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Τοποθέτηση του 
προβλήµατος

• Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, και 
στην Ελλάδα,  ιδιαίτερα τα 
τελευταία έτη, δίνεται ιδιαίτερη 
σηµασία στην καλλιέργεια νέων 
φυτών (super foods) που παράγουν φυτών (super foods) που παράγουν 
καρπούς µε υψηλή διατροφική ή 
φαρµακευτική αξία, όπως αρώνια, 
κράνα, ιπποφαές, βατόµουρα, 
φραγκοστάφυλλα, µύρτιλλος, κ.α. 
Οι καρποί αυτοί είναι πλούσιοι σε 
βιταµίνες, πολύτιµα ιχνοστοιχεία 
και χαρακτηρίζονται από 
ιδιάζουσα γεύση και άρωµα. 



Cornus mas L. (Κρανιά)



Γεωγραφική εξάπλωση 

• Η κρανιά (Cornus mass), είναι 
ένα πολύτιµο δασοπονικό είδος, 
το οποίο απαντάται φυσικά 
στην νότια, κεντρική Ευρώπη, 
και δυτική Ασία.



Ιστορική χρήση

• Η κρανιά είναι είδος γνωστό από 
την αρχαιότητα, και 
χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα (τόσο 
το ξύλο όσο και οι καρποί). Το 
φυτό είναι γνωστό από την εποχή 
του Οµήρου µε το όνοµα 
«Κράνεια», και σύµφωνα µε τον 
Θεόφραστο το ξύλο της κρανιάς 
ήταν πιο σκληρό και από το 
Θεόφραστο το ξύλο της κρανιάς 
ήταν πιο σκληρό και από το 
κόκαλο, και χρησιµοποιούνταν για 
κυνηγετικές λόγχες, ακόντια, τόξα 
και µπαστούνια. 

• Επίσης, ο Παυσανίας ανέφερε ότι 
οι αρχαίοι Έλληνες κατασκεύασαν 
τον ∆ούρειο Ίππο µε ξυλεία 
κρανιάς, που υλοτόµησαν από το 
ιερό δάσος του Απόλλωνα.



Γενικά-Περιγραφή του είδους

• Είναι φυλλοβόλος θάµνος ή µικρό 
δένδρο (ύψος µέχρι 10µ.) µε κόµη 
σφαιρική και φλοιό 
σταχτοκίτρινο. 

• Στην Ελλάδα απαντάται σε όλες 
σχεδόν τις ηµιορεινές και ορεινές  
περιοχές της χώρας. 

• Είναι είδος µακρόβιο και 
πολύτιµο,  και µπορεί να 
καλλιεργηθεί ευρύτατα σε πολλές
περιοχές της Ελλάδας. 



Ανθοφορία

• Το φυτό ανθίζει στα τέλη της 
χειµερινής περιόδου 
(Φεβρουάριος-Μάρτιος) , τα 
άνθη είναι κίτρινα, 
µασχαλιαία, µε µικρό 
ποδίσκο, µικρά (έως 1εκτ.) ποδίσκο, µικρά (έως 1εκτ.) 
και φύονται σε µικρά σκιάδια 
(10-15). 



Καρπός 
(κράνα)

• Ο καρπός είναι δρύπη (1,5 
εκτ) µε έντονο ερυθρό χρώµα,  
ωοειδή, σαρκώδης, βρώσιµος 
και ωριµάζει τον Σεπτέµβριο. 

• Η συλλογή του καρπού γίνεται 
χειρωνακτικά ή µε δίχτυα.χειρωνακτικά ή µε δίχτυα.

• Ο καρπός πλένεται και 
καταναλώνεται νωπός για 
βρώση (σε διάστηµα ολίγων 
ηµερών) ή ψύχεται  για 
προϊόντα µεταποίησης (ποτά, 
γλυκά, µαρµελάδες, κ.α.).



Απαιτήσεις

• Ευδοκιµεί σχεδόν σε όλα τα εδάφη 
(γόνιµα έως µέτρια γόνιµα, pΗ 5,5 
έως 7,5).

• Αντέχει σε χµηλές θερµοκρασίες 
και παγετούς (-30ο C).

• Απαιτεί  ηµίσκια περιβάλλοντα, 
αλλά δύναται να ευδοκιµήσει και 
σε ηλιοφάνεια. 

• Είναι είδος ανθεκτικό σε 
ασθένειες, και ειδικά στην  χώρα 
µας δύσκολα προσβάλλεται από 
έντοµα και µύκητες 



Πολλαπλασιασµός

• Ο πολλαπλασιασµός γίνεται µε 
µοσχεύµατα (από νεαρά κλαδιά) 
και  παραφυάδες, και 
δυσκολότερα από καρπούς. 

• Ο ευκολότερος τρόπος 
αναπαραγωγής της κρανιάς είναι 
µε µοσχεύµατα. Τα µοσχεύµατα µε µοσχεύµατα. Τα µοσχεύµατα 
πρέπει να προέρχονται, είτε από 
νεαρά κλαδιά µε φύλλα που 
λαµβάνονται τέλος της άνοιξης ή 
αρχές καλοκαιριού (Μάϊος-
Ιούνιος, είτε από νεαρά κλαδιά  
χωρίς φύλλα τέλος του 
φθινοπώρου και την χειµερινή 
περίοδο (Νοέµβριος-Ιανουάριος).



