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Μελέτη ανθοκυανών και ταννινών φλοιών της ποικιλίας “Cabernet 

sauvignon”. Εφαρµογή ανάπτυξη µεθόδων ανάλυσης και επίδραση του 

ποτίσµατος και του υποκειµένου στις περιεκτικότητες αυτών. 

Καραµολέγκου Μ. 

  

Περίληψη 

 

Η συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες 

(ποικιλία, καλλιεργητικές τεχνικές και εδαφοκλιµατικές συνθήκες). Στην παρούσα 

διπλωµατική εργασία µελετήθηκε η επίδραση των παραγόντων ¨άρδευση¨ και 

¨υποκείµενο¨ στην τελική συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών που βρίσκονται 

στους φλοιούς των ραγών της ποικιλίας ¨Cabernet sauvignon¨ κατά τα έτη 2005 και 

2006. Χρησιµοποιήθηκαν δύο υποκείµενα (SO4 και 1103 Paulsen) ενώ εφαρµόστηκαν 

τρείς επεµβάσεις άρδευσης (πλήρης άρδευση: 100% της εξατµισοδιαπνοής (ΕΤc), 

ελλειµµατική άρδευση: 50% της ΕΤc και καµία επέµβαση άρδευσης, 0%). Για τον 

προσδιορισµό της εκχυλισµατικότητας των ανθοκυανών εφαρµόστηκαν οι µέθοδοι που 

περιγράφονται από τους Glories και Saucier (2000) και τους Romero-Cascales et al. 

(2005), για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ανθοκυανών εφαρµόστηκε η 

µέθοδος HPLC, για προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ταννινών του φλοιού 

εφαρµόστηκε η µέθοδος που αναφέρεται από τους Habertson et al. (2002), ενώ για τον 

προσδιορισµό των ολικών φαινολικών συστατικών του φλοιού εφαρµόστηκε η µέθοδος 

Folin-Ciocalteu.  

Χαρακτηριστική είναι η αύξηση του βάρους των ραγών και του νωπού βάρους των 

φλοιών που προκαλείται από την αύξηση του ποσοστού άρδευσης και στα δύο 

υποκείµενα κατά την διάρκεια των δύο ετών.  

∆ιαφορές, επίσης, παρατηρήθηκαν µεταξύ των υποκειµένων και των επεµβάσεων 

άρδευσης όσον αφορά την συγκέντρωση των υπό µελέτη συστατικών του φλοιού. Στα 

επί του SO4 πρέµνα, η άρδευση δεν φαίνεται να επηρεάζει το δείκτη 

εκχυλισµατικότητας, την συγκέντρωση των ολικών και εκχυλιζόµενων ανθοκυανών, του 

µονογλυκοζίτη της µαλβιδίνης, των ταννινών και των ολικών φαινολικών του φλοιού. 

Από την άλλη, όταν τα επί του 1103Ρ πρέµνα δεν δέχθηκαν κάποια επέµβαση 

άρδευσης, ο δείκτη εκχυλισµατικότητας, η συγκέντρωση των ολικών και εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών (mg/L), η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη της µαλβιδίνης (mg/g νωπού 

βάρους φλοιού)  και η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών (mg/g νωπού βάρους 
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φλοιού) είναι σηµαντικά µεγαλύτερες. Εξαίρεση αποτελούν οι ταννίνες του φλοιού των 

οποίων η συγκέντρωση (mg/ράγα) φαίνεται να αυξάνεται καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

άρδευσης. 

Η επίδραση των υποκειµένων πιθανόν να σχετίζεται µε τις µεταβολές που 

προκαλούν στην φυσιολογία του εµβολίου ενώ η επίδραση της άρδευσης µπορεί να είναι 

έµµεση και άµεση: ο έµµεσος τρόπος επηρεάζει στην συγκέντρωση των φαινολικών 

συστατικών λόγω της µείωσης του βάρους των ραγών ενώ η άµεση επίδραση στην 

βιοσύνθεση των φαινολικών µπορεί να θετική ή αρνητική ανάλογα µε τον τύπο του 

φαινολικού συστατικού, την περίοδο ποτίσµατος και το βαθµό του υδατικού ελλείµµατος 
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Anthocyanins of Cabernet sauvignon grown in Greece. Impact of 

irrigation and rootstock. 

Karamolegou M. 

 

Abstract. 

 

Anthocyanins are of major importance to viticulture as well as enology considering 

the fact that they constitute character of quality for the grapes and the wine. They enforce 

the attractiveness of grapes and affect the color and other organoleptic characteristics of 

the wine. 

The concentrations of anthocyanins and skin Phenolics compounds change during 

grape and maturation whereas their biosynthesis is affected by various parameters such as 

light, sun exposure, temperature, type of soil, altitude and viticultivating techniques. 

Moreover, it is well known that when a vine suffers because of climatic conditions or 

lack of nutrient compounds essential for the vine growth, the anthocyanin context is 

modified meaningfully. 

In the present study, the impact of the different rootstock (SO4, 1103 Paulsen) and 

influence of different amount of irrigation (0%, 50% and 100%) on the anthocyanin 

concentration of grape skins of Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon, were studied 

over a two years period (2005 and 2006). Samples of berries were taken at harvest with 

three repetitions for each treatment. The determination of the total potential in 

anthocyanins, the extractable anthocyanins and the cellular maturity index were carried 

out using the method of Glories and Saucier (2000) and the method of Romero-Cascales 

et al. (2005).  Skin tannins were determined using the method reffered by Habertson et al. 

(2002) while the total phenolics compounds were determined by the method Folin-

Ciocalteu.The red pigments of skins were determined with HPLC.  

Over the two years study, characteristic was the gain in berry weight and skin fresh 

weight due to higher levels of irrigation on both rootstocs vines. Differences were, also, 

observed between the three treatments of irrigation and the two rootstocks, concerning 

the concentrations of the skin compounds (anthocyanins, tannins and total phenolic 

compounds). 

On SO4 vines, the level of irrigation doesn’t seem to affect the cellular maturity 

index, the total potential in anthocyanins, the concentration of the extractable 
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anthocyanins, the concentration of red pigments (malvidin), the concentration of skin 

tannins and the concentration of total phenolic compounds. 

On the other hand, the on 1103 Paulsen not irrigated vines, the cellular maturity 

index, the total potential in anthocyanins, the concentration of the extractable 

anthocyanins (mg/L), the concentration of red pigments (malvidin) (mg/g FW skin) and 

the concentration of total phenolic compounds(mg/g FW skin) were significally higher. 

Skin tannins don’t seem to be affected by the levels of irrigation. These results indicate 

that rootstock can affect the physiology of the vines while the water influence could be 

due to two types of berry responses to water deficit: an indirect and always positive effect 

on the concentration of skin compounds due to berry size reduction and a direct action on 

the biosuynthesis, that can be positive or negative depending on type of phenolic 

compound, period of water application and severity of water deficit. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στις σταφυλές, στα γλεύκη και στους οίνους έχουν παρατηρηθεί πολλές 

διαφορετικές ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των φαινολικών ουσιών και πιο 

συγκεκριµένα στην κατηγορία των ¨φλαβανοειδών φαινολών¨. Οι ταννίνες 

(προανθοκυανιδίνες, συµπυκνωµένες και πολυµερισµένες ταννίνες) καθώς και οι 

ανθοκυάνες (µαλβιδίνη, παιονιδίνη, πετουνιδίνη, δελφινιδίνη, κυανιδίνη κ.ά.) αποτελούν 

τις δύο µεγαλύτερες και σηµαντικότερες κατηγορίες των φαινολικών συστατικών. Τα 

πορφυρό, ερυθρό, πορτοκαλί, κυανό και ιώδες χρώµατα των ανθέων, των καρπών, των 

φύλλων και ενίοτε του περιβλήµατος των σπόρων οφείλεται στις ανθοκυάνες ενώ η 

στυφή γεύση των σταφυλιών οφείλεται στις ταννίνες. Επίσης, στα συστατικά αυτά 

οφείλονται κυρίως οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των λευκών και των ερυθρών 

οίνων. 

Η σπουδαιότητα των φαινολικών συστατικών τόσο στην αµπελουργία όσο και στην 

οινολογία είναι ευρέως αποδεκτή δεδοµένου ότι αποτελούν χαρακτήρα ποιότητας των 

σταφυλών και επηρεάζουν, κατ’ επέκταση τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του οίνου. 

Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι τα φαινολικά συστατικά υπεισέρχονται στους αρωµατικούς 

χαρακτήρες του οίνου και ότι είναι οι κύριες υπεύθυνες ουσίες για τις θετικές και τις 

αρνητικές µεταβολές της ποιότητας του οίνου κατά την συντήρηση και την παλαίωσή 

του λ.χ. η βελτίωση των γευστικών χαρακτήρων κατά την ωρίµανση του αλλά και το 

¨καφέτιασµα¨ των λευκών οίνων λόγω της ελλιπής προστασίας των φαινολικών 

συστατικών από τις οξειδώσεις (Κουράκου – ∆ραγώνα, 1998).  

Εκτός  όµως από την σπουδαιότητά τους στην αµπελουργία και στην οινολογία, τα 

φαινολικά συστατικά είναι πολύ ευεργητικά και για την υγεία του ανθρώπου. Η 

σπουδαιότητά τους οφείλεται στις αντιοξειδωτικές (δηλαδή στην ικανότητά τους να 

δεσµεύουν τις ελεύθερες ρίζες που είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία), 

αντιθροµβωτικές, αντιφλεγµονώδεις, αντιαλλεργικές και αγγειοχαλαρωτικές ιδιότητές 

τους.   

Η συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών εντός των ραγών αλλάζει κατά την 

πορεία ανάπτυξης και ωρίµανσης των ραγών ενώ η βιοσύνθεσή τους επηρεάζεται από 

πολλούς παράγοντες (Kliewer, 1977), όπως είναι η ένταση του ηλιακού φωτός, η 

θερµοκρασία, το υψόµετρο, ο τύπος του εδάφους, οι µικροβιολογικές προσβολές, το 

ξεφύλλισµα και οι ρυθµιστές ανάπτυξης. Είναι εξάλλου γνωστό ότι όταν ένα πρέµνο 
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υποφέρει είτε λόγω κλιµατικών συνθηκών είτε λόγω ελλείψεων ορισµένων συστατικών 

αναγκαίων για την ανάπτυξή του τότε το ανθοκυανικό περιεχόµενο επηρεάζεται 

σηµαντικά.  

Ένας µεγάλος αριθµός µεθόδων αναφέρεται στην βιβλιογραφία που αφορούν την 

εκχύλιση των ανθοκυανών και των ταννινών από το φλοιό των ραγών και την ανάλυση 

αυτών (Thorngate, 2006). Τα τελευταία χρόνια, εκτός των συµβατικών µεθόδων, 

χρησιµοποιείται ευρέως και υγρή χρωµατογραφία υψηλής πιέσεως (HPLC) µε χρήση της 

οποίας είναι εφικτός ο ποιοτικός και ο ποσοτικός προσδιορισµός των φαινολικών 

συστατικών (De Beer et al., 2004). 

Στην παρούσα διπλωµατική µελέτη εξετάστηκε η επίδραση των παραγόντων 

¨άρδευση¨ και ¨υποκείµενο¨ στην τελική συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών που 

βρίσκονται στους φλοιούς των ραγών της ποικιλίας ¨Cabernet sauvignon¨ κατά τα έτη 

2005 και 2006. Εφαρµόστηκαν τρείς επεµβάσεις άρδευσης (πλήρης άρδευση: 100% της 

εξατµισοδιαπνοής (ΕΤc), ελλειµµατική άρδευση: 50% της ΕΤc και καθόλου άρδευση, 

0%)  και χρησιµοποιήθηκαν τα υποκείµενα SO4 και 1103 Paulsen. Για τον προσδιορισµό 

της εκχυλισµατικότητας των ανθοκυανών εφαρµόστηκε οι µέθοδοι που περιγράφονται 

από τους Glories και Saucier (2000) και τους Romero-Cascales et al. (2005), για τον 

προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ανθοκυανών εφαρµόστηκε η µέθοδος HPLC, για 

προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ταννινών εφαρµόστηκε η µέθοδος που αναφέρεται 

από τους Habertson et al. (2002) ενώ για τον προσδιορισµό των φαινολικών συστατικών 

στο σύνολο εφαρµόστηκε η µέθοδος Folin-Ciocalteu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θεωρητικό µέρος: Η ράγα της αµπέλου 

                          

 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Η ράγα της αµπέλου. 

 

Ι.1 Μορφολογικά χαρακτηριστικά της ράγας. 

 

Ο καρπός της αµπέλου είναι γνήσια ράγα, δηλαδή προέρχεται αποκλειστικά από 

την ανάπτυξη των ιστών της νουκέλλου της ωοθήκης. Είναι, επίσης, σαρκώδης καρπός 

που φέρει  µη-αποσχιζόµενο, και σε όλο το βάθος του, σαρκώδες περικάρπιο και 

περιλαµβάνει δύο συγκαρπικά καρπόφυλλα. Το κάθε καρπόφυλλο αποτελείται από δύο 

ανάτροπους σπερµατικές βλάστες, διατεταγµένες σε αξονική θέση, οι οποίες κατά την 

ωρίµανση µετατρέπονται σε γίγαρτα. 

Υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών στην ονοµατολογία των ιστών της 

ράγας (Guillon, 1905, Pratt, 1971, Ribereau-Gayon et al., 1998). Ο Fournioux (1982) 

υποστηρίζει ότι ο καρπός αποτελείται από 3 κύρια τµήµατα: α) το περικάρπιο ή φλοιό 

που αποτελείται από την εφυµενίδα, την επιδερµίδα και την υποδερµίδα , β) το 

µεσοκάρπιο ή τη σάρκα  και γ) το ενδοκάρπιο ή εσωτερικό στρώµα της σάρκας (Mullins 

et al.,1992). Από την άλλη ο) αναφέρει ότι ο φλοιός αποτελεί το επικάρπιο και η σάρκα 

αποτελεί το µεσοκάρπιο και το ενδοκάρπιο.  

 

Α) Φλοιός : 

Ο φλοιός αποτελεί το 5-10% του συνολικού βάρους της ράγας. Οι Considine και 

Knox (1979, 1981) περιγράφουν το φλοιό της ράγας ως ένα δερµατώδες σύστηµα που 

περιλαµβάνει την εφυµενίδα (η οποία καλύπτεται από την κέρινη ανθηρότητα), την 

εξωτερική επιδερµίδα του περικαρπίου (η οποία αποτελείται από ισοδιαµετρικά κύτταρα 

ίδιου µεγέθους µε τα εξωτερικά κύτταρα του µεσοκαρπίου) και την κολλεγχυµατική 

υποδερµίδα. Αποτελείται κυρίως από νερό (75-80%), ταννίνες (1-2%), µονοµερείς 

κατεχίνες και ελάχιστη ποσότητα σακχάρων. Είναι πλούσιος σε αδιάλυτες πηκτίνες, σε 

κυτταρίνη και σε πρωτεΐνες, καθώς επίσης και σε οξέα όπως είναι το τρυγικό, το µηλικό 

και το κιτρικό οξύ. Επίσης, αποτελείται από ιστούς που είναι πλουσιότεροι σε βιταµίνη C 

από την σάρκα και που αποτελούνται από διάφορα φλαβονοειδή συστατικά, λ.χ. 

ανθοκυάνες, φλαβονόλες, µονοµερή των 3-φλαβανολών και προανθοκυανιδίνες, ουσίες 

που συνεισφέρουν σηµαντικά στο χρώµα, στο άρωµα και στη γεύση (Mullins et 

al.,1992). 
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Η εφυµενίδα καλύπτεται από ένα λεπτό στρώµα κηρωδών λεπίων που αποκαλείται 

κέρινη ανθηρότητα. Η κέρινη ανθηρότητα αποτελείται κυρίως από ολεανικό οξύ (79%)  

και από µαλακό κηρό ο οποίος αποτελείται από µεγάλης αλύσσου αλκοόλες, λιπαρά 

οξέα, ίχνη εστέρων, αλδεΰδες και παραφίνες. Η κέρινη ανθηρότητα συµβάλλει στην 

ελκυστικότητα της ράγας, παρεµποδίζει την απώλεια νερού από τις ράγες, ενισχύει την 

άµυνα κατά των εγκαυµάτων που προκαλούνται από τις ηλιακές ακτίνες, συµβάλλει στην 

αντοχή τους από προσβολές από παθογόνα και έντοµα, συντελεί στην ταχεία 

αποµάκρυνση της βροχής και συγκρατεί τους ζυµοµύκητες. Επίσης, περιέχει συστατικά 

µε µεγάλη θρεπτική αξία για τους ζυµοµύκητες. 

Η επιδερµίδα αποτελείται από µία ή δύο στοιβάδες εφαπτόµενων, επιµηκυµένων 

κυττάρων και είναι το στρώµα του φλοιού στο οποίο περιέχονται αρωµατικές και 

πρόδροµες αρωµατικές ενώσεις, χαρακτηριστικές της κάθε ποικιλίας. 

Η υποδερµίδα αποτελείται από 6 – 10 στοιβάδες κυττάρων. Οι 2-3 πρώτες 

περιέχουν τις ανθοκυάνες ή τις φλαβόνες, χρωστικές στις οποίες οφείλεται το χρώµα των 

ερυθρών και των λευκών σταφυλιών αντιστοίχως. Το υπόδερµα περιλαµβάνει δύο 

ευδιάκριτες περιοχές: την εσωτερική, η οποία αποτελείται από ορθογώνια κύτταρα, και η 

εσωτερική περιοχή, η οποία αποτελείται από πολυγωνικά κύτταρα. Το µέγεθος των 

κυττάρων της υποδερµίδας αυξάνεται από έξω προς τα µέσα, ενώ το πάχος των 

τοιχωµάτων τους ελαττώνεατι προοδευτικά. 

Τα κύτταρα του φλοιού έχουν ευδιάκριτο και ενεργό µεταβολισµό ο οποίος 

συµπεριλαµβάνει πολλές βιοχηµικές και φυσιολογικές µεταβολές που λαµβάνουν χώρα 

κατά την πορεία ανάπτυξης των ραγών. Επιπλέον, ο φλοιός των ραγών φέρει στοµάτια 

των οποίων η δραστηριότητα µειώνεται κατά την πορεία ανάπτυξης των ραγών. Τέλος, ο 

αριθµός των στοιβάδων του φλοιού και το µέγεθός τους αποτελεί χαρακτηριστικό της 

κάθε ποικιλίας (Κουράκου – ∆ραγώνα, 1998).    

 

Β) Σάρκα: 

Η σάρκα αποτελείται από παρεγχυµατικά κύτταρα τα οποία αποτελούνται από 

κυτταρικές κύστες που περιέχουν το κυτταρικό χυµό. Ο κυτταρικός χυµός αποτελεί το 

64-90% του βάρους των ραγών. Αποτελείται από 20-30 περίπου στοιβάδες, κατά 

πλειονότητα, µεγάλων πενταγωνικών ή εξαγωγικών κυττάρων. Τα τοιχώµατα των 

κυττάρων των πρώτων κύριων στοιβάδων (κυρίως στις ποικιλίες οινοποίησης) είναι 

λεπτά και εύθραυστα µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται κάτω από το φλοιό µια πλήρη 

ζώνη υγρού. 
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Η σάρκα περιέχει νερό (65 – 80%), σάκχαρα (10 -30%) και οργανικά οξέα, 

ανόργανα συστατικά, αζωτούχες ουσίες, πηκτινικές ύλες, αρωµατικές ουσίες και 

ταννίνες. Μόνο στις βαφικές ποικιλίες απαντώνται χρωστικές ουσίες και στη σάρκα. 

 

Γ) Γίγαρτα: 

Τα γίγαρτα προέρχονται από την γονιµοποίηση της σπερµατικής βλάστης ενώ το 

έµβρυο από την ανάπτυξη του εµβρυόσακκου. Ο αριθµός των γιγάρτων κυµαίνεται από 0 

έως 4. Οι περιπτώσεις στις οποίες έχουµε ανάπτυξη αγίγαρτων ραγών ή ραγών µε 

γίγαρτα τα οποία στερούνται εµβρύων οφείλονται στο φαινόµενο της εξ ερεθισµού 

παρθενοκαρπίας και στο φαινόµενο της  στενοσπερµοκαρπίας αντίστοιχα. 

Τα γίγαρτα αποτελούνται από το οξύ µέρος, το οποίο καλείται ράµφος, και από το 

ωοειδές τµήµα, το οποίο καλείται σώµα. Το σώµα διαιρείται από ένα αυλάκι σε δύο 

λοβούς. Κάνοντας µία τοµή στο γίγαρτο παρατηρούµε ότι αυτό αποτελείται από ένα 

ζωντανό τµήµα το οποίο καλείται σάρκα ή ιστός, το οποίο εξωτερικά προστατεύεται από 

το κέλυφος. Στο εσωτερικό της σάρκας του γιγάρτου και προς το µέρος του ράµφους 

βρίσκεται το έµβρυο. 

Γενικά, το µέγεθος και η σύνθεση των ραγών επηρεάζεται από την παρουσία των 

γιγάρτων: όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των γιγάρτων τόσο µεγαλύτερου όγκου είναι 

η ράγα µε συγκριτικά µικρότερες συγκεντρώσεις σε σάκχαρα και νιτρώδη συστατικά 

αλλά µε µεγαλύτερα επίπεδα οξύτητας (Σουφλερός, 1997). 
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Εικόνα 1: Οι διάφοροι ιστοί της ράγας στην ωρίµανση.  

 

 

Ι.2 Ανάπτυξη της ράγας. 

 

Μετά την καρπόδεση, παρατηρούνται διάφορες µορφολογικές, βιοχηµικές και 

ανατοµικές µεταβολές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη και ωρίµανση των ραγών. Η 

ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από µια αύξηση του όγκου των ραγών συνοδευόµενη από την 

εξέλιξη των φυσικών χαρακτηριστικών (χρώµα, σφριγηλότητα) και τη µεταβολή της 

χηµικής σύνθεσης των ραγών (σάκχαρα, οξέα, φαινολικά συστατικά). Ο αριθµός των 

κυττάρων, κατά την πορεία ανάπτυξης της ράγας, αυξάνεται κατά 3-4 φορές ενώ ο όγκος 

των κυττάρων αυξάνεται περίπου κατά 300 φορές (Mullins et al., 1992).  

Στις εγγίγαρτες ποικιλίες, ο ρυθµός ανάπτυξης των ραγών ακολουθεί µια διπλή 

σιγµοειδή καµπύλη (εικόνα 3), δηλαδή χωρίζεται σε τρεις φάσεις οι οποίες καθορίστηκαν 

χρησιµοποιώντας ως παραµέτρους τον όγκο ή βάρος, την διάµετρο και το µήκος των 

ραγών (Ribereau-Gayon et al,1998). Οι τρεις φάσεις που παρατηρούνται είναι οι εξής: 
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 Φάση Ι ή περίοδος ταχύτατης ανάπτυξης η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη 

κυτταροδιαίρεση. 

 Φάση ΙΙ ή περίοδος επίσχεσης του ρυθµού ανάπτυξης (lag phase) κατά την οποία 

µειώνεται ο ρυθµός αύξησης και ανάπτυξης των ραγών και αυξάνεται ο ρυθµός 

ανάπτυξης των γιγάρτων και 

 Φάση ΙΙΙ ή περίοδος ταχύτατης ανάπτυξης όπου ο ρυθµός αύξησης των ραγών 

ακολουθεί ανοδική πορεία µέχρι την ωρίµανση αυτών. 

Στις αγίγαρτες ποικιλίες οι παραπάνω φάσεις δεν είναι ευδιάκριτες λόγω της µικρής 

διάρκειας της φάσης ΙΙ (λόγω της απουσίας των γιγάρτων).  

 

 

Εικόνα 2: Η πορεία ανάπτυξης των ραγών. Παρουσιάζονται επίσης οι χρόνοι συσσώρευσης των 

διαφόρων συστατικών της ράγας (Kennedy, 2002). 
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Σε αντιστοιχία µε τις τρεις παραπάνω φάσεις ανάπτυξης των ραγών, η ανάπτυξη 

αυτών µπορεί επίσης να διακριθεί σε τρία στάδια µε βάση τις µεταβολές της υφής, της 

περιεκτικότητας των ραγών σε µεταβολίτες και του ρυθµού αύξησης των ραγών. Τα 

στάδια αυτά είναι τα εξής (Reynier, 1997): 

 

 Το στάδιο της πράσινης ράγας. 

Το στάδιο αυτό εκτείνεται από την καρπόδεση µέχρι την έναρξη ωρίµανσης των 

ραγών. Αντιστοιχεί µε τις φάσεις I και II της ανάπτυξης των ραγών. Κατά την διάρκεια 

του σταδίου αυτού, οι ράγες είναι πράσινες, σκληρές, µε µεγάλη περιεκτικότητα σε 

οργανικά οξέα και µε µικρή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Παρατηρείται, τέλος, µια 

ταχεία αύξηση του µεγέθους ενώ η ράγα αναπτύσσεται και συµπεριφέρεται ως  ενεργό 

φωτοσυνθετικό όργανο, ως όργανο - καταναλωτής (καθώς είναι κέντρο προσέλκυσης 

στοιχείων που συντείθονται στα φύλλα λ.χ. σάκχαρα και µηλικό οξύ) και ως παραγωγικό 

όργανο (λόγω της µικρής φωτοσυνθετικής δραστηριότητας που παρουσιάζει, παράγονται 

οργανικά οξέα µε κυρίαρχα το τρυγικό οξύ και το µηλικό οξύ). 

 

 Το στάδιο της ωρίµανσης. 

Αρχίζει µε το γυάλισµα των ραγών (περκασµό, véraison) και εκτείνεται µέχρι την 

ωρίµανση. Χαρακτηρίζεται ως µια περίοδο γρήγορης εξέλιξης των φυσικών και 

βιοχηµικών χαρακτηριστικών της ράγας. Το στάδιο αυτό αντιστοιχεί µε τη φάση III της 

ανάπτυξης των ραγών. Έτσι, η ράγα χάνει προοδευτικά το πράσινο χρώµα και τη 

σκληρότητά της ενώ παράλληλα εµφανίζονται οι διάφορες χρωστικές επί του φλοιού. Η 

ράγα, στο στάδιο αυτό, λειτουργεί κυρίως ως αποθηκευτικό όργανο.  

 

 Το στάδιο της υπερωρίµανσης. 

Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού, η ράγα συρρικνώνεται ενώ η χηµική της 

σύνθεσηµεταβάλλεται. Επίσης, η ράγα, εξαιτίας των απωλειών νερού, παρουσιάζει µια 

φαινοµενική αύξηση των σακχάρων και µείωση του όγκου της ενώ συγχρόνως 

συνεχίζεται η µείωση της οξύτητας. Παράλληλα γίνεται ευπαθής στις επιθέσεις µυκήτων 

(π.χ. Botrytis cinerea).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: Τα φαινολικά συστατικά. 

