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1. Ονομαςία: «Ρόδι Ερμιόνης» - “Rodi Ermionis”.
2. Περιγραφι:
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι ρόδι που προζρχεται από φυτά ροδιάσ του γζνουσ
Punica granatum L. τθσ οικογζνειασ Punicaceae, τθσ τοπικισ ποικιλίασ
«Ερμιόνθσ», τα οποία καλλιεργοφνται ςτθν περιοχι τθσ Ερμιονίδασ, από όπου
πιραν και τθν ονομαςία τουσ. Ρρόκειται για φυτά ενόσ τοπικοφ οικότυπου
που με τθν πάροδο του χρόνου και τθ φυςικι επιλογι ζχουν προςαρμοςτεί
ςτισ τοπικζσ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ και τισ καλλιεργθτικζσ μεκόδουσ των
παραγωγϊν τθσ περιοχισ. Από τα φυτά αυτά προζρχεται και το
πολλαπλαςιαςτικό υλικό για νζεσ φυτεφςεισ ςτθν περιοχι.
Ο ϊριμοσ καρπόσ εμφανίηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά:
1. Μορφολογικά χαρακτθριςτικά:
-

Σχιμα καρποφ: ςτρογγυλό. Εξωτερικά περιβάλλεται από δερματϊδεσ,
ελαςτικό, ςτιλπνό και λεπτό περίβλθμα, το φλοιό. Εςωτερικά περικλείει
τουσ ςπόρουσ. Ο κάκε ςπόροσ αποτελείται από ζναν αςκό γεμάτο με
χυμό, που περιβάλλεται από λεπτι μεμβράνθ. Στο εςωτερικό του αςκοφ
υπάρχει ζνασ θμιξυλϊδθσ μαλακόσ πυρινασ, μετρίου μεγζκουσ.

-

Χρϊμα: ο φλοιόσ ζχει υποκίτρινο-ροη ζωσ και κόκκινο χρϊμα, ανάλογα με
τθν επιφάνεια ζκκεςθσ ςτον ιλιο. Οι ςπόροι ζχουν χρϊμα ροη ζωσ
κόκκινο (υνθμμζνο 1).

2. Οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά:
Ο καρπόσ χαρακτθρίηεται από γλυκιά γεφςθ που οφείλεται ςτθ ιςορροπθμζνθ
ςχζςθ ςακχάρων και οξφτθτασ. Οι ςπόροι ζχουν γλυκιά γεφςθ, είναι αφράτοι
και ο πυρινασ που περιζχουν καταςτρζφεται εφκολα με τθ μάςθςθ.
3. Φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά:
-

Βακμοί Brix: ελάχιςτο 150

- Οξφτθτα (% κιτρικοφ οξζοσ): μζγιςτο 0.4 (υνθμμζνο 2).
Tο προϊόν διατίκεται ωσ νωπόσ καρπόσ και ωσ ζτοιμο κακαριςμζνο ρόδι
(υνθμμζνο 3).
3. Οριοκετθμζνθ γεωγραφικι περιοχι: Ωσ οριοκετθμζνθ γεωγραφικι περιοχι
παραγωγισ για το «Ρόδι Ερμιόνης» ορίηεται ο Διμοσ Ερμιονίδασ, ο οποίοσ
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ανικει

ςτθν

Ρεριφερειακι

Ενότθτα

Αργολίδασ

τθσ

περιφζρειασ

Ρελοποννιςου. Ο Διμοσ Ερμιονίδασ βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα του
Νομοφ Αργολίδασ περιλαμβάνει τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Κρανιδίου, Ερμιόνθσ,
Ρορτοχελίου και τισ Τοπικζσ Κοινότθτεσ Κοιλάδασ, Διδφμων, Φοφρνων,
Θερμθςίασ και Ηλιόκαςτρου. Βρζχεται από τον Αργολικό κόλπο ςτα δυτικά και
από το Μυρτϊο πζλαγοσ ςτα νότια (υνθμμζνο 4). Το φυςικό όριο ςτα βόρεια
του διμου είναι το όροσ Δίδυμο με υψόμετρο 1.121 μζτρα και το ανατολικόβορειοανατολικό φυςικό όριο είναι τα υψϊματα Αδζρεσ.

4. Απόδειξθ προζλευςθσ:
Οι καλλιεργθτζσ, οι οποίοι είναι ιδιοκτιτεσ ι χριςτεσ των αγροτεμαχίων,
ζχουν τθν ευκφνθ για τθ ςυγκομιδι του προϊόντοσ από τα δζνδρα. Η
ςυγκομιδι πραγματοποιείται είτε από τουσ ίδιουσ είτε από ςυνεργεία που
μιςκϊνονται για το ςκοπό αυτό. Οι καρποί μετά τθν κοπι τουσ τοποκετοφνται
ςε κατάλλθλα για διακίνθςθ φρζςκων αγροτικϊν προϊόντων τελάρα. Στα
τελάρα αυτά υπάρχει ετικζτα, όπου αναγράφονται πλθροφορίεσ, μζςω των
οποίων είναι δυνατι θ αναγνϊριςθ τθσ προζλευςθσ του περιεχομζνου του
τελάρου (ενδεικτικά κωδικόσ αγροτεμαχίου, όνομα παραγωγοφ, θμερομθνία
ςυγκομιδισ).
Η αναγνϊριςθ των αγροτεμαχίων γίνεται με βάςθ το χαρτογραφικό κωδικό
τθσ Αίτθςθσ Ενιαίασ Ενίςχυςθσ (ΑΕΕ), όπου καταγράφονται όλα τα
αγροτεμάχια ςτα οποία καλλιεργείται το «Ρόδι Ερμιόνης» και αναλυτικά
ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν ζκταςι τουσ, ςτον αρικμό των δζνδρων και τθν
ακριβι τουσ τοποκεςία. Η επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων γίνεται με ευκφνθ
των ενδιαφερομζνων παραγωγϊν.
Η διακίνθςθ του προϊόντοσ μπορεί να ακολουκιςει διάφορεσ εναλλακτικζσ
πορείεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα:
• Απευκείασ πϊλθςθ ςτθν αγορά: ο παραγωγόσ διακζτει ςτοιχεία μζςω των
οποίων τεκμθριϊνει τθν προζλευςθ των ροδιϊν από κτιματα που
αναγράφονται ςτθν ΑΕΕ.
• Ρϊλθςθ ςε ενδιάμεςο κρίκο τθσ αγοράσ (χονδρζμποροσ, super market, κλπ.).

