
Μονογραφία ποικιλιών, υποκείμενων και  
συστημάτων διαμόρφωσης μηλιάς στην Ελλάδα 

Βέλτιστη επιλογή μηχανολογικού εξοπλισμού  
Αθανάσιος Ε. Νάτσης

Ηπαρούσα μονογραφία συγγράφηκε για να δώσει στον 
αγροτικό κόσμο της χώρας μας πληροφορίες σχετικά 
με την καλλιέργεια της μηλιάς και ειδικότερα για τις 

σπουδαιότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας, 
τα κυριότερα υποκείμενα καθώς και τα συστήματα διαμόρ-
φωσης της κόμης των δένδρων. Τα στοιχεία που παρατίθενται 
αφορούν μετρήσεις και παρατηρήσεις που πραγματοποιήθη-
καν στο Ινστιτούτο κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές 
συνθήκες και πλαισιώνονται με στοιχεία από τη διεθνή βιβλι-
ογραφία.

Το πρώτο κεφάλαιο της μονογραφίας, διαπραγματεύεται 
τις κυριότερες ποικιλίες της μηλιάς που καλλιεργούνται στη 
χώρα μας. Εισαγωγικά, γίνεται μια σύντομη αναδρομή στην 
εξέλιξη της μηλοκαλλιέργειας στην Ελλάδα καθώς και στην 
υφιστάμενη κατάσταση. Ακολούθως, γίνεται περιγραφή των 
ποικιλιών ανάλογα με την εποχή ωρίμασης (πρώιμη, μέση και 
όψιμη). Τα στοιχεία που παρουσιάζονται για κάθε ποικιλία 
αφορούν την προέλευσή της, την περιγραφή του δένδρου 
και του καρπού, την εποχή ωρίμασης, την ανθεκτικότητά της 
στις κυριότερες ασθένειες της μηλιάς καθώς και ορισμένες 
ιδιαιτερότητες της ποικιλίας που θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη για την επιτυχή έκβαση της καλλιέργειάς της. Η πε-
ριγραφή των ποικιλιών πλαισιώνεται με αντιπροσωπευτικές 
φωτογραφίες της κάθε ποικιλίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα κυριότερα 
χρησιμοποιούμενα υποκείμενα μηλιάς, στα συστήματα φύτευ-
σης και διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων. Περιγράφο-

νται τα υποκείμενα που 
έχουν διαδοθεί και χρη-
σιμοποιούνται στη χώρα 
μας με αναφορά στα κυ-
ριότερα χαρακτηριστικά 
τους που λαμβάνονται 
υπόψη για την επιλογή 
τους. Ακολούθως, γίνε-
ται αναφορά στα κυρι-
ότερα συστήματα φύ-
τευσης των δένδρων, 
τα οποία σχετίζονται 
με το υποκείμενο που 
θα επιλεγεί. Τέλος, γί-
νεται περιγραφή των 
κυριότερων συστημάτων 
διαμόρφωσης της κόμης των δένδρων, στην οποία αναφέ-
ρονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε ενός. 
Η περιγραφή των συστημάτων διαμόρφωσης πλαισιώνεται 
με αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες για να είναι κατανοητά 
από τους αναγνώστες. 
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Ηεπιλογή του κατάλληλου τύπου και 
μεγέθους μηχανολογικού εξοπλι-
σμού, ώστε να καλυφθούν στον 

βέλτιστο βαθμό οι ανάγκες μιας αγροτικής 
εκμετάλλευσης, αποτελεί πολύπλοκο θέμα, 
καθώς εξαρτάται από διάφορους μεταβλη-
τούς και αλληλεξαρτώμενους παράγοντες, 
που συνήθως η σημασία τους είναι δύ-
σκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια (π.χ. 
τοπικές συνθήκες καλλιέργειας, εποχικός 
χαρακτήρας γεωργικών εργασιών και άρα 
αχρησία εξοπλισμού για πολύ καιρό, ανά-
γκη για έγκαιρη εκτέλεση εργασιών για μέ-
γιστη παραγωγή κ.λπ.). Όμως αυτή η επιλο-
γή είναι η κυριότερη και η δυσκολότερη για 
τον αγρότη. Είναι η κυριότερη γιατί πάνω 
από το ένα τρίτο του κόστους παραγωγής των γεωργικών 
προϊόντων προέρχεται από το κόστος της μηχανικής εργα-

σίας, που σημαίνει ότι ο αγρότης, για να με-
γιστοποιήσει το κέρδος του, πρέπει να δίνει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή επιλογή και 
αξιοποίηση των γεωργικών μηχανημάτων. 
Και είναι η δυσκολότερη γιατί πολλά στοι-
χεία που χρειάζονται για τον υπολογισμό 
του κόστους εργασίας των μηχανημάτων 
δεν είναι δυνατόν να καθοριστούν ακρι-
βώς, αλλά μπορεί μόνο να γίνουν προβλέ-
ψεις και εκτιμήσεις γι’ αυτά. 

Το βιβλίο αυτό, προϊόν πρωτότυπης δε-
καετούς έρευνας στην περιοχή Βούρκος 
του νομού Φοινίκης, προτείνει τη μεθοδο-
λογία και έρχεται να δώσει τη λύση σε όλα 
τα παραπάνω προβλήματα. 
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