 

  Ο όρος ¨φαινολικά συστατικά¨ αναφέρεται στις ουσίες οι οποίες εµπεριέχουν µία 

ή περισσότερες δραστικές φαινολικές οµάδες και είναι δευτερεύοντα προϊόντα του 

καταβολισµού των σακχάρων. Τα πιο σηµαντικά φαινολικά συστατικά είναι οι κατεχίνες 

(δηλαδή η (+)-κατεχίνη, (-)-επικατεχίνη και ο 3-ο-γαλλικός εστέρας της (-)-επικατεχίνης 

του, οι οποίες ανήκουν στις µονοµερείς 3-φλαβανόλες), οι ταννίνες, οι ανθοκυάνες, το 

καφταρικό οξύ και το κουταρικό οξύ. Τα φαινολικά συστατικά καλύπτουν µια µεγάλη 

οµάδα στοιχείων που αποτελούνται από ένα ή περισσότερους υδροξυλυοµένους 

αρωµατικούς δακτυλίους. Για παράδειγµα το κουµαρικό οξύ, το καφεϊκό οξύ, το 

φερουλικό οξύ και το βανιλλικό οξύ είναι σχετικά απλές φαινολικές ενώσεις ενώ οι 

ταννίνες είναι πιο πολύπλοκες (Conde et al., 2007). 

 Οι Kennedy et al. (2001) αναφέρουν ότι οι προανθοκυανιδίνες είναι πολυµερή 

φλαβονοειδή συστατικά που εντοπίζονται στους ιστούς του φλοιού, των γιγάρτων και 

του βλαστού. Επισηµαίνουν, επίσης, ότι ανάπτυξη των ραγών συσχετίζεται µε την 

αύξηση του πολυµερισµού των προανθοκυανιδινών και µε την αύξηση της αναλογίας 

των διαφόρων υποµονάδων της (-) επικατεχίνης.  

Η συγκέντρωσή τους εξαρτάται από το φως, τη θερµοκρασία, το µέγεθος του 

βλαστού και της φυλλικής επιφάνειας. Χρίζουν ιδιαίτερης σηµασίας καθώς 

προστατεύουν τις ράγες από την υπεριώδη ακτινοβολία και συνεισφέρουν σηµαντικά στο 

χρώµα, στη γεύση και στο άρωµα των ραγών και των παραγόµενων οίνων. Για 

παράδειγµα, οι Conde et al. (2007) αναφέρουν ότι τα υδροξυκινναµωµικά οξέα 

συµµετέχουν σε αντιδράσεις καφετιάσµατος  (browning) και είναι πρόδροµες ενώσεις 

των αρωµατικών φαινολών. 

Τα φαινολικά συστατικά χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες: τα φλαβονοειδή 

και τα µη-φλαβονοειδή συστατικά. Πιο αναλυτικά: 

α) Οι πολυµοριακές φαινόλες έχουν βασικό τύπο C6-C3-C6 ο οποίος αντιστοιχεί στις 

φλαβανόνες και αναφέρεται στις ενώσεις που ανήκουν στην κατηγορία των 

¨φλαβανοειδών φαινολών¨. Η κατηγορία αυτή είναι η πιο σηµαντική για την αµπελουργία 

και την οινολογία καθώς οι κύριοι εκπρόσωποι των φλαβανοειδών φαινολών είναι οι 

ταννίνες και οι ανθοκυάνες (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). Οι ταννίνες (ή οι 

προανθοκυανιδίνες) είναι πολυµερή των 3-φλαβανολών ενώ οι ανθοκυάνες είναι 

ανθοκυανιδίνες ενωµένες µε ένα ή περισσότερα µόρια σακχάρων (Conde et al., 2007). 
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Εικόνα 3: Φλαβανόνη (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

 

β) ¨Μη-φλαβανοειδείς φαινόλες¨ ονοµάζονται οι µονοµοριακές φαινόλες. Τα µη-

φλαβονοειδή συστατικά βρίσκονται σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις, µε εξαίρεση τα 

υδροξυκινναµωµιικά οξέα (π.χ. το καφταρικό και το κουµαρικό οξύ). Στην κατηγορία 

αυτή, επίσης, ανήκουν το γαλλικό και το καφεϊκό οξύ (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998).  

 

 

 

Εικόνα 4: α) γαλλικό οξύ, β) καφεϊκό οξύ. (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998) 

 

Τα φαινολικά συστατικά, εκτός από χαρακτήρα ποιότητας, αποτελούν και 

µηχανισµό άµυνας για τα πρέµνα. Συγκεκριµένα, λόγω της χρωµοφορικής φύσεως του 

δακτυλίου των φλαβονοειδών ενώσεων, µπορούν να απορροφούν το υπεριώδες και το 

υπέρυθρο χρώµα, προστατεύοντας µε αυτό τον τρόπο τα φυτά από τη UV ακτινοβολία 

(Smith και Markham, 1998). Συστατικά, όπως οι ανθοκυάνες και οι χαλκόνες, που 

απορροφούν και τα δύο φάσµατα βοηθούν επίσης, στην οµαλή εξέλιξη της 

γονιµοποίησης ενώ αποτελούν ευνοϊκό παράγοντα της γονιµότητας των γυρεόκοκκων. 

Επιπλέον, έχουν και προστατευτική δράση κατά των µυκήτων και των βακτηρίων (Boss 

και Davies, 2001, Downey et al., 2006).    
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ΙΙ.1 Ανθοκυάνες. 

 

Οι ανθοκυάνες αποτελούν έναν εξαιρετικό χηµικό δείκτη για τον χαρακτηρισµό 

ενός δείγµατος σταφυλών και οίνου δεδοµένου ότι αποτελούν το ορατό µέρος του 

πλούτου τους σε φλαβανοειδείς φαινόλες. Τα σταφύλια περιέχουν 30-750 mg/100gr.  

Οι ανθοκυάνες βρίσκονται στη φύση υπό µορφή ετεροζιτών οι οποίοι, όντας 

ακετάλες, υδρολύονται εύκολα προς ένα άγλυκο τµήµα και ένα ή περισσότερα µόρια 

σακχάρων. Τα σάκχαρα που απαντούν στις ανθοκυάνες είναι πάντοτε αλδόζες, κυρίως 

γλυκόζη, υπό την ετεροκυκλική µορφή του πυρανίου.  

Το άγλυκο µέρος που προκύπτει είναι µια ανθοκυανιδίνη και έχει το βασικό τύπο 

C6-C3-C6. Αναλυτικότερα, οι ανθοκυανιδίνες έχουν τη βασική δοµή του φλαβυλίου. 

(Εικόνα 6). Το µόριό τους αποτελείται από δύο (2) βενζολικούς δακτυλίους (Α, Β) που 

περιβάλλουν ένα δακτύλιο πυριλίου. Ο δακτύλιος Α φέρει πάντοτε δυο (2) φαινολικά –

ΟΗ στις θέσεις -5΄και -7, ενώ ο δακτύλιος Β έχει ένα φαινολικό -ΟΗ στη θέση -4΄. 

 

 

 

Εικόνα 5: Φλαβύλιο (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

 

 

Επίσης, είναι διαδεδοµένες και οι ακυλιωµένες ανθοκυάνες στις οποίες το 

αλκοολικό –ΟΗ της θέσεως -6΄ (R3) του σακχάρου είναι εστεροποιηµένο µε ένα 

οργανικό οξύ της αλειφατικής σειράς (π.χ. το οξικό οξύ) ή της αρωµατικής σειράς (π.χ. 

π-κουµαρικό οξύ, καφεϊκό οξύ). Το  µόριο του σακχάρου είναι πάντα ενωµένο στη θέση 

-3΄ του φλαβυλίου (Εικ. 7). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο οι 

µονογλυκοζίτες και οι ακυλιωµένοι µονογλυκοζίτες των ανθοκυανών έχουν 

προσδιοριστεί στις ευρωπαϊκές ποικιλίες του είδους Vitis vinifera και στους οίνους που 

προέρχονται από αυτές τις ποικιλίες. Η παρουσία των διγλυκοζιτών σε µεγάλες 

συγκεντρώσεις είναι χαρακτηριστικό των βορειοαµερικανικών ειδών του γένους Vitis 
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(π.χ. Vitis riparia και Vitis rupestris) και των αυτόκαρπων νόθων (Ribereau-Gayon et al, 

1998). 

Εννέα ανθοκυανιδίνες είναι γνωστές. Από αυτές, οι τρεις δεν φέρουν –ΟΗ στη 

θέση -3΄. Πρόκειται για σπάνια είδη ανθοκυανιδινών που έχουν µεγάλη διάδοση µόνο σε 

ορισµένα είδη φυτών. Οι υπόλοιπες έξι (6) ανθοκυανιδίνες φέρουν –ΟΗ στη θέση -3΄ 

(Εικ. 7). Πέντε από αυτές αποτελούν τη βασική δοµή των ανθοκυανιδινών που 

υπεισέρχονται στα µόρια των ανθοκυανών και αποτελούν τις λεγόµενες ¨χρωστικές¨ των 

σταφυλών και των οίνων από έγχρωµες ποικιλίες αµπέλου (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

Οι ανθοκυανιδίνες διαφέρουν µεταξύ τους µόνο ως προς τον αριθµό των –ΟΗ και  

–OCH3 που βρίσκονται στις θέσεις R1 και R2 σε αντικατάσταση του –Η των ανθράκων 

του δακτυλίου Β (Πίνακας 1). Ο αριθµός αυτών των οµάδων στη δοµή του άγλυκου 

µέρους του µορίου των ανθοκυανών επηρεάζει την σταθερότητα και το χρώµα της 

ανθοκυάνης. Έτσι, τα µόρια αυτά είναι πολύ πιο σταθερά όταν βρίσκονται υπό µορφή 

γλυκοζιτών (ανθοκυάνες) συγκριτικά µε όταν είναι υπό άγλυκων µορφών 

(ανθοκυανιδίνες) (Ribereau-Gayon et al, 1998). 

Συνοπτικά, λοιπόν, οι ανθοκυάνες είναι πολυδροξυλιωµένα και 

πολυµεθοξυλιωµένα παράγωγα γλυκοσυλιωµένων αλάτων 2-φαινυλ-βενζοπυριλίου. 

Κατηγοριοποιούνται  µε βάση: 

 Τον αριθµό και τη θέση των υδροξυλιωµένων οµάδων ενωµένων µε το δακτύλιο. 

 Τον βαθµό µεθυλίωσης των υδροξυλιωµένων οµάδων και το σηµείο ένωσης 

αυτών µε το δακτύλιο. 

 Το είδος, τον αριθµό των σακχάρων και την θέση ένωσης αυτών µε το δακτύλιο. 

 Το είδος και τον αριθµό των αλειφατικών ή αρωµατικών οξέων ενωµένων µε τα 

σάκχαρα (ακυλίωση) (Boss και Davies, 2001). 

 

Πίνακας 1: Οι µονογλυκοζίτες που απαντούν στο φλοιό των ραγών. 

Ανθοκυανιδίνη R1 R2 

Κυανιδίνη OH H 

Παιονιδίνη OCH3 H 

∆ελφινιδίνη OH OH 

Πετουνιδίνη OCH3 OH 

Μαλβιδίνη OCH3 OCH3 
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Εικόνα 6: ∆οµή του 3-µονογλυκοζίτη της ανθοκυάνης. Όταν το αλκοολικό –ΟΗ της θέσεως -6΄ 

(R3) του σακχάρου είναι εστεροποιηµένο µε ένα από τα παραπάνω οξέα τότε η ανθοκυάνη είναι 

ακυλιωµένη. (Kennedy et al., 2006). 

 

Η πιο διαδεδοµένη ανθοκυανιδίνη στη φύση είναι η κυανιδίνη η οποία, όπως και η 

δελφινιδίνη, είναι η πιο ασταθής λόγω της παρουσίας φαινολικών –ΟΗ σε όρθο-θέση. 

Πιθανολογείται ότι και οι δύο αυτές ανθοκυανιδίνες είναι πρόδροµοι ανθοκυανιδινών 

σταθερότερων µορφών, όπως είναι η παιονιδίνη και κυρίως η µαλβιδίνη, οι οποίες δεν 

έχουν –ΟΗ σε ο-θέση.  

Τα συστατικά αυτά βρίσκονται στο χυµοτόπιο των κυττάρων του φλοιού. Καθώς 

ωριµάζει η ράγα, καταλαµβάνουν µεγαλύτερο χώρο εντός του κυτοπλάσµατος. Υπάρχει 

µια θετική αναλογία της συγκέντρωσης των ανθοκυανών από το εξωτερικό προς το 

εσωτερικό της ράγας, δηλαδή, τα κύτταρα που είναι πιο κοντά στη σάρκα είναι πιο 

πλούσια σε ανθοκυάνες από τα κύτταρα που βρίσκονται κοντά στο φλοιό (Amranid-

Joutei και Glories, 1995). 
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ΙΙ.1.1 Βιοσύνθεση των ανθοκυανών. 

 

Ο µηχανισµός βιοσύνθεσης των ανθοκυανών είναι ακριβώς ίδιος µε εκείνον των 

άλλων φλαβανοειδών φαινολών. Παρά ταύτα δεν είναι γνωστά όλα τα στάδια του, 

κυρίως τα αρχικά στάδια, αλλά υπάρχει µια κοινή ενδιάµεση ένωση για όλες τις 

φλαβανοειδείς φαινόλες. Η ένωση αυτή είναι µια χαλκόνη η οποία κυκλοποιείται µε τη 

βοήθεια του ενζύµου ισοµεράση της χαλκόνης προς µια φλαβανόνη από την οποία 

σχηµατίζονται οι διάφορες φλαβόνες, φλαβονόνες, ισοφλαβόνες και ανθοκυάνες 

(Κουράκου-∆ραγώνα, 1998).  

Κατά τον σχηµατισµό των παραπάνω ενώσεων λαµβάνουν χώρα αντιδράσεις 

υδροξυλίωσης, µεθυλίωσης, εστεροποίησης µε σάκχαρα και ακυλίωσης του σακχαρικού 

µορίου. Οι παραπάνω αντιδράσεις καταλύονται από εξειδικευµένα ένζυµα. Οι Boss et al. 

(1996) παρατήρησαν ότι στην ποικιλία ¨Syrah¨, κατά την βιοσύνθεση συµµετέχουν 7 

γονίδια τα οποία είναι η λυάση της αµµωνιακής φαινυλαλανίνης (PAL), η συνθετάση της 

χαλκόνης (CHS), η ισοµεράση της χαλκόνης (CHΙ), η υδροξυλάση της 3-φλαβανόνης 

(F3H), η αναγωγάση της 4-διυδροφλαβονόλης (DFR), διοξυγενάση της 

λευκοανθοκυανιδίνης (LDOX) και η 3-ο-γλυκοσυλ-τρανσφεράση της φλαβονοϊκής 

UDP-γλυκόζης (UFGT). 

 Αναλυτικότερα, η βιοσύνθεση των φαινολικών συστατικών γίνεται µέσω του 

µονοπατιού του σικιµικού οξέως (Υπάρχει και το µονοπάτι του µαλονικού οξέως το 

οποίο απαντά  σπάνια στους φυτικούς οργανισµούς). Η σηµασία του µονοπατιού αυτού 

δεν οφείλεται µόνο στο σχηµατισµό των φαινολικών συστατικών αλλά κυρίως στο 

γεγονός ότι προµηθεύει τον αρωµατικό δακτύλιο για το σχηµατισµό των αρωµατικών 

αµινοξέων: της φαινυλαλανίνης, της τυροσίνης και της θρυπτοφάνης. (Adams, 2006). 

Το σικινικό µονοπάτι ξεκινάει µε τη 4-Ρ-ερυθρόζη και το 

φωσφοενολοπυροσταφυλικό οξύ (ΡΕΡ). Από την ένωση των δύο αυτών ουσιών 

προκύπτουν διάφορες ενώσεις οι οποίες τελικά θα δώσουν τα αρωµατικά αµινοξέα τα 

οποία µε τη σειρά τους θα δώσουν τις πρόδροµες ουσίες για την παραγωγή των 

φαινολικών συστατικών. Η βιοσύνθεση των φαινολικών οξέων χωρίζεται σε δύο στάδια 

(Α και Β) όπως φαίνεται στην εικόνα 8. Κατά το στάδιο Α, σχηµατίζονται οι πρόδροµες 

ενώσεις του φαινυλ-προπανοϊκού µεταβολισµού. Σηµαντικό ρόλο στο µεταβολικό αυτό 

µονοπάτι έχει το ένζυµο PAL το οποίο αποτρέπει την φαινυλαλανίνη από το σχηµατισµό 

των πρωτεϊνών και οδηγεί στο σχηµατισµό φαινολικών συστατικών. Έτσι, η 
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φαινυλαλανίνη µετατρέπεται σε κινναµωµικό οξύ, στην συνέχεια σχηµατίζεται το π-

κουµαρικό οξύ και τέλος το π-κουµαρύλ-CoA, µέσω της δράσης τριών ενζύµων: της 

αµµωνιακής λυάσης της φαινυλαλανίνης (PAL), της υδροξυλάσης του 4-κινναµωµικού 

εστέρα (C4H) και την συνθετάση (ή λιγκάση) του 4-κουµαρυλ-CoA (4CL). Το π-

κουµαρυλ-CoA αποτελεί πρόδροµη ένωση για το σχηµατισµό των φλαβονοειδών. Κατά 

την διαδικασία αυτή παράγονται και άλλα συστατικά τα οποία συσσωρεύονται ως 

διαλυτά στερεά εντός των κυττάρων του φλοιού των ραγών (Delgado-Vargas, 2000, 

Adams, 2006).  

Στο δεύτερο τµήµα του µονοπατιού, η συνθετάση της χαλκόνης (CHS), η οποία 

θεωρείται το ένζυµο κλειδί της βιοσύνθεσης των φλαβονοειδών, καταλύει την αντίδραση 

συµπύκνωσης 3 µορίων µαλονυλ-CoA µε το 4-κουµαρυλ-CoA, σχηµατίζοντας την 

χαλκόνη. Η χαλκόνη µε την σειρά της ισοµερίζεται σε ναρινγκενίνη µε την δράση του 

ενζύµου ισοµεράση της χαλκόνης (CHI). Η ναρινγκενίνη, πρόδροµη ένωση των 

φλαβονοειδών και των ισοφλαβονοειδών συστατικών, µετατρέπεται σε 

διυδροξυκαµφερόλη, µε την συµµετοχή µιας διοξυγενάση, την υδροξυλάση της 3-

φλαβανόνης (F3H). Το ένζυµο αναγωγάση της 4-διυδροξυφλαβονόλης (DFR) καταλύει 

την µετατροπή της διυδροξυκαµφερόλης σε λευκοανθοκυανιδίνη, η οποία µε την σειρά 

της δίνει τις έγχρωµες ανθοκυανιδίνες. Η µετατροπή καταλύεται από το ένζυµο 

συνθετάση των ανθοκυανιδινών (ANS) και περιλαµβάνει µια οξείδωση και µια 

αντίδραση αφυδάτωσης. Στην συνέχεια, οι ανθοκυανιδίνες µετασχηµατίζονται σε 

ανθοκυάνες µέσω µια αντίδραση γλυκοσιλίωσης, η οποία καταλύεται από το ένζυµο 

UFGT (Delgado-Vargas, 2000). 

Στην περίπτωση όµως των ανθοκυανών υπάρχει µια ιδιαιτερότητα. Στις άλλες 

φλαβανοειδείς φαινόλες τα άγλυκα τµήµατα είναι τα µόνα υποστρώµατα δράσης των 

ενζύµων που καταλύουν τις υδροξυλιώσεις και τις µεθοξυλιώσεις ενώ η εστεροποίηση µε 

σάκχαρο και η ακυλίωση του σακχάρου είναι τα τελευταία στάδια της βιοσύνθεσης των 

φαινολών. Στις ανθοκυάνες προηγείται η εστεροποίηση µε το σάκχαρο η οποία οδηγεί 

στην σταθεροποίηση του ασταθούς ανθοκυανιδικού µορίου. Η διαφοροποίηση αυτή 

δικαιολογεί το γεγονός ότι στη φύση δεν έχουν βρεθεί ελεύθερες ανθοκυανιδίνες 

(Κουράκου-∆ραγώνα, 1998).  
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Εικόνα 7: Το βιοχηµικό µονοπάτι βιοσύνθεσης των κυριότερων φλαβονοειδών που βρίσκονται στις ράγες 

των σταφυλών: Α) Ο γενικός µεταβολισµός των φαινυλοπροπανοειδών συστατικών, Β) Ειδικά στάδια 

βιοσύνθεσης των ανθοκυανών. 
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Τα ένζυµα που συµµετέχουν στην βιοσύνθεση των ανθοκυανών είναι πιθανόν 

κυτοπλασµατικά και συνδεδεµένα στις µεµβράνες του χυµοτοπίου. Είναι πιθανόν µετά το 

στάδιο της γλυκοσυλίωσης, οι ανθοκυάνες να µεταφέρονται εντός του χυµοτοπίου. 

Συνοπτικά, η πρώτη ανθοκυανιδίνη που συντίθεται είναι η κυανιδίνη η οποία, λόγω 

της παρουσίας δύο –ΟΗ σε ο-θέση, είναι πολύ ευαίσθητη στην δράση των 

φαινολοξειδασών. Στα ανώτερα φυτά µετατρέπεται τάχιστα µε υδροξυλίωση και 

µεθοξυλίωση σε ανθοκυάνες των οποίων τα άγλυκα µέρη είναι πιο σταθερά δηλαδή σε 

ανθοκυάνες της παιονιδίνης και της µαλβιδίνης. Για την µετατροπή αυτή είναι 

απαραίτητη η παρουσία του ενζύµου υδροξυλάση της 3-φλαβανόνης (F3H) και ενός 

ενζύµου που καταλύει την µεθοξυλίωση (MT). 

Συγκεκριµένα στην άµπελο, η ανθοκυάνη της κυανιδίνης είναι η πρώτη ανθοκυάνη 

που εµφανίζεται στους φλοιούς των ραγών των ερυθρών ποικιλιών κατά την περίοδο του 

περκασµού. Στην αρχή του σταδίου ωρίµανσης, η συγκέντρωσή της είναι αρκετά υψηλή 

φθάνοντας σε µια µέγιστη τιµή, αλλά στη συνέχεια µειώνεται τάχιστα διότι η ασταθής 

αυτή ανθοκυάνη µετασχηµατίζεται αφ’ ενός σε ανθοκυάνη της δελφινιδίνης και αφ’ 

ετέρου σε ανθοκυάνη της παιονιδίνης µε µεθοξυλίωση (Εικ. 9). Έτσι, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης αυξάνεται κατά πολύ περισσότερο από την κυανιδίνη. Στην συνέχεια η 

δελφινιδίνη, ούσα και αυτή ασταθής λόγω της παρουσίας των –ΟΗ σε ο-θέση, 

µετασχηµατίζεται σε πετουνιδίνη µε µεθοξυλίωση (Εικ. 9) µε επακόλουθο την µείωση 

της συγκεντρώσεώς της. Όµως και η πετουνιδίνη έχει δύο –ΟΗ σε ο-θέση. Παρόλο που 

είναι σταθερότερη της κυανιδίνης και της δελφινιδίνης, το ποσοστό της εξαρτάται από το 

µετασχηµατισµό της σε µαλβιδίνη η οποία συνεχώς συσσωρεύεται µε αποτέλεσµα να 

αποτελεί την κύρια ανθοκυάνη σε σχεδόν όλες τις ποικιλίες της αµπέλου (Κουράκου-

∆ραγώνα, 1998). 
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Εικόνα 8:  Σχηµατική απεικόνιση των σταδίων σχηµατισµού και µετασχηµατισµού των 

ανθοκυανών κατά την πορεία ωρίµανσης των σταφυλών (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 
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Όπως φαίνεται και από την εικόνα 9: 

 η δελφινιδίνη υφίσταται µια µεθοξυλίωση του –ΟΗ στη θέση -5΄, οπότε και 

µετατρέπεται σε ανθοκυάνη της πετουνιδίνης και από εκεί σε ανθοκυάνη της 

µαλβιδίνης. 

 Η παιονιδίνη, επειδή έχει ήδη την οµάδα –OCH3 στη θέση -5΄, υπάρχει η 

πιθανότητα µε µια υδροξυλίωση στη θέση -3΄, να µετασχηµατιστεί σε 

ανθοκυάνη της πετουνιδίνης και στη συνέχεια σε ανθοκυάνη της µαλβιδίνης. 

Και οι δύο παραπάνω µετατροπές γίνονται µε τη βοήθεια του ενζύµου 

φαινολοξειδάση (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, οι ανθοκυάνες κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες: 

Α) σε ασταθείς οι οποίες µετασχηµατίζονται σε άλλες ανθοκυάνες (κυανιδίνη, 

δελφινιδίνη), 

Β) σε ενδιάµεσες που σχηµατίζονται από άλλες και µετασχηµατίζονται σε άλλες 

(πετουνιδίνη), 

Γ) σε σταθερές οι οποίες δεν µετασχηµατίζονται περαιτέρω (παιονιδίνη, 

µαλβιδίνη). Όµως µπορεί η παιονιδίνη να είναι στη πραγµατικότητα µια ενδιάµεση 

ανθοκυάνη που µετασχηµατίζεται και αυτή σε ανθοκυάνη της µαλβιδίνης. 

        

 

ΙΙ.1.2 Χηµικές ιδιότητες των ανθοκυανών. 

 

Οι ανθοκυανιδίνες είναι παράγωγα του φαινυλ-2 βενζοπυριλίου ή φλαβυλίου. Το 

πυρίλιο είναι ένα ιόν οξωνίου στο οποίο το άτοµο του οξυγόνου είναι τετρασθενές και 

θετικά φορτισµένο. Τα ιόντα του οξωνίου είναι γενικά ασταθή αλλά στην περίπτωση του 

φλαβυλίου, οι δύο αλληλοδιάδοχοι διπλοί δεσµοί του εξασφαλίζουν σταθερότητα. 

Επιπλέον, εξαιτίας της παρουσίας του οξωνίου, οι ανθοκυανιδίνες συµπεριφέρονται ως 

κατιόντα. Όµως, λόγω του φαινοµένου του συντονισµού, το θετικό φορτίο δεν 

εντοπίζεται σε ένα συγκεκριµένο άτοµο. Το γεγονός αυτό παρέχει µεγάλη δραστικότητα 

στο φλαβύλιο, το οποίο συµµετέχει σε ποικίλες αντιδράσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν 

να ερµηνευτούν παρουσία µόνο της µορφής των αλάτων του οξωνίου (Κουράκου-

∆ραγώνα, 1998). 
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Εικόνα 9: Λόγω του φαινοµένου του συντονισµού, το θετικό φορτίο δεν εντοπίζεται σε ένα 

συγκεκριµένο άτοµο (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

 

  Μια χηµική ιδιότητα των ανθοκυανών αναφέρεται στον αποχρωµατισµό τους όταν 

αυτές βρεθούν σε αναγωγικό περιβάλλον. Ο αποχρωµατισµός αυτός των ελεύθερων 

ανθοκυανών είναι µόνιµος σε απουσία αέρος. Όµως η αντίδραση αυτή είναι αµφίδροµη 

και το χρώµα επανέρχεται περισσότερο ή λιγότερο πιο εύκολα, αναλόγως τις συνθήκες. 