4

Σε κάκε μια από τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα πρζπει οι ςυςκευαςίεσ
διακίνθςθσ του «Ροδιού Ερμιόνης» ΡΟΡ να φζρουν ετικζτα ςτθν οποία κα
αναγράφονται όλεσ οι υποχρεωτικζσ από τθ νομοκεςία,

ενδείξεισ και

ςφμβολα, κακϊσ επίςθσ και πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο όνομα του
παραγωγοφ, ςτον κωδικό εμπορίασ (ΜΕΝΟ-GR), ςτον τόπο παραγωγισ, ςτο
είδοσ, ςτθν ποικιλία, ςτθν ποιοτικι κατθγορία και ςτον κωδικό παρτίδασ,
μζςω των οποίων κα είναι δυνατι θ ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων.
Οι επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθν αλυςίδα παραγωγισ και διακίνθςθσ
του προϊόντοσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν: α) τον
προμθκευτι, τθν ποςότθτα και τθν προζλευςθ όλων των παρτίδων πρϊτθσ
φλθσ ι/και των προϊόντων που προμθκεφονται· β) τον αποδζκτθ, τθν
ποςότθτα και τον προοριςμό των προϊόντων που προμθκεφουν· γ) τθ ςχζςθ
μεταξφ κάκε παρτίδασ ειςροϊν και κάκε παρτίδασ εκροϊν με τθν τιρθςθ
ςχετικϊν αρχείων ειςροϊν - εκροϊν και όλων των νόμιμων παραςτατικϊν.
(υνθμμζνο 5).

5. Μζκοδοσ παραγωγισ: Το «Ρόδι Ερμιόνης» πολλαπλαςιάηεται, καλλιεργείται
και ςυγκομίηεται ςτθν περιοχι τθσ Ερμιονίδασ με ςυγκεκριμζνθ τεχνικι
καλλιζργειασ. Η τεχνικι αυτι είναι προςαρμοςμζνθ ςτισ εδαφοκλιματολογικζσ
ςυνκικεσ τθσ περιοχισ με ςκοπό τθν καλφτερθ δυνατι ανάπτυξθ των φυτϊν
και τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ. Αναλυτικότερα οι πρακτικζσ
που ακολουκοφνται για τθν καλλιζργεια τθσ ροδιάσ ςτθν Ερμιονίδα είναι:
α. Καλλιζργεια
Κατά τθν καλλιζργεια τθσ ροδιάσ ςτθν Ερμιονίδα το ςχιμα διαμόρφωςθσ τθσ
κόμθσ είναι δζνδρο και όχι κάμνοσ. Η τεχνικι αυτι εφαρμόηεται εδϊ και πάρα
πολλά χρόνια ςτθν περιοχι, λόγω απουςίασ παγετϊν κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ (ςε παγετόπλθκτεσ περιοχζσ προτιμάται θ διαμόρφωςθ ςε κάμνο,
επειδι ο κάμνοσ ζχει καλφτερθ ςυμπεριφορά ςε περίπτωςθ ηθμιϊν από
παγετό) (υνθμμζνο 6).
Πολλαπλαςιαςτικό υλικό
Το πολλαπλαςιαςτικό υλικό που χρθςιμοποιείται για τθν αντικατάςταςθ μθ
παραγωγικϊν δζνδρων ι για τθ δθμιουργία νζων φυτεφςεων, είναι φυτάρια
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που προζρχονται από επιλεγμζνα μοςχεφματα φυτϊν τθσ τοπικισ ποικιλίασ
«Ερμιόνθσ». Τα μθτρικά φυτά καλλιεργοφνται είτε μεμονωμζνα από τουσ
ίδιουσ τουσ παραγωγοφσ του προϊόντοσ είτε ςε οργανωμζνα φυτϊρια εντόσ
τθσ οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ ηϊνθσ από όπου τα προμθκεφονται οι
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί.
Κλάδευμα
Ππωσ προαναφζρκθκε, τα φυτά διαμορφϊνονται ςε δζνδρα. Τα νεαρά
δενδρφλλια ενόσ ζτουσ κλαδεφονται το χειμϊνα ςε φψοσ περίπου 30 εκ. και
τον επόμενο χειμϊνα διατθροφνται πάνω από αυτό το ςθμείο 3-5 βραχίονεσ,
οι οποίοι κατανζμονται ομοιόμορφα γφρω από τον κορμό ςε ςχιμα βάηου. Οι
παραφυάδεσ που εμφανίηονται αφαιροφνται.
Ρραγματοποιείται ελαφρφ κλάδευμα καρποφορίασ τον Απρίλιο (κλάδευμα με
φφλλο), πριν τθν ανκοφορία. Η επζμβαςθ επθρεάηει τθν κίνθςθ και τθν
κατανομι των κρεπτικϊν ςτοιχείων ςτο φυτό, ςυνεπϊσ και τθ φυςικοχθμικι
ςφςταςθ των παραγόμενων καρπϊν. Επίςθσ, γίνεται κλάδευμα το καλοκαίρι
που αποςκοπεί ςτον καλό φωτιςμό και αεριςμό του δζνδρου, τθν προϊκθςθ
τθσ καρποφόρασ βλάςτθςθσ και τθν αφαίρεςθ των λαίμαργων βλαςτϊν και
παραφυάδων.
Ανκοφορία
Η ανκοφορία του «Ροδιού Ερμιόνης» ξεκινά από τα μζςα Μαΐου
παρουςιάηοντασ το κφριο κφμα τθσ πλιρουσ άνκθςθσ περίπου ςτα τζλθ Μαΐου
και μπορεί να φτάςει ζωσ τα μζςα Ιουλίου.
Αραίωμα ανκζων και καρπϊν
Κατά τθ διάρκεια των πρϊτων δφο ετϊν τθσ ανάπτυξθσ των δζνδρων τα άνκθ
αφαιροφνται, ϊςτε να επιτευχκεί ενδυνάμωςι τουσ. Πταν τα δζνδρα ζχουν
καρποφσ, αυτοί αραιϊνονται, πάντα χειρονακτικά, όταν ακουμποφν μεταξφ
τουσ για τθν εξαςφάλιςθ καλισ διαςποράσ τουσ ςτθν κόμθ. Μικρά κλαδιά που
κεωροφνται επικίνδυνα για τον τραυματιςμό των καρπϊν αφαιροφνται. Οι
καρποί που προζρχονται από πολφ όψιμα άνκθ αφαιροφνται, γιατί γίνονται
μικρότεροι ςε μζγεκοσ ι δεν προλαβαίνουν να ωριμάςουν.
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Ηιηανιοκτονία
Ρραγματοποιείται μία κατεργαςία εδάφουσ νωρίσ τθν άνοιξθ με φρζηα ι
καταςτροφζα και αργότερα εφαρμόηεται χθμικι ηιηανιοκτονία μία ι δφο
φορζσ, αναλόγωσ των ςυνκθκϊν ι/και χορτοκοπι κατά μικοσ των
καλλιεργθτικϊν γραμμϊν.
Άρδευςθ
Η άρδευςθ παίηει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν ποςότθτα και τθν ποιότθτα τθσ
παραγωγισ

