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ΑΝΑΚΟΠΘΘ ΣΘ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΕΙΑ  

 

1. Θ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΚΕΡΑΙΑ  

1.1 ΙΣΤΟΙΚΟ 

 Κανείσ δεν ξζρει να πει με ςιγουριά για τον τόπο καταγωγισ τθσ κεραςιάσ, ωςτόςο, 

οι αρχαίοι Ζλλθνεσ πίςτευαν ότι προερχόταν από τθ Μικρά Αςία και πιο 

ςυγκεκριμζνα από τθν πόλθ τθσ Κεραςοφντασ (εξ’ ου και το όνομα) ςτθν Ανατολία 

τθσ ςθμερινισ Τουρκίασ, κοντά ςτθ Μαφρθ Θάλαςςα. Σφμφωνα με μια άλλθ εκδοχι 

το όνομα τθσ κεραςιάσ προζρχεται από τθ λζξθ “κεραία”, εξαιτίασ τθσ ορκόκλαδθσ 

διαμόρφωςθσ του δζνδρου. Ο Θεόφραςτοσ, ο αρχαίοσ χρονογράφοσ που 

κατζγραψε τα είδθ των φυτϊν, αναφζρει ότι θ κεραςιά ευδοκιμεί όπου και θ 

φλαμουριά και περιζγραψε το κεράςι ωσ ζνα “φροφτο χρϊματοσ ερυκροφ το οποίο 

ζμοιαηε ςτο ςχιμα με διόςπυρο και ςτο μζγεκοσ με φαςόλι”. 

 Θ κεραςιά καλλιεργείται ςε όλο τον κόςμο αλλά θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των 

καλλιεργοφμενων εκτάςεϊν τθσ βρίςκεται ςτο βόρειο θμιςφαίριο. Βάςει ςτοιχείων 

του FAO, θ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ κεραςιάσ παγκοςμίωσ τθν τελευταία δεκαετία, 

κυμαίνεται από 3.450.000 ζωσ 3.900.000 ςτρζμματα περίπου, με τάςεισ ελαφράσ 

ανόδου. Θ αντίςτοιχθ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ ςτθν ΕΕ, κυμαίνεται από 1.600.000 

ζωσ 1.200.000 ςτρζμματα περίπου, με τάςεισ κακόδου. Θ αντίςτοιχθ 

καλλιεργοφμενθ ζκταςθ κεραςιάσ ςτθν Τουρκία εμφανίηει ιςχυρι άνοδο. Θ 

παγκόςμια παραγωγι κεραςιϊν τθν τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 1.650.000 

ζωσ 2.000.000 τόνουσ περίπου. Θ αντίςτοιχθ παραγωγι, τθν ίδια περίοδο, ςτισ 

χϊρεσ τθσ ΕΕ κυμαίνεται από 500.000 ζωσ 800.000 τόνουσ περίπου. Θ χϊρα μασ 

κατζχει τθ 12θ κζςθ παγκοςμίωσ ςτθν παραγωγι κεραςιοφ. Ρρϊτθ κατατάςςεται θ 

γειτονικι μασ Τουρκία με παραγωγι 210 ζωσ 350 χιλιάδεσ τόνουσ περίπου το χρόνο. 

Ακολουκοφν οι ΘΡΑ, το Ιράν, θ Ιταλία, θ Ουκρανία, θ Ιςπανία, θ ουμανία, θ ωςία, 

το Ουημπεκιςτάν, θ Συρία και θ Χιλι. Αμζςωσ μετά τθν Ελλάδα ακολουκεί θ 

Ρολωνία και θ Γαλλία με διαφορά περίπου 2.000 και 3.000 τόνουσ αντίςτοιχα. 

Συνοψίηοντασ κα λζγαμε ότι οι ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ τθσ Ελλάδασ, όςον αφορά τθν 

παραγωγι και εμπορία κεραςιϊν, είναι θ γειτονικι Τουρκία, οι χϊρεσ τθσ ΕΕ Ιταλία, 

Ιςπανία, ουμανία, Ρολωνία και Γαλλία, κακϊσ και οι κοντινζσ Ουκρανία και ωςία. 

 Σιμερα θ κεραςιά καλλιεργείται ςε όλα τα διαμερίςματα τθσ χϊρασ μασ, ακόμθ και 

ςτα νθςιά, ςε εκτάςεισ που πλθςιάηουν τισ 100.000 ςτρζμματα κανονικϊν 

δενδρϊνων, βάςει ςτοιχείων τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. Θ καλλιεργοφμενθ 

ζκταςθ κεραςιάσ ςτθν Ελλάδα τθν τελευταία δεκαετία, εμφανίηει τάςεισ ελαφράσ 
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ανόδου. Από αυτζσ τισ εκτάςεισ το 80% περίπου βρίςκεται ςτθ Μακεδονία, με 

επίκεντρο τουσ Νομοφσ Ρζλλασ και Θμακίασ, όπου βρίςκεται το 65%-70% περίπου 

των καλλιεργοφμενων εκτάςεων κεραςιάσ τθσ χϊρασ μασ. Θ παραγωγι κεραςιοφ 

τθν τελευταία δεκαετία, κυμαίνεται από 42 ζωσ 62 χιλιάδεσ τόνουσ περίπου το 

χρόνο, ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν κατά τθν περίοδο τθσ 

ανκοφορίασ και τθσ ωρίμαςθσ του καρποφ. Θ μζςθ ςτρεμματικι απόδοςθ κεραςιάσ 

κυμαίνεται από 400 ζωσ 650 κιλά περίπου και θ μζςθ ετιςια ςτακμιςμζνθ τιμι 

παραγωγϊν από τθν πϊλθςθ του κεραςιοφ είναι ςχεδόν 1,50 € ανά κιλό, ποςό πολφ 

μεγαλφτερο από όλα ςχεδόν τα νωπά προϊόντα οπωροφόρων δζνδρων. 

 

1.2 ΒΟΣΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ  

 Θ κεραςιά Prunus avium ανικει ςτθν οικογζνεια Rosaceae και τθν υποοικογζνεια 

Cerasus pers (2Χ=16 χρωμοςϊματα). Θ κεραςιά είναι δζνδρο φυλλοβόλο μεγάλου 

μεγζκουσ μπορεί να φκάςει τα 10-15μ. (ζχει παραγωγικι ηωι 40-50 χρόνια και 

μπαίνει ςτθν παραγωγι από το 4° ζωσ 6° χρόνο). Είναι δζνδρο με βλάςτθςθ 

ςυνικωσ ορκόκλαδθ που θ κόμθ του ανοίγει προσ τα πάνω. 

 

1.2.1 ΦΤΛΛΑ 

 

Εικόνα 1: Φφλλα κεραςιάσ  

Τα φφλλα είναι απλά, κατ’ εναλλαγι, ελλειψοειδι, διπλά οδοντωτά και αδενοφόρα.  
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1.2.2 ΟΦΘΑΛΜΟΙ 

 

Εικόνα 2: Οφκαλμοί κεραςιάσ  

Οι οφκαλμοί διακρίνονται ςε απλοφσ ανκοφόρουσ και ξυλοφόρουσ και φζρονται 

ανά ζνασ ςε κάκε κόμβο. Θ διάκριςθ μεταξφ ξυλοφόρων και ανκοφόρων οφκαλμϊν 

μακροςκοπικϊσ είναι δφςκολθ. Οι ανκοφόροι οφκαλμοί είναι διατεταγμζνοι προσ 

τθ βάςθ του βλαςτοφ του ζτουσ. Αυτοί οι οφκαλμοί εκπτφςςονται νωρίτερα από 

τουσ ξυλοφόρουσ, είναι πιο ςτρογγυλοί και πάντοτε μαςχαλιαίοι. Ο κακζνασ τουσ 

περιζχει 1 ζωσ 5 άνκθ, αλλά ςυνικωσ 2 με 3. Στθν κεραςιά οι επάκριοι οφκαλμοί 

είναι πάντοτε ξυλοφόροι, ιςχφει δθλαδι ότι και για τα άλλα πυρθνόκαρπα. Οι 

ξυλοφόροι βλαςτοί το επόμενο ζτοσ δίνουν βραχφ βλαςτό που φζρει ςτο άκρο 

ξυλοφόρο οφκαλμό επεκτάςεωσ και ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ ςτα πλάγια, ϊςτε το 

ςφνολο αυτϊν να αποτελζςει κατά τθν ζκπτυξθ των ανκζων τθ λεγόμενθ 

«ανκοδζςμθ Μαΐου» (μπουκζτο ι οηζτα Μαΐου). 
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1.2.3 ΑΝΘΟ 

 

Εικόνα 3: Άνκοσ κεραςιάσ 

 Τα άνκθ είναι λευκά με μακρφ ποδίςκο, παράγονται πριν τθν ζκπτυξθ των φφλλων, 

όπου από ζνα ανκοφόρο οφκαλμό βγαίνουν πολλά άνκθ. Σχθματίηονται ανά 3-7 ςε 

κάκε ανκοφόρο οφκαλμό. Κάκε άνκοσ αποτελείται από πζντε ςζπαλα, πζντε 

πζταλα, ζναν φπερο και 30 περίπου ςτιμονεσ. 

 Ο φπεροσ αποτελείται από τθν ωοκικθ και ζνα ςτφλο. Θ ωοκικθ είναι μονόχωρθ, 

περίγυνθ αποτελείται από δφο ςπερματικζσ βλάςτεσ από τισ οποίεσ γονιμοποιείται 

θ μία και εξελίςςεται ςε ςπζρμα του καρποφ. 
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1.2.4 ΚΑΡΠΟ 

 

Εικόνα 4: Καρπόσ κεραςιάσ 

Ο καρπόσ είναι δρφπθ με ςχιμα ςφαιρικό ωσ καρδιόςχθμο. Ο φλοιόσ είναι λεπτόσ, 

με χρϊμα κίτρινο ι κόκκινο ι μαφρο. Θ ςάρκα είναι κίτρινθ ζωσ βακυκόκκινθ 

(ςχεδόν μαφρθ), τραγανι (τραγανόςαρκα) ι μαλακι (μαλακόςαρκα). Άλλοτε 

εκπφρθνθ ι θμιςυμπφρθνθ, με γλυκιά γεφςθ. 

Επίςθσ, θ αφξθςθ του καρποφ  γίνεται ςε τρεισ περιόδουσ που είναι οι παρακάτω: 

Ρρϊτθ περίοδοσ: Είναι περίπου ίςθσ διάρκειασ για κάκε ποικιλία, πρϊιμθ ι όψιμθ, 
χαρακτθρίηεται από ταχεία αφξθςθ του καρποφ ςε όγκο (ο καρπόσ αποκτά το 60% 
του τελικοφ του μεγζκουσ). 

Δεφτερθ περίοδοσ: Είναι μικρισ ι μεγάλθσ διάρκειασ, ανάλογα με τθν πρωιμότθτα ι 
οψιμότθτα τθσ ποικιλίασ, χαρακτθρίηεται από ςκλιρυνςθ του ενδοκαρπίου, αφξθςθ 
του εμβρφου και πολφ βραδεία αφξθςθ του καρποφ. 

Τρίτθ περίοδοσ: Ζχει τθν ίδια διάρκεια με εκείνθ τθσ πρϊτθσ περιόδου, 
χαρακτθρίηεται από ταχεία αφξθςθ του περικάρπιου λόγω διόγκωςθσ των 
κυττάρων.  
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1.2.5 ΠΤΡΘΝΑ 

Ο πυρινασ (κουκοφτςι) είναι ςφαιρικοφ ςχιματοσ ζωσ ελλειψοειδοφσ, λείοσ και 

διακριτικόσ μορφολογικά περιζχει ζνα μόνο ςπζρμα (ψίχα), το οποίο είναι ςκλθρό 

και βάςθ αυτοφ γίνεται θ διάκριςθ των ποικιλιϊν. Οι ρίηεσ είναι επιπόλαιεσ και ςτον 

κορμό αναδίδονται παραφυάδεσ. 

 

Εικόνα 5: Ρυρινασ κεραςιάσ 

 

1.2.6 ΣΡΟΠΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ  

 Τα κφρια καρποφόρα όργανα τθσ κεραςιάσ είναι τα μπουκζτα Μαΐου (λογχοειδι), 

οι μικτοί βλαςτοί και λεπτοκλάδια (βλαςτοί μικουσ μζχρι 25εκ.). Θ ροηζτα φζρει 4-5 

ανκοφόρουσ οφκαλμοφσ και ζναν βλαςτοφόρο ςτθ μζςθ που ςυνεχίηει τθν 

επιμικυνςι τθσ.  

 Θ ροηζτα μπορεί να δίνει καρποφορία μζχρι και 7 ζτθ. Αυτό εξαρτάται από τθ 

κρεπτικι κατάςταςθ του δζνδρου και από τθν θλιοφάνεια. Ο ςχθματιςμόσ των 

ροηετϊν γίνεται κατά τθ βλαςτικι περίοδο και ςυμπλθρϊνεται θ ανάπτυξθ τουσ 

κατά τθ λθκαργικι περίοδο που ακολουκεί και ανκίηουν τθν επόμενθ άνοιξθ μζςα 

Απρίλθ με αρχζσ Μαΐου. 

Θ διαφοροποίθςθ των οφκαλμϊν τθσ κεραςιάσ γίνεται το καλοκαίρι και θ 

διαπίςτωςθ των καταβολϊν των ανκζων γίνεται τζλθ Ιουλίου με αρχζσ Αυγοφςτου. 

 Οι μικτοί βλαςτοί είναι δευτερεφοντα καρποφόρα όργανα τθσ κεραςιάσ οι οποίοι 

φζρουν ς’ όλο το μικοσ τουσ ανκοφόρουσ, ξυλοφόρουσ οφκαλμοφσ και ζνα 

επάκριο ξυλοφόρο οφκαλμό. Αυτοί οι βλαςτοί δεν παρουςιάηουν μεγάλθ 

ηωθρότθτα και μποροφν να φκάςουν ςε μικοσ τα 15-40 εκατοςτά. 



15 
 

1.3 ΠΟΙΚΙΛΙΕ 

1.3.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΑΞΙΝΟΜΘΘ  

Σε ζνα νζο κεραςεϊνα πρζπει να επιλζγεται ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ποικιλιϊν, 

ανάλογα με τθν ζκταςθ του οπωρϊνα, το εφροσ του χρόνου ωρίμαςθσ του καρποφ 

αυτϊν που επικυμείται και το διακζςιμο εργατικό προςωπικό, για να 

επιτυγχάνονται καλφτερα αποτελζςματα επικονίαςθσ και να διευκολφνονται οι 

εργαςίεσ ςυγκομιδισ. 

Οι ποικιλίεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν επιλζγονται βάςει του χρόνου ωρίμαςθσ, των 

ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν ,τθσ ανκεκτικότθτασ ςτο ςχίςιμο και άλλεσ αςκζνειεσ 

και τθσ εμπορικισ δυναμικισ αυτϊν. 

Υπάρχουν πάρα πολλζσ ποικιλίεσ κεραςιάσ που βαςικά χωρίηονται ςε δφο μεγάλεσ 

κατθγορίεσ, αυτζσ που ζχουν απαλι ςάρκα και αυτζσ που ζχουν τραγανι. Στθν 

Ελλάδα καλλιεργοφνται αρκετζσ ποικιλίεσ ενϊ τα κεράςια που παράγονται 

κεωροφνται εξαιρετικισ ποιότθτασ. 

 

1.3.2 ΜΕΡΙΚΕ ΑΠΟ ΣΙ ΠΟΤΔΑΙΟΣΕΡΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΙ ΚΕΡΑΙΑ  

 

Εικόνα 6: Διάφορεσ  ποικιλίεσ κεραςιάσ  
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Regina 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Δθμιουργικθκε ςτθ Γερμανία από το Jork Experiment Station το 

1957. Είναι διαςταφρωςθ των ποικιλιϊν Schneiders Spate Knorpel kirsche x 

Rube. Καλλιεργείται ςτθν κεντρικι Ευρϊπθ. Τελευταία παρουςιάηει 

δυναμικι φυτεφςεων και ςτθ χϊρα μασ. 

 Δζνδρο: Θμιορκόκλαδο, μετρίου ζωσ μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Μεγάλθ 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ ζωσ επιμικθσ καρδιόςχθμοσ, μεγάλου προσ μετρίου 

μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: Τζλθ Μαΐου με πρϊτο δεκαιμερο του Ιουνίου(όψιμθ) 

 Ιδιαιτερότθτεσ: Ραρουςιάηει ςχετικι ανκεκτικότθτα ςτο ςχίςιμο και ςχετικι 

ευαιςκθςία ςτθ μονίλια 

 Επικονιαςτζσ: Επικονιάηεται από τθν Ferrovia, τθ Kordia,τθ Cristalina και τθν 

Τραγανά Εδζςςθσ.  

 

Kordia 

 Άλλεσ ονομαςίεσ: Attica, Techlo, Techlo II, Techlovicka II 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Είναι ςπορόφυτο αγνϊςτων γονζων. Επιςθμάνκθκε από το 

Research Institute for Fruit Growing and Breeding of Holovousy, ςτο 

Techlovice τθσ ανατολικισ Βοθμίασ πρϊθν Τςεχοςλοβακία και νυν Τςεχίασ, 

το 1963. Το πρϊτο όνομα τθσ ιταν Techlovicka II. Καλλιεργείται ςτθν 

κεντρικι Ευρϊπθ. Τελευταία παρουςιάηει δυναμικι φυτεφςεων και ςτθ 

χϊρα μασ. 

 Δζνδρο: Ρλαγιόκλαδο, μετρίου ζωσ μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Μεγάλθ 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ μεγάλου μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: Τζλθ Μαΐου με αρχζσ Ιουνίου(μεςοόψιμθ) 

 Ιδιαιτερότθτεσ: Ραρουςιάηει ςχετικι ανκεκτικότθτα ςτο ςχίςιμο και ςχετικι 

ευαιςκθςία ςτο κυλιδοςπόριο. 

 Επικονιαςτζσ: Από παρατθριςεισ του Ι.Φ.Δ., φαίνεται να επικονιάηεται από 

τθν Ferrovia, τθ Regina και τθν Cristalina. Στθ βιβλιογραφία αναφζρονται ωσ 

καλοί επικονιαςτζσ τθσ οι ποικιλίεσ Regina, Heldefinger και Van. 
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Ferrovia 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Ιταλικι ποικιλία. Ρροζρχεται από τθν περιοχι Comune di Turi 

του Bari. Θ καλλιζργεια τθσ είναι πολφ εξαπλωμζνθ ςτθν κεραςοπαραγωγικι 

περιοχι του Bari τθσ Ιταλίασ. 

 Δζνδρο: Ρλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Μζτρια ζωσ  μεγάλθ 

 

Μπακιρτηεικα (Verona) 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Επιςθμάνκθκε ςτθν περιοχι Άγρα του Νομοφ Ρζλλασ, ςε 

οπωρϊνα του ιδιϊτθ Μπακιρτηι, από το Ινςτιτοφτο Φυλλοβόλων Δζντρων 

(Νάουςα), το 1986 

 Δζνδρο:  Ορκόκλαδο, πολφ μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Ρολφ μεγάλθ 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ πεπλατυςμζνοσ, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: Ρρϊτο δεκαπενκιμερο του Ιουνίου (όψιμθ) 

 Ιδιαιτερότθτεσ: Ζχει γλυκοξυνόπικρθ γεφςθ που δεν προτιμάται ςτθν ελλθνικι 

αγορά, αλλά διαμορφϊνει υψθλζσ τιμζσ ςτισ χϊρεσ τθσ Κεντρικισ και Βόρειασ 

Ευρϊπθσ που εξάγεται. 

 Επικονιαςτζσ: Τραγανά Εδζςςθσ, Germersdorfer, B. Napoleon 

 

Cristalina 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία, μζςθσ εποχισ ωρίμανςθσ, με μζτριο 

μζγεκοσ καρποφ.  

 Καταγωγι: Δθμιουργικθκε από τουσ  K.O. Lapins και H. Schmidt ςτο Pacific 

Ageri-Food Research Centre, Summerland, British Columbia του Καναδά, το 

1968 και αξιολογικθκε ςε πρϊτθ φάςθ, με τον κωδικό 2c-61-22. Είναι 

διαςταφρωςθ των ποικιλιϊν Star x Van. Στθν Ευρϊπθ ειςιχκθ το 1995 με το 

όνομα Sumnue και αργότερα μετονομάςτθκε ςε Cristalina 

 Δζνδρο:  Ορκόκλαδο, με μζτρια ηωθρότθτα. 

 Παραγωγικότθτα: Μζτρια ζωσ μεγάλθ. 

 Καρπόσ με πολφ καλά οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά. Θ κοιλιακι ραφι 

είναι ευδιάκριτθ, αυλακοειδισ, με χρωματιςμό ςκουρότερο τθσ 

επίδερμιδασ. Το μζγεκοσ του καρποφ είναι μζτριο ζωσ μεγάλο με βάροσ 7-8 

γρ. Ο καρπόσ είναι τραγανόσ με καλι αντοχι ςτο ςχίςιμο. 

 Παραγωγικότθτα: Μζτρια ζωσ μεγάλθ. 
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 Περίοδοσ άνκιςθσ: 4 με 5 θμζρεσ μετά τα B. Burlat και ζχει ανάγκθ 

επικονίαςθ. Ο καρπόσ ωριμάηει 9-10 θμζρεσ μετά τα B. Burlat, με χρϊμα 

μαονιοφ και με ςχιμα νεφροειδι. 

 Οι άξονεσ πρϊτου βακμοφ ζχουν δυναμικι όρκια ανάπτυξθ, αλλά οι 

δεφτερασ και τρίτθσ τάξθσ βλαςτοί ζχουν μεγάλθ γωνία ςε ςχζςθ με τουσ 

βλαςτοφσ τθσ πρϊτθσ τάξθσ και το δζνδρο απλϊνεται ςιγά-ςιγά. 

