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Παραδοτέο 3:2:  Έκθεση εργασιών για την In situ καλλιέργεια 
 

1. Εισαγωγή - Περίληψη εργασιών 
 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, μετά την ολοκλήρωση του εντοπισμού 

και καταγραφής των τοπικών παλιών ποικιλιών οπωροφόρων δέντρων στις προβλεπόμενες 

περιοχές έρευνας, και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιτόπιες μαρτυρίες και πληροφορίες (με τη 

μορφή δομημένου ερωτηματολογίου) από κατοίκους και ιδιαίτερα παραγωγούς της περιοχής, 

ώστε να αξιολογηθούν συγκριτικά εκείνες οι ποικιλίες που παρουσιάζουν καλύτερα 

χαρακτηριστικά (με κριτήρια κυρίως οργανοληπτικά, εμφάνισης φυσικής ανθεκτικότητας κυρίως 

σε ασθένειες αλλά και άλλα φυτοπαράσιτα, εξελικτική προσαρμοστικότητα στις τοπικές 

εδαφοκλιματικές συνθήκες, ηλικία και ιδιαιτερότητα δένδρου, τοπική σημασία, κλπ), προβλέπεται 

από το σύνολο των εντοπισμένων ποικιλιών, να επιλεγούν 50 περίπου δέντρα ποικιλιών 

οπωροφόρων ειδών, με κατανομή σε 8-10 είδη  (βλ. Παραδοτέο 1.2).  

Αυτά τα δέντρα χαρτογραφήθηκαν, καταχωρήθηκαν στην προβλεπόμενη βάση δεδομένων και  

στη συνέχεια όπως προβλεπόταν δέχθηκαν τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές in situ, 

(κλάδεμα, λίπανση, φυτοπροστασία, κλπ), με προβλεπόμενο αρχικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

από τον 7ο έως τον 36ο μήνα και με παράταση μέχρι το 44ο μήνα σύμφωνα με το τροποποιημένο 

ΤΔΕ. 

Στόχος της εφαρμογής των καλλιεργητικών φροντίδων, είναι τα επιλεγμένα αυτά μεγάλης 

ηλικίας δέντρα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι  εγκαταλελειμμένα, με πολλούς ξηρούς βραχίονες 

-κινδυνεύοντας να ξεραθούν πλήρως- μετά  την εφαρμογή τους να διασωθούν, να προάγουν την 

ανθοφορία και την καρπόδεση ώστε να είναι δυνατή η λήψη καρπών για περαιτέρω αξιολόγηση 

οργανοληπτικών και χημικών ιδιοτήτων, και παράλληλα  να προάγουν την έκπτυξη νέων βλαστικών 

τμημάτων, επαρκών σε αριθμό και κατάλληλων για την λήψη εμβολιοφόρων βλαστών, για τις 

ανάγκες της αναπαραγωγής και πιλοτικής αξιοποίησή τους από τα συμμετέχοντα φυτώρια, 

(σύμφωνα με το παραδοτέο 4.2.) 

 

2. Μεθοδολογία 
 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔΕ, το Τμήμα Γεωπονίας του  Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

(υπεύθυνος εταίρος για τον εντοπισμό των ποικιλιών οπωροφόρων στην Ήπειρο σε 3 περιοχές 

έρευνας) και ο Φορέας ΣΥΣΤΑΔΑ (υπεύθυνος εταίρος για τον εντοπισμό των ποικιλιών 

οπωροφόρων στην Βόρεια Ελλάδα σε 5 περιοχές έρευνας) και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 

επιλογής, δημιούργησαν έναν τελικό κατάλογο με τα επιλεγμένα οπωροφόρα δέντρα (από τον 

συνολικό κατάλογο εντοπισμένων ποικιλιών, βλ. Παρ.2.1.) τα οποία δέχθηκαν τις in situ 

καλλιεργητικές φροντίδες. 

 



 

4 
 

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βάσει του τεχνικού δελτίου ήταν  υπεύθυνη για την 

εκτέλεση της in situ καλλιέργειας των δέντρων σε όλη την περιοχή μελέτης του έργου. 

Δημιουργήθηκε κύρια ομάδα έργου αποτελούμενη από τους κ. Κύρκα Δημήτριο και Μάντζο 

Νικόλαο (σε πρώτη φάση) -συμμετέχοντα μέλη του φορέα- στην οποία ανατέθηκε να 

πραγματοποιήσει επιτόπιες πολυήμερες αποστολές στα συγκεκριμένα δέντρα και να ασχοληθεί με 

την εφαρμογή των φροντίδων, κατόπιν συνεννόησης με τους ιδιοκτήτες  ή άλλους σχετιζόμενους 

με αυτά, ώστε να υπάρχει η συγκατάθεσή τους για τις επεμβάσεις. Στην πορεία και ειδικά στην 2η 

φάση των εργασιών συμμετείχαν επικουρικά και άλλα μέλη της κύριας ομάδας έργου του Παν. 

Ιωαννίνων, όπως φαίνεται  στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

 Ως προς τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές φροντίδες, αποφασίστηκε να διαμορφώνονται 

κατά περίπτωση λόγω των διαφορετικών συνθηκών στο πεδίο που θα επικρατούν σε κάθε δέντρο 

την περίοδο εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση όμως  αυτές περιλάμβανα: 

 

1. Βασική λίπανση με σύνθετο λίπασμα τύπου 12-12-12 (ή άλλο παρόμοιο), 
2. Φυτοπροστασία με εφαρμογή κατάλληλου μυκητοκτόνου κατά περίπτωση 

(βορδιγάλειος πολτός, χαλκούχα μυκητοκτόνα, χειμερινός πολτός, άλλο σκεύασμα), 
3. Κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης των μεγάλων δένδρων, αφαίρεση των νεκρών 

βλαστών και κλάδεμα καρποφορίας,  
4. Επίσης κατά περίπτωση και όπου απαιτείται, καλλιέργεια του εδάφους, καταστροφή 

των ζιζανίων και αφαίρεση της βλάστησης περιμετρικά των δέντρων. 
 
Οι παραπάνω φροντίδες προγραμματίστηκαν και καταβλήθηκε προσπάθεια να εφαρμοστούν 

την κατάλληλη εποχή ανάλογα με το είδος, με έμφαση τη χειμερινή περίοδο με αρχές άνοιξης 

(λόγω ότι τα δέντρα ανήκουν στη κατηγορία των φυλλοβόλων ειδών) ή ακόμη και τέλος 

φθινοπώρου-αρχές χειμώνα. Όπου αυτό δεν κατέστει δυνατόν, κυρίως λόγω του περιορισμού των 

μετακινήσεων λόγω COVID-19, οι εργασίες εκτελέστηκαν με μικρή χρονική παρέκκλιση. 

 

 
3.  Επιλογή ειδών που εντάχθηκαν στην in situ καλλιέργεια 

 
Στους  πίνακες που ακολουθούν, αναφέρονται όλες οι ποικιλίες οπωροφόρων ειδών (ως δέντρα 

άτομα) σε όλες τις περιοχές έρευνας που επιλέχθηκαν με βάση τα οριζόμενα κριτήρια επιλογής, 

στις οποίες εφαρμόστηκαν  οι in situ καλλιεργητικές φροντίδες. Δίνεται το είδος της ποικιλίας και 

η πλήρης θέση εντοπισμού και καταγραφής της. Ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες την 

προγραμματισμένη περίοδο πραγματοποίησης των προβλεπόμενων καλλιεργητικών φροντίδων 

κατά τις επιτόπιες εξορμήσεις, ο αρχικός πίνακας με τα δένδρα των τοπικών ποικιλιών  

διαφοροποιήθηκε εν μέρει, μέχρι την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου παραδοτέου, λαμβάνοντας 

υπόψη και εξωγενή προβλήματα που προέκυψαν στο χώρο εντοπισμού τους κατά τις επιτόπιες 

επισκέψεις. 

 



 

5 
 

Πίνακας 1. Επιλεγμένα είδη στις περιοχές μελέτης Αλμωπίας, Γράμμου, Βιτσίου – Πρεσπών, 
Ροδόπης και Πιέρια όρη. 

Κωδικός Επιστημονι
κή 
ονομασία 
είδους 

Όνομα ποικιλίας Περιοχή Νομός Δήμος Τοπική 
Κοινότητα 

Οικισμός 

        
Α19,658 Prunus 

avium 
Κερασιά 1 
Πρασινάδας 

Ροδόπης Δράμας Παρανεστίου Σίλης Πρασινάδα 

Α19,659 Prunus 
avium 

Κερασιά 2 
Πρασινάδας 

Ροδόπης Δράμας Παρανεστίου Σίλης Πρασινάδα 

Α19,660 Prunus 
avium 

Κερασιά 3 
Πρασινάδας 

Ροδόπης Δράμας Παρανεστίου Σίλης Πρασινάδα 

Α19,661 Pyrus 
communis 

Αχλαδιά 
Πρασινάδας 

Ροδόπης Δράμας Παρανεστίου Σίλης Πρασινάδα 

Α19,674 Pyrus 
communis 

Καμπάνα 
Βαθύτοπου 

Ροδόπης Δράμας Κάτω 
Νευροκοπίου 

Βαθυτόπο
υ 

Βαθύτοπος 

Α19,720 Pyrus 
communis 

Ματρούνα 
Πολύσυκου 

Ροδόπης Δράμας Παρανεστίου Παρανεστί
ου 

Μελισσοχώ
ρι 

Α19,689 Malus 
domestica 

Τούρκικο Κόκκινο 
Αχλαδομηλιάς 

Ροδόπης Δράμας Κάτω 
Νευροκοπίου 

Αχλαδέας  

Α19,741 Pyrus 
communis 

Απιδιά Πιερίων Πιέριων Ημαθίας Βέροιας Ριζωμάτων Ριζόματα 

Α19,610 Pyrus 
communis 

Μολυβάδες 
Βούρμπιανης 

Γράμου Ιωαννίνων Κόνιτσας Βούρμπιαν
ης 

Βούρμπιαν
η 

Α19,574 Malus 
domestica 

Γλυκομηλιά Ζέρμας Γράμου Ιωαννίνων Κόνιτσας Πλαγιάς Παλιά 
Ζέρμα 

Α19,524 Prunus 
avium 

Κερασιά πρώιμη 
Κρανιώνα 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Καστοριάς Καστοριάς Κρανιώνος Άνω 
Κρανιώνα 

