ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΗΠΔΙΡΟΤ
ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ
ΔΝΑΝΣΙ ΓΔΦΤΡΑ ΑΡΑΥΘΟΤ
47100 – ΑΡΣΑ
Πξάμε «ΝΔΑ ΓΝΩΗ - Καηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ησλ απεηινχκελσλ ηνπηθψλ εηδψλ θαη
πνηθηιηψλ»
θσδηθφο ΟΠ «380844»
Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ έξγνπ: Παηαθηνχηαο Γεψξγηνο Γεσπφλνο
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκαηνο Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ
Ανηικείμενο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ΝΔΑ ΓΝΩΗ αθνξά ηελ έξεπλα, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε
ληφπησλ πιεζπζκψλ θεπεπηηθψλ θαη κεκνλσκέλσλ απηνθπψλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ. κοπόρ ηνπ έξγνπ
ήηαλ, πέξα απφ ηε κειέηε θαη αμηνιφγεζε ηεο γελεηηθήο βηνπνηθηιφηεηαο, ε δεκηνπξγία κηαο εμεηδηθεπκέλεο
θαηά πεξηνρέο γεσξγία, φπνπ ηα πξντφληα ηεο ζα εκπινπηίζνπλ ην θαιάζη ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ηεο
Ηπείξνπ κε απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο
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 Οπσξνθφξα δέληξα, πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη αληίζηνηρεο πεξηνρέο πξνέιεπζεο:













Μειηά (Σεηξάθσκν Άξηαο, Κσζηαθηνί Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Βνπξγαξέιη Άξηαο)
Κεξαζηά (Σεηξάθσκν Άξηαο, Διενχζα Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Βνπξγαξέιη Άξηαο, Αλψη Θεζπξσηίαο)
Αριαδηά (Σεηξάθσκν Άξηαο, Κσζηαθηνί Άξηαο, Ρηδνβνχλη Πξέβεδαο, Υξπζνβίηζα Ισαλλίλσλ)
Μνπζκνπιηά (Κηξθηδάηεο Άξηαο)
πθηά (Κνθθηλφρσκα Ισαλλίλσλ, Λάβδαλε Ισαλλίλσλ, Ρηδνβνχλη Πξέβεδαο)
Καξπδηά (Λεπηαλά Άξηαο, Βνπξγαξέιη Άξηαο, Ρηδνβνχλη Πξέβεδαο)
Καζηαληά (Μεζνχληα Άξηαο)
Κπδσληά (Ρηδνβνχλη Πξέβεδαο, Κσζηαθηνί Άξηαο)
Ρνδηά (Ρηδνβνχλη Πξέβεδαο, Ρφθθα Άξηαο)
Βεξηθνθηά (Κσζηαθηνί Άξηαο)
Αριαδηά (Πεγάδηα Ισαλλίλσλ)
πθηά (Πεγάδηα Ισαλλίλσλ)

 Πιεζπζκνί θεπεπηηθψλ, πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη αληίζηνηρεο πεξηνρέο πξνέιεπζεο:
 Σνκάηα (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Άλσ Αζακάλην Άξηαο, Ράκηα Άξηαο, Κσζηαθηνί Άξηαο, Κφληηζα
Ισαλλίλσλ, Πξέβεδα)
 Κνινθχζη (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Ράκηα Άξηαο)
 Αγγνχξη (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Ράκηα Άξηαο)
 Μειηηδάλα (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Πέηα Άξηαο)
 Φαζφιηα Γίγαληεο (Θενδψξηαλα Άξηαο, Κάςαια Άξηαο)
 Γφιηρνο (Άγηνο ππξίδσλ)
 Πηπεξηά (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Πξέβεδα)
 Φαζφιη (Παιαηνθάηνπλν Άξηαο, Κάςαια Άξηαο, Σεηξάθσκν Άξηαο, Θενδψξηαλα Άξηαο, Κηξθηδάηεο Άξηαο, Κάησ
Αζακάλην Άξηαο, Πξέβεδα, Ισάλληλα)
 Σνκάηα (Φνξηφζη Ισαλλίλσλ)
 Φαζφιη (Αγνξά Θεζπξσηίαο)
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Αξιολόγηζη οπωποθόπων δένδπων
Η
αμηνιφγεζε
ησλ
δεληξσδψλ
θαιιηεξγεηψλ,
πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηηφπηεο
παξαηεξήζεηο θαη ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ησλ θαξπψλ,
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Σερλνιφγσλ
Γεσπφλσλ ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ θαη ζην Δξεπλεηηθφ
Δξγαζηήξην Υεκείαο Σξνθίκσλ, Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ. Σα ζηνηρεία πνπ εμεηάζηεθαλ
είλαη ηα παξαθάησ:

Μοπθολογικά σαπακηηπιζηικά ησλ θπηψλ θαη ησλ
θαξπψλ. Μέγεζνο, ζρήκα δέλδξνπ, ρξψκα, βάξνο θαη
δηαζηάζεηο θαξπνχ.

Οπγανοληπηικόρ

έλεγσορ. Βαζκνινγήζεθαλ
γεχζε, ε νζκή θαη ε πθή ησλ θαξπψλ.

ε

Οι μησανικέρ ιδιόηηηερ ησλ δεηγκάησλ ζπλίζηαληαη

Εικ. 1. Πεξηνρέο επηινγήο ησλ νπσξνθφξσλ δέλδξσλ

ζηε κέηξεζε ηεο δχλακεο (Load) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνθφιιεζε ηνπ ππξήλα απφ ηελ ζάξθα ή ηεο
αληίζηαζεο ηεο θινχδαο ζηε δηάηξεζε. Μεγάιε
αληίζηαζε ζπλεπάγεηαη πην ζθιεξή θινχδα. Γεληθά δελ
ππάξρνπλ ζεζπηζκέλα φξηα, σζηφζν γίλεηαη ζχγθξηζε
κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ ιακβάλνληαο ππφςε ηα
απνηειέζκαηα απφ ηνλ νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν.
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Υημικέρ ιδιόηηηερ
Πξνζδηνξίζζεθαλ α. ε Ογθνκεηξνχκελε νμχηεηα (ΣΑ): Μεηξά ηα ζπλνιηθά νμέα ηνπ δείγκαηνο, αλεμαξηήηνπ κνξθήο θαη
εθθξάδεηαη αλάινγα κε ην νμχ πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε αλαινγία ζε θάζε είδνο ή θαηεγνξία θξνχησλ, β. ην pH, ηα
ζπλνιηθά δηαιπκέλα ζηεξεά (TSS): ηα νπνία κεηξήζεθαλ κε δηαζιαζηκεηξία θαη νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηα ζάθραξα πνπ είλαη
ζε κεγαιχηεξε αλαινγία, ηα νμέα θαη φια ηα δηαιπκέλα ζηεξεά ζε βαζκνχο Brix, γ. ν δείθηεο σξίκαλζεο (MI): πνπ
πξνθχπηεη απφ ην ιφγν TSS/TA. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη, ηφζν πην ψξηκν ην θξνχην θαη δ. ην ζπλνιηθφ θαηλνιηθφ
πεξηερφκελν (TPC): πνπ εθθξάδεη ηελ πηζαλή πεξηερφκελε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηνπ δείγκαηνο ζε mg ηζνδχλακσλ
γαιιηθνχ νμένο αλά εθαηφ γξακκάξηα λσπνχ βάξνπο ηνπ δείγκαηνο.

Φςλογενεηικόρ σαπακηηπιζμόρ
Η κνξηαθή ηαπηνπνίεζε ησλ δέλδξσλ πνπ παξνπζίαζαλ ηα θαιχηεξα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά βαζίζζεθε ζηελ
αλάιπζε ηεο λνπθιενηηδηθήο αιιεινπρίαο ηεο ITS2 πεξηνρήο ηνπ ππξεληθνχ ξηβνζσκηθνχ DNA (nrDNA) (Yao et al.,
2010).
Πίνακαρ 1. Απνηειέζκαηα αλάιπζεο αιιεινπρηψλ απφ ηελ ITS2 πεξηνρή ηνπ nrDNA
ΠΟΙΚΙΛΙΕ
ΔΕΝΔΡΩΝ

% ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΡΥΟΝΣΑΙ ΟΙ ITS2
ITS2 ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΕ
ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΕ

ΚΑΣΑΝΙΑ ΜΔΟΤΝΣΑ
ΑΥΛΑΓΙΑ ΒΤ4/Α

92
99

ΜΗΛΙΑ ΣΔΣΡΑΚΩΜΟ II

84

ΡΟΓΙΑ ΡΟΚΚΑ

99

ΤΚΙΑ BY14/ (ΡΟΓΑ)

99

ΚΑΡΤΓΙΑ ΛΔΠΙΑΝΑ

99

Castanea sativa, KP0964531
Pyrus elaeagrifolia
FG810046.1
Malus sieversii
KF4554333.1
Puccina granatum
JX911350.1
Ficus carica
KF454312.1
Juglans regia
KF454105.1
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Εικ. 2. Ηιεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα αγαξφδεο 1% w/v ησλ πξντφλησλ PCR κε
εθκαγείν ην γελσκηθφ DNA ησλ εηδψλ: 1),Αριαδηά ΒΤ4/Α (δηαδ. 2), Καζηαληά
Μεζνχληα (δηαδ. 3), Μειηά Σεηξάθσκν (δηαδ. 4), Ρνδηά Ρφθθα (δηαδ. 5), πθηά
ΒΤ14/ (δηαδ. 6) θαη εθθηλεηέο: ITS2-S2F , ITS4 Γηαδ.1: 1 Kb DNA Ladder

Αποηελέζμαηα – οπωποθόπων δένδπων
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αιιεινπρηψλ ησλ ITS2 πεξηνρψλ (Πίλαθαο 1), (Δηθ. 2), θαίλεηαη φηη νη δελδξψδεηο πνηθηιίεο
θαζηαληάο θαη κειηάο, εκθαλίδνπλ ζρεηηθά ρακειά πνζνζηά (%) νκνινγίαο κε γλσζηέο ITS2 αιιεινπρίεο. Απφ ην
θπηνυγεηνλνκηθφ έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δελ δηαπηζηψζεθαλ αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο ζηελ αλζεθηηθφηεηα ζε
ερζξνχο θαη αζζέλεηεο ησλ εμεηαδφκελσλ εηδψλ θαη πνηθηιηψλ ζε ζρέζε κε άιιεο εκπνξηθέο πνηθηιίεο. Μφλν ε πνηθηιία
αριαδηάο «Γνπξνπλίηζεο» παξνπζίαζε εμαηξεηηθή αληνρή ζε φινπο ηνπο ερζξνχο θαη ηηο αζζέλεηεο πνπ παξαηεξήζεθαλ
ζε γεηηνληθά δέληξα εκπνξηθψλ πνηθηιηψλ.
ηνπο παξαθάησ Πίλαθεο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ, ηνπ ειέγρνπ ησλ κεραληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ησλ ρεκηθψλ ηδηνηήησλ γηα ηα είδε πνπ εξεπλήζεθαλ.
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Πίνακαρ 2. ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ & ΜΗΥΑΝΙΚΔ ΙΓΙΟΣΗΣΔ
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ςμπεπάζμαηα
Απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ δελδξσδψλ θαιιηεξγεηψλ μερψξηζαλ:
 ε πνηθηιία θεξαζηάο «Διενχζα*» κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, πθή),
 ε πνηθηιία αριαδηάο «Μπξσδηάξηθα*» κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, πθή),
 ε πνηθηιία αριαδηάο «Γνπξνπλίηζεο*» κε βάζε ηελ αληνρή ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο,
 ε πνηθηιία κειηάο «Σεηξαθψκνπ ΙΙ*» κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, πθή),
 ε πνηθηιία ξνδηάο «Ρφθθα*», κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθά (γεχζε, νζκή),
 ε πνηθηιία θαζηαληάο «Μεζνχληαο*» κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθά θαη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά,
 ε πνηθηιία «Λεπηαλά*» θαξπδηάο κε βάζε ηα νξγαλνιεπηηθφ ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
θαη
 ε πνηθηιία ζπθηάο «Ρφδα*» κε βάζε ηνλ νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν.
Απφ ηελ αλάιπζε ησλ αιιεινπρηψλ ησλ ITS2 πεξηνρψλ θαίλεηαη φηη νη δελδξψδεηο πνηθηιίεο θαζηαληάο θαη κειηάο,
πηζαλά, απνηεινχλ ηνπηθέο πνηθηιίεο πνπ εμειίρζεθαλ απφ ηελ Castanea sativa (επξσπατθή θαζηαληά) θαη ηε Malus
sieversii (πξφγνλν ηεο Malus domestica) αληίζηνηρα. Η ππφζεζε απηή ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί πεξεηαίξσ κε ηε ρξήζε
κνξθνινγηθψλ, βηνρεκηθψλ θαη άιισλ κνξηαθψλ δεηθηψλ (π.ρ. αιιεινχρηζε ησλ trnL πεξηνρψλ ηνπ ρισξνπιαζηηθνχ
γνληδηψκαηνο).Η παξαθνινχζεζε ησλ παξαπάλσ πνηθηιηψλ ζα ζπλερηζζεί θαη ηα επφκελα ρξφληα ψζηε λα θαηαιήμνπκε
ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα πιεξέζηεξε αμηνιφγεζε, δηάζσζε θαη δηάδνζε αυτών.

