
ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ 
Τα αποτελέσματα μέσα στις παρενθέσεις π.χ. (& ιζαμπέλα) υπάρχουν μόνο εάν επαληθεύεται το crossing-over, αλλιώς παρουσιάζονται πιο σποραδικά. 

       

Αρσενικό αρχέγονο 
  

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αρχέγονα 
  

θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα 
φορέας αχάτη 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αρχέγονα 
 

θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα 
φορέας καφέ 
Παιδιά Θηλυκά :  
Όλα αρχέγονα 

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα 
φορέας ιζαμπέλα  
(& αχάτη & καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αρχέγονα 

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
Αρχέγονα φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αρχέγονα 
  

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Αρχέγονα φορέας 
σατινέ (& καφέ & 
λουτίνο) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αρχέγονα 

       

Αρσενικό αχάτης 
 

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα Φορέας 
αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αχάτης 
  

θηλυκό αχάτης  
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά :  
Όλα αχάτης 

θηλυκό καφέ  
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
καφέ & αχάτης (& 
ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα αχάτης 

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης Φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα αχάτης 

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
αχάτης Φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα αχάτης 

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά:  
αχάτης φορέας σατινέ 
(& ιζαμπέλα & λουτίνο) 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα αχάτης 



       

Αρσενικό καφέ 
 

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα  φορέας 
καφέ 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα καφέ 

θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
αχάτης και καφέ 
(& ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα καφέ 

θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα καφέ 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα καφέ 
  

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά:  
Όλα καφέ 

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
Αρχέγονα φορέας καφέ 
& λουτίνο (& σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα καφέ 

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Καφέ φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα καφέ 

       

Αρσενικό ιζαμπέλα 
  
  

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα ιζαμπέλα 

θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα ιζαμπέλα 

θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά: 
  ιζαμπέλα 

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα ιζαμπέλα 
  

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ)  
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα ιζαμπέλα 

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα ιζαμπέλα 



       

Αρσενικό λουτίνο 
 

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
καφέ & λουτίνο(& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα  λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
λουτίνο φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα λουτίνο 

       

Αρσενικό σατινέ 
 

θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αρχέγονα φορέας 
σατινέ 
(& καφέ & λουτίνο) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 

θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα αχάτης Φορέας 
σατινέ ( & ιζαμπέλα & 
λουτίνο) 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 

θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα καφέ φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 

θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 

θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
λουτίνο φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 

θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
Όλα σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
Όλα σατινέ 



Οι μεταλλάξεις που παρουσιάζονται ονομάζονται "Φυλοσύνδετες υπολειπόμενες". Σ’ αυτές μόνο τα αρσενικά μπορούν να είναι φορείς της μετάλλαξης. 
Πρακτικά, ένα αρσενικό φορέας μπορεί να δώσει θηλυκά παιδιά με το δικό του χρώμα αλλά και με το χρώμα του φορέα ( π.χ.: Ένα αρσενικό αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα θα δώσει θηλυκά αχάτη και ιζαμπέλα), ενώ το χρώμα των αρσενικών παιδιών ρυθμίζεται από το χρώμα της μητέρας. 
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι  μεταλλάξεις "παστέλ" και "ιβουάρ" που είναι επίσης "φυλοσύνδετες" και που επικαλύπτουν τις άλλες μεταλλάξεις 
(αρχέγονο παστέλ, αχάτης παστέλ, καφέ παστέλ, ιζαμπέλα παστέλ). 
Επίσης υπάρχουν οι "αυτοσωματικές υπολειπόμενες" μεταλλάξεις όπου και οι δύο γονείς μπορούν να είναι φορείς . Αυτές είναι οι: " Έυμο; Οπάλ; Όνυχας; 
Φαιό; Τοπάζιο; Αλμπίνο; Λευκό υπολειπόμενο". Επίσης αυτές οι μεταλλάξεις  επικαλύπτουν τις φυλοσύνδετες μεταλλάξεις (π.χ. : αχάτης έυμο, ιζαμπέλα 
έυμο, αχάτης οπάλ, αχάτης τοπάζιο, κλπ....). 
Οι δυνατές περιπτώσεις είναι: 
1 ) Αρχέγονο x μεταλλαγμένο = Όλα τα παιδιά αρσενικά και θηλυκά θα είναι αρχέγονα φορέας  της μετάλλαξης 
2) Φορέας x μεταλλαγμένο = 50% μεταλλαγμένα και 50% αρχέγονα φορέας  της μετάλλαξης 
3) Φορέας x Φορέας = 25% αρχέγονα, 50% φορέας , 25% μεταλλαγμένα  
4) Φορέας x Αρχέγονο = 50% φορέας , 50% αρχέγονα 
Γίνεται σαφές ότι στις περιπτώσεις (3) και (4) ο φορέας και το αρχέγονο δεν μπορούν να ξεχωρίσουν μεταξύ τους  μέχρις ότου δοκιμαστικά ζευγαρώσουν με 
ένα μεταλλαγμένο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
Τα αποτελέσματα στις παρενθέσεις π.χ. : (& ιζαμπέλα) που προηγούνται του αστερίσκου "(*)" υπάρχουν μόνο εάν επαληθεύεται το crossing-over, αλλιώς 