Για παράδειγµα, η αλλαγή του χρώµατος του δείγµατος που επισυµβαίνει κατά την 

ογκοµέτρηση για τον προσδιορισµό της οξύτητας των οίνων µε διάλυµα αλκάλεως 

οφείλεται στην µεταβολή της δοµής των ανθοκυανών ή στη συνύπαρξη πολλών δοµών. 

Υφίσταται µια ισορροπία µεταξύ της ερυθρής µορφής του φλαβυλίου και µιας άχροης 

ψευδοβάσης (ΑΟΗ, ηµιακετάλη) η οποία εξαρτάται από το pH. Εκτός από τη µορφή του 

φλαβυλίου και την µορφή της άχροης ψευδοβάσης, υπάρχουν άλλες δύο µορφές εντός 

των οίνων, η άνυδρη βάση υπό µορφή της κιννόνης (ΑΟ) χρώµατος κυανού και η 

χαλκόνη (C) που είναι άχροη ή ελαφρώς κίτρινη. Οι τέσσερεις αυτές µορφές βρίσκονται 

σε ισορροπία η οποία εξαρτάται από το pH και επηρεάζεται από τη θερµοκρασία. Με την 

µείωση του pH, η αντίδραση βαίνει προς την µορφή του ερυθρού φλαβυλίου (Α+) 

(Κουράκου-∆ραγώνα, 1998, Wrolstad, 2004).  

Στις τιµές του pH των οίνων, οι ανθοκυάνες απαντώνται κυρίως σε άχρωµες, 

υδροξυλιωµένες µορφές ηµιακεταλών.  Εν τούτοις, όταν διαλυθούν σε νερό, τα κατιόντα 

του φλαβυλίου υφίστανται µεταφορά πρωτονίων και αντιδράσεις υδροξυλίωσης, µε 

αποτέλεσµα την δηµιουργία κινονοειδών βάσεων και άχρωµων ηµιακεταλών 

αντίστοιχως. 
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Εικόνα 10: Οι διάφορες µορφές των ανθοκυανών αναλόγως τις τιµές του pH και της επίδρασης 

του θειώδη ανυδρίτη (Wrolstad, 2004, Cheynier, 2008) 

 

Επίσης, οι ανθοκυάνες αντιδρούν είτε ως ηλεκτρονιόφιλα είτε ως πυρηνόφιλα 

αντιδραστήρια. Για το λόγο αυτό, τα ιόντα του θειώδη ανυδρίτη αντιδρούν το 

ηλεκτρονιόφιλο φλαβύλιο των ανθοκυανών προς το σχηµατισµό άχρωµων µορφών, µε 

αποτέλεσµα την µείωση του χρώµατος των νέων οίνων. Ο αποχρωµατισµός αυτός 

µάλλον οφείλεται στο ότι το ανιόν SO3H
-  συνδέεται µε τον ηλεκτρονιόφιλο άνθρακα της 

θέσης -2΄ του πυριλίου και σχηµατίζεται η ένωση ανθοκυάνη-SO3H η οποία είναι 

άχρωµη. Ο βαθµός αποχρωµατισµού εξαρτάται από το pH, το ελεύθερο SO2 και την 

συγκέντρωση των ελεύθερων ανθοκυανών. Η παραπάνω αντίδραση είναι αµφίδροµη. 
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Το ασκορβικό οξύ επηρεάζει την σταθερότητα των ανθοκυανών (µειώνει το χρώµα 

τους) ανάλογα µε τον τύπο της ανθοκυάνης. Για παράδειγµα, µειώνεται λιγότερο το 

χρώµα του 3,5- διγλυκοζίτη της µαλβιδίνης συγκριτικά µε τον 3-µονογλυκοζίτη της 

µαλβιδίνης. Έτσι, ο βαθµός αποχρωµατισµού εξαρτάται από την ικανότητα αντίδρασης 

των ανθοκυανών και από τον τύπο του µορίου που βρίσκεται στην θέση -4΄ του 

φλαβυλίου (π.χ. 4-φαινυλ- > 4-µεθυλ- >4-Η) (García-Viguera και Bridle, 1998). 

Επιπλέον, η εξαιρετική δραστικότητα του ετεροκυκλικού δακτυλίου του µορίου 

των φλαβανοειδών φαινολών ευνοεί το σχηµατισµό ενδοφλαβονικών δεσµών. Συνεπώς, 

οι ανθοκυάνες έχουν την τάση να ενώνονται µε τις ταννίνες µε αποτέλεσµα το 

σχηµατισµό πολυµερών ταννινών-ανθοκυανών τα οποία πολυµερή είναι πιο σταθερά από 

τις ελεύθερες ανθοκυάνες. Όταν τα πολυµερή αυτά είναι µικρού Μ.Β. τότε 

αναφερόµαστε στις συµπυκνωµένες ανθοκυάνες στις οποίες το µόριο της ανθοκυάνης έχει 

τη µορφή του φλαβυλίου. Αντίθετα στις πολυµερισµένες ανθοκυάνες, δηλαδή στα 

πολυµερή ταννινών-ανθοκυανών υψηλού βαθµού συµπυκνώσεως, επικρατεί το χρώµα 

των ταννινών. 

Εν συνεχεία, η παρουσία των δύο δραστικών φαινολικών –ΟΗ σε ο-θέση στα µόρια 

των ανθοκυανών, τις  καθιστούν ευαίσθητα υποστρώµατα χηµικών και ενζυµατικών 

οξειδώσεων που είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές (θετικές ή αρνητικές) των 

οργανοληπτικών χαρακτήρων των οίνων. Τέλος, οι ανθοκυάνες που έχουν –ΟΗ σε ο-

θέση του πλευρικού δακτυλίου σχηµατίζουν σε όξινο περιβάλλον σύµπλοκα µε µέταλλα 

(Κουράκου-∆ραγώνα, 1998).    
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ΙΙ.2 Ταννίνες. 

 

Με τον όρο ¨ταννίνες¨ χαρακτηρίζονται οι ουσίες φυτικής προέλευσης, 

διαφορετικής µεν χηµικής δοµής αλλά δε µε µία κοινή ιδιότητα: ενώνονται µε πρωτεΐνες 

και άλλα πολυµερή, όπως λ.χ. πολυσακχαρίτες. Η στυφή τους γεύση απορρέει από αυτή 

την ιδιότητά τους καθώς οι ταννίνες ενώνονται µε τις πρωτεΐνες του σιέλου µε 

αποτέλεσµα να χάνει αυτό την ικανότητα του να υγραίνει το στόµα. Επίσης, οι ταννίνες 

αναστέλλουν τη δράση των ενζύµων του σιέλου γιατί δεσµεύουν την πρωτεϊνική τους 

οµάδα µε αποτέλεσµα να φράσσουν οι βλεννογόνοι και να παρεµποδίζεται η έκκριση του 

σάλιου. Έτσι, προκαλείται µια αίσθηση ξηρότητας και τραχύτητας στη γλώσσα και σε 

όλη τη στοµατική κοιλότητα. Άλλο ένα χαρακτηριστικό των ταννινών είναι ότι 

διαλύονται σε διάλυµα αλκοόλης (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

Οι ταννίνες είναι σχετικά µεγαλοµοριακές φαινολικές ενώσεις οι οποίες παράγονται 

κατά τον πολυµερισµό των προκυανιδινών µε φαινολικούς δεσµούς. Βρίσκονται στους 

βόστρυχες, στην υποδερµίδα του φλοιού και στο µαλακό παρέγχυµα του γιγάρτου που 

βρίσκεται εξωτερικά του κελύφους (Adams, 2006). Συγκεκριµένα, οι βόστρυχες 

περιέχουν 22% ταννίνες, ο φλοιος 12%, η σάρκα 1% και τα γίγαρτα 65%. Στα σταφύλια 

απαντούν ως µονοµερή, ολιγοµερή και πολυµερή µόρια (Cheynier et al., 2006). Η µορφή 

τους επηρεάζει την δραστικότητά τους, για παράδειγµα όσο πιο ογκώδης είναι τόσο πιο 

σταθερές ενώσεις σχηµατίζουν µε τις πρωτεΐνες, αλλά αν είναι υπερβολικά µεγάλες τότε 

είναι πιθανόν να µην µπορούν να αντιδράσουν µε τις πρωτεΐνες. Το Μ.Β. των δραστικών 

ταννινών κυµαίνεται µεταξύ 600-3500 (Ribereau-Gayon et al, 1998). 

Η δοµή των περισσότερων ταννινών που απαντούν εντός των ραγών περιγράφεται 

στην παρακάτω εικόνα (Εικ.13). Είναι ένα τετραµερές όπου η κατεχίνη, η επικατεχίνη 

και η επιγαλλοκατεχίνη αποτελούν τις δοµικές υποµονάδες οι οποίες έχουν έναν 

διαφλαβανικό δεσµό µεταξύ του C4 και του C8 της παρακείµενης υποµονάδας. Η ο 

γαλλικός εστέρας της επικατεχίνης είναι η τελική µονάδα στην οποία ο C4 είναι 

ελεύθερος και το γαλλικό οξύ είναι εστεροποιηµένο µε την καρβοξυλική οµάδα του C3. 

Η κατεχίνη και η επικατεχίνη αποτελούν τις βασικές δοµικές µονάδες των ταννινών των 

σταφυλών που βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις, µε την επικατεχίνη να 

βρίσκεται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από την κατεχίνη (Adams, 2006).   
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Εικόνα 11: Αυτή η υποθετική συµπυκνωµένη ταννίνη αποτελείται από 4 υποµονάδες: κατεχίνη, 

επικατεχίνη, επιγαλλοκατεχίνη και ο γαλλικός εστέρας της επικατεχίνης. Η πρώτη υποµονάδα 

(κατεχίνη) ενώνεται µε την δεύτερη (επικατεχίνη) µε διαφλαβανικό δεσµό µεταξύ του C4 της 

κατεχίνης και του C8 της επικατεχίνης. Ο γαλλικός εστέρας της επικατεχίνης είναι η τελική 

µονάδα στην οποία ο C4 είναι ελεύθερος και το γαλλικό οξύ είναι εστεροποιηµένο µε την 

καρβοξυλική οµάδα του C3 (Adams, 2006).   

 

Στη φύση απαντώνται δύο οµάδες ταννινών:  

- οι υδρολυοµένες ταννίνες ή ταννίνες του γαλλικού οξέως οι οποίες αποτελούνται 

από ένα µόριο σακχάρου, κυρίως γλυκόζης, ή ένα µόριο πολυσακχαρίτη του οποίου 

πολλά –ΟΗ είναι εστεροποιηµένα µε διάφορα φαινολικά οξέα. Οι ταννίνες αυτές 

απαντώνται στο ξύλο ορισµένων δένδρων, όπως της βελανιδιάς. ∆εν έχουν βρεθεί σε 

φυτά της αµπέλου. 

- Οι συµπυκνωµένες ταννίνες οι οποίες είναι πολύπλοκα πολυµερή των 3-

φλαβανολών. Οι βασικές δοµικές µονάδες είναι οι (+)-κατεχίνες και (-)-κατεχίνες οι 

οποίες είναι και οι πιο σταθερές δοµές. Οι κατεχίνες αποτελούνται από δύο ασύµµετρα 

άτοµα άνθρακα και δίνουν τέσσερα ισοµερή: την (+) και (-) κατεχίνη και την (+) και (-) 

επικατεχίνη, καθώς και δύο ρακεµικά. Στις σταφυλές και στους οίνους απαντούν κυρίως 

η (+) κατεχίνη και η (-) επικατεχίνη. Οι συµπυκνωµένες προκυανιδίνες (ή 

προανθοκυανιδίνες) έχουν περισσότερα από 10 µόρια φλαβανολών και Μ.Β.>3000. 
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Είναι πολύ πιο διαδεδοµένες στην φύση συγκριτικά µε τις υδρολυόµενες ταννίνες 

(Ribereau-Gayon et al, 1998). 

 

Εικόνα 12: α) φλαβανόλη-3, β) (+)-κατεχίνη, γ) (-)-επικατεχίνη (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998) 

 

Οι διµερείς προκυανιδίνες µπορούν να χωριστούν σε 2 κατηγορίες: 

Α) Τύπος-Β προκυανιδίνες (C30H26O12). Είναι διµερή που προέρχονται από την 

συµπύκνωση δύο µορίων φλαβανολών-3 µε έναν C4-C8 (Β1 ως Β4) ή C4-C6 δεσµό (Β5 ως 

Β8). Είναι πολύ διαδεδοµένος τύπος στη φύση και είναι ο µόνος που απαντάται στις 

σταφυλές και στους οίνους. 

Β) Τύπος-Α προκυανιδίνες (C30H24O12). Είναι διµερή τα οποία εκτός του C4-C8 ή  

C4-C6 δεσµού µεταξύ των δύο µορίων φλαβανολών-3, έχουν έναν αιθερικό δεσµό µεταξύ 

του C5 ή C7 της τελευταίας µονάδας του µορίου και του C2 της ανώτερης µονάδας 

(Ribereau-Gayon et al, 1998).       

 Οι τριµερείς προκυανιδίνες µπορούν επίσης να χωριστούν σε δυο κατηγορίες: 

Α) Τύπος-C προκυανιδίνες. Χαρακτηρίζονται τα τριµερή µε δυο διαφλαβανικούς 

δεσµούς ανάλογους µε τους δεσµούς των διµερών προκυανιδινών τύπου-Β. 

Β) Τύπος-D προκυανιδίνες. Χαρακτηρίζονται τα τριµερή µε δυο διαφλαβανικούς 

δεσµούς, έναν ανάλογο τύπου-Α και ένα τύπου-Β (Ribereau-Gayon et al, 1998). 

    Οι ταννίνες του φλοιού έχουν πιο πολύπλοκη δοµή συγκριτικά µε τις ταννίνες 

των γιγάρτων ενώ ο βαθµός πολυµερισµού τους δεν διαφέρει ιδιαίτερα. Πιο 

συγκεκριµένα, οι ταννίνες του φλοιού παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό πολυµερισµού, 

καθώς αποτελούνται πάνω από 80 µονάδες, και εµπεριέχουν επιγαλλοκατεχίνες ενώ οι 

ταννίνες των γιγάρτων είναι λιγότερο πολυµερισµένες και γενικά υπολείπονται 

επιγαλλοκατεχινών. Από την άλλη, οι ταννίνες των γιγάρτων έχουν µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις γαλλικού εστέρα της επικατεχίνης (Cheynier, 2006). Ο De Freitas et al. 
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(2000) αναφέρουν ότι το κύριο διµερές του φλοιού κατά την περίοδο του τρυγητού είναι 

το διµερές Β1 ενώ το διµερές Β4 εντοπίζεται µόνο στα γίγαρτα.  

Στο φλοιό υπάρχουν 3 τύποι ταννινών: 

- Οι ταννίνες που βρίσκονται στο χυµοτόπιο οι οποίες σχηµατίζουν πυκνά 

συµπλέγµατα εντός των κυττάρων που βρίσκονται κοντά στην επιδερµίδα. Η 

µεταβολή της συγκέντρωσης είναι αντίστροφη: τα εξωτερικά κύτταρα του 

φλοιού αποκαλούνται και ταννικά κύτταρα. 

- Οι ταννίνες που είναι ενωµένες πολύ ισχυρά στη πρωτεϊνοφωσφολιπιδική 

µεµβράνη (τονοπλάστη) και είναι ευαίσθητες στους υπέρηχους. 

- Οι ταννίνες που είναι ενωµένες µε το κυτταρικό τοίχωµα κυτταρίνης - 

πηκτίνης (Ribereau-Gayon et al, 1998). 

Η κατανοµή των µορίων αυτών είναι συνυφασµένη µε τις αντιµυκητολογικές 

ιδιότητες των ταννινών καθώς οι ταννίνες έχουν την ικανότητα να σταµατούν την 

ανάπτυξη του µυκηλίου των µυκήτων που δεν φέρουν το ένζυµο λακκάση το οποίο είναι 

το µόνο ένζυµο ικανό να σταµατήσει τη δράση των ταννινών χωρίς να απενεργοποιηθεί 

(Ribereau-Gayon et al, 1998). 

 

 

ΙΙ.2.1 Βιοσύνθεση των ταννινών. 

 

Οι πρόδροµες ενώσεις των ταννινών είναι οι κατεχίνες και οι επικατεχίνες. Η 

κατεχίνη είναι µια 2,3-trans-3-φλαβανόλη ενώ η επικατεχίνη είναι 2,3-cis-3-φλαβανόλη. 

Η στερεοχηµική αυτή διάταξη οφείλεται στη δράση της ισοµεράσης της χαλκόνης. Αυτό 

σηµαίνει ότι η 3,4-φλαβανοδιόλη, που παράγεται από τη φλαβανονόλη µε τη δράση του 

ενζύµου αναγωγάση της διυδροφλαβανόλης, έχει ήδη τη διάταξη 2,3-trans και µπορεί να 

µετασχηµατιστεί σε κατεχίνη κατευθείαν µε τη δράση του ενζύµου αναγωγάση της 

λευκοανθοκυανιδίνης (LAR). Οι Stafford και Lester (1984) αναφέρουν ότι έχει βρεθεί 

ένζυµο που καταλύει την αντίδραση σχηµατισµού των κατεχινών από  την 2,3-trans-3,4-

φλαβανοδιόλη ενώ οι Xie et al. (2003) παρατήρησαν ότι οι επικατεχίνες παράγονται από 

την ανθοκυανιδίνη της κυανιδίνης. Η παραπάνω αντίδραση καταλύεται από την 

αναγωγάση της ανθοκυανιδίνης (ANR). Το ένζυµο µετασχηµατίζει την κυανιδίνη σε 

επικατεχίνη και την δελφινιδίνη σε κατεχίνη. Από τη στιγµή που η 3,4-φλαβανοδιόλη 

χάνει την εναντιοστερεοµέρειά της, δεν µπορεί πλέον να µετασχηµατιστεί στις 
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αντίστοιχες ανθοκυανιδίνες, µε αποτέλεσµα η βιοσύνθεση των επικατεχινών να γίνεται 

µέσω του διαστερεοµερές της ανθοκυανιδίνης και όχι από τη δράση µιας επιµεράσης και 

µιας αναγωγάσης επί της 3,4-φλαβανοδιόλης. ∆εδοµένου ότι η επικατεχίνη αποτελεί 

δοµική υποµονάδα των ταννινών, η κυανιδίνη κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο ως µια 

ενδιάµεση ένωση για τη βιοσύνθεση των ταννινών. Συνεπώς, εντός των κυττάρων του 

φλοιού όπου η επιγαλλοκατεχίνη αποτελεί µια δοµική υποµονάδα των ταννινών, η 

κυανιδίνη και η δελφινιδίνη είναι σηµαντικές ενδιάµεσες ενώσεις για τη βιοσύνθεση των 

ταννινών.  

 

Εικόνα 13: Βιοσύνθεση της 3,4-φλαβανοδιόλης από το καφεοϋλ-CoA και το µαλονυλ-CoA. CHS: 

συνθετάση της χαλκόνης, CHI: ισοµεράση της χαλκόνης, F3H: υδροξυλάση της 3-φλαβανόνης, DFR: -

αναγωγάση της 4-διυδροφλαβονόλης (Adams, 2006). 

 

Εικόνα 14: Σχηµατισµός της κατεχίνης, της επικατεχίνης, της ανθοκυανιδίνης και του 3-µονογλυκοζίτη 

της κυανιδίνης. LAR: αναγωγάση της λευκοανθοκυανιδίνης, ANS: συνθετάση της ανθοκυανιδίνης, ANR: 

αναγωγάση της ανθοκυανιδίνης, UFGT: 3-ο-γλυκοσυλ-τρανσφεράση της φλαβανοϊκής UDP-σακχαρόζης 

(Adams, 2006). 
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ΙΙ.2.2 Χηµικές ιδιότητες των ταννινών. 

 

Οι συµπυκνωµένες ταννίνες έχουν όξινο χαρακτήρα λόγω του φαινοµένου του 

συντονισµού (Εικ.11). Επίσης, το φορτίο των ταννινών εξαρτάται από την δοµή τους και 

από το pH του µέσου. Η παρουσία ηλεκτρικών φορτίων στο µόριο των ταννινών δίνει τη 

δυνατότητα στις ταννίνες να αντιδρούν ως ηλεκτρονιόφιλα ή πυρηνόφιλα αντιδραστήρια 

και συνεπώς να συµµετέχουν σε αντιδράσεις ανθοκυανών-ταννινών (Κοτσερίδης, 2005). 

Επίσης, οι ταννίνες µπορούν να σχηµατίσουν σταθερά σύµπλοκα µε πρωτεΐνες και 

πολυσακχαρίτες. Οι αλληλεπιδράσεις ταννινών-πρωτεϊνών εξαρτώνται από τη σύσταση 

(συµπυκνωµένες ταννίνες, ενώσεις ταννίνες-ανθοκυάνες, ταννίνες-πολυσακχαρίτες) και 

τα χαρακτηριστικά (µέγεθος, δοµή κ.α.) των ταννινών. Στους φλοιούς έχουν παρατηρηθεί 

αξιοσηµείωτες υψηλές συγκεντρώσεις συµπλόκων ταννινών-πρωτεϊνών και ταννινών-

πολυσακχαριτών τα οποία δίνουν στην γεύση την αίσθηση της ¨στρογγυλότητας¨. 

Άλλη µια ιδιότητα των συµπυκνωµένων ταννινών είναι ότι συµµετέχουν σε 

αντιδράσεις οξειδώσεως και πολυµερισµού, λόγω του θετικού φορτίου των 

προκυανιδινών. Στην ιδιότητα αυτή των ταννινών οφείλεται η προστατευτική δράση 

τους. Όσον αφορά την οξείδωση, αυτή γίνεται είτε µε ενζυµικό τρόπο είτε µε χηµικό 

τρόπο. Είναι γνωστή η οξείδωση των φαινολικών από τα ένζυµα λακκάση (που 

παράγεται από τον Botrytis cinerea) και τυροσινάση. Από την άλλη η παρουσία των 

φαινολικών αυτών συστατικών συµβάλλει στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών 

καθώς αυτά οξειδώνονται πρώτα συγκριτικά µε άλλες ενώσεις. Είναι γνωστό, επίσης, ότι 

οι ταννίνες αντιδρούν λιγότερο ή περισσότερο εύκολα µε τις ελεύθερες ρίζες του 

οξυγόνου, ανάλογα µε την δοµή τους. 
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Εικόνα 15:Ενζυµική οξείδωση των προανθοκυανιδινών σε νεαρούς οίνους (Κοτσερίδης, 2005). 

 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι προκυανιδίνες έχουν την τάση να ενώνονται µε άλλα 

µόρια προκυανιδινών µε C4-C8 ή C4-C6 δεσµούς. Όµως, σε περίπτωση ήπιου αερισµού 

και παρουσίας ακεταλδεϋδης (που προκύπτει από την οξείδωση της αλκοόλης) 

τροποποιείται η δοµή των προκυανιδινών και σχηµατίζεται µια ¨γέφυρα¨ ακεταλδεϋδης 

στην ένωση προκυανιδινών (Κοτσερίδης, 2005). 

 

 

 

 

Εικόνα 16: Πολυµερισµός των προκυανιδινών (Ρ) παρουσία ακεταλδεϋδης (Κοτσερίδης, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙII:  Μεταβολές των φαινολικών συστατικών 

(ανθοκυανών και ταννινών) κατά την ωρίµανση των ραγών. 

 

Η βιοσύνθεση των φαινολικών συστατικών ενεργοποιείται µε την έναρξη της 

ανάπτυξης των ραγών. Συνεπώς, η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών συστατικών 

αυξάνεται κατά την διάρκεια της φάσης αυτής. Οι Considine και Knox (1979) 

παρατήρησαν ότι στα χυµοτόπια των κυττάρων που βρίσκονται περιφερειακά του 

µεσοκαρπίου, η συγκέντρωση των πολυφαινολών µειώνεται κατά την 26η ηµέρα. Από 

την άλλη, στα χυµοτόπια των κυττάρων που βρίσκονται στις πρώτες 6-7 στοιβάδες του 

φλοιού, η παρατηρούµενη σχετική µείωση της συγκέντρωσης των πολυφαινολών 

οφείλεται στην αύξηση του όγκου των κυττάρων αυτών.  

Η γρήγορη αύξηση της συγκέντρωσης των ολικών φαινολικών συστατικών κατά τα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης της ράγας συνοδεύεται από µια σταθερή µείωση της αύξησης 

κατά την ωρίµανση. Παρ’ όλ’ αυτά, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών στο φλοιό των 

έγχρωµων ποικιλιών αυξάνεται µέχρι τον περκασµό και έπειτα παρουσιάζει µικρή 

µείωση µέχρι τα τελευταία στάδια της ωρίµασης. 

 

 

Εικόνα 17:Μεταβολή των ανθοκυανών, των ταννινών των φλοιών και των ταννινών των 

γιγάρτων κατά την ωρίµανση των ραγών (Ribereau-Gayon et al, 1998).   

 

Φαίνεται ότι η συσσώρευση των φαινολικών συστατικών επηρεάζεται από τον 

ρυθµό συσσώρευσης των διαλυτών σακχάρων (Εικ. 20). Πειράµατα των Pirie και 

Mullins (1980) έδειξαν ότι στην ποικιλία “Shiraz”, η συγκέντρωση των ολικών 

φαινολικών συστατικών του φλοιού ήταν χαµηλή 3-4 εβδοµάδες πριν την έναρξη της 
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ωρίµανσης ενώ τα επίπεδα των διαλυτών σακχάρων στο φλοιό αυξήθηκαν κατά την 

έναρξη της φάσης ΙΙΙ. Τα επίπεδα των ολικών φαινολών και των ανθοκυανών αυξήθηκαν 

ταχέως περίπου µία εβδοµάδα µετά την έναρξη της συσσώρευσης των διαλυτών 

σακχάρων. Οµοίως οι Saigne-Soulard et al. (2006) παρατήρησαν ότι η σακχαρόζη 

διεγείρει την βιοσύνθεση των ανθοκυανών. Αντιθέτως, οι Hiratsuka et al. (2001) 

παρατήρησαν ότι όταν προστεθεί 10% ραµνόζη σε φυτά που αναπτύσσονται in vitro 

προωθείται η βιοσύνθεση των ανθοκυανών ενώ όταν προστεθεί 10% σακχαρόζη, τότε 

αναχαιτίζεται η βιοσύνθεση.  

