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Η καλλιέργεια της φιστικιάς έχει ιδιαίτερη σημασία για την 
αξιοποίηση πολλών περιοχών της χώρας μας, που χαρα-
κτηρίζονται από ξηροθερμικό κλίμα και αλκαλικά εδάφη.
Παράλληλα παρουσιάζει παγκόσμια μεγάλο οικονομικό 
ενδιαφέρον, αφού μόνο η ΕΕ των 25 κρατών μελών πα-
ράγει κατά μέσο όρο ετησίως 11.000 τόνους φιστίκια (με 
πρώτη παραγωγό την Ελλάδα), ενώ απαιτούνται για την 
ικανοποίηση των αναγκών της ετησίως εισαγωγές μεγα-
λύτερες των 100.000 τόννων.

Στη χώρα μας μέχρι σήμερα καλλιεργείται σχεδόν απο-
κλειστικά μόνο μια θηλυκή ποικιλία, η Αιγίνης, ενώ ως 
επικονιαστές χρησιμοποιούνται τρεις αρσενικές ποικιλίες 
οι «Α», «Β» και «Γ». 

Οι μονογραφίες των πιο εκλεκτών ξενικών και εγχώριων 
ποικιλιών φιστικιάς, που παρατίθενται στη συνέχεια με αλ-

φαβητική σειρά, έχουν προκύψει από αξιολόγηση των ποι-
κιλιών φιστικιάς πειραματικών συλλογών, που βρίσκονται 
εγκατεστημένες στο αγρόκτημα του Σταθμού Γεωργικής 
Έρευνας Βαρδατών (ΣΓΕΒ) και οι παρατηρήσεις έγιναν 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο του IPGRI (1997), Descriptors 
for Pistachio (Pistacia vera L.). 

Οι ημερομηνίες που αναφέρονται στην εποχή ανθοφορί-
ας, εποχή ωρίμανσης καρπού κ.λπ., είναι οι μέσοι όροι 
επαρκών ετών παρατηρήσεων και για να είναι μεταξύ 
τους συγκρίσιμοι αφορούν την ίδια χρονική περίοδο, 1998 
– 2006. Επιπλέον για την καλύτερη ενημέρωση των ενδια-
φερομένων παρατίθεται συνοπτικός πίνακας με τα κυρι-
ότερα μετεωρολογικά στοιχεία της περιόδου 1998 – 2006, 
από μετεωρολογικό κλωβό εγκατεστημένο στο αγρόκτημα 
του ΣΓΕΒ.

Μονογραφίες ποικιλιών φιστικιάς
Δρ Δήμος Ρούσκας, Τακτικός Ερευνητής 

Ιωάννης Ακρίβος, Εντεταλμένος Ερευνητής 
Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών Φθιώτιδας 

Ελένη Τσαντίλη, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Χαρίκλεια Τακιδέλλη, Γεωπόνος 
Eργαστήριο Δενδροκομίας, ΓΠΑ 

Μέσοι όροι των κυριότερων μετεωρολογικών στοιχείων και απόλυτες τιμές μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας 
περιόδου 1998 – 2006 του μετεωρολογικού κλωβού του ΣΓΕ Βαρδατών.

Περίοδος 1998-2006 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕΚ

Μ.Ο. μέσης 
θερμοκρασίας oC

6,4 7,5 10,9 14,7 19,6 24,3 25,8 25,4 21,1 17,2 11,4 7,2

Μ.Ο. μέγιστης 
θερμοκρασίας oC

18,8 19,8 25,5 28,0 31,8 36,6 37,7 37,4 34,6 29,1 24,5 19,7

Απόλυτη μέγιστη 
θερμοκρασία oC

21,8 22,0 33,5 30,0 34,5 39,3 41,3 40,2 38,8 33,2 27,5 23,3

Μ.Ο. ελάχιστης 
θερμοκρασίας oC

-4,4 -4,4 -2,0 1,4 6,2 11,1 14,3 14,1 9,0 3,5 -0,6 -5,1

Απόλυτη ελάχιστη 
θερμοκρασία oC

-7,6 -11,5 -6,0 -4,0 3,6 9,4 11,0 12,0 6,0 1,0 -5,1 -12,4

Μ.Ο. σχετικής υγρασίας % 79,4 75,4 71,4 69,5 64,3 58,4 63,2 64,5 68,7 76,5 81,6 83,4

