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Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα δίνεται στην 

κατανάλωση καρπών υψηλής θρεπτικής αξίας, με υψηλά οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά και  πλούσια σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Στην κατηγορία των καρπών 
αυτών ανήκει μία μεγάλη ομάδα καρπών που παράγονται από τα μικρά οπωροφόρα 
και ανήκουν κυρίως στα δασικά είδη. Τα είδη αυτά ονομάζονται έτσι λόγω του 
μεγέθους των καρπών τους και τα περισσότερα από αυτά είναι συνήθως φυλλοβόλα 
δέντρα ή θάμνοι. Η στροφή των καταναλωτών αλλά και της βιομηχανίας τροφίμων 
στους μικρούς αυτούς καρπούς είναι έντονη καθώς χαρακτηρίζονται από ιδιάζουσα 
γεύση και άρωμα, έχουν ελκυστικό χρώμα, είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες 
(φαινόλες, φλαβονοειδή, ανθοκυάνες, τερπένια κ.ά.), βιταμίνες και πολύτιμα 
ιχνοστοιχεία (Manganaris, Goulas, Vicente, & Terry, 2014).  
 Μέχρι στιγμής, ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν για τον τρόπο της 
συστηματικής καλλιέργειας των δασικών μικρών οπωροφόρων ενώ η εκμετάλλευση 
τους γίνονταν σε πολύ τοπικό ή και σε οικογενειακό επίπεδο. Στη χώρα μας, τα είδη 
αυτά εντοπίζονται στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές και δυστυχώς τις 
περισσότερες φορές είναι αδύνατη η διάθεση τους στα μεγάλα αστικά κέντρα, με 
αποτέλεσμα να γίνεται εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων των καρπών αυτών από χώρες 
εντός  ή εκτός Ε.Ε .  
 Η αξιοποίηση αρχικά σε επίπεδο καλλιέργειας και μετέπειτα σε επίπεδο 
μεταποίησης των ειδών αυτών θα μπορούσε να αποτελέσει το βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης σε απομακρυσμένες περιοχές από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου τα είδη 
αυτά εντοπίζονται ως αυτοφυή. Μέχρι τώρα η συστηματική εκμετάλλευσή τους είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη, λόγω της ελλιπούς πληροφόρησης  για τα είδη αυτά. 
 Στο πλαίσιο του έργου συλλέχθηκαν αυτοφυείς πληθυσμοί από οκτώ (8) 
καρποφόρα αυτοφυή δασικά είδη με σκοπό την αναπαραγωγή και πιλοτική τους 
καλλιέργεια. Από τα είδη αυτά τα έξι παρακάτω είδη μελετήθηκαν σε πιλοτική 
καλλιέργεια: 

1. Sambucus nigra (Κουφοξυλιά) 
2. Prunus spinosa (Τσάπουρνο) 
3. Rosa canina (Αγριοτριαντάφυλλο) 
4. Cornus mas (Κρανιά) 
5. Rhus coriaria (Ρούδι) 
6. Amelanchier ovalis (Αμελάνχια) 

 Όλα τα παραπάνω είδη διακρίνονται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
καρπών τους και την υψηλή αντιοξειδωτική τους δράση (καταναλώνοντάς τα είτε ως 
νωπούς καρπούς είτε ως αφέψημα). Η ζήτηση των παραπάνω καρπών για τη 
συστηματική καλλιέργεια τους αυξάνεται διαρκώς και λόγω της ελάχιστης 
βιβλιογραφίας παγκοσμίως για τα συγκεκριμένα είδη, μελετήθηκα με σκοπό την 
καλλιέργειά τους κατά τη διάρκεια της υλοποίησηςου προγράμματος. Πάρα πολλές 
μελέτες εστιάζουν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των καρπών των παραπάνω φυτών, 
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ενώ σε αντίθεση απουσιάζουν πληροφορίες σχετικά με τις ορθές καλλιεργητικές 
πρακτικές και τον τρόπο καλλιέργειάς των συγκεκριμένων μικρών δασικών καρπών. 
  
Προετοιμασία πειραματικού αγρού 
 Ο πειραματικός αγρός βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΙΓΒ&ΦΠ στη Θέρμη, 
Θεσσαλονίκη (Βόρεια 40,535122°, Ανατολικά 23,002352° και σε υψόμετρο 14 m). Η 
κατεργασία (όργωμα) του πειραματικού αγρού πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο 
2019 και πριν την εγκατάσταση των φυτών, τον Μάρτιο 2020, έγινε φρέζα. Η 
εδαφολογική ανάλυση έδειξε ότι τα εδάφη είχαν pH>7, με μέτρια περιεκτικότητα σε 
οργανική ουσία (≤1%) και ήταν μέσης μηχανικής σύστασης (L).  

Συγκεκριμένα εγκαταστάθηκαν 18 κωδικοί- γενότυποι, από τα έξι παραπάνω 
είδη: 

• Sambucus nigra (9 γενότυποι) 
• Prunus spinosa (1 γενότυπος) 
• Rosa canina (4 γενότυποι) 
• Cornus mas (2 γενότυποι) 
• Rhus coriaria (1 γενότυπος) 
• Amelanchier ovalis (1 γενότυπος) 

 
Παρακάτω ακολουθεί ο καλλιεργητικός οδηγός ανά είδος. 
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1. SAMBUCUS NIGRA 
 
1.1 Γενικά 
Sambucus nigra L., οικογένειας Adoxaceae, κοινό όνομα Κουφοξυλιά.  
 
1.2  Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 

Το είδος επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη με εξαίρεση τις βορειότερες 
περιοχές της ηπείρου, καθώς και σε περιοχές της Αφρικής και της νοτιοδυτικής Ασίας. 
Τα γεωγραφικά όρια του φυτού τοποθετούνται κατά προσέγγιση από 34°N έως 63°N.  
Είναι διαδεδομένο σε ολόκληρη Ελλάδα σε υψόμετρο από 500- 1.500 μέτρα, σε 
ορεινές περιοχές, σε παρυφές και διάκενα δασών, σε υγρά εδάφη, σε δροσερά μέρη 
χαράδρες και ρυάκια, σε φράκτες, στις άκρες των δρόμων και σε χέρσες εκτάσεις. Σε 
φυσικές συνθήκες το είδος αυτό αποτελεί το θαμνότοπο στα διάφορα δάση  και 
μπορεί εύκολα να αποικίζει τόσο σε φυσικά όσο και τεχνητά δάση. Προσαρμόζεται 
και εξαπλώνεται πολύ εύκολα σε εγκαταλελειμμένα και υποβαθμισμένα χωράφια και 
λιβάδια.    

Είναι φυλλοβόλος θάμνος ή δένδρο με ύψος που φτάνει  μέχρι 10 m.   
Τα φύλλα του είναι σύνθετα, με 5 έως 9 φυλλάρια σε αντίθετα ζεύγη, 

οξυκόρυφα, 5–12 cm σε μήκος και 3–5 cm σε πλάτος, λεία, με πριονωτές παρυφές. 
Τα άνθη είναι λευκά, πενταμερή, ερμαφρόδιτα σε ταξιανθία κορύμβου. 

Εμφανίζονται Απρίλιο με Ιούλιο. 
Οι καρποί είναι σφαιρικοί, διαμέτρου 3-5 mm, λείοι, μαύρου χρώματος και με 

υπόγλυκη γεύση. Ωριμάζουν Ιούλιο με Σεπτέμβριο στα χαμηλά υψόμετρα. 
 

1.3 Αγενής αναπαραγωγή 
Η αναπαραγωγή του είδους είναι σχετικά εύκολη. Λαμβάνονται μοσχεύματα 

από αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου βλαστού μήκους 10 – 14 cm ή και 
μοσχεύματα από μαλακό, ετήσιο ξύλο νεαρού βλαστού με 1 – 2 οφθαλμούς το 
καλοκαίρι. Για την ομοιόμορφη και συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ριζοβολίας ΙΒΑ σε συγκέντρωση 2.000 
ppm ή 4.000 ppm (ξυλοποιημένοι βλαστοί) και τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε 
τελάρα πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα τύρφης τύπου KTS1: περλίτη 1:3, ο/ο. 
Μετά από 15-30 μέρες παραμονής σε συνθήκες υδρονέφωσης, ριζοβολούν σε 
ποσοστό ~100%.  
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1.4 Κλίμα και έδαφος 
Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι 1.500 m. 

Κατάλληλα είναι όλα τα είδη των εδαφών από τα πιο ελαφριά (αμμώδη)  μέχρι τα πιο 
βαριά (αργιλώδη). Προσαρμόζεται ιδιαίτερα σε εγκαταλελειμμένα χωράφια και σε 
υποβαθμισμένα εδάφη και άρα έχει ανοχή στην έλλειψη θρεπτικών στοιχείων του 
εδάφους. Μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε οξύτητα εδάφους (pH). Στον 
πιλοτικό αγρό με pH 7,8 το είδος αναπτύχθηκε αρκετά καλά. Το είδος προτιμάει 
περισσότερο τα εδάφη με επαρκή υγρασία. Μπορεί να καλλιεργηθεί σε 
παραθαλάσσιες περιοχές και ανέχεται την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μπορεί να 
καλλιεργηθεί σε ημισκιώδεις ή και ανοιχτές περιοχές του αγρού. Σε συνθήκες 
υψηλών θερμοκρασιών και έντονης ηλιοφάνειας έχει παρατηρηθεί συστροφή 
φύλλων. Το εύρος των μέγιστων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται καλύτερα τα 
φυτά είναι 7°C  έως 31°C, ενώ η ελάχιστη που μπορεί να αντέξει είναι -17°C.   

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2021 που η μέγιστη θερμοκρασία 
άγγιξε τους 44°C τον μήνα Αύγουστο στον πιλοτικό αγρό, τα φυτά σταμάτησαν να 
αναπτύσσονται και παρατηρήθηκε και μερική αποφύλλωση.  
 
1.5  Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 

Απαιτείται βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμόχλευση του 
εδάφους με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. Πριν τη φύτευση 
συνιστάται να ενσωματώνεται στο έδαφος καλά χωνεμένη απολυμασμένη κοπριά 
για την αποφυγή ζιζανίων. Εναλλακτικά κατά το άνοιγμα των λάκκων μπορεί να γίνει 
προσθήκη βασικού λιπάσματος που να περιέχει άζωτο και φώσφορο, σε μικρή 
ποσότητα, ανάλογα με την ανάπτυξη του φυτού που θα εγκατασταθεί στον αγρό. Η 
επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα αποτελέσματα της 
εδαφολογικής ανάλυσης η οποία πρέπει να προηγείται της εγκατάστασης.  

Η φύτευση γίνεται κυρίως με ενός έτους φυτάρια. Η καταλληλότερη εποχή 
είναι αργά το φθινόπωρο έως και τα τέλη του χειμώνα. Μπορεί όμως να φυτευτεί και 
πολύ νωρίς την άνοιξη. Η φύτευση σε περίοδο με υψηλή επικρατούσα θερμοκρασία, 
καλό είναι να αποφεύγεται καθώς λόγω της ευαισθησίας του είδους στο υδατικό 
στρες μπορεί να είναι χαμηλός ο ρυθμός ανάπτυξής τους. Τα φυτά μπορούν να 
φυτευτούν αρκετά πυκνά σε αποστάσεις έως και 1-2 m επί των γραμμών. Στον 
πιλοτικό αγρό του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 
(ΙΓΒΦΠ), ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 
4μ x 4μ.  
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Για την καλύτερη ανάπτυξη τους συστήνεται η υποστύλωση των δενδρυλίων 
με ξύλινους πασσάλους ώστε να αποφευχθούν το πλάγιασμα ή/και το σπάσιμο των 
κλάδων σε περίπτωση δυνατού αέρα και κακών καιρικών συνθηκών. 
 