και

αποτελεί

κακοριςτικό

παράγοντα

επίδραςθσ

ςτθν

ιδιαιτερότθτα του «Ροδιού Ερμιόνης».
Ο ςτόχοσ των παραγωγϊν είναι κακόλθ τθ διάρκεια τθσ καλλιεργθτικισ
περιόδου να υπάρχει επαρκισ υγραςία ςτο ζδαφοσ. Ο τρόποσ άρδευςθσ είναι
ςτάγδθν που κεωρείται και καταλλθλότεροσ για τθν καλλιζργεια τθσ ροδιάσ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ανκοφορίασ και τθσ καρπόδεςθσ, οι παραγωγοί ςτθν
Ερμιονίδα διακόπτουν τθν άρδευςθ, λόγω του ότι ζχει παρατθρθκεί πωσ με
αυτιν

τθν

τεχνικι

επιτυγχάνεται

αποτελεςματικότερθ

γονιμοποίθςθ,

καλφτερθ καρπόδεςθ και ςτακεροποίθςθ του νεαροφ καρποφ.
Το φκινόπωρο που είναι θ εποχι ωρίμανςθσ του καρποφ, θ καλλιζργεια
αρδεφεται ζτςι, ϊςτε να ζχει τθν απαραίτθτθ υγραςία που χρειάηεται για να
αποκτιςουν οι καρποί το επικυμθτό μζγεκοσ και να αποφευχκεί το ςχίςιμο,
ϊςτε να είναι εμπορεφςιμοι.
Λίπανςθ
Η βαςικι λίπανςθ γίνεται κάκε χρόνο, το Φεβρουάριο, με εφαρμογι
ςφνκετου αηωτοφχου λιπάςματοσ και θ λίπανςθ καρποφορίασ με κάλιο (Κ)
και άηωτο (Ν) ςε δφο δόςεισ, τουσ μινεσ Ιοφνιο και Ιοφλιο. Η λίπανςθ
εφαρμόηεται ςε δφο δόςεισ, λόγω τθσ υψθλισ αλατότθτασ του νεροφ και τθσ
αλκαλικότθτασ του εδάφουσ.
Φυτοπροςταςία
Μυκθτολογικζσ αςκζνειεσ τθσ ροδιάσ: 1. Ξθράνςεισ δζνδρων, 2. Νζκρωςθ
βλαςτϊν, 3. Σιψεισ καρπϊν.
Εντομολογικζσ αςκζνειεσ τθσ ροδιάσ: Αφίδεσ
Μθ παραςιτικζσ αςκζνειεσ τθσ ροδιάσ: Σχίςιμο των καρπϊν
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Το φαινόμενο του ςχιςίματοσ είναι περιςςότερο ζντονο κατά τθ διάρκεια των
τελευταίων ςταδίων ανάπτυξθσ του καρποφ και γι’ αυτό μπορεί να κεωρθκεί
ωσ ζνα φυςιολογικό ςτάδιο ανάπτυξθσ του καρποφ που ζχει ςκοπό τθν
απελευκζρωςθ και διάχυςθ των ςπόρων. Το ςχίςιμο των καρπϊν, όμωσ,
μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιηιμιο οικονομικά για τον παραγωγό, λόγω του
κινδφνου μόλυνςθσ και ςιψθσ των καρπϊν.
Το ςχίςιμο μπορεί να είναι περιςςότερο ζντονο όταν:
• Η περίοδοσ ωρίμαςθσ του καρποφ ςυμπίπτει με βροχζσ.
• Υπάρχει ζλλειψθ υγραςίασ ςτο ζδαφοσ ακολουκοφμενθ από δυνατι βροχι ι
καλό πότιςμα. Γι’ αυτό πρζπει να διατθρείται ςτακερι θ υγραςία του εδάφουσ
με το πότιςμα – ςυχνι άρδευςθ με μικρζσ ποςότθτεσ - κακ’ όλθ τθ διάρκεια
ωρίμαςθσ του καρποφ.
• Υπάρχει μεγάλθ διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ μεταξφ θμζρασ και νφχτασ
(υνθμμζνο 7).