Μ.Ο. βροχόπτωσης mm 67,3 62,1 69,5 43,4 36,0 11,7 34,3 9,5 27,6 37,9 77,7 93,6



Ώρες θερμοκρασιών μικρότερες των +7ο C, κατά μήνα και έτος,
περιόδου 2003-2006 του μετεωρολογικού κλωβού του ΣΓΕ Βαρδατών.

Έτος 

Ώρες θερμοκρασιών < +7ο C

Σύνολο 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

2003 482 396 242 44 0 0 0 0 0 23 58 364 1.609

2004 463 367 236 62 9 0 0 0 0 3 189 281 1.610

2005 457 408 236 107 1 0 0 0 0 51 244 305 1.809

2006 526 386 172 24 18 0 0 0 0 15 268 352 1.761

Οι περισσότερες ποικιλίες φιστικιάς για την επαρκή διακοπή 
του ληθάργου τους, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, απαιτούν 
800-1000 ώρες σε χαμηλές θερμοκρασίες (<+7ο C) κατά 
τη χειμερινή περίοδο. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι 
χαμηλές θερμοκρασίες (<+7ο C) κατά τη χειμερινή περίο-
δο, στο αγρόκτημα του ΣΓΕΒ, επαρκούν για τη διακοπή του 
λήθαργου των ποικιλιών της φιστικιάς, με αποτέλεσμα την 
ομαλή χρονικά ανθοφορία των ποικιλιών και την επιλογή 
των κατάλληλων επικονιαστών. Όμως, για αρκετές περι-
οχές της Ν. Ελλάδας, με θερμότερους χειμώνες, εφιστάται 
ιδιαίτερα η προσοχή στην επιλογή των επικονιαστών, γιατί 
πολλές χρονιές δεν ικανοποιούνται επαρκώς οι ανάγκες 
των πιο απαιτητικών σε λήθαργο ποικιλιών, με αποτέλε-
σμα να δημιουργείται σύγχυση στην ανθοφορία. Έτσι οι 

μικρότερων απαιτήσεων σε χαμηλές θερμοκρασίες αρσε-
νικές ποικιλίες Α και Β ανθίζουν πολύ πριν την Αιγίνης, 
ενώ η πιο απαιτητική αρσενική ποικιλία Γ ανθίζει μετά 
την ανθοφορία της Αιγίνης και η επικονίαση καθίσταται 
προβληματική έως ανέφικτη.

Οι παρατηρήσεις έδειξαν ότι όλες οι αναφερόμενες ποι-
κιλίες είναι ευαίσθητες στους μύκητες σεπτόρια (φύλλω-
μα), βοτρυοσφαίριες (μελανώσεις καρπών) καθώς και 
στα έντομα ευρύτομο και ψύλλα και γι’αυτό απαιτείται 
συστηματική προληπτική φυτοπροστασία.

Τα καρπολογικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε ξηρούς 
καρπούς με υγρασία 5-6%. Σε 8 από τις 12 περιγραφόμενες 
ποικιλίες έγιναν επιπλέον αναλύσεις ποιότητας καρπών: 

πρωτεΐνες (Kjeldal), λίπος (Soxhlet) λιπαρά 
οξέα (αέριος υγρο-χρωματογραφία), στο 
εργαστήριο Δενδροκομίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημειώνεται ότι για όλες τις αναγραφό-
μενες ποικιλίες υπάρχει δυνατότητα χο-
ρήγησης μικρού αριθμού εμβολίων στους 
ενδιαφερόμενους, με προτεραιότητα για 
τη δημιουργία μητρικών δένδρων εμβολι-
οληψίας.
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ΑΙΓΙΝΗΣ (Aegina)
Καταγωγή: Ελλάδα, προήλθε από επιλογή σποροφύτου 