1.6 Λίπανση-Θρέψη 

Η λίπανση εφαρμόζεται την άνοιξη ώστε να διασφαλιστεί η σωστή ανάπτυξη 
των φυτών και η υψηλή παραγωγή. Η τυχόν έλλειψη ή περίσσεια φωσφόρου, καλίου, 
μαγνησίου, ασβεστίου καθώς και άλλων ιχνοστοιχείων που θα διαπιστωθεί έπειτα 
από τη διεξαγωγή εδαφολογικής ανάλυσης ή/και φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης θα 
αντιμετωπιστεί με προσθήκη στο έδαφος ή διαφυλλική εφαρμογή. Η εδαφολογική 
ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε 3 χρόνια και η φυλλοδιαγνωστική κάθε χρόνο 
την άνοιξη πριν την έναρξη ανθοφορίας ή το καλοκαίρι. Συνιστάται η χρήση 
οργανικής ουσίας, εφόσον υπάρχει έλλειψη στο έδαφος και να καλόν είναι 
εφαρμόζεται κάθε 2-3 χρόνια.  

Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα βιολογικής και 
συμβατικής λίπανσης βασισμένη σε εδαφολογική και φυλλοδιαγνωστική ανάλυση, 
ανάλογα με την ηλικία των φυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυτά στα οποία 
εφαρμόσθηκε η συμβατική λίπανση είχαν καλύτερη ανάπτυξη συγκριτικά με αυτά 
της βιολογικής λίπανσης. Το ύψος των φυτών στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής 
περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο τα 188,5 cm με την εφαρμογή συμβατικής λίπανσης 
και τα 175,5 cm με την εφαρμογή βιολογικής λίπανσης.  

Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη 
μέθοδο: 

 
1.6.1 Βιολογική λίπανση 
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/). 
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 gr zeolite + 50 gr 

biocompost+ 30 gr solfero + 30 gr Ρ-30 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 gr BIOSHELL ZFC/10 l νερό (διαφυλλικός 

ψcmασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 gr NIFERT 30 + 1,5 gr HUMICA + 5 ml 

VIGORULTRA/10 l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
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• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 gr BIOSHELL ZF1 + 20 ml ILSACON/10 l νερό 
(διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20 ml ILSACON/10 l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 gr BIOSHELL ZFC/10 l νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO K/10 

l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC +20ml Barrier/10 l νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFC+ 30ml Green alga/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZF1 +20ml Ilsacon/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20ml Ilsacon/10 l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 l νερό  (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 

l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 

 
1.6.2 Συμβατική λίπανση  
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/).    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 80g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 l νερό (Διαφυλλική 

εφαρμογή) 
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• 5η εφαρμογή (2 μήνες μετά, επιφανειακή λίπανση)- 80 g/ φυτό YaraTera KRISTA 
K PLUS, (N 13.7%, K2O 46.3%) 

• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 35gr/10 l νερό ουρία 
46-0-0 (Διαφυλλική εφαρμογή),  
 

2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 250g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 l νερό (Διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 80 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13.7%, K2O 46.3%) 
• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 90gr/10 l νερό ουρία 

46-0-0 (Διαφυλλική εφαρμογή) 
 
Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών και στα 
αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης  
 
1.7  Άρδευση 

Η καλλιέργεια χρειάζεται συστηματική άρδευση. Καλύτερο σύστημα είναι η 
άρδευση με σταγόνες. Μία φορά την εβδομάδα αλλά και σε συνθήκες υψηλών 
θερμοκρασιών κατά τους θερινούς μήνες συνιστάται περισσότερο. 
 
1.8  Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 

Το πολύ αυστηρό κλάδεμα αντενδείκνυται στην περίπτωση του φυτού αυτού, 
καθώς, συμβάλλει αρνητικά στο παραγωγικό φορτίο του φυτού. Κατά το κλάδεμα, 
θα πρέπει να απομακρύνονται οι αδύνατοι και μη παραγωγικοί βλαστοί. 
Απομακρύνονται πρώτα οι ξηροί ή οι σπασμένοι βλαστοί. Στην συνέχεια 
απομακρύνονται οι βλαστοί που δεν είναι παραγωγικοί ή είναι λιγότερο 
παραγωγικοί. Ένα δομημένο κλάδεμα βελτιώνει την έκθεση του φωτός μέσα στην 
κόμη επιτρέποντας την καλύτερη και ταυτόχρονη ωρίμανση των καρπών. Επιπλέον 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα της συγκομιδής ενισχύοντας το σχηματισμό 
λιγότερων αλλά μεγαλύτερων ταξικαρπιών. 
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1.9 Εχθροί και ασθένειες  
Το είδος φαίνεται να προσβάλλεται από αφίδες, ψευδόκοκκο, κοκκοειδή, 

σφήκεςκαθώς και πολλές μυκητολογικές ασθένειες (κερκόσπορα, βοτρύτη κ.ά). 
Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής υγρασίας που 

επικράτησε την άνοιξη, τα φυτά, στα οποία εφαρμόστηκε η συμβατική λίπανση, 
ψεκάστηκαν προληπτικά με οξυχλωριούχο χαλκό (2gr/10lt).  
  
1.10 Συγκομιδή  

Είναι πολυετής καλλιέργεια η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 10 έτη. 
Οι διαφορετικοί γενότυποι του είδους διαφέρουν ως προς την εποχή ωρίμασης και 

συγκομιδής των καρπών τους. Στον πιλοτικό αγρό, οι γενότυποι που η συγκομιδή 
τους ξεκίνησε το Μάιο και άλλοι που συγκομίστηκαν τον Αύγουστο. Η συγκομιδή 
γίνεται  σταδιακά, καθώς οι καρποί δεν ωριμάζουν όλοι ταυτόχρονα στο φυτό. Η 
ποσότητα των καρπών ανά φυτό επηρεάζεται εκτός των άλλων και από τον γενότυπο. 
Στη βιβλιογραφία αναφέρεται πως σε αυτοφυείς  γενοτύπους η μέση παραγωγή ήταν 
>1,3kg/ φυτό. Επίσης, σημαντικός παράγοντας για την ποσότητα των καρπών/ φυτό 
είναι και η ηλικία των φυτών, καθώς στην πλήρη παραγωγική τους ηλικία εισέρχονται 
μετά τα τέσσερα χρόνια από την εγκατάσταση τους στον αγρό.  

Στο πιλοτικό αγρό, στο τέλος της δεύτερης καλλιεργητικής χρονιάς, η 
παραγωγικότητα κυμάνθηκε κατά μέσο όρο από 51-375 gr/δένδρο ανάλογα με τον 
γενότυπο (Πίνακας 1). Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι εννέα γενότυποι που 
καλλιεργήθηκαν σε σχέση με την πρωιμότητα άνθησης και ωρίμανσης των καρπών. 
Παρατηρήθηκε πως ο τρόπος λίπανσης (βιολογική και συμβατική) επηρέασε την 
πρωιμότητα των γενοτύπων και η εφαρμογή της συμβατικής λίπανσης είχε ως 
αποτέλεσμα την πρωιμότητα των φυτών μεταξύ των γενοτύπων.   
 

Πίνακας 1. Πρωιμότητα άνθησης και ωρίμανσης καρπών σε γενοτύπους του είδους 
Sambucus nigra που καλλιεργήθηκαν στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ 

Α/Α Κωδικός 
πρόσβασης 

Περιοχή 
συλλογής Έναρξη άνθησης Ωρίμανση καρπών 

Μέση 
Παραγωγικότητα 

(gr/ δένδρο) 
1 19,73 Πέλλα μέσα Μαρτίου-μέσα Απριλίου Μάιος-Ιούλιο            375,2 
2 19,192 Ιωάννινα μέσα Μαρτίου-μέσα Απριλίου Αύγουστο            121,2 
3 19,425 Τρίκαλα μέσα Απριλίου Αύγουστο             69,2 
4 19,479 Πέλλα μέσα Μαρτίου-μέσα Απριλίου Ιούλιο             177 
5 19,562 Ημαθία μέσα Απριλίου Αύγουστο             64,3 
6 19,574 Ιωάννινα Απρίλιο Αύγουστο             51,6 



   

 

 

 
 

14 

7 19,596 Πέλλα Απρίλιο Ιούλιο-Αύγουστο            140,7 
8 19,629 Ιωάννινα αρχές Απριλίου Ιούλιο            164,9 
9 19,637 Ιωάννινα μέσα Μαρτίου-μέσα Απριλίου Ιούλιο-αρχές Αυγούστου            121,6 

 

1.11 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 
Οι καρποί του είναι πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες, κυρίως φαινόλες, 

φλαβονοειδή, ανθοκυάνες αλλά και άλλες ευεργετικές ουσίες όπως οι ταννίνες και 
βιταμίνες. Οι καρποί του συγκεκριμένου είδους περιέχουν αρκετές ποσότητες 
σαμπουνιγρίνης που είναι ένας κυανογόνος  γλυκοζίτης ο οποίος θεωρείται πολύ 
τοξικός καθώς αποικοδομείται σχηματίζοντας υδροκυάνιο. Η κατανάλωση μεγάλων 
ποσοτήτων φρέσκων καρπών, μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές δυσλειτουργίες 
εξαιτίας της παραπάνω ουσίας. Η θερμική επεξεργασία των καρπών μειώνει τις 
ποσότητες αυτής της ουσίας. Για αυτό και τα επεξεργασμένα προϊόντα είναι πιο 
ασφαλή στην κατανάλωση τους.  

Χρησιμοποιούνται ευρέως και στη βαφή υφασμάτων. 
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1.12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

Εικόνα 1.1 Εγκατάσταση Sambucus nigra στον πιλοτικό 
αγρό 
 

Εικόνα 1.2 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου σωλήνα 
για την άρδευση των φυτών Sambucus nigra στον 
πιλοτικό αγρό 

 

 

Εικόνα 1.3 Υποστύλωση δένδρων Sambucus nigra στον 
πιλοτικό αγρό 

Εικόνα 1.4 Κλάδεμα δένδρων Sambucus nigra στον 
πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 1.5 Άποψη αγρού στην 1η καλλιεργητική 
περίοδο (Απρίλιος 2020) του είδους S. nigra 
 

Εικόνα 1.6 Άποψη αγρού στην 2η καλλιεργητική 
περίοδο (Ιούλιος 2021) του είδους S. nigra 
 

 

Εικόνα 1.7 Στάδια έκπτυξης ανθέων S. nigra στον πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 1.8 Οι δύο περισσότερο παραγωγικοί γενότυποι S. nigra σε στάδιο πλήρους ανθοφορίας  
 

 
Εικόνα 1.9 Στάδια ωρίμανσης καρπών S. nigra στον πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 1.10 Απομάκρυνση καρπών από τις ταξικαρπίες στο εργαστήριο  
 

  
Εικόνα 1.11 Προβλήματα ανάπτυξης λόγω 
παρατεταμένου καύσωνα (Αύγουστος 2021)  

Εικόνα 1.12 Συστροφή φύλλων λόγω έντονης 
ηλιοφάνειας 
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2. ROSA CANINA 
2.1 Γενικά 

Rosa canina, οικογένεια Rosaceae, κοινό όνομα κυνόροδο ή αγριοτριανταφυλλιά. 
 

2.2 Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 
 Το είδος είναι διαδεδομένο  στην Ευρώπη, Δυτική Ασία και Βόρεια Αφρική. 

Είναι διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα καθώς προσαρμόζεται και εξαπλώνεται 
πολύ εύκολα χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις ακόμη και σε υποβαθμισμένα και 
μη γόνιμα εδάφη. Μπορεί να εντοπιστεί και σε περιοχές με υψόμετρο 1.700m.  

Είναι όρθιος θάμνος ύψους μέχρι 3 μέτρων, που ανάλογα με το κλάδεμα 
διαμόρφωσης μπορεί και να γίνει αναρριχώμενο.  

Τα φύλλα είναι σύνθετα, με 5-7 ζεύγη φυλλαρίων, ωοειδή, 1,5–4 cm μήκος 
και 1–2 cm πλάτος, λεία, με πριονωτές παρυφές. Τα άνθη είναι πενταμερή, με λευκά 
ή ανοικτά ρόδινα πέταλα μήκους 1,5-2 cm που φύονται επάκρια.  Εμφανίζονται Μάιο 
με Ιούνιο και μερικοί γενότυποι μπορεί να εμφανίσουν άνθη και αργότερα.  