β. υγκομιδι
Η ςυγκομιδι αρχίηει με τθν ωρίμανςθ του προϊόντοσ τθν πρϊτθ εβδομάδα του
Οκτϊβρθ και ανάλογα με τισ μζγιςτεσ θμεριςιεσ και νυχτερινζσ κερμοκραςίεσ
μπορεί να μετατεκεί μια εβδομάδα πριν ι μια εβδομάδα μετά.
Τα ρόδια ςυγκομίηονται πάντα χειρωνακτικά, χρθςιμοποιϊντασ δφο
μεκόδουσ:


με ειδικά ψαλίδια κόβοντασ το βλαςτό που ςτθρίηεται ο καρπόσ ςε
μικοσ 10 cm περίπου με φφλλα. Η τοποκζτθςθ των καρπϊν γίνεται ςε
πλαςτικοφσ κουβάδεσ ι ςε υφαςμάτινουσ ςάκουσ και ςτθ ςυνζχεια οι
καρποί μεταφζρονται ςε πλαςτικά ειδικά κιβϊτια. Αυτόσ ο τρόποσ
ςυγκομιδισ απαιτεί μεγάλθ προςοχι, ϊςτε κατά τθν τοποκζτθςθ των
καρπϊν ςτουσ κουβάδεσ ι ςτα ειδικά κιβϊτια να αποφεφγεται ο
τραυματιςμόσ τουσ



με το χζρι, με προςεκτικζσ περιςτροφικζσ κινιςεισ αποκολλϊντασ τον
ποδίςκο από τθ βάςθ. Η τοποκζτθςθ των καρπϊν γίνεται πολφ
προςεκτικά ςε πλαςτικοφσ κουβάδεσ ι ςε υφαςμάτινουσ ςάκουσ και
ςτθ ςυνζχεια οι καρποί μεταφζρονται ςε πλαςτικά ειδικά κιβϊτια.
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Οι ςυγκομιηόμενοι καρποί προορίηονται για:
α) νωπι κατανάλωςθ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ι/και ςε αλυςίδεσ υπεραγορϊν (super
market),
β) επεξεργαςία ςε ςυςκευαςτιρια για τθ διάκεςι τουσ ωσ ςυςκευαςμζνο νωπό
προϊόν ι ωσ ζτοιμο κακαριςμζνο προϊόν,
γ) αποκικευςθ – ςυντιρθςθ ςε ψυκτικοφσ καλάμουσ,

6. Δεςμόσ Προϊόντοσ - Γεωγραφικοφ Περιβάλλοντοσ
Α. Ιδιαιτερότθτα τθσ οριοκετθμζνθσ περιοχισ
Ι Κλίμα: Το κλίμα τθσ περιοχισ ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Εκνικισ
Μετεωρολογικισ Υπθρεςίασ και τθσ διαδικτυακισ ςελίδασ METEO είναι
ξθροκερμικό με ιπια και μακρά καλοκαίρια (μζςθ μζγιςτθ κερμοκραςία
34.7°C το μινα Ιοφλιο), ιπιουσ χειμϊνεσ, με μζςθ ελάχιςτθ κερμοκραςία 7.8°C
το μινα Ιανουάριο, με διαφορά μεταξφ μζγιςτθσ κερμοκραςίασ θμζρασ και
ελάχιςτθσ κερμοκραςίασ νφχτασ μικρότερθ των 100C. Ραρατθρείται μικρόσ
αρικμόσ θμερϊν βροχόπτωςθσ με φψοσ βροχισ >0,2 mm και χαμθλι ςχετικι
υγραςία κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, ιδιαιτζρωσ κατά τθν περίοδο ανάπτυξθσ
των καρπϊν τθσ ροδιάσ (από Ιοφνιο ζωσ Σεπτζμβριο).
Επίςθσ, χαρακτθρίηεται από απουςία παγετϊν και μεγάλα διαςτιματα
θλιοφάνειασ ετθςίωσ. Οι άνεμοι που επικρατοφν ςτθν περιοχι είναι αςκενείσ.
Αναλυτικότερα, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ του Διμου Ερμιονίδασ
προςδιορίςτθκαν