Α19,556 Pyrus 
communis 

Ζούπαβα Λάγκας Γράμου Καστοριάς Ορεστίδος Λάγκας Λάγκα 

Α19,832 Malus 
domestica 

Μπλακνταβίτσα 
Λαδοποτάμου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Καστοριάς Καστοριάς Δενδροχωρ
ίου 

 

Α19,996 Malus 
domestica 

Κυδωνάτο 
Κορεστείων 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Καστοριάς Καστοριάς Μακροχωρ
ίου 

Μελάς και 
Μακροχώρι 

Α19,555 Malus 
domestica 

Κοκκινόσαρκη 
Λάγκας 

Γράμου Καστοριάς Ορεστίδος Λάγκας Λάγκα 

Α19,907 Malus 
domestica 

Μπανάνα 
Καστανερής 

Αλμωπία
ς 

Κιλκίς Παιονίας Καστανερή
ς 

Καστανερή 

Α19,908 Malus 
domestica 

Κόκκινη γλυκομηλιά 
Καστανερής 

Αλμωπία
ς 

Κιλκίς Παιονίας Καστανερή
ς 

Καστανερή 

Α19,697 Cydonia 
oblonga 

Κυδωνιά Καλύβας Ροδόπης Ξάνθης Ξάνθης Νεοχωρίου Καλύβα 

Α19,694 Malus 
domestica 

Τούρκικο Κίτρινο 
Καλύβας 

Ροδόπης Ξάνθης Ξάνθης Νεοχωρίου Καλύβα 

Α19,695 Malus 
domestica 

Τούρκικο Πράσινο 
Καλύβας 

Ροδόπης Ξάνθης Ξάνθης Νεοχωρίου Καλύβα 

Α19,1064 Pyrus 
communis 

Κρούσα Κενταύρου Ροδόπης Ξάνθης Μύκης Μύκης Κένταυρος 

Α19,895 Pyrus 
communis 

Ματρούνα 
Μαργαρίτας 

Αλμωπία
ς 

Πέλλας Έδεσσας Σωτήρας Μαργαρίτα 

Α19,941 Malus 
domestica 

Ρούπκα Αλμωπίας Αλμωπία
ς 

Πέλλας Αλμωπίας Σαρακηνών Σαρακηνοί 

Α19,788 Prunus 
domestica 

Άσπρο στρόγγυλο 
Μοσχοποτάμου 

Πιέριων Πιερίας Κατερίνης Μοσχοποτ
άμου 

Μοσχοπότ
αμος 
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Α19,752 Malus 
domestica 

Αρβανίτικη 
Ελατοχωρίου 

Πιέριων Πιερίας Κατερίνης Ελατοχωρί
ου 

Παλιό 
Ελατοχώρι 

Α19,405 Prunus 
avium 

Καραμέλα 
Πράσινου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Πρασίνου Πράσινο 

Α19,505 Pyrus 
communis 

Αχλαδιά 1 Πρεσπών Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Αγίου 
Αχιλλείου 

Πύλης 

Α19,978 Pyrus 
communis 

Αχλαδιά 2 Πρεσπών Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Βροντερού Πυξός 

Α19,1072 Pyrus 
communis 

Αχλαδιά 1 Πρεσπών Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Αγίου 
Αχιλλείου 

"Πύλης 

Α19,532 Malus 
domestica 

Κίτρινη γλυκομηλιά 
Πρεσπών 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Αγίου 
Γερμανού 

Αγίου 
Γερμανού 

Α19,627 Prunus 
armeniaca 

Βερυκοκκιά Αετού Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Αμυνταίου Αετού Αετός 

Α19,533 Malus 
domestica 

Γλυκομηλιά 
Πρεσπών 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Λαιμού Μηλεώνας 

Α19,512 Malus 
Domestica 

Κίτρινη γλυκομηλιά 
Σφήκας 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Καρυών Σφήκα 

Α19,782 Malus 
Domestica 

Τζιτζελί 
Φλάμπουρου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Φλώρινας Φλαμπούρ
ου 

Φλάμπουρ
ο 

Α19,855 Malus 
domestica 

Ξινομηλιά 
Βατοχωρίου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Βατοχωρίο
υ 

Βατοχώρι 

Α19,923 Malus 
domestica 

Γλυκομηλιά 
Καλλιθέας 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Καλλιθέας Καλλιθέα 

Α19,950 Malus 
domestica 

Ξινομηλιά 
Πισοδερίου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Πισοδερίο
υ 

Πισοδέρι 

Α19,973 Malus 
domestica 

Καλκάν Πρεσπών Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Αγίου 
Γερμανού 

Αγίου 
Γερμανού 

Α19,956 Cydonia 
oblonga 

Κυδωνιά γλυκιά 
Πρεσπών 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Πλατέος Πλατύ 

Α19,533 Malus 
domestica 

Γλυκομηλιά 
Πρεσπών 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Λαιμού Μηλεώνας 

Α19,512 Malus 
domestica 

Κίτρινη γλυκομηλιά 
Σφήκας 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Καρυών Σφήκα 

Α19,782 Malus 
domestica 

Τζιτζελί 
Φλάμπουρου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Φλώρινας Φλαμπούρ
ου 

Φλάμπουρ
ο 

Α19,855 Malus 
domestica 

Ξινομηλιά 
Βατοχωρίου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Βατοχωρίο
υ 

Βατοχώρι 

Α19,923 Malus 
domestica 

Γλυκομηλιά 
Καλλιθέας 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Καλλιθέας Καλλιθέα 

Α19,950 Malus 
domestica 

Ξινομηλιά 
Πισοδερίου 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Πισοδερίο
υ 

Πισοδέρι 

Α19,973 Malus 
domestica 

Καλκάν Πρεσπών Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Αγίου 
Γερμανού 

Αγίου 
Γερμανού 

Α19,956 Cydonia 
oblonga 

Κυδωνιά γλυκιά 
Πρεσπών 

Βιτσίου - 
Πρεσπών 

Φλώρινας Πρεσπών Πλατέος Πλατύ 
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Πίνακας 2. Επιλεγμένα είδη στις περιοχές μελέτης Τζουμέρκων, Θεσπρωτικών και Πίνδου. 

Κωδικός Επιστημον
ική 
ονομασία 
είδους 

Όνομα 
ποικιλίας 

Περιοχή Νομός Δήμος Τοπική 
Κοινότητα 

Οικισμός 

Β19,21 Malus 
domestica 

Μηλιά καλή Πίνδος Τρικάλων Καλαμπάκα
ς 

Κουτσούφλιανης Κουτσούφλιανης 

Β19,22 Pyrus 
communis 

Αχλαδιά 
πέαρι 

Πίνδος Τρικάλων Καλαμπάκα
ς 

Κουτσούφλιανης Κουτσούφλιανης 

Β19,40 Malus 
domestica 

Μπανανομη
λιά 

Πίνδος Τρικάλων Καλαμπάκα
ς 

Κουτσούφλιανης Κουτσούφλιανης 

Β19,35 Prunus 
avium 

Κερασιά, 
Παλικάρι 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμέρκων 

Ραφταναίοι Παλικάρι 

Β19,118 Prunus 
persica 

Ροδακινιά 
Βουργαρέλι 

Τζουμέρκα Άρτας Κεντρικών 
Τζουμερκών 

Βουργαρελίου Βουργαρέλι 

Β19,98 Prunus 
avium 

Νταμπίνα 
Διστράτου 

Πίνδος Ιωαννίνων Κόνιτσας Διστράτου Διστράτου 

Β19,46 Juglans 
regia 

Ξηροβουνίο
υ 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμερκών 

Μονολιθίου Μονολίθι 

Β19,43 Prunus 
avium 

Ζαγορίσια Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμερκών 

Μονολιθίου Μονολίθι 

Β19,44 Pyrus 
communis 

Αυγουστέλα Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμερκών 

Μονολιθίου Μονολίθι 

B19,72 Malus 
domestica 

Κοκκινόμηλ
α Κρανιάς 

Τζουμέρκα Άρτας Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 

Ρετσιανών Κρανιές 

Β19,75 Juglans 
regia 

Μακρόστεν
α καρύδια 

Τζουμέρκα Άρτας Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 

Ρετσιανών Κρανιές 

Β19,77 Juglans 
regia 

Λεπτόφλου
δα 
Ρετσιανών 

Τζουμέρκα Άρτας Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 

Ρετσιανών Κέδρος 

Β19,78 Prunus 
avium 

Μαυροκέρα
σα 

Τζουμέρκα Άρτας Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 

Ρετσιανών Κέδρος 

Β19,79 Pyrus 
communis 

Αχλάδια 
Κέδρου 

Τζουμέρκα Άρτας Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 

Ρετσιανών Κέδρος 

Β19,115 Prunus 
domestica 

Δαμασκηνιά 
Βουργαρέλι 

Τζουμέρκα Άρτας Κεντρικών 
Τζουμερκών 

Βουργαρελίου Βουργαρέλι 

Β19,128 Pyrus 
communis 

Γκορτσαπιδι
ά 

Τζουμέρκα Άρτας Κεντρικών 
Τζουμερκών 

Κάτω Αθαμανίου Άγιος Χαράλαμπος 

Β19,7 Malus 
domestica 

Σταθομηλιά Πίνδος Ιωαννίνων Ζαγορίου Βίτσας Βουρκός 

Β19,16 Cydonia 
oblonga 

Βουνόρεια 
Ραφταναίων 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμέρκων 

Ραφταναίοι Βουνόρεια 

Β19,17 Prunus 
domestica 

Δαμασκηνιά 
Βουνόρεια 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμέρκων 