 Επικονιαςτζσ: Θ ποικιλία είναι αυτοαςυμβίβαςτθ και χρειάηεται 

ςταυρεπικονίαςθ. Ωσ επικονιαςτζσ τθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν θ 

Sunburst, θ Summit και θ Bigarreau Van. Ενδείκνυται και για μθχανικθ 

ςυγκομιδι του καρποφ. 

 

Grace Star  

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Ιταλικι ποικιλία, δθμιουργία του Ρανεπιςτθμίου τθσ Bologna, 

προερχόμενθ από τθν B. Burlat. Διατίκεται με δικαιϊματα διάκεςθσ από 

ςυγκεκριμζνθ φυτωριακι επιχείρθςθ. 

 Δζνδρο:  Κανονικοφ ςχιματοσ, ηωθρό. 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ, πολφ μεγάλου μεγζκουσ, ανκεκτικόσ ςτο ςχίςιμο, 

μζςθσ αντοχισ ςτθ μονίλια. 

 Εποχι ωρίμανςθσ:  Το τρίτο δεκαιμερο του Μαίου (μζςθσ εποχισ) 

 Ιδιαιτερότθτεσ: Είναι πολφ γλυκιά, με πολφ ωραία γεφςθ. 

 Επικονιαςτζσ:  Αυτογόνιμθ. 

 

Germersdorfer 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Καταγωγι: Ουγγαρικι ποικιλία. Καλλιεργείται ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ 

κεντρικισ Ευρϊπθσ με διάφορα ονόματα. Επίςθσ καλλιεργοφνται πολλοί 

κλϊνοι τθσ ποικιλίασ αυτισ. 

 Δζνδρο:  Ορκόκλαδο, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Μζτρια. 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: Αρχζσ Ιουνίου (όψιμθ) 

 Επικονιαςτζσ: Τραγανά Εδζςςθσ, Μπακιρτηζικα, Hedelfinger, Techlo 2. 
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Lapins 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Δζνδρο:  Ορκόκλαδο, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Μεγάλθ. 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ, πολφ μεγάλου μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: 9 θμζρεσ μετά τθν B. Burlat (μζςθσ εποχισ). 

 Επικονιαςτζσ: Αυτογόνιμθ. 

 

Vogue 

 Γενικά: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. 

 Δζνδρο:  Ρλαγιόκλαδο, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Παραγωγικότθτα: Ρολφ μεγάλθ και ςτακερι. 

 Καρπόσ: Καρδιόςχθμοσ, μεγάλου μεγζκουσ. 

 Εποχι ωρίμανςθσ: 13 θμζρεσ μετά τθν B. Burlat (μεςόοψθ). 

 Επικονιαςτζσ: Τραγανά Εδζςςθσ, Stella, Van, B.S. Hardy Giant, Hudson, 

Guillaume. 

 

1.4 ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ τθσ κεραςιάσ γίνεται με ενοφκαλμιςμό με όρκιο (Τ) πάνω ςε 

υποκείμενα ςπορόφυτα ι κλϊνουσ θλικίασ 1 ζωσ 2 ετϊν. Ο ενοφκαλμιςμόσ γίνεται 

τθν άνοιξθ κατά τον Μάρτιο, το καλοκαίρι κατά τον Αφγουςτο ζωσ και το 

φκινόπωρο αρχζσ Σεπτεμβρίου. Ο ενοφκαλμιςμόσ τον Μάρτιο γίνεται μόλισ αρχίςει 

να αποκολλάται εφκολα ο φλοιόσ του υποκειμζνου. Το εμβόλιο πρζπει να 

προζρχεται από κοιμϊμενο οφκαλμό, να ζχει κοπεί ζγκαιρα και να είναι κατάλλθλα 

διατθρθμζνο ςε κερμοκραςία 3° ζωσ και 4°C. Τα υποκείμενα που χρθςιμοποιοφνται 

περιςςότερο είναι θ αγριοκεραςιά, δθλαδι το ςπορόφυτο κεραςιάσ και θ μαχλεπιά. 

 

1.4.1 ΠΟΡΟΦΤΣΑ 

Α .Σπορόφυτα αγριοκεραςιάσ (Prunus avium, mazzard) 

Θ αγριοκεραςιά παράγεται από ςπόρο άγριασ ι καλλιεργθμζνθσ κεραςιάσ. Δίνουν 

δζνδρα πολφ ηωθρά και ορκόκλαδα. Το ριηικό ςφςτθμα είναι βακφ. Συνιςτϊνται για 

αμμοπθλϊδθ εδάφθ με καλι αποςτράγγιςθ. Αν και δεν ενδείκνυται για βαριά, υγρά 

και κακϊσ αεριηόμενα αςβεςτϊδθ εδάφθ, ςυγκριτικά με το μαχαλζπι ανζχονται 
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περιςςότερο τζτοιου είδουσ ςυνκικεσ. Μπαίνουν ςτθν παραγωγι ςε 3-4 χρόνια. 

Ραρουςιάηουν καλι ςυμβιβαςτότθτα με όλεσ τισ καλλιεργοφμενεσ ποικιλίεσ 

κεραςιάσ. Τα δζντρα που δίδει είναι μακρόβια. Είναι ανκεκτικά ςτο νθματϊδθ 

Melodogyne 22 javanica, μετρίωσ ανκεκτικά ςτο Melidogyne incognita και 

ευαίςκθτα ςτο Pratylenchus valnus. 

Β.Σπορόφυτα μαχαλεπίου (Ρ. Mahaleb)  

Θ μαχλεπιά (Cerasus Mahaleb) ονομάηεται επίςθσ και «Κεραςιά τθσ Αγίασ Λουκίασ». 

Ραρουςιάηουν μικρότερθ ηωθρότθτα από τα ςπορόφυτα αγριοκεραςιάσ (70%). 

Δίνουν δζντρα μζτριου μεγζκουσ και βραχφβια που μπαίνουν νωρίτερα ςε 

καρποφορία απ’ ότι δζνδρα που ζχουν ωσ υποκείμενο τθν αγριοκεραςιά. 

Συνιςτϊνται για αμμϊδθ εδάφθ, δεν ανζχονται υγρά εδάφθ. Ενδείκνυται για ξθρικά 

και αςβεςτϊδθ εδάφθ γιατί το ριηικό τουσ ςφςτθμα ειςχωρεί κάκετα και βακιά ςτο 

ζδαφοσ. 

 Θ παραγωγικι ηωι φκάνει τα 20 ζτθ. Δεν παρουςιάηουν καλι ςυμβιβαςτότθτα μ’ 

όλεσ τισ ποικιλίεσ κεραςιάσ όπωσ τα τραγανά Εδζςςθσ και ςτο ςθμείο εμβολιαςμοφ 

ςυνικωσ ςχθματίηεται εξόγκωμα (υπζρτροφία) κυρίωσ όταν εμβολιάηονται ψθλά 

πάνω απ’ το ζδαφοσ. Είναι ανκεκτικά στο Pseudomonas syringe και ςτο νθματϊδθ 

Meloidogyne incognita, ευαίςκθτα ςτο νθματϊδθ Meloidogyne javanica. 

Χαρακτθρίηονται ωσ πιο ανκεκτικά ςτθν ζλλειψθ ψευδαργφρου (Ηθ) από τα 

ςπορόφυτα αγριοκεραςιάσ. 
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1.4.2 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΘΣΑ 

Οι ποικιλίεσ κεραςιάσ εμβολιαςμζνεσ ςε υποκείμενο αγριοκεραςιάσ αρχίηουν να 

καρποφοροφν ςε θλικία 3-4 χρονϊν. Θ παραγωγικότθτα αυξάνεται μζχρι το 25° ζτοσ 

και διατθρείται ςτακερι ωσ και το 50° ζτοσ. Διάρκεια ηωισ γφρω ςτα 70 ζτθ.  

Ροικιλίεσ κεραςιάσ εμβολιαςμζνεσ ςε μαχαλζπι μπαίνουν ςτθν καρποφορία από το 

4° ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, θ απόδοςθ αυξάνει ωσ το 10° χρόνο. Θ αποδοτικότθτα 

παραμζνει ςτακερι ωσ και το 20° ζτοσ και κατόπιν μειϊνεται ςταδιακά. Μζγιςτθ 

διάρκεια ηωισ 50 ζτθ. Θ απόδοςθ ανά δζνδρο όταν βρίςκεται ςε πλιρθ παραγωγι 

μπορεί να φκάςει μζχρι τα 100 κιλά. 

 

 

Εικόνα 7: Καρπόσ κεραςιάσ 

 

1.5 ΣΕΧΝΙΚΘ ΣΘ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Κατά τθν εγκατάςταςθ ενόσ κεραςεϊνα χρειάηεται πριν τθ φφτευςθ να γίνει 

ανάλυςθ του εδάφουσ κακϊσ και του υπεδάφουσ. Αναλόγωσ του τφπου του 

εδάφουσ και του φυτοφ να εκλζγονται τα κατάλλθλα είδθ και προπάντων οι 

κατάλλθλοι τφποι των χρθςιμοποιοφμενων υποκειμζνων που ενδείκνυται για τον 

ςυγκεκριμζνο τφπο εδάφουσ όπωσ προκόψει από τθν δειγματολθψία. Ειδικά για 

ορεινζσ τοποκεςίεσ και με ψυχρό κλίμα που ζχουν εδάφθ μετρίωσ αςβεςτοφχα, 

ςυνεκτικά και υγρά πρζπει να εκλζγονται ηωθρζσ και ανκεκτικζσ ποικιλίεσ με όψιμθ 
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παραγωγι όπωσ φράουλα Βόλου, εμβολιαςμζνθ ςε υποκείμενο αγριοκεραςιάσ. Για 

πεδινζσ τοποκεςίεσ με ελαφρά εδάφθ, ξθρικά και αςβεςτοφχα προφυλαγμζνεσ από 

παγετοφσ να προτιμϊνται ποικιλίεσ λιγότερο εφρωςτεσ, πρϊιμεσ, μαλακόςαρκεσ και 

εμβολιαςμζνεσ ςε υποκείμενο μαχαλεπίου. 

Εδάφθ τα οποία καλλιεργοφνταν με άλλα είδθ πυρθνοκάρπων όπωσ ροδακινιζσ ι 

ακόμα και κεραςιζσ και προορίηονται για επαναφφτευςθ, πρζπει να καλλιεργθκοφν 

για δφο με τρία χρόνια με ςιτθρά και φςτρα να γίνει φφτευςθ ϊςτε να αποφευχκεί ο 

κίνδυνοσ να αναπτυχκοφν αςκζνειεσ από τθν επαναφφτευςθ. 

Ρριν τθν εγκατάςταςθ του κεραςεϊνα πρζπει να γίνει επιμελθμζνθ κατεργαςία του 

εδάφουσ ςε βάκοσ 30-40εκ. Το βάκοσ φυτεφςεωσ των νεαρϊν δενδρυλλίων πρζπει 

να είναι το ίδιο με αυτό που είχαν όταν ιταν ακόμθ ςτο φυτϊριο. Ζνα καλό όργωμα 

για τθν καταςτροφι των ηιηανίων είναι το ιδανικότερο πριν τθν φφτευςθ. Κυρίωσ 

αποςκοπεί ςτθν καταςτροφι των πολυετϊν ηιηανίων και τθ δθμιουργία αφράτου 

εδάφουσ. Κατάλλθλθ εποχι φυτεφςεωσ είναι το διάςτθμα Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 

αμζςωσ μετά τθν πτϊςθ των φφλλων και τα ορεινά Φεβρουάριου — Μαρτίου. Οι 

αποςτάςεισ φυτεφςεωσ εξαρτϊνται από το υποκείμενο, το ςχιμα διαμόρφωςθσ 

που κα δοκεί ςτα δζνδρα κακϊσ και τθν γονιμότθτα του εδάφουσ. Ειδικά για τα 

ςπορόφυτα αγριοκεραςιάσ οι αποςτάςεισ φυτεφςεωσ είναι ενδεικτικά 8X8 μζτρα 

και για τα νάνα υποκείμενα βυςςινιάσ κυμαίνονται: 4Χ4εκ., 4Χ3εκ., 4Χ2εκ., 3Χ2εκ. 

Πταν τα δζνδρα πρόκειται να διαμορφωκοφν ςε παλμζττα ι ςε άλλα γραμμωτά 

ςχιματα οι αποςτάςεισ πάνω ςτθ γραμμι πρζπει να μειωκοφν. 

Κατά τθ φφτευςθ δενδρυλλίων κεραςιάσ ζχουμε απϊλειεσ ςε δενδρφλλια γιατί 

χάνει εφκολα τουσ οφκαλμοφσ τθσ κατά τισ διάφορεσ μεταχειρίςεισ. ΓΤ αυτό πρζπει 

να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι ϊςτε να ζλκει το χϊμα ςε επαφι με το ριηικό 

ςφςτθμα. Μετά τθ φφτευςθ ακολουκεί άρδευςθ. Ρρζπει να προτιμϊνται 

δενδρφλλια με κοιμϊμενο οφκαλμό. Τα δενδρφλλια να είναι 1 — 3 ετϊν με πλοφςιο 

ριηικό ςφςτθμα, ευκείσ και υγιείσ κορμοφσ και να είναι πρόςφατα εκριηωμζνα από 

το φυτϊριο. 

Για τθν καλφτερθ ανάπτυξθ των δζνδρων τα πρϊτα χρόνια μετά τθν φφτευςθ ο 

κεραςεϊνασ πρζπει να φρεηάρεται και τα δζνδρα να ποτίηονται ςυχνά. Αηωτοφχοσ 

λίπανςθ δεν πρζπει να γίνεται εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ που θ ετιςια βλάςτθςθ 

δεν είναι ικανοποιθτικι. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ επιβάλλεται λίπανςθ με 30-60μτ 

νιτρικι αμμωνία ανά δζνδρο που μοιράηεται ςτα δφο με τρία πρϊτα ποτίςματα. Για 

να είναι ικανοποιθτικι θ ετιςια βλάςτθςθ αυτισ τθσ περιόδου πρζπει να αποκτιςει 

τελικό μικοσ 1 μζτρο. Για να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι ανάπτυξθ του ριηικοφ 

ςυςτιματοσ των δενδρυλλίων, πριν γίνει θ φφτευςθ γίνεται λίπανςθ του κεραςεϊνα 

με ζνα απλό υπερφωςφορικό λίπαςμα ςε ποςότθτα 100-120χγρ./ςτρζμμα. Αυτό το 

λίπαςμα ενςωματϊνεται ςτο ζδαφοσ κατά το τελευταίο όργωμα πριν τθ φφτευςθ. 
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2.ΚΑΛΛΙΕΡΓΘΣΙΚΘ ΦΡΟΝΣΔΑ ΣΘ ΚΕΡΑΙΑ 

2.1 ΚΛΑΔΕΜΑ 

Ραλαιότερα ςτθν Ελλάδα επικρατοφςε θ αντίλθψθ ότι θ κεραςιά είναι δζνδρο που 

δεν χρειάηεται κλάδεμα, και αυτό επειδι οι μεγάλεσ ακανόνιςτεσ τομζσ που 

γίνονται ςε δζνδρα θλικιωμζνα ι ςε κλάδουσ χονδροφσ, δεν επουλϊνονται ι 

επουλϊνονται δφςκολα. Με αποτζλεςμα τθν εμφάνιςθ διαφόρων παραςιτικϊν 

αςκενειϊν. 

Σιμερα όμωσ ζχει γίνει κατανοθτό ότι και θ κεραςιά όπωσ και τα άλλα οπωροφόρα 

δζνδρα χρειάηεται κλάδευμα για να δϊςει τθν καλφτερθ ποιότθτα καρποφ κακϊσ 

και τισ μζγιςτεσ αποδόςεισ. Επίςθσ με το κλάδευμα περιορίηεται και το μζγεκοσ του 

δζνδρου. Στη κεραςοκαλλιζργεια τα πιο επικρατζςτερα ςχιματα διαμόρφωςθσ των 

δζντρων είναι το ελεφκερο κφπελλο,θ παλμζττα, το κυπαριςςάκι και το κλάδεμα 

καρποφορίασ.  

 

2.1.1 ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΤΠΕΛΛΟ 

 

 

Εικόνα 8: Διαμόρφωςθ Ελεφκερου κυπζλλου  

Το ελεφκερο κφπελλο είναι ζνα κλαςικό ςχιμα διαμόρφωςθσ, που επιτρζπει τον 

καλό αεριςμό και φωτιςμό των δζνδρων, εκμεταλλεφεται τα εδάφθ όλων των ειδϊν 

και όλων των κλίςεων, με αποςτάςεισ φφτευςθσ που ποικίλλουν ανάλογα με το 

χρθςιμοποιοφμενο υποκείμενο. Μειονεκτεί ςτο ότι δυςχεραίνει τθ ςυγκομιδι, 

γεγονόσ που αυξάνει κατακόρυφα το τελικό κόςτοσ του παραγόμενου προϊόντοσ και 

ςτο ότι οι αποδόςεισ του είναι μικρότερεσ από τα γραμμικά ςχιματα. 
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 Τθ χρονιά τθσ φφτευςθσ τα φυτωριακά δενδρφλλια κλαδεφονται ςε φψοσ 70-90 

εκατ. από το ζδαφοσ.  

Το δεφτερο χρόνο διαλζγονται 4-6 βλαςτοί κατάλλθλοι για βραχίονεσ και 

κλαδεφονται ςε μικοσ 70-90 εκατ. Πλοι οι υπόλοιποι αφαιροφνται από τθ βάςθ. 

Εάν δεν υπάρχουν 4-6 βλαςτοί, αλλά λιγότεροι, κλαδεφονται ςε μικοσ 20-30 εκατ. 

και οι απαραίτθτοι βραχίονεσ παίρνονται τον επόμενο χρόνο. 

Τον τρίτο χρόνο διαλζγονται τρεισ βλαςτοί από κάκε βραχίονα και οι υπόλοιποι 

αφαιροφ- νται από τθ βάςθ τουσ. Από τουσ τρεισ βλαςτοφσ, ο ζνασ χρθςιμοποιείται 

για επζκταςθ του βραχίονα και κλαδεφεται ςε μικοσ 70-90 εκατ. Οι άλλοι δφο 

προορίηονται για καρποφορία και δεν κλαδεφονται. Ο βλαςτόσ που χρθςιμοποιείται 

για επζκταςθ του βραχίονα πρζπει να ςχθματίηει μεγάλθ γωνία με τον κατακόρυφο 

άξονα και να αποτελεί φυςικι ςυνζχεια του βραχίονα. Οι βλαςτοί που προορίηονται 

για καρποφορία πρζπει να είναι ςχεδόν οριηόντιοι και να βρίςκονται αριςτερά και 

δεξιά του βραχίονα. 

 

2.1.2 ΠΑΛΜΕΣΣΑ 

 

Εικόνα 9: Διαμόρφωςθ Ραλμζττασ  

Τον πρϊτο χρόνο φφτευςθσ για τθν διαμόρφωςθ του δενδρυλλίου ςε παλμζττα 

γίνονται οι ίδιεσ ενζργειεσ κλαδζματοσ που γίνονται και για τθ διαμόρφωςθ ςε 

κφπελλο. Θ διαφορά ζγκειται ςτο ότι τα δενδρφλλια κλαδεφονται ςε φψοσ 60-70εκ.  

Τον δεφτερο χρόνο επιλζγονται τρεισ βλαςτοί, ζνασ κατακόρυφοσ και δφο πλάγιοι, 

δεξιά και αριςτερά του κατακόρυφου, οι οποίοι κατευκφνονται πάνω ςτθ γραμμι. 

Οι πλάγιοι πρζπει να ςχθματίηουν γωνία με τον κατακόρυφο άξονα 45° — 60° και οι 

τρεισ βλαςτοί κλαδεφοντασ ςε μικοσ 70- 90εκ. 

Τον τρίτο χρόνο από τουσ βλαςτοφσ που ζχουν εκπτυχκεί από το άκρο του 

κατακόρυφου άξονα γίνεται επιλογι των τριϊν ηωθρότερων βλαςτϊν και 
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διαμόρφωςθ αυτϊν όπωσ τον προθγοφμενο χρόνο. Οι πλάγιοι βλαςτοί που 

αφζκθκαν το δεφτερο χρόνο για να αποτελζςουν τον πρϊτο όροφο, ανοίγονται 

τϊρα περιςςότερο, μζχρι 80° -90°. Κατά τον ίδιο τρόπο ςυνεχίηεται θ διαμόρφωςθ 

και τα επόμενα χρόνια, ϊςπου να διαμορφωκοφν όλοι οι όροφοι και να αποκτιςει 

το δζνδρο το κανονικό του μζγεκοσ. 

 Οι ςειρζσ των ςυρμάτων για τθν πρόςδεςθ των βλαςτϊν τοποκετοφνται ςε 

αποςτάςεισ 90 εκ. θ μία από τθν άλλθ.  

Ο ςχθματιςμόσ των ορόφων εξαρτάται από τθ ηωθρότθτα του υποκειμζνου. Πταν 

ζχουμε ςπορόφυτο αγριοκεραςιάσ πρζπει να ςχθματιςτοφν τζςςερισ τουλάχιςτον 

όροφοι. Το μζγεκοσ του δζνδρου δεν πρζπει να μειϊνεται με κλάδευμα κάτω από 

το όριο τθσ φυςιολογικισ τάςθσ ανάπτυξθσ τθσ ποικιλίασ. 

 

2.1.3 ΚΤΠΑΡΙΑΚΙ 

 

Εικόνα 10: Διαμόρφωςθ Κυπαριςςάκι  

Το κυπαριςςάκι είναι ζνα κλαςικό ςχιμα διαμόρφωςθσ, που επιτρζπει τον καλό 

αεριςμό και φωτιςμό των δζνδρων, εκμεταλλεφεται τα εδάφθ όλων των ειδϊν και 

όλων των κλίςεων, με αποςτάςεισ φφτευςθσ που ποικίλλουν αναλόγωσ του 

χρθςιμοποιοφμενου υποκείμενου. Μειονεκτεί ςτο ότι δυςχεραίνει τθ ςυγκομιδι, 

γεγονόσ που αυξάνει κατακόρυφα το τελικό κόςτοσ του παραγόμενου προϊόντοσ και 

ςτο ότι οι αποδόςεισ του είναι μικρότερεσ από τα γραμμικά ςχιματα. Τα τελευταία 

χρόνια δεν προτιμάται ςτισ νζεσ φυτεφςεισ κεραςεϊνων. Τθ χρονιά τθσ φφτευςθσ τα 

φυτωριακά δενδρφλλια κλαδεφονται ςε φψοσ 90 εκατ. περίπου. Εάν το φψοσ τουσ 

είναι μικρότερο από 90 εκατ., τςιμπιζται μόνο θ κορυφι τουσ.  