βάςει

ςτοιχείων

τθσ

ΕΜΥ

από

τον

πλθςιζςτερο

μετεωρολογικό ςτακμό τθσ Υπθρεςίασ που βρίςκεται ςτθν Αίγινα (υνθμμζνο
8) για τθν περίοδο 1958-2010, ςε ςυνδυαςμό με ςτοιχεία από το
μετεωρολογικό ςτακμό του ιςτότοπου ΜΕΤΕΟ ςτο Κρανίδι για τα ζτθ 20112016. Από τα ςτοιχεία αυτά προκφπτει ότι:
Η ςχετικι υγραςία τθσ ατμόςφαιρασ διατθρείται για όλθ τθ διάρκεια του
ζτουσ ςε ςχετικά χαμθλά επίπεδα (υνθμμζνο 9Α).
Το Μάιο που είναι θ εποχι ανκόδεςθσ οι μζρεσ βροχισ είναι πολφ λίγεσ (μόλισ
2 μζρεσ με φψοσ βροχισ >2 mm κατά μεςο όρο ετθςίωσ), κακϊσ και τουσ
μινεσ Σεπτζμβριο και Οκτϊβριο που είναι θ εποχι ωρίμανςθσ των καρπϊν τθσ
ροδιάσ, οι μζρεσ βροχισ είναι κατά μζςο όρο 4 (υνθμμζνο 9Β).
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Το μζςο φψοσ υετοφ ςτθν Ερμιονίδα παρακολουκεί τθ διακφμανςθ τθσ
ςχετικισ υγραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ (υνθμμζνο 9Γ).
Οι άνεμοι που επικρατοφν ςτθν περιοχι ετθςίωσ είναι αςκενείσ με
επικρατοφςα ζνταςθ 3 Beaufort και λιγότερο ςυχνά 4 Beaufort (υνθμμζνο
9Δ).
Η μζςθ χαμθλι κερμοκραςία διατθρείται πάνω από το ςθμείο παγετοφ ςε
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ. Η μζςθ ετιςια ελάχιςτθ κερμοκραςία φτάνει
ςτουσ 14,8οC και μζςθ ετιςια μζγιςτθ ςτουσ 23,7οC (υνθμμζνο 9Ε, Σ).
Οι θμζρεσ μθδενικισ ζωσ μζτριασ νζφωςθσ (0-6,4/8) ξεπερνοφν τισ 300
ετθςίωσ, ενϊ οι μζρεσ βαριάσ νζφωςθσ φτάνουν μόλισ τισ 51.
Συνοψίηοντασ, θ ιδιαιτερότθτα του κλίματοσ τθσ Ερμιονίδασ κατά τθ διάρκεια
του ζτουσ αφορά:
-

Στθν απουςία ακραίων κερμοκραςιϊν κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, με
ουςιαςτικι απουςία παγετϊνων το χειμϊνα και ιπια μακρά και κερμά
καλοκαίρια

-

ςτθ μικρι διαφορά κερμοκραςίασ μζρασ και νφχτασ

-

ςτα μεγάλα διαςτιματα πλιρουσ θλιοφάνειασ

-

ςτισ ελάχιςτεσ βροχοπτϊςεισ και τθ χαμθλι ςχετικι υγραςία τθν άνοιξθ
και το φκινόπωρο (Σεπτζμβριοσ – Οκτϊβριοσ).

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτθ διαμόρφωςθ του κλίματοσ τθσ περιοχισ πολφ
ςθμαντικό ρόλο παίηει τόςο θ κζςθ του Δίδυμου όρουσ όςο και θ κάλαςςα
που περιβάλλει το Διμο Ερμιονίδασ.

ΙΙ Ζδαφοσ: Τα εδάφθ τθσ περιοχισ αυτισ είναι αςβεςτολικικά (εκχυλίςιμο
Ca+2 ζωσ και 70%), πθλϊδθ (μζςθσ ςφςταςθσ) και μετρίωσ λεπτόκοκκα. Μετά
από μετριςεισ του pH και τθσ αγωγιμότθτασ το επιφανειακό ζδαφοσ
χαρακτθρίηεται ελαφρά αλκαλικό με αρκετά υψθλι αγωγιμότθτα. Οι κφριεσ
πιγεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν ανάλυςθ των εδαφϊν είναι ο
εδαφολογικόσ χάρτθσ γαιοϊκανότθτασ τθσ περιοχισ των Σπετςϊν του
Ινςτιτοφτου Δαςικϊν Ερευνϊν, ςτον οποίο περιλαμβάνεται και θ περιοχι του
Διμου Ερμιονίδασ και εδαφικζσ αναλφςεισ δειγματολθπτικά από τθν περιοχι
(υνθμμζνα 10, 11).
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Αναλυτικότερα,

ςφμφωνα

με

το

χάρτθ

γαιοϊκανότθτασ

θ

περιοχι

περιλαμβάνει κατά κφριο λόγο τφπουσ γθσ με βακιά εδάφθ από αλλοφβια,
τριτογενείσ αποκζςεισ, κολλοφβια αςβεςτολίκων, δολίνεσ, μικτό φλφςχθ,
περιδοτίτεσ και ςκλθροφσ αςβεςτόλικουσ ςε νότιεσ εκκζςεισ τθσ ηϊνθσ των
αείφυλλων πλατφφυλλων. Επίςθσ, περιλαμβάνει τφπουσ γθσ με αβακι εδάφθ
από τριτογενείσ αποκζςεισ, μικτό φλφςχθ, περιδοτίτεσ και ςκλθροφσ
αςβεςτόλικουσ ςε βόρειεσ εκκζςεισ τθσ ηϊνθσ των αείφυλλων πλατφφυλλων.
Από μετριςεισ του pH το επιφανειακό ζδαφοσ χαρακτθρίηεται ελαφρά
αλκαλικό (7,8), ενϊ ςε βάκοσ 20-25 cm ιςχυρά αλκαλικό (8,5). Η αλατότθτα
του εδάφουσ, κακϊσ και θ ζλλειψθ νεροφ ζγιναν περιοριςτικοί παράγοντεσ για
άλλεσ καλλιζργειεσ ςτθν Ερμιονίδα από το 1960-1970 και μετά. Για το λόγο
αυτό, ενϊ ςτθν περιοχι καλλιεργοφνταν κθπευτικά, αμπζλια, αλλά και
εςπεριδοειδι, ςταδιακά αντικαταςτάκθκαν με τθν καλλιζργεια κυρίωσ τθσ
ελιάσ και τθν καλλιζργεια τθσ ροδιάσ.

