ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ – ΟΠΟΡΩΦΟΡΩΝ ΓΔΝΣΡΩΝ

ΑΧΛΑΓΙΑ
Abate Fetel
Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο, αξθεηά παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θαη
καθξνπιό, θίηξηλν κε ιίγν θαθέ, σξαίν, γιπθό, όρη πνιύ αξσκαηηθό.
Αλζνθνξία 3/4-12/4. πγθνκηδή 30/8. Δπηθνληάδεηαη κε Πάζα Κξαζάλα
Κξπζηάιιη
Η πην δηαδεδνκέλε πνηθηιία ζηελ Διιάδα. Πνιύ λόζηηκν αριάδη, δέληξν
πνιύ δσεξό θαη παξαγσγηθό. Φξνύην κέηξην, πξάζηλν, αξσκαηηθό,
βνπηπξάην. Δπηθνληάδεηαη κε Κόζηα ή Κνληνύια
Κνληνύια
Γέληξν πνιύ παξαγσγηθό. Γίλεη θξνύην κηθξό, θίηξηλν, πνιύ εύγεπζην
αξσκαηηθό. Δπηθνληάδεηαη κε Κξπζηάιιη. Αλζνθνξία από 29/3-21/4.
πγθνκηδή 12/7
Οπίιηακο
Γέληξν κέζεο δσεξόηεηαο, πςειήο θαη ζηαζεξήο παξαγσγήο. Φξνύην
κεγάιν, πξάζηλν κε άζπξε ζάξθα, πνιύ αξσκαηηθό. Καηάιιειν θαη γηα
θνκπόζηεο. Δπηθνληάδεηαη κε Πάζα Κξαζάλα θαη Υάηιαλη. Αλζνθνξία 9/415/4. πγθνκηδή 26/8.
Κόζηα
Γέληξν πνιύ δσεξό θαη παξαγσγηθό. Φξνύην κεζαίνπ κεγέζνπο, έληνλν
θίηξηλν, θσληθό επηκήθεο, αξσκαηηθό, βνπηπξάην. Δπαίζζεην ζηηο όςηκεο
παγσληέο. Δπηθνληαζηέο ε Οπίιηακο θαη ην Κξπζηάιιη. Αλζνθνξία 30/310/4. πγθνκηδή 6/7.
Πάζα Κξαζάλα
Γέληξν κέζεο δσεξόηεηαο, πνιύ παξαγσγηθό αιιά επαίζζεην ζην
θνπηδηθιάδην. Φξνύην πνιύ κεγάιν, θίηξηλν κε θειίδεο θαθέ, αξσκαηηθό,
λόζηηκν, πξώηεο πνηόηεηαο. Δπηθνληαζηέο ε Οπίιηακο θαη ε Υάηιαλη.
Αλζνθνξία 4/4-12/4. πγθνκηδή από 10/10.