Πολλαπλασιασµός

(από σπόρους)

• Ο πολλαπλασιασµός µε σπόρους 
είναι δυσκολότερος, διότι πρέπει 
να γίνεται µετά την αποφλοίωση 
των καρπών (κράνα), και το 
κουκούτσι είναι σκληρό.

• Ο σπόρος µπορεί να συντηρηθεί • Ο σπόρος µπορεί να συντηρηθεί 
µε στρωµάτωση σε ψυχρές 
συνθήκες για 3-4 µήνες, και στη 
συνέχεια να γίνει η σπορά την 
άνοιξη (σε εξωτερικές συνθήκες, 
παρτέρια). Όµως, η φύτρωση των 
σπόρων είναι πολύ αργή, και 
ανάλογα µε τις συνθήκες µπορεί 
να φυτρώσει και µετά από 15 
µήνες. 



Φυτάρια

• Τα νεόφυτα, µετά την 
φύτρωση πρέπει άµεσα να 
µεταφυτευθούν σε µικρά 
πλαστικά δοχεία (paper-
pots), τον πρώτο χειµώνα pots), τον πρώτο χειµώνα 
να διατηρούνται σε 
θερµοκήπιο, την άνοιξη να 
µεταφερθούν σε εξωτερικό 
χώρο, και τελικά το 
φθινόπωρο να φυτευτούν 
στα αγροκτήµατα. 



Χρήσεις 

• Από την αρχαιότητα, η κρανιά  
ήταν γνωστή για τις 
φαρµακευτικές της ιδιότητες, 
διότι οι καρποί 
χρησιµοποιούνταν κατά της 
διάρροιας και εντερικών διάρροιας και εντερικών 
παθήσεων. 

• Επίσης, ο φλοιός, οι ρίζες και 
οι βλαστοί του δένδρου 
χρησιµοποιούνταν ως 
αντιπυρετικά.  



Καρποί (χρήσεις)

• ο καρπός έχει ποικίλες χρήσεις, 
όπως:

• βρώση, 
• παραγωγή άριστης ποιότητας 
ποτών, 

• λικέρ, 
• µαρµελάδες, κ.α.. • µαρµελάδες, κ.α.. 



(Καρποί)
Φαρµακευτικές ουσίες

• Τα κράνα, περιέχουν χρήσιµες 
φαρµακευτικές ουσίες, όπως 
φλαβανοειδή, ανθοκυανίνες 
(σε µεγαλύτερη (σε µεγαλύτερη 
περιεκτικότητα από τα 
βατόµουρα και 
φραγκοστάφυλλα), 
αντιοξειδωτικές ουσίες και 
φαινολικά παράγωγα.  



Καρποί 
(βιταµίνες, ουσίες)

• Οι καρποί εµπεριέχουν

βιταµίνη C και υψηλή

περιεκτικότητα σε σίδηρο

(Fe), υψηλή περιεκτικότητα

σε σκορβικό όξύ (µεγαλύτερη
περιεκτικότητα από ταπεριεκτικότητα από τα

πορτοκάλια και τις φράουλες),
καροτίνη και ταννίνες, ουσίες
µε στυπτικές ιδιότητες και

πηκτίνες που ρυθµίζουν και

βοηθούν στο πεπτικό

σύστηµα.



Ξύλο

• Το ξύλο της κρανιάς

θεωρείται πολύτιµο, διότι

αντέχει στον χρόνο και στην

θραύση.

• Πασίγνωστες είναι οι• Πασίγνωστες είναι οι

«βέργες» και «γκλίτσες» από

το ξύλο της κρανιάς.

• Από το σκληρό ξύλο της

κρανιάς κατασκευάζονται

διάφορα ξύλινα αντικείµενα.



Παραγωγή

• Η παραγωγή των καρπών της

καλλιεργούµενης κρανιάς είναι

υψηλή και κυµαίνεται από 1000
έως 2.000 κιλά/στρέµµα, ανάλογα
µε την ηλικία, τις κλιµατεδαφικές
συνθήκες και τον φυτευτικό

σύνδεσµο (3χ3µ, 4χ4µ).



Οικονοµικές Ωφέλειες

• Το όφελος των καλλιεργητών

υπολογίζεται υψηλό (2.000 έως

5.000 Ευρώ/στρέµµα), ανάλογα µε

την τιµή του κιλού πώλησης των

καρπών (2-3 ευρώ/κιλό σηµερινές

τιµές), την ηλικία και την ποικιλία
(προέλευση) της φυτείας.(προέλευση) της φυτείας.

• Το λικέρ των κράνων πωλείται σε

υψηλές τιµές στο εξωτερικό (50-
100 ευρώ το λίτρο).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Στην ευρύτερη περιοχή της 
Λαµίας, θα πρέπει να 
δοκιµασθεί και να 
καλλιεργηθεί η κρανιά (κατά 
προτίµηση σε αγροκτήµατα 
των ορεινών, ηµιορεινών και των ορεινών, ηµιορεινών και 
ηµίσκιων πεδινών περιοχών) .

• Η καλλιέργεια της κρανιά   θα 
αυξήσει το  εισόδηµα των 
αγροτών και καλλιεργητών. 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