ΙΙΙ Ανκρϊπινοι παράγοντεσ
Η μακροχρόνια καλλιζργεια του προϊόντοσ ςτθν περιοχι, ζχει ςυντελζςει ςτθ
διαρκι βελτίωςθ τθσ καλλιεργθτικισ τεχνικισ και τεχνογνωςίασ των
παραγωγϊν και ςτθ διαμόρφωςθ τελικά μζςω τθσ επιλογισ του κατάλλθλου
πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ τθσ τοπικισ ποικιλίασ, πλιρωσ προςαρμοςμζνθσ
ςτισ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ με τθν ονομαςία «Ρόδι Ερμιόνης». Οι ανκρϊπινεσ
τεχνικζσ ι παρεμβάςεισ καλλιζργειασ του προϊόντοσ, οι οποίεσ ςε ςυνδυαςμό
με τουσ προαναφερκζντεσ παράγοντεσ, επθρεάηουν τα οργανολθπτικά
χαρακτθριςτικά του είναι:
1) Η διαμόρφωςθ κόμθσ ςε δζνδρο και όχι ςε κάμνο. Η τεχνικι αυτι είναι
εφικτι, λόγω απουςίασ παγετϊν ςτθν περιοχι. Η μεγαλφτερθ κόμθ που ζχει
το δζνδρο, ςε ςχζςθ με το κάμνο, εξαςφαλίηει ςτο φυτό μεγαλφτερθ φυλλικι
επιφάνεια και αυξθμζνθ φωτοςυνκετικι δραςτθριότθτα. Η φωτοςφνκεςθ ςε
ςυνδυαςμό με τισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ και τθ ςυχνι θλιοφάνεια που
επικρατοφν ςτθν περιοχι ευνοοφν τθν παραγωγι ςακχάρων και τθ διάςπαςθ
των οξζων και ςυνεπϊσ τθν καλφτερθ γευςτικι ιςορροπία τθσ γλυκιάσ γεφςθσ.
Επίςθσ, με τθ διαμόρφωςθ αυτι είναι ευκολότερθ θ αντιμετϊπιςθ των
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ηιηανίων και θ αφαίρεςθ των παραφυάδων ςτα δζνδρα, οπότε επιτυγχάνεται
καλφτεροσ αεριςμόσ και μεγαλφτερθ θλιακι ζκκεςθ των καρπϊν.

2) Ο τρόποσ άρδευςθσ.
Λόγω τθσ μακρόχρονθσ εμπειρίασ τουσ ςτθν καλλιζργεια του «Ροδιού
Ερμιόνης» οι παραγωγοί ζχουν καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνθ αρδευτικι τεχνικι,
θ οποία μζςα από τθν πολυετι καλλιζργεια και παρατιρθςθ των φυτϊν ζχει
διαπιςτωκεί ότι ςυντελεί τόςο ςτθν αποτελεςματικότερθ καρπόδεςθ όςο και
ςτον περιοριςμό του ςχιςίματοσ του καρποφ. Για τθν καλφτερθ καρπόδεςθ,
κατά τθ διάρκεια τθσ ανκοφορίασ και τθσ καρπόδεςθσ (Μάιοσ), οι παραγωγοί
διακόπτουν τθν άρδευςθ τθσ καλλιζργειασ, αφοφ μετά από παρατιρθςθ τθσ
ςυμπεριφοράσ των φυτϊν ςτθν περιοχι, διαπίςτωςαν πωσ επιτυγχάνεται
αποτελεςματικότερθ γονιμοποίθςθ, καλφτερθ καρπόδεςθ και ςτακεροποίθςθ
του νεαροφ καρποφ.
Αργότερα, το καλοκαίρι και ςτισ αρχζσ του φκινοπϊρου όταν πλθςιάηει θ
ςυγκομιδι, θ καλλιζργεια αρδεφεται τόςο, ϊςτε να υπάρχει επάρκεια
υγραςίασ ςτο ζδαφοσ. Η τεχνικι αυτι ςυντελεί ςτθν αποτελεςματικότερθ
αντιμετϊπιςθ του ςχιςίματοσ του φλοιοφ.
3) Η ςυγκομιδι του προϊόντοσ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν §5.β,
γίνεται πολφ προςεκτικά και πάντα χειρωνακτικά είτε με ειδικά ψαλίδια είτε
με το χζρι, λόγω του μαλακοφ, λεπτοφ και ευαίςκθτου ςτα χτυπιματα φλοιοφ
που ζχει το «Ρόδι Ερμιόνης». Μειϊνεται ζτςι ο κίνδυνοσ τραυματιςμϊν και
μεταςυλλεκτικϊν προςβολϊν και επιτυγχάνεται υψθλότερθ ποιότθτα
προϊόντοσ.