Ραφταναίοι Βουνόρεια 

Β19,20 Malus 
domestica 

Μηλιά 
Ραφταναίοι 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμέρκων 

Ραφταναίοι Ραφταναίοι 

Β19,34 Malus 
domestica 

Μηλιά, 
Φράξος 

Τζουμέρκα Ιωαννίνων Βορείων 
Τζουμέρκων 

Ραφταναίοι Φράξος 

Β19,137 Malus 
domestica 

Μηλιά 
αρωματική 

Θεσπρωτι
κά 

Ιωαννίνων Δωδώνης Αρτοπούλας Αρτοπούλας 

Β19,27 Prunus 
domestica 

Δαμασκηνιά 
κόκκινη 

Θεσπρωτι
κά 

Ιωαννίνων Δωδώνης Αρτοπούλας Αρτοπούλας 

Β19,5 Punica 
granatum 

Γλυκοροδιά 
Ριζοβουνίου 

Θεσπρωτι
κά 

Πρέβεζας Ζηρού Ριζοβουνίου Τρακοσαίοι 
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Β19,55 Juglans 
regia 

Καρυδιά 
Ανωγείου 

Τζουμέρκα Πρέβεζας Ζηρού Ανωγείου Ανωγείου 

Β19,56 Prunus 
avium 

Ζαγορίσια 
Πετροκέρασ
α Ανωγίου 

Τζουμέρκα Πρέβεζας Ζηρού Ανωγείου Άγιο Σώζοντα 

Β19,65 Pyrus 
communis 

Βουλιμάδες Θεσπρωτι
κά 

Πρέβεζας Ζήρου Κρανέας Κρανέας 

Β19,92 Pyrus 
communis 

Μυρωδιάρι
κα 
Ριζοβουνίου 

Θεσπρωτι
κά 

Πρέβεζας Ζηρού Ριζοβουνίου Ριζοβουνίου 

Β19,129 Prunus 
domestica 

Στρογγυλόκ
αρπη 
Μελιανών 

Θεσπρωτι
κά 

Πρέβεζας Ζηρού Μελιανών Φούσες 

Β19,130 Pyrus 
communis 

Χειμωνιάτικ
η Μελιανών 

Θεσπρωτι
κά 

Πρέβεζας Ζηρού Μελιανών Φούσες 

 

4. Αποστολές και εφαρμογή In situ καλλιεργητικών φροντίδων 

  

Κατά την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2020, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες (4) αποστολές 

(μονοήμερες, διήμερες ή τριήμερες). Η εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις επόμενες 

παραγράφους, πραγματοποιήθηκαν με τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε το Παν. Ιωαννίνων 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τ.Δ του έργου. Συνολικά απαιτήθηκαν 7 μέρες εργασίας στο 

πεδίο για την παροχή φροντίδων σε 16 ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων. 

Πίνακας 3. Ποικιλίες οπωροφόρων στις οποίες έγιναν in situ καλλιεργητικές φροντίδες 

Α/Α Αναχώρησ

η 

Επιστροφή Περιοχή Μελέτης Κωδ. 

δέντρου 

Μετακινούμενο
ι 

1 29/1/2020 31/1/2020 Βίτσι, Πρέσπες, Αλμωπία, Πιέρια 

όρη: 

-Αετός Φλώρινας 

-Φλάμπουρο Φλώρινας 

-Σαρακηνούς Πέλλας 

-Μαργαρίτα Έδεσσας 

-Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας 

-Μοσχοπόταμο Πιερίας 

-Ριζώματα Ημαθίας 

 

                      
. 

  Α19,627 

  Α19,782 

Α19,941 

Α19,895 

Α19,752 

 Α19,788* 

 Α19,741* 

 

 

 

Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 

2 13/2/2020 14/2/2020 Γράμμος:  

-Βούρμπιανη & Πλαγιά Κόνιτσας 

 Α19,610* 

Α19,574 

Κύρκας 
Δημήτριος, 
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-Λάγκα Καστοριάς 

 

Α19,556* 

Α19,555 

Μάντζος 
Νικόλαος 

3 6/3/2020 6/3/2020 Πίνδος, Κοινότητα Κουτσούφλιανης Β19,40   
Β19,21  
Β19,22 

Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 

4 26/4/2020 26/4/2020 Τζουμέρκα: Ραφταναίοι Ιωαννίνων,  Β19,35 

 

Γιώτης 
Δημήτριος 

Μάντζος 
Νικόλαος 

5 26/4/2020 26/4/2020 Τζουμέρκα: Βουλγαρέλι Άρτας Β19,118. Γιώτης 
Δημήτριος 

Μάντζος 
Νικόλαος 

6 26/4/2020 26/4/2020 Τζουμέρκα: Μονολίθι Ιωαννίνων Β19,46 

Β19,43 

Β19,44. 

Κύρκας 
Δημήτριος 

Μάντζος 
Νικόλαος 

7 18/5/2020 18/5/2020 Τζουμέρκα: Ρετσιανών Άρτας B19,72 

Β19,75 

Β19,77 

Β19,78 

Β19,79 

Δήμου Δήμητρα 

Μάντζος 
Νικόλαος 

8 4/4/2021 4/4/2021 Πίνδος Δ. Ζαγορίου - Βίτσα Β19,7 Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 

9 4/4/2021 4/4/2021 Τζουμέρκα: Βουλγαρέλι Άρτας Β19,128 

Β19,115 

Β19,118 

Γιώτης 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 

10 27/4/2021 27/4/2021 Τζουμέρκα: Ραφταναίοι Ιωαννίνων,  Β19,16 

Β19,17 

Β19,20 

Β19,34 

Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 
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11 6/5/2021 6/5/2021 Θεσπρωτικά: Αρτοπούλα Ιωαννίνων Β19,137 

Β19,27* 

Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 

12   Θεσπρωτικά: Δ. Ζηρού Πρέβεζα 

Ανωγείου Ζήρου 

 

 

Κρανέας Ζήρου 

 

 

 

 

Β19,55 

 Β19,56 

Β19,5 

  Β19,65 

    Β19,130 

    Β19,129 

  Β19,92 

Υφαντή 
Παρασκευή 

13 17/5/2021 19/5/2021 Βιτσίου – Πρεσπών:  

Κρανιώνος, Καστοριάς 

Δενδροχωρίου, Καστοριάς 

Μακροχωρίου, Καστοριάς 

Πρασίνου, Πρεσπών 

Αγίου Αχιλλείου, Πρεσπών 

Βροντερού, Πρεσπών 

Αγίου Αχιλλείου, Πρεσπών 

Αγίου Γερμανού, Πρεσπών 

Λαιμού, Πρεσπών 

Καρυών, Πρεσπών 

Βατοχωρίου, Πρεσπών 

Καλλιθέας, Πρεσπών 

Πισοδερίου, Πρεσπών 

Αγίου Γερμανού, Πρεσπών 

Πλατέος, Πρεσπών 

         

Α19,524 

Α19,832 

Α19,996 

Α19,405 

Α19,505 

Α19,978* 

Α19,1072 

Α19,532 

Α19,533 

 Α19,512* 

Α19,855 

Α19,923 

Α19,950 

Α19,973 

Α19,956 

 

14 28/6/2021 1/7/2021 Ροδόπη: Βαθυτόπου, Κάτω 
Νευροκοπίου 

Αχλαδέας, Κάτω Νευροκοπίου 

Μύκης, Μύκης 

Νεοχωρίου, Ξάνθης 

 

 

          
Α19,674 

Α19,689* 

Α19,1064* 

Α19,697 

Α19,694 

Α19,695 

Κύρκας 
Δημήτριος, 

Μάντζος 
Νικόλαος 
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Σίλης, Παρανεστίου 

 

 

 

Παρανεστίου, Παρανεστίου 

Α19,658 

Α19,659 

Α19,660 

Α19,661 

Α19,720 

*Στα δέντρα αυτά, είτε δεν υπήρχε συγκατάθεση από τον ιδιοκτήτη είτε λόγω ιδιαίτερων συνθηκών 

(μεγάλο ύψος, μη προσβάσιμα), είτε φροντιζόταν από τον ιδιοκτήτη δεν εκτελέστηκαν οι καλλιεργητικές 

φροντίδες. 

 

1η Εξόρμηση 

Στις 29/1/2020 έγινε η πρώτη αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου στην περιοχή 

μελέτης Βιτσίου - Πρεσπών. Το πρώτο δένδρο ήταν η βερικοκιά (Α19,627) στον Αετό Φλώρινας. Η 

Βερικοκιά αυτή είναι μεγάλο δέντρο, μακριά από το δρόμο. Αφαιρέθηκαν βραχίονες, εφαρμόστηκε 

λίπανση και ακολούθησε ψεκασμός με χειμερινό πολτό. Το επόμενο δέντρο αφορούσε την μηλιά 

στο Φλάμπουρο Φλώρινας (Α19,782). Το δέντρο είναι σε παλιό μηλεώνα της περιοχής, δίπλα σε 

βελανιδιά, ο οποίος βρίσκεται μακριά από τον δρόμο. Όλες οι μηλιές είναι γέρικες με μεγάλο 

ποσοστό της κόμης να είναι ξερό. Αφαιρέθηκαν οι ξεροί βραχίονες, κόπηκαν τα ζιζάνια από το 

έδαφος, προστέθηκε λίπασμα 12-12-12 και ακολούθησε ψεκασμός με χειμερινό πολτό. 

Στις 30/1/2020 έγινε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου στην περιοχή μελέτης της 

Αλμωπίας. Το πρώτο δένδρο που εντοπίστηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ήταν μια μηλιά 

στους Σαρακηνούς Αλμωπίας του νομού Πέλλας (Α19,941). Η μηλιά αυτή είναι μεγάλο δέντρο με 

δύσκολο δρόμο για την πρόσβασή του. Ο ένας από τους δύο βραχίονες είναι στο μεγαλύτερο μέρος 

ξερός αλλά αποφασίστηκε να μην αφαιρεθεί για να έχει ισορροπία το δέντρο. Αφαιρέθηκαν αρκετά 

κλαδιά, απομακρύνθηκε η γύρω βλάστηση, εφαρμόστηκε  το λίπασμα και ακολούθησε ψεκασμός 

με χειμερινό πολτό. Το επόμενο δέντρο ήταν αχλαδιές στην Μαργαρίτα Έδεσσας (Α19,895). Κατά 

την διάρκεια των εργασιών, η ομάδα του Παν. Ιωανν. συνάντησε έναν γείτονα ο οποίος 

επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για την συγκεκριμένη ποικιλία. Είναι τρία δέντρα μικρά στις παρυφές 

του δρόμου στα οποία έγιναν οι απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες όπως κλάδεμα ψεκασμός 

αφαίρεση ζιζανίων και βασική λίπανση 

Στις 31/1/2020 έγινε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου στην περιοχή μελέτης των 

Πιέριων όρων. Το πρώτο δένδρο ήταν μια μηλιά στο Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας (Α19,752). Οι 

καλλιεργητικές εργασίες έγιναν παρουσία και της κ. Δώρας προέδρου του χωριού. Το δέντρο δεν 

ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και βρίσκεται κοντά σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη. 

