα (ιςπανικόσ κάμνοσ, KGB), για το ςυνδυαςμό των πλεονεκτθμάτων διευκόλυνςθσ τθσ 
ςυγκομιδισ, πυκνϊν φυτεφςεων και μειωμζνου αρχικοφ κόςτουσ εγκατάςταςθσ. 

3. Χρθςιμοποιοφμενα υποκείμενα 
Η επιλογι υποκειμζνου ξεκινά από τον επικυμθτό τρόπο διαμόρφωςθσ των δζνδρων. Αυτι τθ 

ςτιγμι ςτθν Ελλάδα μεγαλφτερθ δυναμικι φυτεφςεων παρουςιάηει το Maxma 14, όςον αφορά τθ 
διαμόρφωςθ ςε ελεφκερο ι χαμθλό κφπελλο και το χαμθλότερθσ ηωθρότθτασ Gisela 6, όςον 
αφορά τθ διαμόρφωςθ ςε γραμμικά ςυςτιματα. ε παραδοςιακοφσ κεραςεϊνεσ, 
διαμορφωμζνουσ ςε κφπελλο, εμφανίηεται ςυχνά ωσ υποκείμενο το ςπορόφυτο αγριοκεραςιάσ 
(Prunus avium), το οποίο αποδίδει μεγάλου μεγζκουσ δζνδρα, όπωσ επίςθσ και το ςπορόφυτο 
μαχαλεπιοφ (Prunus mahaleb) ςε οπωρϊνεσ χωρίσ δυνατότθτα άρδευςθσ. ε περιοχζσ με βαριά 
χϊματα που νεροκρατοφν, χρθςιμοποιείται το ανκεκτικό γι’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ CAB-6P, το 
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οποίο είναι παρόμοιασ ηωθρότθτασ με το Maxma 14 αλλά εκβλαςτάνει πολλζσ παραφυάδεσ. 
Άλλα υποκείμενα που καλλιεργοφνται ςε αρκετοφσ κεραςεϊνεσ ςτθ χϊρα μασ είναι το Piku 1 (ςε 
ελεφκερουσ αλλά και γραμμικοφσ οπωρϊνεσ), το PHL-C (ςε ελεφκερα ςυςτιματα διαμόρφωςθσ) 
και το Gisela 5 (ςε γραμμικά ςυςτιματα πολφ ορεινϊν περιοχϊν όπου εμφανίηει τα καλφτερα 
ςτοιχεία του). 

4. Επιλογι ποικιλίασ 
Σο μωςαϊκό των καλλιεργοφμενων ποικιλιϊν κεραςιάσ ςτθ χϊρα μασ αποτελείται κυρίωσ από 

ειςαγόμενεσ ποικιλίεσ, αν και υπάρχουν και κάποιεσ εγχϊριασ προζλευςθσ ποικιλίεσ που 
διατθροφν μια καλλιεργθτικι δυναμικι για διάφορουσ λόγουσ, όπωσ θ Σραγανά Εδζςςθσ (άριςτα 
γευςτικά χαρακτθριςτικά καρποφ), τα Μπακιρτηζικα (μεγάλθ αντοχι ςτθν αποκικευςθ) και πιο 
πρόςφατα τα Σςολακζικα (μεγάλθ αντοχι ςτθν αποκικευςθ, ςε πρϊιμθ περίοδο). Όςον αφορά 
τισ ειςαγόμενεσ ποικιλίεσ, δυςτυχϊσ δθμιουργοφνται κζματα αςυμφωνίασ των χαρακτθριςτικϊν 
που τισ ςυνοδεφουν, με τα χαρακτθριςτικά που παρουςιάηουν ςτισ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ 
τθσ χϊρασ μασ. Σο κφριο κζμα αςυμφωνίασ επικεντρϊνεται ςτθν εποχι ωρίμανςθσ των ποικιλιϊν, 
μιασ και θ καρπικι περίοδοσ τθσ Ελλάδασ (από τθν πρωιμότερθ ποικιλία ζωσ τθν οψιμότερθ) 
είναι περίπου 40 θμζρεσ, ενϊ θ αντίςτοιχθ καρπικι περίοδοσ ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 
χωρϊν του εξωτερικοφ διαρκεί 60 – 70 θμζρεσ. Ζνα άλλο κζμα που δθμιουργείται, από 
διάφορουσ παράγοντεσ διακίνθςθσ του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ, είναι το αυτογόνιμο ι όχι 
των ποικιλιϊν, ιδιότθτα με ιδιαίτερθ βαρφτθτα για τθν κεραςοκαλλιζργεια. Σο Σμιμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δζνδρων Νάουςασ του Ινςτιτοφτου Γενετικισ Βελτίωςθσ και 
Φυτογενετικϊν Πόρων (ΕΛ.Γ.Ο. “ΔΗΜΗΣΡΑ”), δίνει ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν αποςαφινιςθ αυτϊν 
των χαρακτθριςτικϊν, εκτόσ των άλλων όλων, όπωσ ορίηονται από τουσ αναγνωριςμζνουσ 
Διεκνείσ Οργανιςμοφσ (UPOV, IPGRI, κ.λπ.), μιασ και είναι ο αρμόδιοσ φορζασ τθσ χϊρασ μασ για 
τθ μελζτθ και βελτίωςθ του τομζα. 

