
Το Κεράσι

Η κερασιά είναι αγγειόσπερµο δικότυλο φυτό που ανήκει στο γένος Προύµνη (Prunus), 

στην οικογένεια των Ροδοειδών (Rosaceae), και είναι δε συγγενής τηςβυσσινιάς.

Είναι φυλλοβόλο δέντρο µε ύψος που φτάνει και τα 20 µέτρα. Έχει την επιστηµονική

ονοµασία Prunus avia (προύνος των πτηνών). Καταγωγή του είναι η περιοχή του

Καυκάσου και έφτασε στην Ευρώπη πολύ γρήγορα ενώ όλες οι ποικιλίες της προέρχονται

από την αγριοκερασιά, που χρησιµοποιείται για τον πολλαπλασιασµό της και σήµερα

µέσω εµβολιασµού. Το περίεργο είναι ότι η βυσσινιά προήλθε από

φυσικό υβρίδιο κερασιάς ενώ ο περισσότερος κόσµος πιστεύει το αντίθετο.

Τα κλαδιά της είναι όρθια, ο κορµός της είναι λείος γκρίζου χρώµατος και τα φύλλα της

είναι µεγάλα και ελλειψοειδή. Τα άνθη της είναι µεγάλα, λευκά και είναι οργανωµένα

σε ταξιανθίες, φύονται δε ανά 3-6 σε κάθε οφθαλµό.

Η κερασιά καλλιεργείται για το νόστιµο καρπό της, το κεράσι, ενώ υπάρχουν και ποικιλίες

που καλλιεργούνται ως καλλωπιστικά δέντρα. Χρησιµοποιείται όµως και το ξύλο της, που

είναι ανθεκτικό στην υγρασία, στην κατασκευή επίπλων αλλά και µουσικών οργάνων και

ηχείων, καθώς δίνει καλύτερη ακουστική.



Το Κεράσι
• Η κερασιά ζει περίπου 60 χρόνια και η καρποφορία αρχίζει από τον 4ο χρόνο της ζωής της, 

ενώ µεγάλες αποδόσεις έχει µετά τον 20ό χρόνο. Ανθίζει σχετικά νωρίς και έτσι είναι δυνατό
να υποστεί ζηµιές στους ανθούς της από παγετό ή δυνατό ψύχος. Ευδοκιµεί σε διάφορους
τύπους εδαφών και προτιµά κυρίως αυτά που δεν περιέχουν ασβέστιο. Πριν να δηµιουργηθεί
ένας κερασεώνας πρέπει να γίνει βαθύ όργωµα και καλή κατεργασία του εδάφους.

• Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες κερασιάς που βασικά χωρίζονται σε 2 µεγάλες κατηγορίες, 
αυτές που έχουν απαλή σάρκα και αυτές που έχουν τραγανή. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται
αρκετές ποικιλίες ενώ τα κεράσια που παράγονται θεωρούνται εξαιρετικής ποιότητας. Πιο
γνωστές ποικιλίες είναι η κερασιά Ρουπκόβου, που παράγει τα τραγανά κεράσια
της Έδεσσας, η πετροκερασιά, µε τα τραγανά και νόστιµα πετροκέρασα που φέρουν µία
χαρακτηριστική γραµµή στο µέσο του καρπού και η κερασιά των βοδενών µε τα µεγάλα και
νόστιµα κεράσια. Τα κεράσια που παράγονται από τις πιο πάνω ποικιλίες, εκτός από την
εγχώρια κατανάλωση, εξάγονται. Άλλες ποικιλίες είναι η τραγανή Βόλου, η Ναπολέων,που
έχει µεγάλη παραγωγή κερασιών και η καλλιέργεια της αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια και
η φράουλα Βόλου.

• Η Τουρκία είναι πρώτη στον κόσµο σε παραγωγή κερασιών. Ακολουθούν οι Η.Π.Α., το Ιράν, 
η Ουκρανία και η Γερµανία. Η Ελλάδα έχει την 10η θέση στον κόσµο µε 43.000 τόνους
ετησίως.





Είδη Κερασιάς

SABRINA® SUMN 314CH C.O.V
Ονοµασία ποικιλίας: SUMN314CH -

Πιστοποιητικό φυτικής δηµιουργίας ΕΕ

∆ηµιουργός ποικιλίας: PICO -

SUMMERLAND B.C., Καναδάς

Τρόπος ανάπτυξης: πλαγιόκλαδο

Ευρωστία: καλή, Είδος καρποφορίας: 

ταχεία καρποφορία

Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή

Καρποφορία: ταχεία, Ανθοφορία: κανονική

Αναπαραγωγή: αυτογονιµοποιούµενο

Καρπός: Έχει σχήµα νεφροειδής, 

ποδίσκος κοντός έως µέσος, µε µέγεθος 28 

χιλιοστά οµογενές, χρωµατισµό 4/5 κατά τη

συγκοµιδή, σκληρότητα καλή, ειναι λίγο έως

καθόλου ευαίσθητος στο σχίσιµο και έχει

εξαιρετική ηπια και γλυκιά γεύση

Κύρια χαρακτηριστικά: Πολύ

ενδιαφέρουσα ποικιλία όσον αφορά την

περίοδο ωρίµανσης και την ανθεκτικότητα

στο σχίσιµο.



SAMBA® Sumste C.O.V
Πιστοποιητικό φυτικής δηµιουργίας Sumste (ΕΕ 1650)

Προέλευση: CANADA SUMMERLAND (2E, 64-3)

Συγκοµιδή: ένδειξη χρωµατισµού 5/6

Καρπός: Νεφροειδής καρπός µεγάλου µεγέθους (26/30), 

πολύ οµοιογενής και πολύ σκληρός (Durofel 70), 

χρωµατισµός µαύρος πολύ λαµπερός. Συλλέγεται µαύρος

(5/6) την εποχή Van για βέλτιστες γευστικές ποιότητες (brix: 

15/16), ωρίµανση µεταξύ ενός και δύο κύκλων. Πολύ καλή

ανθεκτικότητα στο σχίσιµο σε όλα τα φαινολογικά στάδια, 

εξαίρετη όψη στο δέντρο και µετά τη συγκοµιδή.

