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Αριθμός 
Προϊόντος

Προϊόν Ποικιλία Περιγραφή

Λεμονιά Αδαμοπούλου
Η ποικιλία είναι πολύφορη, πολύ παραγωγική και ανθεκτική στην 

κορυφοξήρα. Ο καρπός είναι μετρίου ή μεγάλου μεγέθους. Ο φλοιός 
του είναι παχύς με επιφάνεια τραχειά και άσπερμος.

Λεμονιά Ζαμπετάκη
Έχει την μέγιστη παραγωγή της τους καλοκαιρινούς μήνες. Η 

συγκομιδή ξεκινάει από τα τέλη Αυγούστου. Έχει καρπο κυλινδρικό, 
λείο, πλούσιο σε χυμό και ξινή γεύση.

Λεμονιά Interdonato
Πρώιμη Ιταλική ποικιλία της οποίας η συγκομιδή αρχίζει από το τέλος 
Αυγούστου. Είναι αρκετά παραγωγική και συνήθως χωρίς αγκάθια. 

Καρπός με λίγα σπέρματα, κυλινδρικός, λείος και πλούσιος σε χυμό.

Λεμονιά Maglini
Είναι παραγωγική αλλά ευαίσθητη στην κορυφοξήρα. Αποτελεί την 
βάση της λεμονοπαραγωγής στην Ελλάδα. Ο καρπός έχει μεσαίο 
μέγεθος με λείο και λεπτό φλοιό. Ωριμάζει νωρίς το Φθινόπωρο.

Μανταρινιά Spinoso
Είναι κλώνος της κλημεντίνης με παραγωγή πρωιμότερη κατά ένα 

μήνα νωρίτερα από την κλημεντίνη. Ο καρπός έχει ίδια χαρακτηριστικά 
με την SRA-63.

Μανταρινιά

Είναι πρώιμη ποικιλία, ωριμάζει τον Οκτώβριο - Νοέμβριο. Η σάρκα 
της έχει χρώμα βαθύ πορτοκαλί, είναι τρυφερή, χυμώδης με γλυκιά 
γεύση και αρωματική. Ο φλοιός είναι μετρίως συνεκτικός, λείος και 

αποσπάται εύκολα. Είναι ποικιλία άσπερμη.

Μανταρινιά
Είναι πρώιμη ποικιλία και ωριμάζει νωρίτερα από την SRA-63. Τα 

χαρακτηριστικά της σάρκας και του φλοιού της είναι παρόμοια με την  
SRA-63.

Μανταρινιά

Είναι διασταύρωση μεταξύ Κλημεντίνης και Ορλάντο. Ωριμάζει τον 
Δεκέμβριο και έχει περίοδο συγκομιδής μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ο 

καρπός του είναι με έντονο κοκκινωπό χρώμα και μεγάλη 
περιεκτικότητα σε χυμό. Οι καρποί είναι μέτριοι ως μεγάλοι, 
πεπλατισμένοι στα δύο άκρα, στρογγυλοειδείς, χωρίς λαιμό.

Μανταρινιά Hernandina
Είναι τύπος Κλήμεντίνης και έχει συγκομιδή από τα τέλη Δεκέμβρη 

μέχρι μέσα Μαρτίου. Χαρακτηριστικό είναι το έντονο κόκκινο χρώμα, 
πολύ χυμό και το πλακέ σχήμα.

Μανταρινιά Afourer Ο καρπός του έχει πολύ καλό χρώμα, λίγους ή καθόλου σπόρους, 
καλή γεύση και είναι εύκολο στο ξεφλούδισμα.

Μανταρινιά Ortanique
Δέντρο εύρωστο μεγάλο και παραγωγικό. Η συγκομιδή ξεκινάει αρχές 
Φεβρουαρίου. Έχει καρπό μεγάλο με έντονο πορτοκαλί χρώμα, υψηλή 

περιεκτικότητα σε χυμό και καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Μανταρινιά
Είναι ποικιλία όψιμη, με περίοδο συγκομιδής από αρχές Μαρτίου μέχρι 

τέλος Απριλίου. Μέτριο μέγεθος έχει ο καρπός, με φλούδα λεπτή, 
εύκολα αποχωρίζόμενη και καλό χρωματισμό.

Μανταρινιά
Η περίοδος συγκομιδής μπορεί να κρατήσει από Φεβρουάριο έως και 
τέλη Μαίου. Ο  καρπός είναι μεσαίου μεγέθους με πλακέ σχήμα. Είναι 

χυμώδες και γευστικός με πολλά σπέρματα.