Μόλισ αρχίςει (τθν άνοιξθ) θ ζκπτυξθ ετιςιων βλαςτϊν και το μικοσ τουσ φτάςει τα 

10-15 εκατ., διαλζγονται τρεισ κατάλλθλοι πλάγιοι βλαςτοί, περιμετρικά του 

δενδρυλλίου και ζνασ κατακόρυφοσ για κεντρικόσ άξονασ. Οι υπόλοιποι 
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αφαιροφνται. Οι πλάγιοι ανοίγονται κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε να ςυνεχιςτεί θ 

ανάπτυξι τουσ ςε οριηόντια κατεφκυνςθ. 

 Το δεφτερο χρόνο, ο κατακόρυφοσ άξονασ κλαδεφεται ςε φψοσ 90 εκατ. από τον 

πρϊτο όροφο. Οι πλάγιοι, εάν δεν ζχουν εκπτφξει βλαςτοφσ τρίτθσ τάξθσ ι ζχουν 

αποκτιςει μεγάλο μικοσ, κλαδεφονται επίςθσ. Τθν άνοιξθ τθσ δεφτερθσ χρονιάσ και 

μόλισ αρχίςει θ ζκπτυξθ τθσ νζασ βλάςτθςθσ, γίνονται οι ίδιεσ επεμβάςεισ που 

ζγιναν τθν πρϊτθ άνοιξθ. Αυτι τθ φορά οι πλάγιοι διαλζγονται με τζτοιο τρόπο, 

ϊςτε να βρίςκονται ανάμεςα από τουσ πλάγιουσ του πρϊτου ορόφου. Οι ίδιεσ 

επεμβάςεισ γίνονται και τα επόμενα χρόνια, μζχρι να ςυμπλθρωκοφν 3-4 όροφοι. 

Οι βραχίονεσ του πρϊτου ορόφου πρζπει να ζχουν μεγαλφτερο μικοσ από εκείνουσ 

του δεφτερου, του δεφτερου από του τρίτου κ.ο.κ.  

Το τελικό ςχιμα του δζνδρου μοιάηει με κυπαριςςιοφ. Οι επεμβάςεισ που 

αναφζραμε παραπάνω πρζπει να ςυμπλθρϊνονται με τακτικά κερινά κλαδζματα. 

Νζοι βλαςτοί, που δε χρειάηονται, πρζπει να αφαιροφνται μόλισ εκπτυχκοφν. 

Βλαςτοφσ που αποκτοφν μικοσ μεγαλφτερο από το επικυμθτό, πρζπει να τουσ 

κονταίνουμε.  

Βλαςτοί που δε διακλαδίηονται ςτα ςθμεία που επικυμοφμε, κλαδεφονται επίςθσ, 

για να διακλαδωκοφν. Δεν μασ ενδιαφζρει μόνο το ςχιμα του δζνδρου, αλλά και να 

«ντυκεί» με καρποφόρουσ βλαςτοφσ. 

 

2.1.4 ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑ 

Με το κλάδεμα καρποφορίασ επιδιϊκουμε τθ διατιρθςθ του ςχιματοσ 

διαμόρφωςθσ του δζνδρου που αποφαςίςτθκε από τθν αρχι, τθν ζκπτυξθ κάκε 

χρόνο ηωθρισ ετιςιασ βλά- ςτθςθσ και ικανοποιθτικοφ αρικμοφ καρποφόρων 

οργάνων, τθ διατιρθςθ τθσ ηϊνθσ καρπο- φορίασ ςτουσ κεντρικοφσ άξονεσ 

τροφοδοςίασ με κρεπτικά ςτοιχεία, τον καλό φωτιςμό και αεριςμό τθσ κόμθσ και 

τθν παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων καρποφ, εξαιρετικισ ποιότθτασ. Οι βαςικζσ 

ενζργειεσ ςυνοπτικά είναι: 

 Πλοι οι μεγάλοι κλάδοι που καταςτρζφουν το ςχιμα αφαιροφνται από τθ 

βάςθ. Το ίδιο και οι ετιςιοι. 

 Κλάδοι ξθροί, άρρωςτοι, διαςταυροφμενοι, επικαλυπτόμενοι, ςτο εςωτερικό 

τθσ κόμθσ κ.λπ. αφαιροφνται.  

 Κλάδουσ πολφ μεγάλουσ, που κρζμονται κ.λπ. τουσ κονταίνουμε.  

 Ετιςιοι βλαςτοί πολλοί ςε αρικμό ςε κάκε διετι, πολφ πυκνοί και 

ςκιαηόμενοι, αραιϊνονται. 
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 Κλάδοι λαίμαργοι, χοντροί, ανταγωνιςτζσ τθσ κορυφισ, ιδιαίτερα ςτο 

μονόκλωνο ςφςτθμα διαμόρφωςθσ, αφαιροφνται.  

 Καρποφόρα όργανα πολφ πυκνά, φαινόμενο που εμφανίηεται ιδιαίτερα ςε 

αυτογόνιμεσ ποικιλίεσ, αραιϊνονται επίςθσ, για τθν απόκτθςθ καρποφ 

μεγάλου μεγζκουσ.  

 

 

2.2 ΑΡΔΕΤΘ 

 

Εικόνα 11: Σφςτθμα Άρδευςθσ  

Στθ χϊρα μασ οι αρδεφςεισ ςτθν κεραςιά, κα πρζπει να αρχίηουν από πολφ νωρίσ 

τθν άνοιξθ, γιατί τθν περίοδο αυτι ζχει τισ μεγαλφτερεσ ανάγκεσ ςε νερό, λόγω του 

ότι πρζπει ταχφτατα να αναπτφξει και να ωριμάςει τον καρπό, αφοφ θ καρπικι 

περίοδοσ διαρκεί από 40 ζωσ 60 θμζρεσ μόνο, ανάλογα με τθν ποικιλία. Να 

ςυνεχίηονται όλο το καλοκαίρι ςε τακτικά χρονικά διαςτιματα και να ςταματοφν το 

φκινόπωρο, που κα αρχίςουν οι φκινοπωρινζσ βροχζσ. Πταν θ άνοιξθ είναι ξθρι, οι 

αρδεφςεισ κα πρζπει να ξεκινοφν από τθν ανκοφορία των δζνδρων και όταν το 

φκινόπωρο είναι επίςθσ ξθρό κα πρζπει να ςταματοφν λίγο πριν τθν ζναρξθ τθσ 

πτϊςθσ των φφλλων. 

Θ υπερβολικι χοριγθςθ νεροφ, με ςυχνότερεσ αρδεφςεισ και με μεγαλφτερεσ 

ποςότθτεσ νεροφ από το κανονικό, αυξάνει τθν εδαφικι υγραςία. Θ αφξθςθ τθσ 

εδαφικισ υγραςίασ δυςχεραίνει τον αεριςμό των ριηϊν, αφοφ οι εδαφικοί πόροι 

γεμίηουν νερό και δυςκολεφεται θ αναπνοι τουσ, που είναι κακοριςτικι για τθ 

λειτουργία τουσ. Ακόμθ, θ αυξθμζνθ υγραςία του εδάφουσ, αυξάνει τθν υγραςία 

του οπωρϊνα, που εγκλωβίηεται από τθν κόμθ των δζνδρων και ευνοοφνται οι 

προςβολζσ των δζνδρων από μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ και ζντομα 
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2.2.1 υςτιματα άρδευςθσ 

Με τθν ςτάγδθν άρδευςθ θ εφαρμογι του νεροφ γίνεται υπό τθ μορφι ςταγόνων 

ςε μικρζσ ςυνεχείσ δόςεισ για κάκε δζνδρο με τοποκζτθςθ ςωλινων από .Υ.Ο. με 

ςταλακτιρεσ κατά μικοσ των ςειρϊν. Θ εγκατάςταςθ αυτοφ του ςυςτιματοσ 

κερδίηει ζδαφοσ αφινοντασ πίςω τ’ άλλα ςυςτιματα άρδευςθσ. Αυτό ζγκειται ςτο 

μικρό κόςτοσ. Λειτουργίασ που ζχει, ςτθν οικονομία νεροφ ςε ποςοςτό 25% ζωσ και 

50% ςυγκριτικά με τθν άρδευςθ με κατάκλιςθ και επίςθσ ςτο ότι μπορεί να δοκεί 

ςτα δζνδρα ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα νεροφ. 

Κατά τθν άρδευςθ με κατάκλιςθ το νερό κατακλφηει ολόκλθρθ τθν επιφάνεια του 

εδάφουσ που αρδεφεται και παραμζνει ς’ αυτι μζχρι να απορροφθκεί θ ποςότθτα 

νεροφ που χρειάηεται για άρδευςθ. Συνιςτάται για επίπεδα εδάφθ μικρισ 

διθκθτικότθτασ κακϊσ και για πακογενι εδάφθ για τθν απόπλυςθ και 

απομάκρυνςθ των αλάτων. Σφμφωνα με τθ μζκοδο αυτι καταςκευάηονται λεκάνεσ 

κυκλικζσ, ιςοπεδωμζνεσ και οι υψομετρικζσ διαφορζσ ςτα διάφορα ςθμεία τθσ 

λεκάνθσ να μθν υπερβαίνουν τα 2-3εκ. Αυτζσ οι λεκάνεσ είναι ατομικζσ μια για κάκε 

κεραςιά. Το νερό τροφοδοτείται μζςα ς’ αυτζσ με πίεςθ ςυνικωσ 1-2 ατμόςφαιρεσ 

διαμζςου ςωλθνϊςεων. Το νερό δεν πρζπει να κτυπάει ςτον κορμό του δζνδρου 

γιατί θ κεραςιά είναι ευαίςκθτο δζνδρο, ζχει λεπτό φλοιό όπου τραυματίηεται 

εφκολα και ζτςι αναπτφςςονται αςκζνειεσ του λαιμοφ. 

 

2.3 ΛΙΠΑΝΘ 

Απαραίτθτεσ κρίνονται οι εδαφολογικζσ και φυλλοδιαγνωςτικζσ αναλφςεισ κάκε 

δφο ζωσ τζςςερα χρόνια, για τον προςδιοριςμό τθσ περιεκτικότθτασ και 

διακεςιμότθτασ των κρεπτικϊν ςτοιχείων, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ κρεπτικισ 

κατάςταςθσ των δζνδρων. Θ λίπανςθ τθσ κεραςιάσ πρζπει να γίνεται πάντα ςε 

ςυνεννόθςθ με υπεφκυνο γεωπόνο τθσ περιοχισ καλλιζργειασ και αφοφ λθφκοφν 

υπόψθ τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ. Στον κακοριςμό των λιπαντικϊν αναγκϊν 

τθσ κεραςιάσ κα πρζπει να ςυνεκτιμϊνται το μικοσ τθσ βλάςτθςθσ, το χρϊμα 

των φφλλων, θ παραγωγι και θ ανάλυςθ εδάφουσ και φφλλων. 

Άηωτο (Ν) 

Στθν κεραςιά το άηωτο αυξάνει τθ βλάςτθςθ και παραγωγι. Θ ζλλειψθ αηϊτου 

εκδθλϊνεται με τθν παραγωγι κοντϊν και λεπτϊν επάκριων βλαςτιςεων, μικρϊν 

χλωρωτικϊν φφλλων και μικρϊν, που ωριμάηουν νωρίσ, καρπϊν. Τα ςυμπτϊματα 

όμωσ αυτά μπορεί να προκλθκοφν και από φυςικζσ ι μθχανικζσ ηθμιζσ των ριηϊν ι 

του κορμοφ των δζνδρων, από κακι αποςτράγγιςθ του εδάφουσ ι από ξθραςία. Σ' 

αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, αν και υπάρχει αρκετό άηωτο ςτο ζδαφοσ, το φυτό αδυνατεί 
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να προςλάβει αρκετι ποςότθτα, για να καλφψει τισ ανάγκεσ του. Θ περίςςεια 

αηϊτου κακυςτερεί τθν ωρίμανςθ των καρπϊν και τθν εμφάνιςθ του 

χαρακτθριςτικοφ χρωματιςμοφ των. Θ παροχι αηϊτου πρζπει να μειϊνεται ςτα 

δζνδρα, που κλαδεφονται αυςτθρά και ςε εκείνα που θ παραγωγι τουσ 

καταςτράφθκε από παγετό. 

 

Θειικι αμμωνία 

Εφαρμόηεται ςε εδάφθ ουδζτερα, ελαφρϊσ αλκαλικά ι ελαφρϊσ άξινα. Οι 

ποςότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται εξαρτϊνται από το μζγεκοσ του δζνδρου, το 

φορτίο που φζρει ςε καρποφσ και τθ ηωθρότθτα τθσ ετιςιασ βλάςτθςθσ. Σε δζνδρα 

πλιρουσ παραγωγισ ρίχνεται ποςότθτα 4-6 κιλά/δζνδρο. Καλφτερθ εποχι για τθν 

εφαρμογι κειικισ αμμωνίασ είναι 40 θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ τθσ βλάςτθςθσ 

περίπου κατά τα τζλθ Φεβρουάριου. Από τθν άνκιςθ μζχρι τθν ωρίμανςθ του 

καρποφ δεν γίνεται καμία λίπανςθ. Μετά τθ ςυγκομιδι των καρπϊν όταν τα δζνδρα 

είναι υπερφορτωμζνα γίνεται εφαρμογι με λίπανςθ Ιχλγρ. Νιτρικισ 

αμμωνίασ/δζνδρο ςε ςυνδυαςμό με άρδευςθ. 

 

Φϊςφορο (Ρ) 

 Τα πιο πολλά εδάφθ,παρζχουν αρκετι ποςότθτα φωςφόρου και θ προςτικζμενθ 

ποςότθτα κα πρζπει να αντιςτοιχεί ς' εκείνθ που απορροφάται κάκε χρόνο απ' τα 

δζνδρα. Θ παροχι φωςφόρου ςτο ζδαφοσ ςε ποτιςτικοφσ κεραςεϊνεσ αυξάνει τθν 

περιεκτικότθτα του φωςφόρου ςτα φφλλα και τουσ καρποφσ, αλλά δεν επθρεάηει 

τθν ωρίμαςθ ι τθ διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των καρπϊν. Ο ρόλοσ του φωςφόρου 

ςτθ ςφνκεςθ των πθκτινϊν και τθ ςυνεκτικότθτα τθσ ςάρκασ των καρπϊν δεν ζχει 

ακόμα διευκρινιςτεί πλιρωσ. 

 

Κάλιο (Κ) 

Είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο για τθν κεραςιά. Θ ζλλειψθ του προκαλεί ςτα φφλλα 

ςυςτροφι προσ τθν πάνω επιφάνεια και περιφερειακά κάψιμο. Πταν υπάρχει 

περίςςεια καλίου προκαλείται λφςθ τθσ ςάρκασ των καρπϊν γιατί μειϊνεται θ 

περιεκτικότθτα των αδιάλυτων πθκτινικϊν ουςιϊν ςε υγρό περιβάλλον. Θ κεραςιά 

ςε ςφγκριςθ με τα άλλα οπωροφόρα όπωσ τθ μθλιά, δαμαςκθνιά και ροδακινιά 

μπορεί να αξιοποιιςει καλφτερα εδάφθ ςχετικϊσ φτωχά ςε κάλιο. Εφαρμόηεται 

αργά το φκινόπωρο μζχρι και τα τζλθ Δεκεμβρίου. Ακολουκεί φρεηάριςμα και 

παράχωμα ςτο ζδαφοσ μζχρι 30εκ.περίπου. 
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Μαγνθςίου (Mg) 

Πταν υπάρχει τροφοπενία μαγνθςίου (Mg), τα πρϊτα ςυμπτϊματα εμφανίηονται 

υπό μορφι χλωρϊςεων κατά μικοσ των περικωρίων των φφλλων. Αυτζσ οι 

χλωρϊςεισ επεκτείνονται μεταξφ των νευρϊςεων, τα φφλλα κιτρινίηουν και 

νεκρϊνονται. Το πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται με προςκικθ κειικοφ μαγνθςίου 

(Μμ80) ςτο ζδαφοσ. 

 

Μαγγανίου (Μn) 

Πταν ζχουμε ζλλειψθ μαγκανίου (Μn) παρατθροφνται χλωρϊςεισ μεταξφ των 

νευρϊςεων των φφλλων. Επιςυμβαίνει όταν θ περιεκτικότθτα του ςτα φφλλα είναι 

17-18ρριπ. Διορκϊνεται με διαφυλλικό ψεκαςμό νωρίσ το καλοκαίρι με διάλυμα 

κειικοφ μαγγανίου (MgS04) ςυγκζντρωςθσ 0,6%. 

 

2.4 ΤΓΚΟΜΙΔΘ 

Ο καρπόσ ςυγκομίηεται μαηί με τον ποδίςκο. Αν δεν γίνει αυτό οι ιςτοί γφρω από τον 

ποδίςκο ςπάηουν και ο καρπόσ ςαπίηει πολφ γριγορα. Επίςθσ γίνεται με προςοχι θ 

κοπι των καρπϊν, ζτςι ϊςτε να μθν καταςτρζφονται οι ροηζτεσ γιατί αυτό οδθγεί 

ςε μειωμζνθ ανκοφορία το επόμενο ζτοσ. Τα κεράςια, που προορίηονται για νωπι 

κατανάλωςθ, ςυγκομίηονται κατά κανόνα με το χζρι, μαηί με τον ποδίςκο, ςυνικωσ 

ςε 1-2 χζρια. Κατά τθ ςυλλογι οι ποδίςκοι πιάνονται κοντά ςτθ βάςθ τουσ με τον 

αντίχειρα και το δείκτθ του χεριοφ και ςτρζφονται αντίκετα προσ τα λογχοειδι. 

Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτο να μθ προκλθκεί ηθμιά ςτουσ ποδίςκουσ και 

ςτα καρποφόρα λογχοειδι. Αν οι ποδίςκοι δε ηθμιωκοφν κατά τθ ςυλλογι 

ηαρϊνουν ςε βακμό που εξαρτάται από τθ κερμοκραςία και υγραςία, αλλά δε 

καφετιάηουν. Αν όμωσ οι ποδίςκοι ηθμιωκοφν, καφετιάηουν γριγορα, λόγω 

ενηυμικισ δράςθσ. Τα κεράςια που προορίηονται για μεταποίθςθ, ςυγκομίηονται 

μθχανικά. Μ' αυτι όμωσ τθν τεχνικι ο καρπόσ αποςπάται απ' τον ποδίςκο και 

υφίςταται μθχανικοφσ τραυματιςμοφσ, που τον κακιςτοφν ευάλωτο ςτθ ςιψθ. Γι’ 

αυτό τα κεράςια αυτά πρζπει μζχρι να μεταφερκοφν ςτο εργοςτάςιο για 

μεταποίθςθ, να προψυχκοφν με υδρόψυξθ (ρίχνονται ςε δεξαμενι με νερό 

κερμοκραςίασ περίπου 10oC).  

Τα κεράςια πρζπει να ςυλλζγονται αν είναι δυνατόν, κατά το πιο δροςερό τμιμα 

τθσ μζρασ. Πταν ο καιρόσ είναι ηεςτόσ, θ διαπνοι των φφλλων των δζνδρων είναι 

ζντονθ. Κατά τα ηεςτά τμιματα τθσ μζρασ (ςυνικωσ μετά το μεςθμζρι) ο καρπόσ 

ενδζχεται να παρουςιάηει ζλλειψθ νεροφ, που κατά τθ ςυντιρθςθ ι τθ διάκεςθ 
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εκδθλϊνει ζντονα ςυμπτϊματα υποβακμιςμζνθσ ποιότθτασ. Για να διατθρθκεί θ 

ςπαργι των καρπϊν και να μειωκεί θ φκορά τουσ, το ζδαφοσ του οπωρϊνα πρζπει 

να διατθρείται υγρό κατά τθν περίοδο τθσ ςυγκομιδισ. Ρρζπει να τονιςτεί ότι θ 

ςυρρίκνωςθ ι ξιρανςθ του ποδίςκου του καρποφ προκαλεί αφυδάτωςθ ςτον 

καρπό, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ποιότθτασ και γεφςθσ των καρπϊν 

και τθν αφξθςθ τθσ φκοράσ. 

Τα κεράςια αμζςωσ μετά τθ ςυλλογι τουσ πρζπει να διατθροφνται ςε ςκιερό μζροσ 

και να ςκεπάηονται με βρεγμζνο καραβόπανο. Θ ζκκεςθ ςτον ιλιο ι ςτον άνεμο 

αυξάνει τθ διαπνοι των καρπϊν και ςμικρφνει το χρόνο διατθριςεωσ τουσ. Οι 

καρποί ςυνιςτάται να μεταφζρονται το ταχφτερο δυνατό ςτουσ αποκθκευτικοφσ 

χϊρουσ διαλογισ και ςυντιρθςθσ ςε φορτθγά με ςφςτθμα ψφξθσ και υγραςίασ. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι οι προςτατευόμενοι καρποί με κατάλλθλα υλικά 

ζχαςαν 0.4-1.0% του βάρουσ τουσ, λόγω διαπνοισ, ενϊ οι μθ προςτατευόμενοι 1.8-

2.1% του βάρουσ τουσ κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο. Τα ποςοςτά όμωσ αυτά 

πρζπει να ποικίλλουν ανάλογα με τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ, τθ διάρκεια παραμονισ 

τουσ ςτον οπωρϊνα, το χρόνο μεταφοράσ και τθ διάρκεια αποκικευςθσ, πριν από 

τθ ςυςκευαςία. 

