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Θζμα: Εκθζςεισ αξιολόγηςησ νζων ποικιλιών φυλλοβόλων οπωροφόρων δζνδρων για τα ζτη 
2015-2016. 
 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλοσ αρικμόσ νζων ποικιλιϊν ροδακινιάσ, νεκταρινιάσ, βερικοκιάσ, 
κεραςιάσ και μθλιάσ είναι διακζςιμοσ που μπορεί να ζχουν υψθλι παραγωγι, πολφ καλό 
χρωματιςμό, μζγεκοσ και ικανότθτα ςυντιρθςθσ, να διευρφνουν το χρονικό διάςτθμα 
ςυγκομιδισ, να ζχουν το χαρακτθριςτικό του αυτογόνιμου, ανκεκτικότθτασ ςτθν ίωςθ ςάρκα 
(βερικοκιά) κ.α. Αναμφίβολα οι νζεσ ποικιλίεσ αποτελοφν πολφτιμο εργαλείο για τθν ανάπτυξθ 
τθσ δενδροκομίασ ςτθν Ελλάδα, όμωσ ο μεγάλοσ διακζςιμοσ αρικμόσ προκαλεί ςφγχυςθ ςε 
παραγωγοφσ που δεν ξζρουν τι να διαλζξουν. Επιπλζον τα χαρακτθριςτικά των ποικιλιϊν 
επθρεάηονται κατά μεγάλο βακμό από τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ μίασ περιοχισ και ζνα μικρό 
ποςοςτό από αυτζσ τελικά χρθςιμοποιείται από τουσ παραγωγοφσ. 

 
 Στο Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικϊν Πόρων, Τμιμα Φυλλοβόλων 

Οπωροφόρων Δζνδρων Νάουςασ πραγματοποιείται ερευνθτικό πρόγραμμα αξιολόγθςθσ 
ποικιλιϊν με τθν υποςτιριξθ 17 ιδιωτικϊν και ςυνεταιριςτικϊν φορζων. Ανακοινϊνουμε πωσ 
αναρτιςαμε ςτθν ιςτοςελίδα μασ (http://www.pomologyinstitute.gr/pnews.php?id=2) εκκζςεισ 
ςτισ οποίεσ παρουςιάηονται αποτελζςματα αξιολόγθςθσ 47 ποικιλιϊν ροδακινιάσ, 17 ποικιλιϊν 
νεκταρινιάσ, 25 ποικιλιϊν βερικοκιάσ, 17 ποικιλιϊν κεραςιάσ και 27 ποικιλιϊν μθλιάσ, θλικίασ 3 
ι 4 ετϊν για τα ζτθ 2015-2016. Στισ εκκζςεισ παρουςιάηονται ο χρόνοσ άνκθςθσ, ςυγκομιδισ, 
παραγωγικότθτα και χαρακτθριςτικά καρποφ όπωσ ςχιμα, ςυμμετρία, παρουςία ραφισ, μφτθσ 
ςτθν άκρθ του καρποφ, ποςοςτό κάλυψθσ του καρποφ με επίχρωμα, ςυγκζντρωςθ ςυνολικϊν 
διαλυτϊν ςτερεϊν και ογκομετροφμενθ οξφτθτα κακϊσ και μεταβολζσ ςτθν αντίςταςθ ςτθ 
πίεςθ κατά τθ ςυντιρθςθ ςε ςυνκικεσ δωματίου για 3 θμζρεσ. Επίςθσ παρουςιάηονται οι 
μεταβολζσ κλιματολογικϊν παραμζτρων που καταγράφθκαν τα τελευταία χρόνια ςτθ Νάουςα, 
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θμερολόγιο ωρίμανςθσ, φωτογραφίεσ των ποικιλιϊν και γίνεται ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των 
χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

 
Αφιερϊνουμε τισ πρϊτεσ εκκζςεισ ςτθ μνιμθ του κ. Θεολόγθ Καραΐνδρου, πρϊθν 

προζδρου τθσ Α.Σ. Venus, ο οποίοσ εμψφχωςε τθν επίτευξθ του παρόντοσ μακροχρόνιου 
ερευνθτικοφ προγράμματοσ. Ευχαριςτοφμε τουσ ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντοφ, Α.Σ. Βελβεντοφ 
«Διμθτρα», ΔΕΛΚΟΦ Α.Ε., Φυτϊρια Τςεςμελι, Α.Σ. Αγροτικι Ανάπτυξθ. ‘FARMA CHEM, VENUS 
growers, Α.Σ. Επιςκοπισ, ΑΣΕΠΟΠ Νάουςασ, ΑΣΟΠ Επιςκοπισ, Agro Q O.E. για τθ 
χρθματοδότθςθ κατά τθ διάρκεια των πρϊτων 4 ετϊν του ζργου. Επίςθσ ευχαριςτοφμε τα 
φυτϊρια ‘Vitro Ελλάσ Α.Ε.’, ‘Φυτϊρια Αποςτόλου’, ‘Φυτϊρια Δανιθλίδθ’, ‘Φυτϊρια Μίλθ’, 
‘Φυτϊρια Π. Μπουρδάνοσ’ και ‘Φυτϊρια Πουλτςίδθ’ για τθν προςφορά δζνδρων.   

 
Πιςτεφουμε πωσ τα αποτελζςματα του παρόντοσ προγράμματοσ ζρχονται να καλφψουν 

ζνα κενό, και να ενιςχφςουν τθ ςφγχρονθ Ελλθνικι δενδροκομία. Τζλοσ, προςκαλοφμε και 
περιμζνουμε μζςα ςτον Ιανουάριο 2017 τουσ επόμενουσ χρυςοφσ, αςθμζνιουσ και χάλκινουσ 
ςπόνςορεσ για τθ ςυνζχιςθ του ζργου. 

 
Εκ μζρουσ τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ του ζργου 
Η επιςτθμονικά υπεφκυνθ  
 
Δρ Παυλίνα Δρογοφδθ 

 
 

 