Ζνα άλλο κζμα που αξίηει να αναφερκεί και ςχετίηεται άμεςα με τθν εξαγωγικι δυναμικι του 
παραγόμενου προϊόντοσ από τθ χϊρα μασ, είναι ότι θ ωρίμανςθ των ποικιλιϊν είναι πρωιμότερθ 
κατά τουλάχιςτον 10-15 θμζρεσ από τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ (εξαιροφνται θ νότια 
Ιςπανία και θ Σουρκία). Όταν δθλαδι ζχει ςχεδόν τελειϊςει θ ςυγκομιδι κεραςιοφ των 
περιςςότερων ποικιλιϊν ςτθ χϊρα μασ, αρχίηει ςτισ άλλεσ θ ςυγκομιδι των πρϊιμων ποικιλιϊν. 
Σο ςυγκριτικό αυτό πλεονζκτθμα μπορεί να διευρυνκεί ακόμθ περιςςότερο με τθν επζκταςθ τθσ 
καλλιζργειασ ςε πρωιμότερεσ περιοχζσ, όπωσ π.χ. ςτισ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ 
Πελοποννιςου, ςτθ Φκιϊτιδα, τθν Αιτωλοακαρνανία κ.α. 

Σο κυριότερο ςτοιχείο επιλογισ μιασ ποικιλίασ κεραςιάσ για καλλιζργεια, ςε επίπεδο 
παραγωγοφ, είναι θ παρουςία ιδιαίτερου εμπορικοφ και καλλιεργθτικοφ ενδιαφζροντοσ και θ 
καλι προςαρμογι ςτα διάφορα εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα. Σϊρα τελευταία δίνεται ςθμαςία 
και ςτθν φπαρξθ ι μθ τθσ αυτογόνιμθσ ιδιότθτασ μιασ ποικιλίασ, λόγω του ότι οι αυτογόνιμεσ 
ποικιλίεσ κεραςιάσ παρουςιάηουν καλφτερα αποτελζςματα παραγωγικότθτασ, ςε χρονιζσ που 
επικρατοφν αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ κατά τθν περίοδο τθσ άνκιςθσ. 

Σο εμπορικό ενδιαφζρον μιασ ποικιλίασ ζχει να κάνει με τθν ποιότθτα του καρποφ και τθν 
αντοχι αυτοφ ςτισ μεταφορζσ και τθ ςυντιρθςθ. Σα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν ποιότθτα του 
καρποφ κεραςιάσ είναι το μζγεκοσ, θ τραγανότθτα τθσ ςάρκασ και τα οργανολθπτικά 
χαρακτθριςτικά του. Να ςθμειωκεί ς’ αυτό το ςθμείο ότι υπειςζρχονται πολλοί και ποικίλοι 
παράγοντεσ ςτθν εμπορία κεραςιοφ, όπωσ π.χ. ςτισ αγορζσ τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ επικυμοφνται 
οι υπόξινεσ γεφςεισ, ςε αντίκεςθ με τισ γευςτικζσ προτιμιςεισ τθσ Ελλάδασ και άλλων 
Μεςογειακϊν χωρϊν ι το ότι ςτισ λαϊκζσ αγορζσ οι καρδιόςχθμεσ ποικιλίεσ παρουςιάηουν 
πλεονζκτθμα πϊλθςθσ, ςτο γυναικείο κυρίωσ καταναλωτικό κοινό, ςε ςφγκριςθ με τα άλλα 
ςχιματα καρποφ, κ.ο.κ. 