∆ένδρο: Πλαγιόκλαδο, καλής ευρωστίας. Καλή

καρποφορία. Οι κυρτώσεις επιτρέπουν τη βελτίωση της

καρποφορίας. Εµβολιασµός σε κάθε είδους υποκείµενα.

Συµπέρασµα: Μία από τις καλύτερες επιλογές την εποχή

VAN, κατάλληλη για όλες τις ζώνες παραγωγής. 

Αξιοθαύµαστη ποικιλία χάρη στη συνολική της παρουσία, 

την ανθεκτικότητα στο σχίσιµο και την τακτικότητα

παραγωγής.



SKEENA C.O.V

Προέλευση: CANADA SUMMERLAND (13 S, 

43 48)

Συγκοµιδή: ένδειξη χρωµατισµού 4/5

Καρπός: Νεφροειδής καρπός, µε πολλές

δυνατότητες, µεγέθους 28/30, σκληρότητα

πολύ καλή (Durofel 70/75), πολύ καλή

γευστική ποιότητα (brix 16/17). Οι καρποί

έχουν πολύ καλή όψη στο δέντρο και µετά

τη συγκοµιδή. Μέσος µίσχος. Η συγκοµιδή

διευκολύνεται από οµοιογενή και τακτική

κατανοµή της παραγωγής. Πολύ

ανθεκτικός στο σχίσιµο, συγκεντρωµένη

ωρίµανση, ένα πέρασµα.

∆ένδρο: Αυτογονιµοποιούµενο. 

Πλαγιόκλαδο, µε ανοιχτά κλαδιά, µεγάλης

ευρωστίας. Ταχεία και τακτική

καρποφορία.

Συµπέρασµα: Πρόκειται για την καλύτερη

ποικιλία της κατηγορίας αυτής. Η

αυτογονιµοποίηση και η όψιµη ανθοφορία

καθιστούν τη SKEENA ποικιλία κατάλληλη

για όλες τις ζώνες παραγωγής.



CANADA GIANT® Sumgita C.O.V

Πιστοποιητικό φυτικής

δηµιουργίας Sumgita (ΕΕ 1654)

Προέλευση: CANADA SUMMERLAND 

(2E, 64-3)

Συγκοµιδή: ένδειξη χρωµατισµού

3/4

Καρπός: Καρδιόσχηµος καρπός

τύπου SUMMIT, µεγάλου µεγέθους

28/30, πιο ταχεία καρποφορία, πολύ

καλή ανθεκτικότητα στο σχίσιµο, 

ωρίµανση µεταξύ ενός και δύο

κύκλων. Σκληρότητα (DUROFEL 

55/60)

∆ένδρο: Πλαγιόκλαδο, µεγάλης

ευρωστίας.

Συµπέρασµα: Βελτίωση της

SUMMIT χάρη στην πιο ταχεία

καρποφορία της, πρόκειται για έναν

από τους µεγαλύτερους καρπούς

στους οπωρώνες µας.



SATIN ®Sumele C.O.V

Πιστοποιητικό φυτικής δηµιουργίας

SUMELE: ΕΕ 95/1250

Προέλευση: CANADA SUMMERLAND (13 N, 6-49)

Συγκοµιδή: ένδειξη χρωµατισµού 4/5

Καρπός: Καρδιόσχηµος καρπός µεγάλου

µεγέθους 28/30, ίδιου τύπου µε τη SUMMIT. Πολύ

σκληρός καρπός (Durofel 70/75), ωραίος στην

όψη στο δέντρο και µετά τη συγκοµιδή, πολύ

ανθεκτικός στο σχίσιµο (από την αρχή της

ωρίµανσης ως την πλήρη ωρίµανση), ελάχιστα

ευαίσθητος στον άνεµο, καλή γευστική ποιότητα

(βαθµός brix: 15/16), µέσος µίσχος, ωρίµανση

µεταξύ ενός και δύο κύκλων.

∆ένδρο: Πλαγιόκλαδο, µέσης ευρωστίας. 

Καρποφορεί πιο γρήγορα από τη SUMMIT, τακτική

και µεγάλη παραγωγή.

Συµπέρασµα: Το µέγεθος, η σκληρότητα, η

παραγωγή και η ανθεκτικότητα στο σχίσιµο

καθιστούν τη SUMELE µια σηµαντική ποικιλία στην

κατηγορία SUMMIT.



Έντονο παρουσιάζεται και το ενδιαφέρον για τη βιολογική καλλιέργεια της κερασιάς, παρά το

γεγονός ότι εµπεριέχει µµεγαλύτερο κίνδυνο και αβεβαιότητα. Τόσο η συνολική παραγωγή,  

όσο και η ποιότητα των παραγόµενων κερασιών µµπορούν να επηρεαστούν σε πολύ

µµεγαλύτερο βαθµό από τις καιρικές συνθήκες, από τους εχθρούς και τις ασθένειες που

προσβάλλουν την κερασιά.  Όσον αφορά την κατανάλωση κερασιών, αξίζει να σηµειωθεί ότι

η Ελλάδα κατέχει την 10 η θέση στον κόσµο . Πρώτη χώρα σε κατανάλωση ανά άτοµο είναι η

Σερβία και ακολουθούν ο Λίβανος και η Ουγγαρία.

Αθανασίου Στέφανος