Εικ. 3. Κάζηαλα Μεζνχληαο

Εικ. 4. Μήια ΙΙ Σεηξαθψκνπ

* Πξφθεηηαη γηα ηνπηθέο νλνκαζίεο πνηθηιηψλ

Εικ. 5. Αριάδηα “Γνπξνπλίηζεο”
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Αξιολόγηζη κηπεςηικών

Εικ. 6. Θέζεηο ησλ θεπεπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ έξεπλαο
ζηελ πεξηνρή ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θεπεπηηθψλ δεκηνπξγήζεθαλ
θπηαξηέο απφ ην γελεηηθφ πιηθφ πνπ επηιέρηεθε θαη
άξρηζε ε θαιιηέξγεηα ηνπο ζην ζεξκνθήπην πδξνπνλίαο
ηνπ Σκήκαηνο γηα ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο.
Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε
ηαπηφρξνλα θαη θαιιηέξγεηα γλσζηψλ εκπνξηθψλ
πνηθηιηψλ, ψζηε λα ππάξμεη ε απαξαίηεηε ζχγθξηζε.
Παξάιιεια έγηλαλ κεηξήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί ν
ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ (χςνο θπηνχ, αξηζκφο
θχιισλ, αξηζκφο πιάγησλ βιαζηψλ) θαζψο θαη
κεηξήζεηο ησλ κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο
(κήθνο θχιισλ, κήθνο κίζρνπ, κήθνο πνδίζθνπ, κήθνο
κεζνγνλαηίσλ, θ.α.). Γηα ηα θξνχηα θαη ιαραληθά, απφ ην
Παλεπηζηήκην
Ισαλλίλσλ
(Σκήκα
Υεκείαο)
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξγαλνιεπηηθνί έιεγρνη, ρεκηθέο
αλαιχζεηο, κέηξεζε ησλ κεραληθψλ ηνπο ηδηνηήησλ θαη
πξνζδηνξηζκφο ησλ πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο αλάινγα
κε ην πνηεο αλαιχζεηο επέηξεπε ε θχζε θαη ε θαηάζηαζε
ησλ δεηγκάησλ.
πγθεθξηκέλα βαζκνινγήζεθαλ ε γεχζε, ε νζκή θαη ε
πθή ησλ δεηγκάησλ κε θιίκαθα 0-5 (0-απνξηπηέν, 5άξηζην, κε φξην απνδνρήο ην 3) θαη παξαηεξήζεθε ην
ρξψκα ηεο επηδεξκίδαο. Αληηθαηνπηξίδεη ηελ απνδνρή
ησλ δεηγκάησλ απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Δπίζεο
αμηνινγήζεθαλ νη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ θεπεπηηθψλ
εηδψλ. Οη κεραληθέο ηδηφηεηεο ησλ δεηγκάησλ ζπλίζηαληαη
ζηε κέηξεζε ηεο δχλακεο (Load) πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
απνθφιιεζε ηνπ ππξήλα απφ ηελ ζάξθα φζνλ αθνξά ηα
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θεξάζηα ή ηεο αληίζηαζεο ηεο θινχδαο ζηε δηάηξεζε.
Μεγάιε αληίζηαζε ζπλεπάγεηαη πην ζθιεξή θινχδα,
ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ θεξαζηψλ κεγαιχηεξε
ζπλεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο θαη πξνζθφιιεζή ηεο ζηνλ
