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Καρυδιά

••Όλες οι καλλιεργούµενες ποικιλίες από Όλες οι καλλιεργούµενες ποικιλίες από Juglans regiaJuglans regia. . 
Στην Καλιφόρνια οι Στην Καλιφόρνια οι J. nigra J. nigra και κύρια η και κύρια η J. hindsii J. hindsii 
µόνο για υποκείµενο και υβρίδιαµόνο για υποκείµενο και υβρίδια..

••Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσµιας Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσµιας ••Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσµιας Μεγάλη παραγωγή σε ΗΠΑ (>40% της παγκόσµιας 
παραγωγής). Ελλάδα περίπου 2,2 εκατ. δέντρα και παραγωγής). Ελλάδα περίπου 2,2 εκατ. δέντρα και 
2211000 τόννοι καρύδια ψίχα000 τόννοι καρύδια ψίχα ((55ηη παγκοσµίως). παγκοσµίως). 

•• Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε πολλά µικροκλίµατα Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε πολλά µικροκλίµατα 
από ζεστά παραθαλάσσια έως ορεινά ηπειρωτικά.από ζεστά παραθαλάσσια έως ορεινά ηπειρωτικά.



Ποικιλίες της καρυδιάς

••Οι περισσότερες ποικιλίες από την Καλιφόρνια µε Οι περισσότερες ποικιλίες από την Καλιφόρνια µε 
επιλογή για πλαγιοκαρπία, µέγεθος δέντρου, ποιότητα επιλογή για πλαγιοκαρπία, µέγεθος δέντρου, ποιότητα 
καρπού, παραγωγικότητα και κλιµατικές απαιτήσεις.καρπού, παραγωγικότητα και κλιµατικές απαιτήσεις.

••Ακροκαρπία και πλαγιοκαρπία. Μόνοικο και Ακροκαρπία και πλαγιοκαρπία. Μόνοικο και 
δικλινές δέντρο. Πρωτανδρία δικλινές δέντρο. Πρωτανδρία -- πρωτογυνία πρωτογυνία --
οµογαµία. Πρωϊµανθείς οµογαµία. Πρωϊµανθείς -- µέσης εποχής άνθισης µέσης εποχής άνθισης --
οψιµανθείςοψιµανθείς



Ποικιλίες της καρυδιάς

••FranquetteFranquette: παλιά γαλλική ποικιλία, µεγάλο δέντρο, : παλιά γαλλική ποικιλία, µεγάλο δέντρο, 
λίγο παραγωγική, για ορεινές περιοχές και επικονίασηλίγο παραγωγική, για ορεινές περιοχές και επικονίαση
••HartleyHartley: από τις κύριες Καλιφορνέζικες ποικ., όχι : από τις κύριες Καλιφορνέζικες ποικ., όχι 
πλαγιοκαρπία, µεγάλο δέντρο, άριστο καρύδι.πλαγιοκαρπία, µεγάλο δέντρο, άριστο καρύδι.
••ChandlerChandler: η καλύτερη σε ποιότητα και παραγωγή, : η καλύτερη σε ποιότητα και παραγωγή, ••ChandlerChandler: η καλύτερη σε ποιότητα και παραγωγή, : η καλύτερη σε ποιότητα και παραγωγή, 
πλαγιοκαρπεί. Επικ. πλαγιοκαρπεί. Επικ. Vina, Franquette.Vina, Franquette.
••Άλλες πλαγιοκαρπούσες προς επέκταση: Άλλες πλαγιοκαρπούσες προς επέκταση: Vina, Vina, 
Ηλιάνα και Pedro (Ηλιάνα και Pedro (αλληλοεπικονιάζονται για περιοχές αλληλοεπικονιάζονται για περιοχές 
µε λίγους παγετούς) και µε λίγους παγετούς) και Amigo, Gustine (Amigo, Gustine (για θερµές για θερµές 
περιοχές).περιοχές).
••Για πυκνή (Για πυκνή (hedgerow):hedgerow): ChicoChico, , VinaVina (οι δύο (οι δύο 
βακτήριο), Ηλιάνα βακτήριο), Ηλιάνα 





∆ιαφορά στην εκβλάστηση!∆ιαφορά στην εκβλάστηση!