 

Εικόνα 18: Η συσσώρευση των ολικών ανθοκυανών και των σακχάρων κατά την πορεία 

ανάπτυξης και ωρίµανσης των ραγών της ποικιλίας Shiraz , (α) Μεταβολή των ολικών 

ανθοκυανών ανά g νωπού βάρους φλοιών, (β) µεταβολή των ολικών διαλυτών στερεών (oBrix) 

(Boss και Davies, 2001). 

  

Κατά την περίοδο ωρίµανσης των ραγών, η συγκέντρωση των ανθοκυανών φθάνει 

σε µια µέγιστη τιµή. Το χρονικό διάστηµα που απαιτείται εξαρτάται από την ποικιλία, τις 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά του τόπου καλλιέργειας (π.χ. υψόµετρο) 

και τις καλλιεργητικές τεχνικές. Έπειτα παρατηρείται µια περίοδος στασιµότητας, της 

οποίας η διάρκεια είναι επίσης χαρακτηριστικό της εκάστοτε ποικιλίας, ενώ στην 

συνέχεια σηµειώνεται µια µείωση της περιεκτικότητας σε ανθοκυάνες. Παραταύτα, η 

περιεκτικότητα των ραγών σε ολικά φαινολικά συστατικά δεν µεταβάλλεται. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι µεταβολές των συγκεντρώσεων της κάθε ανθοκυάνης 

διαγράφει διαφορετική καµπύλη κατά την πορεία ωρίµανσης, η οποία φαίνεται να είναι 
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ίδια σε όλες τις ποικιλίες του είδους V. vinifera. Οι διαφορές µεταξύ των ποικιλιών 

έγκειται στον διαφορετικό ανθοκυανικό πλούτο της εκάστοτε ποικιλίας. 

 

 

Εικόνα 19: Καµπύλη µεταβολής των ανθοκυανών (mg/g ραγών) κατά την πορεία ωρίµανσης των 

ραγών από το στάδιο του περκασµού µέχρι την ωρίµανση. 1) κυανιδίνη, 2) δελφινιδίνη, 3) 

πετουνιδίνη, 4) παιονιδίνη και 5) µαλβιδίνη (Κουράκου-∆ραγώνα, 1998). 

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω καµπύλη (Εικ. 19): 

- η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη-3 της κυανιδίνης αρχικά αυξάνεται λίγο γιατί 

ταυτόχρονα µετασχηµατίζεται. Στη συνέχεια σηµειώνει απότοµη πτώση γεγονός που 

δείχνει ότι µετασχηµατίζεται γρηγορότερα από το ρυθµό σχηµατισµού της. 

- η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη-3 της δελφινιδίνης παρουσιάζει την ίδια 

µεταβολή µε αυτή της κυανιδίνης. 

- η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη-3 της πετουνιδίνης µάλλον σταθεροποιείται 

µετά από µια αύξηση ανάλογη της δελφινιδίνης. 

- η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη-3 της παιονιδίνης συνεχώς αυξάνεται. 

- η συγκέντρωση του µονογλυκοζίτη-3 της µαλβιδίνης παρουσιάζει συνεχώς 

αύξηση καθιστώντας την την κύρια ανθοκυάνη των ερυθρών ποικιλιών. 
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Αναλυτικότερα, στις ερυθρές ποικιλίες, οι ανθοκυάνες αρχίζουν να συσσωρεύονται 

στους φλοιούς περίπου 2 εβδοµάδες πριν την εµφάνιση του χρώµατος. Οι συγκεντρώσεις 

τους αυξάνονται κατά την ανάπτυξη των ραγών αλλά, όπως και µε τις ταννίνες, φθάνουν 

σε µια µέγιστη τιµή και έπειτα µειώνονται κατά τη στιγµή της ωρίµανσης (Ribereau-

Gayon et al,1998). Ο Adams (2006), από την άλλη, παρατήρησε ότι η συσσώρευση των 

ανθοκυανών που βρίσκονται στο φλοιό έγχρωµων ποικιλιών ξεκινάει στο στάδιο του 

περκασµού ενώ οι Kennedy et al. (2001) αναφέρουν ότι καθώς εξελίσσεται η ανάπτυξη 

των ραγών, αυξάνεται και ο αριθµός των ανθοκυανών που είναι ενωµένες µε τα διάφορα 

κλάσµατα των προανθοκυανιδινών.  

 Οι Boss et al. (1996) αναφέρουν ότι η βιοσύνθεση των ανθοκυανών ξεκινάει 10 

εβδοµάδες µετά την άνθιση και συνεχίζει µέχρι το τέλος της ωρίµανσης. Συµπέραναν ότι, 

κατά την ωρίµανση των ραγών, η  έναρξη της βιοσύνθεσης των ανθοκυανών στο φλοιό 

συµπίπτει µε µια συνδυασµένη αύξηση της έκφρασης των γονιδίων PAL, CHS, CHI, 

F3H, DFR, LDOX και UFGT. Παρ’ όλ’ αυτά, το γονίδιο UFGT εκφράζεται και πριν το 

στάδιο του περκασµού. Παρατήρησαν επίσης ότι η έκφραση των γονιδίων που 

συµµετέχουν στην βιοσύνθεση των ανθοκυανών µπορεί να γίνει µε δύο τρόπους. 

Καταρχήν, 2 είδη ρυθµιστικών γονιδίων µπορεί να είναι δραστήρια εντός του φλοιού. Το 

ένα από αυτά εκφράζεται νωρίς και προωθεί την έκφραση όλων των δοµικών γονιδίων 

εκτός του UFGT ενώ το άλλο εκφράζεται αργότερα και επάγει την έκφραση όλων των 

δοµικών γονιδίων.  Εναλλακτικά, υποστηρίζουν ότι το ένα ρυθµιστικό γονίδιο ελέγχει 

την έκφραση των PAL, CHS, CHI, F3H και LDOX  ενώ το δεύτερο επάγει την έκφραση 

του UFGT. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο ρυθµιστικό γονίδιο εκφράζεται πάντα κατά 

τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ραγών ενώ και τα δύο αυτά ρυθµιστικά γονίδια 

εκφράζονται κατά το στάδιο της ωρίµανσης µε αποτέλεσµα την επαγωγή όλων των 

γονιδίων και την έναρξη της βιοσύνθεσης των ανθοκυανών. Και στους δύο παραπάνω 

µηχανισµούς έκφρασης των ρυθµιστικών γονιδίων φαίνεται το UFGT αποτελεί το 

κρισιµότερο γονίδιο για την βιοσύνθεση των ανθοκυανών και είναι το ένζυµο που 

καταλύει την γλυκοσυλίωση των ασταθών, άγλυκων ανθοκυανιδινών σε γλυκοζίτες των 

ανθοκυανών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι στις λευκές ποικιλίες δεν έχει 

εντοπιστεί το ένζυµο UFGT κάτι που δικαιολογεί την απουσία χρωστικών στους φλοιούς 

των ποικιλιών αυτών (Boss και Davies, 2001). 

Η λυάση της αµµωνιακής φαινυλαλανίνης (PAL) είναι το ένζυµο που συµµετέχει 

στην αποµόνωση του ΝΗ3 από την L-φαινυλαλανίνη µε προϊόν το trans-κινναµωµικό οξύ 

και είναι το πρώτο ένζυµο που συµµετέχει στο µεταβολικό µονοπάτι των διαφόρων 
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φαινολικών συστατικών. Η PAL βρίσκεται στα επιδερµικά στρώµατα των κυττάρων του 

φλοιού και στα γίγαρτα. Η δραστηριότητα της  PAL στον φλοιό είναι πολύ υψηλή κατά 

τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης ενώ, µετά τον περκασµό, µειώνεται. Στις έγχρωµες 

ποικιλίες, η δραστηριότητά της αυξάνεται πάλι µετά τον περκασµό. Φαίνεται ότι υπάρχει 

συσχέτιση µεταξύ της δραστηριότητας της PAL και της έντασης του χρώµατος. 

Η δραστηριότητα της συνθετάσης της χαλκόνης αυξάνεται ταχέως κατά τον 

περκασµό και µειώνεται απότοµα αµέσως µετά. (Ribereau-Gayon et al, 1998).   

Η δραστηριότητα της οξειδάσης των πολυφαινολών ποικίλει κατά την περίοδο 

ωρίµανσης. Παρουσιάζει χαµηλή δραστηριότητα την πρώτη βδοµάδα πριν τον περκασµό 

και µια αυξηµένη  δραστηριότητα µετέπειτα. 

Όπως προαναφέρθηκε, από τη δράση των ενζύµων αναγωγάση της 

λευκοανθοκυανιδίνης (LAR) και η αναγωγάση της ανθοκυανιδίνης (ANR) παράγονται 

τα µονοµερή των 3-φλαβανόλων τα οποία είναι απαραίτητα για τον σχηµατισµό των 

προανθοκυανιδινών. Συµφωνά µε τα πειράµατα των Bogs et al. (2005), η συσσώρευση 

των προανθοκυανιδινών ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ραγών και φθάνει 

στο µέγιστο µε την έναρξη της ωρίµανσης. Ο ρυθµός της συσσώρευσης επηρεάζεται από 

την συγκέντρωση των ενζύµων  LAR και ANR.   

Ο Adams (2006), επίσης, αναφέρει ότι η συγκέντρωση των ταννινών που 

βρίσκονται στην υποδερµίδα του φλοιού των ραγών της ποικιλίας ¨Cabernet sauvignon¨ 

άλλαξε πολύ λίγο από τον περκασµό µέχρι την εποχή του τρυγητού. Παραταύτα, οι 

ταννίνες αυτές φαίνεται ότι σχηµατίζονται στα πρωταρχικά στάδια της ανάπτυξης των 

ραγών και η συγκέντρωσής τους να µεταβάλλεται πολύ λίγο µετά τον περκασµό σε 

επίπεδο ράγας. Στον περκασµό, οι συγκεντρώσεις των ταννινών στους φλοιούς είναι ήδη 

υψηλές (µερικές φορές αντιστοιχούν περισσότερο από το µισό της συγκέντρωσης στην 

φάση της ωρίµανσης).  Οι De Freitas et al. (2000) αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις των 

διµερών κατεχινών και επικατεχινών µειώνονται κατά το στάδιο της ωρίµανσης. Από την 

άλλη, οι Ribereau-Gayon et al. (1998) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση 

των διµερών, των τριµερών και των ολιγοµερών ταννινών είναι ήδη πολύ χαµηλή κατά 

το στάδιο του περκασµού και µειώνεται σχεδόν ελάχιστα κατά την περίοδο της 

ωρίµανσης. Τα µόρια αυτά έχουν κολλοειδείς ιδιότητες ενώ κατά το τέλος της 

ωρίµανσης µειώνεται η δραστικότητά τους µε αποτέλεσµα να χάνουν την επιθετικότητα 

και την στυφότητά τους.  

Οι Habertson et al. (2002) αναφέρουν οι ταννίνες των φλοιών των ραγών των 

ποικιλιών “Cabernet sauvignon”, “Syrah” και “Pinot noir” δεν παρουσίασαν σηµαντικές 
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αλλαγές σε επίπεδο ράγας ενώ οι Kennedy et al. (2001, 2002) παρατήρησαν ότι, κατά 

την ωρίµανση, αυξάνεται ο βαθµός πολυµερισµού των προανθοκυανιδινών, η αναλογία 

των (-)-επιγαλλοκατεχινών ως δοµικές υποµονάδες καθώς επίσης και το ποσοστό των 

ανθοκυανών που σχηµατίζει δεσµούς µε τις προανθοκυανιδινίνες . 

Στις λευκές ποικιλίες, οι συγκεντρώσεις των φαινολικών οξέων που έχουν 

εστεροποιηθεί µε το τρυγικό οξύ, των 3-φλαβανολών και των ολιγοµερών 

προανθοκυανιδινών είναι υψηλές στην αρχή της ανάπτυξης των ραγών ενώ κατά την 

ωρίµανση µειώνονται σε ελάχιστες τιµές. 

 

 

 

Εικόνα 20:Εξέλιξη των φαινολικών συστατικών. (Τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα σε mg/g 

ξηρού βάρους) □ ανθοκυάνες του φλοιού ◆ ταννίνες του φλοιού ￭ ταννίνες των γιγάρτων 

(Ribereau-Gayon et al,1998)    

 

Η συγκέντρωση των ολικών υδροξικινναµωµικών οξέων (ανά ράγα) στους ιστούς 

του µεσοκαρπίου φθάνει σε µια µέγιστη τιµή πριν τον περκασµό, έπειτα µειώνεται και 

καθώς η ράγα πλησιάζει προς την πλήρη ωρίµανση, η συγκέντρωσή τους 

σταθεροποιείται. Ο Adams (2006) αναφέρει στην ποικιλία “Cabernet sauvignon” τα 

κύτταρα του µεσοκαρπίου της σάρκας είναι πλούσια σε υδροξικινναµωνικά οξέα τα 

οποία κατά την πορεία ανάπτυξης παρουσίασαν µια µέγιστη τιµή πριν τον περκασµό ενώ 

στην συνέχεια µειώθηκαν ώσπου σταθεροποιήθηκαν σε µια τιµή όταν η ράγα ήταν 

ώριµη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV: Παράγοντες που επηρεάζουν την συσσώρευση των 

ανθοκυανών και των ταννινών. 

 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι παράγοντες που αυξάνουν την απόδοση των πρέµνων 

έχουν ως αποτέλεσµα την παραγωγή σταφυλιών χαµηλότερης ποιότητας,  µε λιγότερο 

χρώµα και λιγότερες ταννίνες. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι οι εδαφοκλιµατικές 

συνθήκες, οι καλλιεργητικές τεχνικές και η ποικιλία. 

  

1. Εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

 

� Έδαφος. 

Γενικά, οι ποικιλίες του είδους Vitis vinifera έχουν την ικανότητα να 

προσαρµόζονται και να ευδοκιµούν σε µια µεγάλη ποικιλία εδαφών. Όµως έχει 

παρατηρηθεί ότι σε συνεκτικά και αργιλώδη εδάφη  παράγονται ράγες που υστερούν σε 

ποιότητα γιατί έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα και υψηλή σε οξέα και 

ταννίνες. Το έδαφος επηρεάζει την ποιότητα των αµπελουργικών προϊόντων µέσω της 

συστάσεως του, του ανάγλυφού του, της έκθεσής του, της ικανότητάς του να κατακρατεί 

την υγρασία και της υδατικής του κατάστασης. (Σταυρακάκης, 1999). 

Οι Yokotsuka et al.(1999) µελέτησαν τις µεταβολές των ανθοκυανιδινών σε τρία 

διαφορετικά πετρώµατα (ασβεστολιθικά, πετρώµατα που εµπεριέχουν κελύφη οστράκων 

και µητρικά πετρώµατα της Ιαπωνίας) στις ποικιλίες ¨Merlot¨ και ¨Cabernet sauvignon¨. 

Παρατήρησαν ότι στα ασβεστολιθικά εδάφη οι συγκεντρώσεις των ολικών φαινολών, 

των ολικών ανθοκυανών και των ολικών ερυθρών χρωστικών των ραγών της ποικιλίας 

¨Cabernet sauvignon¨  ήταν σηµαντικά µεγαλύτερες από τα άλλα δύο πετρώµατα ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν διαφορές στην ποικιλία ¨Merlot¨. 

Επίσης, τα µητρικά πετρώµατα και η ηλικία των πετρωµάτων, που προσδιορίζουν 

την συγκέντρωση των θρεπτικών αποθεµάτων και την δοµή του εδάφους, επηρεάζουν 

σηµαντικά την ανάπτυξη των πρέµνων. Παρ’ όλ’ αυτά, το χαρακτηριστικό του εδάφους 

που εχει την µέγιστη σηµασία είναι η ικανότητα κατακράτησης υγρασίας  µε 

ικανοποιητική αποστράγγιση, αποφεύγοντας µε αυτό τον τρόπο την υπερβολική 

κατακράτηση υγρασίας. 
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� Υψόµετρο. 

Η επίδραση του υψόµετρου συσχετίζεται στενά µε την υγρασία, την θερµοκρασία 

και µε άλλους περιβαντολλογικούς παράγοντες. Για παράδειγµα, σε µεγαλύτερα 

υψόµετρα, η θερµοκρασία και η υγρασία είναι χαµηλότερες συγκριτικά µε αµπελώνες 

που βρίσκονται κοντά σε ένα ποτάµι. Οι  Mateus et al. (2001) παρατήρησαν ότι στο 

στάδιο της ωρίµανσης το χαµηλό υψόµετρο ήταν ένας σηµαντικός ευνοϊκός παράγοντας 

της βιοσύνθεσης µεγαλύτερων συγκεντρώσεων των µονοµερών των κατεχινών που 

βρίσκονται στους φλοιούς ((+)-κατεχίνη, (-)-επικατεχίνη,  γαλλικός εστέρας της (-)-

επικατεχίνης). ∆ιαπίστωσαν ότι η συγκέντρωση των µονοµερών 3-φλαβανολών, των 

διµερών και η ολική συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών εντός των κυττάρων του 

φλοιού των ραγών των ποικιλιών ¨Touriga Nacional¨ και ¨Touriga Francesca¨ 

µειώνονταν καθώς αυξανόταν το υψόµετρο. Από την άλλη, οι Mateus et al. (2002) 

παρατήρησαν στις ίδιες ποικιλίες ότι η συγκέντρωση των ανθοκυανών αυξανόταν µε την 

αύξηση του υψόµετρου. Η αύξηση αυτή υποστηρίζουν ότι οφείλεται στο γεγονός ότι το 

υψόµετρο επηρεάζει τις κλιµατικές συνθήκες.  

 

� Υγρασία. 

Ένα από τα χαρακτηριστικά της αµπέλου είναι ότι είναι ένα φυτό που δεν έχει 

µεγάλες απαιτήσεις σε υγρασία. Παρ’ όλ’ αυτά, η ετήσια κατανοµή και το ύψος των 

βροχοπτώσεων επιδρά σηµαντικά στην ποιότητα και το µέγεθος της παραγωγής. Η 

υπερβολική υγρασία ή η ανεπαρκής υγρασία επηρεάζει αρνητικά την ωρίµανση και την 

ποιότητα των σταφυλών (Van Leeuwen et al., 2003). 

 

� Θερµοκρασία. 

Η θερµοκρασία επηρεάζει τη βιοσύνθεση των φαινολικών συστατικών. Υψηλές 

θερµοκρασίες διεγείρουν τις µεταβολικές αντιδράσεις ενώ χαµηλές θερµοκρασίες 

περιορίζουν την µετανάστευση αυτών των συστατικών. Από την άλλη, σε πολύ υψηλές 

θερµοκρασίες οι ράγες παραµένουν πράσινες ενώ σε µέτριες θερµοκρασίες η εµφάνιση 

του χρώµατος ήταν πιο γρήγορη. Γενικά, η ανάπτυξη του χρώµατος επηρεάζεται 

αρνητικά κυρίως από τις υψηλές θερµοκρασίες. (Mullins et al., 1992).  

 Μελέτες έδειξαν ότι όταν κατά την περίοδο της ωρίµανσης επικραττούν πολύ 

υψηλές θερµοκρασίες τότε µειώνεται ή παρεµποδίζεται τελείως η δράση των ενζύµων 

κλειδιά που είναι υπεύθυνα για την σύνθεση των ανθοκυανών µε αποτέλεσµα τον ασθενή 

χρωµατισµό του φλοιού των ραγών (Hashim-Buckey, 2006). Στις λευκές ποικιλίες, αυτή 
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η µη-φυσιολογική ανάπτυξη του χρώµατος αποκαλείται ¨pink berry¨. Αντιθέτως, ζεστά 

κλίµατα µπορεί να οδηγήσουν σε υψηλές συγκεντρώσεις ορισµένων φαινολικών 

συστατικών σε ορισµένες λευκές ποικιλίες, π.χ. “Riesling”, τα οποία οδηγούν στην 

ανάπτυξη αρνητικών αρωµάτων κατά την παλαίωση του κρασιού (Ribereau-Gayon et al. 

1998). 

Η θερµοκρασία ηµέρας και η θερµοκρασία νύχτας έχουν παρόµοια επίδραση στην 

πορεία ανάπτυξης των ράγων, αλλά η θερµοκρασία ηµέρας επηρεάζει περισσότερους 

τοµείς της ωρίµανσης (Mullins et al., 1992). 

 Οι Kliewer και Torres (1972) παρατήρησαν ότι όταν οι ράγες των ποικιλιών 

“Cardinal” και “Pinot noir” ωρίµασαν σε θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 15οC/15οC 

παρουσίασαν καλύτερη ανάπτυξη χρώµατος από τις ράγες που ωρίµασαν σε 

θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 35οC/15οC,  35οC/25οC ή 15οC/25οC. Παρ’ όλ’ αυτά, οι 

ράγες που αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 15οC/25οC είχαν σηµαντικά 

µεγαλύτερη συγκέντρωση ανθοκυανών συγκριτικά µε τις ράγες που ωρίµασαν σε υψηλές 

θερµοκρασίες ηµέρας (35οC), ανεξαρτήτως θερµοκρασιών νύχτας. Από την άλλη, οι 

ράγες των ποικιλιών “Cardinal” και “Pinot noir” που αναπτύχθηκαν σε θερµοκρασίες 

ηµέρας/νύχτας 35οC/25οC ή 30οC είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη συγκέντρωση 

ανθοκυανών συγκριτικά µε τις ράγες που ωρίµασαν σε θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 

35οC/15οC ή 10οC. Επίσης, σε  θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 25οC/30οC µειώθηκε το 

χρώµα των ραγών της ποικιλίας “Cabernet sauvignon” συγκριτικά µε τις ράγες που 

ωρίµασαν σε θερµοκρασίες νύχτας 15οC και 20οC.  Υποστηρίζουν, λοιπόν, ότι σε 

θερµοκρασίες πάνω από 35οC ή κάτω 15 οC καθώς και σε µεγάλες διαφορές 

θερµοκρασιών ηµέρας/νύχτας µειώνεται η συσσώρευση των ανθοκυανών. 

 

 

� Ένταση φωτός – Ηλιακή ακτινοβολία. 

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα της σύνθεσης των 

ανθοκυανών, αλλά η επίδραση της είναι λιγότερο ευκρινής σε σχέση µε τις επιδράσεις 

της θερµοκρασίας. Οι άριστες συνθήκες φωτοσύνθεσης κυµαίνονται σε τιµές ηλιακής 

ακτινοβολίας περίπου 700 Ε/m2/s. Χαµηλής εντάσεως ηλιακή ακτινοβολία οδηγεί στη 

µείωση του βάρους των ραγών, των oBrix, του pH και της συγκεντρώσεως της προλίνης 

ενώ προκαλεί αύξηση της ολικής οξύτητας και των συγκεντρώσεων του µηλικού οξέως 

και της αργινίνης. Οµοίως, η ηλιακή ακτινοβολία επιδρά στην συσσώρευση των 

φαινολικών συστατικών και στην PAL, η οποία αποτελεί ένα φωτοεπαγωγικό ενζυµικό 



Θεωρητικό µέρος:  Παράγοντες που επηρεάζουν την συσσώρευση 

                          

 48

σύστηµα. Επίσης, η εφαρµογή σκίασης στα πρώτα στάδια ανάπτυξης επιφέρει οψίµινση 

της ωρίµανσης των ραγών σε κάποιες ποικιλίες (Ribereau-Gayon et al,1998).   

Οι Mullins et al. (1992) αναφέρουν ότι πειράµατα του Dokoozlian (1990) µε τις 

ποικιλίες “Cabernet sauvignon” και “Pinot noir” έδειξαν ότι η ορατή ακτινοβολία 

επαυξάνει την συσσώρευση των ανθοκυανών. Τα αποτελέσµατα αυτά παρατηρήθηκαν 

σε πολύ χαµηλές εντάσεις, περίπου σε 1-10% της ακτινοβολίας. Τόσο χαµηλές εντάσεις 

παρατηρούνται όταν η κόµη του πρέµνου είναι πολύ πυκνή. Οι επιδράσεις της ποιότητας 

της ηλιακής ακτινοβολίας στην ανάπτυξη των ραγών παρατηρήθηκαν κυρίως όταν η 

σκίαση εφαρµόστηκε στα αρχικά στάδια ανάπτυξης. Η σκίαση στη φάση ΙΙΙ µείωσε την 

σύνθεση των ανθοκυανών.    

Ο Κliewer (1977) παρατήρησε ότι όταν οι ράγες της ποικιλίας “Emperor” 

υποβλήθηκαν σε θερµοκρασίες ηµέρας/νύχτας 37οC/32οC δεν σχηµατίστηκαν 

ανθοκυάνες είτε σε χαµηλή ένταση φωτός (9,5% ηλιακή ακτινοβολία) είτε σε υψηλή 

ένταση φωτός (66,5% ηλιακή ακτινοβολία). Σε θερµοκρασία 20,3 οC ένα σηµαντικό 

ποσοστό ανθοκυανών σχηµατίστηκε τόσο σε χαµηλή ένταση φωτός τόσο και σε υψηλή. 

Όταν όµως τα πρέµνα από υψηλή ένταση φωτός και θερµοκρασία ηµέρας/νύχτας 

37οC/32οC  εκτέθηκαν σε χαµηλή ένταση φωτός και θερµοκρασία 20,3οC, σχηµατίστηκε 

ένα µικρό ποσοστό ανθοκυανών. Τέλος η συγκέντρωση των ανθοκυανών µειώθηκε κατά 

59% σε διάστηµα 20 ηµερών όταν τα πρέµνα από υψηλή ένταση φωτός και θερµοκρασία 

20,3οC εκτέθηκαν σε υψηλή ένταση φωτός και θερµοκρασία ηµέρας/νύχτας 37οC /32οC. 

Επίσης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η συγκέντρωση των ανθοκυανών ήταν 

σηµαντικά µεγαλύτερη σε ράγες που ωρίµασαν υπό συνθήκες υψηλής εντάσεως φωτός 

και θερµοκρασίας 20,3οC από τις ράγες  που ωρίµασαν υπό συνθήκες χαµηλής εντάσεως 

φωτός και θερµοκρασίας 20,3οC. Επίσης, η συγκέντρωση των διαλυτών στερεών 

συστατικών και των ανθοκυανών ήταν σηµαντικά χαµηλότερες σε ράγες που έλαβαν το 

15% της ηλιακής ακτινοβολίας από τις ράγες που δέχθηκαν το 54% ή το 100% αυτής. Ο 

σχηµατισµός των ανθοκυανών δεν ήταν εφικτός σε απουσία φωτός ενώ οι οBrix δεν 

διέφεραν σηµαντικά µεταξύ των τιµών 15%, 3% και 0% της ηλιακής ακτονοβολίας.     

Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Pereira et al. (2006). Οι ράγες της 

ποικιλίας Merlot που εκτέθηκαν σε ηλιακή ακτινοβολία είχαν µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις φλαβονολών εντός του φλοιού και της σάρκας και συγκεντρώσεις 

βαλινίνης και ιστιδίνης. Αντιθέτως παρουσίαζαν µικρότερες συγκεντρώσεις οργανικών 

οξέων και αλανίνης συγκριτικά µε τις σκιαζόµενες ράγες.  
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Οι Razungles et al. (1998) αναφέρουν ότι όταν οι ράγες της ποικιλίας “Syrah” 

εκτέθηκαν σε ηλιακή ακτινοβολία παρατήρησαν ότι το ηλιακό φως αύξησε την 

συγκέντρωση των µονοτερπενοειδών ενώσεων και των ανθοκυανών. Εν αντιθέσει, οι 

Haselgrove et al. (2000) διαπίστωσαν ότι οι ράγες της ποικιλίας “Syrah” επί βοστρύχων 

που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας περιβάλλοντος παρουσίαζαν γενικά τα 

µεγαλύτερα επίπεδα 3-γλυκοζίτη της κερκετίνης και την χαµηλότερη αναλογία των 

ανθοκυανών της µαλβιδίνης, όπως ο κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης, συγκριτικά µε 

τις ράγες επί βοστρύχων που αναπτυχθήκαν υπό συνθήκες σκίασης. Η επίδραση της 

ακτινοβολίας στην συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών εξαρτιόταν από τον βαθµό 

σκίασης και από την θερµοκρασία των ραγών, καθώς η µεγάλη έκθεση των βοστρύχων 

σε πολύ θερµά κλίµατα έχει αρνητικά αποτελέσµατα στην συσσώρευση των 

ανθοκυανών.  

Οι Downey et al. (2004) παρατήρησαν ότι η σκίαση επηρεάζει τις αναλογίες των 

ανθοκυανών και κυρίως της κυανιδίνης και της πετουνιδίνης, στους φλοιούς των ραγών 

της ποικιλίας ¨Syrah¨. Παρά ταύτα, είχε µικρή επίδραση στην συσσώρευση των 

ανθοκυανών και των ταννινών. Επίσης η έκφραση του ενζύµου UFGT, το οποίο όπως 

προαναφέρθηκε διαδραµατίζει ρόλο κλειδί στην βιοσύνθεση των ανθοκυανών, δεν 

επηρεάζεται από την σκίαση των βοστρύχων.   

Οι Joeng et al. (2004), από την άλλη, διαπίστωσαν ότι η αύξηση της σκίασης 

επηρεάζει αρνητικά την βιοσύνθεση των ανθοκυανών εξαιτίας της καταστολής της 

δράσης που προκαλείται στο ρυθµιστικό ένζυµο της βιοσύνθεσης VvmydA1 και των 

υπόλοιπων βασικών ενζύµων που συµµετέχουν στην βιοσύνθεση.   

 

 

2. Καλλιεργητικές τεχνικές. 

 

Οι καλλιεργητικές τεχνικές αποσκοπούν στην επίτευξη της καλύτερης ισορροπίας 

µεταξύ της ζωηρότητας των πρέµνων και ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Για 

παράδειγµα οι προανθοκυανιδίνες του φλοιού απαντούν σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

σε πρέµνα χαµηλής ζωηρότητας ενώ παρατηρείται αύξηση της αναλογίας των 

επιγαλλοκατεχινών εντός των πολυµερών των προανθοκυανιδινών και αύξηση του 

µεγέθους των πολυµερών καθώς µειώνεται η ζωηρότητα. (Cartell et al., 2005)     
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� Επιλογή υποκειµένου. 

Είναι γνωστό ότι η ζωηρότητα του υποκειµένου ¨µεταδίδεται¨ στη ποικιλία-εµβόλιο 

καθορίζοντας µε αυτό τον τρόπο σηµαντικές φυσιολογικές δραστηριότητες του 

εµβολίου. Με άλλα λόγια, το υποκείµενο επηρεάζει σηµαντικά την παραγωγική 

διαδικασία και την βλαστική ανάπτυξη του εµβολίου (Paranychianakis et al., 2004, 

Tandonnet et al., 2008). Για παράδειγµα, ένα πολύ ζωηρό υποκείµενο (π.χ. το 110 R) 

µπορεί να επιµηκύνει την περίοδο βλάστησης µιας ποικιλίας και να καθυστερήσει την 

ωρίµανση.  Το ριζικό σύστηµα και η βλάστηση του πρέµνου εξαρτάται από την 

αλληλεπίδραση του γονοτύπου του εκάστοτε υποκειµένου µε τον τύπο και τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους (pH, διαθεσιµότητα σε θρεπτικά και νερό, δοµή, 

περιεκτικότητα σε άλατα). Οι παράγοντες αυτοί επιδρούν στην συσσώρευση των 

θρεπτικών συστατικών, στη ζωηρότητα του φυτού και στην παραγωγικότητά του 

(Coombe και Dry, 1992).  

Όσον αφορά την επίδραση του υποκειµένου επί της υδατικής κατάστασης του 

πρέµνου, αναφέρεται ότι τα υποκείµενα επηρεάζουν την αποδοτικότητα της µεταφοράς 

του νερού µέσω της αγωγιµότητας που επικρατεί λόγω της ανατοµίας των αγγείων του 

ξύλου (De Herrald et al., 2006). Βέβαια, το κυριότερο είναι ότι η πυκνότητα του ριζικού 

συστήµατος καθορίζεται από το είδος του υποκειµένου (Southey και Archer, 1988; 

Williams και Smith, 1991). Βέβαια, η κατανοµή του ριζικού συστήµατος εξαρτάται 

κυρίως από τα χαρακτηριστικά του εδάφους (Smart et al.,2006) και από τις αποστάσεις 

φύτευσης (Southey και Archer, 1988).  

Οµοίως, οι Koundouras et al. (2006, 2008) παρατήρησαν ότι το υδατικό δυναµικό 

στελέχους (Ψς) στα επί του SO4 πρέµνα της ποικιλίας Cabernet sauvignon ήταν 

υψηλότερο από το υδατικό δυναµικό που παρατηρήθηκε στα επί του 1103Ρ πρέµνα µόνο 

όταν τα πρέµνα δεν αρδεύτηκαν. Επίσης, ο δείκτης της συνολικής φυλλικής επιφάνειας 

(LAI) στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα ήταν µικρότερος κατά 84% συγκριτικά µε το 

δείκτη που παρατηρήθηκε στα πρέµνα που δέχθηκαν 100% άρδευση. Καµία 

διαφοροποίηση δεν παρατηρήθηκε στα επί του SO4 πρέµνα των οποίων ο δείκτης LAI 

ήταν µικρότερος του δείκτη των επί του 1103Ρ πρέµνων. Συµπέραναν, λοιπόν,  ότι ο 

περιορισµός της άρδευσης οδηγεί στον περιορισµό της φυλλικής επιφάνειας των 

πρέµνων της ποικιλίας Cabernet sauvignon και επί των δύο πρέµνων αλλά κυρίως στα επί 

του 1103Ρ πρέµνων. 

Ο Sampaio (2007) µελέτησε 4 ποικιλίες εµβολιασµένες σε 9 υποκείµενα και την 

ποικιλία Pinot noir σε 19 υποκείµενα. Παρατήρησε ότι η συγκέντρωση των ταννινών του 
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φλοιού (προανθοκυανιδινών) δεν επηρεαζόταν από τη ζωηρότητα των υποκειµένων. 

Όταν, όµως οι συγκεντρλωσεις εκφράστηκαν ως mg/ράγα, οι προανθοκυανιδίνες του 

φλοιού ήταν σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα υποκείµενα 125 ΑΑ, 1616C και 420Α 

ενώ τα υποκείµενα 161-49C, Schwarzmann, 3309C και Riparia Gloire είχαν τις 

χαµηλότερες συγκεντρώσεις ταννινών. Από την άλλη, τα υποκείµενα SO4, 8B, 420A και 

140Ru είχαν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε ανθοκυάνες. 

Οι Ough et al. (1968) συνέκριναν την ποιότητα και την σύνθεση των ραγών δέκα 

ποικιλιών οι οποίες ήταν εµβολιασµένες σε δύο υποκείµενα (Rupestris du Lot και 99 R). 

Παρατήρησαν ότι οι πιο παραγωγικές ποικιλίες ήταν αυτές που ήταν εµβολιασµένες στο 

µεγαλύτερης ζωηρότητας υποκείµενο Rupestris du Lot, µε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

σε σάκχαρα, κάλιο, τρυγικό οξύ, ταννίνες, φώσφορο, αµµωνιακά συστατικά, βιοτίνη και 

µε µεγαλύτερο pH. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η σύσταση και η ποιότητα των 

αµπελοοινικών προϊόντων διαφοροποιείται σηµαντικά αναλόγως το υποκείµενο. Στο ίδιο 

συµπέρασµα κατέληξαν και οι Ezzahouani και Williams (1995) οι οποίοι προσθέτουν ότι 

τα υποκείµενα επηρεάζουν και το υδατικό δυναµικό των φύλλων. 

Αντίθετη άποψη υποστηρίζουν οι Nuzzo και Matthews (2006). Από την µελέτη της 

επίδρασης των υποκειµένων 5C Teleki, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri και 110 Richter στην 

ανάπτυξη των πρέµνων της ποικιλίας Cabernet sauvignon, διαπίστωσαν ότι η 

γονιµότητα, το µέγεθος των βοστρύχων, το µέγεθος των ραγών και η συγκέντρωση των 

τελικών διαλυτών στερεών (Brix) δεν διαφοροποιούνταν µεταξύ των υποκειµένων.   

  

�  Εφαρµογή φυτορυθµιστικών ορµονών.  

Έχει παρατηρηθεί ότι οι φυτορυθµιστικές ουσίες επηρεάζουν το χρόνο ωρίµανσης 

των σταφυλιών και την αποτροπή προσβολών από τον Botrytis cinerea. Πολλοί 

ερευνητές (Hiratsuka et al. 2001, Ban et al. 2003, Jeong et al. 2004) παρατήρησαν ότι το 

αµπσισικό οξύ (ΑΒΑ) φαίνεται να αυξάνει τη συσσώρευση των ανθοκυανών στις ράγες 

των ποικιλιών ¨Kyoto¨, ¨Olympia¨ και ¨Cabernet sauvignon¨. Οι Hiratsuka et al. (2001) 

αναφέρουν επίσης, ότι το ΑΒΑ προωθεί την βιοσύνθεση των ανθοκυανών, ενισχύει την 

δράση του ενζύµου CHFI (φλαβανονική ισοµεράση της χαλκόνης) και αυξάνει την 

συγκέντρωση των σακχάρων τα οποία µε την σειρά τους αυξάνουν την συσσώρευση των 

ανθοκυανών. Η εφαρµογή γιββερελλινών (GA3) στα σταφύλια γενικά µειώνουν τα 

επίπεδα των ανθοκυανών στις ράγες. Οι αυξίνες και οι κυτοκινίνες φαίνεται να 

προωθούν την βιοσύνθεση των ανθοκυανών (Deikman και Hammer 1995, Nakamae και 

Nakamura 1983, Ozeki και Komamine 1981) ενώ η εφαρµογή της αυξίνης 
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ναφθαλελεοξικό οξύ (ΝΑΑ) έχει ως αποτέλεσµα την παρεµπόδιση της βιοσύνθεσης των 

ανθοκυανών (Jeong et al. 2004) λόγω της καθυστέρησης της έκφρασης γονιδίων 

σηµαντικών για την βιοσύνθεση των ανθοκυανών όπως είναι η συνθετάση της χαλκόνης 

και το UFGT. Οµοίως οι Ban et al. (2003) παρατήρησαν ότι όταν στις ράγες της 

ποικιλίας Kyoto εφαρµόστηκε η αυξίνη 2,4-διχλωροφαινοξιοξικό οξύ τότε 

παρεµποδίστηκε η συσσώρευση των ανθοκυανών και η έκφραση των ενζύµων PAL, 

CHS, CHI, DFR και UFGT. 

Το αιθυλένιο χαρακτηρίζεται επίσης ως ρυθµιστής ανάπτυξης. Στις ράγες φαίνεται 

ότι αρκούν χαµηλές συγκεντρώσεις ενδογενούς αιθυλενίου για την βιοσύνθεση των 

ανθοκυανών (Chervin et al. 2004). Η εξωγενής εφαρµογή αιθυλενίου ή συστατικών που 

ελευθερώνουν αιθυλένιο αυξάνουν το χρώµα των ραγών καθώς διεγείρουν για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα την έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται µε την βιοσύνθεση των 

ανθοκυανών (CHS, F3H, LDOX και UFGT) (El-Kereamy et al. 2003). 

 

�  Χλωρά κλαδέµατα.  

Ένας από τους στόχους των χλωρών κλαδεµάτων είναι η βελτίωση των εξωτερικών 

χαρακτήρων ποιότητας των σταφυλιών µε την καλύτερη έκθεση των ραγών στο φως και 

την προστασία από µηχανικές βλάβες ή/και προσβολές παθογόνων. Για παράδειγµα µε το 

ξεφύλλισµα δηµιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες φωτισµού και αερισµού µε 

αποτέλεσµα την βελτίωση κυρίως του χρώµατος των ραγών ενώ µε το βλαστολόγηµα 

δηµιουργούνται δυσµενείς συνθήκες  για την ανάπτυξη κρυπτογαµικών ασθενειών και 

ζωικών εχθρών (Σταυρακάκης, 1999). 

 

 

� Λίπανση. 

Η επάρκεια σε θρεπτικά συστατικά ευνοεί την ανάπτυξη του πρέµνου και 

επηρεάζει την συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών (Keller, 2005, Tandonnet et al., 

2008). Τα τρία κύρια θρεπτικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται για την λίπανση της 

αµπέλου είναι το άζωτο, ο φώσφορος και το κάλιο. Μικρές ή υπερβολικές λιπάνσεις µε 

άζωτο  προκαλούν µείωση του χρώµατος των ραγών  (Delgado 2004, Kliewer 1977, 

Keller και Hrazdina 1998) ενώ µεγάλες συγκεντρώσεις σε κάλιο είχαν ως αποτέλεσµα 

την µείωση του χρώµατος των ραγών (Jackson και Lombard 1993). Ο λόγος της µείωσης 

των συγκεντρώσεων των φαινολικών συστατικών φαίνεται να οφείλεται στην αύξηση 

της ζωηρότητας των πρέµνων.       
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Από την άλλη, οι Reynolds et al. (2005) παρατήρησαν ότι η λίπανση σε συνδυασµό 

µε την άρδευση ενισχύουν την καρπόδεση, αυξάνουν το µέγεθος των ραγών και το 

µέγεθος των πρέµνων. Επίσης, οδηγούν σε µικρή αύξηση της παραγωγής, η οποία 

οφείλεται στην µικρή αύξηση του αριθµού και του βάρους των βοστρύχων και του 

βάρους των ραγών. Βέβαια η αύξηση αυτή συνοδεύεται από την µικρή µείωση της 

περιεκτικότητας των ραγών σε σάκχαρα. Οι Peyrot des Gachons et al. (2005) 

συµπληρώνουν ότι η παροχή νιτρικών συστατικών και η µέτρια άρδευση  αυξάνουν και 

το αρωµατικό δυναµικό της ποικιλίας  Sauvignon blanc. 

 

� Άρδευση. 

Η καλλιέργεια των πρέµνων υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης χρησιµοποιείται 

ως καλλιεργητική τεχνική που αποσκοπεί στην βελτίωση της συγκέντρωσης των 

φαινολικών συστατικών (Coombe και Dry, 1992, Wample, 2000, Van Leeuwen et al., 

2003),   

Πολλοί ερευνητές (Coombe και Dry, 1992, Ginestar et al., 1998, Ojeda et al., 2001, 

Deloire et al., 2003)  αναφέρουν ότι η σοβαρότητα των επιπτώσεων του υδατικού 

ελλείµµατος στην ανάπτυξη των πρεµνών εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο 

αυτά βρίσκονται, την διάρκεια και την ένταση του υδατικού ελλείµµατος. Για 

παράδειγµα, όταν επικρατούν συνθήκες υδατικού ελλείµµατος µετά τον περκασµό τότε 

αυτό έχει λιγότερη επίδραση συγκριτικά µε το αν επικρατούσε πριν το στάδιο του 

περκασµού λόγω της µεγάλης ευαισθησίας που παρουσιάζουν τα υπό ανάπτυξη άνθη και 

σταφυλές στο υδατικό έλλειµµα (Ginestar et al., 1998, Ojeda et al., 2001). Επίσης, ενώ 

το υδατικό stress επηρεάζει ελάχιστα την συσσώρευση των σακχάρων, όταν αυτό 

παρατηρείται µετά τον περκασµό τότε η περιεκτικότητα των σακχάρων µάλλον 

µειώνεται παρά βελτιώνεται. Γενικά συστήνεται να µην εφαρµόζεται υπερβολικό 

πότισµα λίγο πριν τον τρυγητό γιατί αυτό οδηγεί στην “αραίωση” των διαλυτών 

συστατικών (σάκχαρα, οξέα, ταννίνες, ανθοκυάνες) και στο σχίσιµο του φλοιού της 

ράγας (Conde et al., 2007)   

Ο µεταβολισµός των ανθοκυανών, µε την σειρά του, µπορεί να διαταραχθεί από 

την εφαρµογή ισχυρής άρδευσης ή να ευνοηθεί από ένα µέτριο ή έντονο υδατικό 

έλλειµµα. Οι  Lakso et al. (1992) αναφέρουν ότι η επίδραση του ποτίσµατος στη 

φυσιολογία του πρέµνου εξαρτάται από την αναλογία ¨φυλλική επιφάνεια:βάρος ραγών¨.  

 Όταν κατά την περίοδο της κυτταρικής διαίρεσης, αλλά κυρίως κατά την περίοδο 

που παρατηρείται η επιµήκυνση των κυττάρων, επικρατούν συνθήκες έλλειψης νερού 
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τότε αναπτύσσονται µικρότερες ράγες. Επίσης, η συγκέντρωση των ανθοκυανών και των 

ταννινών επηρεάζεται σηµαντικότερα από την υδατική κατάσταση του πρέµνου σε σχέση 

µε την επίδραση του µεγέθους της ράγας (Roby et al., 2004).  

Συγκεκριµένα, κατά το στάδιο της ωρίµανσης των ραγών, ο βαθµός επίδρασης της 

άρδευσης εξαρτάται από το βάθος του ριζικού συστήµατος, την διαθέσιµη υγρασία του 

εδάφους και από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής. Για παράδειγµα, αµπελώνες µε 

βαθιά εδάφη και πρέµνα µε εκτεταµένα ριζικά συστήµατα έχουν ικανοποιητική 

παραγωγή µε απουσία ή µε µικρό ποσοστό άρδευσης, δεδοµένου ότι το έδαφος µπορεί να 

παρέχει ικανοποιητική υγρασία στο πρέµνο κατά την πορεία ανάπτυξης ενώ ο αριθµός 

των ριζικών τριχιδίων και η κατακόρυφη ανάπτυξη των ριζών αποτελούν τους κύριους 

παράγοντες που καθορίζουν την αντοχή των υποκειµένων στο υδατικό έλλειµµα 

(Coombe και Dry, 1992). Οι Coombe και Dry (1992) επισηµαίνουν, εν συνεχεία, ότι η 

εφαρµογή µέτριας ή ελεγχόµενης υδατικής καταπόνησης κατά το στάδιο της ωρίµανσης 

των ραγών βελτιώνει την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι το υδατικό έλλειµµα ¨ελέγχει¨ την βλαστική ανάπτυξη των πρέµνων και 

προλαµβάνει την υπερβολική σκίαση και οψίµινση της παραγωγής  

Τα πρέµνα µπορούν να προσαρµοστούν στο υδατικό έλλειµµα αλλάζοντας 

µορφολογικά και ανατοµικά τους χαρακτηριστικά διαφοροποιώντας, για παράδειγµα, την 

φυλλική τους επιφάνεια (Gómez et al., 2003) και την αγωγιµότητα των αγγείων του 

ξύλου (Lovisolo και Schubert, 1998). Η αύξηση της πυκνότητας των φυτικών ιστών 

αποτελεί µηχανισµό που καθιστά τα πρέµνα ικανά να µειώσουν την διαπνοή 

κατακρατώντας το νερό εντός του µεσόφυλλου.  Έλλειψη ύδατος οδηγεί στην µείωση 

της φωτοσύνθεσης, του ρυθµού ανάπτυξης των διαφόρων οργάνων του πρέµνου και στον 

περιορισµό του µεγέθους των ραγών ενώ προωθεί την σύνθεση των φαινολικών 

συστατικών. Από την άλλη, ένα µέτριο υδατικό έλλειµµα αυξάνει τον ρυθµό ωρίµανσης 

εξαιτίας της µείωσης του ανταγωνισµού µεταξύ των πόλων έλξης των θρεπτικών 

συστατικών και του µικρότερου όγκου των ραγών και συνεπώς πρωιµίζει την παραγωγή. 

Επιπλέον αυξάνεται η συγκέντρωση του ΑΒΑ το οποίο ευνοεί την ωρίµανση των ραγών. 

Όµως σε έντονο υδατικό stress τα φυτά αδυνατούν να φωτοσυνθέσουν και οι µηχανισµοί 

που εµπλέκονται στην ωρίµανση των ραγών µπλοκάρονται (Van Leeuwen et al., 2003, 

Van Leeuwen, 2003) 

Οι Esteban et al. (2001) αναφέρουν ότι η άρδευση επιδρά, άµεσα ή έµµεσα, στην 

φυσιολογία του πρέµνου. Πιο αναλυτικά, αναφέρουν ότι η άρδευση επηρεάζει την 

ανάπτυξη και την πυκνότητα του φυλλώµατος του πρέµνου και συνεπώς τα 
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χαρακτηριστικά του µικροκλίµατος. Η αντίδραση του πρέµνου στο πότισµα εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες όπως λ.χ. την εποχή του τρυγητού, το ποσοστό του 

φυλλώµατος και το βαθµό καταπόνησης του φυτού.  Για παράδειγµα το υπερβολικό 

πότισµα οδηγεί στην ανάπτυξη πλούσιας κόµης µε αποτέλεσµα να σκιάζονται τα 

σταφύλια και, όπως προαναφέρθηκε, η σκίαση επηρεάζει αρνητικά την ένταση του 

χρώµατος των ραγών. Οµοίως, οι Ojeda et al. (2002) αναφέρουν ότι η επίδραση του 

ποτίσµατος είναι έµµεση και άµεση: ο έµµεσος τρόπος έχει πάντα θετικά αποτελέσµατα 

στην συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών λόγω της µείωσης του βάρους των 

ραγών ενώ η άµεση επίδραση στην βιοσύνθεση των φαινολικών µπορεί να θετική ή 

αρνητική ανάλογα µε τον τύπο του φαινολικού συστατικού, την περίοδο ποτίσµατος και 

το βαθµό του υδατικού ελλείµµατος.  

Οι  Roby et al. (2004) υποστηρίζουν ότι η αύξηση των συγκεντρώσεων των 

ανθοκυανών και των ταννινών των φλοιών της ποικιλίας Cabernet sauvignon µε την 

εφαρµογή υδατικού ελλείµµατος οφείλεται πρωτίστως στην διαφοροποίηση του ρυθµού 

αύξησης της σάρκας και του φλοιού και δευτερευόντως σε κάποια άµεση διαφοροποίηση 

του µεταβολικού µονοπατιού της βιοσύνθεσης. Βέβαια, παρατήρησαν σε ράγες ίδιου 

µεγέθους αλλά που δέχθηκαν διαφορετικό επίπεδο άρδευσης, παρατηρήθηκαν 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθοκυανών και ταννινών του φλοιού στις ράγες που είχαν 

το µεγαλύτερο υδατικό έλλειµµα.  Οµοίως οι Kennedy et al. (2002) υποστηρίζουν ότι η 

µικρή αύξηση των συγκεντρώσεων των ανθοκυανών λόγω της αύξησης του υδατικού 

ελλείµµατος οφείλεται πρωτίστως στην αλλαγή του µεγέθους των ραγών και 

δευτερευόντως σε κάποια αλλαγή της βιοσύνθεσης τους.  

Πολλοί όµως ερευνητές, όπως οι Deloire et al. (2003), υποστηρίζουν ότι η υδατική 

κατάσταση των πρέµνων της ποικιλίας Grenache noir επηρεάζει στενά την βιοσύνθεση 

των ανθοκυανών και συγκεκριµένα το υδατικό έλλειµµα την ευνοεί. Σύµφωνα µε τις 

παρατηρήσεις των Ojeda et al. (2002) η αύξηση της συγκεντρώσεως των ανθοκυανών µε 

την µείωση του επιπέδου άρδευσης φαίνεται να είναι ανεξάρτητη µε την επίδραση του 

υδατικού ελλείµµατος στο βάρος των ραγών. Οι παρατηρήσεις τους έδειξαν ότι η 

βιοσύνθεση των 3-φλαβανολών µειώθηκε όταν το υδατικό έλλειµµα εφαρµόστηκε στα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης των ραγών ενώ συγκεκριµένα η βιοσύνθεση των 

προανθοκυανιδών και των ανθοκυανών αυξήθηκε µόνο όταν εφαρµόστηκε υδατικό 

έλλειµµα µετά τον περκασµό. Παρατήρησαν επίσης, ότι ο λόγος βάρος φλοιών/βάρος 

ραγών αυξάνεται µε την αύξηση του υδατικού ελλείµµατος. Έτσι, κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η άρδευση δρα και µε άµεσο και µε έµµεσο τρόπο.  
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Εν συνεχεία, οι Castellarin et al. (2007) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η αύξηση 

αυτή των ανθοκυανών οφείλεται στην γραµµική έκφραση του γονιδίου UFGT και της 

συγκέντρωσης των µεταβολιτών από τον περκασµό και µετά, όταν επικρατούν συνθήκες 

υδατικού ελλείµµατος. Επίσης, υψηλό ποσοστό συσχέτισης έχουν και τα γονίδια CHS 

και F3H. Τέλος και οι Koundouras et al. (2006) υποστηρίζουν ότι οι µεταβολές της 

συγκέντρωσης των ανθοκυανών οφείλεται πιθανότατα στην άµεση επίδραση του 

υδατικού ελλείµµατος στην βιοσύνθεση των ανθοκυανών και µάλλον είναι ανεξάρτητη 

από την επίδραση του ποτίσµατος στο βάρος των ραγών. 