ππξήλα. Γελ ππάξρνπλ ζεζπηζκέλα φξηα, απιψο γίλεηαη
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ θαζψο θαη κε ηνλ
νξγαλνιεπηηθφ έιεγρν, εθφζνλ έρεη θαηαγξαθεί απφ
ηνπο θξηηέο. Παξάιιεια θαηά ηε ρεκηθή αλάιπζε ησλ
δεηγκάησλ πξνζδηνξίζηεθαλ:
Ογκομεηπούμενη οξύηηηα (ΣΑ): Μεηξά ηα ζπλνιηθά
νμέα ηνπ δείγκαηνο, αλεμαξηήηνπ κνξθήο θαη εθθξάδεηαη
αλάινγα κε ην νμχ πνπ βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε
αλαινγία ζε θάζε είδνο ή θαηεγνξία θξνχησλ. Π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε ησλ θεξαζηψλ εθθξάδεηαη ζε γξακκάξηα
κειηθνχ νμένο αλά 100 γξακκάξηα λσπνχ βάξνπο
δείγκαηνο (%w/w).
pH: κεηξά ηα νμέα πνπ είλαη ζε δηηζηακέλε κνξθή.
ςνολικά διαλςμένα ζηεπεά (TSS): κεηξήζεθαλ κε
δηαζιαζηκεηξία θαη νπζηαζηηθά αθνξνχλ ηα ζάθραξα πνπ
είλαη ζε κεγαιχηεξε αλαινγία, ηα νμέα θαη φια ηα
δηαιπκέλα ζηεξεά. Δθθξάδεηαη ζε βαζκνχο Brix.
Δείκηηρ ωπίμανζηρ (MI): πξνθχπηεη απφ ην ιφγν
TSS/TA. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη, ηφζν πην ψξηκν ην
θξνχην.
ςνολικό θαινολικό πεπιεσόμενο (TPC): εθθξάδεη ηελ
πηζαλή πεξηεξρφκελε αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηνπ
δείγκαηνο ζε mg ηζνδχλακσλ γαιιηθνχ νμένο αλά εθαηφ
γξακκάξηα λσπνχ βάξνπο ηνπ δείγκαηνο.

Σα θξηηήξηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ πνηθηιηψλ αλαιπηηθά είλαη ηα παξαθάησ:
Σομάηερ
1. Μέγεζνο θαξπνχ θαη νκνηνκνξθία
2. Απφδνζε
3. Οξγαλνιεπηηθφο έιεγρνο (απνδνρή απφ ην
θνηλφ) (ρξψκα, νζκή, γεχζε, πθή)
4. Υεκηθφο έιεγρνο
5. Γηαηεξεζηκφηεηα (εθθξαζκέλε ζηελ αληνρή ζε
δηάηξεζε)
Φαζόλια
1. Μέγεζνο θαξπνχ θαη νκνηνκνξθία
2. Απφδνζε
3. Υξφλνο βξαζκνχ
4. Ύπαξμε ηλψλ κεηά ην βξαζκφ
Πιπεπιέρ
1. Απφδνζε
2. Μέγεζνο θαξπνχ
3. Ύπαξμε ζπεξκάησλ
4. Αληνρή ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο
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Αποηελέζμαηα – ςμπεπάζμαηα Κηπεςηικών
Οη πνηθηιίεο Σνκάηα Πξέβεδαο*, Σνκάηα Φνξηφζη*, θαη Σνκάηα Πέηα* παξνπζηάδνπλ ηα πην πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. Πην ζπγθξηκέλα γηα ηελ πνηθηιία ηεο Σνκάηαο Πξέβεδαο (Δηθ. 7) παξνπζηάδεη κέζν
βάξνο θαξπνχ 195,29 gr κε απφδνζε 1931 gr/θπηφ (ν κάξηπξαο παξνπζηάδεη Μ.Ο. 1969), βαζκνινγία νξγαλνιεπηηθνχ
ειέγρνπ 18,5 (ν κάξηπξαο 14,38) θαη δηαηεξεζηκφηεηα 8 εκέξεο (ν κάξηπξαο 7 εκέξεο).