O καρπός είναι ωοειδής δρύπη μήκους 1,5-2 cm, με λεία επιφάνεια, 
πορτοκαλί- κόκκινο χρώμα και όξινη γεύση. Ωριμάζει τέλη Αυγούστου με αρχές 
Οκτωβρίου αναλόγως τον γενότυπο και το γεωγραφικό πλάτος που είναι 
εγκατεστημένα τα φυτά. 

 
2.3 Αγενής αναπαραγωγή 

Τα μοσχεύματα  αποτελούνται από τμήματα κορυφών νεαρού βλαστού 12 – 
14 cm, πάχους περίπου 1 cm με 2 -3 οφθαλμούς. Η καλύτερη εποχή λήψης τους είναι 
την άνοιξη ή το καλοκαίρι από νεαρή βλάστηση. Για την ομοιόμορφη και 
συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή 
εμπορικής σκόνης συγκέντρωσης 2.500 ppm ΙΒΑ. Τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε 
τελάρα πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα τύρφης τύπου KTS1: περλίτη 1:3, ο/ο. 
Μετά από 40 μέρες παραμονής σε συνθήκες υδρονέφωσης, ριζοβολούν σε ποσοστό 
>75%. 

 
2.4 Κλίμα και έδαφος 
Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές με υψόμετρο από 0 - 1.700 m.   Το 

έδαφος θα πρέπει να είναι μέσης σύστασης, καλά αποστραγγιζόμενο, πλούσιο σε 
οργανική ουσία. Οι περισσότεροι  γενότυποι ευημερούν  σε εδάφη με pH >7 
(αλκαλικό) και με υψηλό ποσοστό άμμου στο έδαφος. Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, 
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το έδαφος που εγκαταστάθηκαν τα φυτά έχει pH 7,92 και ποσοστό ανθρακικού 
ασβεστίου 6,5% (αρκετά υψηλό) το είδος αναπτύχθηκε αρκετά καλά.  
 

2.5 Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 
Πριν την εγκατάσταση στον αγρό συνιστάται να προηγηθεί  βαθύ όργωμα κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στη συνέχεια απαιτείται αναμόχλευση του εδάφους 
με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. Μέσα στο λάκκο φύτευσης πρέπει 
να γίνει προσθήκη αζωτούχου λίπανσης ανάλογα το μέγεθος του φυτού, περίπου 
50 gr και φώσφορο αναλόγως της συγκέντρωσης του εδάφους, που προκύπτει από 
τα αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. Η φύτευση γίνεται κυρίως με ενός έτους 
φυτάρια. Η καλύτερη εποχή για φύτευση είναι από Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο, σε 
συνθήκες χωρίς παγετό, ειδικά με γυμνές ρίζες.  

Οι αποστάσεις φύτευσης διαφέρουν ανάλογα με την επιθυμητή διαμόρφωση της 
κόμης. Για ελεύθερο θάμνο μπορεί να φυτευτούν  και με αποστάσεις 1,2-1,5 x 0,30-
0,45 m. Στη Γερμανία, όπου η διαμόρφωση τους είναι σαν μικροί θάμνοι, οι 
αποστάσεις φύτευσης είναι 3,5-4 x 1 m. Στη Σουηδία όπου η συγκομιδή γίνεται 
μηχανικά, η διαμόρφωσή γίνεται σε παλμέτα και οι αποστάσεις φύτευσης μεταξύ των 
φυτών είναι 0,70 m. Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 2μ 
x 2,5m.  

Πριν την εγκατάσταση των φυτών πραγματοποιήθηκε εδαφολογική ανάλυση. 
 
2.6 Λίπανση-Θρέψη 
Γενικώς δεν έχει υψηλές απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά. Για την εντατική 

καλλιέργεια της αγριοτριανταφυλλιάς, προτείνεται ισορροπημένο λίπασμα NPK σε 
ποσότητα 30 Kg /στρέμμα και πρέπει πάντα να αναπροσαρμόζεται η ποσότητα 
σύμφωνα με τα στοιχεία της εδαφολογικής ανάλυσης. Επιπλέον, εφαρμόζεται οργανική 
ουσία, όταν υπάρχει έλλειψη ή ανά 2-3 χρόνια. Η τυχόν έλλειψη ή περίσσεια 
φωσφόρου, καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου καθώς και άλλων ιχνοστοιχείων που θα 
διαπιστωθεί έπειτα από τη διεξαγωγή εδαφολογικής ανάλυσης ή/και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης θα αντιμετωπιστεί με προσθήκη στο έδαφος ή 
διαφυλλική εφαρμογή Η εδαφολογική ανάλυση προτείνεται να γίνεται κάθε 3 χρόνια 
και η φυλλοδιαγνωστική κάθε χρόνο την άνοιξη πριν την έναρξη ανθοφορίας ή το 
καλοκαίρι. Συνιστάται η χρήση οργανικής ουσίας, εφόσον υπάρχει έλλειψη στο 
έδαφος και καλό είναι να εφαρμόζεται κάθε 2-3 χρόνια.  
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Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε σε όλα τα είδη πρόγραμμα βιολογικής 
και συμβατικής λίπανσης βασισμένη στα αποτελέσματα εδαφολογικής και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, ανάλογα με την ηλικία των φυτών. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ 
του είδους της λίπανσης (συμβατική και βιολογική) στην ανάπτυξη των φυτών. Το 
ύψος των φυτών στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο 
τα 275 cm (269 cm και 280 cm για τη συμβατική και τη βιολογική λίπανση, 
αντίστοιχα). 
Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη μέθοδο: 
 

2.6.1 Βιολογική λίπανση 
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/)  
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 gr zeolite + 50 gr 

biocompost+ 30 gr solfero + 30 gr Ρ-30 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 gr BIOSHELL ZFC/10 l νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 gr NIFERT 30 + 1,5 gr HUMICA + 5 ml 

VIGORULTRA/10 l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 gr BIOSHELL ZFD + 20 ml ILSACON/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 gr BIOSHELL ZF1 + 20 ml ILSACON/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 gr BIOSHELL ZFC/10 l νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO K/10 

l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC +20ml Micropower /10 l νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFS + 10ml ICI /10 l νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
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• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 l νερό 
(διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZFD +20ml Ilsacon/10 l νερό 
(διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50gr BIOSHELL ZF1 + 20ml Ilsacon/10 l νερό 
(διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 l νερό  (διαφυλλικός 
ψεκασμός) 

• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 
l νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
2.6.2 Συμβατική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/)    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 60g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 l νερό (Διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 5η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 60 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13.7%, K2O 46.3%) 
• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 25gr/10 l νερό ουρία 

46-0-0 (Διαφυλλική εφαρμογή),  
 

2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 200g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 l νερό (Διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 200 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13.7%, K2O 46.3%) 
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• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 80gr/10 l νερό ουρία 
46-0-0 (Διαφυλλική εφαρμογή),  

 
Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών στα 
αποτελέσματα της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 

2.7 Άρδευση 
Η αγριοτριανταφυλλιά είναι ανθεκτική στην ξηρασία. Η άρδευση είναι απαραίτητη 
κατά τη φύτευση. Γενικά συστήνεται η άρδευση με σταλακτοφόρους για την 
καλύτερη διαχείριση της υγρασίας στον αγρό. Κατά τους θερινούς μήνες συνιστάται 
να αυξηθεί η συχνότητα των αρδεύσεων.  
 

2.8 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 
Οι καρποί παράγονται σε ετήσιους βλαστούς που εκφύονται από διετείς κλάδους. 

Το σωστό κλάδεμα είναι απαραίτητο καθώς μπορεί να επηρεάζει το μέγεθος και το 
βάρος των καρπών. Η αγριοτριανταφυλλιά μπορεί να διαμορφωθεί σε ελεύθερο 
θάμνο ή σε πιο εντατικό σχήμα όπως είναι η παλμέτα. Το κλάδεμα μπορεί να γίνει 
μετά την άνθιση ή αργά το χειμώνα (Φεβρουάριο - Μάρτιο) πριν την έκπτυξη των 
νέων φύλλων. Στον πιλοτικό αγρό, πραγματοποιήθηκε υποστύλωση της καλλιέργειας 
με γαλβανιζέ στύλους στήριξης και τα φυτά αμέσως μετά το κλάδεμα δέθηκαν με 
δετική συσκευή στα σύρματα και καθώς αναπτύσσονταν τα φυτά, οι βλαστοί 
δένονταν και στα πιο ψηλά σύρματα ύψους 2 μ.   

Για τη διαμόρφωση σε θάμνο, μετά την εγκατάσταση στον αγρό, οι βλαστοί 
κλαδεύονται ώστε να μείνουν σε κάθε πρέμνο 2-5 βλαστοί. Σε αναπτυγμένα φυτά, 
κάθε χειμώνα κλαδεύονται με σκοπό να αφήνονται 10-15 καρποφόροι βλαστοί/ 
φυτό. Οι βλαστοί που είναι αδύναμοι και ηλικίας >2 ετών πρέπει να απομακρύνονται 
από τη βάση τους. 
Για την ανανέωση της καλλιέργειας, συστήνεται η καρατόμηση των πρέμνων σε ύψος 
λίγο πάνω από το έδαφος κάθε 8-10 χρόνια. 

Η χρήση ενισχυμένων γαντιών κατά το κλάδεμα είναι επιβεβλημένη, λόγω της 
παρουσίας αγκαθιών. 
 

2.9 Εχθροί και ασθένειες 
Οι εχθροί της αγριοτριανταφυλλιάς είναι οι αφίδες, τα υμενόπτερα και τα 

ακάρεα, ενώ από ασθένειες μπορεί να εμφανίσει προβλήματα από μυκητολογικές 
ασθένειες όπως  σκουριά, περονόσπορος και ωίδιο.  
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Στον πιλοτικό αγρό την άνοιξη (Μάιος) εμφανίστηκε πληθυσμός αφίδων 
(Macrosiphum rosae). Πραγματοποιήθηκε εφαρμογή βιολογικών μεθόδων 
καταπολέμησηςμε μεγάλη επιτυχία με την εξαπόλυση αρπακτικών (Aphidoletes 
aphidimyza, Aphidius colemani & πασχαλίτσες) που κρίθηκε άκρως αποτελεσματική. 
Αρχές καλοκαιριού (Ιούνιος) παρουσιάστηκε πληθυσμός υμενόπτερων (Arge rosae). 
Εφαρμόστηκε διαφυλλικά φυσικός πύρεθρος σε συγκέντρωση 15ml/10L. 

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της υψηλής σχετικής υγρασίας που 
επικράτησε την άνοιξη, στα φυτά που εφαρμόσθηκε η συμβατική λίπανση, 
εφαρμόστηκε προληπτικά με ψεκασμό οξυχλωριούχος χαλκός 2gr/10 L.  
 

2.10  Συγκομιδή 
Είναι πολυετής καλλιέργεια η οποία μπορεί να ξεπεράσει τα 10 έτη. 
Η συγκομιδή των καρπών γίνεται το φθινόπωρο. Συνήθως συλλέγονται όλοι 

οι καρποί μαζί αλλά μπορεί να συλλεχθούν και λίγο αργότερα σε δεύτερο χέρι. H 
παραγωγή των καρπών μπορεί να κυμανθεί από 2,7-4 kg/ φυτό, όταν το φυτό 
εισέλθει στο 4ο-5ο έτος καρποφορίας του και ανάλογα την ποικιλία. Σε εντατική 
καλλιέργεια μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση. Επίσης, σημαντικός 
παράγοντας για την ποσότητα των καρπών/ φυτό είναι και η ηλικία των φυτών, 
καθώς στην πλήρη παραγωγική τους ηλικία βρίσκονται μετά τα 3 χρόνια από την 
εγκατάσταση τους στον αγρό.  