Πραγματοποιήθηκαν όμως όλες οι καλλιεργητικές εργασίες μετά από συγκατάθεση και άδεια του 

γείτονα. Στη συνέχεια η ομάδα μετέβη στην περιοχή του Μοσχοποτάμου Πιερίας όπου εντοπίστηκε 

η δαμασκηνιά (Α19,788). Βρέθηκε ο ιδιοκτήτης του δέντρου (κ. Δημήτρης), ο οποίος ζήτησε να μην 

γίνει καμία επέμβαση, γιατί το δέντρο είναι μέσα στο κοτέτσι και δεν ήθελε να μειωθεί η κόμη του 

γιατί την έχει για ίσκιο. Είναι όμως σε πολύ καλή κατάσταση και επιβεβαιώθηκε ότι κάθε χρόνο 
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είναι γεμάτη με καρπούς και όποτε θέλουμε μπορούμε να πάρουμε μοσχεύματα. Τέλος, η ομάδα 

μετέβη στα Ριζώματα Ημαθίας όπου εντοπίστηκε η επιλεγμένη αχλάδια (Α19,741). Το δέντρο είναι 

πολύ ψηλό στο κέντρο του οικισμού και για να γίνουν εργασίες όσον αφορά την κόμη του 

χρειάζεται ειδικός εξοπλισμός (καλαθοφόρος γερανός). Ο ιδιοκτήτης δεν είναι μόνιμος κάτοικος 

της περιοχής και δόθηκαν οδηγίες σε γείτονα για να τις μεταβιβάσει. 

Παράρτημα 1. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την πρώτη αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των παρακάτω κωδικών δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Α19,741) Αχλαδιά 
Ριζωμάτων Ημαθίας, (Α19,788) Δαμασκηνιά Μοσχοποτάμου Πιερίας, (Α19,752) Μηλιά Παλιό 
Ελατοχώρι Πιερίας, (Α19,782) Μηλιά Φλάμπουρου, Φλώρινας, (Α19,627) Βερικοκιά Αετού 
Φλώρινας, (Α19,895) Αχλαδιές Μαργαρίτα Έδεσσας, (Α19,941) Μηλιά Σαρακηνών Έδεσσας. Η 
καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον 
ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

 

 

(Α19,627) Βερικοκιά Αετός Φλώρινας (Α19,627) Βερικοκιά Αετός Φλώρινας 
  

  

(Α19,627) Βερικοκιά Αετός Φλώρινας (Α19,627) Βερικοκιά Αετός Φλώρινας 
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(Α19,752) Μηλιά Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας, (Α19,752) Μηλιά Παλιό Ελατοχώρι Πιερίας, 
  

  
(Α19,782) Μηλιά Φλάμπουρου, Φλώρινας (Α19,782) Μηλιά Φλάμπουρου, Φλώρινας 
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(Α19,788) Δαμασκηνιά Μοσχοποτάμου, Πιερίας, 
  

 
 

(Α19,782) Μηλιά Φλάμπουρου, Φλώρινας (Α19,782) Μηλιά Φλάμπουρου, Φλώρινας 
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(Α19,895) Αχλαδιές Μαργαρίτα Έδεσσας (Α19,895) Αχλαδιές Μαργαρίτα Έδεσσας 
  

  
(Α19,895) Αχλαδιές Μαργαρίτα Έδεσσας (Α19,895) Αχλαδιές Μαργαρίτα Έδεσσας 
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(Α19,941) Μηλιά Σαρακηνών Έδεσσας (Α19,941) Μηλιά Σαρακηνών Έδεσσας 
  

  
(Α19,941) Μηλιά Σαρακηνών Έδεσσας (Α19,941) Μηλιά Σαρακηνών Έδεσσας 
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(Α19,782) Αχλαδιά Ριζώματα Ημαθίας (Α19,782) Αχλαδιά Ριζώματα Ημαθίας 
  

 

2η Εξόρμηση 

Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 2η αποστολή μελών της ομάδας του 

Πανεπιστημίου για την in situ καλλιέργεια δέντρων στην περιοχή μελέτης του Γράμμου. Η πρώτη 

στάση έγινε στην Βούρμπιανη Κόνιτσας όπου υπάρχει μία επιλεγμένη αχλαδιά (Α19,610). Το 

δέντρο είναι μέσα στο προαύλιο στάβλου και δεν έγινε ψεκασμός και λίπανση. Κατόπιν 

συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη, του δόθηκαν οδηγίες καλλιέργειας για την συνέχεια. Το επόμενο 

δέντρο είναι μία μηλιά (Α19,574) στην Πλαγιά Κόνιτσας στον εγκαταλελειμμένο οικισμό της Παλιάς 

Ζέρμας. Η περιοχή δεν ήταν προσβάσιμη με το αυτοκίνητο και μεταφέραμε τον εξοπλισμό με τα 

πόδια. Το δέντρο ήταν στην αυλή εγκαταλελειμμένου σπιτιού και έγιναν όλες οι καλλιεργητικές 

εργασίες από την ομάδα.  

Το επόμενο δέντρο είναι μία αχλάδια (Α19,556) στην περιοχή Λάγκας του δήμου Ορεστίδος 

Καστοριάς Το δέντρο ήταν στην αυλή σπιτιού και δεν βρέθηκε ο ιδιοκτήτης ή κάποιος γείτονας. Η 

αχλαδιά ήταν σε καλή κατάσταση και φαίνεται ότι δέχεται καλλιεργητικές φροντίδες. Τελευταίο 

επιλεγμένο δέντρο στην περιοχή μελέτης του Γράμμου είναι μία μηλιά (Α19,555), στον οικισμό 

Λάγκας του δήμου Ορεστίδος Καστοριάς. Το δέντρο ήταν σε κακή κατάσταση και η κόμη του ήταν 

ξεραμένη σε ένα μεγάλο μέρος. Επίσης δίπλα του θάμνοι και άλλα δέντρα το περιστοίχιζαν. 

Χρειάστηκε πολύ χρόνος για να αποκατασταθεί η κόμη του και να αφαιρεθούν τα άλλα φυτά και 

οι αναρριχώμενοι σε αυτό θάμνοι. Τελικά έγιναν όλες οι καλλιεργητικές εργασίες όπως έχουν 

περιγράφει παραπάνω 
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Παράρτημα 2. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την δεύτερη αποστολή για τον εντοπισμό και την in 
situ καλλιέργεια των παρακάτω κωδικών δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Α19,610) αχλαδιά 
Βούρμπιανη, (Α19,574) Μηλιά Πλαγιά, (Α19,556) & (Α19,555) αχλαδιά και μηλιά Λάγκα Καστοριάς. 
Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον 
ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  

  
(Α19,556) Αχλαδιά Λάγκα Καστοριάς (Α19,556) Αχλαδιά Λάγκα Καστοριάς 
  

 
 

(Α19,555) Μηλιά Λάγκα Καστοριάς (Α19,555) Μηλιά Λάγκα Καστοριάς 
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(Α19,555) Μηλιά Λάγκα Καστοριάς (Α19,555) Μηλιά Λάγκα Καστοριάς 

  

  
(Α19,610) αχλαδιά Βούρμπιανη Ιωαννίνων 
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(Α19,574) Μηλιά Πλαγιά Ιωαννίνων (Α19,574) Μηλιά Πλαγιά Ιωαννίνων 
  

  
(Α19,574) Μηλιά Πλαγιά Ιωαννίνων (Α19,574) Μηλιά Πλαγιά Ιωαννίνων 

 

3η Εξόρμηση 

Στις 6/3/2020 πραγματοποιήθηκε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου στην 

Κουτσούφλιανη του νομού Τρικάλων. Η περιοχή βρίσκεται στα όρια της περιφέρειας Ηπείρου 

Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Εκεί έγιναν οι απαραίτητες εργασίες σε δυο Μηλιές και μία 

αχλαδιά οι κωδικοί των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Και τα τρία δέντρα ανήκουν 

στον ίδιο ιδιοκτήτη και βρίσκονται στα όρια καλλιέργειας φουντουκιών. Έγιναν οι απαραίτητοι 

ψεκασμοί και η λίπανση και επιπλέον δόθηκαν σχετικές οδηγίες περαιτέρω καλλιέργειας και 

χειρισμών στον ιδιοκτήτη. 
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Παράρτημα 3. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την τρίτη αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των παρακάτω κωδικών δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,40) & (Β19,21) 
Μηλιές και (Β19,22) αχλαδιά Κουτσούφλιανης. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση 
των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και 
ασθενειών. 

 

  
(Β19,21) Μηλιά Κουτσούφλιανης (Β19,22) αχλαδιά Κουτσούφλιανης 
 
 

 

  
(Β19,40) Μηλιά Κουτσούφλιανης (Β19,22) αχλαδιά Κουτσούφλιανης 
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4η Εξόρμηση 

Στις 26/4/2020 πραγματοποιήθηκε  αποστολή της ομάδας του πανεπιστημίου στους Ραφταναίους 

Ιωαννίνων (Τζουμέρκα) με σκοπό τις καλλιεργητικές φροντίδες για την διάσωση μιας αξιόλογης 

Κερασιάς (Β19,35).  

Παράρτημα 4. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια του 
παρακάτω κωδικού δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,35) Κερασιά Ραφταναίοι Τζουμέρκα. 
Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον 
ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  
(Β19,35) Κερασιά Ραφταναίοι Τζουμέρκα (Β19,35) Κερασιά Ραφταναίοι Τζουμέρκα 
  

 

5η Εξόρμηση 

Στις 26/4/2020  έγινε αποστολή και στο Βουλγαρέλι Άρτας με σκοπό τις καλλιεργητικές φροντίδες 

για την διάσωση εμβολιασμένη ροδακινιάς. Την ίδια ημέρα έγιναν και οι απαραίτητες 

καλλιεργητικές φροντίδες στο μητρικό φυτό Β19,118. Συγκεκριμένα έγινε βασική λίπανση, 

ψεκασμός, και κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του δέντρου. Τέλος θεωρήθηκε επιτακτικό και 

έγινε δέσιμο των βραχιόνων του δέντρου. Όλες οι παραπάνω εργασίες έγιναν παρουσία του κυρίου 

Γιάννη, ιδιοκτήτη του δέντρου. 