ΜΗΛΑ
Γηα ηηο θόθθηλεο πνηθηιίεο πξνηηκάκε νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο πεξηνρέο πνπ
έρνπλ πγξαζία θαη ςύρνο. ηηο πην πεδηλέο πξνηηκάκε πνηθηιίεο όπσο Γθξαλ
κηζ θαη Γθόιληελ θαζώο Ρελη Σζηθ θαη ηαξθηλζνλ.
ηαξθηκζνλ ληειίζηνπο
Σν πην εκπνξηθό θόθθηλν κήιν παγθνζκίσο. Γέληξν πνιύ παξαγσγηθό κε
πξώηκε θαξπνθνξία. Φξνύην θόθθηλν, ζθηρηό, ρπκώδεο, λόζηηκν.
Γνληκνπνηείηαη από Γθόιηελ, Γθξάλ κηζ θ.α Ωξηκάδεη 10/9.
Ρελη Σζηθ
Γέληξν κηθξήο δσεξόηεηαο αιιά κεγάιεο παξαγσγηθόηεηαο. Φξνύην
θόθθηλν, γπαιηζηεξό, λόζηηκν, ρπκώδεο. Ο θαξπόο θνθθηλίδεη από πνιύ
λσξίο ζε ρακειό ύςνο. Γνληκνπνηείηαη από Γθόιηελ, Γθξάλ κηζ, θ.α
Ωξηκάδεη 10/9
Ικπέξηαι Νηειίζηνπο
Γέληξν παξαγσγηθό, δσεξό. Καξπνθνξεί λσξίο (3/9). Φξνύην κεγάιν
θόθθηλν, ηξαγαλό θαη λόζηηκν. Παίξλεη ρξώκα λσξίο ζε ρακειό ύςνο.
Γηαηεξείηαη ζην ςπγείν θαη γνκηκνπνηείηαη κε γθξάλη ζκηζ, γθόιηελ.
Γθξάλλπ κηζ
Η θαιύηεξε πνηθηιία γηα πεδηλέο πεξηνρέο. Γέληξν δσεξό, κεγάιεο
θαξπνθνξίαο. Φξνύην κεγάιν πξάζηλν, ρπκώδεο ηξαγαλό, ππόμηλν,
ζθηρηό, αλζεθηηθό ζην βαθηήξην. Γνληκνπνηείηαη κε ηάξθηκζνλ, Ρέλη Σζίθ,
Γθόιηελ. Ωξίκαλζε 15/10
Γθόιηελ Νηειίζηνπο
Σν πην δεκνθηιέο ζην θόζκν. Γέληξν δσεξό, πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην
κεγάιν, θίηξηλν, ρπκώδεο, ηξαγαλό, ζθηρηό, εμαηξεηηθήο γεύζεο. Πνιύ
θαιό ζηελ απνζήθεπζε θαη ηε ζπληήξεζε. Υξεζηκνπνηείηαη λσπό ή
θαηεξγαζκέλν. Τπάξρνπλ ππνπνηθηιίεο Γθόιηελ κνύζ θαη Γθόιηελ Β
αλζεθηηθόηεξεο ζην θνπηδηθιάδην. Γνληκνπνηείηαη κε όιεο ηηο θόθθηλεο
πνηθηιίεο. Ωξίκαλζε 15/9
Φηξίθη
Διιεληθή πνηθηιία. Γέληξν δσεξό κεγάιεο θαξπνθνξίαο απηνγόληκν.
Φξνύην κηθξό, θηηξηλνθόθθηλν, πνιύ λόζηηκν κε αθξάηε γιπθηά ζάξθα.
Ωξίκαλζε 20/9

Ροδάκινα
Πξνηηκά ειαθξηά εδάθε, κε κηθξή πεξηεθηηθόηεηα ζε αζβέζηην. Υξεηάδνληαη
έληνλν ρεηκεξηλό θαη ζεξηλό θιάδεκα.
Δπιηραπέζια κιηρινόζαρκα
Ρελη Χέβελ (6/7)
Γέληξν κέζεο δσεξόηεηαο, κεγάιεο παξαγσγηθόηεηαο. Φξνύην κεγάιν
θνθθηλνθίηξηλν, γεπζηηθό, αλζεθηηθό ζηε ζπληήξεζε θαη ηηο κεηαθνξέο.
Φζάλεη ζην κεγαιύηεξν κέγεζόο ηνπ όηαλ ην δέληξν αξαηώλεηαη εηεζίσο. Η
ζάξθα θνθθηλίδεη γύξσ από ην θνπθνύηζη. Ιδηαίηεξα αλζεθηηθό ζηηο
αζζέλεηεο θαη ην αλνημηάηηθν θξύν.
αλ Κξεζη (25/7)
Γέληξν δσεξό θαη παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν, ζηξνγγπιό,
θηηξηλνθόθθηλν, ζθηρηό, εκπνξηθό αληέρεη ζηε ζπληήξεζε θαη ηε κεηαθνξά.
Αληέρεη θαη ζηε παγσληά
Φαγέη (9/8)
Πνηθηιία πςειήο πνηόηεηαο. Γέληξν παξαγσγηθό. Έρεη αληηθαηαζηήζεη ην
Υαι γηαηί σξηκάδεη ηελ ίδηα πεξίνδν θαη είλαη πην παξαγσγηθό θαη δηαζέηεη
σξαία θόθθηλε εκθάληζε. Σν θξνύην είλαη ζηξνγγπιό θόθθηλν.
Χαι (9/8)
Γέληξν κέζεο δσεξόηεηαο. Φξνύην κεγάιν, πνιύ λόζηηκν, ζθηρηό,
ζηξνγγπιό, νκνηόκνξθν. Πνιύ εκπνξηθό, αληέρεη ζηε ζπληήξεζε θαη ηε
κεηαθνξά.
Λεσκόζαρκα
Μαξία Μπηάλθα (15/7)
Γέληξν δσεξό πςειήο παξαγσγηθόηεηαο. Φξνύην κεγάιν, ζηξνγγπιό,
θξέκ ζηε βάζε κε θνθθίληζκα από πάλσ, πνιύ λόζηηκν, πνιύ ζθηρηό,
εμαηξεηηθό άξσκα. Μηθξή αληνρή ζηε ζπληήξεζε θαη ηηο κεηαθνξέο.