Στον πιλοτικό αγρό, στο τέλος της δεύτερης καλλιεργητικής χρονιάς, η 
παραγωγικότητα κυμάνθηκε κατά μέσο όρο από 0,3-1,5 kg/δένδρο ανάλογα με τον 
γενότυπο (Πίνακας 2). Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τέσσερις γενότυποι που 
καλλιεργήθηκαν σε σχέση με την πρωιμότητα άνθησης και τη μέση παραγωγικότητας 
σε καρπούς. Οι πιο παραγωγικοί γενότυποι της Rosa c. που καλλιεργήθηκαν στον 
πιλοτικό αγρό, ήταν οι 19,635 και 19,193  (1.343,5 gr και 1.176,4 gr, αντίστοιχα). Η 
εφαρμογή της συμβατικής και της βιολογικής λίπανσης δεν έδειξε να επιφέρει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά στις αποδόσεις, εκτός του γενοτύπου 19,674 που η 
βιολογική λίπανση έδειξε μεγαλύτερη απόδοση στα φυτά. Η ωρίμανση των καρπών 
έγινε σχεδόν συγχρονισμένα και οι καρποί συγκομίστηκαν ταυτόχρονα στα τέλη 
Οκτωβρίου. 

 
Πίνακας 2. Πρωιμότητα άνθησης και ωρίμανσης καρπών σε γενοτύπους του είδους 
Rosa canina που καλλιεργήθηκαν στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ 
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Α/Α Κωδικός 
πρόσβασης 

Περιοχή 
συλλογής 

Άνθηση Ωρίμανση 
καρπών 

Μέση 
Παραγωγικότητα 

(gr/φυτό) 
1 19,191 Πρέβεζα αρχές-μέσα Μαΐου τέλη Οκτωβρίου 460,6 
2 19,193 Ιωάννινα μέσα Μαΐου τέλη Οκτωβρίου 1.176,4 
3 19,635 Κιλκίς αρχές-μέσα Μαΐου τέλη Οκτωβρίου 1.343,5 
4 19,674 Γρεβενά αρχές-μέσα Μαΐου τέλη Οκτωβρίου 529,5 

 
2.11 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 

Οι καρποί είναι ιδιαίτερα υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς περιέχουν 
μεγάλη ποσότητα αντιοξειδωτικών ουσιών, ταννίνες, ιχνοστοιχεία, σάκχαρα και 
βιταμίνες. Έρευνα έχει δείξει πως έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C 
συγκριτικά με καρπούς του γένους citrus. Χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
κοσμετολογία αλλά και σε αναψυκτικά, μαρμελάδες και ως αφέψημα, μαρμελάδες 
και σιρόπια. 
 

2.12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
 

 

 

Εικόνα 2.1 Εγκατάσταση Rosa canina στον 
πιλοτικό αγρό 

Εικόνα 2.2 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου σωλήνα για την 
άρδευση των φυτών Rosa canina στον πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 2.3 Υποστύλωση δένδρων Rosa canina 
στον πιλοτικό αγρό 

Εικόνα 2.4 Κλάδεμα δένδρων Rosa canina στον πιλοτικό 
αγρό 

 
Εικόνα 2.5 Άποψη αγρού με Rosa canina σε τρία διαφορετικά στάδια ανάπτυξης τη 2η καλλιεργητική χρονιά 
(Μάιος: άνθηση, Ιούλιος: πράσινος καρπός, Οκτώβριος: κόκκινος καρπός) 

 

Εικόνα 2.6 Στάδια ωρίμανσης καρπών Rosa canina στον πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 2.7 Συγκομιδή καρπών Rosa canina από τον πιλοτικό αγρό (Νοέμβριος 2021) 

 

Εικόνα 2.8 Συγκομισμένοι καρποί Rosa canina από τον πιλοτικό αγρό ανά γενότυπο (Νοέμβριος 2021) 

  

Εικόνα 2.9 Προσβολή από αφίδες 
(Macrosiphum rosae) (Μάιος 2021) 

Εικόνα 2.10 Αντιμετώπιση αφίδων με εξαπόλυση 
αρπακτικών (Aphidoletes aphidimyza, Aphidius colemani). 
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Εικόνα 2.11 Προσβολή από το υμενόπτερο Arge rosae (Ιούνιος 2021) 
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3. RHUS CORIARIA 

3.1 Γενικά 
Rhus coriaria, οικογένειας  Anacardiaceae, κοινό όνομα ρούδι, σουμάκι.  
 

3.2  Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 
 Το είδος εκτείνεται στη Μεσόγειο και στη νοτιοδυτική Ασία. Στην Ελλάδα έχει 

ευρεία εξάπλωση. Απαντά σε όλες τις περιοχές εκτός των Κυκλάδων. Ο βιότοπος του 
εντοπίζεται σε δασικές εκτάσεις και θαμνότοπους. 

Πρόκειται για φυλλοβόλο θάμνο με ύψος μέχρι 3 m. Τα φύλλα είναι σύνθετα 
με 4-8 ζεύγη φυλλαρίων, ελλειψοειδώς ωοειδή, 1–6 cm σε μήκος και 0,5–2,5 cm σε 
πλάτος, πυκνά χνουδωτά και με πριονωτές παρυφές. Τα άνθη είναι υποκίτρινα, 
πενταμερή σε επάκριες ταξιανθίες. Εμφανίζονται Μάιο- Ιούλιο.  

Ο καρπός είναι σφαιρική δρύπη  διαμέτρου 0,5cm, με χνουδωτή επιφάνεια, 
καστανό-κόκκινο χρώμα. Ωριμάζει από τα τέλη Αυγούστου σε χαμηλά υψόμετρα. 

 
3.3 Αγενής αναπαραγωγή 
Η αγενής αναπαραγωγή με μοσχεύματα δεν έχει μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. 

Λαμβάνονται αυξανόμενες κορυφές και τμήματα ετήσιου βλαστού με 2 – 4 
οφθαλμούς το καλοκαίρι. Για την ομοιόμορφη και συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ριζοβολίας ΙΒΑ σε συγκέντρωση 
2.000 ppm και τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε τελάρα πολλαπλών θέσεων σε 
υπόστρωμα τύρφης τύπου KTS1: περλίτη 1:3, ο/ο. Μετά από 25-45 μέρες παραμονής 
σε συνθήκες υδρονέφωσης, ριζοβολούν σε ποσοστό ~18%. 

Ιδιαίτερο ρόλο στην ριζοβολία έδειξε να παίζει η παρουσία οφθαλμού κοντά στην 
τομή. Καλοσχηματισμένοι – ώριμοι (διαφοροποιημένοι) οφθαλμοί πιθανότατα 
ευνοούν την ριζοβολία.   

 
3.4 Κλίμα και έδαφος 
Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές κυρίως με χαμηλό υψόμετρο (800-

900 m) και όχι πάνω >1.500 m. Σε υψόμετρο πολύ κοντά στο επίπεδο της θάλασσας 
το είδος ανθίζει αλλά πιθανόν οι καρποί να μην ωριμάζουν σωστά. 

Αναπτύσσεται σε όλους τους τύπους εδαφών, αλλά κυρίως σε μέσης σύστασης. 
Πρέπει να αποφεύγονται εκείνα που δεν αποστραγγίζουν και οι περιοχές που 
σκιάζονται. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι περιοχές με ισχυρούς ανέμους καθώς 
οι βλαστοί του είναι ευάλωτοι σε αυτούς.  
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3.5 Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 
Συστήνεται ένα βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού και 

αναμόχλευση του εδάφους με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. 
Πριν την εγκατάσταση των φυτών πρέπει να πραγματοποιείται εδαφολογική 

ανάλυση. Η επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. 

Στο λάκκο φύτευσης καλό είναι να γίνεται προσθήκη βασικού λιπάσματος 
που να περιέχει άζωτο και φώσφορο, σε μικρή ποσότητα, ανάλογα την ανάπτυξη 
του φυτού που θα εγκατασταθεί στον αγρό.  

Καλύτερη εποχή φύτευσης είναι η άνοιξη. Τα φυτά μπαίνουν σε αποστάσεις 
1,5μ -2,5 m. 

Μετά την εγκατάσταση του είδους στον πιλοτικό αγρό, θα πρέπει να 
τοποθετούνται ξύλινοι πάσσαλοι για τη στήριξη των νεαρών φυτών κατά την 
ανάπτυξή τους.  
 

3.6 Λίπανση-Θρέψη 
Δεν απαιτεί ιδιαίτερη λίπανση. Η χρήση τη οργανικής ουσίας συνιστάται κάθε 

2-3 χρόνια είτε έπειτα από έλλειψη που διαπιστώνεται από την εδαφολογική 
ανάλυση. Σε εντατική καλλιέργεια, η αζωτούχος λίπανση θα πρέπει να εφαρμόζεται 
κάθε χρόνο, ενώ ο φώσφορος και το κάλιο θα πρέπει να εφαρμόζονται εφόσον 
υπάρχει έλλειψη (εδαφολογική ανάλυση ή/ και φυλλοδιαγνωστική ανάλυση). 

Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα βιολογικής και 
συμβατικής λίπανσης βασισμένη στα αποτελέσματα εδαφολογικής και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, ανάλογα με την ηλικία των φυτών. Το ύψος των 
φυτών στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο 3,5 m. 

Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη 
μέθοδο: 

3.6.1 Βιολογική λίπανση 
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/).  
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 gr zeolite + 50 gr 

biocompost+ 30 gr solfero + 30 gr Ρ-30 
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• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 gr BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 
ψεκασμός) 

• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 gr NIFERT 30 + 1,5 gr HUMICA + 5 ml 
VIGORULTRA/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 gr BIOSHELL ZF1 + 20 ml ILSACON/10 L νερό 
(διαφυλλικός ψεκασμός) 

• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20 ml ILSACON/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 gr BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO 

K/10L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC +20ml Microcare Fe /10 L 

νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFC + 40ml Potasa Nutra /10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZF1 +20ml Ilsacon/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20ml Ilsacon/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 L νερό  (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
3.6.2 Συμβατική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/).    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 60g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
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• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 
εφαρμογή) 

• 5η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 60 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 
13,7%, K2O 46,3%) 

• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 35gr/10 L νερό ουρία 
46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  
 

2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 350g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 L νερό (Διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 350 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 100g/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (Διαφυλλική εφαρμογή),  
 
Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών και στα στοιχεία 
της φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 
 

3.7 Άρδευση 
Γενικά το είδος προτιμάει ξηρικά εδάφη. Η περίσσεια υγρασίας στο έδαφος 

μπορεί να είναι καταστρεπτική για την ανάπτυξη του. 
Άρδευση απαιτείται μετά την εγκατάσταση των φυτών στον αγρό. Θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα, ανάλογα βέβαια με το είδος του χωραφιού. Σε 
περιόδους ανομβρίας συνιστάται περισσότερο.  

 
3.8 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 

Το είδος βγάζει παραφυάδες. Δεν είναι απαραίτητο το κλάδεμα. Κατά το 
χειμώνα, αφαιρούνται οι λαίμαργοι βλαστοί που εκφύονται από τη βάση. Επιπλέον 
μπορεί να κλαδευτεί στην κορυφή και να χαμηλώσει στο ύψος ώστε τα ενθαρρυνθεί 
η έντονη αναγέννηση την επόμενη άνοιξη. 

 
3.9 Εχθροί και ασθένειες 

Στον αγρό, στις αρχές Ιουνίου παρατηρήθηκε προσβολή από το είδος 
Capnodis tenebrionis (Καπνώδης ή μυλωνάς). Τα συμπτώματα που παρατηρήθηκαν 
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ήταν ξήρανση και νέκρωση βλαστών. Τα ενήλικα κολεόπτερα συλλέχθηκαν με το χέρι 
και απομακρύνθηκαν. Έγινε άμεσα εφαρμογή του υγρού βιολογικού σκευάσματος 
Biorend-R και νηματωδών του είδους Steinernema carpocapsae. Η εφαρμογή 
επαναλήφθηκε και στα τέλη καλοκαιριού. Συνιστάται για την αντιμετώπιση του 
καπνώδη να γίνονται συνολικά έξι (6) εφαρμογές, δύο εφαρμογές ανά έτος, άνοιξη 
(Μάιο - Ιούνιο) και φθινόπωρο (Σεπτέμβριο - Οκτώβριο) για 3 συνεχή έτη παρέχοντας 
μια συνεχής προστασία στη ριζόσφαιρα όπου απαντώνται οι προνύμφες του 
καπνώδη. Στην καλλιέργεια δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα προσβολών από 
άλλους εχθρούς.  