Εικ. 7. Πνηθηιία Σνκάηα Πξέβεδαο

Εικ. 8. Πνηθηιία Σνκάηα Φνξηφζη

Εικ. 9. Πνηθηιία Σνκάηα Πέηα
10

* Πξφθεηηαη γηα ηνπηθέο νλνκαζίεο πνηθηιηψλ

Η πνηθηιία ηεο Σνκάηαο Φνξηφζη (Δηθ. 8) παξνπζηάδεη κέζν βάξνο θαξπνχ 210,3 gr κε απφδνζε 2073 gr/θπηφ (ν
κάξηπξαο παξνπζηάδεη Μ.Ο. 1969), βαζκνινγία νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ 18,4 (ν κάξηπξαο 14,38) θαη δηαηεξεζηκφηεηα 7
εκέξεο (ν κάξηπξαο 7 εκέξεο). Η πνηθηιία ηεο Σνκάηαο Πέηα (Δηθ. 9) παξνπζηάδεη κέζν βάξνο θαξπνχ 187,5 gr κε
απφδνζε 1898 gr/θπηφ (ν κάξηπξαο παξνπζηάδεη Μ.Ο. 1969), βαζκνινγία νξγαλνιεπηηθνχ ειέγρνπ 18,3 (ν κάξηπξαο
14,38) θαη δηαηεξεζηκφηεηα 6 εκέξεο (ν κάξηπξαο 7 εκέξεο).
Οη πνηθηιίεο ηνπ Αλαξξηρψκελνπ θαζνιηνχ (καχξνπ) Σεηξάθσκν 1 (Δηθ. 10) θαη Αλαξξηρψκελν θαζφιη Παιαηνθάηνπλνπ 2
(Δηθ. 11) παξνπζηάδνπλ ηα πην πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε. Πην ζπγθξηκέλα γηα ηελ
πνηθηιία ηνπ αλαξξηρψκελνπ θαζνιηνχ (καχξνπ), απηή παξνπζηάδεη ιίγεο ίλεο, κε ρξφλν βξαζκνχ 13 ιεπηά. Η πνηθηιία
ηνπ αλαξξηρψκελνπ θαζνιηνχ Παιαηνθάηνπλνπ 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ απνπζία ηλψλ, κε ρξφλν βξαζκνχ 15 ιεπηά.
Απφ ηηο πηπεξηέο, ν πιεζπζκφο Πξέβεδαο (Δηθ. 12) απεδείρζε άθξσο ελδηαθέξσλ, αθνχ έδεημε εμαηξεηηθά αληνρή ζε
σίδην θαη αθίδεο θαζψο θαη ζε πνηφηεηα θαξπνχ θαη κέγεζνο παξαγσγήο. Όζνλ αθνξά ηηο κειηηδάλεο απεδείρζε φηη
επξφθεηην γηα ζπφξνπο, πνπ είραλ ζπιιερζεί πξφζθαηα απφ πνηθηιίεο ηνπ εκπνξίνπ. Σέινο ε θαιιηέξγεηα ησλ
πιεζπζκψλ ησλ αγγνπξηψλ πζηέξεζε ζεκαληηθά ζε φια ηα θξηηήξηα ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο.

Εικ. 10. Πνηθηιία Αλαξξηρψκελν θαζφιη (καχξν) Σεηξάθσκν 1
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Εικ. 11. Πνηθηιία Αλαξξηρψκελν θαζφιη Παιαηνθάηνπλν 2

Εικ. 12. Πνηθηιία πηπεξηάο Πξέβεδα
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