Μανταρινιά Χιώτικη (ντόπια Άρτας)
Είναι πρώιμα μανταρίνια με έντονο χαρακτηριστικό άρωμα 

μανταρινιού. Έχει έντονο ωραίο χρώμα και άρωμα αλλά με πολλά 
σπέρματα.

Πορτοκαλιά Navelina

Είναι πρώιμη ποικιλία, ωριμάζει μέσα Οκτωβρίου. Το δέντρο είναι 
μετρίου μεγέθους αρκετά παραγωγικό. Ο καρπός έχει έντονο 
πορτοκαλί χρώμα. Είναι λεπτόφλουδος, καλής ποιότητας και 

ικανοποιητικού μεγέθους.
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Πορτοκαλιά Salustiana
Δέντρο με μεγάλη περίοδο συγκομιδής, ξεκινάει από αρχές Νοέμβρη 
και φτάνει μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Είναι άσπερμη ποικιλία, με πολύ 

χυμό και μέγεθος καρπού από μεσαίο μέχρι και μεγάλο.

Πορτοκαλιά Newhall
Τα χαρακτηριστικά του φυτού είναι ίδια με τις Ναβαλίνες. Είναι 

πρωιμότερα φυτά από τις Ναβαλίνες λόγω της χαμηλότερης οξύτητας 
των καρπών. Το σχήμα του καρπού είναι οβάλ.

Πορτοκαλιά

Έχει μεγάλο χρονικό περιθώριο συγκομιδής από Δεκέμβριο μέχρι 
Φεβρουάριο χωρίς να υπάρξει πτώση καρπών. Ο καρπός είναι 

μεγάλος. Το σαρκώδες τμήμα του καρπού έχει ποιοτική υφή και ωραία 
γεύση.

Πορτοκαλιά
Είναι όψιμη ποικιλία με συγκομιδή από τον Ιανουάριο έως το Μαίο. Το 
μέγεθος του καρπού είναι μεσαίο έως μεγάλο με εξαιρετική ποιότητα 

χωρίς σπέρματα. Συνίσταται για περιοχές χωρίς παγετό.

Πορτοκαλιά

Κυρίως η συγκομιδή γίνεται μέσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο αλλά 
μπορεί ο καρπός να μείνει πάνω στο δέντρο έως και τον Σεπτέμβριο. 
Είναι ανθεκτικά σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες και ιώσεις. Ο 

καρπός έχει μεσαίο μέγεθος, επιμηκές προς σφαιρικό τμήμα, παχύ και 
χοντρό φλοιό, ελάχιστα σπέρματα με ευχάριστη γεύση.

Πορτοκαλιά Dolco
Χαρακτηριστικό του καρπού είναι η χαρακτηριστική γλυκιά γεύση. Το 

μέγεθος του καρπού είναι από μικρό έως μεσαίο με αρκετό χυμό.

Πορτοκαλιά

Είναι δέντρο μέσης ζωηρότητας και μεγέθους, πλαγιόκλαδο και 
ιδιαίτερα παραγωγικό. Ο καρπός έχει μεσαίο μέχρι μεγάλο μέγεθος, 
σχήμα επιμηκές και είναι ολιγόσπερμες. Η σάρκα του είναι με βαθή 

έντονο χρώμα και έχει πλούσιο χυμό.

Πορτοκαλιά
Η ανάπτυξη του δέντρου είναι ίδια με το σαγκουίνι. Έχει βαθύχρωμη 

σάρκα, έχει μεσαίο και μεγάλο μέγεθος.

Γκρέιπφρουτ Κόκκινο
Είναι ιδιαίτερα παραγωγικό δέντρο, με ζωηρή ανάπτυξη. Ο καρπός 

είναι μεγάλος και χρησιμοποιείται για χυμό.

Γκρέιπφρουτ Κίτρινο
Είναι ιδιαίτερα παραγωγικό δέντρο, με ζωηρή ανάπτυξη. Ο καρπός 

είναι μεγάλος και χρησιμοποιείται για χυμό.

Περγαμόντο
Δέντρο χωρίς αγκάθια, μέτρια ζωηρό, ορθόκλαδο. Έχει αρωματικό 

καρπό μεσαίου μεγέθους και δεν έχει σπέρματα.

Κίτρο
Είναι ευαίσθητο στο ψύχος, δέντρο βραχύβιο με μαλακό ξύλο, μεγάλα 
φύλλα και αγκάθια. Οι καρποί έχουν μεγάλο έως πολύ μεγάλο μέγεθος 

με χοντρή φλούδα και έντονα αρωματικοί.