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πιθανές προσβολές από μύκητες, αφίδες και 
ακάρεα.  

 

3.10  Συγκομιδή 
H ωρίμανση των καρπών του είδους ξεκινάει το καλοκαίρι και συγκομίζονται 

στα τέλη καλοκαιριού. Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, το είδος έφτασε στο στάδιο της 
άνθησης και της καρπόδεσης αλλά δεν έφτασε σε καμιά από τις δύο καλλιεργητικές 
χρονιές το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών. Μετά το σχηματισμό των 
καρπών (πράσινο στάδιο) παρατηρήθηκε καφέ μεταχρωματισμός αυτών και 
ξήρανση. Αυτό παρατηρήθηκε και στην περίπτωση του μάρτυρα που δεν είχε υποστεί 
καθόλου λίπανση. 

 

3.11 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 
Οπουδήποτε φυτεύεται παρατηρείται αύξηση στους πληθυσμούς πουλιών 

και μελισσών. Έρευνες έχουν δείξει ότι το σουμάκι μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικό 
αντιοξειδωτικό, καθώς περιέχει υψηλή περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών ουσιών 
στους καρπούς του.  

Λόγω της ελαφρώς όξινης γεύσης του, χρησιμοποιείται ευρέως ως καρύκευμα 
στη μαγειρική και ιδιαίτερα στην ανατολίτικη κουζίνα.  
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3.12    ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 

Εικόνα 3.1 Εγκατάσταση Rhus coriaria στον πιλοτικό 
αγρό (Μάιος 2020) 

Εικόνα 3.2 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου σωλήνα για 
την άρδευση των φυτών Rhus coriaria στον πιλοτικό 
αγρό (Μάιος 2020) 

 
 

Εικόνα 3.3 Άποψη δένδρων Rhus coriaria με 
υποστύλωση στον πιλοτικό αγρό (Οκτώβριος 2020) 

Εικόνα 3.4 Κλαδεμένα δένδρα Rhus coriaria στον 
πιλοτικό αγρό (Μάρτιος 2021) 
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Εικόνα 3.5  Άποψη αγρού με Rhus coriaria στο τέλος 
της 1ης καλλιεργητικής περιόδου (Οκτώβριος 2020)  

Εικόνα 3.6  Άποψη αγρού με Rhus coriaria στο τέλος της 
2ης καλλιεργητικής περιόδου (Οκτώβριος 2021)  

 

Εικόνα 3.7 α-δ: Στάδια ωρίμανσης καρπών Rhus coriaria στον πιλοτικό αγρό.  
                     ε: Δεν παρατηρήθηκε το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών. Οι καρποί ξεραίνονταν πάνω 

στο φυτό 

 

Εικόνα 3.8 α-δ: Προσβολή από καπνώδη (Capnodis tenebrionis) (Ιούνιος 2021)  
                    ε: Αντιμετώπιση με εφαρμογή του υγρού βιολογικού σκευάσματος Biorend-R και νηματωδών 

(Steinernema carpocapsae) (Ιούνιος και Σεπτέμβριος 2021) 
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4. AMELANCHIER OVALIS 
4.1 Γενικά 

Amelanchier ovalis, οικογένειας Rosaceae, κοινό όνομα αμελαγχές.  
 

4.2 Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 
 Το είδος εκτείνεται στη Μεσόγειο και στη νοτιοδυτική Ασία. Στην Ελλάδα έχει 

ευρεία εξάπλωση. Απαντά σε όλες τις περιοχές εκτός των Κυκλάδων και των νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου. Ο βιότοπος του εντοπίζεται σε δασικές εκτάσεις και 
θαμνότοπους και σε υπαλπικούς λειμώνες. 

Είναι φυλλοβόλος θάμνος ύψους 3 - 4 m. Τα φύλλα είναι απλά, αδιαίρετα, 
κατ' εναλλαγή, λογχοειδή έως ελλειπτικά, μήκους 2-7 cm, με πριονωτές παρυφές, με 
απλές τρίχες στην κάτω επιφάνεια όταν είναι νεαρά, και λεία αργότερα.  Τα άνθη 
είναι ερμαφρόδιτα, με πέντε λευκά ή πιο σπάνια ρόδινα ή υποκίτρινα πέταλα και 
φύονται σε επάκρια ταξιανθία. Τα άνθη εμφανίζονται σε ετήσιους βλαστούς στα τέλη 
Απριλίου με αρχές Μαΐου. 

 Ο καρπός είναι πόμη διαμέτρου 5-15 mm, αρχικά πορφυρή, ενώ στην πλήρη 
ωρίμανση σχεδόν μαύρου χρώματος με υπόγλυκη γεύση. Ωριμάζει τον Ιούνιο σε 
χαμηλά υψόμετρα. 

 
4.3 Αγενής αναπαραγωγή 
Για την αναπαραγωγή λαμβάνονται μοσχεύματα από αυξανόμενες κορυφές 

νεαρού βλαστού 10 – 12 cm όπου καλό είναι να υπάρχει και 2ος οφθαλμός πέραν του 
ακραίου. Επίσης σε ώριμα δέντρα μπορεί να γίνει λήψη μοσχευμάτων από 
παραφυάδες. Καλύτερες εποχές είναι η άνοιξη ή το καλοκαίρι. Μοσχεύματα από 
νεαρά μητρικά φυτά ριζοβολούν με ευχέρεια δίνοντας την δυνατότητα  λήψης 
μοσχευμάτων ανάλογης του αριθμού των βλαστών. Βέβαια η λήψη από παραφυάδες 
έχει μεγαλύτερη απόδοση σε μοσχεύματα όπου όσο αυξάνεται ο αριθμός των 
παραφυάδων αυξάνεται και ο αριθμός των εν δυνάμει μοσχευμάτων. Οι 
παραφυάδες στα ώριμα δέντρα φαίνεται να υπάρχουν σε αφθονία. Για την 
ομοιόμορφη και συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο 
διάλυμα ορμόνης ριζοβολίας ΙΒΑ σε συγκέντρωση 4.000 ppm και τα μοσχεύματα 
τοποθετούνται σε τελάρα πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα τύρφης τύπου KTS1: 
περλίτη 1:3, ο/ο. Μετά από 28 μέρες παραμονής σε συνθήκες υδρονέφωσης, 
ριζοβολούν σε ποσοστό ~60%.  



   

 

 

 
 

37 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ριζοβολία είναι η λήψη μοσχευμάτων από βλαστούς 
σε νεαρό στάδιο, δηλαδή λήψη των μοσχευμάτων όσο ο ακραίος οφθαλμός είναι 
τρυφερός με ανοικτό πράσινο χρώμα βλαστού.   

 
4.4 Κλίμα και έδαφος 

Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές με υψόμετρο από 400- 1.100 
αλλά και έως 2.200 m.  Δεν απαιτεί όξινα εδάφη,  αντέχει σε  εύρος pH 4,8-8, αν και 
το ιδανικό για την καλλιέργεια τους είναι 6-7. Δεν έχει κάποια προτίμηση σε εδάφη 
(οποιαδήποτε μηχανική σύσταση), αλλά προτιμάει τα καλά στραγγιζόμενα, αμμο-
πηλώδη εδάφη. 

Το pH του εδάφους του πιλοτικού αγρού που εγκαταστάθηκαν τα φυτά ήταν 
7,88. Τα φυτά δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς καλά λόγω μάλλον του χαμηλού 
υψομέτρου της περιοχής (επίπεδο της θάλασσας). 

 
4.5 Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 
Συστήνεται ένα βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμόχλευση 

του εδάφους με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. 
Πριν την εγκατάσταση των φυτών πρέπει να πραγματοποιείται εδαφολογική 

ανάλυση. Η επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. 

Στο λάκκο φύτευσης συνιστάται να γίνεται προσθήκη βασικού λιπάσματος που 
να περιέχει άζωτο και φώσφορο, σε μικρή ποσότητα, ανάλογα την ανάπτυξη του 
φυτού που θα εγκατασταθεί στον αγρό.  

Ζωηρά φυτά 30-60 cm ύψους είναι κατάλληλα για μεταφύτευση στον αγρό. 
Αγροί με ΒΑ έκθεση είναι καλύτεροι καθώς είναι λιγότερο επιρρεπείς σε πρώιμους 
ανοιξιάτικους παγετούς καθώς το είδος ανθίζει νωρίς την άνοιξη.  Καλύτερη εποχή 
φύτευσης είναι το φθινόπωρο καθώς και  νωρίς την άνοιξη. 

Η πυκνότητα φύτευσης μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις 
καλλιεργητικές πρακτικές και την απόδοση που επιδιώκεται από τους παραγωγούς. 
Για εμπορική παραγωγή, τα δενδρύλλια φυτεύονται σε απόσταση 4-5 m επί της 
γραμμής και 0,91-1,8 m μεταξύ των γραμμών. 

Μετά την εγκατάσταση του είδους στον  αγρό, θα πρέπει να τοποθετούνται 
ξύλινοι πάσσαλοι για τη στήριξη των νεαρών φυτών κατά την ανάπτυξή τους.  
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4.6 Λίπανση-Θρέψη 
Η καλλιέργεια δεν φαίνεται να είναι απαιτητική σε λίπανση. Η εφαρμογή ενός 

ισορροπημένου λιπάσματος (10-10-10 ή 20-20-20) στην αρχή της καλλιεργητικής 
τους περιόδου βοηθάει αρκετά την ομαλή τους ανάπτυξη, την καλή ανθοφορία και 
την καλή καρπόδεση. Συνιστάται η χρήση οργανικής ουσίας, εφόσον υπάρχει έλλειψη 
και η εφαρμογή της κάθε 2-3 χρόνια. 

Μπορούν να εφαρμοστούν και βιολογικά σκευάσματα. Επίσης μπορεί να γίνει 
συγκαλλιέργεια με ψυχανθή είδη προκειμένου να εμπλουτιστεί το έδαφος με άζωτο 
και να μειωθεί η εισροή μονάδων αζώτου μέσω τυπικής λίπανσης.  

Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα βιολογικής και 
συμβατικής λίπανσης βασισμένη στα αποτελέσματα εδαφολογικής και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, ανάλογα την ηλικία των φυτών. Το ύψος των φυτών 
στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο 134 cm. 

Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη 
μέθοδο: 

 
4.6.1 Βιολογική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/). 
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 g zeolite + 50 g 

biocompost+ 30 g solfero + 30 gr Ρ-30 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 g NIFERT 30 + 1,5 g HUMICA + 5 ml VIGORULTRA/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 g BIOSHELL ZF1 + 20 ml ILSACON/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20 ml ILSACON/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
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2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC +2g Humica /10 L νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFC + 5g Max kelp /10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZF1 +20ml Ilsacon/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20ml Ilsacon/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 L νερό  (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
4.6.2 Συμβατική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/).    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 60g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 5η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 60 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 35gr/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  
 

2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 180g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
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• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 180 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 
13,7%, K2O 46,3%) 

• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 75g/10 l νερό ουρία 
46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  

Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών και στα 
αποτελέσματα φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 
 

4.7 Άρδευση 
Το έδαφος στη ζώνη του ριζικού συστήματος πρέπει να έχει επαρκή αλλά όχι 

περίσσεια υγρασίας και το φύλλωμα θα πρέπει να μη διαβρέχεται. Η χρήση της 
στάγδην άρδευσης ενδείκνυται για την πρόληψη μυκητολογικών ασθενειών. Η 
άρδευση θα πρέπει να γίνεται τις πρωινές ώρες και να αποφεύγεται τις κρύες και 
συννεφιασμένες ημέρες. 

 
4.8 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 

Παρόλο που τα φυτά αυτά έχουν την τάση να είναι μεγάλοι θάμνοι, είναι 
εφικτή η διατήρηση τους σε μορφή χαμηλού θάμνου.. Για τη διαμόρφωσή του ως 
θάμνο, θα μπορούσε να κλαδευτεί στο ένα τρίτο το κάθε κλαδί και να γίνουν τομές 
ακριβώς στον οφθαλμό που βλέπει προς τα έξω. Για τη διαμόρφωση των φυτών ως 
δέντρα, όταν είναι νεαρά τα φυτά θα πρέπει να κλαδευτούν όλα τα κλαδιά και να 
αφεθούν μόνο 2-3 κεντρικοί βλαστοί.  