Παράρτημα 5. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια του 
παρακάτω κωδικού δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,118) Βουλγαρέλι Τζουμέρκα. Η 
καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον 
ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 
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(Β19,118) Διάσωση εμβολιασμένης ροδα-
κινιάς στο Βουλγαρέλι Άρτας, Ομάδα Π.Ι.  

(Β19,118) Διάσωση εμβολιασμένης ροδα-
κινιάς στο Βουλγαρέλι Άρτας, Ομάδα Π.Ι.  

  
 

 

6η Εξόρμηση 

Στις 18/3/2020 έγινε αποστολή στο Μονολίθι Β. Τζουμέρκων Ιωαννίνων με σκοπό τις 

καλλιεργητικές φροντίδες των επιλεγμένων δέντρων της περιοχής. Μαζί με τον ιδιοκτήτη έγιναν 

και οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες στην Αχλαδιά Αυγουστέλα (Β19,44). Το δέντρο 

βρίσκεται μεταξύ αναβαθμίδων είναι σε καλή κατάσταση και δέχεται όλες τις φροντίδες από τον 

ιδιοκτήτη (κ. Βαγγέλης). Η συγκεκριμένη ποικιλία είναι εμβολιασμένη στο πάνω μέρος της κόμης 

του δέντρου. Έγινε βασική λίπανση, ψεκασμός, και κλάδεμα για την αφαίρεση νεκρών κλαδιών του 

δέντρου. Στην συνέχεια ανεβήκαμε στην θέση νεράκι σε εγκαταλελειμμένους στάβλους όπου 

έχουν εντοπιστεί η κερασιά (Β19,43) και η καρυδιά (Β19,46). Τα δέντρα είναι του ίδιου ιδιοκτήτη ο 

οποίος έχει ήδη προσθέσει κοπριά και έχει κάνει λίγα κλαδέματα. 

Παράρτημα 6. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια του 
παρακάτω κωδικού δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,44) Αχλαδιά Αυγουστέλα Μονολιθίου 
Ιωαννίνων, (Β19,46) Καρυδιά Ξηροβουνίου Μονολίθι Ιωαννίνων, (Β19,43) Κερασιά Ζαγορίσια 
Ξηροβουνίου Ιωαννίνων. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την 
λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  

  
(Β19,44) Αχλαδιά Αυγουστέλα Μονολιθίου 

Ιωαννίνων 

(Β19,46) Καρυδιά Ξηροβουνίου Μονολίθι 

Ιωαννίνων 
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(Β19,44) Αχλαδιά Αυγουστέλα Μονολιθίου 

Ιωαννίνων 

(Β19,43) Κερασιά Ζαγορίσια Ξηροβουνίου 

Ιωαννίνων 

  

7η Εξόρμηση 

Στις 18 Μαίου 2020 πραγματοποιήθηκε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου για την 

in situ καλλιέργεια δέντρων στην περιοχή μελέτης των Τζουμέρκων. Το πρώτο επιλεγμένο δέντρο 

είναι μία μηλιά (Α19,72 Κοκκινόμηλα Κρανιάς) στην τοπική κοινότητα Ρετσιανών του δήμου 

Γεωργίου Καραϊσκάκη του νομού Άρτας. Το δέντρο ήταν εύκολα προσβάσιμο και έγινα όλες οι 

καλλιεργητικές φροντίδες. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την 

λίπανση με 21-6-12, και με ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Επίσης έγινε κλάδεμα και ψεκασμός 

για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με μυκητοκτόνα (πχ. Penconazole) χαλκούχα και 

Πυρεθρινοειδή (πχ. Deltamethrin). Στην ίδια κοινότητα έγιναν καλλιεργητικές φροντίδες σε δυο 

καρυδιές την Β19,75 Μακρόστενα καρύδια) και την Β19,77 (Λεπτόφλουδα Ρετσιανών). Η 

καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση με 21-6-12, και με 

ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Επίσης έγινε κλάδεμα και ψεκασμός για την αντιμετώπιση εχθρών 

και ασθενειών.  

Στον οικισμό κέδρος της ίδιας κοινότητας έγινε καλλιέργεια της κερασιάς Β19,78 (Μαυροκέρασα 

Ρετσιανών). Το δέντρο είναι πολύ ψηλό, κάτι που δυσκόλεψε τον ψεκασμό και το κλάδεμα, αλλά 

είναι σε καλή κατάσταση. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την 

λίπανση με 21-6-12, και με ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Επίσης έγινε κλάδεμα και ψεκασμός 

για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. Στον ίδιο οικισμό έγινε φροντίδα και στην αχλαδιά 

Κέδρου, Β19,79. Το δέντρο ήταν εύκολα προσβάσιμο και έγινα όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες. 
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Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση 2-3 kg με 21-6-12, και 

με ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Επίσης έγινε κλάδεμα και ψεκασμός για την αντιμετώπιση 

εχθρών και ασθενειών με μυκητοκτόνα (πχ. Penconazole) χαλκούχα και Πυρεθρινοειδή (πχ. 

Deltamethrin). 

Στην συγκεκριμένη αποστολή στα δένδρα Β19,78, Β19,77, Β19,79 υπήρχαν σημαντικές ζημιές στον 

καρπό από χαλάζι 

Παράρτημα 7. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια των δέντρων 
(από τη βάση δεδομένων): Β19,72 μηλιά (Κοκκινόμηλα Κρανιάς), Α19,7 Καρυδιά (Λεπτόφλουδα 
Ρετσιανών), Β19,78 καρασιά (Μαυροκέρασα Ρετσιανών), Β19,79 αχλαδιά (Κέδρου),. Η καλλιέργεια 
αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την 
αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  
Β19,72 μηλιά (Κοκκινόμηλα Κρανιάς) 

Τζουμέρκα. 

Β19,77 Καρυδιά '(Μακρόστενα καρύδια) 

Τζουμέρκα 
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Β19,78 Μαυροκέρασα Ρετσιανών Τζουμέρκα Β19,79 Αχλάδια Κέδρου Τζουμέρκα 

  

 

8η Εξόρμηση 

Στις 4 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου για την 

in situ καλλιέργεια δέντρων στην περιοχή μελέτης της Πίνδου. Το επιλεγμένο δέντρο είναι μία 

μηλιά (Α19,7 Σταθομηλιά) στον οικισμό Βουρκό της Τοπικής Κοινότητας Βίτσας του δήμου 

Ζαγορίου. Το δέντρο ήταν εύκολα προσβάσιμο και έγινα όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες. Η 

καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την βασική λίπανση, το κλάδεμα και 

τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με χαλκούχα και Πυρεθρινοειδή. Από το 

παραπάνω δέντρο αφαιρέθηκαν και μεγάλοι νεκρή βραχίονες. 

Παράρτημα 8. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για τον εντοπισμό και την  in situ 
καλλιέργεια του δέντρου (από τη βάση δεδομένων): Α19,7 μηλιά (Σταθομηλιά). Η καλλιέργεια 
αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την 
αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 
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(Α19,7) Μηλιά Σταθομηλιά Βίτσας Ζαγορίου (Α19,7) Μηλιά Σταθομηλιά Βίτσας Ζαγορίου 
  

  
(Α19,7) Μηλιά Σταθομηλιά Βίτσας Ζαγορίου (Α19,7) Μηλιά Σταθομηλιά Βίτσας Ζαγορίου 

 
 

 

9η Εξόρμηση 

Στις 4/4/2021 έγινε νέα αποστολή στο Βουλγαρέλι Άρτας με σκοπό νέες καλλιεργητικές φροντίδες 

για την διάσωση της εμβολιασμένης ροδακινιάς Β19,118. Έγινε εκ νέου λίπανση (με πλήρες 

λίπασμα) και ψεκασμός για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. Την ίδια ημέρα έγιναν και οι 
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απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες στην δαμασκηνιά Β19,115. Συγκεκριμένα έγινε βασική 

λίπανση, ψεκασμός, και κλάδεμα διαμόρφωσης της κόμης του δέντρου. Το δέντρο βρίσκεται στην 

εξωτερική πλευρά του προαύλιου του γυμνασίου πολύ κοντά στο στηθαίο και είναι σε καλή 

κατάσταση.  

Την ίδια μέρα έγιναν οι απαραίτητες καλλιεργητικές φροντίδες στην γκορτσαπιδιά (Β19,128), στον 

οικισμό Άγιος Χαράλαμπος του Κάτω Αθαμάνιου. Το δέντρο ήταν πολύ ψηλό με μεγάλο μέρος της 

κόμης να είναι νεκρό ενώ πλέον είχε γίνει διάνοιξη και ισοπέδωση στο χωράφι. Η ανθοφορία ήταν 

μικρή και έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την εποχή.  

Παράρτημα 9. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια των 

παρακάτω κωδικών δέντρων (από τη βάση δεδομένων): Β19,118 -Β19,128, -Β19,115 στο 

Βουλγαρέλι Τζουμέρκων. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την 

λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

 

 
 

(Β19,118) Λίπανση εμβολιασμένης ροδα-
κινιάς στο Βουλγαρέλι Άρτας, Ομάδα Π.Ι.  