Φράπα
Έχει ζωηρή ανάπτυξη, ορθόκλαδο με μαλακό ξύλο και είναι ευαίσθητο 
στο ψύχος. Ο καρπός του είναι μεγάλος έως πολύ μεγάλος με φλοιό 

μέτριου πάχους και η επιφάνεια του είναι λεία.

Λάιμ

Χαρακτηριστικό είναι η μικρή ανάπτυξη με λεπτούς κλάδους και πολλά 
αγκάθια. Η συγκομιδή γίνεται τον Σεπτέμβριο. Ο καρπός είναι πολύ 

μικρός σε μέγεθος και στρογγυλός. Ο φλοιός είναι λείος και 
πρασινοκίτρινος κατά την ωρίμανση.

Λάιμ Γλυκολέμονο
Τα χαρακτηριστικά είναι ίδια με το Mexico. Έχει μικρούς κίτρινους 

εδώδιμους καρπούς.

Ελιά
Χοντροελιά Άρτας - 
Κονσερβοελιά Άρτας

Είναι δέντρα μεσαίας διάστασης με μυτερά φύλλα. Ο καρπός είναι 
βρώσιμος σε όλα τα χρωματικά σταδιά του, αλλά χρησιμοποιείται και 
για την παραγωγή λαδιου. Έχει στρογγυλό σχήμα και έχει διάφορα 

μεγέθη.

Ελιά Καλαμών Έχει μεσαίο μέγεθος που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα. Έχει καμπουροτό 
μεγάλο καρπό. Χρησιμοποιείται ως βρώσιμος.
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Ελιά Μεγάρων

Το δέντρο έχει μεσαίο ύψος και έχει μεγάλα μυτερά φύλλα. Αντέχει 
στην ξηρασία και είναι ανθεκτική στο κρύο. Ο καρπός ποικίλει στο 
μέγεθος και στο σχήμα. Είναι βρώσιμες, χρησιμοποιούνται και για 

λάδι.

Ελιά Κορωνέικη
Φτάνει σε ύψος τα 10-15 μέτρα. Είναι ανθεκτική στο κρύο, στην 
ξηρασία και στους δυνατούς ανέμους. Ο καρπός είναι μικρός και 

χρησιμοποιέιται για την παραγωγή λαδιού.

Ελιά Αρμπεκίνα
Χρησιμοποιείται σε πυκνή φύτευση. Παρουσιάζει σταθερότητα στην 

παραγωγή και είναι ανθεκτική στο κρύο. Ο καρπός μαζεύεται πρώιμα, 
χρησιμοποιείται για λάδι το οποίο δεν πικρίζει.

Ελιά Χαλκιδικής
Είναι δέντρα με μέτριο μέγεθος με μακριά μυτερά φύλλα. Ο καρπός 
είναι μεσόκαρπος. Είναι βρώσιμος καρπός αλλά χρησιμοποιείται και 

για λάδι.

Ελιά Μανάκι
Η ποικιλία ωριμάζει με αργούς ρυθμούς και η περίοδος συγκομιδής 

είναι από τέλη Ιανουαρίου έως αρχές Φεβρουαρίου. Αντέχει σε υψηλό 
υψόμετρο. Ο καρπός είναι μεσαίας διάστασης, με οβάλ σχήμα.

Ακτινιδιά
Είναι φυτό μεγάλης ζωηρότητας και παραγωγής. Ο καρπός είναι 

μεγάλος και κυλινδρικός με βάρος που φτάνει 170-180 gr.

Αμπέλι Ζαμπέλα

Ανήκει στα Αμερικανικά είδη αμπέλου. Παρουσιάζει ανθεκτικότητα 
στον περονόσπορο και στο ωίδιο και έτσι μηδενίζει τις ανάγκες σε 

φυτοπροστασία. Η ράγα του είναι σκληρή και η σάρκα του είναι έντονα 
ζουμερή με γλυκιά γεύση.

Ροδιά Ερμιόνη Θεωρείται αξιόλογη ποικιλία. Ο καρπός του έχει πλούσια γεύση, 
πολύκαρπο σχήμα και έντονο κόκκινο χρώμα.

Κουμ κουάτ

Η ανάπτυξη του φυτού είναι μέτρια. Έχει πλούσια καρποφορία, ανθίζει 
το καλοκαίρι και μπορεί να κρατήσει τους καρπούς επάνω στο φυτό 

μέχρι αργά την επόμενη Άνοιξη.
Ο καρπός της είναι ωοειδής και έχει διάμετρο που φτάνει τα 4 cm. Η 
φλούδα του καρπού είναι αρωματική και έχει γλυκιά γεύση. Η σάρκα 

του καρπού δεν είναι ιδιαίτεραχυμώδης και η γεύση της είναι λίγο όξινη 
και γλυκιά.