Οι Chaves et al. (2007) υποστηρίζουν επίσης η επίδραση της άρδευσης στην 

ποιότητα µπορεί να συνδέεται µε έναν περιορισµό της ζωηρότητας οποία οδηγεί σε µία 

αύξηση της έκθεσης της ζώνης των βοστρύχων στο ηλιακό φως ενώ οι Dry και Loveys 

(1998) υπογραµµίζουν ότι η υπερβολική ζωηρότητα οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων 

χαµηλής ποιότητας.  

Στο ίδιο συµπέρασµα κατέληξαν οι Cortell et al. (2005) διαπιστώνοντας ότι µε την 

αύξηση της ζωηρότητας των πρέµνων αυξάνεται η συγκέντρωση των 

προανθοκυανιδινών (mg/ράγα) και των ταννινών του φλοιού των ραγών της ποικιλίας 

Pinot noir. Και η Cortell (2006) διαπίστωσε ότι στην ποικιλία Pinot noir, τα πρέµνα που 

ήταν πολύ ζωηρά είχαν χαµηλές συγκεντρώσεις ανθοκυανών (mg/ράγα) ενώ οι 

προανθοκυανιδίνες των φλοιών και η αναλογία των µονάδων της (-)-επιγαλλοκατεχίνης 

είχαν αυξηµένες τιµές στα πρέµνα µε περιορισµένη ζωηρότητα. Υπογραµµίζει, βέβαια 

ότι πρέπει να υπάρχει µια ισορροπία όσον αφορά την ζωηρότητα, δεδοµένου ότι τα 

πρέµνα µέτριας ζωηρότητας είχαν υψηλότερες συγκεντρώσεις ανθοκυανών συγκριτικά 

µε τα πρέµνα χαµηλής και υψηλής ζωηρότητας.  

Από την µελέτη της επίδρασης της άρδευσης στο µικροκλίµα των βλαστών της 

ποικιλίας Moscatel, οι Pedreira dos Santos et al. (2007) συµπέραναν ότι στα πρέµνα που 

δεν αρδεύτηκαν, η θερµοκρασία των ραγών ήταν µεγαλύτερη από των πρέµνων που 

είχαν πιο πυκνή κόµη, δηλαδή των πρέµνων που δέχθηκαν κάποιο ποσοστό άρδευσης, 

γεγονός που επηρέαζε αρνητικά την συσσώρευση των φαινολικών σε πολύ ζεστά 

κλίµατα. 

Η επίδραση, από την άλλη, του υδατικού ελλείµµατος στην ανάπτυξη του ριζικού 

συστήµατος ευνοεί την ανάπτυξη των ριζών. Όταν µειωθεί το υδατικό δυναµικό στις 

ρίζες, τότε το ωσµωτικό τους δυναµικό προσαρµόζεται άµεσα στην νέα κατάσταση. Έτσι 

επέρχεται µερική αύξηση του όγκου των κυττάρων των ριζών και µείωση της 

σφριγηλότητα των κυτταρικών τους τοιχωµάτων. Οι µηχανισµοί αυτοί επιτρέπουν στο 
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ριζικό σύστηµα να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ακόµα και σε χαµηλό υδατικό 

δυναµικό. Αντιθέτως στα φύλλα η ρύθµιση του ωσµωτικού δυναµικού είναι αργή ενώ η 

χαλάρωση των κυτταρικών τοιχωµάτων µειώνεται µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η 

ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας. Η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών τµηµάτων των 

πρέµνων, οφείλεται στις διαφορετικές ζώνες ανάπτυξης αυτών. Η  ¨αποµόνωση¨ αυτή, 

λόγω του ηθµαγγειώδους συστήµατος, προστατεύει τις ρίζες από το χαµηλό υδατικό 

δυναµικό εντός των ώριµων αγγείων του ξύλου και ευνοεί την ανάπτυξη των ριζών όταν 

βρεθούν σε υγρό έδαφος (Hsiao και Xu, 2000).     

 

 

3. Ποικιλία.  

Κάθε ποικιλία φέρει τον δικό της ξεχωριστό ανθοκυανικό πλούτο και για το λόγο 

αυτό το ανθοκυανικό προφίλ αποτελεί αµπελογραφικό χαρακτηριστικό. Για παράδειγµα, 

η ποικιλία Pinot noir φέρει µόνο τις πέντε (5) κατηγορίες των µονογλυκοζιτών ενώ δεν 

εµπεριέχουν ακυλιωµένες ανθοκυάνες (Cheynier et al., 2006). Από την άλλη, στους 

φλοιούς των ραγών των ποικιλίων που ανήκουν στην οικογένεια των ¨Μοσχάτων¨ ο 

µονογλυκοζίτης της µαλβιδίνης είναι σε µικρότερες συγκεντρώσεις από τους άλλους 

µονογλυκοζίτες (Cravero et al., 1994). 

Οι Revilla et al. (2001) αναφέρουν ότι η ποικιλία ¨Garnacha¨ έχει µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις του 3-µονογλυκοζίτη της µαλβιδίνης συγκριτικά µε τις περισσότερες 

ποικιλίες ενώ η ποικιλία ¨Tempranillo¨ έχει µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των υπόλοιπων 

τεσσάρων µονογλυκοζιτών συγκριτικά µε την ποικιλία  ¨Cabernet sauvignon¨. Οι 

ποικιλίες ¨Graciano¨, ¨Mencia¨ και ¨Merlot¨ είχαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις σε 

παιονιδίνη και π-κουµαρικό εστέρα της παιονιδίνης.  

Οι Boss et al. (1996, 2001) υποστηρίζουν ότι οι διαφορές στο ανθοκυανικό προφίλ 

οφείλονται στην περιπλοκότητα και στις διάφορες παραλλαγές του µονοπατιού 

βιοσύνθεσης που παρατηρούνται µεταξύ των ποικιλιών. Για παράδειγµα,  πιθανότατα η 

απουσία ακυλιωµένων µορφών ανθοκυανών στην ποικιλία Pinot noir οφείλεται σε 

τροποποιήσεις των επιπέδων και/ή των χαρακτηριστικών των ενζύµων που καταλύουν 

την αντίδραση προσθήκης του κουµαρικού ή οξικού εστέρα πάνω στον µονογλυκοζίτη. 

Στις ποικιλίες Muscat Rouge, Red Chardonnay και Pink Sultana παρατηρούνται 

χαµηλότερες συγκεντρώσεις των ανθοκυανών συγκριτικά µε τις ποικιλίες Syrah και 

Cabernet sauvignon πιθανότατα λόγω της αυξηµένης δράσης του ενζύµου F3H, της 
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µειωµένης δράσης του F3΄5΄Η και της µεγάλης συγγένειας του DFR µε τις 

διυδροξυλιωµένες διυδροξυφλαβονόλες ή της µικρής συγγένειας του DFR µε τις 

τριυδροξυλιωµένες διυδροξυφλαβονόλες. 

Το ίδιο σηµαντική είναι και η ηλικία του πρέµνου. Είναι γνωστό ότι τα µεγάλα σε 

ηλικία φυτά παράγουν πιο ποιοτικά σταφύλια, πιο πρώιµα µε καλύτερα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά λόγω της καλύτερης προσαρµογής τους στην δεδοµένη περιοχή 

καλλιέργειάς τους. Τα µικρότερης ηλικίας πρέµνα καταναλώνουν θρεπτικά συστατικά 

αναγκαία για την ανάπτυξη των διαφόρων τους οργάνων εις βάρος της ποιότητας και 

ποσότητας των σταφυλιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Θεραπευτικές ιδιότητες των φαινολικών συστατικών. 

 

 Οι ανθοκυάνες και οι ταννίνες δεν αποτελούν ούτε τοξικές ούτε µεταλλαξιογόνες 

επιβλαβείς ουσίες για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, έχουν θετικές θεραπευτικές και 

φαρµακευτικές ιδιότητες για παράδειγµα στη οφθαλµιατρική, για την θεραπεία διαφόρων 

κυκλοφορικών δυσλειτουργιών και φλεγµονωδών ασθενειών. Επίσης, οι αντιοξειδωτικές 

τους ιδιότητες συµβάλλουν στην µείωση του κινδύνου εµφράγµατος (Wrolstad, 2004). 

Τέλος, τα φλαβονοειδή συστατικά προλαµβάνουν ή µειώνουν κάποιες χρόνιες ασθένειες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το «γαλλικό παράδοξο» σύµφωνα µε το οποίο οι 

Γάλλοι έχουν χαµηλά ποσοστά καρδιαγγειακών νοσηµάτων παρά την πλούσια σε λιπαρά 

γαλλική κουζίνα. Το φαινόµενο αυτό εξηγήθηκε από την διαπίστωση ότι οι Γάλλοι 

καταναλώνουν αρκετές ποσότητες ερυθρού οίνου ο οποίος είναι πλούσιος σε φαινολικά 

συστατικά. Οι Kallitraka et al. (2005) παρατήρησαν ότι πιθανόν οι ανθοκυάνες να µην 

έχουν σηµαντικό ρόλο για την υγεία την υγεία του ανθρώπου δεδοµένου ότι η 

αντιοξειδωτική ικανότητα του εκχυλίσµατος δεν ήταν σηµαντική. Υποστηρίζουν ότι η 

αντιοξειδωτική ικανότητα οφείλεται περισσότερο σε άλλες πολυφαινολικές ενώσεις, 

όπως για παράδειγµα σε φλαβανόλες, σε προανθοκυανιδίνες και σε φλαβονόλες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ: Πολυφαινολική ωριµότητα. 

 

Ο προσδιορισµός της ωριµότητας των σταφυλιών και συνεπώς ο χρόνος του 

τρυγητού επηρεάζει την ποιότητα των σταφυλιών και καθορίζει συνεπώς, την ποιότητα 

και τον τύπο του παραγόµενου οίνου. Η ωριµότητα είναι µια πολύπλοκη κατάσταση, 

αποτέλεσµα πολλών φυσιολογικών, µορφολογικών και βιοχηµικών φαινοµένων, η 

ένταση και η εξέλιξη των οποίων επηρεάζονται και από τις περιβαλλοντικές συνθήκες 

που επικρατήσουν την συγκεκριµένη χρονιά. 

Στο σταφύλι διακρίνονται οι παρακάτω κατηγορίες ωριµότητας: 

 η φυσιολογική ή βιολογική  ωριµότητα η οποία χαρακτηρίζεται από την 

ικανότητα των γιγάρτων να βλαστήσουν. 

 Η βιοµηχανική ωριµότητα, η οποία αντιστοιχεί στο ανώτατο απόλυτο ποσό των 

σακχάρων των ώριµων σταφυλιών. Πέρα της τιµής αυτής δεν επέρχεται περαιτέρω 

αύξηση. 

 Η  τεχνολογική ωριµότητα, η οποία αντιστοιχεί στην στιγµή όπου το σταφύλι 

δίνει γλεύκος του οποίου η χηµική σύσταση είναι κατάλληλη για τον τύπο του οίνου που 

πρόκειται να παρασκευαστεί. 

 Η πολυφαινολική ωριµότητα η οποία επιτρέπει την επιλογή ποιοτικών σταφυλιών 

µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση δυσάρεστων γεύσεων που υπάρχουν στις ανώριµες 

ράγες. Το χρώµα των ραγών είναι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας, µε αποτέλεσµα 

οποιαδήποτε αύξηση της συγκέντρωσης των ανθοκυανών αποτελεί πλεονέκτηµα τόσο 

για τον αµπελουργό όσο και για τον οινολόγο (Conde et al., 2007).  

Η έννοια της πολυφαινολικής ωριµότητας καλύπτει όχι µόνο την ολική 

συγκέντρωση των συστατικών της οικογένειας των πολυφαινολών, αλλά και την δοµή 

και την ικανότητα να εκχυλίζονται από τους φλοιούς και τα γίγαρτα των σταφυλιών κατά 

την διάρκεια της οινοποίησης. Ανάλογα µε το βαθµό ωριµότητας, είναι δυνατός ο 

προσδιορισµός της φαινολικής σύστασης των ραγών λαµβάνοντας υπ’ όψιν την υψηλή 

συγκέντρωση των φαινολικών συστατικών και τις ιδιότητες των ταννινών, κυρίως της 

δραστικότητάς τους µε τις πρωτεΐνες. Έτσι, µια ώριµη ράγα χαρακτηρίζεται, ταυτόχρονα 

από την επιθυµητή συγκέντρωση των σακχάρων και των οξέων, από φλοιούς πλούσιους 

σε ανθοκυάνες και σε πολύπλοκες, σχετικά αδρανείς ταννίνες και από γίγαρτα µε µικρή 

περιεκτικότητα σε πολυµερισµένες ταννίνες οι οποίες αντιδρούν εντόνως µε τις 

πρωτεΐνες. Από την άλλη, ράγες που δεν έχουν ωριµάσει έχουν φλοιούς µε χαµηλές 
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συγκεντρώσεις ανθοκυανών και µε σχετικά απλής δοµής ταννίνες που παρουσιάζουν 

ακόµα κάποιο βαθµό δραστικότητας. Τα γίγαρτα των ραγών έχουν υψηλή συγκέντρωση 

ταννινών µικρού βαθµού πολυµερισµού αλλά πολύ µεγάλης δραστικότητας (Ribereau-

Gayon et al. 1998). 

Ο έλεγχος της πολυφαινολικής ωριµότητας στηρίζεται σε τρεις παρατηρήσεις: 

α) Εντός του φλοιού, κατά την πορεία ωρίµανσης, παρατηρείται µια συσσώρευση 

των ανθοκυανών και των ταννινών των οποίων οι συγκεντρώσεις φθάνουν σε µια 

µέγιστη τιµή λίγο πριν την τεχνολογική ωριµότητα, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες 

του terroir είναι οι κατάλληλες. 

β) Προς το τέλος του σταδίου της ωρίµανσης, οι µεµβράνες των κυττάρων του 

φλοιού αποδιοργανώνονται µε αποτέλεσµα να είναι πιο εύκολη η εκχύλιση των 

ανθοκυανών. 

γ) Εντός των γιγάρτων, η ποιότητα των ταννινών που µπορούν να εκχυλιστούν 

µειώνεται περισσότερο ή λιγότερο αναλόγως την σταφυλοχρονιά (Vivas et al. 1998). 

Έτσι, στην γενική έννοια της πολυφαινολικής ωριµότητας ενσωµατώνεται και η 

έννοια της ωρίµανσης των φλοιών των ραγών και της εκχυλισµατικότηας των 

φαινολικών συστατικών. Η καλή γνώση των χαρακτηριστικών των φαινολικών 

συστατικών οδηγεί στον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας της Α΄ ύλης προς οινοποίηση. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απολαβή των καλύτερων χαρακτηριστικών των 

σταφυλιών σύµφωνα µε το φαινολικό δυναµικό τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ: Η ποικιλία ¨Cabernet sauvignon¨ 

 

Η ποικιλία ¨Cabernet sauvignon¨ θεωρείται µια από τις καλύτερες και πιο 

κοσµοπολίτικες ποικιλίες. Θεωρείται «ο βασιλιάς των ποικιλιών» (King Cab). Από την 

περιοχή του  Bordeaux, όπου αποτελεί µια από τις βασικές ποικιλίες για τους περίφηµους 

γαλλικούς οίνους, διαδόθηκε στην Αµερική (Καλιφόρνια, Αργεντινή, Χιλή, Βραζιλία), 

Ν. Αφρική, Αυστραλία και σε ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Στην Ελλάδα (6.000 στρ. 

περίπου) συνιστάται για τα αµπελουργικά διαµερίσµατα της Κρήτης, της Πελοποννήσου, 

της ∆ωδεκανήσου, της Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, 

για το νοµό Ιωαννίνων και επιτρέπεται στο νοµό Ζακύνθου.Είναι γνωστή ως Petit 

Cabernet, Bouchet, Vidure, Petit vidure και µε άλλες ονοµασίες. 

 

 

Εικόνα 21: Το φύλλο και η ταξικαρπία της ποικιλίας Cabernet sauvignon. 

 

 Αµπελογραφικά χαρακτηριστικά. 

Νεαρά βλάστηση: Η κορυφή είναι ανοιχτή έως ανοιχτή, χνοώδης έως βαµβακώδης, 

πρασινοχαλκόχροη. Τα νεαρά φύλλα εινια ελαφρώς ποµφολυγώδη, πρασινέρυθρα µε 

ορειχάλκινες αποχρώσεις και ερυθρωπή περιφέρεια. Η κάτω επιφάνεια του ελάσµατος 

φέρει βαµβακώδεις µε χνοώδεις νευρώσεις.  
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Φύλλο: είναι µέτριο εως µικρό, κυκλικό, 5κολπο, βαθύκολπο. Οι ανώτεροι κόλποι 

εινια µεγάλου βάθους, κλειστοί, σχήµατος U, µε επικαλυπτόµενα χείλη µε τρόπο ώστε να 

σχηµατίζουν οπή. Οι κατώτεροι κόλποι είναι βαθείς, ροπαλοειδείς, σχήµατος U ή λύρας, 

µε επικαλυπτόµενα χείλη. Συχνά στους ανώτερους λοβούς σχηµατίζονται αποφύσεις που 

δηµιουργούν την εντύπωση φύλλου µε επτά κόλπους. Ο µισχικός κόλπος είναι σχήµατος 

λύρας ή U, κλειστός, µε επικαλυπτόµενα χείλη, σχηµατίζεται από τις νευρώσεις, χωρίς 

την ύπαρξη ελάσµατος στη βάση του. Το έλασµα είναι βαθυπράσινο, ποµφολυγώδες, 

µελικηρώδες, ελαφρώς αναδιπλούµενο. Η άνω επιφάνεια του φύλλου είναι λεία ενώ στην 

κάτω επιφάνεια φέρει αραχνοϋφή χνοασµό. Οι οδόντες είναι µικροί έως µέτριοι, 

ακανόνιστοι, αµβλείς, µε κυρτές πλευρές. 

Σταφυλή: µικρή έως µέτρια, συνήθως κυλινδροκωνική ή κωνική, ενίοτε πτερυγωτή, 

κανονικής πυκνότητας, µε ανισοµεγέθεις ράγες. Η ράγα είναι µετρίου ως µικρού 

µεγέθους, σφαιρική. Ο φλοιός είναι παχύς, χρώµατος µέλανο, καλυµµένος µε κέρινη 

ανθηρότητα κυανής αποχρώσεως. Η σάρκα είναι ανθεκτική, µετρίως χυµώδης, γλυκιά, 

µε χαρακτηριστικό άρωµα και ιδιάζουσας γεύσης. Γίγαρτα 1-2 ανά ράγα. 

Βλαστός: λεπτός, ηµιόρθιος, αραχνοϋφής, πράσινος µε ερυθρές γραµµώσεις στη 

νωτιαίο πλευρά ενώ είναι πράσινος στην κοιλιακή πλευρά. Κόµβοι του είναι 

πρασινέρυθροι στη νωτιαία και πράσινοι στην κοιλιακή πλευρά. Φλερει έλικες µικρού 

µήκους, λεπτές, διαλείπουσες, δισχιδείς ή τρισχιδείς, πρασινοκίτρινες ή πράσινες-

ορειχάλκινες, λείες. (Σταυρακάκης, 2009). 

Έναρξη βλάστησης: 3ο δεκαήµερο του Μαρτίου - 1ο δεκαήµερο του Απριλίου. 

Πλήρης βλάστηση: 3ο δεκαήµερο του Απριλίου. 

Έναρξη άνθησης - Πλήρης άνθηση: 12-16 Μαΐου.  

Έναρξη ωρίµανσης: 3ο δεκαήµερο του Ιουλίου.  

Πλήρης ωρίµανση: 1ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου.  

 

 Καλλιεργητική συµπεριφορά, ιδιότητες, χαρακτήρες παραγωγής 

Ποικιλία ζωηρή, µετρίως παραγωγική έως παραγωγική, µέσης πρωιµότητας, 

ορθόκλαδης βλάστησης. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει 2-3, συνήθως δύο, σταφυλές στον 

2ο και στον 3ο κόµβο. Η βλάστηση των οφθαλµών είναι όψιµη και έτσι προφυλάσσεται 

από τους παγετούς της άνοιξης. Μορφώνεται σε γραµµικά σχήµατα ή κυπελλοειδή και 

δέχεται κλάδεµα µακρύ (αµολυτή µε 4-6 οφθαλµούς) ή βραχύ (κεφαλή µε δύο 

οφθαλµούς). Στην Ελλάδα µορφώνεται σε αµφίπλευρο Royat (ύψος κορµού 50 εκ.) και 
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δέχεται κλάδεµα καρποφορίας βραχύ (µία κεφαλή µε 2-3 οφθαλµούς ανά βραχίονα). 

Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα προσαρµογής σε διάφορα εδαφοκλιµατικά 

περιβάλλοντα, στην οποία άλλωστε οφείλει και τη µεγάλη της διάδοση σε όλες τις 

αµπελουργικές χώρες. Όµως, για την πλήρη και οµαλή ωρίµανση των σταφυλών 

απαιτείται προσεκτική επιλογή της τοποθεσίας, ώστε να εξασφαλίζονται ήπιες συνθήκες 

θερµοκρασίας, γιατί στις ψυχρότερες περιοχές παρατηρείται ανοµοιόµορφη ωρίµανση µε 

την παρουσία άγουρων ραγών και σε πολύ θερµές περιοχές επέρχεται ταχύτερη 

αποδόµηση των χρωστικών και αρωµατικών ουσιών (σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες η 

συγκέντρωση των πιραζινών µειώνεται από 30 ng/L κατά την έναρξη ωρίµανσης σε 1 

ng/L κατά τον τρυγητό). Και στις δύο περιπτώσεις οι επιπτώσεις στους χαρακτήρες 

ποιότητας χρώµατος και αρώµατος είναι αρνητικές. 

Ευδοκιµεί και παράγει οινικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε εδάφη χαλικώδη, 

αµµοχαλικώδη, ελαφρώς ασβεστώδη, µέτριας γονιµότητας, σε λοφώδεις ή ηµιορεινές 

περιοχές. Άλλωστε η φήµη των γαλλικών Cabernet οφείλεται κυρίως στα χαλικώδη 

εδάφη των περιοχών Bordeaux, Medoc, Graves. Θα πρέπει να αποφεύγονται τα 

αργιλοασβεστώδη, ψυχρά εδάφη. Αν και η ποικιλία είναι ευαίσθητη στην ξηρασία, 

εντούτοις αποδίδει πολύ καλά και σε θερµές, ηµίξηρες ή ξηρές περιοχές, εφόσον 

εξασφαλίζεται η αναγκαία ποσότητα νερού στα κρίσιµα στάδια βλάστησης. 

Συµβιώνει αρµονικά µε τα περισσότερα υποκείµενα, αλλά συνιστώνται τα χαµηλής 

ζωηρότητας. Εξαιτίας της ζωηρότητας της ποικιλίας, συνιστάται η επιλογή µέτριας ή 

χαµηλής ζωηρότητας υποκειµένων (SΟ 4, 3309 C, 101-14) προκειµένου για 

εγκατάσταση αµπελώνων σε βαθιά, γόνιµα, αρδευόµενα εδάφη.  

Η συµπεριφορά της ποικιλίας στους εµβολιασµούς είναι πολύ καλή. Παρουσιάζει 

ευαισθησία στις προσβολές της φώµοψης, της ευτυπίωσης, της ίσκας, της ερίνωσης και 

της ανθράκωσης και σχετική αντοχή στο βοτρύτη, στον περονόσπορο και στο ωίδιο 

εξαιτίας και της ανθεκτικότητας του φλοιού.  

Σε έναν, υψηλής ποιότητας, ποικιλιακό οίνο Cabernet, θα πρέπει να εκφράζονται 

τόσο οι ιδιαίτεροι και ευχερώς αναγνωρίσιµοι χαρακτήρες της ποικιλίας όσο και οι 

ιδιότητες του εδάφους (terroir, µε την ευρεία έννοια). Και αυτό γιατί συχνά οι ξεχωριστοί 

χαρακτήρες της ποικιλίας επικρατούν σε µεγάλο βαθµό. Κατά την τεχνολογική ωρίµανση 

των σταφυλών (η διάρκεια της είναι πολύ µικρή γι' αυτό ο τρυγητός πρέπει να 

ολοκληρωθεί γρήγορα) το γλεύκος χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε 

σάκχαρα (220-240 g/L), υψηλή ολική οξύτητα (7,3-8,2 g/L σε τρυγικό οξύ) και άριστο 
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pΗ (3,30—3,40). Υψηλή είναι και η περιεκτικότητα των φλοιών σε ολικές ανθοκυάνες 

(1.800-2.000 mg/Kg ραγών). Οι παραγόµενοι οίνοι διακρίνονται από το έντονο ερυθρό 

χρώµα, το πλούσιο (γεµάτο) σώµα, την υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, την καλή 

ισορροπία µεταξύ αλκοολικού βαθµού και οξύτητας και το χαρακτηριστικό υψηλό 

αρωµατικό δυναµικό που αποκτά µετά την παλαίωση. Θεωρείται ότι για έναν υψηλής 

ποιότητας ποικιλιακό οίνο -άλλωστε συγκαταλέγεται µεταξύ των κορυφαίων ποικιλιών 

που είναι ιδανικές για παλαίωση— απαιτείται περίοδος παλαίωσης µεγαλύτερη των 10 

ετών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οίνοι πέντε ή και δύο ετών δεν είναι υψηλής ποιότητας. 

Βέβαια οι νεαροί οίνοι της ποικιλίας Cabernet  Sauvignon χαρακτηρίζονται από 

τραχύτητα, για το λόγο δε αυτό στις περισσότερες χώρες η ποικιλία συνοινοποιείται µε 

άλλες ποικιλίες (κατά κανόνα τις Merlot, Cabernet franc). 

Στην Ελλάδα το γλεύκος της ποικιλίας χρησιµοποιείται στην παραγωγή οίνων 

ΟΠΑΠ «Πλαγιές Μελίτωνα» (σε συνοινοποίηση µε τις ποικιλίες Ληµνιό και Cabernet 

franc) και Τοπικών Οίνων (Αγιορείτικος, Τριφυλίας, Μεσσηνιακός, ∆ράµας, Πλαγιών 

Πετρωτού, Αττικός, Μακεδόνικος κ.ά.) (Σταυρακάκης, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙI: Τα υποκείµενα. 

 

1) SO4 

(Riparia x Berlandieri, επιλογή Oppenheim Νο 4) 

Είναι επιλογή του Teleki  Νο 4, επιτευχθέσα από τον Dr Rodrian στην 

αµπελουργική σχολή του Oppenheim (Νταβίδης, 1982). 

 

 

Εικόνα 22: Χαρακτηριστικό φύλλο του υποκειµένου SO4. 

 

 Αµπελογραφικά χαρακτηριστικά. 

Φυτό: άρρεν. 