Υποκείµενα - Πολλαπλασιασµός

••Για την καρυδιά στην Ελλάδα µόνο εµβολιασµό σε Για την καρυδιά στην Ελλάδα µόνο εµβολιασµό σε 
σπορόφυτο καρυδιάςσπορόφυτο καρυδιάς J. regiaJ. regia..

••Ο σπόρος στο έδαφος φυτωρίου από το Φθινόπωρο Ο σπόρος στο έδαφος φυτωρίου από το Φθινόπωρο ••Ο σπόρος στο έδαφος φυτωρίου από το Φθινόπωρο Ο σπόρος στο έδαφος φυτωρίου από το Φθινόπωρο 
(προσοχή κινδυνεύει από νέκρωση όταν αφυδατωθεί), (προσοχή κινδυνεύει από νέκρωση όταν αφυδατωθεί), 
φυτρώνει το Μάρτιο, το σπορόφυτο αναπτύσσεται φυτρώνει το Μάρτιο, το σπορόφυτο αναπτύσσεται 
όλο το έτος. Την επόµενη Άνοιξη ξαναεκβλαστάνει και όλο το έτος. Την επόµενη Άνοιξη ξαναεκβλαστάνει και 
το Μάιο γίνεται πλακίτης εµβολιασµός µε εµβόλια το Μάιο γίνεται πλακίτης εµβολιασµός µε εµβόλια 
διατηρηµένα στο ψυγείο από το Μάρτιο. Ποσοστά διατηρηµένα στο ψυγείο από το Μάρτιο. Ποσοστά 
επιτυχίας συχνά όχι υψηλά. Και µέχρι ανάπτυξη επιτυχίας συχνά όχι υψηλά. Και µέχρι ανάπτυξη 
εµβολίου 1εµβολίου 1--2 έτη. Γι’ αυτό ακριβά φυτά.2 έτη. Γι’ αυτό ακριβά φυτά.



Σπορόφυτα στο φυτώριοΣπορόφυτα στο φυτώριο





Πυκνή φύτευση για ξυλεία, 2µ*2µ





11οο έτος κύπελλο από ανεπτυγµένο µονοστέλεχο δενδρύλλιοέτος κύπελλο από ανεπτυγµένο µονοστέλεχο δενδρύλλιο





22οο έτος από ζωηρό δενδρύλλιο, προσοχή άρδευση και ύψος κορµούέτος από ζωηρό δενδρύλλιο, προσοχή άρδευση και ύψος κορµού













11οο έτος για κεντρικό άξονα, 15 Ιουλίουέτος για κεντρικό άξονα, 15 Ιουλίου

Ηλιόκαυµα στον κορµόΗλιόκαυµα στον κορµό



Κεντρικός άξονας: 2ο έτος, ΑύγουστοςΚεντρικός άξονας: 2ο έτος, Αύγουστος

Προστασία κορµούΠροστασία κορµού
από ηλιόκαυµααπό ηλιόκαυµα

Ζιζάνια πρώτα έτη µεΖιζάνια πρώτα έτη µε
φρεζαρίσµατα και καλλιεργητέςφρεζαρίσµατα και καλλιεργητές