(Β19,128) Κλάδεμα Αχλαδιάς στο Βουλγαρέλι 
Άρτας, Ομάδα Π.Ι.  
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(Β19,115) Λίπανση εμβολιασμένης ροδα-
κινιάς στο Βουλγαρέλι Άρτας, Ομάδα Π.Ι 

(Β19,115) Λίπανση Δαμασκηνιά στο 
Βουλγαρέλι Άρτας, Ομάδα Π.Ι 

  
 

10η Εξόρμηση 

Στις 27/4/2021 πραγματοποιήθηκε  αποστολή της ομάδας του πανεπιστημίου στους Ραφταναίους 

Ιωαννίνων (Περιοχή μελέτης Τζουμέρκων) με σκοπό τις καλλιεργητικές φροντίδες για την διάσωση 

και φροντίδα επιλεγμένων δέντρων. Το πρώτο δέντρο είναι η Κυδωνιά Βουνόρεια (Β19,16) στον 

ομώνυμο οικισμό στους Ραφταναίους. Το δέντρο βρίσκεται μέσα στην αυλή κατοικίας μεταξύ δυο 

αναβαθμίδων και δέχεται τις απαραίτητες φροντίδες από το ιδιοκτήτη. Η κόμη του είναι 

σχηματισμένη με αρκετούς βραχίονες που βλαστάνουν από την βάση. Έγινε αραίωμα των κλαδιών, 

λίπανση και ψεκασμός παρουσία του ιδιοκτήτη. Στη ίδια αυλή είναι και η Δαμασκηνιά Βουνόρεια 

Ραφταναίων (Β19,17). Το δέντρο είναι μέσα στο προαύλιο στάβλου και δεν έγινε ψεκασμός και 

λίπανση. Κατόπιν συνεννόησης με τον ιδιοκτήτη, έγινε κλάδεμα, και δόθηκαν οδηγίες καλλιέργειας 

για την συνέχεια. 

Στην συνέχεια έγινε επίσκεψη στον οικισμό Φράξο Ραφταναίων για να δοθούν οι καλλιεργητικές 

φροντίδες σε δύο επιλεγμένες μηλιές (Β19,34 & Β19,20). Οι δυο μηλιές είναι σε καλή κατάσταση 

και έχουν μεγάλη ανθοφορία. Έγινε αφαίρεση των νεκρών βλαστών και της γύρω βλάστησης. 

Επίσης έγινε μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων και λίπανση 2-3 kg με 21-6-12, και με 

ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Τέλος έγινε κλάδεμα και ψεκασμός για την αντιμετώπιση εχθρών 

και ασθενειών με μυκητοκτόνα (πχ. Penconazole) χαλκούχα και Πυρεθρινοειδή (πχ. Deltamethrin). 
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Παράρτημα 10.  Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για την in situ καλλιέργεια του 
παρακάτω κωδικού δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,16) Κυδωνιά Βουνόρεια Ραφταναίων 
Ιωαννίνων, (Β19,17) Δαμασκηνιά Βουνόρεια Ραφταναίων Ιωαννίνων, (Β19,20) Μηλιά Ραφταναίων, 
Ραφταναίοι Ιωαννίνων, (Β19,34) Μηλιά, Φράξος, Ραφταναίοι Ιωαννίνων. Η καλλιέργεια αφορά την 
μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την 
αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  
(Β19,16) Κυδωνιά Βουνόρεια Ραφταναίων 
Ιωαννίνων 

(Β19,16) Κυδωνιά Βουνόρεια Ραφταναίων 
Ιωαννίνων 
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(Β19,17) Δαμασκηνιά Βουνόρεια Ραφταναίων 
Ιωαννίνων 

(Β19,17) Δαμασκηνιά Βουνόρεια Ραφταναίων 
Ιωαννίνων 

  

  
(Β19,20) Μηλιά Ραφταναίων, Ραφταναίοι 
Ιωαννίνων 

(Β19,20) Μηλιά Ραφταναίων, Ραφταναίοι 
Ιωαννίνων 
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(Β19,34) Μηλιά, Φράξος, Ραφταναίοι 
Ιωαννίνων 

(Β19,34) Μηλιά, Φράξος, Ραφταναίοι 
Ιωαννίνων 

  
 

 

11η Εξόρμηση 

Στις 6 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου για την in 

situ καλλιέργεια δέντρων στην περιοχή μελέτης των Θεσπρωτικών Ορών. Το πρώτο επιλεγμένο 

δέντρο είναι μία μηλιά (Β19,137 αρωματική) στην κοινότητα Αρτοπούλας δίπλα από αυτοσχέδιο 

γήπεδο ποδοσφαίρου. Το δέντρο είναι σε καλή κατάσταση, εύκολα προσβάσιμο και έγινα όλες οι 

καλλιεργητικές φροντίδες. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των ζιζανίων, την 

λίπανση με 21-6-12, και με ιχνοστοιχεία (0,15% Β, 0,15 Ζn). Επίσης έγινε κλάδεμα και ψεκασμός 

για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με μυκητοκτόνα (πχ. Penconazole) χαλκούχα και 

Πυρεθρινοειδή (πχ. Deltamethrin). Στην ίδια κοινότητα έγινε επίσκεψη στην επιλεγμένη κόκκινη 

δαμασκηνιά (Β19,27), όπου λόγω του πολύ ψηλού κορμού έγινε μόνο σκάλισμα και λίπανση με το 

παραπάνω σκεύασμα. 
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Παράρτημα 11. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των δέντρων (από τη βάση δεδομένων): Β19,137 αρωματική μηλιά και Β19,27 κόκκινη 
δαμασκηνιά στην Αρτοπούλα Ιωαννίνων. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των 
ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  
(Β19,137) Μηλιά αρωματική, Θεσπρωτικά Όρη, 
Αρτοπούλα Ιωαννίνων 

(Β19,137) Μηλιά αρωματική, Θεσπρωτικά 
Όρη, Αρτοπούλα Ιωαννίνων 
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(Β19,137) Μηλιά αρωματική, Θεσπρωτικά Όρη, 
Αρτοπούλα Ιωαννίνων 

(Β19,27) Κόκκινη Δαμασκηνιά, Θεσπρωτικά 
Όρη, Αρτοπούλα Ιωαννίνων 

  
12η – 13η Εξόρμηση 

Στις 29 Μαρτίου 2021 και στις 6 Μαΐου 2021 πραγματοποιήθηκε αποστολή μελών της ομάδας του 

Πανεπιστημίου για την in situ καλλιέργεια δέντρων στην περιοχή μελέτης των Θεσπρωτικών Ορών 

και των Τζουμέρκων στον Νομό Πρέβεζας. Το πρώτο δέντρο στο ανώγειο ήταν η καρυδιά Β19,55 

δίπλα σε αγροτικό δρόμο σε πολύ καλή κατάσταση. Έγινε λίπανση (με πλήρες λίπασμα) και 

ψεκασμός για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. Την ίδια ημέρα έγιναν και οι απαραίτητες 

καλλιεργητικές φροντίδες στην κερασιά Β19,56 όπως βασική λίπανση, ψεκασμός, και κλάδεμα 

διαμόρφωσης της κόμης του δέντρου. Το δέντρο βρίσκεται στις παρυφές αναβαθμίδας και είναι 

σε σχετικά καλή κατάσταση. Στην επιστροφή επισκεφτήκαμε την Γλυκοροδιά στο Ριζοβούνι 

Πρέβεζας (Β19,5). Πολύ μεγάλο δέντρο με αρκετούς βραχίονες και ψηλή βλάστηση περιμετρικά 

της κόμης. Έγινε κλάδεμα με αφαίρεση βραχιόνων και νέων βλαστών στην βάση, Βασική λίπανση, 

καταστροφή της βλάστησης και ψεκασμός. 

Η επόμενη εξόρμηση είναι στα Μελανιά Πρέβεζας για την αχλαδιά χειμωνιάτικα (Β19,130). Δέντρο 

με ψηλό κορμό και κόμη στο μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένη. Έγιναν μικρές παρεμβάσεις στην 

κόμη, ψεκασμός, αφαίρεση των ζιζανίων και βασική λίπανση. Την ίδια μέρα έγιναν οι απαραίτητες 

καλλιεργητικές φροντίδες και στην δαμασκηνιά (Β19,129). Το δέντρο ήταν σε αυλή, σε αρκετά καλή 

κατάσταση και έγιναν όλες οι ενδεδειγμένες ενέργειες για την εποχή. Στην συνέχεια έγινε ο 

εντοπισμός και δόθηκαν οι καλλιεργητικές φροντίδες στην αχλαδιά βουλιμάδες Κρανιάς (Α19,65). 

Το δέντρο δέχεται έντονο ανταγωνισμό από γειτονικό κυπαρίσσι και πουρνάρια τα οποία δεν 
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μπορούσαμε να απομακρύνουμε. Μικρό δέντρο με λεπτό κορμό, προσθέσαμε πλήρες λίπασμα και 

αφαιρέσαμε λίγα κλαδιά. Ζιζάνια δεν υπήρχαν κάτω από την κόμη. Τέλος έγιναν οι καλλιεργητικές 

φροντίδες στην Αχλαδιά Μυρωδιάρικα Ριζοβουνίου Πρέβεζας (Β19,92). Δέντρο με ψηλό κορμό και 

κόμη στο μεγαλύτερο μέρος κατεστραμμένη, μόνο ένας βραχίονας είναι ενεργός. Οι λίγες 

καλλιεργητικές φροντίδες έγιναν με μεγάλη προσοχή γιατί υπήρχε κίνδυνος να καταρρεύσει 

ολόκληρο το δέντρο. 

 

 

Παράρτημα 12- 13. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των δέντρων (από τη βάση δεδομένων): (Β19,55) Καρυδιά Ανωγείου, Ζηρού Πρέβεζας, 
(Β19,56) Ζαγορίσια Πετροκέρασα Ανωγίου Πρέβεζας, (Β19,5) Γλυκοροδιά Ριζοβουνίου, Πρέβεζας, 
(Α19,65) Αχλαδιά Βουλιμάδες Κρανιάς Πρέβεζας, (Β19,130) Αχλαδιά χειμωνιάτικη Μελιανών 
Φούσες Πρέβεζας, (Β19,129) Δαμασκηνιά στρογγυλόκαρπη Μελιανών Πρέβεζας, (Β19,92) Αχλαδιά 
Μυρωδιάρικα Ριζοβουνίου Πρέβεζας. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των 
ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  

  
(Β19,55) Καρυδιά Ανωγείου, Πρέβεζας (Β19,56) Ζαγορίσια Πετροκέρασα Ανωγείου 

Πρέβεζας 
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(Β19,5) Γλυκοροδιά Ριζοβουνίου, Πρέβεζας (Β19,5) Γλυκοροδιά Ριζοβουνίου, Πρέβεζας 
  

 
 

(Β19,130) Αχλαδιά χειμωνιάτικα Μελιανών 
Πρέβεζας 

(Α19,65) Αχλαδιά Βουλιμάδες Κρανιάς 
Πρέβεζας 
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(Β19,129) Δαμασκηνιά στρογγυλόκαρπη 
Μελιανών Πρέβεζας 

(Β19,92) Αχλαδιά Μυρωδιάρικα Ριζοβουνίου 
Πρέβεζας 

  
 

 

13η Εξόρμηση 

Στις 17/5/2021 έως τις 19/5/2021 έγινε δεύτερη αποστολή της ομάδας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων στην περιοχή μελέτης Βιτσίου - Πρεσπών. Στο δρόμο για τις Πρέσπες αναζητήθηκε οι 

μηλιές Μπλακνταβίτσα Λαδοποτάμου (Α19 832) στο Δενδροχώρι Καστοριάς. Βρέθηκαν σε Παλαιό 

μηλαιώνα μαζί με άλλα δέντρα δίπλα στο ποτάμι και έγιναν οι απαραίτητες καλλιεργητικές 

φροντίδες σε τρία δέντρα. όπως κλάδεμα, βασική λίπανση αφαίρεση των ζιζανίων με σκάλισμα και 

έγινε ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα και πυρεθρεινες. Αξιοσημείωτο είναι η μεγάλη 

καρποφορία που έχουν οι μηλιές την φετινή χρονιά στην περιοχή. 