(το πιθανότερο της ποικιλίας Ashoury). 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 7/4 – 17/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 23/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 17/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή 
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): 
Peters ή «Β» ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 20 x 11 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 0,98 – 1,01 g.
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 72 – 85%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό και έως τα 3/4 του μήκους του
Ποσοστό ψίχας: 56- 57% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πρασινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 20%
Λίπος: 51% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 6,1
Ελαϊκό οξύ: αποτελεί το 61,8% της συνολικής ποσότητας 
των λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: αποτελεί το 19,0% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: αποτελεί το 0,38% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, με ψίχα καρπού πρασινόλευκη και πολύ 
καλής ποιότητας, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία. 

Ajamy
Καταγωγή: Συρία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: ζωηρή
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 9/4 – 20/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 20/8
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502 
Συμπληρωματικοί επικονιαστές: «Γ» ή «Β/Δ»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 21 x 12 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,02 – 1,05 g. 
Ποσοστό ψίχας: 56- 57% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πράσινη έως πρασινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 76 – 90%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό και έως τα 3/4 του μήκους του

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, 
με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας, πιο πράσινη ψίχα και 
πιο μεγαλόκαρπη από την Αιγίνης, γευστικά κατά την εκτίμησή 
μας (οργανοληπτικά) είναι ελαφρά κατώτερη της Αιγίνης. 

  I. ΘΗΛΥΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ



Bronte
Καταγωγή: Ιταλία (Σικελία)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 8/4 – 19/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 18/8
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 75 – 88%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό και έως τα 3/4 του μήκους του
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 21 x 11 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,01 – 1,03 g. 
Ποσοστό ψίχας: 56% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά πρασι-
νόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή 
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 19%
Λίπος: 53% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 4,8
Ελαϊκό οξύ: αποτελεί το 61,3% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: αποτελεί το 13,2% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: αποτελεί το 0,44% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, 
με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. 

Cerasola
Καταγωγή: Ιταλία 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 7/4 – 18/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 23/8
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: Επίμηκες με μονόπλευρη 
κύρτωση (κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 70 – 85%
Άνοιγμα καρπού: συνήθως ασύμμετρο και σπανιότερα 
συμμετρικό και έως τα 3/4 του μήκους του
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 22 x 11 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,03 – 1,06 g.
Ποσοστό ψίχας: 54% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά πρασι-
νόλευκη έως κιτρινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή 
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 20,5%
Λίπος: 51% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 5,7
Ελαϊκό οξύ: αποτελεί το 71,2% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: αποτελεί το 9,6% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: αποτελεί το 0,11% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφο-
ρία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. Συγκριτικά με την 
Αιγίνης είναι πιο μεγαλόκαρπη, αλλά η ψίχα της είναι λιγότερο 
πράσινη.
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Joley 
Καταγωγή: Καλιφόρνια

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: πλαγιόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 10/4 – 20/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 28/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 23/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή έως πολύ καλή 
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502 (δεν την καλύπτει πλήρως, 
απαιτούνται πιο όψιμοι επικονιαστές που δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί) «Γ» ή «Β/Δ» 
Συμπληρωματικοί Επικονιαστές: «Γ» ή «Β/Δ»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: Επίμηκες με μονόπλευρη 
κύρτωση (κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 75 – 88%
Άνοιγμα καρπού: ελαφρά ασύμμετρο, με βάθος σχισίματος έως 
τα 3/4 του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 21 x 11 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,01 – 1,04 g.
Ποσοστό ψίχας: 55% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πρασινόλευκη έως κιτρινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή 
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 18,1%
Λίπος: 53,5% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 6,5
Ελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 66,5% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 14,7% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: ανέρχεται στο 0,35% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφο-
ρία, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. Συγκριτικά με την 
Αιγίνης είναι ελαφρώς πιο μεγαλόκαρπη, αλλά η ψίχα της είναι 
λιγότερο πράσινη. 