Σε δυνατούς βλαστούς διπλοί οφθαλµοίΣε δυνατούς βλαστούς διπλοί οφθαλµοί





Σε Σε J. nigra,J. nigra,ώριµα δέντραώριµα δέντρα



Πυκνή φύτευση καρυδιές σε φυτικό τοίχοΠυκνή φύτευση καρυδιές σε φυτικό τοίχο



Στην έναρξη φουσκώµατοςΣτην έναρξη φουσκώµατος





Νωρίς τον Απρίλιο, θηλυκά άνθη Νωρίς τον Απρίλιο, θηλυκά άνθη HartleyHartley



Τον ΙούνιοΤον Ιούνιο



Τον ΑύγουστοΤον Αύγουστο



Κλιµατικές απαιτήσεις

••Παγετοί την Άνοιξη (<Παγετοί την Άνοιξη (<--3 3 °°CC ) ζηµιά στους ) ζηµιά στους 
ανθοφόρους νεαρούς βλαστούς (ανάλογα την εποχή ανθοφόρους νεαρούς βλαστούς (ανάλογα την εποχή 
έκπτυξης κάθε ποικιλίας).έκπτυξης κάθε ποικιλίας).
••Παγετοί Χειµώνα ζηµιώνουν σε θερµ. <Παγετοί Χειµώνα ζηµιώνουν σε θερµ. <--9 9 °°CC. Το . Το 
∆εκέµβριο 2001 µε ∆εκέµβριο 2001 µε --23 23 °°CC πάγωσαν όλα τα βλαστικά πάγωσαν όλα τα βλαστικά 
µέρη των δέντρων (οφθαλµοί, βλαστοί, κορµός) στη µέρη των δέντρων (οφθαλµοί, βλαστοί, κορµός) στη 
ΘεσσαλίαΘεσσαλία,, αλλά από ζωντανά παρεγχυµατικά αλλά από ζωντανά παρεγχυµατικά 
κύτταρα ξαναβλάστησαν τα περισσότερα δέντρα.κύτταρα ξαναβλάστησαν τα περισσότερα δέντρα.

••Απαιτήσεις σε ψύχος το Χειµώνα για οµαλή άνθιση Απαιτήσεις σε ψύχος το Χειµώνα για οµαλή άνθιση 
από λίγες έως πολλές ώρες ανάλογα την ποικιλία.από λίγες έως πολλές ώρες ανάλογα την ποικιλία.



VinaVina, νεκρό εµβόλιο από παγετό ∆εκ. 2001, νεκρό εµβόλιο από παγετό ∆εκ. 2001



Κλιµατικές απαιτήσεις συνέχεια

••Υγρασία και ζέστη προκαλούν έξαρση του Υγρασία και ζέστη προκαλούν έξαρση του 
βακτηριακού έλκους.βακτηριακού έλκους.
••Υγρασίες κοντά στη συγκοµιδή υποβαθµίζουν την Υγρασίες κοντά στη συγκοµιδή υποβαθµίζουν την 
ποιότητα του καρυδιού (λέκιασµα ενδοκαρπίου και ποιότητα του καρυδιού (λέκιασµα ενδοκαρπίου και 
σκοτεινού χρώµατος ψίχα, σήψεις ψίχας).σκοτεινού χρώµατος ψίχα, σήψεις ψίχας).
••Υψηλές θερινές θερµοκρασίες (>38 Υψηλές θερινές θερµοκρασίες (>38 °°C) C) προκαλούν προκαλούν 
και ηλιόκαυµα µε υποβάθµιση χρώµατος και γεύσης και ηλιόκαυµα µε υποβάθµιση χρώµατος και γεύσης 
της ψίχας.της ψίχας.
••Απαιτούνται βαθιά εδάφη καθώς το ριζικό σύστηµα Απαιτούνται βαθιά εδάφη καθώς το ριζικό σύστηµα 
είναι µεγάλο. είναι µεγάλο. 





Άρδευση

•Η καρυδιά σε εντατικούς οπωρώνες πρέπει να 
αρδεύεται για καλή ποιότητα καρπού και έχει µεγάλες 
ανάγκες σε νερό (έως 600 κµ/στρ). Οι εκτατικής 
µορφής ορεινοί καρυδεώνες δεν αρδεύονται.