Σο καλλιεργθτικό ενδιαφζρον μιασ ποικιλίασ ζχει να κάνει με τθν παραγωγικότθτα αυτισ, τον 
περιοριςμό του καλλιεργθτικοφ κόςτουσ, τθ διευκόλυνςθ διεξαγωγισ των καλλιεργθτικϊν 
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φροντίδων και τϊρα τελευταία όπωσ προαναφζρκθκε, θ φπαρξθ ι όχι τθσ αυτογόνιμθσ ιδιότθτασ. 
Ζνα άλλο καλλιεργθτικό ςτοιχείο που αναφζρεται από πολλζσ πθγζσ, είναι θ αντοχι των 
ποικιλιϊν ςτο ςχίςιμο, που πρακτικά ςυνδζεται άμεςα με τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν 
τθν εποχι τθσ ωρίμανςθσ του καρποφ. τθν ουςία οι διαφορζσ ανκεκτικότθτασ των ποικιλιϊν ςτο 
ςχίςιμο είναι πολφ μικρζσ και οι κεωρθτικά ανκεκτικζσ γενικϊσ ςτο ςχίςιμο όψιμεσ ποικιλίεσ, δεν 
είναι ανκεκτικζσ αλλά ςυνικωσ αποφεφγουν τθν περίοδο βροχοπτϊςεων που παρουςιάηει θ 
Ελλάδα κατά τθν ωρίμανςθ των πρϊιμων ποικιλιϊν. Σο Σ.Φ.Ο.Δ.Ν. υποβάλει τισ ποικιλίεσ ςε 
εργαςτθριακά τεςτ τφπου Christensen για τθ διαβάκμιςθ των ποικιλιϊν, όςον αφορά τθν αντοχι 
τουσ ςτο ςχίςιμο. 

Μια χριςιμθ γενικι οδθγία επιλογισ ποικιλίασ για καλλιζργεια, με ςκεπτικό το εμπορικό και 
καλλιεργθτικό ενδιαφζρον, κακϊσ και τθν άριςτθ προςαρμογι ςτο ιδιαίτερο εδαφοκλιματικό 
περιβάλλον τθσ περιοχισ, είναι θ χριςθ πρϊιμων ποικιλιϊν ςε πρϊιμεσ περιοχζσ (π.χ. πεδινζσ, 
περιοχζσ τθσ νότιασ Ελλάδασ, κ.ά.) και όψιμων ποικιλιϊν ςε όψιμεσ περιοχζσ (π.χ. ορεινζσ, 
θμιορεινζσ περιοχζσ τθσ βόρειασ Ελλάδασ, κ.ά.). 

Αυτι τθ ςτιγμι ςτθ χϊρα μασ υπάρχει μεγάλο πλικοσ καλλιεργοφμενων ποικιλιϊν, από τθν 
χαρακτθριηόμενθ υπερπρϊιμθ περίοδο ωρίμανςθσ (αρχζσ Μαΐου) ζωσ τθν πολφ όψιμθ περίοδο 
(μζςα Ιουνίου), με ποικίλα χαρακτθριςτικά που καλφπτουν οποιεςδιποτε καλλιεργθτικζσ και 
εμπορικζσ ανάγκεσ. ε γενικζσ γραμμζσ κα λζγαμε ότι άριςτθ ποικιλία είναι αυτι που αποδίδει 
ικανοποιθτικό ειςόδθμα ςτον παραγωγό, χωρίσ να παίηουν ιδιαίτερο ρόλο διλλιματα του τφπου 
αν είναι νζα ι παλιά, ξζνθσ ι εγχϊριασ προζλευςθσ, με ι χωρίσ δικαιϊματα διάκεςθσ, κ.λπ. 