Β. Ιδιαιτερότθτα του προϊόντοσ
Ι. Φυτικό υλικό
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι μια τοπικι ποικιλία ροδιοφ του φυτοφ Punica
granatum L. τθσ οικογζνειασ Punicaceae. Ρρόκειται για φυτά που προζκυψαν
από τθν πολυετι καλλιζργεια, τθ ςυνεχι επιλογι από τουσ γεωργοφσ των
φυτϊν με τα επικυμθτά χαρακτθριςτικά και τον αγενι πολλαπλαςιαςμό τουσ
ςτθν περιοχι. Η διαδικαςία αυτι ζγινε με επιλογι μοςχευμάτων από τα
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καλφτερα προςαρμοςμζνα ςτθν περιοχι μθτρικά φυτά, τα οποία παριγαγαν
ρόδια καλισ ποιότθτασ και επικυμθτϊν χαρακτθριςτικϊν.
Η αντικατάςταςθ παλιϊν ι θ εγκατάςταςθ νζων φυτϊν γίνεται ςιμερα με
φυτάρια από οργανωμζνα φυτϊρια τθσ περιοχισ ι από τοπικοφσ
παραγωγοφσ που προκφπτουν με αγενι πολλαπλαςιαςμό από τα ιδθ
υπάρχοντα.
ΙI. Φυςικοχθμικι φςταςθ:
Το «Ρόδι Ερμιόνης» διακρίνεται για τθ γλυκιά και ευχάριςτθ γεφςθ του,
γεγονόσ που οφείλεται ςτθ ςχζςθ των ςακχάρων ωσ προσ τα οξζα που περιζχει
ο ϊριμοσ καρπόσ.
Αναλυτικότερα, ο ϊριμοσ καρπόσ ζχει περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα (διαλυτζσ
ςτερεζσ ουςίεσ) ίςθ και μεγαλφτερθ από 150 Brix και οξφτθτα μικρότερθ του
0,4 (εκφραηόμενθ ςε ποςοςτό κιτρικοφ οξζοσ).
Οη βαζκνί Brix θαη ε νμύηεηα κεηξήζεθαλ ζε δείγκαηα από Ρόδη Εξκηόλεο θαη
άιια ξόδηα θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα.
Αλάκεζά ηνπο είλαη θαη νη πνηθηιίεο Acco θαη Wonderful πνπ έρνπλ κειεηεζεί
ζην Ιλζηηηνύην Φπιινβόισλ ηεο Νάνπζαο (πλεκκέλα 2, 12). ηνλ Πίλαθα
απηό παξαηεξείηαη ε ππεξνρή ηνπ Ρνδηνύ Εξκηόλεο ζπγθξηλόκελν κε άιια
ξόδηα, σο πξνο ηε γιπθύηεηα ηνπ ρπκνύ ηνπ, ζπλδπάδνληαο πςειό βαζκό Brix
κε ρακειή νμύηεηα. Η πνηθηιία Wonderful, γηα παξάδεηγκα, ελώ παξνπζηάδεη
αξθεηά πςεινύο βαζκνύο Brix, ιόγσ ηεο πςειήο νμύηεηαο δελ έρεη γιπθηά
γεύζε θαη θαηαηάζζεηαη ζηηο εκίμηλεο πνηθηιίεο (πλεκκέλν 12).

ΡΟΔΙ
ΕΡΜΙΟΝΘ

Δείγμα 1
Δείγμα 2
Acco
Wonderful

ΟΞΤΣΘΣΑ(%w/w)
0,33
0,32
0,17
0,17
0,28
0,25
0,28
0,3
ΑΛΛΑ ΡΟΔΙΑ
0,16
0,15
0,5
1,8

BRIX (%)
18
17,1
16,4
15,9
16,3
16
15,8
15,7
14
14,7
14,3
15,9
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ΙΙΙ. Ιδιαίτερα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά
Το «Ρόδι Ερμιόνης», εκτόσ από τθ γλυκιά γεφςθ του, ζχει μαλακό πυρινα που
καταςτρζφεται εφκολα με τθ μάςθςθ. Αυτό είναι ζνα επιπλζον χαρακτθριςτικό
που το κάνει αρεςτό ςτουσ καταναλωτζσ και αποτελεί χαρακτθριςτικό τθσ
τοπικισ ποικιλίασ. Σφμφωνα με τθ μελζτθ του Ινςτιτοφτου Φυλλοβόλων
Δζνδρων Νάουςασ, με τθν οποία πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ
διαφορετικϊν

αξιόλογων

γενότυπων

ροδιάσ

που

ςυλλζχκθκαν

από

διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και ςυςτινονται προσ καλλιζργεια,
ανάμεςά τουσ και το όδι Ερμιόνθσ, αναφζρεται μεταξφ άλλων ότι το όδι
Ερμιόνθσ ζχει μαλακό πυρινα ςε αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ που ζχουν
ςκλθρό ι μζςθσ ςκλθρότθτασ πυρινα.
Επίςθσ, λόγω τθσ ανκεκτικότθτασ ςτο ςχίςιμο που εμφανίηει ο φλοιόσ του
εξαιτίασ των ξθροκερμικϊν ςυνκθκϊν τθσ περιοχισ και τθσ καλλιεργθτικισ
τεχνικισ,παρουςιάηει καλφτερθ διατθρθςιμότθτα και υψθλι ποιότθτα ωσ
προϊόν.
Γ. Αιτιϊδθσ αλλθλεπίδραςθ ποιότθτασ ι χαρακτθριςτικϊν του προϊόντοσ και
οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ
Ρεριγραφι του δεςμοφ μεταξφ τθσ ποιότθτασ του προϊόντοσ και τθσ
οριοκετθμζνθσ γεωγραφικισ περιοχισ:
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι χαρακτθριςτικό και μοναδικό, ςε άμεςθ ςφνδεςθ με
τθν

περιοχι

όπου

παράγεται,

κακϊσ

ςυνδυάηονται

ςυγκεκριμζνοι

εδαφοκλιματικοί παράγοντεσ και τεχνικι καλλιζργειασ που κακορίηουν τθ
διαμόρφωςθ του τελικοφ προϊόντοσ.
Το «Ρόδι Ερμιόνης» καλλιεργείται ςυςτθματικά ςτθν Ερμιόνθ εδϊ και πολλζσ
δεκαετίεσ (βάςει ςτοιχείων του ΥπΑΑΤ θ καλλιζργεια τθσ ροδιάσ γινόταν ιδθ
ςε οργανωμζνουσ οπωρϊνεσ το 1998 ςτθν περιοχι τθσ Ερμιονίδασ, του τότε
Διμου Ερμιόνθσ, υνθμμζνο 13), οδθγϊντασ ςτθ διαμόρφωςθ αυτισ τθσ
τοπικισ ποικιλίασ μζςω τθσ ςυνεχοφσ επιλογισ από τουσ παραγωγοφσ του
καταλλθλότερου πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ. Η καταλλθλότθτα αφορά τόςο
ςτθν ποιότθτα του προϊόντοσ όςο και ςτθν προςαρμοςτικότθτα του φυτοφ
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ςτισ εδαφοκλιματικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ. Για το λόγο αυτό φζρει και το
όνομα τθσ Ερμιόνθσ (ονομαςία τθσ τοπικισ κοινότθτασ, αλλά και παλαιότερθ
ονομαςία