•Η άρδευση µπορεί να γίνει µε αυτόµατο σύστηµα 
ατοµικών µπεκ ή µε σταγόνες (επιδοτείται στην 
Ελλάδα). Για υποβοήθηση της µηχανικής συγκοµιδής 
και εξοικονόµηση νερού η υπόγεια άρδευση 
χρησιµοποιείται στην Καλιφόρνια.



Λίπανση

• Ν: απαιτητική αλλά όχι υπερβολές. Πρέπει σε πλήρη 
καρποφορία έως 16 µον. Ν το στρέµµα (1 µον./δέντρο)
• Το Ν σε τρεις δόσεις: 3/5 αρχές Μαρτίου, 1/5 αρχές 
Μάη, 1/5 µέσα Ιουλίου. Στην Καλιφόρνια σε 2 ίσες 
δόσεις, Ιούνιο και Ιούλιο.δόσεις, Ιούνιο και Ιούλιο.
• Ο Ρ: 20 µον./στρέµµα στην εγκατάσταση, 5 µον./στρ 
το ∆εκέµβριο/έτος.
• Το Κ: έως 16 µον/στρ το χειµώνα
• Έλλειψη Β: έως 150 γρ βόρακα το δέντρο/2-3 έτη
• Έλλειψη Zn: διαφυλλικά Σεπτέµβριο ή τέλος 
χειµώνα



Κλάδεµα - ∆ιαµόρφωση

••Κλάδεµα το Χειµώνα. Απαλείψεις, κλαδοκάθαρο. Σε Κλάδεµα το Χειµώνα. Απαλείψεις, κλαδοκάθαρο. Σε 
Καλιφόρνια και µηχανικά µέσα για κλάδεµα.Καλιφόρνια και µηχανικά µέσα για κλάδεµα.

••Αποστάσεις φύτευσης 8Αποστάσεις φύτευσης 8--10 * 810 * 8--10 µ σε τετράγωνα (7 10 µ σε τετράγωνα (7 
έως 16 δέντρα το στρέµµα). Την έως 16 δέντρα το στρέµµα). Την Chandler Chandler έως και έως και 
7*8 µ (18 δέντρα το στρέµµα).7*8 µ (18 δέντρα το στρέµµα).
••Στην Ελλάδα διαµόρφωση κόµης σε κύπελλο. Στην Ελλάδα διαµόρφωση κόµης σε κύπελλο. 
Καλιφόρνια: τροποποιηµένο κεντρικό άξονα (για Καλιφόρνια: τροποποιηµένο κεντρικό άξονα (για 
µηχανική συγκοµιδή) και φυτοφράκτη (µε µηχανικό µηχανική συγκοµιδή) και φυτοφράκτη (µε µηχανικό 
κλάδεµα).κλάδεµα).
••Απαιτείται φύτευση έως 30% επικονιαστών.Απαιτείται φύτευση έως 30% επικονιαστών.



20 ετών καρυδιές20 ετών καρυδιές

Ώριµος καρυδεώνας,Ώριµος καρυδεώνας,
κεντρικός άξοναςκεντρικός άξονας



Κεντρικός άξοναςΚεντρικός άξονας
τροποποιηµένος για τροποποιηµένος για 
µηχανική συγκοµιδήµηχανική συγκοµιδή



Παραγωγικότητα

••Από το 5Από το 5οο έτος έως 250 κιλά το στρέµµαέτος έως 250 κιλά το στρέµµα

•• Σε βουνά και φτωχά εδάφηΣε βουνά και φτωχά εδάφη-- κακή περιποίηση, έως κακή περιποίηση, έως 
200 κιλά το στρέµµα τα ώριµα δέντρα (>10 ετών)200 κιλά το στρέµµα τα ώριµα δέντρα (>10 ετών)