Χάλεπ ληνπ ρέηι (6/8)
Η πην αλζεθηηθή από όιεο ηηο άιιεο ιεπθόζαξθεο πνηθηιίεο. Γέληξν δσεξό
πάξα πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν, θίηξηλν, πνιύ λόζηηκν, πνιύ
αξσκαηηθό. Γελ είλαη αλζεθηηθό ζηηο κεηαθνξέο.

Νεκηαρίνια
Μνηάδεη κε ηελ ξνδαθηληά αιιά ηα θξνύηα είλαη πην κηθξά, κε ιείν θινηό,
ρσξίο ρλνύδη θαη δηαθνξεηηθό άξσκα.
Κιηρινόζαρκα
πξίλγθ ξελη (1/7)
Γέληξν κέζεο δσεξόηεηαο κε ζηαζεξή παξαγσγή. Φξνύην κεγάιν κε
γπαιηζηεξό θόθθηλν ρξώκα, ζθηρηό. Γελ ζθάεη θαη έρεη θαιό κέγεζνο αλ
αξαησζεί ζσζηά. Πνιύ πςειήο πνηόηεηαο.
Μπίγθ ηνπ (1/7)
Γέληξν δσεξό θαη παξαγσγηθό. Φξνύην θόθθηλν γπαιηζηεξό, πνιύ θαιό
κέγεζνο ζπκκεηξηθό, πνιύ γιπθό.
Βέλνπο (10/8)
Γέληξν πςειήο δσεξόηεηαο θαη παξαγσγηθόηεηαο. Φξνύην θόθθηλν
σνεηδέο, αλζεθηηθό ζηηο θαηεξγαζίεο, θαη επαίζζεην ζηελ ζπληήξεζε θαη ηε
θνλζεξβνπνίεζε. Γελ αληέρεη ζην ςύρνο, παγσληέο, σξαία εκθάληζε, δελ
ζθάδεη.

Κεράζια
Πξνηηκά ειαθξηά ζηξαγγεξά εδάθε κε νρη πνιύ κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε
αζβέζηην. Σα ώξηκα δέληξα δελ ζέινπλ θιάδεκα παξά κόλν απνκάθξπλζε
ησλ λεθξώλ ηξαπκαηηζκέλσλ θιαδηώλ
Μπνπξιά (10-20/5)
Η πην ζεκαληηθή πξώηκε πνηθηιία. Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο πνιύ
παξαγσγηθό. Φξνύην ζθνύξν θόθθηλν, κεγάιν, λόζηηκν θαη ηξαγαλό.
Γνληκνπνηείηαη από Βαλ θαη Υάξληηηδηάλη
Χάξληη ηδηάλη (20-30/5)
Γέληξν πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν, ηξαγαλό, πνιύ γεπζηηθό
ζθνύξν θόθθηλν. Καιόο γνληκνπνηεηήο κε άιιεο γιπθέο
πνηθηιίεο. Γνληκνπνηείηαη από Μπνπξιά θαη Βαλ

