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ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – Κερασιά

Με τη συμμετοχή 140 εγγεγραμμένων συνέδρων από 
31 χώρες ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ενός σημαντικού Δι-
εθνούς Συνεδρίου που έγινε στη Νάουσα στις 4-6 Απριλίου 
2016. Ο τίτλος του συνεδρίου ήταν «Αειφορική διαχείριση 
για παραγωγή καρπών κερασιάς υψηλής προστιθέμενης αξί-
ας» («Sustainable production of high quality cherries for the 
European market»). 

Το επιστημονικό πρόγραμμα περιλάβανε 30 προφορικές 
ομιλίες, 40 γραπτές ανακοινώσεις και 7 κεντρικές ομιλίες από 
τους εξής διακεκριμένους ερευνητές:
 • Prof. Guglielmo Costa, Univesrity of Bologna, Italy
 • Prof. Matthew Whiting, Washington State University, USA
 • Prof. Gregory Lang, Mishigan State University, USA
 • Prof. Daniel Valero, University of Alicante, Spain
 • Dr. Ignasi Iglesias, IRTA Lleida, Spain
 • Dr. Francois Laurens, INRA, France
 • Dr. Kirsten Koeppler, Centre for Agricultural Technology, 

Karlsruhe, Germany.
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα από τις παρουσιάσεις 

που έκαναν οι κεντρικές ομιλητές, αντανακλούν τις σύγχρο-
νες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο και συνοψίζονται με εικό-
νες στη συνέχεια.

Κερασιά: Διεθνείς τάσεις & εξελίξεις 
Συμπεράσματα (σε εικόνες) από το Διεθνές Συνέδριο 
που έγινε στη Νάουσα  

Γ.Α. Μαγγανάρης  
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών,  
Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης  
Τροφίμων, 3603 Λεμεσός, Κύπρος

Α.Ν. Μολασιώτης  
Εργαστήριο Δενδροκομίας,  
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,  
541 24 Θεσσαλονίκη

Ν. Παπαδόπουλος 
Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωρ-
γικής Ζωολογίας, Τμήμα Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου,  
384 46 Ν. Ιωνία (Βόλος) 

Διοργάνωση του Συνεδρίου:
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Συμπεράσματα (σε εικόνες) από το Διεθνές Συνέδριο στη Νάουσα
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1. Τα σημαντικότερα υποκείμενα κερασιάς και ο βαθμός ζωηρότη-
τάς τους (W = Weiroot, MM = MaxMa, GI = Gisela)  
[Πηγή: Costa].

2. Εντατικοποίηση συστημάτων καλλιέργειας κερασιάς:  
Η μετάβαση από αραιή φύτευση σε συστήματα υπέρπυκνης 
φύτευσης. [Πηγή: Costa].

3. Σχηματική απεικόνιση νέων συστημάτων διαμόρφωσης  
δένδρων κερασιάς [Πηγή: Lang].

4. Επίδειξη εφαρμογής χαραγής για την έκπτυξη πλάγιων καρπο-
φόρων βλαστών (Φάρμα Λεμονίδη, Ροδοχώρι) και διαμόρ-
φωση του συστήματος UFO (Φυτώρια Τσεσμελής) από τον 
Καθηγητή Lang  κατά τη διάρκεια της τεχνικής επίσκεψης.

5. Οι σημαντικότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες κερασιάς  
σήμερα. Ο άξονας Χ καταγράφει την εποχή ωρίμανσής τους 
σε ημέρες μετά την ποικιλία B. Burlat. [Πηγή: Costa].

6. Υπό κάλυψη καλλιέργεια κερασιάς και συστήματα θέρμανσης για την παραγωγή υπερπρώιμων κερασιών στην Ισπανία.  
[Πηγή: Iglesias].
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ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ – Κερασιά

13. Συστήματα 
ηλεκτρονικής 
παγίδευσης και 
αλγόριθμοι λήψης 
αποφάσεων φυτο-
προστασίας έχουν 
αναπτυχθεί και 
εφαρμοστεί τα τε-
λευταία έτη για την 
καταπολέμηση της 
ραγολέτιδας της 
κερασιάς. [Πηγή: 
Ioannou, Lux].
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7. Παραγωγή υπερπρώιμων κερασιών (Glamour) το Μάρτιο με τιμές που μπορούν να ανέλθουν μέχρι τα 70 €/kg (Βαρκελώνη, 2009). 
[Πηγή: Iglesias].

8. Βελτιστοποίηση/μηχανοποίηση του χειμερινού κλαδεύματος 
δένδρων κερασιάς στις ΗΠΑ. [Πηγή: Whiting].

9. Θερινό κλάδευμα δένδρων κερασιάς με χειρωνακτικό  
και μηχανικό τρόπο. [Πηγή: Whiting].

10. Οπωρώνας κερασιάς του μέλλοντος: Στοχευμένη τεχνητή  
επικονίαση για έλεγχο της παραγωγής σε ποσοτικούς  
και ποιοτικούς δείκτες. [Πηγή: Whiting].

11. Η προσυλλεκτική εφαρμογή του οξαλικού οξέος (2 mM)  
προκαλεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της  
συνεκτικότητας της σάρκας του καρπού, παρατείνοντας  
έτσι την εμπορική ζωή του κερασιού. [Πηγή: Valero].

12. Το Drosophilla suzukii αποτελεί ένα νέο σημαντικό εχθρό για 
την καλλιέργεια της κερασιάς στην Ευρώπη που σε συνδυασμό 
με τη ραγολέτιδα της κερασιάς αναμένεται να δημιουργήσουν 
σημαντικά προβλήματα στο μέλλον [Πηγή: Koeppler]  
[K. Schrameyer, © JKI Dossenheim].
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