•• Σε γόνιµα εδάφη και καλή φροντίδα έως 650Σε γόνιµα εδάφη και καλή φροντίδα έως 650--750 750 
κιλά στο στρέµµα (άσπαστα βέβαια και τιµή >2κιλά στο στρέµµα (άσπαστα βέβαια και τιµή >2--3 3 
ευρώ το κιλό)ευρώ το κιλό)
••Η ψίχα χονδρικής στα 8Η ψίχα χονδρικής στα 8--10 ευρώ10 ευρώ



Συγκοµιδή

••Ωρίµανση από µέσα Σεπτεµβρίου έως Οκτώβριο Ωρίµανση από µέσα Σεπτεµβρίου έως Οκτώβριο 
ανάλογα την ποικιλία. Όταν το περικάρπιο αρχίζει να ανάλογα την ποικιλία. Όταν το περικάρπιο αρχίζει να 
διαρρηγνύεται.διαρρηγνύεται.

••Στην Ελλάδα επίπονη µε τα χέρια όπως και τα Στην Ελλάδα επίπονη µε τα χέρια όπως και τα 
αµύγδαλα.αµύγδαλα.
••Στην Καλιφόρνια συγκοµιδή µε µηχανικά µέσα: Στην Καλιφόρνια συγκοµιδή µε µηχανικά µέσα: 
προετοιµασία του εδάφους, προετοιµασία του εδάφους, EthephonEthephon, δόνηση, άµεση , δόνηση, άµεση 
συλλογή και αποφλοίωση (αλλιώς ηλιόκαυµα και συλλογή και αποφλοίωση (αλλιώς ηλιόκαυµα και 
λέκιασµα), άµεσα µηχανικό στέγνωµα σε θερµό αέρα λέκιασµα), άµεσα µηχανικό στέγνωµα σε θερµό αέρα 
και αποθήκευση.και αποθήκευση.



Καρποί Καρποί HartleyHartley έτοιµοιέτοιµοι

για συγκοµιδήγια συγκοµιδή



Στη συγκοµιδή,Στη συγκοµιδή,

δονητής καιδονητής και

σκούπασκούπα



Στη συγκοµιδή,Στη συγκοµιδή,
µετά το σκούπισµα καιµετά το σκούπισµα και

απορροφητήςαπορροφητής



Μεταφορά απόΜεταφορά από
το χωράφι γιατο χωράφι για
αποφλοίωσηαποφλοίωση



Για µηχανικήΓια µηχανική
αποφλοίωσηαποφλοίωση



Αφαίρεση υγρασίας (Αφαίρεση υγρασίας (<<7%) µε θερµό αέρα7%) µε θερµό αέρα



Ορθή ξήρανση καρυδιών

Αποξήρανση στους 36 °Cγια 24 ώρες µε ροή αέρα 
στα 1500 m3 h-1 έως τελική υγρασία 5-5,5%



Βούρτσισµα και χλωρίωση για βελτίωση εµφάνισηςΒούρτσισµα και χλωρίωση για βελτίωση εµφάνισης



∆ιαλογή∆ιαλογή

Ποιοτικός έλεγχοςΠοιοτικός έλεγχος



Θρεπτική Σύσταση- Συντήρηση

•Τα καρύδια περιέχουν 18% υδατάνθρακες, 14% 
πρωτείνες και 62% λίπη (µε 23% αυτών σαν ελαϊκό και 
64% πολυακόρεστα), ενώ τα αµύγδαλα 20% 
υδατάνθρακες, 20% πρωτείνες και 55% λίπη (µε 65% 
αυτών σαν ελαϊκό και 21% πολυακόρεστα).
•Το καρύδι πιο φθαρτό από αµύγδαλο γιατί περιέχει πολλά •Το καρύδι πιο φθαρτό από αµύγδαλο γιατί περιέχει πολλά 
πολυακόρεστα, πιο ασταθή από ελαϊκό οξύ (και ταγκίζει).
•Ακατάλληλη η πολύ µακρά συντήρηση ξηρών καρπών: 
τάγκισµα και ανάπτυξη µυκήτων άοσµων-άγευστων-
αόρατων που παράγουν αφλατοξίνες.
• Τελευταία: αγορά και για νωπή ανώριµη ψίχα και γλυκό 
καρύδι για γλυκό κουταλιού.