Σξαγαλά Δδέζζεο (1-10/6)
Όςηκε πνηθηιία πνιύ δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα. Φξνύην κεγάιν, εύγεπζην,
γιπθό θαη ζθνύξν θόθθηλν. Γνληκνπνηείηαη από Μπαθηξηδέηθα θαη Ναπνιεόλ.
Ναπνιεόλ (15/6)
Γέληξν κεγάιεο παξαγσγηθόηεηαο. Φξνύην ζθηρηό, γιπθό θηηξηλνξνδ.
Καηάιιειν γηα βηνκεραληθή επεμεξγαζία θαη γιπθό. Γνληκνπνηείηαη από
Σξαγαλά θαη Μπαθηξηδέηθα.
Φεξνβία (20/6)
Γέληξν δσεξό θαη παξαγσγηθό. Γίλεη θξνύηα θόθθηλα, κεγάια ζθηρηά κε
ξνδ ζάξθα. Γνληκνπνηείηαη από Σξαγαλά.

Γαμάζκηνα
Σν θαηαιιειόηεξν δέληξν γηα ηελ αμηνπνίεζε πγξώλ εδαθώλ πνπ άιιεο
θαιιηέξγεηεο - όπσο ε ξνδαθηληά - αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα.
άληα Ρόδα (15/7)
Γέληξν δσεξό θαη πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην κεγάιν θόθθηλν κε θίηξηλε
ζάξθα, ρπκώδεο αλζεθηηθό ζηηο κεηαθνξέο. θηρηό θαη ζηηο πςειέο
ζεξκνθξαζίεο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη σο γνληκνπνηεηήο.
Απηνγνληκνπνηνύκελε πνηθηιία αιιά θαη γνληκνπνηείηαη από Μπιάθ Άκπεξ
θαη Φξίαξ
Μπιάθ Άκπεξ (15/7)
Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο κε κεγάιν καύξν νβάι θξνύην, ζάξθα θίηξηλε,
κηθξό θνπθνύηζη επηθνληάδεηαη κε Φξίαξ θαη άληα Ρόδα.
Μπιάθ Νηάηκνλη (15/7)
Έρεη θξνύηα καύξα κε ζάξθα καύξε πνιύ λόζηηκα. Δπηθνληάδεηαη κε Μπιάθ
ηαξ. Αλζίδεη αξγά θαη ζέιεη θιαδέκαηα
Φξίαξ (1/8)
Φξνύην κεγάιν, νβάι, ζθνύξν κσβ, γπαιηζηεξό. Η ζάξθα θίηξηλε, ζθηρηή,
θαιήο πνηόηεηαο. Υξεηάδεηαη θαιό θιάδεκα.

Αληδειίλν (10/9)
Γέληξν εθηεηλόκελν πνπ κπνξεί λα γίλεη ππεξβνιηθά δσεξό. Φξνύην
πεπιαηπζκέλν, κεζαίνπ κεγέζνπο, ζθνύξν κσβ ζρεδόλ καύξν, ζθηρηό,
ζάξθα θίηξηλε κε ειαθξηά γιπθηά γεύζε. Μόλν ηνπ είλαη άθαξπν. Η άληα
Ρόδα είλαη γνληκνπνηεηήο.
ηάλιεϋ (20/8)
Γέληξν ζθιεξό, δσεξό. Δίλαη παξαγσγηθό, θαξπνθνξεί λσξίο θαη εηεζίσο.
Πνηθηιία γηα λσπή θαηαλάισζε θαη βηνκεραλία. Καιό ζηηο κεηαθνξέο. Σν
θξνύην είλαη κεζαίνπ κεγέζνπο, κπιε, νβάι, κε πξαζηλνθίηξηλε ζάξθα,
ρπκώδεο γιπθό γνληκνπνηείηαη από Πξέδηληελη
Σδάλεξα ληόπηα (20/9)
Γέληξν δσεξό, πάξα πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην πξάζηλν πνπ σξηκάδεη
θίηξηλν, κηθξό θαη μηλό.
Πξέδηληελη (10/9)
Γέληξν κεγάιεο παξαγσγηθόηεηαο γη'απηό είλαη δεκνθηιέο θαη επηθεξδέο.
Φξνύην γεπζηηθό, ζηελόκαθξν, ζθνύξν κπιε, ζθηρηό κε θίηξηλε ζάξθα.
Γνληκνπνηείηαη κε ηάλιεϋ