Νεαρά βλάστηση: Η κορυφή της είναι µετρίως ανοιχτή έως ανοιχτή, πεπλατυσµένη, 

χνοώδης, µε ρόδινη παρυφή. Τα νεαρά φύλλα έχουν ορειχάλκινες αποχρώσεις, µε 

µισχικό κόλπο σε σχήµα και φέρουν αραχνοϋφή χνοασµό.  

Φύλλο: µεγάλο, σφηνοειδές, οδοντωτό, 3κολπο µε αβαθείς κόλπους ή πλήρες. Ο 

µισχικός κόλπος είναι ανοιχτός, σχήµατος U. Το µισχικό σηµείο είναι ρόδινο. Το έλασµα 

είναι στιλπνό, κυµατώδες (ενίοτε ελαφρώς ποµφολυγώδες), κιτρινοπράσινου χρώµατος, 

λείο. Η κάτω επιφάνεια του ελάσµατος και ο µίσχος είναι βελουδοειδείς. Έχει µικρούς 

οδόντες, σχεδόν επίπεδους µε κυρτές πλευρές. 

Βλαστός: πλευρώδης, µε βελουδοειδή χνοασµό. Είναι, επίσης, ερυθρωπός εώς 

ιώδης στη νωτιαία πλευρά µε ερυθρά στίγµατα στην κοιλιακή πλευρά. Έχει κόµβους 

ρόδινους εώς ιώδους χρώµατος, βελουδοειδείς.  
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Κληµατίδα: λεία,  πλευρώδης,  καστανού  σκοτεινού  χρωµατισµού  (σοκολάτας)  

µε βελουδοειδείς κόµβους (Σταυρακάκης, 2009). 

Ριζικό σύστηµα: µέτρια επιφανειακό. 

 

 

 Καλλιεργητική συµπεριφορά, ιδιότητες, χαρακτήρες παραγωγής 

Το υποκείµενο SΟ4 εµφανίζει πολύ υψηλή αντοχή στη ριζόβια µορφή της 

φυλλοξήρας, ικανοποιητική αντοχή στους νηµατώδεις του γένους Meloidogyne αλλά 

είναι ευαίσθητο στη φυτόφθορα και τη θήλωση.  

Συνιστάται για εδάφη δροσερά, ελαφρά, λίγο συνεκτικά, µέτριας γονιµότητας, καλά 

αποστραγγιζόµενα µε περιεκτικότητα έως 18% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο (∆ΧΙ 30). 

Σε πολύ γόνιµα εδάφη προκαλεί οψίµιση της παραγωγής. Ευαίσθητο στα άλατα του 

εδάφους (έως 0,4 γρ. ανά κιλό εδάφους) και την ξηρασία αλλά συµπεριφέρεται πολύ 

καλά στα όξινα εδάφη. Αναφέρονται ότι ορισµένοι κλώνοι (στις νέες αµπελουργικές 

χώρες) είναι ανθεκτικοί στην ξηρασία. Το SO4 επιδεικνύει ανοχή στην έλλειψη της 

διαθέσιµης υγρασίας λόγω του µεγαλύτερου ανοίγµατος  των στοµατίων του και της 

µικρότερου ρυθµού αύξησης της βλάστησης υπό συνθήκες υδατικού ελλείµµµατος 

(Koundouras et al., 2006) Αντέχει σε όλους τους τύπους του εδάφους εφόσον έχουν καλή 

υγρασία. Είναι ευαίσθητο στην έλλειψη µαγνησίου το οποίο αφοµοιώνει δυσχερώς και 

δεν αντιδρά θετικά στην προσθήκη των αλάτων µαγνησίου στο έδαφος. Συχνά όταν 

εµβολιάζεται µε ποικιλίες απαιτητικές σε µαγνήσιο προκαλεί ξήρανση της ράχης της 

ταξικαρπίας, συρρίκνωση των ραγών και τροφοπενία στο στοιχείο αυτό. 

Επιπλέον, παρουσιάζει µέτρια προς µειωµένη αντοχή σε έλλειψη Καλίου. Απαιτείται 

ιδιαίτερη προσοχή στην καλιούχο λίπανση κυρίως στις περιπτώσεις που η µείωση της 

οξύτητας είναι ανεπιθύµητη (Νταβίδης, 1982, Σταυρακάκης, 2009) 

Το ξύλο του SO4 ωριµάζει πρωιµότερα όλων των άλλων Teleki και παράγει 

άφθονο ξύλο στις µητρικές φυτείες. Η ριζοβόληση των µοσχευµάτων είναι 

ικανοποιητική. Η επιτυχία στον επί τόπου εµβολιασµό είναι καλή και στον επιτραπέζιο 

ικανοποιητική. 

Παρουσιάζει µέτρια προς κανονικής ζωηρότητας (βέβαια παρατηρούνται και 

κλώνοι µε µεγάλη ζωηρότητα) µε αποτέλεσµα τα επί του SO4 εµβόλια αναπτύσσονται 

ταχέως. Συνήθως τα ενήλικα εµβολιασµένα πρέµνα παρουσιάζουν σχετική έλλειψη 

ζωηρότητας. Ύστερα από παρέλευση  15 περίπου χρόνων η ζωηρότητα µειώνεται σε 
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τέτοιο βαθµό ώστε να επιβάλλεται αναµπέλωση. Θεωρείται ότι το υποκείµενο αυτό 

συµβάλλει στην παραγωγικότητα των επί αυτού εµβολίων και στην πρωιµότητα του 

φορτίου των. Όµως σε χρονιές µε πολλές βροχές µπορεί να οψιµίσει την παραγωγή. 

Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις (Γαλλία) στις οποίες πολύ ζωηροί κλώνοι προκαλούν 

ανθόρροια και καρπόροια στις ποικιλίες-εµβόλια και εξαιτίας του πυκνού φυλλώµατος 

προσβολές από το βοτρύτη. Μετά τον εµβολιασµό και την εγκατάσταση στον αµπελώνα 

αναπτύσσεται µάλλον βραδέως και στα πρώτα χρόνια παρουσιάζει µικρή ζωηρότητα.  

Στους αµπελώνες των παραµεσόγειων περιοχών µε ξηρό και θερµό κλίµα 

παρατηρήθηκε µη ικανοποιητική σε πάχος ανάπτυξη του κορµού του υποκειµένου 

(παραµένει αισθητά πιο λεπτός σε σχέση µε το εµβόλιο), µε αποτέλεσµα τη θραύση του 

εµβολίου στο σηµείο ένωσης, τη µη επαρκή υποστήριξη του πρέµνου, ιδίως όταν φέρει 

µεγάλο φορτίο και, τέλος, την προβληµατική εφαρµογή µηχανικού τρυγητού. 

Θεωρείται από τα πλέον ενδιαφέροντα υποκείµενα και συνιστάται για τις αµπελουργικές 

περιοχές της µεσηµβρινής Ελλάδας, µε την προϋπόθεση της αποφυγής συνθηκών 

έντονης ξηρασίας. 
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2) 1103 Paulsen 

(Berlandieri Rességuier No 2 x Rupestris du Lot) 

 

∆ηµιουργήθηκε από τον F. Paulsen την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα στη Σικελία 

από τη διασταύρωση Berlandieri Ressequier Νο. 2 x Rupestris du Lot.Η χρήση του 

άρχισε µετά το 1945 (Γαλλία, Αυστραλία και Νότια Αφρική τη δεκαετία του 1960) 

κυρίως στα ασβεστούχα εδάφη της Σικελίας και της Τυνησίας (Σταυρακάκης, 2009). 

 

 

Εικόνα 23: Χαρακτηριστικό φύλλο του υποκειµένου 1103 Paulsen. 

 

 

 Αµπελογραφικά  χαρακτηριστικά. 

Φυτό: άρρεν. 

Νεαρά βλάστηση: µετρίως ανοιχτή, ορειχαλκόχρους, πράσινη-ορειχαλκόχροη 

αραχνοϋφής.  

Φύλλο: µικρού έως µετρίου µεγέθους, νεφροειδές, σχεδόν πλήρες, οδοντωτό. Ο 

µισχικός κόλπος είναι σχήµατος U. Το έλασµα είναι ελαφρώς κυµατώδες, µε περιφέρεια 

συνεστραµµένη προς τα κάτω, λείο και από τις δύο επιφάνειες. Η ΄σνω επιφάνεια είναι 

βαθυπράσινου χρώµατος. Οι νευρώσεις είναι ερυθρωπές και µεταξώδεις. 

Βλαστός: είναι πολυγωνικός, ερυθρωπού χρώµατος, σχεδόν λείος. 

Κληµατίδα: µετρίου πάχους και µήκους, διακλαδισµένη, τοµής κυκλικής, χρώµατος 

καστανού, µεσογονάτια µετρίου µήκους, οφθαλµοί µικροί (Νταβίδης, 1982, 

Σταυρακάκης, 2009). 

Ριζικό σύστηµα: βαθύ. 
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 Καλλιεργητική συµπεριφορά, ιδιότητες, χαρακτήρες παραγωγής. 

Υψηλής αντοχής στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας ενώ είναι ευαίσθητη στην 

φυλλόβια µορφή αυτής. Ανθεκτικό στον περονόσπορο και το ωίδιο, αλλά ευαίσθητο στη 

φυτόφθορα. Ανθεκτικό στους νηµατώδεις του γένους Meloidogyne, µετρίως ανθεκτικό 

στον Xiphinema index. 

Υποκείµενο µετρίως ζωηρό έως ζωηρό, µεγάλου βλαστικού κύκλου, πρώιµης 

εκβλάστησης και ταχείας ανάπτυξης, µεταδίδει ευχερώς τη ζωηρότητα στις 

εµβολιαζόµενες ποικιλίες, µε αποτέλεσµα την οψίµιση της παραγωγής.Από τα πλέον 

ανθεκτικά στην ξηρασία υποκείµενο αµπέλου, µε πλούσιο ριζικό  σύστηµα που 

αναπτύσσεται σε βάθος, είναι ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες και τον ανοιξιάτικο 

παγετό.  

Προσαρµόζεται µε αξιοσηµείωτη ευχέρεια σε µεγάλη ποικιλία εδαφών, όπως σε 

συνεκτικά, αργιλώδη, αβαθή, ξηρά, φτωχά. ∆εν συνιστάται για γόνιµα, βαθιά εδάφη. 

Ανέχεται ικανοποιητικά την υπερβολική υγρασία του εδάφους αλλά δεν αντέχει σε πολύ 

υγρά εδάφη. Η ανοχή του υποκειµένου στην µικρή διαθέσιµη υγρασία του εδάφους 

οφείλεται στην ικανότητά του να ελέγχει πιο αποτελεσµατικά (από το SO4 υποκείµενο) 

την απώλεια νερού από τα στοµάτια (Koundouras et al., 2002). Θεωρείται το κατεξοχήν 

κατάλληλο υποκείµενο, µαζί µε το 140 Ruggeri, για τα φτωχά, ξηρικά και ασβεστούχα 

εδάφη. Είναι ανθεκτικό στα όξινα εδάφη και στο ανθρακικό ασβέστιο του εδάφους (έως 

40% σε ολικό, 20% σε ενεργό, ∆ΧΙ έως 30). Ιδιάζον χαρακτηριστικό του 1103 Ρ είναι ότι 

είναι µετρίως ανθεκτικό στην αλατότητα (0,6 γρ. ΝαCl ανά κιλό εδάφους, ενώ έχουν 

αναφερθεί περιπτώσεις αντοχής µέχρι 1,2 γρ. ΝαCl ανά κιλό εδάφους) και ότι είναι 

ανθεκτικό στην έλλειψη Μαγνησίου (Νταβίδης, 1982, Σταυρακάκης, 2009). 

Εξαιτίας της σχετικά µεγάλης ευαισθησίας του στην έλλειψη καλίου, απαιτείται 

προσοχή στην επιλογή του εδάφους του αµπελώνα (να αποφεύγονται εδάφη φτωχά σε 

κάλιο ή να προβλέπεται πλούσια καλιούχος λίπανση), ώστε να αποφευχθεί η εµφάνιση 

του φαινοµένου της συρρίκνωσης (απότοµης αφυδάτωσης) των ραγών σε εδάφη πλούσια 

σε µαγνήσιο. 

Η παραγωγή µοσχευµάτων (εµβολιάσιµων και ριζοβόλησης) στις µητρικές φυτείες είναι 

πολύ καλή. Επίσης πολύ καλά είναι τα ποσοστά ριζοβόλησης στο φυτώριο (αν και 

παρατηρούνται περιπτώσεις που τα ποσοστά ριζοβόλησης των µοσχευµάτων 

κυµαίνονται σε µέτρια επίπεδα).  
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Στα επί του 1103Ρ εµβόλια, το 1103Ρ µεταδίδει αυξηµένη ζωηρότητα και 

παραγωγικότητα. ∆εδοµένου ότι η φυλλική επιφάνεια βρίσκεται σε ισορροπία µε την 

επιφάνεια του ριζικού συστήµατος, π.χ. µεγαλύτερες φυλλικές επιφάνειες συνδέονται µε 

µεγαλύτερο ριζικό σύστηµα (Southey και Jooste, 1992), η µεγαλύτερη βλαστική 

ανάπτυξη των επί των 1103Ρ πρέµνων συγκριτικά µε των επί του SO4 πρέµνων 

πιθανότατα συσχετίζεται µε το µεγαλύτερο ριζικό σύστηµα του 1103Ρ. Οι Koundouras et 

al. (2008) υπογραµµίζουν ότι η βλαστική ανάπτυξη είναι εντονότερη στα επί του 1103Ρ 

πρέµνα πιθανότητα λόγω της µεγαλύτερης ικανότητάς του να προσλαµβάνει το εδαφικό 

νερό. 

Τα δεδοµένα από την αµπελουργική πράξη στην Ιταλία (όπου είναι ευρύτατα 

διαδεδοµένο) έδειξαν ότι δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα όταν εµβολιάζεται µε ποικιλίες 

επιτραπέζιας χρήσης που µορφώνονται σε γραµµικά σχήµατα ή κρεβατίνες. 

Χρησιµοποιείται σε µεγάλη έκταση στην Αυστραλία, στις παραµεσόγειες αµπελουργικές 

περιοχές της Γαλλίας, ενώ στην Ελλάδα άρχισε να διαδίδεται την τελευταία 

δεκαπενταετία. Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα ενισχύουν την άποψη ότι πρόκειται για ένα 

πολύ καλό υποκείµενο για τις συνθήκες της χώρας, που µπορεί να αξιοποιηθεί σε ξηρά, 

αβαθή, φτωχά, έστω αλατούχα, εδάφη, περιεκτικότητας σε δραστικό ανθρακικό ασβέστιο 

µέχρι 20%. Συνιστάται για τις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές της χώρας 

(Νταβίδης, 1982, Σταυρακάκης, 2009). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX: Μέθοδοι ανάλυσης των φαινολικών συστατικών. 

 

 

1) Προσδιορισµός της πολυφαινολικής ωριµότητας 

 

Ο προσδιορισµός της πολυφαινολικής ωριµότητας βασίζεται στην παραδοχή ότι σε 

pH 1,0 παρατηρείται πλήρης αποδιοργάνωση των µεµβρανών η οποία βοηθάει στην 

ολική εκχύλιση των ανθοκυανών από τα χυµοτόπια. Από την άλλη, σε pH 3,6 

εκχυλίζεται ένα ποσοστό των ανθοκυανών το οποίο είναι παρόµοιο µε το ποσοστό που 

εκχυλίζεται εντός του εν ζυµώσει γλεύκους υπό φυσιολογικές συνθήκες οινοποίησης.  

Όσο µικρότερη είναι η διαφορά των ανθοκυανών µεταξύ των δύο συνθηκών εκχύλισης 

τόσο πιο ιδανική είναι η εκχυλισµατικότητα των ανθοκυανών, τόσο πιο µικρή είναι η 

τιµή του δείκτη εκχυλισµατικότητας και συνεπώς τόσο πολυφαινολικά ώριµες είναι οι 

ράγες.  

 

 

2) Ποσοτικός προσδιορισµός των φαινολικών συστατικών µε την µέθοδο 

FOLIN-CIOCALTEU. 

 

Η µέθοδος αυτή βασίζεται στην οξείδωση των φαινολών σε αλκαλικό περιβάλλον 

µε µίγµα φωσφοροβολφραµικού και φωσφοροµολυβδαινικού οξέος. Πρέπει να 

σηµειωθεί ότι την ίδια αντίδραση δίνουν και άλλα συστατικά, όπως ανάγοντα σάκχαρα, 

νουκλεϊνικά οξέα κλπ. Για το διαχωρισµό των φαινολών από τα συστατικά αυτά, 

χρησιµοποιούνται στήλες χρωµατογραφίας µε polyclar AT, sephadex κ.ά. Όµως η 

συγκράτηση των φαινολών δεν είναι ποσοτική. Γι’ αυτό η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται απ’ 

ευθείας επί του δείγµατος, εφ’ όσον η περιεκτικότητα αυτού σε σάκχαρα είναι µικρότερη 

των 20 g/L (Ελληνικά Οινολογικά Χρονικά, 1982). 
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3) Προσδιορισµός των ανθοκυανών µε την µέθοδο Υγρή 

Χρωµατογραφία Υψηλής Απόδοσης (HPLC). 

 

   Η υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης χρησιµοποιείται συχνά στη βιοχηµεία 

και στην αναλυτική χηµεία µε σκοπό το διαχωρισµό των ουσιών ενός µείγµατος µε τη 

χρήση µίας κινητής φάσης (διαλύτης ή µείγµα διαλυτών) και µίας στατικής φάσης 

(στήλη).  

   Είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για δείγµατα µεγάλων µορίων ή ιονισµένων σωµατιδίων 

µε χαµηλή τάση ατµών και για θερµικά ασταθείς ενώσεις που δεν µπορούν να αναλυθούν 

απευθείας µε την αέρια χρωµατογραφία. Συνεπώς, µε την υγρή χρωµατογραφία υψηλής 

απόδοσης (ή πίεσης) επιτυγχάνεται ο διαχωρισµός και ο ποσοτικός προσδιορισµός 

πολικών, φωτοευαίσθητων, µη πτητικών ή θερµοευαίσθητων ουσιών. 

   Η µεγαλύτερη απόδοση στην υγρή χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης 

επιτυγχάνεται µε χαµηλές ταχύτητες ροής (και συνεπώς µεγάλη διάρκεια διαχωρισµού) 

µε την εφαρµογή υψηλής πίεσης και τη χρήση µικρών σωµατιδίων ως υλικό πλήρωσης 

της στήλης. 

   Η έκλουση γίνεται είτε ισοκρατικά είτε βαθµωτά. Στην ισοκρατική έκλουση, η 

συσταση της κινητής φάσης δε µεταβάλλεται κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Ο χρόνος 

κατακράτησης του δείγµατος υπό ανάλυση εξαρτάται από το τύπο του δείγµατος και τη 

σύσταση της στατικής και της κινητής φάσης. Έτσι, όταν το δείγµα περιέχει πολλά 

συστατικά είναι δύσκολο να διαχωριστεί ενώ συγχρόνως τα συστατικά του δείγµατος, 

που συγκρατούνται ισχυρά από τη στήλη, εκλούονται πάρα πολύ αργά µε αποτέλεσµα τη 

διεύρυνση των χρωµατογραφικών κορυφών τους. 

   Στη βαθµωτή έκλουση, η ισχύς της κινητής φάσης µεταβάλλεται, επιτυγχάνοντας 

µε αυτόν τον τρόπο καλύτερο διαχωρισµό. Έτσι, διαχωρίζονται στην αρχή οι ουσίες που 

έχουν µικρό χρόνο συγκράτησης στη στήλη ενώ µε την αύξηση της ισχύος εκλούονται 

καλύτερα και αυτές που συγκρατούνται για περισσότερο χρόνο.  

   Η χρωµατογραφία αποτελείται από τον εισαγωγέα που χρησιµοποιείται για τη 

χειροκίνητη εισαγωγή του δείγµατος µε ένεση, τον απαγωγέα που χρησιµοποιείται για 

την αποµάκρυνση των φυσαλίδων, τη στήλη, την κινητή φάση και τους ανιχνευτές. 

   Η στήλη κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι πληρωµένη µε µικρά 

σωµατίδια στατικής φάσης. Τα χαρακτηριστικά της στήλης είναι το µήκος της στήλης, η 

εσωτερική διάµετρος της στήλης και το µέγεθος των σωµατιδίων του πληρωτικού 
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υλικού. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος της στήλης τόσο καλύτερος είναι ο διαχωρισµός. 

Επίσης, όσο µικρότερο είναι το µέγεθος των σωµατιδίων του  πληρωτικού υλικού τόσο 

καλύτερος είναι ο διαχωρισµός. Ο χρόνος κατακράτησης των σωµατιδίων του δείγµατος 

από τα σωµατίδια του πληρωτικού υλικού εξαρτάται από την πολικότητα των 

σωµατιδίων και την προσρόφηση αυτών. Υπάρχουν δυο τύποι στηλών, οι στήλες 

κανονικής φάσης, όπου εκλούονται πρώτα τα πιο άπολα συστατικά και τέλος τα πιο 

πολικά και οι στήλες ανεστραµµένης φάσης, όπου συµβαίνει το αντίθετο. 

   Η κινητή φάση είναι µίγµα δυο ή περισσότερων διαλυτών µε ή χωρίς προσθήκη 

άλλων ουσιών. Τα κριτήρια επιλογής των καταλλήλων διαλυτών είναι η πολικότητα τους 

και η εκλεκτικότητα τους. Για να επιτευχθεί ικανοποιητικός διαχωρισµός των 

συστατικών του δείγµατος, θα πρέπει η πολικότητα της κινητής φάσης να διαφέρει από 

την πολικότητα της στατικής φάσης. 

   Οι ανιχνευτές χωρίζονται σε: 

 Ανιχνευτές δείκτου διάθλασης οι οποίοι υπολογίζουν τη διαφορά του δείκτη 

διάθλασης µεταξύ ενός αγνώστου δείγµατος και ενός γνωστού. 

 Ανιχνευτές υπεριώδους-ορατού οι οποίοι υπολογίζουν το φάσµα µιας ουσίας 

στο υπεριώδες και στο ορατό φάσµα.  

  Ανιχνευτές φθορισµού οι οποίοι χρησιµοποιούνται µόνο για φθορίζουσες 

ουσίες. Έχουν µεγάλη ευαισθησία. 

  Ανιχνευτές φασµατογράφου µάζας οι οποίοι υπολογίζουν το ΜΒ µιας ουσίας. 

 Ανιχνευτές σειράς φωτοδιοδίων οι οποίοι επιτρέπουν την ανίχνευση σε ένα ή 

περισσότερα µήκη κύµατος ταυτόχρονα ενώ η καθαρότητα µιας 

χρωµατογραφικής κορυφής µπορεί να υπολογιστεί από τους λόγους των 

απορροφήσεων σε επιλεγµένα µήκη.  

 Ηλεκτροχηµικοί ανιχνευτές οι οποίοι υπολογίζουν είτε την αγωγιµότητα της 

κινητής φάσης (ανιχνευτές αγωγιµότητας) είτε το ρεύµα που συσχετίζεται µε 

την οξείδωση ή την αναγωγή του δείγµατος (αµπεροµετρικοί ή κουλοµετρικοί 

ανιχνευτές). 
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4) Προσδιορισµός των ταννινών µε την µέθοδο των Habertson et al. 

(2002). 

 

Η µέθοδος των Habertson et al. (2002) βασίζεται στην µέθοδο των Hagerman και 

Butler (1978). Αναλυτικότερα, η µεθοδολογία της ανάλυσης των τανιννών των ραγών 

και του οίνου στηρίζεται στην ταυτόχρονη καθίζηση του BSA και του ενζύµου αλκαλική 

φωσφατάση. Η αλκαλική φωσφατάση είναι το ένζυµο που συµµετέχει στην υδρόλυση 

των φωσφορικών εστέρων. Ο βαθµός της δράσης της αλκαλικής φωσφατάσης που 

συµµετέχει στην αντίδραση φαίνεται να είναι ανάλογος του ποσοστού των ταννινών που 

εµπεριέχει το εκάστοτε δείγµα. Συνεπώς, ο προσδιορισµός της συγκεντρώσεως των 

ταννινών σε ένα άγνωστο δείγµα µπορεί να προσδιοριστεί έµµεσα µέσω του 

προσδιορισµού της δράσης της αλκαλικής φωσφατάσης.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

 

Συνθήκες πειράµατος. 

 

Σκοπός του πειράµατος είναι η µελέτη της επίδραση του ποτίσµατος και του 

υποκειµένου στην περιεκτικότητα των ανθοκυανών και ταννινών των φλοιών των ραγών 

της ποικιλίας ¨Cabernet sauvignon¨. 

 Ο αµπελώνας, ηλικίας 10 ετών, βρίσκεται στη Λάρισα (39◦ 48΄ Β, 22◦ 27΄ Α, 190 

m.). Οι αποστάσεις φύτευσης είναι 1,3m x 2,4 m. Το έδαφος είναι βαθύ, αργιλώδες (44% 

άµµο, 31% ίλυ και 25% πηλό). Το σύστηµα υποστύλωσης είναι γραµµικό αµφίπλευρο, 

µε τρία σύρµατα και µε 12 – 14 κάθετους βραχίονες. Η περιοχή αυτή έχει ηµίξηρο κλίµα, 

µε λιγότερο από 60 mm ύψος βροχοπτώσεων το καλοκαίρι. Η µέση θερµοκρασία και η 

µέση ατµοσφαιρική υγρασία κατά τους θερινούς µήνες ήταν 32,2◦C και 35% 

αντιστοίχως. Το 2005, συγκεκριµένα, είχε µέση θερµοκρασία κατά την περίοδο 

ανάπτυξης (Απρίλιο – Σεπτέµβριο) 21,8◦C ενώ το 2006 η µέση θερµοκρασία ήταν 

21,0◦C. 

Εφαρµόστηκε ένα 2 x 3 παραγοντικό σχέδιο, µε δύο υποκείµενα (SO4 και 1103 

Paulsen) και τρείς επεµβάσεις άρδευσης (πλήρης άρδευση: 100% της εξατµισοδιαπνοής 

(ΕΤc), ελλειµµατική άρδευση: 50% της ΕΤc και καµία επέµβαση άρδευσης, 0%). Έτσι, 

λοιπόν, υπήρχαν έξι επεµβάσεις ανά χρονιά (ST0: τα επί του SO4 πρέµνα που δεν 

αρδεύτηκαν,  ST50: τα επί του SO4 πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, ST100 : τα επί 

του SO4 πρέµνα που δέχθηκαν 100% άρδευση, ΡΤ0: τα επί του1103 Ρ πρέµνα που δεν 

αρδεύτηκαν,  ΡΤ50: τα επί του1103Ρ πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση και ΡT100 : τα 

επί του 1103Ρ πρέµνα που δέχθηκαν 100% άρδευση). Για την κάθε επέµβαση 

συλλέχθηκαν τρία δείγµατα. Για κάθε δείγµα, η εκάστοτε µέτρηση επαναλήφθηκε επί 

τρεις φορές.  