Στη συνέχεια πήγαμε στον Άνω Κρανιώνα Καστοριάς και αναζητήσαμε την πρώιμη κερασιά 

(Α19,524) Η περιοχή είναι ένα εγκαταλελειμμένο χωριό με αρκετά παλιά δέντρα. Η συγκεκριμένη 

κερασιά είναι ένα μικρό γερασμένο δέντρο με πολύ μικρή κόμη και χαλασμένο από έντομα κορμό. 

Οι λίγες καλλιεργητικές φροντίδες έγιναν με μεγάλη προσοχή γιατί υπήρχε κίνδυνος να 

καταρρεύσει ολόκληρο το δέντρο. Επόμενος σταθμός ήταν στο Μακροχώρι Κορεστίων κοντά στο 

μουσείο Παύλου Μελά για την φροντίδα της μηλιάς Κυδωνάτο Κορεστείων (Α19,996). Η μηλιά ήταν 

ένα πολύ δύσκολο δέντρο με μεγάλο μέρος της κόμης να είναι ξερό και εγκλωβισμένο πάνω σε 

άλλους νεκρούς βραχίονες από διπλανά δέντρα. Επίσης δίπλα στο δέντρο υπήρχε βάλτος και ήταν 

πολύ δύσκολη η κίνηση για τον χειρισμό και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Μετά από πολύ ώρα 

αφαιρέθηκαν βραχίονες έγινε λίπανση και απομακρύνθηκε η γύρω βλάστηση. Επόμενο δέντρο 

ήταν η κερασιά Καραμέλα Πράσινου (Α19,405) στο Πράσινο Φλώρινας. Το δέντρο ήταν σε καλή 
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κατάσταση στα σύνορα καλλιεργειών, σε διαφορετικό σημείο από εκεί που υποδεικνύεται στη 

βάση δεδομένων. Η κερασιά αυτή έχει μεγάλη καρποφορία και έγιναν όλες οι καλλιεργητικές 

φροντίδες. 

Το απόγευμα της ίδιας μέρας έγινε ο εντοπισμός της κίτρινης γλυκομηλιάς Πρεσπών (Α19,532) 

δίπλα στο χωριό Άγιος Γερμανός. Το δέντρο ήτανε σε περιφραγμένο χώρο και δεν ήταν δυνατή η 

πρόσβαση από την ομάδα για να δοθούν οι καλλιεργητικές φροντίδες. Φαίνεται ότι είναι σε καλή 

κατάσταση και δέχεται φροντίδα μαζί με τα υπόλοιπα οπωροφόρα δέντρα που βρίσκονται εντός 

της περίφραξης. 

Στις 18/5/2021 το πρωί πήγαμε στην Πύλη Πρεσπών και στο εγκαταλελειμμένο οικισμό του 

Δροσερού. Εκεί εντοπίσαμε την αχλαδιά (Α19,1072) η οποία ήταν σε μεγάλη απόσταση με αρκετό 

χωματόδρομο για να μπορέσουμε να την προσεγγίσουμε. Το δέντρο ήταν ψηλό και είχε αρκετούς 

νεκρούς βραχίονες. Έγιναν όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες αν και υπήρχε μεγάλη δυσκολία λόγω 

του παρακείμενου κορμού από άλλο πεσμένο δέντρο. Στη συνέχεια στο γυρισμό προς την Πύλη 

Πρεσπών εντοπίσαμε την αχλαδιά (Α19,505). Ένα πολύ ψηλό δέντρο, στα όρια καλλιεργούμενων 

με φασόλια χωραφιών, με κούφιο κορμό χωρίς καμία δυνατότητα να προσεγγίσουμε την κόμη του. 

Ρίξαμε πλήρες λίπασμα και απομακρύναμε τα ζιζάνια από το έδαφος. 

Το απόγευμα επισκεφτήκαμε το Πισοδέρι για την ξυνομηλιά Πισοδερίου (Α19,950). Από το δέντρο 

βρέθηκαν μόνο υπολείμματα γιατί στη θέση του υπήρχε ένας στύλος ηλεκτρισμού ο οποίος 

φαίνεται ότι είχε τοποθετηθεί πολύ πρόσφατα. Στην συνέχεια έγινε ο εντοπισμός και δόθηκαν οι 

καλλιεργητικές φροντίδες στην μηλιά καλκάν Πρεσπών στον Άγιο Γερμανό (Α19,973). Το δέντρο 

είχε μικρή κώμη και ο κορμός του ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ξερός και κούφιος εκεί συναντήσαμε 

τον ιδιοκτήτη κ. Χρηστάκης μιας και το δέντρο ήταν μέσα στον στάβλο του. Δεν κάναμε ψεκασμό 

ούτε κλάδεμα ενώ δεν υπήρχαν καθόλου ζιζάνια. Προσθέσαμε πλήρες λίπασμα και δώσαμε 

οδηγίες για τη φροντίδα του δέντρου μελλοντικά στον ιδιοκτήτη. 

Στις 19/5/2021 το πρωί πήγαμε στον οικισμό Μηλεώνα του Λαιμού για την γλυκομηλιά Πρεσπών 

(Α19,533). Ένα από τα πιο δύσκολα δέντρα όπου χρειάστηκε πάνω από τρεις ώρες για να γίνουν 

όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες που είχαμε προγραμματίσει. Το δέντρο βρισκόταν σε συστάδα 

μαζί με άλλα μεταξύ δρόμου και εξωτερικού ανοιχτού αγωγού άρδευσης. Είχε πολλούς νεκρούς 

βραχίονες που είχαν μπερδευτεί μεταξύ τους αλλά και με διπλανά δέντρα. Στην επιστροφή έγινε 

προσπάθεια για τον εντοπισμό της γλυκιάς Κυδωνίας Πρεσπών (Α19,956) στο Πλατύ. Το δέντρο 

ήταν στα όρια νέας οικοδομής και είχαν κοπεί τα κλαδιά στη βάση. Από το επίπεδο του εδάφους 

υπήρχαν αναβλαστήσεις, αλλά πολύ δύσκολα θα μπορούσε να μεγαλώσει το δέντρο λόγω των 

εργασιών που γίνονται στην περιοχή. Στη συνέχεια πήγαμε στη γλυκομηλιά Καλλιθέας (Α19,923). 

Το δέντρο ήταν πολύ γέρικο με μικρή κόμη και κούφιο ξερό κορμό. Έγινε λίπανση με πλήρες 

λίπασμα, απομακρύνθηκαν τα ζιζάνια και έγινε ψεκασμός για την αντιμετώπιση εντόμων και 

μυκήτων. Στην περιοχή μελέτης Βιτσίου- Πρεσπών ήταν αδύνατη η προσέγγιση της κίτρινης 

γλυκομηλιάς Σφήκας (Α19,512) Η προσπάθεια που έγινε για να φτάσουμε στην περιοχή δεν ήταν 

επιτυχής ούτε από την Οξυά ούτε από το χωριό Κώττας. Και στις δυο περιπτώσεις ο δρόμος είχε 

βαθιές αυλακώσεις που δεν μπορούσε να περάσει το αυτοκίνητο. 
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Στο τέλος της ίδιας ημέρας επισκεφθήκαμε στο Βατοχώρι, λίγο πριν την Κρυσταλλοπηγή, την 

ξινομηλιά Βατοχωρίου (Α19,855) το δέντρο βρίσκεται μέσα σε αυλή σπιτιού στην αρχή του χωριού 

και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Συναντήσαμε τους ιδιοκτήτες και μιλήσαμε μαζί τους. Τον 

περασμένο χειμώνα είχαν κλαδέψει ένα μεγάλο μέρος από την κόμη του για να ανανεωθεί. Κάναμε 

εφαρμογή πλήρους λιπάσματος και δώσαμε οδηγίες για τις καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες από δω και πέρα. 

Παράρτημα 13. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των δέντρων στην περιοχή Βιτσίου - Πρεσπών (από τη βάση δεδομένων): (Α19,832) 
Μηλιές Μπλακνταβίτσα Λαδοποτάμου Δενδροχωρίου Καστοριάς, (Α19,524) Κερασιά πρώιμη 
Κρανιώνα, Άνω Κρανιώνα, Καστοριάς, (Α19,996) Μηλιά Κυδωνάτο Κορεστίων στο Μακροχώρι 
Κορεστίων Καστοριάς, (Α19,405) κερασιά Καραμέλα Πράσινου Φλώρινας, (Α19,532) κίτρινη 
γλυκομηλιά Πρεσπών, Άγιος Γερμανός, (Α19,1072) αχλαδιά Δροσερού, Πύλης Πρεσπών, (Α19,505) 
αχλαδιά, Πύλης Πρεσπών, (Α19,973) μηλιά καλκάν Πρεσπών στον Άγιο Γερμανό, (Α19,533) 
γλυκομηλιά Πρεσπών στον οικισμό Μηλεώνα του Λαιμού, (Α19,855) ξινομηλιά Βατοχωρίου, 
(Α19,923) γλυκομηλιά Καλλιθέας Πρεσπών, (Α19,956) γλυκιά Κυδωνιά στο Πλατύ Πρεσπών, 
(Α19,950) ξυνομηλιά Πισοδερίου Πρεσπών Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική αντιμετώπιση των 
ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών. 