του

διμου),

περιοχι

ςτθν

οποία

δθμιουργικθκε

και

προςαρμόςτθκε με επιτυχία.
Η περιοχι είναι μια πεδινι χερςόνθςοσ, με εξαίρεςθ τον ορεινό όγκο του
Διδφμου όρουσ, το οποίο αποτελεί και το φυςικό όριο ςτα βόρεια του διμου.
Η κζςθ του Δίδυμου όρουσ, τθσ οροςειράσ «Αδζρεσ» και θ κάλαςςα παίηουν
κακοριςτικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ του κλίματοσ τθσ περιοχισ το οποίο είναι
ξθροκερμικό με ιπιεσ υψθλζσ κερμοκραςίεσ κακόλθ τθ διάρκεια του ζτουσ, με
μικρι διαφορά κερμοκραςίασ μεταξφ μζρασ και νφχτασ, απουςία παγετϊν,
υψθλά επίπεδα θλιοφάνειασ ςτθν περιοχι ετθςίωσ, χαμθλζσ βροχοπτϊςεισ
και χαμθλι ςχετικι υγραςία, ιδίωσ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, που είναι και θ
εποχι ανάπτυξθσ και ωρίμανςθσ του καρποφ.
Η απουςία παγετϊν που επιτρζπει τθ διαμόρφωςθ τθσ κόμθσ των φυτϊν ςε
δζντρο και τα αυξθμζνα επίπεδα θλιοφάνειασ ςτθν περιοχι ετθςίωσ (2.800
ϊρεσ, υνθμμζνο 14) ευνοοφν τθ φωτοςφνκεςθ που ςε ςυνδυαςμό με τισ
κερμζσ μζρεσ και νφχτεσ που είναι ςυχνζσ ςτθν Ερμιονίδα (τουσ καλοκαιρινοφσ
μινεσ θ κερμοκραςία θμζρασ κυμαίνεται μεταξφ 30 0C και 350C και θ
κερμοκραςία νφχτασ είναι άνω των 200C) ςυνεπάγονται ταχφτερθ και
εντονότερθ διάςπαςθ των οξζων και τθν παραγωγι ςακχάρων (υνθμμζνο
15). Η ιςορροπία ςακχάρων προσ οξζα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ γλυκιά γεφςθ
του «Ροδιού Ερμιόνης». Οι ςυνκικεσ αυτζσ επθρεάηουν επίςθσ και τθν
θμερομθνία ςυγκομιδισ που είναι ςυνικωσ θ πρϊτθ εβδομάδα του
Οκτωβρίου με περικϊριο μία εβδομάδα νωρίτερα ι αργότερα, ανάλογα με τθ
διακφμανςθ τθσ κερμοκραςίασ μζρασ και νφχτασ κατά τθν περίοδο ωρίμανςθσ.
Λόγω τθσ μακροχρόνιασ παρατιρθςθσ και εμπειρίασ τθσ καλλιζργειασ, θ
τεχνικι των παραγωγϊν να διακόπτουν τθν άρδευςθ τθσ καλλιζργειασ κατά το
μινα Μάιο ςε ςυνδυαςμό με τισ ελάχιςτεσ βροχοπτϊςεισ κατά τθν περίοδο
αυτι ςτθν περιοχι ενιςχφει τθν καλφτερθ καρπόδεςθ.
Οι μικρζσ διαφορζσ κερμοκραςίασ μζρασ και νφχτασ, το χαμθλό φψοσ
βροχοπτϊςεων κατά τθν περίοδο ωρίμανςθσ των καρπϊν το φκινόπωρο και θ
καλλιεργθτικι τεχνικι άρδευςθσ που εφαρμόηεται από τουσ παραγωγοφσ,
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κακορίηουν τθν ομαλότερθ ανάπτυξθ του καρποφ και τθν αποφυγι του
ςχιςίματοσ και όλων των δυςάρεςτων ςυνεπειϊν του.
Οι περιβαλλοντικζσ και εδαφικζσ ςυνκικεσ τθσ Ερμιονίδασ ζχουν προςδϊςει
ςτο «Ρόδι Ερμιόνης» τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά που το ζχουν κάνει να
διακρικεί από τα ομοειδι του και να αποκτιςει ξεχωριςτι φιμθ ςτθν αγορά
ωσ ζνα προϊόν που καλφπτει ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ και προτιμιςεισ του
καταναλωτικοφ κοινοφ.
Ο δεςμόσ μεταξφ Ερμιονίδασ και παραγωγισ ροδιοφ επιβεβαιϊνεται από
μυκολογικζσ και ιςτορικζσ αναφορζσ και από τθν παρουςία του ςτθ
λαογραφία και τισ παραδόςεισ τθσ περιοχισ μζχρι τισ ςθμερινζσ αναφορζσ
ςτον τφπο και το διαδίκτυο (ςτοιχεία καλλιζργειασ, ςυνταγζσ) προςδίδοντάσ
του ιςτορικι καταγωγι και ξεχωριςτι ταυτότθτα (υνθμμζνα 16-22).
Από το 2011 ο Διμοσ Ερμιονίδασ ςε ςυνεργαςία με τουσ παραγωγοφσ ροδιοφ
και τουσ φορείσ τθσ περιοχισ πραγματοποιεί ςτθν Ερμιόνθ Γιορτι οδιοφ που
περιλαμβάνει διάφορεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ διακόςμθςθ τθσ πόλθσ και διανομι
του προϊόντοσ ςτο λιμάνι και ςτα καταςτιματα τθσ Ερμιόνθσ, δθμιουργία
πολλϊν διαφορετικϊν εδεςμάτων (φαγθτό, γλυκό, λικζρ) με βάςθ το ρόδι και
προςφορά τουσ ςτο κοινό, πολιτιςτικζσ και επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ
(υνθμμζνα 23, 24).
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