
 Ροδιά, καλλιέργεια 

 

Παραδοσιακά, το ρόδι αποτελεί σύμβολο ευτυχίας και καλοτυχίας. Πολλά γούρια της 

πρωτοχρονιάς έχουν σχήμα ροδιού. Σαν συμβολική κίνηση γονιμότητας από τους 

Ελληνιστικούς χρόνους έως και σήμερα, σπάμε ένα Ρόδι στο πάτωμα σε γάμους και την 

πρωτοχρονιά, σε ένδειξη αφθονίας, γονιμότητας και καλής τύχης. 

 

Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου είναι η εποχή που ωριμάζουν οι περισσότερες 

ποικιλίες Ροδιάς. Το ρόδι είναι ένας φαγώσιμος καρπός που άρχισε να γίνεται δημοφιλής 

τα τελευταία χρόνια για τις ευεργετικές του ιδιότητες. 

Η Ροδιά είναι θάμνος (αν και τις περισσότερες φορές έχει την εμφάνιση δέντρου). Είναι 

φυλλοβόλο φυτό. Είναι αυτογόνιμη. Δε χρειάζονται μέλισσες για την επικονίαση. Μία νέα 

Ροδιά αρχίζει να παράγει καρπούς μετά τον τρίτο χρόνο. Ο κορμός της Ροδιάς αρχίζει να 

διακλαδίζεται από χαμηλά. Τα άνθη της είναι λευκά ή κόκκινα, ανάλογα με την ποικιλία. 

 
Το άνθος της Ροδιάς 

 



Είναι ανθεκτική σαν θάμνος και δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από το έδαφος. Μπορεί να 

καλλιεργηθεί σε ξηρά, σκληρά και χαλικώδη εδάφη. Αντέχει ακόμη και πότισμα με 

υφάλμυρο νερό. Για να έχουμε όμως ικανοποιητική παραγωγή και ποιοτικά ρόδια, το 

έδαφος θα πρέπει να είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και αμμοαργιλώδες, ενώ τα 

ποτίσματα θα πρέπει να είναι τακτικά. 

 
Το άνθος αρχίζει να μετασχηματίζεται σε ρόδι 
Το ιδανικό κλίμα για την καλλιέργεια της Ροδιάς είναι το θερμό. Δεν ευδοκιμεί σε κρύα 

κλίματα ή σε περιοχές με ομίχλη και ψυχρούς ανέμους. Τα σημεία που θα φυτευτούν οι 

ροδιές πρέπει να είναι ηλιόλουστα. Όσον αφορά τη λίπανση της Ροδιάς, το Πανεπιστήμιο 

της Αριζόνας συστήνει λίπασμα 8-8-8. Άλλες πηγές προτείνουν λίπασμα 16-16-16. Και 

στη δύο περιπτώσεις η λίπανση γίνεται σε δύο περιόδους, το Νοέμβριο και το Μάρτιο. Τα 

νεαρά φυτά (3 με 5 χρονών) θέλουν περίπου 1 κιλό λίπασμα ανά δέντρο, ενώ τα 

μεγαλύτερα 2 κιλά ανά δέντρο. 

 
Το ρόδι αρχίζει να μεγαλώνει 
          

 



Πως να μη σκάνε τα ρόδια 

Για να μη σκάσουν τα ρόδια, θα πρέπει να ποτίζετε τακτικά τη Ροδιά τους θερμούς μήνες 

του καλοκαιριού. Αν δεν το κάνετε, η απότομη λήψη νερού από το φυτό κατά τις πρώτες 

φθινοπωρινές βροχές, θα κάνει τα ρόδια να σκάσουν. 

  

 
  

 

 

 
Ποικιλίες Ροδιάς 

Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες Ροδιάς που μπορείτε να προμηθευτείτε από φυτώριο μας 

και να τα φυτέψετε στον κήπο σας. 
Ξένες ποικιλίες Ροδιάς 

 

Από τις ξένες ποικιλίες Ροδιάς οι πιο δημοφιλείς είναι οι: 

 

•    Wonderful 

•    Granada 

•    Sweet 

•    Angel Red 



 
Η ποικιλία Wonderful είναι η πιο διαδεδομένη. Παράγει πολύ μεγάλα ρόδια που έχουν 

κόκκινη φλούδα και ζουμερό περιεχόμενο. Φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα. Τα ρόδια της 

ποικιλίας Wonderful ωριμάζουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 
Η ποικιλία Granada, παράγει ρόδια που είναι πιο μικρά από αυτά της Wonderful αλλά 

είναι πολύ πιο κόκκινα. Τα ρόδια της ποικιλίας Granada ωριμάζουν περίπου ένα μήνα 

νωρίτερα από αυτά της ποικιλίας Wonderful. 

 



Η ποικιλία Sweet (Γλυκό), παράγει τα πιο γλυκά και ζουμερά ρόδια από όλες τις 

ποικιλίες. Η σάρκα τους έχει ροζ χρώμα. Το ύψος του δέντρου φτάνει τα 4 μέτρα. 

 
Η ποικιλία Angel Red είναι μία πρόσφατη ποικιλία Ροδιάς. Έχει αρχίσει να γίνεται 

δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Τα ρόδια που παράγει ωριμάζουν τέλη Αυγούστου με 

αρχές Σεπτεμβρίου, νωρίτερα δηλαδή από τις υπόλοιπες ποικιλίες. Η ποικιλία Angel Red 

παράγει τα περισσότερα ρόδια από τις άλλες ποικιλίες. Ο καρπός έχει ένα φωτεινό 

κόκκινο χρώμα και είναι πολύ ζουμερός. Μάλιστα τα ρόδια αυτής της ποικιλίας 

προτιμούνται για την παραγωγή χυμού ροδιού. Ένα ακόμη πλεονέκτημα που έχει είναι 

ότι τα σπόρια είναι συνήθως μαλακά, έχουν γλυκιά γεύση και μπορούν να 

καταναλωθούν. 

  
 