Kerman 
Καταγωγή: Καλιφόρνια 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 11/4 – 21/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 27/8
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: μέση έως καλή 
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502 (δεν την καλύπτει πλήρως, 
απαιτούνται πιο όψιμοι επικονιαστές που δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί) «Γ» ή «Β/Δ» 
Συμπληρωματικοί επικονιαστές: «Γ» ή «Β/Δ» ή Peters

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 59 – 74%
Άνοιγμα καρπού: ασύμμετρο, με βάθος σχισίματος έως τα 2/3 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 23 x 14 x 13
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,38 – 1,42 g.
Ποσοστό ψίχας: 46 – 47% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
κιτρινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: καλή 
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 19,9%
Λίπος: 49,4% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 4,1
Ελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 50,8% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 23,7% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: ανέρχεται στο 0,30% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ μεγαλόκαρπη ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενι-
αυτοφορία, με χαμηλό ποσοστό ανοικτών καρπών και χαμηλό 
ποσοστό ψίχας. Η ψίχα του καρπού είναι κιτρινόλευκη καλής 
ποιότητας.



Mateur
Καταγωγή: Τυνησία, όπου αποτελεί και τη 

κυριότερη ποικιλία

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: ζωηρή
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 7/4 – 18/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 25/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 21/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 20/8
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο ή 7ο έτος
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: πολύ καλή 
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές ή επίμηκες κοντό με 
μονόπλευρη κύρτωση (κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 76 – 90%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 4/5 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 21 x 11 x 12
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,01 – 1,04 g.
Ποσοστό ψίχας: 56% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πράσινη έως πρασινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή 

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, 
με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. 

Mumtaz
Καταγωγή: Ιράν 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: σχετικά αδύνατη
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 10/4 – 20/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 24/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 26/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 5ο ή 6ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 12ο ή 13ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή-πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502 (δεν την καλύπτει πλήρως, 
απαιτούνται πιο όψιμοι επικονιαστές που δεν έχουν ακόμη 
αξιολογηθεί) «Γ» ή «Β/Δ» 
Συμπληρωματικοί επικονιαστές: «Γ» ή «Β/Δ» ή Peters

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ελλειπτικό έως στρογγυλοειδές
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 80 – 90%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 4/5 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 19 x 14 x 12 
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,12 – 1,15 g.
Ποσοστό ψίχας: 52 – 53% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
κιτρινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: καλή
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 20,3%
Λίπος: 46,9% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 4,7
Ελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 53,9% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 22,6% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: ανέρχεται στο 0,24% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Μεγαλόκαρπη ποικιλία, πολύ παραγωγική, με ισχυρή 
παρενιαυτοφορία και με κιτρινόλευκη καλής ποιότητας ψίχα.
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Ποντίκης
Καταγωγή: Ελλάδα, προήλθε από επιλογή σποροφύτου 

της ποικιλίας Αιγίνης που πραγματοποίησε 
ο καθηγητής του ΓΠΑ Κ. Ποντίκης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: ζωηρή
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 7/4 – 19/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 26/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 23/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 21/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο έως 7ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 13ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή – πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 78 – 90%
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 20 x 11 x 11 
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 0,96 – 0,99g.
Ποσοστό ψίχας: 56- 57% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πράσινη έως πρασινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή 
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό και έως τα 3/4 του μήκους του
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 19,7%
Λίπος: 53% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 5,1
Ελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 66,8% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 11,9% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: ανέρχεται στο 0,13% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, 
με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας, πιο πράσινη από την 
Αιγίνης και ελαφρά αρωματική γεύση.

Red Aleppo 
Καταγωγή: Συρία, όπου είναι και η κυρίαρχη ποικιλία. 

Σύμφωνα με το Σύριο ερευνητή A. Hadj-Hassan 
(University of Aleppo) η Red Aleppo είναι μια επιλογή της
 Ashoury (όμοια χαρακτηριστικά) που καλλιεργείται στην 

περιοχή Aleppo της Συρίας. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: ζωηρή
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 7/4 – 18/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 28/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 23/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 17/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο έως 7ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 14ο έτος
Παραγωγικότητα: καλή – πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
 Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 74 – 86%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 3/4 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 20 x 11 x 11 
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 0,98 – 1,01 g.
Ποσοστό ψίχας: 56-57% 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πράσινη έως πρασινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: πολύ καλή

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με ισχυρή παρενιαυτοφορία, 
με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας. 