 

Εικόνα 12: Συγκομιδι καρπϊν κεραςιάσ  
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3. ΕΔΑΦΙΚΕ-ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΑΠΑΙΣΘΕΙ  

Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται διάφορα ςθμαντικά ςτοιχεία για τθν 

κατάςταςθ του ςυγκεκριμζνου χωραφιοφ ςτο οποίο ζγινε το πείραμα.  

ΑΝΑΛΤΕΙ 0-30 cm 30-60 cm 

Μθχ. φςταςθ sandy loam loam 
Ph 8,4 8,08 
EC 537 μσ/cm 328 μσ/cm 
Οργαν. Ουςία 1,12 1,03 
CaCo3 1,253 1,367 
Cu 3,82 ppm 3,75 ppm 
Fe 6,27 ppm 7,92 ppm 
Mn 4,76 ppm 4,05 ppm 
Zn 1,91 ppm 2,10 ppm 
No3-N mg/Kg 47,59 58,49 
P mg/Kg 29,07 49,59 
K mg/kg 260 250 
B mg/Kg 0,37 0,15 
 

Εικόνα 13: Εδαφικζσ Αναλφςεισ  

 

3.1 ΚΛΙΜΑ  

Από τα κλιματολογικά ςτοιχεία θ κερμοκραςία παίηει κακοριςτικό ρόλο για τθν 

καλλιζργεια τθσ κεραςιάσ  και ακολουκοφν θ βροχι, θ υγραςία, ο παγετόσ, το 

χαλάηι και το χιόνι. 

 

3.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ  

Θ μζςθ κερμοκραςία κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ κυμαίνεται μεταξφ 5,9 ζωσ 4,08 

0C. Τθν περίοδο τθσ άνοιξθσ θ μζςθ κερμοκραςία κυμαίνεται μεταξφ 7,1 και 15,3 

°(3. Το καλοκαίρι είναι αρκετά κερμό με εφροσ κερμοκραςιϊν μεταξφ 20,7 και 

34,8°(3. Τα τελευταία χρόνια θ κερμοκραςία ζφκαςε ζωσ και A20C ςθμειϊνοντασ 

καφςωνα, πράγμα επιηιμιο για τθν καλλιζργεια τθσ κεραςιάσ διότι χρειάηεται 

δροςερό καλοκαίρι. Το φκινόπωρο θ κερμοκραςία κυμαίνεται μεταξφ 9,2 και 18,2°. 
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3.3 ΒΡΟΧΟΠΣΩΘ  

Ο κυριότεροσ όγκοσ των βροχοπτϊςεων ςθμειϊνεται τθν περίοδο Νοεμβρίου - 

Φεβρουάριου. Τθν άνοιξθ ςθμειϊνονται βροχοπτϊςεισ ςε ικανοποιθτικό βακμό 

ενϊ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ οι περιςςότερεσ βροχοπτϊςεισ παρατθροφνται 

τον μινα Αφγουςτο. Θ περίοδοσ τθσ άνκθςθσ και ανάπτυξθσ των καρπϊν πρζπει να 

είναι απαλλαγμζνθ από βροχζσ γιατί κατά τθν άνκθςθ μειϊνεται ςε ςθμαντικό 

βακμό το ποςοςτό καρπόδεςθσ και προκαλείται ςχίςιμο των καρπϊν ςτισ 

ςκλθρόςαρκεσ ποικιλίεσ. Επίςθσ ευνοείται θ ανάπτυξθ μυκθτολογικϊν αςκενειϊν 

και κυρίωσ τθσ  μονίλιασ. 

 

3.4. ΤΓΡΑΙΑ 

Θ ςχετικι υγραςία τθσ ατμόςφαιρασ ςτο Μεςόβουνο Ρτολεμαίδασ του Νομοφ 

Κοηάνθσ φτάνει τα υψθλότερα επίπεδα κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ ςε ποςοςτό 

μεταξφ 67% ζωσ και 80%. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ θ ςχετικι υγραςία κυμαίνεται 

ςε χαμθλότερα επίπεδα μεταξφ 42% και 65%. Θ υψθλι όμωσ ςχετικι υγραςία που 

παρατθρείται τον Απρίλιο ευνοεί τθν εξάπλωςθ του μφκθτα Sclerotinia sp. 

 

3.5 ΠΑΓΕΣΟ 

 

Εικόνα 14: Ράγοσ ςε κλαδιά κεραςιάσ  

Το φαινόμενο του παγετοφ παρατθρείται κατά τισ αίκριεσ νφχτεσ του χειμϊνα ι τθσ 

άνοιξθσ όταν επικρατοφν ςυνκικεσ άπνοιασ και χαμθλϊν κερμοκραςιϊν. Υπό αυτζσ 

τισ ςυνκικεσ όταν θ κερμοκραςία πζςει κάτω του μθδενόσ ζχουμε το φαινόμενο 

του παγετοφ κατά τισ 4:00-5:00 το πρωί. Οι πιο καταςτρεπτικοί είναι οι ανοιξιάτικοι 

παγετοί όταν ςθμειϊνονται κάτω των —3,9°0 γιατί τότε τα δζντρα βρίςκονται ςτο 

πιο ευαίςκθτο ςτάδιο τθσ ζκπτυξθσ των οφκαλμϊν, τθσ άνκθςθσ και τθσ 
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γονιμοποίθςθσ και ευνοείται ζτςι θ εμφάνιςθ προςβολισ από μονίλια. Επίςθσ 

παρόλο που θ κεραςιά είναι ανκεκτικι ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ευαίςκθτθ ςε 

παγετό πριν τα δζντρα μπουν ςε πλιρθ λικαργο. Ηθμιζσ μποροφν να ςθμειωκοφν 

το μινα Νοζμβριο αν θ κερμοκραςία πζςει κάτω των -17°0 γι’ αυτό αρχζσ 

φκινοπϊρου αναςτζλλονται τα αηωτοφχα λιπάςματα και τα ποτίςματα ϊςτε να μπει 

νωρίσ το δζντρο ςε λικαργο.   

 

3.6 ΧΙΟΝΙ  

Το χιόνι είναι πολφ ςυνθκιςμζνο φαινόμενο ςτο Μεςόβουνο Ρτολεμαΐδασ του 

Νομοφ Κοηάνθσ κατά τουσ χειμερινοφσ μινεσ αλλά και το Μάρτιο. Οι περιςςότερεσ 

χιονοπτϊςεισ ςθμειϊνονται το μινα Φεβρουάριο. 

 

3.7 ΧΑΛΑΗΙ 

 

Εικόνα 15: Χαλάηι ςε καρποφσ κεραςιάσ  

Χαλαηόπτωςθ παρατθρείται κυρίωσ τθν άνοιξθ και κάποιεσ φορζσ ακόμθ και τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ. Οι επιπτϊςεισ ςτα δζντρα είναι δυςμενείσ όταν βρίςκονται 

ςτο ςτάδιο ανκοφορίασ γιατί ζχουμε καταςτροφι των ανκζων, δεν γίνεται 

επικονίαςθ και μερικζσ χρονιζσ θ μείωςθ τθσ παραγωγισ είχε φτάςει και το 80%. 

Επίςθσ αν ςθμειωκεί χαλαηόπτωςθ κατά τθν καρπόδεςθ και ωρίμανςθ των καρπϊν, 

ςθμειϊνεται καρπόπτωςθ. 
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4. ΕΝΣΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΕΡΑΙΑ 

Το πρόγραμμα καταπολζμθςθσ εχκρϊν τθσ κεραςιάσ είναι ενδεικτικό.Ρολλοί 

ψεκαςμοί δεν είναι αναγκαίοι αν δεν υπάρχει προςβολι ι ιςτορικό προςβολϊν.Θ 

φυτοπροςταςία τθσ κεραςιάσ πρζπει να γίνεται πάντα με ςυννενόθςθ με υπεφκυνο 

γεωπόνο και αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι οδθγίεσ χριςθσ του κάκε ςκευάςματοσ. 

Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δίνεται ςτα μζτρα ατομικισ προςταςίασ του 

καλλιεργθτι και ςτθν υπολειμματικι δράςθ του κάκε ςκευάςματοσ,κυρίωσ ςτα 

ςτάδια κοντα ςτθν ωρίμανςθ του καρποφ. 

Υδρόβιοι οργανιςμοι, μζλλιςεσ και ωφζλιμα ζντομα κα πρζπει να αντιμετωπίηονται  

με ςεβαςμό. 

 

4.1  Caliroa cerasi(L.) γλοιϊδεσ ςκουλικι τθσ κεραςιάσ. 

 

Εικόνα 16: Ενιλικο ςτάδιο Caliroa cerasi(L.) γλοιϊδεσ ςκουλικι τθσ κεραςιάσ 

Ενιλικο: Ζχει μικοσ 5-6,5 mm,μαφρο με λαμπερό χρϊμα και μεμβρανϊδεισ 

πτζρυγεσ. Αναπαράγεται κυρίωσ παρκενογενετικά 

Αυγό: Ζχει μικοσ 0.5 mm,ωοειδζσ και κιτρινωπό 

Προνφμφθ: Ζχει μικοσ 10-12 mm,κιτρινοπράςινο χρϊμα και το ςϊμα τθσ 

ςκεπάηεται με μαφρθ βλζννα μια ζχει οςμι μελανιοφ. 

 

Βιολογικζσ ηθμιζσ: Ζχει 2 γενεζσ αν ζτοσ. Διαχειμάηει ωσ νφμφθ ςτ ζδαφοσ. 

Τα ενιλικα εμφανίηονται τθν άνοιξθ και τα κθλυκά ωοτοκοφν (Απρίλιο-

Μάιο) ςτα φφλλα (ανάμεςα ςτθν άνω επιδερμίδα και το παρζγχυμα.)Θ 

προνφμφθ κα εκκολαφκεί, καταναλϊνει το φφλλο αφινοντασ όμωσ τθν 

κάτω επιδερμίδα και τα νεφρα ανζπαφα. Κάκε προνφμφθ διαβρϊνει 3-4 

φφλλα μζχρι τθν πλιρθ ανάπτυξθ τθσ. Οι προνφμφεσ κάκε γενεάσ 

εμφανίηονται αντίςτοιχα Μάιο ζωσ Ιοφλιο και Αφγουςτο ζωσ Οκτϊβριο. 

 

Καταπολζμθςθ: Δεν υπάρχουν ςκευάςματα για το ζντομο αυτό (ΑγρόΤυποσ 

2012,ΥΡΑΑΤ 2012).Συνικωσ είναι αρκετοί οι ψεκαςμοί που εφαρμόηουμε 
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εναντίον άλλων εντόμων. Αν κρικεί απαραίτθτο, τότε μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε κάποιο εκλεκτικό εντομοκτόνο επαφισ ι ςτομάχου, 

κυρίωσ εναντίων των προνυμφϊν τθσ 1θσ γενεάσ. Επιπλζον, θ χριςθ 

εντομοπακογόνου μφκθτα Beauveria bassiana εναντίον προνυμφϊν ζδωςε 

αρκετά ικανοποιθτικι αποτελεςματικότθτα, κακϊσ παρατθρικθκε 100% 

κνθςιμότθτα ςε λιγότερο από 3 θμζρεσ. Τα παραπάνω αποτελζςματα 

αφοροφν δοκιμζσ ςτο εργαςτιριο (Aslantas et al. 2008) 

 

 

 

4.2  Tephritidae ςκουλικι ι μφγα των κεραςιϊν 

 

Ενιλικο: Ζχει μικοσ 4-5 mm και χρϊμα μαφρο, λαμπερό με κίτρινθ κεφαλι 

και ζντονα κίτρινο το scutellum.Οι πτζρυγεσ του είναι μεμβρανϊδεισ και 

φζρουν 4 μαφρεσ ηϊνεσ. 

Προνφμφθ: Ζχει μικοσ 6 mm.Είναι υπόλευκθ ζωσ και λευκι. Τυπικι των 

Tephritidae δθλαδι άποδθ και ακζφαλθ. 

Νφμφθ: Ζχει διαςτάςεισ 4 x 2 mm.Ανοιχτό κίτρινο ζωσ ανοιχτό καςτανό 

χρϊμα και είναι ελλειψοειδισ. 

Βιολογικζσ ηθμιζσ: Ζχει μια γενεά ανά ζτοσ. Διαχειμάηει ωσ νφμφθ ςτ 

ζδαφοσ. Τα ενιλικα βγαίνουν από το ζδαφοσ τθν άνοιξθ(Μάιο) και αφοφ 

τραφοφν πρϊτα ςτθν ςυνζχεια ςυηευγνφονται. Τα κθλυκά ωοτοκοφν και 

θμιϊριμουσ καρποφσ. Ριο ςυγκεκριμζνα το κθλυκό ανοίγει με τον ωοκζτθ 

του μια οπι ςτον καρπό και ειςάγει το αυγό ςτο μεςοκάρπιο. Ραράλλθλα 

αποκζτει μια φερομόνθ αποτροπισ ωοτοκίασ με τθν οποία αποτρζπει αλλα 

κθλυκά να ωοτοκιςουν ςτον ιδθ ωοτοκθμζνο καρπό. Κάκε κθλυκό 

αποκζτει 50-80 αυγά μζςο όρο. Οι προνφμφεσ αναπτφςτονται εντόσ των 

ϊριμων ι ςχεδόν ϊριμων καρπϊν ορφςςοντασ ςτοά ςτο μεςοκάρπιο. Πταν 

ςυμπλθρϊςει τθν ανάπτυξθ τθσ πζφτει ςτο ζδαφοσ και νυμφϊνεται ςε μικρό 

ςχετικά βάκοσ(10 cm), όπου παραμζνει ωσ τθν ερχόμενθ άνοιξθ ςε 

κατλαςταςθ διάπαυςθσ. Ρολλζσ φορζσ θ προςβολι δεν είναι εφκολο να 

διαπιςτωκεί εφκολα εάν δεν ανοίξουμε πρϊτα τον καρπό. Επιπροςκζτωσ, θ 

οπι ωοτοκίασ αλλα και οι ςτοζσ τθσ προνφμφθσ ευνοοφν τθν ανάπτυξθ 

πακογόνων μικροοργανιςμϊν. 

 

Καταπολζμθςθ: Θ παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ με χρωματικζσ παγίδεσ 

κίτρινου χρϊματοσ (τφπου Rebell ι άλλεσ) είναι απαραίτθτθ για να 

υπολογιςκεί ο κατάλλθλοσ χρόνοσ εφαρμογισ των εντομοκτόνων 

επεμβάςεων. Με τθν εμφάνιςθ των πρϊτων προςβολϊν εφαρμόηουμε 

ψεκαςμοφσ καλφψεωσ φυλλϊματοσ με πυρεκροειδι(deltamethrin) και 

νεονικοτινοειδι (thiamethoxam) (ΥΡΑΑΤ 2016). 
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Βιολογικά καταπολεμάται με ςκευάςματα του εντομοπακογόνου μφκθτα 

Beauveria bassiana (ΑγροΤφποσ 2012, ΥΡΑΑΤ 2012).Επιπλζον, ςυνιςτάται 

ζγκαιρθ ςυλλογι καρπϊν, φφτευςθ πρϊιμων ποικιλιϊν και απομάκρυνςθ 

και καταςτροφι προςβεβλθμζνων καπρϊν.  

 

4.3  Pseudaucapsis pentagona(Targioni-Tozzetti) ι άςπρθ ψϊρα ι 

βαμβακάδα. 

 

Εικόνα 17: Pseudaucapsis pentagona(Targioni-Tozzetti) ι άςπρθ ψϊρα ι βαμβακάδα ςτο 

ςτάςιο του αυγοφ  

Ενιλικο: Το κθλυκό άτομο καλφπτεται από κυκλικό, υπόλευκου χρϊματοσ αςπίδιο, 

διαμζτρου 2 mm.Το ςϊμα του κάτω από το αςπίδιο ζχει μορφι πενταγϊνου. Το 

αρςενικό είναι πτερωτό, ρόδινου χρϊματοσ 

Προνφμφθ: Οι νεαρζσ κθλυκζσ ζχουν αςπίδιο κίτρινου χρϊματοσ, ενϊ οι αρςενικζσ 

καλφπτονται από επιμθκζσ αςπίδιο λευκοφ χρϊματοσ. 

Ξενιςτζσ: Είναι πολυφάγο είδοσ. Ρροςβάλλει κυρίωσ τθν ροδακινιά, μουριά κακϊσ 

και άλλα πυρθνόκαρπα, γιγαρτόκαρπα και καλλωπιςτικά φυτά. 

Βιολογικζσ Ηθμιζσ: Ζχει 3 γενεζσ ανά ζτοσ. Διαχειμάηει ωσ ενιλικο γονιμοποιθμζνο 

κθλυκό,το οποίο ωοτοκεί τον Απρίλιο. Τα αυγά βρίςκονται προςτατευμζνα κάτω 

από το αςπίδιο του ενιλικου κθλυκοφ. Θ περίοδοσ εμφάνιςθσ κάκε γενιάσ διαφζρει 

αρκετά, ανάλογα με τθν περιοχι, το κλίμα, το είδοσ και τθν κατάςταςθ του φυτοφ-

ξενιςτι. Οι νεαρζσ προνφμφεσ εγκακίςτανται κατά αποικίεσ ςε βλαςτοφσ, κλάδουσ, 

κορμό ενϊ ςπανιότερα ςε καρποφσ και φφλλα. Δθμιουργοφν κθλίδεσ ςτουσ καρποφσ 

ενϊ λόγω τθσ μφηθςθσ χυμϊν, μποροφν να εξαςκενιςουν ι ακόμα και να ξθράνουν 
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κλαδιά ι ολόκλθρα δζνδρα. Οι καρποί ζχουν μειωμζνθ εμπορικι αξία ακόμα και 

μετά τθν απομάκρυνςθ των αςπιδίων κακϊσ αφινουν ίχνθ ερυκροφ χρϊματοσ. 

Καταπολζμθςθ: Εφαρμόηεται χθμικι καταπολζμθςθ, το χειμϊνα κατά τθν περίοδο 

του λθκάργου με ζναν φεκαςμό με ορυκτζλαια ι παεαφινζλαια(paraffin oils) 

διαβρζχοντασ καλά τον κορμό. Αργότερα με τθν εμφάνιςθ των πρϊτων προςβολϊν 

μποροφμε να εφαρμόςουμε ψεκαςμοφσ καλφψεωσ φυλλϊματοσ με ρυκμιςτζσ 

ανάπτυξθσ(fenoxycarb), οργανοφωςφορικά (chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl), 

καλιοφχα άλατα λιπαρϊν οξζων (fatty acid potassium salt) και παραφινζλαια 

(paraffin oils) που ζχουν ωσ ςτόχο τισ κινθτικζσ προνφμφεσ κυρίωσ τθσ 1θσ γενεάσ ι 

και των υπολοίπων.Εξίςου καλά αποτελζςματα δίνει το pyriproxyfen (ρυκμιςτισ 

ανάπτυξθσ), το οποίο δφναται να χρθςιμοποιθκεί πρίν τθν άνκθςθ, με τθν εμφάνιςθ 

των προνφμφων 1θσ θλικίασ τθσ 1θσ γενεάσ. 

Βιολογικά αντιμετωπίηεται με παραςιτοειδζσ Encarsia berlesei (Howard) 

(Hymenoptera:Aphelinidae), το οποίο είναι εξειδικευμζνο παραςιτοειδζσ του 

P.pentagona που μειϊνει αρκετά τον πλθκυςμό του.Θ χριςθ των ρυκμιςτϊν 

ανάπτυξθσ εντόμων ςυντελεί ςτθ διατιρθςθ του πλθκυςμοφ του παραςιτοειδοφσ 

ενϊ ευρζου φάςματοσ εντομοκτόνα είναι καταςτροφικά γι’αυτό.Άλλοι αξιόλογοι 

φυςικοί εχκροί του P. Pentagona είναι τα αρπακτικά τθσ οικογζνειασ Coccinellidae, 

όπωσ το  Chilocorus bipustulatus (L.) και Lindorus lophanthae (Blaisdell)  

 

4.4 Sphaerolecanium prunastri ι ςφαιρολεκάνιο 

Ενιλικο: Το κθλυκό άτομο καλφπτεται από θμιςφαιρικό αςπίδιο ςκοφρου καςτανοφ 

εϊσ μαφρου χρϊματοσ,διαςτάςεων 3.5 χ 3 χ 2.5 mm.Το αρςενικό άτομο είναι 

πτερωτό. 

Προνφμφθ: Οι νεαρζσ ζχουν ςχιμα ελλειπτικοφ και χρϊμα ερυκροκάςτανο.Τα 

αρςενικά νυμφϊνονται καλυμμζνα με ζνα υπόλευκο κθρϊδεσ ζκκριμα. 

Ξενιςτζσ: Είναι πολυφάγο είδοσ,ωςτόςο προςβάλλει κυρίωσ πυρθνόκαρπα 

(κεραςιά,δαμαςκθνιά,ροδακινιά) και τθν αμυγδαλιά. 