Σύντοµη συντήρηση χύµα µεΣύντοµη συντήρηση χύµα µε
κέλυφος και απεντόµωσηκέλυφος και απεντόµωση

Μακρά συντήρησηΜακρά συντήρηση
µε κέλυφος σε παλέτεςµε κέλυφος σε παλέτες





Ασθένειες

•Walnut blight, βακτήριο, προσβάλει φύλλα και 
νεαρούς βλαστούς.

•Ασθένειες εδάφους, πολλές. 



Βακτήριο: ζηµιάΒακτήριο: ζηµιά



AgrobacteriumAgrobacteriumAgrobacteriumAgrobacterium

Ασθένειες εδάφουςΑσθένειες εδάφους

PhytophthoraPhytophthora



Εχθροί

•Καρπόκαψα, προσβολή καρπών, το κυριότερο 
πρόβληµα.

•Αφίδες, τετράνυχοι: συχνό πρόβληµα.

•Κοκκοειδή και ξυλοφάγα.



Trichogramma ωφέλιµοTrichogramma ωφέλιµο

ΚαρπόκαψαΚαρπόκαψαΚαρπόκαψαΚαρπόκαψα

τέλειο καιτέλειο και
ζηµιά σε καρπόζηµιά σε καρπό



ΑφίδαΑφίδα

ΤετράνυχοςΤετράνυχος



Λεκάνιο καιΛεκάνιο και

νύµφες από κάτωνύµφες από κάτω



ΟφθαλµόςΟφθαλµός

αρσενικήςαρσενικής

ανθοταξίαςανθοταξίας

∆ιαχείµανση Λεκάνιου, νύµφες∆ιαχείµανση Λεκάνιου, νύµφες

Coccofagus Coccofagus παρασιτεί Λεκάνιοπαρασιτεί Λεκάνιο



QuadraspidiotusQuadraspidiotus

και προσβολήκαι προσβολή



Ζηµιά από άκαρι, δίπλα από δάσοςΖηµιά από άκαρι, δίπλα από δάσος



Σύνοψη

•Μέτρια υψηλό κόστος εγκατάστασης, δυσκολία στην 
εύρεση καλών δενδρυλλίων 

•Μπορεί να αποδώσει και καλά και σχετικά γρήγορα

•Αλλά µόνο αν καλλιεργηθεί σωστά και εντατικά



Στην Καλιφόρνια

• Ιαν: επί γραµµής ζιζανιοκτόνα προ-+µετα-, κλάδεµα
•Φεβ: τεµαχισµό κλαδευτικών
•Μάρτ-∆εκ: παγίδευση τρωκτικά και σκίουρους
•Απρ: δύο ψεκασµοί για βακτήριο
•Απρ-Αύγ: πέντε χορτοκοπές διαδρόµων•Απρ-Αύγ: πέντε χορτοκοπές διαδρόµων
• Ιούν-Ιούλ: λίπανση µε 57 kgνιτρική αµµωνία το στρέµµα
• Ιούν-Αύγ: άρδευση
•Ιούλ-Σεπτ: τρεις ψεκασµοί για καρπόκαψα + παγίδες παρακολ.
• Ιούλ: µεταφυτρ. ζιζαν. επί γραµµής
• Τρακτέρ, αγροτικό συνεχώς

Σύνολο: 240 $το στρέµµα
• Συγκοµιδή, αποφλοίωση, ξήρανση: 250 $το στρέµµα
• Πώληση: 375 kgµε κέλυφος το στρ * 3 $→ 650 $κέρδος/στρ 