Sirora
Καταγωγή: Αυστραλία, από επιλογή σποροφύτων 

της Red Aleppo, το 1980.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: μέση
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 8/4 – 19/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 25/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 20/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 5ο έτος
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 12ο έτος
Παραγωγικότητα: πολύ καλή
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502, ή «Γ», ή «Β/Δ»
Συμπληρωματικοί επικονιαστές (πρωϊμότεροι): Peters ή «Β» 
ή Chico ή «Α»

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: ωοειδές με μονόπλευρη κύρτωση 
(κοιλαράτος)
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: πολύ καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 92 – 98%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 3/4 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 21 x 12 x 11
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 1,02 – 1,05 g.
Ποσοστό ψίχας: 56 % 
Αναλύσεις ποιότητας σε Ξηρή Ουσία ψίχας:
Πρωτεΐνες: 19,1%
Λίπος: 52% 
Σχέση λιπαρών οξέων ακόρεστα /κορεσμένα: 6,6
Ελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 64,6% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων 
Λινελαϊκό οξύ: ανέρχεται στο 16,7% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων
Λινολενικό οξύ: ανέρχεται στο 0,24% της συνολικής ποσότητας 
λιπαρών οξέων

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Πολύ καλή ποικιλία, παραγωγική, με το υψηλότερο ποσοστό 
ανοικτών καρπών, με ψίχα καρπού πολύ καλής ποιότητας, με 
σχετικά ισχυρή παρενιαυτοφορία.

Sfax
Καταγωγή: Τυνησία, παλιά ποικιλία που καλλιεργείται 

περίπου 200 χρόνια 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
Μορφή κόμης: ημιορθόκλαδη
Ζωηρότητα βλάστησης: σχετικά αδύνατη
Απλά φύλλα ανά σύνθετο: 3 ή 5
Εποχή ανθοφορίας (έναρξη-λήξη): 9/4 – 18/4
Πρωϊμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/3 το 2001
Οψιμότερη έναρξη ανθοφορίας: 27/4 το 2003
Εποχή ωρίμανσης καρπού (80% των καρπών με ώριμα 
περικάρπια): 21/8 
Ταχύτητα εισόδου στην καρποφορία: 6ο έτος 
Είσοδος στην πλήρη καρποφορία: 12ο έτος
Παραγωγικότητα: πολύ καλή 
Κύριοι επικονιαστές: Macho 502 
Συμπληρωματικοί επικονιαστές: «Γ» ή «Β/Δ» ή Peters

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥ
Σχήμα φιστικιών με κέλυφος: επίμηκες κοντό έως ωοειδές 
Εμφάνιση φιστικιών με κέλυφος: καλή
Ποσοστό ανοικτών φιστικιών: 78 – 90%
Άνοιγμα καρπού: συμμετρικό, με βάθος σχισίματος έως τα 3/4 
του μήκους του καρπού
Διαστάσεις φιστικιού με κέλυφος σε χιλιοστόμετρα: 19 x 10 x 10 
Μέσο βάρος φιστικιού με κέλυφος: 0,87 – 0,90 g.
Ποσοστό ψίχας: 54-56 % 
Χρωματισμός ψίχας: εξωτερικά πράσινη και εσωτερικά 
πρασινόλευκη έως κιτρινόλευκη
Ποιότητα ψίχας: καλή έως πολύ καλή

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Μικρόκαρπη, πολύ παραγωγική ποικιλία, με ισχυρή 
παρενιαυτοφορία και έντονη τάση παρθενοκαρπίας, ψίχα 
καρπού πρασινόλευκη και καλής ποιότητας ψίχα.

Πληροφορίες: Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Βαρδατών, 
Νέο Κρίκελλο, 351 00 Λαμία, 
τηλ.: 22310 81246, fax: 2231 81822, e-mail: sgeb@otenet.gr