παρουσιάζονται πιο σποραδικά. 

       

Αρσενικό αρχέγονο 
φορέας ιζαμπέλας 
  
  
  

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα καθαρά 
- Αρχέγονα φορέας  
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
(*) Αρχέγονα φορέας 
καφέ 
(*) Αρχέγονα φορέας 
αχάτης  
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης  

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα  αχάτης 
- αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
(*) Αρχέγονα φορέας  
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα)  
(*) αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης  

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα Φορέας 
καφέ 
- καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
(*) Αρχέγονα φορέας 
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα)  
(*) καφέ 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης  

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
-ιζαμπέλα 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
(*) αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
(*) καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα Φορέας 
λουτίνο 
- αχάτης Φορέας 
λουτίνο & ιζαμπέλα (& 
σατινέ) 
(*)αχάτης φορέας  
λουτίνο 
(*) Αρχέγονα φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης  

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
σατινέ (& καφέ & 
λουτίνο) 
-ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
(*) αχάτης φορέας 
σατινέ (& ιζαμπέλα & 
λουτίνο) 
(*) καφέ φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
-ιζαμπέλα 
(*) καφέ 
(*) αχάτης  



       

Αρσενικό αρχέγονο 
φορέας αχάτης 
  
  

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα καθαρά 
- Αρχέγονα Φορέας 
αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 
  

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 
  

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα Φορέας 
καφέ 
- Αρχέγονα Φορέας 
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
λουτίνο 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
σατινέ (& λουτίνο & 
καφέ) 
- Αχάτης φορέας σατινέ 
(& λουτίνο & ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Αχάτης 

       

Αρσενικό αρχέγονο 
φορέας καφέ 
  
  

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα καθαρά 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 
  

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα) 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα Φορέας 
καφέ 
- Καφέ  
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 
  

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας  
λουτίνο 
- Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
σατινέ (& λουτίνο & 
καφέ) 
- Καφέ φορέας  σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Καφέ 



       

Αρσενικό αρχέγονο 
φορέας λουτίνο 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα καθαρά 
- Αρχέγονα φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 
  

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης  
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ 
- Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ) 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
λουτίνο 
- Λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 
  

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
σατινέ (& λουτίνο & 
καφέ) 
- Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Λουτίνο 

       

Αρσενικό αρχέγονο 
φορέας σατινέ 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα καθαρά 
- Αρχέγονα φορέας 
σατινέ 
(*) Αρχέγονο φορέας 
καφέ 
(*) Αρχέγονα φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Σατινέ 
(*) Καφέ 
(*) Λουτίνο 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης  
- Αχάτης φορέας σατινέ 
(& ιζαμπέλα & λουτίνο) 
(*) Αχάτης φορέας λουτίνο 
(*) Αρχέγονο φορέας αχάτης 
& καφέ (& ιζαμπέλα) 

Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Σατινέ 
(*) Καφέ 
(*) Λουτίνο 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας καφέ 
- Καφέ φορέας σατινέ 
(*) Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
(*) Καφέ καθαρό 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- σατινέ 
(*) Καφέ 
(*) Λουτίνο 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Ιζαμπέλα φορέας σατινέ 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα 
(*) Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ) 
(*) Καφέ φορέας ιζαμπέλα 