Βερύκοκα
Μπεκπέθν (15/6)
Πνιύ παξαγσγηθό. Καξπνθνξεί λσξίο. Η θαιύηεξε πνηθηιία γηα λσπή
θαηαλάισζε αιιά θαη άξηζηε γηα θνλζέξβα. Γέληξν κέηξηαο δσεξόηεηαο.
Γηακαληνπνύινπ (25/6)
Γέληξν δσεξό θαη πνιύ παξαγσγηθό. Φξνύην κηθξό, ζθαηξηθό, ιίγν πιαθέ,
όρη πνιύ γιπθό. Καηάιιειν γηα λσπή θαηαλάισζε θαη απνμήξαλζε

Λνπϊδέη (30/6)
Γέληξν δπλαηό, δσεξό κε κέηξηα θαη αζηαζή παξαγσγή. Φξνύην κεγάιν,
θίηξηλν, θνθθηλίδεη ιίγν ζην ζεκείν πνπ βιέπεη ν ήιηνο, σνεηδέο, αξσκαηηθό,
γιπθό. Καηάιιειν γηα λσπή θαηαλάισζε. Αλζεθηηθό ζηε κνλίιηα.

Αμσγδαλιά
Φεξαληά: Ηκίζθιεξε πνηθηιία πνιύ παξαγσγηθή. Καηάιιειε θαη γηα
πνηηζηηθά ρσξάθηα ζηα νπνία απνδίδεη ην κέγηζην. Δπηθνληάδεηαη από ην
Ρέηζνπ
Σέμαο: Ηκίζθιεξε πνηθηιία πνιύ παξαγσγηθή ζε αξδεπηηθά εδάθε. Καξπόο
κεηξίνπ κεγέζνπο αιιά θαιήο πνηόηεηαο κε απόδνζε ςίραο 42-44%.
Δπηθνληάδεηαη από ην Ρέηζνπ
Ρέηζνπ: Αθξάηε πνηθηιία πνιύ θαιήο πνηόηεηαο, ςίρα απνδόζεσο άλσ ηνπ
50%. Αληέρεη ζηε μεξαζία αιιά είλαη επαίζζεηε ζηε κνλίιηα. Δπηθνληάδεηαη
από Σέμαο θαη Φεξαληά.

Καζηανιά
Δίλαη αζβεζηόθνβν δέληξν. Πξνηηκά όμηλα εδάθε, ζηξαγγεξά θαη γόληκα.
Αλ θαη νη ζπζηεκαηηθνί νπσξώλεο είλαη ειάρηζηνη δίλνπλ ηθαλνπνηεηηθό
εηζόδεκα. Γνθηκαζκέλε πνηθηιία ζεσξνύκε ηελ Μαξόληα Βόινπ πνπ δίλεη
πνιύ θαιή παξαγσγή θαη εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο θαξπό.

Καρσδιά
Γηα λα αλαπηπρζεί ζσζηά απαηηεί ζηξαγγεξά θαη γόληκα εδάθε. Φπηεύεηαη
ζε απνζηάζεηο 10Υ10.