Η ανθοφορία τους γίνεται σε νέους (ετήσιους) ξυλώδεις βλαστούς, οπότε το 
κλάδεμα συνιστάται  αργά το χειμώνα πριν την ανθοφορία τους την άνοιξη. Για 
εμπορική παραγωγή συνιστάται τα δενδρύλλια να διατηρούνται στα 2-3 m ύψος. 

 
4.9 Εχθροί και ασθένειες 

Σε εμπορική καλλιέργεια, απαιτείται σωστός έλεγχος των ασθενειών 
εφαρμόζοντας και προληπτικά μέτρα. Ιδιαίτερο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει σε 
περιοχές με έντονη βροχόπτωση καθώς είναι ευαίσθητα στην ανάπτυξη 
μυκητολογικών προσβολών. Στα μέτρα που συνιστώνται είναι το σωστό κλάδεμα με 
εργαλεία που είναι κατάλληλα απολυμασμένα. Εγκεκριμένα χημικά σκευάσματα δεν 
υπάρχουν για την καλλιέργεια του αμελαγχούς. Μπορούν όμως να εφαρμοστούν 
βιολογικά για την καταπολέμηση τυχόν προσβολών. 
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 Συγκομιδή 
Η παραγωγή των καρπών ξεκινάει 2-4 έτη μετά την εγκατάσταση στον αγρό. 

Η καλλιέργεια μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 χρόνια αλλά με πολύ μειωμένη 
παραγωγή. Στον πιλοτικό αγρό κατά τη 2η καλλιεργητική χρονιά, σχηματίστηκαν 
κάποιοι ελάχιστοι καρποί στα δένδρα. 

 
4.10 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 

Είναι πολύ αγαπητό φυτό στα πτηνά οπότε συνιστάται η τοποθέτηση 
προστατευτικών διχτύων στην καλλιέργειά τους. 

Χρησιμοποιείται ως αφέψημα και είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, πρωτεΐνες, 
καροτένια, χρωστικές, βιταμίνη C, κ.ά. 
    

4.11 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

Εικόνα 4.1 Δενδρύλλια Amelanchier ovalis έτοιμα για 
εγκατάσταση στον πιλοτικό αγρό (Μάρτιος 2020) 
 

Εικόνα 4.2 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου σωλήνα για 
την άρδευση των φυτών Amelanchier ovalis στον 
πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 4.3 Αναπτυγμένο δένδρο Amelanchier ovalis στον πιλοτικό αγρό σε υψόμετρο 14 m (Αύγουστος 2021) 

 
 

Εικόνα 4.4 Ώριμα δένδρα Amelanchier ovalis που αναπτύσσονται στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων σε 
υψόμετρο 600 m 

 

Εικόνα 4.5 Στάδια ωρίμανσης καρπών Amelanchier ovalis στον πιλοτικό αγρό (Καλοκαίρι 2021) 
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5. CORNUS MAS 
 

5.1 Γενικά 
Cornus mas, οικογένειας Cornaceae, κοινό όνομα κρανιά.  
 

5.2 Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 
 Είναι ενδημικό φυτό της κεντρικής και νότιας Ευρώπης καθώς και της 

νοτιοδυτικής Ασίας. Συναντάται σχεδόν σε όλον τον κόσμο σαν καλλωπιστικό φυτό 
σε κήπους και αυλές. Ευρεία εξάπλωση υφίσταται κυρίως στην Β. Ελλάδα και τα 
τελευταία χρόνια αποτελεί μία κερδοφόρα καλλιέργεια.  

Είναι φυλλοβόλο και αναπτύσσεται είτε ως θάμνος είτε ως δένδρο και μπορεί 
να φτάσει έως 5 m σε ύψος. Καλλιεργείται και ευδοκιμεί άριστα σε υψηλό υψόμετρο.  

Τα φύλλα είναι απλά, λογχοειδή, οξύληκτα, 4–10 cm μήκος και 2–4 cm 
πλάτος, με μικρή διαφορά στο χρώμα της άνω από την κάτω επιφάνεια και λείες 
παρυφές. 

Τα άνθη φύονται σε πλάγιες ταξιανθίες, μασχαλιαία, κίτρινα, με τέσσερα 
πέταλα και κιτρινοπράσινα βράκτια. Εμφανίζονται Φεβρουάριο-Μάρτιο πριν την 
έκπτυξη των φύλλων. 

Ο καρπός είναι δρύπη, σφαιρικός – ωοειδής, με λεία επιφάνεια, ερυθρού 
χρώματος και ξινή γεύση. Ωριμάζει Σεπτέμβριο με Οκτώβριο. 

 
5.3 Αγενής αναπαραγωγή 
Για την αναπαραγωγή λαμβάνονται αυξανόμενες φυλλοφόρες κορυφές ετήσιου 

βλαστού με δύο οφθαλμούς ή και τμήματα νεαρού βλαστού με δύο οφθαλμούς. 
Καλύτερη εποχή για τη λήψη είναι άνοιξη ή το καλοκαίρι, από άτομα που φέρουν 
νεαρή βλάστηση παράλληλα με την καρποφορία. Επίσης υλικό μπορεί να συλλεχθεί 
και από παραφυάδες. Για την ομοιόμορφη και συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αλκοολούχο διάλυμα ορμόνης ριζοβολίας ΙΒΑ σε συγκέντρωση 4.000 
ppm. Τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε τελάρα πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα 
τύρφης τύπου KTS1: περλίτη 1:3, ο/ο. Μετά από 30 μέρες παραμονής σε συνθήκες 
υδρονέφωσης, ριζοβολούν σε ποσοστό >80%. 

 
5.4 Κλίμα και έδαφος 

Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές έως και 1.400 m .  Αντέχει σε 
παγετούς, όμως επηρεάζεται από υψηλές θερμοκρασίες (καύσωνες >40oC). Λόγω του 
ότι ευδοκιμεί σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, η χαμηλότερη θερμοκρασία που 
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μπορεί να ανταπεξέλθει φθάνει τους -30°C . Αναπτύσσεται σε όλους σχεδόν τους 
τύπους εδαφών, με την προϋπόθεση ότι τα εδάφη παρέχουν επαρκή υγρασία, διότι 
το φυτό είναι ευαίσθητο στην έλλειψη υγρασίας και νερού. Ευδοκιμεί και 
αναπτύσσεται ταχύτερα σε υγρά, ελαφρά εδάφη, πλούσια σε τύρφη. Χρειάζεται 
ηλιοφάνεια για την καλύτερη ανάπτυξη της αλλά ευδοκιμεί και σε ημισκιώδης 
συνθήκες. Η κρανιά αναπτύσσει επιφανειακές ρίζες και άρα δεν απαιτείται η 
φύτευση της σε λάκκους με μεγάλο βάθος. 

Το pH του εδάφους του πιλοτικού αγρού που εγκαταστάθηκαν τα φυτά ήταν 
7,88, όπου δεν αναπτύχθηκαν τόσο καλά καθώς συμβάλλει και το πολύ χαμηλό 
υψόμετρο της περιοχής. Γενικώς, είναι φυτό με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.  

 
5.5 Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 
Συστήνεται ένα βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμόχλευση 

του εδάφους με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. 
Πριν την εγκατάσταση των φυτών πρέπει να πραγματοποιείται εδαφολογική 
ανάλυση. Η επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. 

Στο λάκκο φύτευσης καλό είναι να γίνεται προσθήκη βασικού λιπάσματος 
που να περιέχει άζωτο και φώσφορο, σε μικρή ποσότητα, ανάλογα την ανάπτυξη 
του φυτού που θα εγκατασταθεί στον αγρό.  

Συνιστάται η προσθήκη οργανικής ουσίας πριν την εγκατάσταση των φυτών 
στον αγρό σε ποσότητα 2,5-5 τόνους/ στρέμμα, σε ακριβή ποσότητα ανάλογη της 
έλλειψης της από το έδαφος και προσθήκη κάθε 2-3 χρόνια.  

Τα δενδρύλλια με μπάλα χώματος μπορούν να εγκατασταθούν όλες τις εποχές 
με την προϋπόθεση ότι θα τους παρέχεται άρδευση. Τα γυμνόριζα δενδρύλλια θα 
πρέπει να εγκαθίστανται από Νοέμβριο μέχρι και Απρίλιο. Για την καλύτερη 
προσαρμογή των δενδρυλλίων στον αγρό, συστήνεται η χρήση φυτών δύο (2) ετών. 

Ο αριθμός των φυτών στο στρέμμα εξαρτάται από τις τοπογραφικές συνθήκες 
του χωραφιού (υψόμετρο, κλίση, έκθεση κ.ά.) και από τον γενότυπο. Το πλήθος των 
φυτών που θα φυτευτούν συνήθως είναι από 40 έως 90 φυτά/στρέμμα. Η πυκνότερη 
διάταξη φύτευσης επιτρέπει να υπάρχουν πιο υψηλές αποδόσεις σε μικρότερο 
χρονικό διάστημα και αξιοποιεί κατά τον καλύτερο τρόπο τη διαθέσιμη έκταση. 
Όμως, οι μεγαλύτερες αποστάσεις των φυτών, επιτρέπουν την καλύτερη κυκλοφορία 
του αέρα, μειώνοντας τους κινδύνους από τη σκίαση, ενώ μειώνονται επίσης οι 
κίνδυνοι των ασθενειών, ειδικά σε σχετικά υγρές περιοχές. 

Στον πιλοτικό αγρό, τα φυτά φυτευτήκαν με αποστάσεις 4 x 4 μ. 
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5.6 Λίπανση-Θρέψη 
Δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικό φυτό όσον αφορά στα θρεπτικά συστατικά. Σε 

εκτεταμένη καλλιέργεια όμως απαιτείται ορθολογικό πρόγραμμα λίπανσης για να 
επιτευχθεί η μεγαλύτερη καρποφορία χωρίς ωστόσο να εξαντλείται το φυτό. τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης θα καθορίσουν τις απαιτήσεις σε 
λίπανση. Μπορούν να εφαρμοστούν και βιολογικά σκευάσματα. Επίσης μπορεί να 
γίνει συγκαλλιέργεια με ψυχανθή είδη προκειμένου να εμπλουτιστεί το έδαφος με 
άζωτο προκειμένου να εμπλουτιστεί το έδαφος με άζωτο και να μειωθεί η εισροή 
μονάδων αζώτου μέσω τυπικής λίπανσης.  

H λίπανση θα καθοριστεί με βάση τα αποτελέσματα της εδαφολογικής και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. Συστήνεται η προσθήκη 20 μονάδων αζώτου και 18-
20 μονάδων καλίου όταν τα φυτά είναι σε πλήρη παραγωγή. Η προσθήκη των 
υπολοίπων θρεπτικών στοιχείων θα εφαρμοσθεί εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ή/και φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 

Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα βιολογικής και 
συμβατικής λίπανσης βασισμένη στα αποτελέσματα της εδαφολογικής και της 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης, ανάλογα την ηλικία των φυτών. Το ύψος των φυτών 
στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο 1 μ. 

Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη 
μέθοδο: 

 
5.6.1 Βιολογική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/).  
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 g zeolite + 50 g 

biocompost+ 30 g solfero + 30 g Ρ-30 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 g NIFERT 30 + 1,5 g HUMICA + 5 ml VIGORULTRA/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 g BIOSHELL ZFD + 20 ml ILSACON/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20 ml ILSACON/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
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• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 
ψεκασμός) 

• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO 
K/10L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 

 
2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC + 10g Microcare Fe /10 L νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFC + 10g Microcare Mix /10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZFD +20ml Ilsacon/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20ml Ilsacon/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
5.6.2 Συμβατική λίπανση 

Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/).    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 80g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 5η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 80g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 35g/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  
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2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 180g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 180 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 60g/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  
 
Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών και στα 
αποτελέσματα φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 
 

5.7 Άρδευση 
Αναφορικά με την άρδευση, το είδος απαιτεί τακτικό πότισμα το καλοκαίρι, 

ιδιαίτερα στα πρώτα τρία έτη μετά τη φύτευση. Συνιστάται η άρδευση με σταγόνες 
καθώς ο καταιονισμός μπορεί να δημιουργήσει στο φύλλωμα συνθήκες για ανάπτυξη 
ασθενειών.   