Βιολογία-Ηθμιζσ: Ζχει μία γενεά ανά ζτοσ. Διαχειμάηει ςε κλάδουσ και κλαδίςκουσ 

ωσ προνφμφθ 2θσ θλικίασ. Δραςτθριοποιείται τθν άνοιξθ,ςτισ αρχζσ Μαρτίου,ενϊ τα 

ϊριμα κθλυκά αρχίηουν να ηωοτοκοφν  αρχζσ Ιουνλιου. Ρροςβάλλει βλαςτοφσ, 

κλαδίςκουσ, κλάδουσ και κορμό μυηϊντασ χυμό από αυτά. Επιπλζον, ςτα μελιτϊδθ 

αποχωριματα τουσ αναπτφςςονται μφκθτεσ τθσ καπνιάσ που ηθμιϊνουν κυρίωσ τα 

φφλλα και τουσ καρποφσ. Σε περίπτωςθ ζντονθσ προςβολισ ζχουμε ανάςχεςθ τθσ 

ανάπτυξθσ και εξαςκζνιςθ των δζνδρων, μείωςθ τθσ παραγωγισ και ξιρανςθ των 

κλαδίςκων ι ακόμα και ολόκλθρων κλάδων. 
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Καταπολζμθςθ: Αν και το S.prunastri ζχει αρκετοφσ φυςικοφσ εχκροφσ που 

περιορίηουν ςθμαντικά τον πλθκυςμό του, όπωσ τα παραςιτοειδι Discodes 

coccophagus (Hymenoptera: Encyrtidae), Coccophagus spartanus son 

(Hymenoptera: Aphelindae) και Cheiloneurus claviger Thomson(Hymenptera: 

Encyrtidae), εντοφτοισ αν κρικεί απαραίτθτθ θ αντιμετϊπιςθ του,αυτι γίνεται με 

ψεκαςμοφσ καλφψεωσ φυλλϊματοσ χρθςιμοποιϊντασ ορυκτζλαια ι παραφινζλαια 

(paraffin oils) οποιαδιποτε εποχι του ζτουσ. 

 

4.5 Anarsia lineatella Zeller ι ανάρςια ι ςοκολατζνιο ςκουλικι. 

 

Εικόνα 18: Ενιλικο ςτάδιο Anarsia lineatella Zeller ι ανάρςια ι ςοκολατζνιο ςκουλικι 

Ενιλικο: Ζχει μικοσ 7-8 mm και άνοιγμα πτερφγων 14-18 mm. Οι πρόςκιεσ 

πτζρυγεσ είναι λογχοειδείσ, ςκοτεινοκαςτανζσ με ανοιχτοκαςτανζσ κθλίδεσ. Πταν 

αναπαφεται, οι πτζρυγεσ είναι ςε ςχιμα ςτζγθσ πάνω από το ςϊμα του, αλλά όχι 

τελείωσ κλειςτζσ. 

Αυγό: Ωοειδζσ, διαςτάςεων 0.5 χ 0.3 mm.Ζχει αρχικά λευκό γυαλιςτερό χρϊμα 

αλλά ςταδιακά μετατρζπεται ςε κίτρινο και ςτθ ςυνζχεια πορτοκαλί. Αποτίκενται 

μεμονωμζνα ι κατά ομάδεσ ςε βλαςτοφσ, ςτα φφλλα, ςτουσ καρποφσ και ςτο φλοιό 

των κλάδων. 

Προνφμφθ: Ζχει μικοσ 15-16 mm και χρϊμα ςοκολάτασ ι καςτανζρυκρο, με τι 

ακραίεσ(πρόςκια και οπίςκια) ηϊνεσ κάκε δακτυλίου ανοικτότερου χρϊματοσ από 

τθν κεντρικι καςτανι ηϊνθ, οπότε οι δακτφλιοι διακρίνονται ςαφϊσ. Αναφζρεται ωσ 

ςοκολατζνιο ςκουλικι, λόγω του χρωματιςμοφ του. 

Ξενιςτζσ: Ρροςβάλλει κυρίωσ πυρθνόκαρπα (κεραςιά,βερικοκιά,δαμαςκθνιά κ.α) 

ακρόδρυα (αμυγδαλιά) και ςπανιότερα γιγαρτόκαρπα όπωσ μθλία και αχλαδιά. 

Βιολογία-Ηθμιζσ: Ζχει 2-3 γενεζσ ανά ζτοσ. Διαχειμάηει ωσ νεαρι προνφμφθ ςε 

μικρζσ ςτοζσ ςτισ μαςχάλεσ βλαςτϊν διαμζτρου 1-5 cm, κακϊσ και ςτισ βάςεισ 
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βλαςτοφόρων οφκαλμϊν, ςε βλαςτοφσ του ζτουσ. Οι προνφμφεσ βγαίνουν από τθν 

ςτοά διαχείμαςθσ τθν άνοιξθ με τθν ζναρξθ τθσ ζκπτυξθσ των οφκαλμϊν και 

ανοίγουν νζα ςε νεαροφσ βλαςτοφσ. Θ κορυφι του προςβλθκζντοσ βλαςτοφ 

μαραίνεται και ξθραίνεται. Στθ ςυνζχεια εμφανίηονται τα ενιλικα περίπου τον 

Μάιο-Ιοφνιο ςε βλαςτοφσ και καρποφσ (ςτον ποδίςκο).Γενικά, θ βιολογία και οι 

ηθμιζσ που προκαλεί θ ανάρςια, μοιάηουν με του Grapholitha molesta, με το οποίο 

μπορεί να ςυνυπάρχει ςτον ίδιο οπωρϊνα. 

Καταπολζμθςθ: Θ παρακολοφκθςθ του πλθκυςμοφ με φερομονικζσ 

παγίδεσ(τουλάχιςτον μια ανα 10 ςτρ.) είναι απαραίτθτθ για να υπολογιςκεί ο 

κατάλλθλοσ χρόνοσ εφαρμογισ των εντομοκτόνων επεμβάςεων. Με τθν ζναρξθ των 

ςυλλιψεων αρςενικϊν ςτισ παγίδεσ, εφαρμόηουμε δφο επεμβάςεισ με ρυκμιςτζσ 

ανάπτυξθσ (diflubenzuron). Στο μζγιςτο τθσ πτιςσ εφαρμόηουμε ψεκαςμοφσ 

καλφψεωσ φυλλϊματοσ με πυρεκροειδι (beta cyfluthrin, cyfluthrin,deltamethrin, 

tau fluvalinate), οργανοφωςφορικά (chlorpyrifos,chlorpyrifos methyl), οξαδιαηινεσ 

(indoxacarb), ςπινοςφνεσ (spinosad), ανκρανιλικά διαμίδια (chlorantraniliprole) και 

αβερμεκτίνεσ (emamectin benzoate). 

Επίςθσ, δφναται θ δυνατότθτα εφαρμογισ ενόσ χειμερινοφ ψεκαςμοφ με 

παραφινζλαιο-ορυκυτζλαιο (paraffin oils) ϊςτε να μειωκεί ο αρικμόσ των 

προνυμφϊν που διαχειμάηουν. 

Βιολογικι αντιμετϊπιςθ μπορεί να επιτευχκεί με τθ χριςθ ςκευαςμάτων του 

B.thuringiensis var. Aizawai και B. thuringiensis var. kustraki που ζχουν ωσ ςτόχο τισ 

νεαρζσ προνφμφεσ και μποροφν να εφαρμόηονται ςτθν αρχι κάκε πτιςθσ. Επίςθσ, 

υπάρχουν αρκετοί φυςικοί εχκροί που θ δράςθ τουσ μπορεί να περιορίςει ςε 

ανεκτά επίπεδα τον πλθκυςμό του A. Lineatella, όπωσ για παράδειγμα τα 

παραςιτοειδι Copidosoma varicorne (Hymenoptera:Encytidae), Bracon 

mellitor(Hymenoptera:Braconidae) και Glyptapanteles (Apanteles) sp. 

(Hymenoptera:braconidae).   
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5. ΑΘΕΝΕΙΕ ΣΘ ΚΕΡΑΙΑ 

 

5.1  ΚΟΡΤΝΕΟ:  

Γνωςτι και με τα ονόματα  coryneum blight,shothole, gum spot. Το κορφνεο 

είναι γνωςτι αςκζνεια ςε πλείςτεσ χϊρεσ που καλλιεργοφνται πυρθνόκαρπα. 

Ρεριγράφθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Γαλλία το 1843 και 20 χρόνια αργότερα 

αναφζρκθκε ςτθν Αγγλία και ςτθ ςυνζχεια ςτθν Αυςτραλία, Νζα Ηθλανδία 

και ςτισ Θ.Ρ.Α. 

 

υμπτϊματα: Θ αςκζνεια προςβάλει βλαςτοφσ, τουσ οφκαλμοφσ, τα άνκθ, 

τα φφλλα και τουσ καρποφσ. Ο μφκθτασ εγκακίςταται ςτουσ επιφανειακοφσ 

ιςτοφσ των οργάνων και προκαλεί νεκρωτικζσ κθλίδεσ, μικρά ζλκθ ςτουσ 

βλαςτοφσ και νεκρϊςεισ των οφκαλμϊν. Τα πλζον ςυχνά χαρακτθριςτικά 

ςυμπτϊματα εμφανίηονται ςτο ζλαςμα των τρυφερϊν φφλλων και ςτθν 

επιφάνεια των νεαρϊν καρπϊν. Στα φφλλα εμφανίηονται αρχικά κυκλικζσ 

ερυκροκαςτανζσ κθλίδεσ διαμζτρου 2-3 mm, οι οποίεσ ςτθν ςυνζχεια 

γίνονται καςτανζσ, αποξθραίνονται ςτο κζντρο και περιβάλλονται από 

ερυκροϊϊδθ περιφζρεια. Οι νεκροφμενοι ιςτοί αποχωρίηονται από τουσ 

υγιζσ μζροσ του ελάςματοσ και πζφτουν, οπότε ςχθματίηονται οπζσ. Το 

ςφμπτωμα ονομάηεται ‘’τρφπεσ από ςκάγια’’. Ρολλζσ φορζσ ςχθματίηονται 

πολυάρικμεσ κθλίδεσ ςτο ζλαςμα ι αυξάνονται πολφ ςε μζγεκοσ(ιδιαίτερα 

ςτα νεαρά φφλλα και ενϊνονται μεταξφ τουσ με αποτζλεςμα τθ νζκρωςθ 

μεγάλων περιοχϊν του ελάςματοσ, οι οποίεσ μετά τθν πτϊςθ τουσ κάνουν το 

φφλλο να μοιάηει με ‘’ςχεςμζνο’’. Φφλλα ζντονα προςβεβλθμζνα πζφτουν 

πρόωρα. Ραρόμοιεσ κθλιδϊςεισ επί των φφλλων και ‘’τρφπεσ από ςκάγια’’ 

προκαλοφνται από πυρθνόκαρπα και από διάφορεσ άλλεσ παραςιτικζσ ι μθ 

παραςιτικζσ προςβολζσ. Ρχ βακτιρια, μφκθτεσ και από τοξικότθτα 

φαρμάκων. 

 

 
Εικόνα 19: Κορφνεο ςε φφλλα κεραςιάσ 
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5.2  ΕΞΩΑΚΟ 

Είναι οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από διάφορα είδθ του γζνουσ Taphrina 

και χαρακτθρίηονται από τθν εμφάνιςθ ζντονθσ υπερπλαςίασ και 

παραμόρφωςθσ  των τρυφερϊν φφλλων ι άλλων υπζργειων μζρων του 

δζνδρου. Αποτζλεςμα τθσ προςβολισ είναι θ ζντονθ φυλλόπτωςθ, θ 

εξαςκζνθςθ των δζνδρων και θ μειωμζνθ και υποβακμιςμζνθ παραγωγι. 

Είναι γνωςτζσ ωσ το «καροφλιαςμα φφλλου»(leaf curl) 

 

υμπτϊματα: Στθν κεραςιά προκαλεί κατςάρωμα και παραμορφϊςεισ 

φφλλων και ςυμπτϊματα βλαςτομανίασ (ςκοφπα τθσ μάγιςςασ). Θ αςκζνειια 

αυτι δεν αποτελεί πρόβλθμα για τθν δενδροκομία μασ, γιατί μζχρι τϊρα δεν 

ζχει διαπιςτωκεί θ παρουςία του πακογόνου ςτθν χϊρα μασ. 

 
Εικόνα 20: Εξϊαςκοσ ςε φφλλα κεραςιάσ  

 

5.3  ΚΤΛΙΝΔΡΟΠΟΡΙΩΘ ΣΘ ΚΕΡΑΙΑ Θ ΚΟΚΚΟΜΤΚΩΘ ΣΘ 

ΚΕΡΑΙΑ: Είναι μια αςκζνεια με παγκόςμια εξάπλωςθ, ιδιαίτερα ςοβαρι 

ςε υγρζσ περιοχζσ, που προςβάλλει τθ βυςςινιά και τθν κεραςιά, αλλα και τθ 

δαμαςκθνιά και βερικοκιά. 

 

υμπτϊματα: Θ αςκζνεια εκδθλϊνεται αρχικά ςτο πάνω μζροσ του 

ελάςματοσ των φφλλων με τθν μορφι μικρϊν, κυκλικϊν, υπζρυκρων μζχρι 

πορφυρϊν κθλίδων. Αργότερα οι κθλίδεσ γίνονται καςτανζσ και αποκτοφν 

ςαφζσ περικϊριο. Στα φφλλα τθσ κεραςιάσ οι κθλίδεσ είναι μεγαλφτερεσ και 

περιςςότερο κυκλικζσ απϋ ό,τι ςτθ βυςςινιά. Με υγρό και βροχερό καιρό 

ρόδινεσ μζχρι λευκζσ μάηεσ ςπορίων εμφανίηονται ςτο κάτω μζροσ του 
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ελάςματοσ ςτο κζντρο των κθλίδων. Οι προςβεβλθμζνοι ιςτοί των κθλίδων 

τελικά νεκρϊνονται και ςυχνά αποχωρίηονται από τουσ υγιείσ ιςτοφσ, 

πζφτουν και δθμιουργοφν οπζσ ςτο ζλαςμα. Το ςφμπτωμα αυτό λζγεται 

«τρφπεσ από ςκάγια» και μοιάηει με τθν προςβολι που οφείλεται ςτον 

κορφνεο. Τα προςβεβλθμζνα φφλλα γίνονται χλωρωτικά και πζφτουν 

πρόωρα. Τα ζντονα αποφυλλωμζνα δζνδρα παράγουν καρποφσ που δεν 

ωριμάηουν κανονικά, ζχουν ανοικτό χρϊμα και είναι μαλακοί και υδαρείσ. Θ 

πρόωρθ αποφφλλωςθ κάνει τα δζνδρα καχεκτικά και περιςςότερο ευπακι 

ςτουσ χειμερινοφσ παγετοφσ. Οι καρποί, οι ποδίςκοι τουσ και οι βλαςτοί του 

δζνδρου προςβάλλονται ςπανίωσ. 

 

 
Εικόνα 21: Κυλινρδοςπορίωςθ τθσ κεραςιάσ ι κοκκομφκωςθ τθσ κεραςιάσ 

 

5.4  ΠΡΟΒΟΛΘ ΦΤΛΛΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ Apiognomonia:  

Θ αςκνζνεια αυτι, γνωςτι ωσ «καψάλιςμα» (cherry, apricot leaf scorch, 

gnomoniosis), παρατθρικθκε για πρϊτθ φορά ςτθ Γερμανία το 1880 και το 

1900 διαπιςτϊκθκε ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Αγγλίασ. Υπάρχουν ακόμθ ςτθν 

Αυςτρία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβακία, Τςεχία και ςε Βαλκανικζσ χϊρεσ. Στθ χϊρα 

μασ ζχει παρατθρθκεί ςε μερικζσ περιοχζσ, ιδίωσ τθσ Μακεδονίασ, χωρίσ 

όμωσ να προκαλζςει ςθμαντικά προβλιματα. Ρροςβάλλεται θ κεραςιά, θ 

βυςςινιά και θ βερικοκιά. 

υμπτϊματα: Το χαρακτθριςτικό ςφμπτωμα τθσ αςκζνειασ είναι θ παραμονι 

των προςβεβλθμζνων φφλλων ςτο δζνδρο για πάρα πολφ μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα μετά τθν φυλλόπτωςθ και ςυνικωσ κακ’ όλθ τθ χειμερινι περίοδο, 

μερικζσ δε φορζσ και μζχρι τθν επόμενθ άνοιξθ. Τα πρϊτα ςυμπτϊματα τθσ 

προςβολισ εμφανίηονται ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ με το ςχθματιςμό 

χλωρωτικισ ηϊνθσ ςτθν περιφζρεια του ελάςματοσ των φφλλων που 

κάμπτεται προσ τα κάτω, ενϊ ςτθν ςυνζχεια εξελίςςεται ςε περιφερειακι 

νζκρωςθ ι το ςχθματιςμό μεγάλων (πολλϊν εκατοςτϊν) ακανόνιςτου 

ςχιματοσ νεκρωτικϊν κθλίδων χρϊματοσ ερυκρωποφ ζωσ καςτανοφ 

(καψάλιςμα) και τελικά ςε κακολικι νζκρωςθ των φφλλων. Θ εξάπλωςθ του 
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πακογόνου ςτουσ μίςχουσ των φφλλων παρεμποδίηει το ςχθματιςμό του 

αφοριςτικοφ ιςτοφ που ςχθματίηεται κανονικά από το δζνδρο το φκινόπωρο 

και ζτςι τα φφλλα δεν πζφτουν. Λόγω τθσ πρόωρθσ αποξιρανςθσ των 

φφλλων τα δζνδρα γίνονται καχεκτικά και μθ παραγωγικά. Ραρατθρείται 

φυλλόπτωςθ των εντόνωσ προςβεβλθμζνων φφλλων κακϊσ και καπρόπτωςθ. 

 

Εικόνα 22: Ρροςβολι φφλλων από τον Apiognomonia 

 

5.5  ΖΛΚΟ ΑΠΟ Leucostoma: 

Το ζλκοσ από Leucostoma (αγγλ. Leucostoma canker, perennial canker, Cytospora 

canker, Valsa canker) αναφζρκθκε για πρϊτθ φορά το 1900 ςτθ Νζα Υόρκθ (Θ.Ρ.Α). 

Είναι μία ςθμαντικι αςκζνεια τθσ ροδακινιάσ, τθσ νεκταρινιάσ και τθσ κεραςιάσ 

(ιδιαίτερα ςε ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ) ςε χϊρεσ με ψυχρό και υγρό κλίμα. 

(Καναδάσ, βόρειεσ Θ.Ρ.Α). Στον κφκλο των ξενιςτϊν του πακογόνου 

περιλαμβάνονται επίςθσ θ μθλιά, θ αχλαδιά, θ βυςςινιά, θ αμυγδαλιά, (ιδιαίτερα 

ςτισ μεςογειακζσ χϊρεσ), οριςμζνεσ ποικιλίεσ δαμαςκθνιά κ.ά. Θ αςκζνεια μπορεί 

να προκαλζςει απότομθ ξιρανςθ νεαρϊν δζνδρων ι ςταδιακι εξαςκζνιςθ δζδνρων 

μεγαλφτερθσ θλικίασ με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ παραγωγικισ ηωισ τουσ. 

υμπτϊματα: Τα ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ εμφανίηονται με τθ μορφι ζλκουσ ςε 

βλαςτοφσ θλικίασ 1-2 ετϊν, αργά το φκινόπωρο ι πολφ νωρίσ τθν άνοιξθ. Ο 

ςχθματιςμόσ των ζλκων αρχίηει ςυνικωσ γφρω από τουσ οφκαλμοφσ, τισ ουλζσ από 

τθν πτϊςθ φφλλων ‘θ από τισ μθχανικζσ πλθγζσ (ηθμιζσ από ζντομα, χαλάηι, παγετό 

κ.λπ.) με τθν μορφι ελαφρά βυκιςμζνων, ανοικτοφ ι ςκοφρου καςτανοφ χρϊματοσ 

περιοχϊν, με ι χωρίσ τθν παρουςία ςυγκεντρωτικϊν ηωνϊν. Θ επιφάνεια των 

νεαρϊν ελκϊν παραμζνει άκικτθ, ενϊ ςτα μεγαλφτερθσ θλικίασ ζλκθ ςχίηεται, 

ςυνικωσ το κζντρο. Κάτω από τα ζλκθ οι ιςτοί εμφανίηουν καςτανό 

μεταχρωματιςμό με ςαφζσ περικϊριο. Τα ζλκθ επεκτείνονται, ςυνικωσ κατά μικοσ 

των βλαςτϊν, προκαλϊντασ νζκρωςθ οφκαλμϊν, ενϊ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 
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μπορεί να περιβάλλουν τουσ νεαροφσ βλαςτοφσ με αποτζλεςμα τθν ξιρανςθ αυτϊν 

πάνω από το ζλκοσ. Τα δζνδρα που ζχουν προςβλθκεί το φκινόπωρο εντοπίηονται 

εφκολα τθν άνοιξθ λόγω τθσ μθ ζκπτυξθσ μερικϊν οφκαλμϊν ι τθσ νζκρωςθσ των 

κορυφζων βλαςτϊν τουσ. Στουσ μεγάλουσ κλάδουσ και βραχίονεσ του δζνδρου 

ςχθματίηονται ζλκθ διαφόρων μεγεκϊν. Στουσ προςβεβλθμζνουσ ιςτοφσ 

εμφανίηεται ςυχνά ζκκριςθ κόμμεοσ.  
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6. ΑΛΟΘ ΒΕΡΑ 

6.1 ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι Ζλλθνεσ και οι ωμαίοι χρθςιμοποιοφςαν τθν αλόθ τθ γνθςία για τθ κεραπεία 

πλθγϊν. Κατά το Μεςαίωνα, το κίτρινο υγρό που βρίςκεται μζςα ςτα φφλλα 

χρθςιμοποιοφνταν ωσ κακαρτικό. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ επεξεργαςμζνθ αλόθ 

που περιζχει αλοϊνθ  χρθςιμοποιείται γενικά ωσ κακαρτικό, ενϊ ο επεξεργαςμζνοσ 

χυμόσ από τθν αλόθ τθ γνθςία δεν περιζχει ςυνικωσ ςθμαντικζσ ποςότθτεσ 

αλοΐνθσ. 

 

6.2 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΕ 
 

Θ Αλόθ θ γνιςια (Aloe vera), επίςθσ γνωςτι ωσ φαρμακευτικι αλόθ, είναι ζνα είδοσ 

εφχυμου φυτοφ που κατά πάςα πικανότθτα κατάγεται από τθ Βόρεια Αφρικι, 

τισ Κανάριουσ Νιςουσ και το Ρράςινο Ακρωτιρι. Θ Αλόθ θ γνθςία μεγαλϊνει ςε 

άνυδρα κλίματα και ςυναντάται ευρζωσ ςτθν Αφρικι και άλλεσ άνυδρεσ περιοχζσ. 