Φοσνηοσκιά
Γελ επδνθηκεί ζε βαξηά εδάθε. Φπηεύεηαη ζε απνζηάζεηο 5Υ4κ θαη απαηηεί
γόληκα εδάθε

Ακηινίδιο
Καιιηεξγείηαη 30 ρξόληα ζηελ Διιάδα. Θέιεη εδάθε ειαθξηά, ρσξίο πνιύ
αζβέζηην. Γελ πξνηηκά κέξε κε ηζρπξνύο αλέκνπο θαη παγεηνύο. Η πνηθηιία

Υέηγνπόξζ είλαη απηή πνπ θαζηεξώζεθε. Δίλαη θπηό πνπ ζε μερσξηζηά θπηά
θέξλεη αξζεληθά θαη ζειπθά άλζε γη'απηό πξέπεη λα έρνπκε γηα 7 ζειπθά 1
αξζεληθό. Σν δέληξν απαηηεί ζηήξημε θαη γη'απηό δηακνξθώλεηαη ζε θε
γξακκηθά ζρήκαηα θαη ζπαληόηεξα ζε θξεβαηίλα. Απνζηάζεηο θύηεπζεο 4Υ4

Βσζζινιά
Πξνηηκά εδάθε όκνηα κε εθείλα ηεο θεξαζηάο. Υαξαθηεξηζηηθή πνηθηιία είλαη
ε Μεγαιόθαξπε.

Κσδωνιά
Δίλαη δέληξα πνιύ παξαγσγηθά. Από ηηο πάξα πνιιέο πνηθηιίεο πνπ
ππάξρνπλ ε ζεκαληηθόηεξε είλαη ηα Αθξάηα πνπ έρνπλ πνιύ λόζηηκν
θαξπό. Απνζηάζεηο θύηεπζεο 4Υ5κ

Λωηός
Γηα ππνθείκελν ρξεζηκνπνηνύκε ηα ζπνξόθπηα άγξηνπ ισηνύ πνπ δίλεη
δέληξα πνιύ πγηή θαη παξαγσγηθά. Δίλαη από ηα δέληξα πνπ δελ ζέιεη
ξαληίζκαηα θαη δελ πξνζβάιεηαη από αζζέλεηεο γη'απηό θαη νη θαξπνί ηνπ
είλαη βηνινγηθήο παξαγσγήο. Απνζηάζεηο θύηεπζεο 5Υ5κ

Μοσριά
Γέληξν ζθιεξό, αλζεθηηθό, κε δσεξή βιάζηεζε. Οη άθαξπεο πνηθηιίεο είλαη
άξηζηεο γηα πάξθα θαη πεδνδξόκηα. Οη πνηθηιίεο πνπ παξάγνπλ θαξπνύο πνπ
δελ ζέινπλ ξάληηζκα θαη γη'απηό είλαη βηνινγηθνί θαη πγηεηλνί.

Μοσζμοσλιά
Αλζεθηηθό ζε αζζέλεηεο θαη αλαπηύζζεηαη θαη ζε άγνλα εδάθε. Απνζηάζεηο
θύηεπζεο 4Υ5κ

Ροδιά
Γέληξν πνπ ζα καο απαζρνιήζεη ζην κέιινλ γηαηί ε εκπνξηθή ηνπ αμία
ζπλερώο απμάλεηαη. Η πνηθηιία πνπ δηαζέηνπκε είλαη κεγαιόθαξπε, κε
κεγάια λόζηηκα, εύθνια απνρσξηδόκελα ζππξηά. Απνζηάζεηο θύηεπζεο 4Υ5

Σσκιά
Αλζεθηηθό δέληξν πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πνιιά εδάθε. Ο θαξπόο είλαη
θαηάιιεινο γηα λσπή θαηαλάισζε θαη γηα απνμήξαλζε. Από ηηο πνιιέο
πνηθηιίεο πνπ ππάξρνπλ ζπλίζηαηαη ε δίθνξε πξάζηλε πνπ δίλεη θαξπό
κεγάιν λόζηηκν κε κεγάιε παξαγσγή. Απνζηάζεηο θύηεπζεο 4Υ5κ

Τζιηζιθιά
Γέληξν δσεξό, παξαγσγηθό, αλζεθηηθό, ιηηνδίαηην πνπ δελ πξνζβάιιεηαη
εύθνια από αζζέλεηεο. Οη θαξπνί είλαη πνιύ βηηακηλνύρνη θαη νηθνινγηθνί.