5. Άλλα προβλιματα 
Εκτόσ από τα πάγια και κλαςικά προβλιματα που αντιμετωπίηει θ κεραςοκαλλιζργεια εκ 

φφςεωσ (προβλιματα φυτοπροςταςίασ, κρζψθσ / λίπανςθσ, καλλιεργθτικϊν τεχνικϊν, αντίξοων 
καιρικϊν ςυνκθκϊν, εμπορίασ και διάκεςθσ, κ.λπ.), τελευταία εμφανίηονται και νζα προβλιματα 
που ςχετίηονται με τθ ςυντελοφμενθ κλιματικι αλλαγι. 

Κυριότερο εξ αυτϊν είναι θ αδυναμία ςυμπλιρωςθσ των απαραίτθτων ωρϊν ψφχουσ το 
χειμϊνα (<7οC) ϊςτε να διακοπεί ο λικαργοσ και να ξεκινιςει ομαλά θ νζα βλαςτικι περίοδοσ, με 
αποτζλεςμα τα προβλιματα χαμθλισ παραγωγικότθτασ. Σο φαινόμενο είναι εντονότερο και κα 
πρζπει να προςεχκεί ιδιαίτερα ςτισ νοτιότερεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, με τθν καλλιζργεια 
ποικιλιϊν που δεν ζχουν αυξθμζνεσ ανάγκεσ ςε ϊρεσ ψφχουσ. 

Ζνα άλλο ςθμαντικό κζμα που προκφπτει λόγω τθσ κλιματικισ αλλαγισ, είναι θ δθμιουργία 
περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ ευνοείται ο βιολογικόσ κφκλοσ επιβλαβϊν εντόμων για 
τθν κεραςιά, με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςι τουσ ςε βορειότερα γεωγραφικά πλάτθ, όπωσ π.χ. θ 
μφγα τθσ Μεςογείου (Ceratitis capitata) που εμφανίηεται πλζον και πάνω από το φυςικό τθσ όριο 
για τθ χϊρα μασ που ιταν θ Πιερία, θ ραγολζτιδα τθσ κεραςιάσ (Rhagoletis cerasi) που 
εμφανίηεται και ςε πολφ χαμθλότερα υψόμετρα απ' ότι ςτο παρελκόν, κακϊσ και θ δθμιουργία 
ςυνκθκϊν ειςβολισ και νζων εχκρϊν όπωσ π.χ. θ Αςιατικι δροςόφιλα (Drosophila suzukii) ι άλλα 
αναμενόμενα ζντομα που είναι αυτι τθ ςτιγμι ςε κακεςτϊσ καραντίνασ. 

6. υμπεραςματικά 
Η εναςχόλθςθ νζων παραγωγϊν, δενδροκόμων ι μθ, με τθν κεραςοκαλλιζργεια, προχποκζτει 

τθν φπαρξθ ςχετικισ ενθμζρωςθσ και μελετϊν, ϊςτε να γίνουν οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ και 
προμικειεσ που να εκμθδενίηουν ι να μειϊνουν τισ πικανότθτεσ αποτυχίασ τθσ επζνδυςθσ. Ο 
παραγωγόσ πρζπει να κατανοιςει ότι θ ςφγχρονθ κεραςοκαλλιζργεια είναι επζνδυςθ, επενδφει 
χριματα με ςκοπό το μελλοντικό κζρδοσ. Όλα αυτά με τθ βοικεια ειδικϊν επιςτθμόνων των 
ερευνθτικϊν και πανεπιςτθμιακϊν ιδρυμάτων μασ, κακϊσ και από εξειδικευμζνουσ γεωπόνουσ 
εφαρμογϊν που κατζχουν το αντικείμενο και όχι κατόπιν τυχάρπαςτων ςυηθτιςεων με 
υποτικζμενουσ γνϊςτεσ ςε χϊρουσ λαϊκισ ςυνάκροιςθσ! 
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Γράφθμα 
Καλλιεργοφμενα ςτρζμματα, παραγόμενοι τόνοι, εξαγωγζσ ςε τόνουσ και αξία προϊόντοσ (€ x 

1000) κεραςιάσ, τθν τελευταία πενταετία ςτθ χϊρα μασ. 

 
Πθγι: ΕΛΣΑΣ, Incofruit Hellas, περιοδικό Φρουτονζα. Επεξεργαςία ςτοιχείων: Σ.Φ.Ο.Δ.Ν. 
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