Το είδοσ είναι γνωςτό για τθ χριςθ του ςε εναλλακτικζσ κεραπείεσ με χριςθ φυτϊν. 

Ρολλζσ επιςτθμονικζσ μελζτεσ ζχουν γίνει για τθ χριςθ τθσ, κάποιεσ όμωσ ζρχονται 

ςε αντίκεςθ με αυτζσ. Ραρά τισ αντικζςεισ αυτζσ, υπάρχουν ςτοιχεία ότι 

εκχυλίςματα τθσ αλόθσ τθσ γνθςίασ μπορεί να είναι χριςιμα ςτθν περιποίθςθ για 

εποφλωςθ πλθγϊν και εγκαυμάτων, αλλά και για τθν αντιμετϊπιςθ του διαβιτθ και 

αυξθμζνων λιπιδίων ςτο αίμα. Αυτζσ οι κετικζσ επιπτϊςεισ κεωροφνται ότι 

οφείλονται ςτθν παρουςία ςτοιχείων όπωσ πολυςακχαρίτεσ, ανκρακινόνθ και 

λεκτίνεσ.  

 

Εικόνα 23: Φυτό Αλόθσ Βζρα 
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6.3 ΒΟΣΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ 

Επιςτθμονικό όνομα: Aloe vera (L.) Burm. f.  

Οικογζνεια: Aloaceae 

 Κοινό όνομα: Αλόθ 

Θ ομάδα των ειδϊν ςτθν οποία ανικει και το Aloe vera, διακρίνεται από τα ςυγγενι 

είδθ από το γεγονόσ ότι ςχθματίηει απλι ι ελαφρϊσ διακλαδιςμζνθ ταξιανκία, ενϊ 

τα φυτά παράγουν πολλζσ παραφυάδεσ. Είναι ζνα πολυετζσ παχφφυτο βραδείασ 

ανάπτυξθσ που φτάνει μζχρι τα 160 εκ. ςε φψοσ. Δεν ςχθματίηει κεντρικό βλαςτό ι 

ςε περίπτωςθ που ςχθματίηεται ζχει μικρό μικοσ που φτάνει μζχρι τα 30 εκ. 

 

6.3.1 ΦΤΛΛΑ 

Στα φφλλα είναι 16-20 ςτον αρικμό, ζχουν ελαφρϊσ όρκια ανάπτυξθ και 

ςχθματίηουν πυκνισ διάταξθσ ροηζττα ςτθν βάςθ τουσ ι οποία ανοίγει προσ τα 

πάνω. Είναι παχιά και ςαρκϊδθ με πλατφ και λογχοειδζσ ςχιμα, οδοντωτά ςτθν 

περιφζρεια χάρθ ςτθν φπαρξθ λευκϊν αγκάκων μικουσ 2 χιλ. περίπου. 

Αποτελοφνται από τζςςερα ςτρϊματα: τον φλοιό, τον υποφλοιϊδθ χιτϊνα (sap), το 

ςτρϊμα τθσ κόλλασ (latex) και το παρζγχυμα (πολφόσ). Ο εξωτερικόσ τουσ φλοιόσ 

είναι ςκλθρόσ και κθρϊδθσ και ςτο εςωτερικό του εμπεριζχεται ζνα υγρό υπό 

μορφι γζλθσ, το οποίο επιτρζπει τθν αποκικευςθ νεροφ και κρεπτικϊν ςυςτατικϊν 

και ςυμβάλλει ςτθν επιβίωςθ του φυτοφ ςε περιόδουσ ξθραςίασ. ε νεαρι θλικία 

ζχουν ζνα ελαφρφ πράςινο χρϊμα το οποίο αλλάηει ςε βακφ πράςινο όταν 

ωριμάηουν, ενϊ κάποιεσ ποικιλίεσ εμφανίηουν λευκά ςτίγματα ςτθν επιφάνεια των 

ελαςμάτων. Υυτρϊνουν απευκείασ από τθ βάςθ του φυτοφ, χωρίσ μίςχο και 

κυκλικά, και μπορεί να ξεπεράςουν τα 50 εκ. ςε μικοσ, και τα 8-10 εκ. ςε πλάτοσ, 

ενϊ το πάχοσ τουσ είναι περίπου 5 εκ. 

 

Εικόνα 24: Φφλλα Αλόθσ Βζρα 
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6.3.2 ΑΝΘΘ 

Στα άνκθ αναπτφςςονται από το κζντρο του φυτοφ υπό μορφι απλισ ι 

διακλαδιηόμενθσ βοτρυϊδουσ ταξιανκίασ που φζρεται ςτο άκρο ανκοφόρου 

βλαςτοφ μικουσ 60-90 εκ. Σα άνκθ είναι ερμαφρόδιτα, τριμερι, μικουσ μζχρι 3 εκ., 

διογκωμζνα ςτθν περιοχι τθσ ωοκικθσ με αποχρϊςεισ που ποικίλουν από κίτρινο 

ωσ πορτοκαλί ι κόκκινο. 

 

Εικόνα 25: Άνκοσ Αλόθσ Βζρα  

 

6.3.3 ΚΑΡΠΟ 

Ο καρπόσ είναι κάψα, πολφχωροσ, πολφςπερμοσ και φζρει χωρίςματα κατά μικοσ 

των χϊρων τθσ ωοκικθσ τα οποία κατά τθν ωρίμανςθ διαχωρίηονται και γίνεται θ 

απελευκζρωςθ των ςπόρων. Οι ςπόροι είναι χρϊματοσ ςκοφρου καφζ, ζχουν μικοσ 

7 χιλ. και φζρουν πτερφγια. 

 

6.4 ΡΤΗΙΚΟ ΤΣΘΜΑ 

Αν και το ριηικό ςφςτθμα του φυτοφ είναι αρκετά επιφανειακό, μπορεί να 

ανταπεξζλκει αρκετά καλά ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει γίνει 

καλι εγκατάςταςθ του φυτοφ. Είναι φυτό CAM, δθλαδι μπορεί να φωτοςυνκζτει 

κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ διατθρϊντασ κλειςτά τα ςτομάτια, περιορίηοντασ 

κατά αυτόν τον τρόπο τισ απϊλειεσ ςε νερό μζςω τθσ διαπνοισ. Αυτό το 

χαρακτθριςτικό ςε ςυνδυαςμό με τθν παχιά επιδερμίδα και τα ςαρκϊδθ φφλλα και 

ςτελζχθ το κακιςτοφν ανκεκτικό ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ και ιδανικό για καλλιζργεια 

ςε ξερικζσ ςυνκικεσ. 
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6.5 ΧΡΘΕΙ-ΠΡΟΙΟΝΣΑ 

Θ αλόθ είναι ζνα αρκετά γνωςτό φαρμακευτικό φυτό που χρθςιμοποιείται ευρζωσ 

ςτθν πρακτικι βοτανοκεραπεία, κακϊσ και ςε φαρμακευτικά ςκευάςματα φυτικισ 

προζλευςθσ. Το ζκκριμα του φυτοφ ονομάηεται αλόθ, περιζχεται ςτα περικυκλικά 

κφτταρα των αγγειωδϊν δεςμίδων του φφλλου και χρθςιμοποιείται είτε ωσ νωπό 

είτε ωσ αποξθραμζνο. Το αποξθραμζνο ζκκριμα χρθςιμοποιείται ωσ υπακτικό, 

κακαρτικό και αντιελμινκικό. Το νωπό προϊόν ζχει παρόμοιεσ δράςεισ, ενϊ μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί και ςε δερματικζσ πακιςεισ. Επίςθσ χρθςιμοποιείται ςτθν 

βιομθχανία τροφίμων και ςτθν ηυκοποιία για τθν πικρι του γεφςθ. Θ γζλθ τθσ 

αλόθσ που προζρχεται από το κεντρικό τμιμα του φφλλου, ζχει και αυτι πολλαπλζσ 

φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ και μπορεί είτε αυτοφςια είτε με τθν μορφι 

αποφλοιωμζνων φφλλων να χρθςιμοποιθκεί για διάφορεσ δερματικζσ πακιςεισ, 

ερεκιςμοφσ, πλθγζσ, καψίματα ι εκδορζσ και ςαν κατάπλαςμα πάνω ςε μϊλωπεσ. 

Απαντάται ωσ ςυςτατικό ςε πολλά καλλυντικά για τθν ενίςχυςθ και βελτίωςθ του 

δζρματοσ. 

 

6.6  ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΘ ΑΛΟΘ ΒΕΡΑ 

Στθν Αλόθ Βζρα ζχουν ανιχνευκεί τα ακόλουκα ςυςτατικά: 

Βιταμίνεσ 

Βιταμίνθ Α, Βιταμίνθ Β1, Βιταμίνθ Β2, Βιταμίνθ Β6, Βιταμίνθ Β12, Βιταμίνθ C, Βιταμίνθ 
Ε, φυλλικό οξφ. 

Μζταλλα 

Αςβζςτιο, Κάλιο, Μαγνιςιο, Νάτριο, Χαλκόσ, Σίδθροσ, Ψευδάργυροσ, Μαγγάνιο. 

Αμινοξζα 

Λυςίνθ, Θρεονίνθ, Βαλίνθ, Μεκιονίνθ, Ιςολευκίνθ, Φαινυλαλανίνθ, Αςπαραγγινικό 
Οξφ, Σερίνθ, Γλουταμινικό Οξφ, Γλυκίνθ, Αλανίνθ, Τυροςίνθ, Υδροξυπρολίνθ, 
Κυςτίνθ, Λευκίνθ. 

Ζνηυμα 

Οξειδάςθ, Καταλάςθ, Αμυλάςθ, Βραδυκινάςθ, Κελλουλάςθ, Λιπάςθ, Αλανινάςθ, 
Φωςφατάςθ, Κρεατινικι Φωςφοκινάςθ, Υδρογονάςθ. 

Μόνοςακχαρίτεσ και Πολυςακχαρίτεσ 
Accumannan, Αραβινόηθ, Γαλακτόηθ, Γλυκόηθ, Μαννόηθ, αμνόηθ, Ξυλόηθ, 
Γλουκορανικό Οξφ, Γαλακτουρονικό Οξφ,  

τερόλεσ 

Καμπεςτερόλθ, Lupeol, Βιτα-Σιτοςτερόλθ. 
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Αμινοςάκχαρα 

Γλυκοηαμίνθ, Γαλακτοηαμίνθ. 

Λιπαρά Οξζα 

Χολθςτερόλθ, Καμπεςτερόλθ, β-Σιτοςτερόλθ, Lupeol. 

Ιχνοςτοιχεία 

Αλουμίνιο, Χλϊριο, Νάτριο, Χρϊμιο, Αςβζςτιο, Σίδθροσ, Μαγγάνιο, Μαγνιςιο, Θείο, 
Χαλκόσ, Κάλιο, Φϊςφοροσ, Ψευδάργυροσ. 

Επιπλζον θ Αλόθ Βζρα περιζχει 
Λιγνίνθ, Σαπονίνθ, Σαλικυλικό Οξφ, Αικζρια Ζλαια, β-Καροτίνθ, Χαλίνθ. 

 

 

 

6.7 ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΣΘ ΑΛΟΘ 

Οι ςθμαντικότερεσ ποικιλίεσ Αλόθσ είναι οι: 

 Aloe Barbadensis Miller 
 Aloe Saponaria 
 Aloe Chine sis 
 Aloe Variegate 

 Aloe Forex 
 Aloe Lalifolia 
 Curacao Aloe 
 
Θ πιο δθμοφιλισ από τισ παραπάνω ποικιλίεσ είναι θ Aloe Barbadensis Miller θ 
οποία ζχει τθ μεγαλφτερθ κεραπευτικι αξία και είναι γνωςτι ωσ Αλόθ Βζρα ι Αλόθ 
θ γνιςια. 
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6.8 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΛΟΘ ΒΕΡΑ 

Θ Αλόθ Βζρα καλλιεργείται για τα φφλλα τθσ και το περιεχόμενό τουσ. Το τηελ που 
περιζχεται μζςα ςτα φφλλα χρθςιμοποιείται εκτεταμζνα από τθ βιομθχανία 
καλλυντικϊν και τθν εναλλακτικι ιατρικι. Θ Αλόθ Βζρα μπορεί να καλλιεργθκεί 
τόςο ςτο χϊμα όςο και ςε γλάςτρεσ. Στο χϊμα, θ Αλόθ Βζρα πρζπει να φυτευκεί ςε 
μζροσ που το βλζπει ο ιλιοσ ςυνεχϊσ ι πολλζσ ϊρεσ τθν θμζρα. Δεν πρζπει να 
τοποκετείτε ςε μζροσ που ζχει ςυνεχϊσ ςκιά. Πταν καλλιεργείται ςε γλάςτρεσ τότε 
κα πρζπει να φροντίηετε ϊςτε το καλοκαίρι να ζχετε τισ γλάςτρεσ ζξω ςε μζροσ που 
το βλζπει ο ιλιοσ, ενϊ το χειμϊνα να τισ βάηετε μζςα ςτο ςπίτι αλλά ςε μζροσ που 
το βλζπει ο ιλιοσ. 

 

Εικόνα 26: Καλλιζργεια Αλόθσ Βζρα  

 

6.9 ΑΠΑΙΣΘΕΙ Ε ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟ 

Θ αλόθ αναπτφςςεται ςε μεγάλο εφροσ κλιματικϊν ςυνκθκϊν, ενϊ προτιμά τα καλά 

αποςτραγγιηόμενα, αμμϊδθ ι πθλϊδθ εδάφθ. Μπορεί να αναπτυχκεί ςε πετρϊδθ 

ξθρά και φτωχά από κρεπτικισ άποψθσ εδάφθ, ωςτόςο θ καλλιζργεια τθσ 

ςυνιςτάται να γίνεται ςε πλοφςια και γόνιμα εδάφθ για τθν επίτευξθ των μζγιςτων 

αποδόςεων. Ωσ προσ τθν αντίδραςθ του εδάφουσ, καταλλθλότερα κεωροφνται τα 

εδάφθ με ελαφρϊσ αλκαλικι αντίδραςθ, ενϊ αν καλλιεργθκεί ςε αλκαλικά εδάφθ 

(pH≥8) θ ανάπτυξθ του φυτοφ κα είναι περιοριςμζνθ και αργι. Δεν είναι πολφ 

ανκεκτικό ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, ωςτόςο μπορεί να αντζξει ςε κερμοκραςίεσ 

μζχρι -3° C πακαίνοντασ μικρζσ μόνο ηθμιζσ. φμφωνα με το Διεκνζσ Επιςτθμονικό 

υμβοφλιο τθσ Αλόθσ (IASC), θ ιδανικι κερμοκραςία για τθν ανάπτυξθ του φυτοφ 

είναι μεταξφ 20-250C ενϊ ςυνίςταται να αποφεφγονται οι απότομεσ αλλαγζσ 

κερμοκραςίασ μεταξφ θμζρασ-νφχτασ. Αναπτφςςεται ςε κλίματα που κυμαίνονται 

από εφκρατα ωσ τροπικά και δεν αντζχει ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ λόγω τθσ 

υψθλισ περιεκτικότθτασ του ςε νερό (95%). Είναι φωτόφιλο φυτό, αλλά μπορεί να 

καλλιεργθκεί και ςε ελαφρϊσ ςκιερζσ τοποκεςίεσ. Κατά τθν διάρκεια του χειμϊνα 

ςτισ υποτροπικζσ περιοχζσ ειςζρχεται ςε λθκαργικι κατάςταςθ περιορίηοντασ κατά 

πολφ τισ ανάγκεσ του ςε νερό. 
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6.10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ 

Ο πολλαπλαςιαςμόσ του φυτοφ γίνεται κυρίωσ αγενϊσ με τθν χριςθ παραφυάδων, 

κακϊσ θ χριςθ του ςπόρου δθμιουργεί προβλιματα λόγω αργισ ζναρξθσ 

βλάςτθςθσ και κακυςτερθμζνθσ αρχικισ ανάπτυξθσ των νεαρϊν φυταρίων. Θ 

ζλλειψθ νεροφ μπορεί να οδθγιςει ςε μειωμζνο ςχθματιςμό παραφυάδων. Οι 

παραφυάδεσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ πολλαπλαςιαςτικό υλικό 

αφαιροφνται από το μθτρικό φυτό όταν φτάςουν ςε μικοσ τα 15-20 εκ. και 

καλλιεργοφνται ςε φυτϊριο κατά τον πρϊτο χρόνο ανάπτυξισ τουσ. Ωσ μζκοδοι 

πολλαπλαςιαςμοφ μποροφν επίςθσ να χρθςιμοποιθκοφν ο μικροπολλαπλαςιαςμόσ 

με in-vitro καλλιζργεια βλαςτικϊν μεριςτωμάτων, όπωσ και θ in-vitro παραγωγι 

ζκφυτων από τθν βάςθ των φφλλων. Στθν τελικι τουσ κζςθ φυτεφονται τα νεαρά 

φυτά ςε πυκνότθτα που μπορεί να φτάςει τα 6.000 φυτά ανά ςτρζμμα, ωςτόςο ςε 

εκτατικισ μορφισ καλλιζργεια ςυνθκίηονται αποςτάςεισ τουλάχιςτον 50 εκ. επί και 

μεταξφ των γραμμϊν φφτευςθσ (μζχρι 4.000 φυτά ανά ςτρζμμα). Ρυκνότθτεσ τθσ 

τάξεωσ των 15.000 φυτϊν ανά εκτάριο κεωροφνται ιδανικζσ για εντατικισ μορφισ 

καλλιζργεια με χριςθ αρδευτικοφ ςυςτιματοσ ςταγόνασ και κάλυψθ του εδάφουσ 

με πολυαικυλζνιο. Μικρότερεσ πυκνότθτεσ δίνουν μεγαλφτερα φφλλα, με 

μικρότερθ ωςτόςο ςυνολικι παραγωγι ςε γζλθ. 

 

6.11 ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΕΔΑΦΟΤ 

Ρριν τθν φφτευςθ γίνεται μια αναμόχλευςθ του εδάφουσ ςε μικρό βάκοσ (20-30 

εκ.), δεδομζνου του επιπολαιόριηου ριηικοφ ςυςτιματοσ του φυτοφ. Ακολουκοφν 1-

2 κατεργαςίεσ με φρζηα και ιςοπζδωςθ του εδάφουσ. Στθν ςυνζχεια μποροφν να 

δθμιουργθκοφν αναχϊματα με διαςτάςεισ που ποικίλουν ανάλογα με το αρδευτικό 

ςφςτθμα που ζχει εγκαταςτακεί ςτθν φυτεία, τθν κλίςθ του εδάφουσ κ.α. 

 

6.12 ΛΙΠΑΝΘ 

Συνικωσ δεν χρθςιμοποιοφνται χθμικά λιπάςματα, κακϊσ θ καλλιζργεια τθσ αλόθσ 

γίνεται κατά κανόνα βιολογικά. Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν αηωτοφχο 

λίπανςθ προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν οι ιδανικζσ αποδόςεισ, ςυνιςτάται θ 

εφαρμογι 5 κιλϊν αηϊτου ςτο ςτρζμμα. Αρκετά ςυχνι είναι θ χριςθ κοπριάσ θ 

οποία βελτιϊνει τθν δομι και τθν ςφςταςθ του εδάφουσ, ςε ποςότθτεσ που 

κυμαίνονται ςτουσ 1-1,5 τόνουσ ανά ςτρζμμα. 
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6.13 ΑΡΔΕΤΘ 

Στο φυτό είναι ανκεκτικό ςε ςυνκικεσ ξθραςίασ ωςτόςο θ δυνατότθτα άρδευςθσ 

τθσ φυτείασ βελτιϊνει κατά πολφ τισ τελικζσ αποδόςεισ. Μια άρδευςθ είναι 

απαραίτθτθ αμζςωσ μετά τθν μεταφφτευςθ, ακολουκοφμενθ από 2-3 αρδεφςεισ 

προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ καλι εγκατάςταςθ τθσ φυτείασ. Συνικωσ 

εφαρμόηονται 4-6 αρδεφςεισ τον χρόνο ανάλογα με τθν περιοχι καλλιζργειασ και 

τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, ενϊ μια επιπλζον ελαφρά άρδευςθ μπορεί να 

εφαρμοςτεί μετά τθν ςυγκομιδι των φφλλων, ανάλογα με τθν διακεςιμότθτα του 

νεροφ. 

 

6.14 ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΝΕΙΕ 

Θ φυτοπροςταςία των φυτϊν δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλθμα κακϊσ θ ςκλθρι και 

παχιά επιδερμίδα των φφλλων αποτελεί ςθμαντικι φυςικι άμυνα για το φυτό. 

Ρροβλιματα μπορεί να δθμιουργιςουν βακτιρια του γζνουσ Erwinia (Erwinia 

chrysanthemi) που προκαλοφν ςιψεισ των φφλλων, οι μφκθτεσ του γζνουσ 

Alternaria (Alternaria alternata)και Fusarium (fusarium solani), κακϊσ και οι παγετοί, 

οι δυνατοί άνεμοι και τα τρωκτικά. 