Παιδιά Θηλυκά : 
- Αρχέγονα 
- Σατινέ 
(*) Καφέ 
(*) Λουτίνο 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
λουτίνο 
- Λουτίνο φορέας σατινέ 
(*) Λουτίνο 
(*) Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Σατινέ 
(*) καφέ 
(*) Λουτίνο 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας σατινέ  
- Σατινέ 
(*) Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
(*) Καφέ φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Αρχέγονα 
- Σατινέ 
(*) Καφέ 
(*) Λουτίνο 



       

Αρσενικό καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ 
- Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 
  

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
-Ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 
  

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ φορέας σατινέ 
-Ιζαμπέλα φορέας  
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Καφέ 
-Ιζαμπέλα 

       

Αρσενικό καφέ φορέας 
σατινέ 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ 
- Αρχέγονα φορέας 
σατινέ (& καφέ & 
λουτίνο) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
- Σατινέ 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας σατινέ 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης & καφέ (& 
ιζαμπέλα) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
- Σατινέ 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ 
- Καφέ φορέας σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
- Σατινέ 
  

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
- Ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Καφέ 
- Σατινέ 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονο φορέας  
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
- Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Καφέ 
- Σατινέ 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Καφέ φορέας σατινέ 
- Σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Καφέ 
- Σατινέ 
  



       

Αρσενικό αχάτης 
φορέας ιζαμπέλα 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης 
- Αρχέγονα φορέας 
ιζαμπέλα (& αχάτης & 
καφέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης  
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ & αχάτης (& 
ιζαμπέλα) 
- Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά:  
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
- Ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο & ιζαμπέλα (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας σατινέ 
- Ιζαμπέλα φορέας  
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Ιζαμπέλα 
- Αχάτης 

       

Αρσενικό αχάτης 
φορέας λουτίνο 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης 
- Αρχέγονα φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
καφέ & αχάτης (& 
ιζαμπέλα) 
- Αρχέγονο φορέας 
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα & λουτίνο (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
- Λουτίνο  
Παιδιά Θηλυκά: 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας  
σατινέ 
- Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Λουτίνο 
- Αχάτης 



       

Αρσενικό αχάτης 
φορέας σατινέ 
 

Θηλυκό αρχέγονο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας 
αχάτης 
- Αρχέγονα φορέας 
σατινέ (& λουτίνο & 
καφέ) 
(*) Αρχέγονο φορέας 
λουτίνο 
(*) Αρχέγονο φορέας 
ιζαμπέλα (& καφέ & 
αχάτης) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
- Ιζαμπέλα 

Θηλυκό αχάτης 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης 
- Αχάτης φορέας 
σατινέ (& λουτίνο & 
ιζαμπέλα) 
(*) Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
(*) Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
-Ιζαμπέλα 

Θηλυκό καφέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αρχέγονα φορέας  
καφέ & αχάτης (& 
ιζαμπέλα) 
-Καφέ φορέας σατινέ 
(*) Αρχέγονο φορέας  
καφέ & λουτίνο (& 
σατινέ) 
(*) Καφέ φορέας 
ιζαμπέλα 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
- Ιζαμπέλα 

Θηλυκό ιζαμπέλα 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
ιζαμπέλα 
-Ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
(*) Ιζαμπέλα 
(*) Αχάτης φορέας  
λουτίνο & ιζαμπέλα (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά : 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
-Ιζαμπέλα 

Θηλυκό λουτίνο 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
λουτίνο 
- Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
(*) Λουτίνο 
(*) Αχάτης φορέας 
λουτίνο & ιζαμπέλα (& 
σατινέ) 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
- Ιζαμπέλα 

Θηλυκό σατινέ 
Παιδιά αρσενικά: 
- Αχάτης φορέας 
σατινέ 
- Σατινέ 
(*) Λουτίνο φορέας 
σατινέ 
(*) Ιζαμπέλα φορέας 
σατινέ 
Παιδιά Θηλυκά: 
- Σατινέ 
- Αχάτης 
- Λουτίνο 
- Ιζαμπέλα 

 