  
(Α19,832) Μηλιές Μπλακνταβίτσα 
Λαδοποτάμου Δενδροχωρίου Καστοριάς 

(Α19,832) Μηλιές Μπλακνταβίτσα 
Λαδοποτάμου Δενδροχωρίου Καστοριάς 
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(Α19,832) Μηλιές Μπλακνταβίτσα 
Λαδοποτάμου Δενδροχωρίου Καστοριάς 

(Α19,832) Μηλιές Μπλακνταβίτσα 
Λαδοποτάμου Δενδροχωρίου Καστοριάς 

  

  
(Α19,524) Κερασιά πρώιμη Κρανιώνα, Άνω 
Κρανιώνα, Καστοριάς 

(Α19,524) Κερασιά πρώιμη Κρανιώνα, Άνω 
Κρανιώνα, Καστοριάς 
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(Α19,996) Μηλιά Κυδωνάτο Κορεστίων στο 
Μακροχώρι Κορεστίων Καστοριάς 

(Α19,996) Μηλιά Κυδωνάτο Κορεστίων στο 
Μακροχώρι Κορεστίων Καστοριάς 

  

  
(Α19,405) κερασιά Καραμέλα Πράσινου 

Φλώρινας 
(Α19,405) κερασιά Καραμέλα Πράσινου 

Φλώρινας 
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(Α19,532) κίτρινη γλυκομηλιά Πρεσπών, Άγιος 
Γερμανός 

(Α19,1072) αχλαδιά Δροσερού, Πύλης 
Πρεσπών 

  

  
(Α19,1072) αχλαδιά Δροσερού, Πύλης Πρεσπών (Α19,1072) αχλαδιά Δροσερού, Πύλης 

Πρεσπών 
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(Α19,505) αχλαδιά, Πύλης Πρεσπών (Α19,505) αχλαδιά, Πύλης Πρεσπών 
  

  
(Α19,973) μηλιά καλκάν Πρεσπών στον Άγιο 
Γερμανό 

(Α19,973) μηλιά καλκάν Πρεσπών στον Άγιο 
Γερμανό 

  

  

(Α19,533) γλυκομηλιά Πρεσπών στον οικισμό 
Μηλεώνα του Λαιμού 

(Α19,533) γλυκομηλιά Πρεσπών στον οικισμό 
Μηλεώνα του Λαιμού 
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(Α19,533) γλυκομηλιά Πρεσπών στον οικισμό 
Μηλεώνα του Λαιμού 

(Α19,533) γλυκομηλιά Πρεσπών στον οικισμό 
Μηλεώνα του Λαιμού 

  

  
(Α19,855) ξινομηλιά Βατοχωρίου (Α19,923) γλυκομηλιά Καλλιθέας Πρεσπών 
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(Α19,956) γλυκιά Κυδωνιά Πρεσπών στο Πλατύ 
Πρεσπών 

(Α19,950) ξυνομηλιά Πισοδερίου Πρεσπών 

  
 

14η Εξόρμηση 

Από τις 28/6/2021 έως τις 1/7/2021 έγινε αποστολή μελών της ομάδας του Πανεπιστημίου στην 

περιοχή μελέτης της Ροδόπης. Το πρώτο δένδρο που εντοπίστηκε σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό, ήταν μια μηλιά στην Καλύβα Νεοχωρίου Ξάνθης (Α19,694). Η μηλιά αυτή ήταν 

μικρό δέντρο σε εγκαταλελειμμένο οπωρώνα με αρκετούς καρπούς στα κλαδιά του. Αφαιρέθηκαν  

αρκετά ξερά κλαδιά, απομακρύνθηκε η γύρω βλάστηση, εφαρμόστηκε  λίπανση και ακολούθησε 

ψεκασμός για την αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών με χαλκούχα και Πυρεθρινοειδή. Το 

επόμενο δέντρο ήταν  μια κυδωνιά στον ίδιο οικισμό (Α19,697). Πολύ μεγάλος θάμνος με ισχυρά 

κλαδιά και έγινε μεγάλη προσπάθεια να γίνει αραίωμα και να δοθεί σχήμα. Κατά την διάρκεια των 

εργασιών, η ομάδα του Παν. Ιωαννίνων. συνάντησε έναν γείτονα και μόνιμο κάτοικο της περιοχής 

οποίος επιβεβαίωσε ότι οι συγκεκριμένες ποικιλίες είχαν έρθει το 22. Ο ίδιος μας είπε και για την 

ξεριζωμένη μηλιά (Α19,695) στις παρυφές του δρόμου που δύσκολα εντοπίσαμε τα υπολείμματα. 

Την επόμενη μέρα 30/6/2021 η ομάδα επισκέφτηκε τον οικισμό Πρασινάδα της τοπικής κοινότητας 

Σίλης στο Παρανέστι. Εντοπίστηκαν οι δύο κερασιές (Α19,658) & (Α19,659) πολύ μεγάλα δέντρα τα 

οποία δυστυχώς είχαν ξεραθεί. Η Τρίτη κερασιά (Α19,660), βρισκόταν μέσα σε περιφραγμένο χώρο 

όπου φαινόταν να δέχεται καλλιεργητικές φροντίδες από τον ιδιοκτήτη. Το απόγευμα στην 

επιστροφή για Δράμα έγινε ο εντοπισμός και δόθηκαν οι καλλιεργητικές φροντίδες στην Αχλαδιά 

Ματρούνα Πολύσυκου (Α19,720). Ο δρόμος για το Μεσοχώρι ήταν χωματόδρομος σε κακή 
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κατάσταση και πήρε πολύ χρόνο μαζί με την επιστροφή. Το δέντρο είχε μικρή κόμη και ο κορμός 

σε ήταν κακή κατάσταση από ξυλοφάγα έντομα. Αφαιρέθηκαν νεκροί βραχίονες, έγινε λίπανση με 

πλήρες λίπασμα, και έγινε ψεκασμός για έντομα και μύκητες. 

Την επόμενη μέρα 1/7/2021 πριν την επιστροφή της ομάδας, έγινε ο εντοπισμός και οι 

απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες όπως κλάδεμα ψεκασμός αφαίρεση ζιζανίων και πλήρη 

λίπανση στην Αχλαδιά Καμπάνα Βαθύτοπου, Κάτω Νευροκοπίου(Α19,674). Το φυτό είναι σε καλή 

κατάσταση, σε παλαιό οπωρώνα της περιοχής. 

Παράρτημα 14. Ενδεικτικές φωτογραφίες από την αποστολή για τον εντοπισμό και την in situ 
καλλιέργεια των δέντρων στην περιοχή της Ροδόπης (από τη βάση δεδομένων): (Α19,658) ξερή 
κερασιά στην Πρασινάδα, (Α19,695) Μηλιά Τούρκικο Πράσινο Καλύβας, Ξεριζωμένο δέντρο δίπλα 
στον δρόμο, (Α19,660) Κερασιά 3 Πρασινάδας, Σίλης Παρανεστίου, (Α19,697) Κυδωνιά Καλύβας, 
(Α19,694) Μηλιά Τούρκικο Κίτρινο Καλύβας, (Α19,720) Αχλαδιά Ματρούνα Πολύσυκου, (Α19,674) 
Αχλαδιά Καμπάνα Βαθύτοπου, Κάτω Νευροκοπίου. Η καλλιέργεια αφορά την μηχανική 
αντιμετώπιση των ζιζανίων, την λίπανση, το κλάδεμα και τον ψεκασμό για την αντιμετώπιση 
εχθρών και ασθενειών. 

  

(Α19,658) ξερή κερασιά στην Πρασινάδα (Α19,695) Μηλιά Τούρκικο Πράσινο Καλύβας, 
Ξεριζωμένο δέντρο δίπλα στον δρόμο 
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(Α19,660) Κερασιά 3 Πρασινάδας, Σίλης 

Παρανεστίου 
(Α19,661) Αχλαδιά Πρασινάδας, Σίλης 
Παρανεστίου  

  

  
(Α19,697) Κυδωνιά Καλύβας (Α19,697) Κυδωνιά Καλύβας 
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(Α19,694) Μηλιά Τούρκικο Κίτρινο Καλύβας (Α19,694) Μηλιά Τούρκικο Κίτρινο Καλύβας 
  

 
(Α19,697) Κυδωνιά Καλύβας 

  

  

(Α19,720) Αχλαδιά Ματρούνα Πολύσυκου (Α19,720) Αχλαδιά Ματρούνα Πολύσυκου 
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(Α19,674) Αχλαδιά Καμπάνα Βαθύτοπου, Κάτω 
Νευροκοπίου. 

(Α19,674) Αχλαδιά Καμπάνα Βαθύτοπου, Κάτω 
Νευροκοπίου. 

  
 

5. Χρονοδιάγραμμα 
 

Σύμφωνα με το Τ.Δ. του έργου, το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την υλοποίηση των 

εφαρμοζόμενων in situ καλλιεργητικών φροντίδων μέχρι και τον 36ο μήνα (ολοκλήρωση του 

έργου). , ενώ σύμφωνα μ το τροποποιημένο ΤΔΕ μέχρι τον 44ο μήνα.  

Παρά την περίοδο καραντίνας στις εξωτερικές μετακινήσεις μεταξύ νομών που ίσχυσε με 

κυβερνητική απόφαση την περίοδο που είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί η 1η φάση του 

συγκεκριμένου παραδοτέου (Ιανουάριος-Απρίλιος 2020), η ομάδα έργου του Παν. Ιωαννίνων   

κατάφερε και πραγματοποίησε περίπου το 30% των ενεργειών (σε σχέση με το επιδιωκόμενο 50%).   

Οι εργασίες συνεχίστηκαν και  ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στο 100% κατά τα ημερολογιακά έτη 

2020 και 2021 (μέχρι την λήξη του προγράμματος). 

 
 

Ο υπεύθυνος για το Παν. Ιωαννίνων 

 

 
Πατακιούτας Γεώργιος 

 

Αναπλ. καθηγητής 

 