 

Εικόνα 27: Εχκρόσ τθσ Αλόθσ Βζρα 

  

6.15 ΤΓΚΟΜΙΔΘ 

Θ ςυγκομιδι των φφλλων τθσ αλόθσ ξεκινά περίπου τρία χρόνια μετά τθ φφτευςθ 

και ςυνεχίηεται για ζνα διάςτθμα επτά περίπου χρόνων. Σο ζκκριμα του φυτοφ 

ςυλλζγεται μετά από δθμιουργία εγκάρςιων τομϊν ςτθν βάςθ των ϊριμων φφλλων 

και κοντά ςτον βλαςτό, ενϊ παράλλθλα τα φφλλα τοποκετοφνται κατά τρόπο που 

να επιτρζπει τθν ςυλλογι των ςταγόνων μζςα ςε δοχεία ι πάνω ςε μουςαμάδεσ 

που ςτρϊνονται από πριν γφρω από τα φυτά. Θ ςυλλογι του εκκρίματοσ μπορεί να 

γίνει και με ςφνκλιψθ των φφλλων ι με εμβάπτιςθ τουσ ςε κρφο ι ηεςτό νερό. Θ 

τομι των φφλλων γίνεται ςυνικωσ νωρίσ το πρωί και απαιτοφνται 4-5 ϊρεσ μζχρι να 

ςυλλεχκεί το ζκκριμα του φυτοφ. Για τθν παραγωγι γζλθσ γίνεται ςυγκομιδι των 

φφλλων χειρωνακτικά με κοφτερό μαχαίρι και μπορεί να πραγματοποιθκεί μζχρι 

και τρεισ φορζσ ανά ζτοσ, ςε διαςτιματα των τριϊν μθνϊν. Θ ςυγκομιδι αφορά ςε 
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φφλλα με μικοσ >25 εκ. τα οποία ωςτόςο δεν κα πρζπει να είναι πολφ γεραςμζνα 

κακϊσ μειϊνεται θ περιεκτικότθτά τουσ ςε γζλθ, με αποτζλεςμα να υποβακμίηεται 

και θ ποιότθτα του παραγόμενου προϊόντοσ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να 

απορρίπτονται φφλλα με νεκρωτικζσ κορυφζσ ι άλλθ μορφι ηθμιϊν, κακϊσ θ χριςθ 

τουσ κα υποβακμίςει τθν ποιότθτα τθσ παραγόμενθσ γζλθσ λόγω επιμολφνςεων με 

βακτιρια. Σο γεγονόσ ότι απαιτείται διαλογι των φφλλων πριν τθν ςυγκομιδι 

κακιςτά τθν μθχανικι ςυλλογι των φφλλων αρκετά δφςκολθ. Θ ςυγκομιδι των 

φφλλων γίνεται ςυνικωσ Οκτϊβριο-Νοζμβριο, ενϊ των ανκζων Δεκζμβριο-

Ιανουάριο. 

 

Εικόνα 28: Συγκομιδι Καλλιζργειασ Αλόθσ Βζρα  

 

6.16 ΑΠΟΔΟΕΙ 

Στα φυτά μποροφν να δϊςουν 16-20 φφλλα τον χρόνο κάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ 

υγραςίασ και με επαρκι αηωτοφχο λίπανςθ. Με μια πυκνότθτα τθσ τάξθσ των 5.000 

φυτϊν ανά ςτρζμμα, ζχουμε με μζςο νωπό βάροσ ανά φφλλο τα 0,2 κιλά, οι 

αποδόςεισ ςε γζλθ ανζρχονται ςτουσ 18 τόνουσ ανά ςτρζμμα. Υπάρχουν ωςτόςο 

ποικιλίεσ οι οποίεσ ςχθματίηουν φφλλα που ζχουν βάροσ ζωσ 13 κιλά, οπότε 

υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτθν ςυνολικι παραγωγι αλλά και ςτθν πυκνότθτα 

φφτευςθ. 

 

Εικόνα 29: Φυτό Αλόθσ Βζρα 
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6.17 ΧΡΘΕΙ ΣΘ ΑΛΟΘ ΣΘ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Τα τελευταία χρόνια ζχουν γίνει διάφορα πειράματα με ςκοπό να αυξιςουμε τθν 

μεταςυλλεκτικι ηωι κάποιον καρπϊν με βάςθ τθν αλόν βζρα είναι τα εξισ: 

Το πρϊτο πείραμα που δθμοςιεφτθκε από το ςυγγραφζα Saba et al.(2016)  

βαςίςτθκε ςτον ςυνδυαςμό αλόθσ βζρα και αςκορβικοφ οξζοσ πάνω ςε καρποφσ 

φράουλασ. Ο ςυνδυαςμόσ τουσ ζχει ςυνεργιςτικι επίδραςθ ςτον μικροβιακό 

ζλεγχο. Οι αγωγζσ αλόθσ και αςκορβικοφ οξζοσ κακυςτζρθςαν τθν απϊλεια 

βάρουσ, είχαν υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ SSC και βιταμίνθσ C. Οι επικαλφψεισ 

μείωςαν τουσ ςυνολικοφσ αερόβιουσ μεςοφιλικοφσ πλθκυςμοφσ και τουσ 

ηυμομφκθτεσ. Ενϊ αλόθ βζρα με 5% αςκορβικοφ οξζοσ ιταν  πιο αποτελεςματικι 

ςτθν κακυςτζρθςθ των αλλαγϊν τθσ ωρίμανςθσ και τθ μείωςθ των μικροβιακϊν 

πλθκυςμϊν. 

Στο παρακάτω πείραμα ςφμφωνα με τον ςυγγραφζα Song HY et al. (2013) 

χρθςιμοποιικθκαν φρζςκα κομμάτια μιλων. Τα μιςά κομμάτια υποβλικθκαν ςε 

αγωγι με τηελ αλόθ βζρα που περιζχει 0.5% κυςτεΐνθ και φυλάχκθκαν για 16 

θμζρεσ ςτουσ 4 βακμοφσ κελςίου. 

Τα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ τα κομμάτια που περιζχουν 0,5%  κυςτεΐνθ και αλόθ 

βζρα είχαν κακυςτζρθςθ του καφζ χρϊματοσ, μειωμζνθ απϊλεια βάρουσ και 

μείωςθ ςυνολικϊν αερόβιων βακτθριδίων και ηυμομυκιτων. Άρα θ αλόθ βζρα 

μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν διατιρθςθ τθσ ποιότθτασ των φρζςκων μιλων. 
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7 ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ    

7.1 ΤΛΙΚΑ 
Το πείραμα διεξάχκθκε ςε φυςικζσ ςυνκικεσ και τα υλικά που 

χρθςιμοποιικθκαν είναι : 

 

 12 δζνδρα από κάκε ποικιλία (3 δζνδρα με ποςοςτό 10% αλόθσ-νερό,3 

δζνδρα με ποςοςτό 5% αλόθσ-νερό,3 δζνδρα με ποςοςτό 1% αλόθσ-νερό 

και 3 μάρτυρεσ).Οι ποικιλίεσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτο πείραμα είναι οι 

εξισ: 

 

 

Ferrovia: Κόκκινθ, τραγανι ποικιλία. Το δζνδρο είναι πλαγιόκλαδο, μεγάλου 

μεγζκουσ. Θ παραγωγικότθτα μζτρια ζωσ μεγάλθ. Ο καρπόσ είναι καρδιόςχθμοσ, 

πολφ μεγάλου μεγζκουσ. Θ εποχι ωρίμανςθσ είναι 11 θμζρεσ μετά τθν B.Burlat 

(μζςθσ εποχισ). Τα πρϊτα χρόνια τθσ ανάπτυξθσ των δενδρυλλίων ςτον οπωρϊνα, 

τα κατϊτερα κυρίωσ φφλλα και τα εςωτερικά τθσ κόμθσ, εμφανίηουν 
ποικιλοχρϊςεισ 

και αποχρωματιςμοφσ, που μοιάηουν με ςυμπτϊματα προςβολϊν από ιϊςεισ. 
Είναι όμωσ χαρακτθριςτικό τθσ ποικιλίασ και εξαφανίηεται με τθν πάροδο των ετϊν. 

Επικονιαςτζσ: Sunburst, Lapins και Van. 
 

 
Εικόνα 30: Ροικιλία Ferrovia 
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Regina: Τραγανι ποικιλία. Δζνδρο θμιορκόκλαδο με όψιμθ άνκθςθ. 

Ραραγωγικότθτα πολφ καλι. Ο καρπόσ είναι καρδιόςχθμοσ και ζχει χρϊμα μαονιοφ 

με μζτριο προσ μεγάλο μζγεκοσ. Αντοχι ςτο ςκάςιμο μζτρια και ηωθρότθτα 

μζτρια - μεγάλθ. Ωριμάηει 17 θμζρεσ μετά τθν B.Burlat και ζχει ανάγκθ επικονιαςτι. 

Επικονιαςτζσ: Ferrovia, Kordia, Cristallina, Sam και Summit. 
 

 

Εικόνα 31: Ροικιλία Regina 

Kordia: Τραγανι ποικιλία με μεςοόψιμθ άνκιςθ. Ρλαγιόκλαδο δζνδρο με 

μζτρια - μεγάλθ ηωθρότθτα. Καρπόσ καρδιόςχθμοσ με μζγεκοσ πολφ μεγάλο, 

μεγαλφτερο των 10 γρ. και χρϊμα μαονιοφ. Θ παραγωγικότθτα είναι πολφ καλι. 
Αντοχι ςτο ςκάςιμο μζτρια. Θ ωρίμανςθ γίνεται 15 θμζρεσ μετά τθν B.Burlat και 

ζχει ανάγκθ επικονιαςτι. Επικονιαςτζσ: Ferrovia, Regina, Cristalina, Hedelfinger, 
Van. 

 

Εικόνα 32: Ροικιλία Kordia 

 25 φυτά Aloe vera 

 Ψεκαςτιρασ πλάτθσ 

 Καρτελάκια για διαχωριςμό των αναλογιϊν αλόθσ-νεροφ ςε κάκε 

ποικιλία 

 Γουδί 

 Ρυρθαντιριο 

 Ρυκνομζτρου Bouyoukos, (1962) 
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 Μεταφωςφορικό νάτριο 

 Αιϊρθμα εδάφουσ – νεροφ (1:2) 

 Εκχφλιςμα κορεςμοφ Rhoades, (1982) 

 Θλεκτρονικό αςβεςτόμετρο 

 Φαςματοφωτόμετρο Clesceri et al. (1989) 

 Διάλυμα CH3COONH4 1N, pH 7 Τhomas, (1982) 

 Συςκευι ICP-OES 

 Εκχφλιςμα  DTPA Lindsay and Norvell, (1978) 

 Ηζον φδωρ Bingham, (1982) 

 

 

Το πείραμα πραγματοποιικθκε πάνω ςε δζνδρα κεραςιάσ 3 διαφορετικϊν 

ποικιλιϊν από τισ 13 Απριλίου εϊσ 10 Ιουλίου 2016 ςε ζνα κτιμα 18 ςτρεμμάτων με 

2.400 δζνδρα ςτο Μεςόβουνο Ρτολεμαΐδασ του Νομοφ Κοηάνθσ. 

 

Εικόνα 33: Δζνδρα κεραςιάσ ςτο Μεςόβουνο Ρτολεμαΐδασ του Νομοφ Κοηάνθσ 

Στθν αρχι αφαιρζςαμε το τηζλ από τα φφλλα τθσ αλόθσ και το αποκθκεφςαμε. 

Ζπειτα βάςει αναλογιϊν κάναμε 3 διαφορετικά διαλφματα. Ζνα 10%, ζνα 5% και 

ζνα 1%. Στθν ςυνζχεια διαλζξαμε τα δζνδρα τα οποία κα ψεκάςουμε και τα δζνδρα 

τα οποία κα είναι οι μάρτυρεσ. 

Ο πρϊτοσ ψεκαςμόσ ζγινε ςτισ 13 Απριλίου 2016, όπου θ άνκθςθ ιταν γφρω ςτο 

30%. Ο δεφτεροσ ςτισ 19 Απριλίου με 50% άνκθςθ και ο τελευταίοσ ζγινε ςτισ 15 
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Ιουνίου με τθν άνκθςθ των δζνδρων να βρίςκετε ςτο 100%. Και ςτισ 3 επαναλιψεισ 

ακολοφκθςε μια ςειρά ψεκαςμϊν, δθλαδι πρϊτα ψεκάςαμε με το διάλυμα 1% τα 9 

δζνδρα από τισ 3 ποικιλίεσ και με τον ίδιο τρόπο ακολοφκθςαν οι ψεκαςμοί 5% και 

10%. 

 

7.2 ΜΕΘΟΔΟΙ 

7.2.1 Προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ ολικϊν φαινολϊν ςτουσ 

καρποφσ 

Εκχφλιςθ των δειγμάτων 

Για τθν προετοιμαςία των εκχυλιςμάτων χρθςιμοποιικθκαν καρποί . Το κάκε 

δείγμα(λειοτρίφτθκε ξεχωριςτά ςε γουδί, τοποκετϊντασ 0,3gr δείγματοσ από κάκε 

επανάλθψθ και προςκζτοντασ 2ml (80%) μεκανόλθσ. Στθ ςυνζχεια τα δείγματα 

τοποκετικθκαν ξεχωριςτά ςε ςωλθνάκια eppedorf και κατόπιν ςτθ κατάψυξθ. 

Στθ ςυνζχεια φυγοκεντρικθκαν τα δείγματα ζτςι ϊςτε να μείνει το ίηθμα ςτον πάτο. 

Φςτερα με τθν πιπζτα τοποκετικθκαν ςε δοκιμαςτικό ςωλινα 0,5ml δείγματοσ (από 

τα eppedorf) + 2,5ml φολίν(1:10) +2 ml ανκρακικό νάτριο (75gr/lt). Αφοφ 

ανακινικθκαν λιγάκι όλα τα δείγματα μαηί επωάςτθκαν ςε υδατόλουτρο 50οC για 5 

λεπτά. 

Για τον προςδιοριςμό των αποτελεςμάτων τθσ ςυγκζντρωςθσ των φλαβονοειδϊν 

τοποκετικθκαν τα δείγματα ξεχωριςτά ςτο φαςματοφωτόμετρο ςε φάςμα 760 nm 

7.2.2 Προςδιοριςμόσ τθσ ςυγκζντρωςθσ ανκοκυανϊν ςτουσ 

καρποφσ 

Εκχφλιςθ των δειγμάτων 

Για τον προςδιοριςμό των ανκοκυανϊν χρθςιμοποιικθκαν καρποί. Το κάκε δείγμα( 

κόπθκε ξεχωριςτά ςε μικρά κομματάκια και ζπειτα ηυγίςτθκαν (0,3gr) ςτο ηυγό και 

τοποκετικθκαν μαηί με 20 ml οξινιςμζνθσ αλκοόλθσ (80%) αικανόλθ και 2% πυκνό 
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HCI ςε γυάλινα δοχεία για εκχφλιςθ των περιεχόμενων περιεχόμενων ανκοκυανϊν 

(Cheour et al., 1990; Siomos et al., 2001). Τα 

δοχεία ςτθ ςυνζχεια παρζμειναν ςε ςκοτεινό και κρφο (5ο C) χϊρο για 72 ϊρεσ. Στθ 

ςυνζχεια, το εκχφλιςμα διθκικθκε ςε χωνί Buchner, με φίλτρο Whatman  No 1, και το 

δείγμα ςυμπλθρϊκθκε, με το εκχυλιςτικό μζςο, μζχρι τελικοφ όγκου 25 ml. 

Για τον προςδιοριςμό των αποτελεςμάτων τθσ ςυγκζντρωςθσ των ανκοκυανϊν τοποκετϊ 

τα δείγματα ξεχωριςτά ςτο φαςματοφωτόμετρο ςε φάςμα 515 nm. 

Τα αποτελζςματα εκφράςτθκαν ωσ ιςοδφναμα mg του 3-γλυκοςιδίου τθσ 

κυανιδίνθσ με χριςθ του παρακάτω τφπου: 

 

GΕ

VMWΑ
ν.β. gmg/ 

mol

εκχ






 

 

όπου: 

Α= θ απορρόφθςθ ςτα 515nm, 

MW=449, 2 το μοριακό βάροσ του 3-γλυκοςιδίου τθσ κυανιδίνθσ, 

Vεκχ. =25ml ο τελικόσ όγκοσ του εκχυλίςματοσ, 

Εmol=26900 ο μοριακόσ ςυντελεςτισ απόςβεςθσ του 3-γλυκοςιδίου τθσ 

κυανιδίνθσ και 

G= θ ποςότθτα νωποφ βάρουσ (FW) του ιςτοφ που χρθςιμοποιικθκε 
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Αρχικά τοποκετιςαμε τα κεράςια τθσ κάκε ποικιλίασ ςτθν κατάψυξθ, ςτθ ςυνζχεια 

βγάλαμε τα κεράςια από τθν κατάψυξθ και λειοτριβιςαμε με γουδί ζνα καρπό από 

κάκε ποικιλία με το ανάλογο διάλυμα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ λειοτρίβθςθ ζγινε ςε 

ζνα καρπό τθσ ποικιλίασ Kordia με διάλυμα 1% , 5% , 10% και ςτο μάρτυρα. 

Αντίςτοιχα θ ίδια διαδικαςία ζγινε και με τισ ποικιλίεσ Ferovia και  Regina. Για τθν 

λειοτρίβθςθ χρθςιμοποιιςαμε διάλυμα με 20ml νερό και 80ml Methanol. 

 

 

Εικόνα 34: Υλικά 

 

 Λιϊςαμε τουσ καρποφσ και τουσ τοποκετιςαμε ςε eppedorf. 
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Εικόνα 35: Καρπόσ λιωμζνοσ 

 

Εικόνα 36: Καρπόσ λιωμζνοσ 
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7.2.3 Μθχανικι ανάλυςθ (κοκκομετρικι ςφςταςθ) 

Θ κατανομι μεγζκουσ των εδαφικϊν τεμαχιδίων (κοκκομετρικι ςφςταςθ) 

προςδιορίςτθκε με τθ μζκοδο του πυκνομζτρου Bouyoukos, (1962) και ωσ 

διαμεριςτικό χρθςιμοποιικθκε το μεταφωςφορικό νάτριο. 

 

Σρίγωνο κατάταξθσ κατά USDA 

 

Εικόνα 37: Τρίγωνο κατάταξθσ κατά USDA  

 

7.2.4 Οργανικι ουςία-Θλεκτρικι αγωγιμότθτα (ECse) 

Ο οργανικόσ C προςδιορίςτθκε με τθ μζκοδο τθσ υγρισ οξείδωςθσ Nelson and 

Sommers, (1982). Για τον προςδιοριςμό τθσ οργανικισ ουςίασ, τα ποςοςτά του 

οργανικοφ C πολλαπλαςιάςτθκαν με τον ςυντελεςτι 1,724. 

Θ θλεκτρικι αγωγιμότθτα, ECse, μετρικθκε ςτο εκχφλιςμα κορεςμοφ (Rhoades, 

1982). 
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7.2.5 Ανκρακικό αςβζςτιο (CaCO3)- Αντίδραςθ του εδάφουσ (pH) 

To ελεφκερο ανκρακικό αςβζςτιο (CaCO3) προςδιορίςτθκε με θλεκτρονικό 

αςβεςτόμετρο. 

To pH του εδάφουσ μετρικθκε ςε αιϊρθμα εδάφουσ – νεροφ (1:2) McLean, (1982). 

 

7.2.6 Λοιπά Θρεπτικά τοιχεία  

Τα νιτρικά (ΝΟ3) εκχυλίςτθκαν με διάλυμα KCl 2M και ο προςδιοριςμόσ τουσ 

πραγματοποιικθκε ςτο φαςματοφωτόμετρο Clesceri et al., (1989).  

Ο αφομοιϊςιμοσ φϊςφοροσ (P) εκχυλίςτθκε ςφμφωνα με τθ μζκοδο Olsen and 

Sommers, (1982). Θ μζτρθςθ του εκχυλιηόμενου P ζγινε ςε φαςματοφωτόμετρο. Τα 

ανταλλάξιμα κατιόντα Κ+ και Mg++ εκχυλίςτθκαν με διάλυμα CH3COONH4 1N, pH 7 

Τhomas, (1982). Το Κ+ και Mg++ μετρικθκαν ςε ςυςκευι ICP-OES. 

Τα ιχνοςτοιχεία Fe, Cu και Zn εκχυλίςτθκαν με DTPA Lindsay and Norvell, (1978) και 

μετρικθκαν ςε ςυςκευι ICP-OES.  

Το βόριο (Β) εκχυλίςτθκε με ηζον φδωρ Bingham, (1982) και ο αναλυτικόσ 

προςδιοριςμόσ του ζγινε με τθ μζκοδο τθσ αηωμεκίνθσ John et al., ( 1975). Θ 

μζτρθςι του ζγινε ςτο φαςματοφωτόμετρο.  

Οι προςδιοριςμοί όλων των παραπάνω πραγματοποιικθκαν τόςο ςτα επιφανειακά 

δείγματα (0-30 cm), όςο και ςτα δείγματα από βάκοσ 30-60 cm. 

ΒΑΘΘ 
(cm) 

CU FE Mg Zn No3-N 
mg/kg 

P 
mg/kg 

K  
mg/kg 

B 
mg/kg 

0-30 3,82ppm 6,27ppm 4,76ppm 1,91ppm 47,59 29,07 260 0,37 

30-60 3,71ppm 7,92ppm 4,05ppm 2,10ppm 58,49 49,59 250 0,15 
Εικόνα 38: Ρίνακασ με κρεπτικά ςτοιχεία  

 

7.2.7 Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ ςυνολικισ αντιοξειδωτικισ 

ικανότθτασ με τθ μζκοδο DPPH 

Θ ρίηα DPPH αποτελεί μία από τισ λίγεσ ςτακερζσ και εμπορικά διακζςιμεσ 
οργανικζσ ρίηεσ αηϊτου. Ζχει βακφ ςκοφρο μωβ χρϊμα και ζντονθ οςμι ςτο αρχικό 
διάλυμα, το οποίο εξαςκενεί και γίνεται κίτρινο όταν όλο το ποςό τθσ ελεφκερθσ 
ρίηασ ζχει δεςμευτεί από τα αντιοξειδωτικά.  

H αντιοξειδωτικι ικανότθτα των δειγμάτων προςδιορίςτθκε με τθ χριςθ τθσ 
ελεφκερθσ ρίηασ 1,1-διφαινυλο–2–πικρυλυδραηφλθ (DPPH) (Blois,1958).  