 
5.8 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 
Δεν απαιτεί ιδιαίτερο κλάδεμα. Θα πρέπει να κλαδεύονται τα ξηρά  κλαδιά, ώστε 

το φυτό να αναπτύσσεται σε φωτεινότερες συνθήκες. Θα πρέπει γενικώς να 
αποφεύγεται το αυστηρό κλάδεμα, καθώς καρποφορεί στους βλαστούς του 
προηγούμενου έτους. 

 
5.9 Εχθροί και ασθένειες 

Η κρανιά ενδείκνυται για βιολογική καλλιέργεια, καθώς δεν προσβάλλεται 
από ασθένειες, και για το λόγο αυτό δεν απαιτεί εφαρμογές με φυτοπροστατευτικά 
σκευάσματα. Πιο σπάνια μπορεί να προσβληθεί από αφίδες, ανθρακωρύχους και 
ξυλοφάγα έντομα. 

Στον πιλοτικό του ΙΓΒΦΠ, σε περιόδους με πολύ υψηλή σχετική υγρασία, ήταν 
έντονη η παρουσία σαλιγκαριών επάνω στα φυτά. 

 
5.10  Συγκομιδή 

Η διάρκεια ζωής των φυτών είναι μεγάλη και μπορεί να φθάσει και τα 150 
έτη. Τα φυτά μπαίνουν στην πλήρη καρποφορία από το 5ο έτος. 
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H παραγωγή των καρπών του Cornus mas κυμαίνεται μεταξύ 10 και 60 kg / 
φυτό και εξαρτάται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, τον γενότυπο και την 
ηλικία. Η συγκομιδή γίνεται το φθινόπωρο. Στο πιλοτικό του ΙΓΒΦΠ δεν 
παρατηρήθηκε άνθηση και καρπόδεση των φυτών στις δύο καλλιεργητικές χρονιές 
παρακολούθησης του είδους. 

 
5.11 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 

Οι καρποί της κρανιάς είναι ιδιαίτερα ευεργετικοί. Είναι πλούσιοι σε 
αντιοξειδωτικές ουσίες (ανθοκυάνες και φλαβονοειδή), έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
βιταμίνης C και Α, αλλά και σίδηρο. Μπορούν να καταναλωθούν είτε νωποί είτε να 
χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παρασκευή ποτών, γλυκών, μαρμελάδων, 
λικέρ, κλπ.  
 
 

5.12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
 

Εικόνα 5.1 Εγκατάσταση Cornus mas 
στον πιλοτικό αγρό 

Εικόνα 5.2 Εγκατάσταση σταλακτοφόρου σωλήνα για την 
άρδευση των φυτών Rosa canina στον πιλοτικό αγρό 
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Εικόνα 5.3 Γενότυπος 19,190 του 
είδους Cornus mas στον πιλοτικό 
αγρό την 1η καλλιεργητική 
περίοδο 

Εικόνα 5.4 Γενότυπος 19,847 του 
είδους Cornus mas στον πιλοτικό 
αγρό την 1η καλλιεργητική 
περίοδο 

Εικόνα 5.5 Γενότυπος 19,753 του 
είδους Cornus mas στον πιλοτικό 
αγρό την 1η καλλιεργητική 
περίοδο 

 
Εικόνα 5.6 Σχηματισμός μπουμπουκιών εκτός εποχής στον γενότυπο 19,190 του είδους Cornus mas στον 
πιλοτικό αγρό την 2η καλλιεργητική περίοδο (Οκτώβριος 2021) 
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6. PRUNUS SPINOSA 
 

6.1 Γενικά 
Prunus spinosa, οικογένειας Rosaceae, κοινό όνομα τσαπουρνιά. 
 

6.2 Εξάπλωση, βιότοπος και βοτανικά χαρακτηριστικά 
 Tο είδος αυτό είναι ενδημικό φυτό της Ευρώπης, της νοτιοδυτικής Ασίας και 

της Βορειοδυτικής Αφρικής. Καλλιεργείται όμως σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα 
απαντάται και ευδοκιμεί σχεδόν σε όλες τις περιοχές.  

Είναι πολυετές και πυκνός θάμνος ύψους μέχρι και 4 m.  
Τα φύλλα είναι μήκους 2-4 cm, αντωοειδή έως αντιλογχοειδή, με πριονωτές  

ή οδοντωτές παρυφές και σφηνοειδή στη βάση τους. Το έλασμα τους στη επάνω και 
κάτω επιφάνεια έχει άτονο πράσινο χρώμα, είναι  λείο, ενώ οι νευρώσεις στην κάτω 
επιφάνεια είναι  πιληματώδεις.  

Τα άνθη είναι συνήθως μονήρη που εμφανίζονται πριν τα φύλλα, 
ερμαφρόδιτα,  με λείο μίσχο περίπου  5 mm. Εμφανίζονται Μάρτιο με Απρίλιο.  

Ο καρπός είναι στρογγυλή δρύπη, διαμέτρου 10 έως 15 mm, χρώματος 
σκούρο μπλε έως μαύρο, με θαμπή επιφάνεια, και γεύση όξινη-στυπτική,  
ενδοκάρπιο σχεδόν στρογγυλό, λείο ή με πτυχώσεις.  Ωριμάζει Σεπτέμβριο με 
Οκτώβριο. 

 
6.3 Αγενής αναπαραγωγή 
Για την αναπαραγωγή λαμβάνονται μοσχεύματα από αυξανόμενες κορυφές και 

τμήματα ετήσιου βλαστού με 2 – 4 οφθαλμούς το καλοκαίρι. Για την ομοιόμορφη και 
συγχρονισμένη ριζοβολία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ορμόνη ριζοβολίας σε μορφή 
εμπορικής σκόνης συγκέντρωσης 2.500 ppm ΙΒΑ. Τα μοσχεύματα τοποθετούνται σε 
τελάρα πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα τύρφης τύπου KTS1: περλίτη 1:3, ο/ο. 
Μετά από 40 μέρες παραμονής σε συνθήκες υδρονέφωσης, ριζοβολούν σε ποσοστό 
~45%.  
 

6.4 Κλίμα και έδαφος 
Το είδος μπορεί να καλλιεργηθεί σε περιοχές με υψόμετρο μέχρι και 1.700 m, 

σε ορεινές και ημι-ορεινές περιοχές αλλά και σε πεδινές εκτάσεις. Δεν έχει ιδιαιτέρες 
απαιτήσεις σε εδάφη και ευδοκιμεί και σε άγονα και φτωχά εδάφη. Προτιμά όμως τα 
ασβεστούχα και γόνιμα εδάφη και όχι τα όξινα (<5,5). Το εύρος σε pH από 6,2 έως 
7,8. Εμφανίζει αυξημένη προσαρμοστικότητα σε εδάφη μέσης προς βαριάς 
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μηχανικής σύστασης. Χρειάζεται ηλιοφάνεια για την καλύτερη ανάπτυξη του αλλά 
μπορεί να αναπτυχθεί και σε σκιερά ή μερικώς σκιερά μέρη. Το έδαφος στον πιλοτικό 
αγρό που εγκαταστάθηκαν τα φυτά είναι μέσης σύστασης με pH 7,88 και τα φυτά 
προσαρμόστηκαν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.  

 
6.5 Εγκατάσταση φυτών στον αγρό 
Συστήνεται ένα βαθύ όργωμα τη διάρκεια του καλοκαιριού και αναμόχλευση 

του εδάφους με φρέζα και ισοπέδωση πριν την εγκατάσταση. 
Πριν την εγκατάσταση των φυτών πρέπει να πραγματοποιείται εδαφολογική 

ανάλυση. Η επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. 

Στο λάκκο φύτευσης καλό είναι να γίνεται προσθήκη βασικού λιπάσματος 
που να περιέχει άζωτο και φώσφορο, σε μικρή ποσότητα, ανάλογα την ανάπτυξη 
του φυτού που θα εγκατασταθεί στον αγρό.  

Προτείνεται η εφαρμογή οργανικής ουσίας όταν υπάρχει έλλειψη ή κάθε 2-3 
χρόνια. Η επιλογή της λίπανσης θα πρέπει να γίνεται πάντα με βάση τα 
αποτελέσματα της εδαφολογικής ανάλυσης. 

H καλύτερη εποχή φύτευσης είναι η άνοιξη.  
Οι αποστάσεις φύτευσης διαφέρουν με το σύστημα διαμόρφωσης της κόμης 

των δέντρων. Αν το σύστημα διαμόρφωσης είναι ελεύθερο κύπελλο οι προτεινόμενες 
αποστάσεις φύτευσης είναι 3 x 5m. Αν το σύστημα διαμόρφωσης είναι θάμνος, 
μπορεί να φυτευτεί σε αποστάσεις  2 x 4 m αφήνοντας 4-5 κεντρικούς βραχίονες. Στον 
πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, οι αποστάσεις φύτευσης ήταν 4 x 4 μ. 

 
6.6 Λίπανση-Θρέψη 

Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά. Σε εντατική 
καλλιέργεια, η αζωτούχος λίπανση θα πρέπει να εφαρμόζεται κάθε χρόνο, ενώ ο 
φώσφορος και το κάλιο θα πρέπει να εφαρμόζονται εφόσον υπάρχει έλλειψη, που 
διαπιστώνεται από τα στοιχεία της εδαφολογικής και φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης.  

Στον πιλοτικό αγρό του ΙΓΒΦΠ, εφαρμόσθηκε πρόγραμμα βιολογικής και 
συμβατικής λίπανσης βασισμένη στα αποτελέσματα εδαφολογικής και 
φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης και ανάλογα με την ηλικία των φυτών. Το ύψος των 
φυτών στο τέλος της 2ης καλλιεργητικής περιόδου έφτασε κατά μέσο όρο 191 cm 

Παρακάτω ακολουθεί πρόγραμμα λίπανσης με βιολογική και ολοκληρωμένη 
μέθοδο: 
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6.6.1 Βιολογική λίπανση 
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας ΑΓΡΟΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Ε. 
(http://www.agroecosystem.gr/).  
Το πρόγραμμα βιολογικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- 100 g zeolite + 50 g 

biocompost+ 30 g solfero + 30 g Ρ-30 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20 g NIFERT 30 + 1,5 g HUMICA + 5 ml VIGORULTRA/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50 g BIOSHELL ZFD + 20 ml ILSACON/10 l νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20 ml ILSACON/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100 g BIOSHELL ZFC/10 L νερό (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20 ml LABIN ECO K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
 
2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (νωρίς την άνοιξη)- 50g BIOSHELL ZFC + 30ml Biocompost /10 L νερό  
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g BIOSHELL ZFC + 5ml Bac Pack /10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Nifert 30 +1,5g Humica + 5ml VigorUltra/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 4η εφαρμογή (2 εβδομάδες μετά)- 50g BIOSHELL ZFD +20ml Ilsacon/10 L νερό 

(διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 5η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 20ml Ilsacon/10 L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
• 6η εφαρμογή (2 μήνες μετά)- 100g BIOSHELL ZFC/10 l νερό  (διαφυλλικός 

ψεκασμός) 
• 7η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 20ml Labin Eco K/10 

L νερό (διαφυλλικός ψεκασμός) 
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6.6.2 Συμβατική λίπανση 
Σε αυτή τη μέθοδο δοκιμάστηκαν σκευάσματα της εταιρείας 
Yara  (https://www.yara.gr/).    
 