Χρθςιμοποιικθκαν 50 μl εκχυλίςματοσ και 2950 μl διαλφματοσ DPPH 100 μM ςε 

μεκανόλθ. Μετά από καλι ανάδευςθ το μείγμα παρζμεινε για μια ϊρα ςε ςκοτάδι 

ςε κερμοκραςία δωματίου και ζπειτα μετρικθκε θ απορρόφθςθ ςτα 517 nm. Τα 
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αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ εκφράςτθκαν ωσ ιςοδφναμα mg αςκορβικοφ οξζοσ / g 

ν.β. , το οποίο και χρθςιμοποιικθκε για τθ δθμιουργία τθσ πρότυπθσ καμπφλθσ 

αναφοράσ. 

 

8. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

Τα αποτελζςματα τθσ μθχανικισ ανάλυςθσ των επιφανειακϊν 0-30 cm  δειγμάτων 

ζδειξαν ότι αυτά περιζχουν άμμοσ 68%, άργιλοσ 17% και ίλυσ 15% (sandy loam). 

Και αντίςτοιχα θ εικόνα και ςτο βάκοσ 30-60 cm είναι  άμμοσ 32%, άργιλοσ  19% και 

ίλυσ 49% (loam). 

 

8.1 Οργανικι ουςία 

Θ οργανικι ουςία ςτθν, υπό μελζτθ, καλλιζργεια κεραςιάσ και ςε βάκοσ 0-30 cm 

είναι 1.12% και ςε βάκοσ 30-60 cm είναι 1,03% . Με βάςθ τισ ελλθνικζσ ςυνκικεσ, 

τα επίπεδα οργανικισ ουςίασ ςτα επιφανειακά εδαφικά ςτρϊματα κεωροφνται 

ιδιαίτερα χαμθλά. 
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8.2 Θλεκτρικι αγωγιμότθτα (ECse) 

Στα επιφανειακά δείγματα, θ ECse είναι 537 mS/cm και ςε βάκοσ 30-60 cm είναι 

328mS/cm.   

 

 

 

8.3 Ανκρακικό αςβζςτιο (CaCO3) 

Θ περιεκτικότθτα των εδαφϊν ςε ανκρακικό αςβζςτιο είναι ςε βάκοσ 0-30 cm 1,253 

και ςε βάκοσ 30-60 είναι 1,367. 
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8.4 Αντίδραςθ του εδάφουσ (pH) 

Στα επιφανειακά δείγματα, το pH  είναι ίςο με 8,4 ενϊ ςτα αντίςτοιχα δείγματα 

βάκουσ 30 - 60 cm είναι 8,08. Άρα πρόκειται για αλκαλικά εδάφθ . 
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8.5  Λοιπά Θρεπτικά τοιχεία  

Αναφορικά με τα κρεπτικά ςτοιχεία, ςτα εδαφικά δείγματα μετρικθκαν τα νιτρικά 

(ΝΟ3) (επομζνωσ και το νιτρικό άηωτο (ΝΟ3-Ν)), ο αφομοιϊςιμοσ φϊςφοροσ (), το 

ανταλλάξιμο αςβζςτιο (Ca), μαγνιςιο (Mg) και κάλιο και από τα ιχνοςτοιχεία μόνο 

το βόριο (Β). 

 

 

 

 

8.6 Διάρκεια Μεταςυλλεκτικισ Ηωισ  

Θ ςυγκομιδι τθσ πρϊτθσ ποικιλίασ Ferrovia πραγματοποιικθκε ςτισ 5 Ιουλίου 2016. 

Τοποκετιςαμε τουσ καρποφσ με διάλυμα 1% , 5% , 10% και τουσ μάρτυρεσ ςε 

ψυγείο με κερμοκραςία 5ο C για να παρατθριςουμε τθ διάρκεια που οι καρποί κα 

αρχίςουν να εμφανίηουν πάνω τουσ κάποιο πράςινο ι καφζ χρϊμα (μοφχλα). Θ 

ςυγκομιδι τθσ δεφτερθσ ποικιλίασ Kordia ζγινε ςτισ 8 Ιουλίου 2016 και τζλοσ τθσ 

τρίτθσ ποικιλίασ Regina ςτισ 10 Ιουλίου 2016. Με τον ίδιο τρόπο και αυτζσ οι 

ποικιλίεσ τοποκετικθκαν ςε ψυγείο. Τα αποτελζςματα φαίνονται με λεπτομζρειεσ 

ςτα γραφιματα παρακάτω. 
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Γράφθμα : Διάρκεια τθσ ποικιλίασ Ferrovia ςε ψυγείο  

 

 

 

Γράφθμα : Διάρκεια τθσ ποικιλίασ Kordia ςε ψυγείο 
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Γράφθμα : Διάρκεια τθσ ποικιλίασ Regina ςε ψυγείο 

 

 

8.7 Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ ςυνολικισ αντιοξειδωτικισ 

ικανότθτασ με τθ μζκοδο DPPH 

Σφμφωνα με τθ μζκοδο DPPH οι μετριςεισ ςτθ ποικιλία Ferrovia ςε ςφγκριςθ με το 

μάρτυρα (control) ζδειξαν ότι υψθλότερο ποςοςτό είχαμε ςτθ ςυγκζντρωςθ 5% με 

τιμι 91,3 , μζςθ τιμι είχαμε ςτθ ςυγκζντρωςθ 1% με αρικμό 78,63 και τζλοσ 

χαμθλότερθ τιμι με αρικμό 65,26 είχαμε ςτθ ςυγκζντρωςθ 10%.    
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Πςον αφορά τθν ποικιλία Regina υψθλότερα ποςοςτά, ςυγκριτικά με τον μάρτυρα 

(control) είχαμε ςτθν ςυγκζντρωςθ 5% με τιμι 82,43. Ακολουκεί θ τιμι 69,23 ςτθν 

ςυγκζντρωςθ 1% και τζλοσ ςτθν ςυγκζντρωςθ 10% θ τιμι ζφταςε μζχρι το 59,26. 

 

 

Ππωσ και ςτισ άλλεσ 2 ποικιλίεσ, ζτςι και ςτθν Kordia, θ ψθλότερθ τιμι 82,93 ιταν 

ςτθν ςυγκζντρωςθ 5%. Ακολοφκθςε θ τιμι 69,5 ςτο 1% και τζλοσ ςτο 10% είχαμε 

τθν τιμι 59,5 ςε ςφγκριςθ με τον μάρτυρα (control). 

 

 

 

 

69,6 69,23

82,43

59,26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

control 1,00% 5,00% 10,00%

Regina

Regina

73,73
69,5

82,93

59,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

control 1,00% 5,00% 10,00%

Kordia

Kordia



72 
 

8.8 υγκζντρωςθ Ολικϊν Φαινολϊν ςτουσ Καρποφσ  

Θ ςυγκζντρωςθ ολικϊν φαινολϊν ςτουσ καρποφσ άγγιξε το 74,2 ςτθν ςυγκζντρωςθ 

5%. 65,1 ζφταςε ςτθν ςυγκζντρωςθ 1% ενϊ τθν χαμθλότερθ τιμι, 54,9 είχαμε ςτθ 

ςυγκζντρωςθ 10% και όλα αυτά ςε ςφγκριςθ με τον μάρτυρα (control)  με τιμι 70,6. 

 

 

Στθν ποικιλία Regina μεγαλφτερθ τιμι είχαμε ςτθ ςυγκζντρωςθ 5% με αρικμό 62,4 

ςε ςφγκριςθ πάντα με τον μάρτυρα (control)  ενϊ χαμθλότερθ ςτο 10% με τιμι 49,1 

και τζλοσ μζςθ τιμι είχε θ ςυγκζντρωςθ 1% με αρικμό 59.3 
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Τζλοσ, ςτθν ποικιλία Kordia θ ςυγκζντρωςθ 1% είχε τθν υψθλότερθ τιμι με αρικμό 

66,4. Ακολουκοφν το 5% και 10% με τιμζσ 65,2 και 56,7 αντίςτοιχα. Πλα αυτά ςε 

ςφγκριςθ με τον μάρτυρα (control). 

 

 

 

8.9 Ολικό Ποςοςτό Ανκοκυανϊν ςτουσ Καρποφσ 

Σχετικά με το ποςοςτό των ανκοκυανϊν ςτουσ καρποφσ ςτθν ποικιλία Ferrovia 

μεγαλφτερο ποςοςτό είχαμε ςτθν ςυγκζντρωςθ 10% με τιμι 1,464. Μζςθ τιμι είχε 

θ ςυγκζντρωςθ 5% με 1,297 ενϊ είχε ελάχιςτθ διαφορά ο μάρτυρασ (control) με το 

1% τθσ ςυγκζντρωςθσ όπου ο αρικμόσ είναι ςτο 1,244. 
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Στθν ποικιλία Regina παρατθροφμε πωσ οι ςυγκεντρϊςεισ 5% και 10% κυμαίνονται 

ςε τιμζσ από 1,265 εϊσ 1,257 αντίςτοιχα. Το ίδιο ςυμβαίνει ςτθν ςυγκζντρωςθ 1% 

και ςτον μάρτυρα (control) όπου εκεί οι τιμζσ ζχουν μθδαμινι διαφορά μεταξφ τουσ 

με τισ τιμζσ αυτζσ να βρίςκονται ςτο 1,171 και 1,173 αντίςτοιχα. 

 

 

Τζλοσ, όπωσ και ςτισ άλλεσ δυο ποικιλίεσ ζτςι και εδϊ θ ςυγκζντρωςθ 1% ζχει 

ελάχιςτθ διαφορά με το μάρτυρα (control) με τισ τιμζσ να βρίςκονται ςτο 1,305 και 

1,303 αντίςτοιχα. Υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ ζχουμε ςτθ ςυγκζντρωςθ 10% με τιμθ 

1,677 και μια μζςθ τιμι 1,425 ςτθ ςυγκζντρωςθ 5%.  
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9. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζχουν γίνει αρκετά πειράματα για να αυξθκεί θ μεταςυλλεκτικι διάρκεια ηωισ 

διαφόρων προιόντων. Τα πειράματα βαςίςτθκαν ςε φυτά όπωσ αλόθ βζρα, 

παράγωγα φυτϊν όπωσ είναι τα αικζρια ζλαια αλλά και χθμικά ςτοιχεία όπωσ το 

πυρίτιο.  

Σφμφωνα με το ςυγγραφζα Martinez et al. (2006) χρθςιμοποιικθκε αλόθ βζρα ωσ 

βρϊςιμθ επίςτρωςθ ςε καρποφσ κεραςιάσ. Τα μθ επικαλυμμζνα φροφτα εμφάνιςαν 

αυξιςεισ ςτον ρυκμό αναπνοισ, γριγορθ απϊλεια βάρουσ και αλλαγζσ χρϊματοσ, 

επιταχυνόμενθ αποςκλιρυνςθ και ωρίμανςθ, μαφριςμα ςτελεχϊν και αυξθμζνουσ 

μικροβιακοφσ πλθκυςμοφσ, οι διαδικαςίεσ αυτζσ ιταν πιο ζντονεσ κατά τθ διάρκεια 

των περιόδων αποκικευςθσ. Αντίκετα, τα κεράςια που ζχουν υποςτεί αγωγι 

με αλόθ βζρα. κακυςτζρθςαν ςθμαντικά τισ παραπάνω παραμζτρουσ που 

ςχετίηονται με τισ απϊλειεσ ποιότθτασ μετά τθ ςυγκομιδι και θ δυνατότθτα 

αποκικευςθσ κα μποροφςε να επεκτακεί. Οι αιςκθτικζσ αναλφςεισ αποκάλυψαν 

ευεργετικά αποτελζςματα από τθν άποψθ τθσ κακυςτζρθςθσ του μαυρίςματοσ και 

τθσ αφυδάτωςθσ του ςτελζχουσ, τθ διατιρθςθ τθσ οπτικισ όψθσ των φροφτων 

χωρίσ καμία επιβλαβι επίδραςθ ςτθ γεφςθ, το άρωμα ι τισ γεφςεισ. Από όςο 

γνωρίηουμε, αυτι είναι θ πρϊτθ φορά που το πικτωμα αλόθσ βζρα 

χρθςιμοποιείται. 

Ραρόμοιο πείραμα ςφμφωνα με το ςυγγραφζα Vieira et al.(2016) διεξάγει ςε 

βατόμουρα με επίςτρωςθ χιτοηάνθσ και αλόθσ βζρα.Τα επιχρίςματα τθσ χιτοηάνθσ 

και αλόθσ ελζγχκθκαν ςε καρποφσ βατόμουρου υπό ψυκτικι αποκικευςθ. Ο 

ςυνδιαςμόσ τουσ μπορεί να είναι μια πολλά υποςχόμενθ ςτρατθγικι για τθ 

διατιρθςθ των βατόμουρων. Τα μθ επιχριςμζνα φροφτα παρουςίαςαν μολφνςεισ 

από μοφχλα μετά από 2 θμζρεσ αποκικευςθσ (2,0 ± 0,32 log CFUg -1 ), ενϊ τα 

φροφτα με επικαλφψεισ με βάςθ τθν χιτοηάνθ και αλόθ παρουςίαςαν μολφνςεισ 

από μοφχλα μόνο μετά από 9 θμζρεσ αποκικευςθσ (1,3  ±  0,35 log CFU g -

1 ). Συνολικά, οι επικαλφψεισ που αναπτφχκθκαν ςε αυτι τθ μελζτθ επεκτείνονται 

ςτθ διάρκεια ηωισ των βατόμουρων για περίπου 5 θμζρεσ. 

Ζνα παρεμφερι πείραμα που δθμοςιεφτθκε από το ςυγγραφζα Saba et al.(2016)  

βαςίςτθκε ςτον ςυνδυαςμό αλόθσ βζρα και αςκορβικοφ οξζοσ πάνω ςε καρποφσ 

φράουλασ. Ο ςυνδυαςμόσ τουσ ζχει ςυνεργιςτικι επίδραςθ ςτον μικροβιακό 

ζλεγχο. Οι αγωγζσ αλόθσ και αςκορβικοφ οξζοσ κακυςτζρθςαν τθν απϊλεια 

βάρουσ, είχαν υψθλότερεσ ςυγκεντρϊςεισ SSC και βιταμίνθσ C. Οι επικαλφψεισ 

μείωςαν τουσ ςυνολικοφσ αερόβιουσ μεςοφιλικοφσ πλθκυςμοφσ και τουσ 

ηυμομφκθτεσ. Ενϊ αλόθ βζρα με 5% αςκορβικοφ οξζοσ ιταν  πιο αποτελεςματικι 
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ςτθν κακυςτζρθςθ των αλλαγϊν τθσ ωρίμανςθσ και τθ μείωςθ των μικροβιακϊν 

πλθκυςμϊν. 

Στο πείραμα που πραγματοποιιςαμε ςτα πλαίςια τθσ πτυχιακισ μασ εργαςίασ 

χρθςιμοποιιςαμε μόνο τηζλ αλόθσ βζρα πάνω ςε καρποφσ διαφόρων ποικιλιϊν 

κεραςιάσ (Ferrovia, Kordia, Regina). Σφμφωνα με τα αποτελζςματα μεγαλφτερθ 

μεταςυλλεκτικι διάρκεια ςτθν ποικιλία τθσ Ferrovia είχαμε ςτο διάλυμα 10% 

αντίςτοιχα το ίδιο ιςχφει και για τθν ποικιλία Regina. Ενϊ ςτθν ποικιλία Kordia, 

μεγαλφτερθ μεταςυλλεκτικι διάρκεια είχαμε ςτο 5% και ςτο 10%. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω πειράματα, καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ αλόθ 

βζρα ζχει κετικά αποτελζςματα ςτθν αφξθςθ τθσ μεταςυλλεκτικισ διάρκειασ, 

ποιότθτασ και αντοχισ διαφόρων φροφτων. 

Αξιόλογθ είναι θ χριςθ του αικζριου ελαίου Thymys vulgaris L. ωσ βοτανικό 

ςυντθρθτικό κατά τθσ μολυςματικισ μόλυνςθσ των τροφίμων μετά τθν ςυγκομιδι 

ζναντι του τοξικογενοφσ ςτελζχουσ του Aspergillus flavus ςφμφωνα με το 

ςυγγραφζα Kumar et al.(2008). Ζδειξε τθν υψθλότερθ αντιμυκθτιακι 

αποτελεςματικότθτα. Το κυμαρίςιο ζλαιο αναςτζλλει απολφτωσ τθν μυκθλιακι 

ανάπτυξθ του Α. flavus  και παρουςιάηει ζνα ευρφ μυκθτοξικό φάςμα ζναντι οκτϊ 

διαφορετικϊν μολυντικϊν μολφνςεων τροφίμων. Ζδειξε επίςθσ ςθμαντικι 

αντιαφλατοξυγονικι αποτελεςματικότθτα κακϊσ ανζςτειλε πλιρωσ 

τθν παραγωγι αφλατοξίνθσ. Τα ευριματα ςυνιςτοφν το κυμαρίςιο ζλαιο ωσ πικανό 

βοτανικό ςυντθρθτικό φιλικό προσ το περιβάλλον για τον ζλεγχο τθσ 

βιοαποδόμθςθσ των τροφίμων κατά τθν αποκικευςθ.   

Σφμφωνα με το ςυγγραφζα Guo et al.(2007) θ χριςθ του οξειδίου του πυριτίου και 

πυριτικοφ νατρίου ςυμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ςιψθσ Trichothecium roseum 

μετά τθν ςυγκομιδι ςτο κινζηικο πεπόνι. Πταν τα πεπόνια βυκίςτθκαν ςτα 

διαλφματα, τόςο το οξείδιο του πυριτίου όςο και το πυριτικό νάτριο μείωςε 

ςθμαντικά  τθ ροη ςιψθ του πεπονιοφ ζωσ και πζντε φορζσ περιςςότερο ςε 

ςφγκριςθ με τουσ μάρτυρεσ. 

Σχετικά με τον προςδιοριςμό των ανκοκυανϊν το ςυγγραφζα Martinez-Romeo et 

al.(2013) διεξάγει πείραμα με αλόθ βζρα μόνθ ι ςε ςυνδιαςμό με οξζα (αςκορβικό 

και κιτρικό οξφ) για τθν καλφτερθ ποιότθτα του καρποφ τθσ ροδιάσ. Οι επικαλφψεισ 

οδιγθςαν ςε αυξθμζνα επίπεδα ςυνολικϊν ανκοκυανϊν και ολικϊν 

φαινολϊν. Επιπλζον, οι επεμβάςεισ με αλόθ βζρα οδιγθςαν ςε ςθμαντικά 

χαμθλότερεσ μετριςεισ για τθ μοφχλα. Οι μετριςεισ  για τθ γεφςθ, τθν υφι, το 

άρωμα και το χρϊμα ιταν υψθλότερεσ με αγωγι αλόθ βζρα , ειδικά ςε εκείνεσ που 

υποβλικθκαν ςε αγωγι με αλόθ βζρα ςε ςυνδυαςμό με αςκορβικό και κιτρικό 

οξφ. Τζλοσ, δεν γίνονται αντιλθπτζσ αρωματικζσ ουςίεσ ςε καρπόυσ από ρόδι. 
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Ζνα επιπλζον πείραμα ςχετικά με τισ φαινόλεσ που δθμοςιεφτικε από το ςυγγραφζα 

Cantos et al.(2000)  ςφμφωνα με τθν επίδραςθ τθσ υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ μετά 

τθν ςυγκομιδι ςε επιτραπζηια ςτραφφλια. Θ περιεκτικότθτα των περιςςότερων 

φαινολϊν παρζμεινε αρκετά ςτακερι κατά τθν αποκικευςθ ςε ψυγείο μετά τθ 

ςυγκομιδι (10 θμζρεσ ςτουσ 0 βακμοφσ κελςίου). Αυτά τα αποτελζςματα δείχνουν 

ότι θ αποκικευςθ υπο ψφξθ και θ ακτινοβολία UV φϊσ των επιτραπζηιων 

ςταφυλιϊν μπορεί να είναι επωφελισ οςόν αφορά τθν αφξθςθ του περιεχομζνου 

των φαινολϊν που ενδεχομζνωσ προάγουν τθν υγεία.  

Με βάςθ τα παραπάνω αποτελζςματα του πειράματόσ μασ ςχετικά με τισ φαινόλεσ 

ςτθν ποικιλία Ferrovia το υψθλότερο ποςοςτό εμφανίηεται ςτθν ςυγκζντρωςθ 5%, 

ςτθν επόμενθ ποικιλία Regina ο μάρτυρασ δείχνει να ζχει τα υψθλότερο ποςοςτό 

και τζλοσ ςτθ ποικιλία Kordia το 1% εμφανίηει τθ μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ.Καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα ότι ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τα 

αποτελζςματα του ςυγγραφζα Cantos et al.(2000) όπου εκεί θ τιμι των φαινολϊν 

παραμζνθ ςτακερι. 

Πςον αφορά τισ ανκοκυάνεσ ςτο δικό μασ πείραμα καταλιγουμε ότι θ ποικιλία 

Ferrovia και Κordia ζχουν μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ανκοκυάνων ςτο 10%, ενϊ ςτθν 

ποικιλία Regina θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ γίνεται εμφανισ ςτο 5%. Σφμφωνα με 

το ςυγγραφζα Martinez-Romeo et al.(2013) επιβαιβεϊνεται ότι θ αλόθ βζρα 

ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ των φαινολϊν ςε καρποφσ φροφτων. 

Επιπλζον, ςτθν πτυχιακι μασ εργαςία ο ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ ςυνολικισ 

αντιοξειδωτικισ ικανότθτασ με τθ μζκοδο DPPH φαίνεται να ζχει αφξθςθ ςτθ 

ςυγκζντρωςθ 5% ςε όλεσ τισ ποικιλίεσ. (Ferrovia, Regina, Kordia). 

Τζλοσ, το ολικό  ςυμπζραςμα από τα περιςςότερα παραπάνω πειράματα είναι πωσ 

θ χριςθ τθσ αλόθσ βζρα (είτε μόνθ τθσ είτε ςε ςυνδυαςμό με κάποια άλλα 

ςυςτατικά) ζχει κετικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αφξθςθ τθσ μεταςυλλεκτικισ ηωισ και τθ 

μθ γριγορθ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ των προιόντων. 
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