Το πρόγραμμα συμβατικής λίπανσης που ακολουθήθηκε για δύο χρόνια είναι: 
 
1ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (εγκατάσταση στον λάκκο την άνοιξη)- τύρφη 
• 2η εφαρμογή (1 μήνα μετά)- 50g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS (21%N- 17% P2O5- 

0,15% Zn- 4%S) 
• 3η εφαρμογή (προανθικά)- 20g Fe + 5ml Zn + 5 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 5η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 50 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 6η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 35g/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή) 
 

2ος χρόνος: 
• 1η εφαρμογή (βασική λίπανση την άνοιξη)- 180g/ φυτό YARA MILA STAR PLUS 

(21%N- 17% P2O5- 0,15% Zn- 4%S) 
• 2η εφαρμογή (προανθικά)- 50g Fe + 10ml Zn + 10 ml B / 10 L νερό (διαφυλλική 

εφαρμογή) 
• 3η εφαρμογή (επιφανειακή λίπανση)- 180 g/ φυτό YaraTera KRISTA K PLUS, (N 

13,7%, K2O 46,3%) 
• 4η εφαρμογή (πριν το λήθαργο και την πτώση των φύλλων)- 75g/10 L νερό ουρία 

46-0-0 (διαφυλλική εφαρμογή),  
 
Η διαφοροποίηση στις ποσότητες οφείλεται στην ηλικία των φυτών και στα 
αποτελέσματα εδαφολογικής και φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης. 
 

6.7 Άρδευση 
Δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε άρδευση, όμως η συστηματική άρδευση 

αυξάνει την παραγωγικότητα. Είναι μερικώς ανθεκτικό στην αλατότητα.  
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6.8 Άλλες καλλιεργητικές φροντίδες 
Δεν απαιτεί ιδιαίτερο κλάδεμα. Θα πρέπει να απομακρύνονται τα ξερά  

κλαδιά. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά το κλάδεμα λόγω της παρουσίας αγκαθιών. 
 

6.9 Εχθροί και ασθένειες 
Είναι ευαίσθητο σε προσβολή από μυκητολογικές ασθένειες που 

προσβάλλουν τα άνθη. 
 

6.10 Συγκομιδή 
Η διάρκεια καλλιέργειας μπορεί να φτάσει έως τα 100 χρόνια, όμως η 

παραγωγικότητα του δέντρου αναμένεται να είναι φθίνουσα. 
Η συγκομιδή γίνεται το φθινόπωρο, συνήθως με τα χέρια.H παραγωγή των 

καρπών του Prunus spinosa μπορεί να φτάσει έως και 30kg / φυτό σε ευνοϊκές 
συνθήκες καλλιέργειας.  

Στον πιλοτικό του ΙΓΒΦΠ, το είδος άνθησε τη 2η καλλιεργητική χρονιά αλλά η 
παραγωγή σε καρπούς ήταν αμελητέα. 

 

6.11 Καρποί και τα χαρακτηριστικά τους 
Οι καρποί περιέχουν ταννίνες, πηκτίνες, βιταμίνη C και είναι πλούσια πηγή 

αντιοξειδωτικών. Καταναλώνονται νωποί, αλλά κυρίως χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή μαρμελάδας, λικέρ, ποτών και ζελέ. Στην Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ 
γνωστό το κρασί που φτιάχνεται από τσάπουρνα.  
 

6.12 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

Εικόνα 6.1 Εγκατάσταση Prunus spinosa στον 
πιλοτικό αγρό 

Εικόνα 6.2 Κλάδεμα δένδρων Prunus spinosa στον 
πιλοτικό αγρό (Μάρτιος 2021) 
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Εικόνα 6.3 Άποψη ανάπτυξης φυτού Prunus spinosa 
την 1η καλλιεργητική χρονιά (Ιούνιος 2020) 

Εικόνα 6.4 Άποψη ανάπτυξης φυτού Prunus spinosa 
την 2η καλλιεργητική χρονιά (Αύγουστος 2021) 

 

Εικόνα 6.5 Στάδια άνθησης (Μάρτιος 2021) και ωρίμανσης καρπών Prunus spinosa στον πιλοτικό αγρό 
(Αύγουστος 2021) 

 

Εικόνα 6.6 Παρουσία κολεόπτερου στα άνθη (Απρίλιος 2021). Ο εχθρός δεν είναι οικονομικής σημασίας για 
την καλλιέργεια 



   

 

 

 
 

56 

Ενδεικτική βιβλιογραφία 
 
Διεθνής βιβλιογραφία 
 
Amiri, S., Mohammadi, R. 2021. Establishment of an efficient in vitro propagation 
protocol for Sumac (Rhus coriaria L.) and confirmation of the genetic homogeneity. 
Scientific Reports, 11, 173. 
 
Atkinson, M. D., Atkinson, E. 2002. Sambucus nigra L. Journal of Ecology, 90, 895–892.  
 
Bernáth, J. .1993. introduction and cultivation of traditional and new medicinal and 
aromatic plant crops in Hungary. Acta Horticulture, 344, 238-248. 
 
Bolli, R. 1994. Revision of the genus Sambucus. Dissertationes Botanicae, 223, 1–227. 
 

Czyzowska, A., Klewicka, E., Pogorzelski, E., Nowak, A. 2015. Polyphenols, vitamin C 
and antioxidant activity in wines from Rosa canina L. and Rosa rugosa Thunb., 
Journal of Food Composition and Analysis, 39, 62-68. 

DIMOPOULOS, P., RAUS, TH., BERGMEIER, E., CONSTANTINIDIS, TH., IATROU, G., 
KOKKINI, S., STRID, A. & TZANOUDAKIS, D. 2013: Vascular plants of Greece: an 
annotated checklist. – Berlin: Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-
Dahlem, Freie Universität Berlin; Athens: Hellenic Botanical Society. Englera 31: 1-370 
 
Ellenberg, H. 1988. Vegetation Ecology of Central Europe, 4th edn. Cambridge 
University Press, Cambridge, UK. 
 
Fougère-Danezan, M., Joly, S., Bruneau, A., Gao, X. F., Zhang, L. B. 2015. Phylogeny 
and biogeography of wild roses with specific attention to polyploids. Annals of botany, 
115, 2, 275–291.  
 
Grime, J.P., Hodgson, J.G., Hunt, R. 1988. Comparative Plant Ecology. Unwin-Hyman, 
London, UK. 
 
Hassanpour, H., Hamidoghli, Y., Samizadeh, H. 2012. Some Fruit Characteristics of 
Iranian Cornelian Cherries (Cornus mas L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-
napoca, 40, 247.  
 



   

 

 

 
 

57 

Indreica, A.P, Attila, M. B. 2016. Distribution of Amelanchier ovalis Medik. in the 
Romanian Carpathians –a critical overview. Studia Universitatis Babeş-Bolyai Biologia. 
LXI. 81-94. 
 
Kazimierski, M. R, Marta, J. M. 2019. Cornelian cherry (Cornus mas L.) – characteristics, 
nutritional and pro-health properties. Acta Scientiarum Polonorum Technologia 
Alimentaria, 18, 5-12.  
 
Kazankaya, A., Turkoglu, N., Yilmaz, M., Balta, M. F. 2005. Pomological description of 
Rosa canina selections of Eastern Anatolia, Turkey. International Journal of Botany, 1, 
100-102. 
 
Kaack, K.V., Knudsen, B.F. 2015. Horticultural production of flowers and berries of 
elder (Sambucus nigra) as raw material for processing of foods and pharmaceuticals. 
Acta Horticulturae, 1061, 201-208. 
 
Kaack, K. 1990. Ripening of elderberry (Sambucus nigra L.). Tidsskrift for Planteavl, 94, 
127–130. 
 
Klimenko, S.,  Klimenko,  S.W.,  Klimenko, S.V. 2004. The cornelian cherry (Cornus mas 
L.); collection, preservation and utilization of genetic resources. Journal of Fruit and 
Ornamental Plant Research, 12, 93-98. 
 
Klymenko S, Kucharska AZ, Sokół-Łętowska A, Piórecki N, Przybylska D, Grygorieva O. 
2021.  Iridoids, Flavonoids, and Antioxidant Capacity of Cornus mas, C. officinalis, and 
C. mas × C. officinalis Fruits. Biomolecules, 11, 776.  
 
Lachowicz, S., Oszmianski, J., Wisniewski, R., Pluta, S. 2019. Chemical parameters 
profile analysis by liquid chromatography andantioxidative activity of the Saskatoon 
berry fruits and their components. European  Food Research and Technology, 245, 
2007–2015. 
 
Leemans, R., Cramer, W.P. 1991. The IIASA Database for Mean Monthly Values of 
Temperature, Precipitation and Cloudiness on a Global Terrestrial Grid. Research 
Report RR-91-18. International Institute of Applied Systems Analysis, Lexenburg, 
Austria.  
 
Manganaris, G. A., Goulas, V., Vicente, A. R., & Terry, L. A. (2014). Berry antioxidants: 
small fruits providing large benefits. J Sci Food Agric, 94(5), 825-833. doi: 
10.1002/jsfa.6432 
 



   

 

 

 
 

58 

Medveckienė, B., Kulaitienė, J., Jarienė, E., Vaitkevičienė, N., Hallman, E., 2020. 
Carotenoids, Polyphenols, and Ascorbic Acid in Organic Rosehips (Rosa spp.) 
Cultivated in Lithuania. Applied Sciences 10, 5337.  
 
Ochmian, I. K., Agnieszka, M. D. 2013. Description of plants and assessment of 
chemical properties of three species from the Amelanchier genus. Dendrobiology. 70. 
59-64.  
 
Pehlivan, M., Mohammed, F.S., Sevıṅdık̇, M., Akgul, H., 2018. Antioxidant and Oxidant 
Potential of Rosa canina. Eurasian Journal of Forest Science, 6, 22-25. 
 
Professor Inzenga. 1868. I. On the Cultivation of Sumach (Rhus Coriaria), in the vicinity 
of Colli, near Palermo, Transactions of the Botanical Society of Edinburgh, 9, 341-355.  
 
Rackham, O. 1986. The History of the Countryside. J.M. Dent, London, UK. 
 
Senica Mateja, Stampar Franci, Veberic Robert, Mikulic-Petkovsek Maja, 2016. 
Processed elderberry (Sambucus nigra L.) products: A beneficial or harmful food 
alternative? LWT - Food Science and Technology, 72, 182-188. 
 
Szot, I., Lipa, T., Sosnowska, B. 2019. evaluation of yield and fruit quality of several 
ecotypes of cornelian cherry (Cornus mas L.) in polish condiotions. Acta Scientiarum 
Polonorum-hortorum Cultus, 18, 139-148. 
 
Uggla, M., Martinsson. 2005. Cultivate the wild roses - experiences from rose hip 
production in Sweden. Acta Horticulture, 690, 83-90. 
 
Vogt, U.K. 2001. Hydraulic vulnerability, vessel refilling, and seasonal courses of stem 
water potential of Sorbus aucuparia L. & Sambucus nigra L. Journal of Experimental 
Botany, 52, 1527–1536. 
 
Zatylny, A., St-Pierre, R.G. 2003. Revised International Registry of Cultivars and 
Germplasm of the Genus Amelanchier. Small Fruits Revision, 2, 51–80. 
 
Zhang, Q.-H., Birgersson, G., Zhu, J., Löfstedt, C., Löfqvist, J., Schylter, F. 1999. Leaf 
volatiles from nonhost deciduous trees: variation by tree species, season and 
temperature, and electrophysiological activity in Ips typographus. Journal of Chemical 
Ecology, 25, 1923–1943. 
 
Zuhair Abdul-Jalil, T. (2020). Rhus coriaria (Sumac): A Magical Spice. 
https://doi.org/10.5772/intechopen.92676. 



   

 

 

 
 

59 

Ελληνική βιβλιογραφία: 
 
Αραμπατζής Θ., 1998. Θάμνοι και δένδρα στην Ελλάδα. Τόμος I. Οικολογική Κίνηση 
Δράμας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (ISBN 960-85951-2-6). 
 
Αραμπατζής Θ., 2001. Θάμνοι και δένδρα στην Ελλάδα. Τόμος ΙI. Οικολογική Κίνηση 
Δράμας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (ISBN 960-85951-3-4). 
 
Σπανός Ιωάννης, 2016. ΚΡΑΝΙΑ: Το δένδρο της μακροζωίας, Τριμηνιαία Έκδοση του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, Τεύχος 14, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ελλάδα. 
 