 Για τον προσδιορισµό της  εκχυλισµατικότητας των ανθοκυανών εφαρµόστηκαν οι 

µέθοδοι που περιγράφονται από τους Glories και Saucier (2000) και τους Romero-

Cascales et al. (2005). Ο προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ανθοκυανών έγινε µε τη 

µέθοδο HPLC ενώ για προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ταννινών εφαρµόστηκε η 

µέθοδος του Habertson et al. (2002). Επίσης, προσδιορίστηκε η συγκέντρωση των 

φαινολικών συστατικών στο σύνολο σύµφωνα µε την µέθοδο Folin-Ciocalteu. 
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Για τη επεξεργασία των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση ANOVA µε τρεις 

παράγοντες (χρονιά, υποκείµενο και άρδευση). Στατιστική διαφορά υπήρχε µόνο όταν 

Ρ<0,05. 

 

Μεθοδολογία  µετρήσεων 

 

1) Εκχυλισµατικότητα των ανθοκυανών. 

 

Συλλέγονται 200 ράγες και εκθλίβονται µε την βοήθεια ενός blender. Από τις 

¨εκραγισµένες¨ ράγες λαµβάνουµε 50 ml στα οποία προσθέτουµε 50 ml διαλύµατος µε  

pΗ 3,6 το οποίο αποτελείται από νερό και τρυγικό οξύ. Σε µια δεύτερη φυάλη 

προσθέτουµε επίσης 50 ml ¨εκραγισµένων¨ ραγών και 50 ml διαλύµατος pΗ 1,0, που 

αποτελείται από νερό και υδροχλώριο.  

Ο χρόνος εκχύλισης διαρκεί 4 ώρες στους 25°C. Ακολουθεί φυγοκέντριση των 

δειγµάτων στις 3000 rpm για 5 λεπτά. Στο υπερκείµενο φυγοκεντρισµένο εκχύλισµα 

γίνεται ο προσδιορισµός του ολικού ανθοκυανικού δυναµικού και της συγκέντρωσης των 

εν δυνάµει  εκχυλιζόµενων ανθοκυανών υπολογίζοντας την απορρόφηση των 

εκχυλισµάτων µε pH 1,0 και pH 3,6 στα 520 nm. Ο δείκτης εκχυλισµατικότητας 

προσδιορίζεται από τον τύπο: 

 

 

x100
ApH1

3,6)  ApH- (ApH1
(%) EA =  

 

 

Για τον προσδιρισµό των συγκεντρώσεων των ολικών και εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογία: Για το κύριο διάλυµα λαµβάνεται 

1 mL εκχυλίσµατος, 1 mL αλκοολικού διαλύµατος HCl 0,1% (v/v ως προς το πυκνό 

HCl) και 20 mL υδατικού διαλύµατος HCl 2% (v/v του πυκνού διαλύµατος). Από το 

κύριο αυτό διάλυµα λαµβάνονται από 20 mL και φέρονται σε δύο δοκιµαστικούς 

σωλήνες. Στον ένα δοκιµαστικό σωλήνα προστίθονται και 4 mL απιονισµένο νερό ενώ 

στον άλλον προστίθονται και 4 mL NaHSO3. Μετά από 20 λεπτά µετρούντια οι 



Μέθοδοι ανάλυσης 

                          

 78

απορροφήσεις των δύο δειγµάτων στα 520 nm σε κυψελίδες πλαστικές 10 mm. Η 

ποσότητα των ανθοκυανών δίνεται από την σχέση:  

 

885.3*d1) - (d2  (mg/L) ανθοκυάνες ====  

 

Όπου: d1= η απορρόφηση του αποχρωµατισµένου δείγµατος, 

           d2= η απορρόφηση του δείγµατος στο οποίο προστέθηκε το H2O. 

 

 

2) Ποσοτικός προσδιορισµός των φαινολικών συστατικών µε την µέθοδο FOLIN-

CIOCALTEU. 

 

Η τεχνική της µεθόδου αυτής έχει γίνει αποδεκτή ως επίσηµη µέθοδος τόσο από 

τον A.O.A.C. όσο και από τον O.I.V. και έχει ως εξής: 

 

 ∆ιαλύµατα και αντιδραστήρια: 

-Αντιδραστήριο FOLIN-CIOCALTEU: Το αντιδραστήριο αυτό διατίθεται στο 

εµπόριο έτοιµο. 

-∆ιάλυµα ανθρακικού νατρίου: 75 g άνυδρου ανθρακικού νατρίου διαλύονται σε 1 

L  αποσταγµένο νερό. 

 

 Συσκευή: φασµατοφωτόµετρο. 

 

 Μέτρηση στην περίπτωση λευκών οίνων: σε 0,2 mL οίνου προστίθενται 1,8 mL 

αποσταγµένου νερού, 8 mL διαλύµατος ανθρακικού νατρίου και 10 mL αντιδραστηρίου 

FOLIN-CIOCALTEU πρόσφατα αραιωµένου σε 10%. Κατά τον ίδιο τρόπο ετοιµάζεται 

το τυφλό µε αποσταγµένο νερό αντί οίνου. Μετά από παραµονή δύο ωρών σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος, µετριέται η απορρόφηση του διαλύµατος στα 750 nm σε 

κυψελίδες πάχους 10 mm. 

 Μέτρηση στην περίπτωση ερυθρών οίνων ή εκχυλίσµατος φλοιών: ακολουθείται η 

ίδια ως άνω τεχνική αλλά επί του δείγµατος αραιωµένου  1:10.  
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων: 

-είτε ως δείκτης FOLIN-CIOCALTEU (F-C) δια πολλαπλασιασµού της 

απορρόφησης επί 20 και επί την αραίωση. 

-είτε ως mg/L γαλλικού οξέος που προκύπτουν από την καµπύλη αναφοράς, η 

χάραξη της οποίας γίνεται µε διαλύµατα γαλλικού οξέος γνωστών συγκεντρώσεων (0 – 

50 – 100 – 250 – 500 mg/L γαλλικού οξέος). 

 

 

3) Προσδιορισµός των ανθοκυανών µε την µέθοδο Υγρή Χρωµατογραφία Υψηλής 

Απόδοσης (HPLC). 

    

Στο συγκεκριµένο πείραµα χρησιµοποιήθηκε η εξής µεθοδολογία: 

 

 Εκχύλιση: 

Από 100 ράγες αποµακρύνονται οι ποδίσκοι. Οι ράγες ζυγίζονται και οι φλοιοί 

αποµακρύνονται προσεκτικά µε το χέρι. Στην συνέχεια, οι φλοιοί ξεπλένονται µε 

απιονισµένο νερό και τοποθετούνται πάνω σε απορροφητικό χαρτί για δεκαπέντε λεπτά 

για να στεγνώσουν. Μετά τα δεκαπέντε λεπτά ζυγίζεται το νωπό βάρος των φλοιών.  

Έπειτα, αποµακρύνεται η υγρασία των φλοιών µε λυοφιλίωση. Ο  λυοφιλιωµένοι φλοιοί 

εκχυλίζονται µε 100 mL 1% HCl σε MeOH. Η εκχύλιση των συστατικών επιτυγχάνεται 

υπό ανάδευση του δείγµατος για 48 ώρες η οποία επαναλαµβάνεται για άλλες δύο φορές. 

Το εκχύλισµα είτε χρησιµοποιείται άµεσα είτε  µετά από βαθιά ψύξη (-70˚ C) όχι για 

παραπάνω από 4 ηµέρες. 

 

 HPLC ανάλυση:  

Τα εκχυλίσµατα αραιώνονται 1/3 µε 0.1N HCl και φιλτράρονται µέσω 045 mm 

φίλτρων σύριγγας  πριν την εκτέλεση της ένεσης. Ο εξοπλισµός αποτελείται από µια 

αντλία Jasco PU-980, στήλη Nova-Pack C18, 4 µm, ανεστραµµένης φάσεως, διαστάσεων 

47,6x250mm και έναν ανιχνευτή υπεριώδους-ορατού. Η ανάλυση εκτελέστηκε µε ρυθµό 

ροής 1 mL/min, µε όγκο δείγµατος 30 µL, στα 520 nm και µε το ακόλουθο πρόγραµµα 

έκλουσης:  95% διαλύτης Α για 1 min, µετά από 95% σε 50% µέσα σε 26 min, από  50% 

σε 5% σε 29 min, όπου και διατηρήθηκε ισοκρατικά για επιπλέον 3 min και τέλος σε 
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95% στα 38 min όπου και παρέµεινε µέχρι το τέλος της διαδικασίας.  Ο διαλύτης Α ήταν 

10% (v/v) φορµικό οξύ και ο διαλύτης Β  ήταν µεθανόλη (MeOH).  

 

 Έκφραση των αποτελεσµάτων: 

Η ταυτοποίηση των µονογλυκοζιτών βασίζεται στην σύγκριση των τιµών 

κατακράτησης των κορυφών που προσδιορίστηκαν µε τις κορυφές των πρότυπων ουσιών 

σε (UV) Vis on-line spectral data. Ο ποσοτικός προσδιορισµός τους έγινε µε την χρήση 

πρότυπης καµπύλης αναφοράς, η χάραξη της οποίας γίνεται µε διαλύµατα µαλβιδίνης 

100 mg/L γνωστών συγκεντρώσεων (3 – 5 – 10 – 20 µL διαλύµατος) (η µαλβιδίνη 

αραιώνεται είτε σε µεθανόλη είτε σε φορµικό οξύ).  Οι τιµές εκφράζονται σε mg 

µαλβιδίνης. 

 

 

4) Προσδιορισµός των ταννινών µε την µέθοδο των Habertson et al. (2002). 

 

 Αντιδραστήρια: 

- Bovine serum albumin (BSA, Fraction V powder, αλβουµίνη βόδινου ορού σε 

σκόνη, βόδινη λευκωµατίνη σε σκόνη), 

- sodium dodecyl sulfate (SDS, lauryl sulfate, sodium salt, δωδεκυλοθειικό νάτριο, 

λαυρυλοθειικό νάτριο, άλας νατρίου). Χρησιµοποιείται για την αποδιάταξη των 

πρωτεϊνών (µε ¨ξεδίπλωµα¨ της πολυπεπτιδικής αλυσίδας) δράση οφειλόµενη στην 

εξουδετέρωση των λιποφιλικών και ιοντικών έλξεων. Συνδυάζεται µε αναγωγικά 

αντιδραστήρια διάνοιξης και των δεσµών –SS–. Το λιπόφιλο ανιόν του SDS 

αντισταθµίζει τα εντοπισµένα θετικά φορτία της πολυπεπτιδικής αλυσίδας και επαυξάνει 

τα εντοπισµένα αρνητικά φορτία. Με τον τρόπο αυτό εµποδίζεται η αναδίπλωση της 

αλυσίδας και το ¨ξεδιπλωµένο¨ µόριο της πρωτεΐνης αποκτά αρνητικό φορτίο ανάλογο 

του Μ.Β. της.    

- triethanolamine (TEA, τριαιθανολαµίνη). Είναι ασθενώς βασικός διαλύτης, 

συστατικό των ρυθµιστικών διαλυµάτων. 

- ferric chloride hexahydrate (FeCl3, 6-ενυδρο άλας του χλωριούχου σιδήρου). 

Είναι ήπιο οξειδωτικό µέσο. 

- (+)-κατεχίνη. Χρησιµοποιείται για την χάραξη της πρότυπης καµπύλης. 
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 Εκχύλιση: 

Συλλέγονται τρία δείγµατα που αποτελούνται από είκοσι (20) ράγες. Οι ράγες 

συλλέγονται µαζί µε το ποδίσκο τους αποσκοπώντας στην αποφυγή απώλειας χυµού από 

τις ράγες κατά την µεταφορά των δειγµάτων. Έπειτα τα δείγµατα µεταφέρονται στο 

εργαστήριο µε πάγο και κρατούνται παγωµένα µέχρι την έναρξη της διαδικασίας της 

εκχύλισης. Μετά το ζύγισµα του βάρους των 20 ραγών, οι φλοιοί και τα γίγαρτα 

συλλέγονται και εκχυλίζονται ξεχωριστά. Οι φλοιοί από τις 20 ράγες ξεπλένονται µε 

απιονισµένο νερό έτσι ώστε να αποµακρυνθεί η σάρκα, ζυγίζονται και τοποθετούνται σε 

µια φιάλη Erlenmeyer των 125 mL η οποία περιέχει 20 mL ακετόνης 70% διαλυµένης σε 

νερό (v/v). Οι φιάλες σφραγίζονται µε καπάκι από καουτσούκ και αναδεύονται ελαφρώς 

(100 rpm) για µία νύχτα. Αφού αποµακρυνθούν η σάρκα και οι ιστοί της νουκέλλου 

γύρω από τα γίγαρτα, υπολογίζεται ο αριθµός και το βάρος των γιγάρτων και τέλος 

τοποθετούνται σε µια φιάλη Erlenmeyer των 125 mL η οποία περιέχει 20 mL ακετόνης 

70% διαλυµένης σε νερό (v/v). Οι φιάλες σφραγίζονται µε καπάκι από καουτσούκ και 

αναδεύονται ελαφρώς (100 rpm) για µία νύχτα όπως περιγράφηκε για την εκχύλιση των 

ταννινών από τους φλοιούς. 

Μετά την ολονύχτια επώαση, το διάλυµα εκχύλισης συλλέγεται. Έπειτα, 

αποµακρύνεται από το εκχύλισµα η ακετόνη µε την χρήση περιστροφικού εξατµιστήρα 

(rotary evaporator) σε µειωµένη πίεση, στους 38οC. Το εναποµένον διαλυτό εκχύλισµα 

που εµπεριέχει τις ταννίνες συλλέγεται σε µια ογκοµετρικά φιάλη των 10 mL. Ο όγκος 

συµπληρώνεται µε απιονισµένο νερό και έπειτα τα δείγµατα ψύχονται στους -20 οC µέχρι 

να χρησιµοποιηθούν στην περαιτέρω ανάλυση. 

 

 Ανάλυση των ταννινών: 

Για την καθίζηση των ταννινών παρασκευάζεται ένα πρωτεϊνικό διάλυµα 

διαλύοντας BSA σε ένα ρυθµιστικό διάλυµα που περιέχει 200 mM  οξικό οξύ και 170 

mM NaCl ρυθµισµένο σε pH 4,9 µε NaOH, έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση της 

πρωτεΐνης να είναι 1 mg/mL. Οι οίνοι ή τα εκχυλίσµατα των φλοιών και των γιγάρτων 

αραιώνονται1 µε ένα πρότυπο (ρυθµιστικό) διάλυµα που αποτελείται από 12% αιθανόλη 

(v/v) και 5 g/L όξινο τρυγικό κάλιο2,3 του οποίου η τιµή pH ρυθµίστηκε σε 3,3 µε HCl. 

                                                 
 
 
1 Η αραίωση πρέπει να είναι τέτοια ώστε η απορρόφηση στα 510 nm να κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 

0,300 – 1,000. 
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Εν συνεχεία, σε ένα σωληνάριο µικροφυγοκεντρήσεως epperdof των 1,5 mL 

προσθέτουµε 1 mL οµογενές δείγµα του πρωτεϊνικού διαλύµατος και 500 µL αραιωµένο 

εκχύλισµα ή οίνο. Η επώαση του παραπάνω δείγµατος γίνεται σε θερµοκρασία 

δωµατίου, µε ελαφριά ανάδευση και διάρκειας 15 λεπτά. Έπειτα το δείγµα 

φυγοκεντρίζεται για 5 λεπτά στα 13,500 g4 έτσι ώστε να καθιζάνει το σύµπλεγµα τανίνη-

πρωτεΐνη και να σχηµατιστεί δισκίο. Μετά την φυγοκέντρηση αποµακρύνεται το 

υπερκείµενο διάλυµα ενώ το δισκίο ¨ξεπλένεται¨ µε 250µL του ίδιου ρυθµιστικού 

διαλύµατος που χρησιµοποιήθηκε για την αραίωση του BSA (200 mM  οξικό οξύ και 

170 mM NaCl ρυθµισµένο σε pH 4,9 µε NaOH, χωρίς BSA) και φυγοκεντρίζεται για 1 

λεπτό στα 13,500 g5 έτσι ώστε να καθιζάνει ξανά το σύµπλεγµα ταννίνη-πρωτεΐνη και να 

σχηµατιστεί νέο δισκίο. Έπειτα, αποµακρύνεται το υπερκείµενο διάλυµα και 

προστίθενται  875 µL ενός ρυθµιστικού διαλύµατος που περιέχει 5% ΤΕΑ (v/v)  και 10% 

SDS (w/v). Το δείγµα παραµένει σε ακινησία για 10 λεπτά. Μετά την επώαση, το 

σωληνάριο αναδεύεται ισχυρά (vortex) ώστε να διαλυθεί τελείως το δισκίο ταννίνης-

πρωτεΐνης. Λόγω του γεγονότος ότι το δείγµα του εκχυλίσµατος των φλοιών ή του οίνου 

συχνά εµφανίζει µια background απορρόφηση, µετά τα δέκα λεπτά λαµβάνεται αµέσως η 

µέτρηση της background απορρόφησης στα 510 nm (Α). Έπειτα προστίθενται 125 µL 

του αντιδραστηρίου του χλωριούχου σιδήρου (δηλ. 10 mM FeCl3 σε 0,01Ν HCl) και 

µετά από 10 λεπτά ακινησίας ξαναλαµβάνεται η τιµή της απορρόφησης στα 510 nm (Α΄). 

Η τελική τιµή της απορροφήσεως των ταννινών λαµβάνεται αφαιρώντας την background 

απορρόφηση από την δεύτερη µέτρηση (δηλ. απορρόφηση ταννινών φλοιών =  Α΄-Α)6. 

Ως τυφλό δείγµα χρησιµοποιείται το ρυθµιστικό διάλυµα ΤΕΑ/SDS. 

 

 Συσκευή: φασµατοφωτόµετρο.  

 

                                                                                                                                                  
 
 
2 Στο συγκεκριµένο πείραµα το εκχύλισµα των φλοιών αραιώθηκε µε ρυθµιστικό διάλυµα που περιείχε 

12% αιθανόλη (v/v) και 5 gr/L τρυγικό οξύ. Το pH ρυθµίστηκε στην τιµή 3,3 µε NaOH (1N). 
3 Επίσης, στο συγκεκριµένο πείραµα η αραίωση ήταν 1:7. 
4 Στο συγκεκριµένο πείραµα η φυγοκέντρηση έγινε για 15 λεπτά στις 14,200 στροφές. 
5 Στο συγκεκριµένο πείραµα η δεύτερη φυγοκέντρηση έγινε για 5 λεπτά στις 14,200 στροφές. 
6 Στην περίπτωση των γιγάρτων, µετά την διάλυση του δισκίου, προστίθενται 125 µL του αντιδραστηρίου 

του χλωριούχου σιδήρου και το δείγµα επωάζεται για 10 λεπτά. Μετά τα 10 λεπτά λαµβάνεται η 

απορρόφηση στα 510 nm 
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 Χάραξη της πρότυπης καµπύλης. 

Για την χάραξη της καµπύλης αναφοράς χρησιµοποιείται (+)-κατεχίνη γνωστών 

συγκεντρώσεων από 25 ως 300 µg (25 – 50 – 75 – 100 – 150 – 200 – 250 – 300) 

συνδυάζοντας τις γνωστές συγκεντρώσεις του διαλύµατος 1 mg/mL κατεχίνης σε 10% 

αιθανόλης µε το ρυθµιστικό διάλυµα ΤΕΑ/SDS έτσι ώστε ο τελικός όγκος του δείγµατος 

να είναι 875 µL. Έπειτα προστίθενται 125 µL του αντιδραστηρίου FeCl3, το µείγµα 

αναδεύεται ισχυρά (vortex) και τέλος επωάζεται για 10 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου. 

Μετά τα 10 λεπτά λαµβάνεται η απορρόφηση στα 510 nm. Το δείγµα µε την µηδενική 

συγκέντρωση κατεχίνης παρασκευάζεται προσθέτοντας 125 µL του αντιδραστηρίου 

FeCl3 σε 875 µL του ρυθµιστικού διαλύµατος  ΤΕΑ/SDS. Η απορρόφηση του δείγµατος 

αυτού (στα 510 nm) αφαιρείται από τις απορροφήσεις των δειγµάτων γνωστών 

συγκεντρώσεων.  

 

 Έκφραση των αποτελεσµάτων: 

Οι τιµές των ταννινών από τον οίνο ή τα εκχυλίσµατα των φλοιών και των 

γιγάρτων λαµβάνονται από την καµπύλη αναφοράς και συνεπώς εκφράζονται σε mg 

κατεχίνης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1) Μεταβολή του βάρους των ραγών. 

 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σε περίπτωση υδατικού ελλείµµατος, οι ράγες 

έχουν µικρότερο βάρος συγκριτικά µε τις ράγες των πρέµνων που δέχθηκαν κάποιο 

επίπεδο ποτίσµατος. Πράγµατι, όπως φαίνεται και από τα δεδοµένα του πίνακα 2, τα 

απότιστα πρέµνα, ασχέτως υποκειµένου και χρονιάς, παρουσιάζουν µικρότερο βάρος 

ραγών ενώ τα πρέµνα που δέχθηκαν πλήρης άρδευση έχουν το µεγαλύτερο βάρος. 

 

Πίνακας 2: Μεταβολή του βάρους των ραγών ανάλογα µε το υποκείµενο, την άρδευση και 

την χρονιά. 

∆είγµα Βάρος 100 ραγών 

(g), χρονιά 2005, 

n=6 

Βάρος 100 ραγών 

(g), χρονιά 2006, 

n=6 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

S T0   
98,42a 9,14 79,94a 2,72 

S T50   105,90b 15,32 89,29b 6,70 

S T100   
122,65b 9,68 96,15b 5,01 

 

P T0   
90,60a 10,42 76,51a 5,47 

P T50  107,78b 9,28 100,73b 12,72 

P T100   120,55b 8,14 109,32b 12,38 

 

Αναλυτικότερα, µελετώντας και τους τρεις παράγοντες κατά το έτος 2005,  στα επί 

του SO4 πρέµνα, όταν η άρδευση είναι 0%, το βάρος 100 ραγών είναι 98,42±9,14 g ενώ 

όταν η άρδευση είναι 50%, το βάρος τους κυµαίνεται µεταξύ 105,90±15,32 g. Στην 

περίπτωση πλήρους άρδευσης, οι ράγες ζυγίζουν 122,65±9,68 g. Στα επί του 1103 Ρ 

απότιστα πρέµνα, το βάρος είναι 90,60±10,42 g. Στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% 

άρδευση, οι ράγες έχουν βάρος 107,78±9,28 g ενώ στα πρέµνα µε 100% άρδευση το 

βάρος των 100 ραγών είναι 120,55±8,14 g. 
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Κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, το βάρος 100 ραγών 

είναι 79,94±2,72 g, στα πρέµνα µε 50% άρδευση το βάρος τους κυµαίνεται µεταξύ 

89,29±6,70 g ενώ στα πρέµνα µε 100% άρδευση είναι  96,15±5,01 g. Οµοίως, στα  επί 

του 1103P απότιστα πρέµνα  το βάρος 100 ραγών έχει τιµή 76,51±5,47 g. Στα πρέµνα 

που δέχθηκαν 50% άρδευση το βάρος κυµαίνεται µεταξύ 100,73±12,72 g και στα πρέµνα 

µε πλήρη άρδευση οι ράγες ζυγίζουν 109,32±12,32 g. 

 

Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

Όµως, εξετάζοντας την αλληλεπίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και 

¨άρδευση¨, παρατηρούνται διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο υποκειµένων. Στα επί του 

SO4 πρέµνα, το µικρότερο βάρος έχουν οι ράγες των απότιστων ραγών ενώ αυξάνοντας 

το επίπεδο ποτίσµατος αυξάνεται και το βάρος των 100 ραγών. Παρά ταύτα, οι διαφορές 

µεταξύ των επεµβάσεων ποτίσµατος δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Από την άλλη, στα επί του 1103 Paulsen πρέµνα η διαφοροποίηση του βάρους 

µεταξύ των απότιστων πρέµνων και αυτών που δέχθηκαν κάποιο ποσοστό άρδευσης 

είναι στατιστικώς σηµαντική. Και στην περίπτωση αυτή, καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

ποτίσµατος αυξάνεται και το βάρος των  ραγών (Πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3:Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ επί του βάρους των ραγών. 

∆είγµα Βάρος 100 ραγών (g), 

n=18 

 Τιµή Std. Dev. 

S T0   89,18 11,44 

S T50   97,59 14,45 

S T100   109,40 15,33 

 

P T0   83,56a 10,90 

P T50  104,25b 11,68 

P T100   114,93b 11,89 

 

Συγκεκριµένα, στα επί του SO4 πρέµνα, το βάρος 100 ραγών κυµαίνεται µεταξύ 

των τιµών 89,18±11,44 g όταν το επίπεδο άρδευσης είναι µεδενικό. Στα πρέµνα που 
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δέχθηκαν 50% άρδευση οι ράγες έχουν βάρος 97,59±14,45 g ενώ όταν η επέµβαση 

άρδευσης ήταν 100% της ΕΤc τότε το βάρος είναι 109,40±15,33 g. 

Εν συνεχεία, στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα, οι ράγες ζυγίζουν 83,56±10,90 

g, ενώ στα 50% και 100% αρδευόµενα πρέµνα οι ράγες έχουν βάρος 104,25±11,68 g και 

114,93±11,89 g αντιστοίχως. 

 

Επίδραση του παράγοντα¨ άρδευση¨. 

 

Τα δεδοµένα του πίνακα 4 επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό ότι αυξάνοντας το επίπεδο 

άρδευσης των πρέµνων αυξάνεται το βάρος των ραγών. Έτσι, λοιπόν, τα απότιστα 

πρέµνα έχουν το χαµηλότερο βάρος (86,37±11,52 g), έπειτα ακολουθούν τα πρέµνα που 

δέχθηκαν 50% πότισµα µε βάρος ραγών 100,92±13,55 g ενώ τα πρέµνα που δέχθηκαν 

πλήρη άρδευση παρουσιάζουν το µεγαλύτερο βάρος 100 ραγών (112,17±13,99 g). 

 

Πίνακας 4: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ επί του βάρος των ραγών. 

Επίπεδο 

ποτίσµατος 

Βάρος 100 ραγών (g), 

n=36 

 Τιµή Std. Dev. 

0% 86,37a 11,52 

50% 100,92b 13,55 

100% 112,17b 13,99 
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2) Μεταβολή του νωπού βάρους των φλοιών. 

 

Έκτος από το βάρος των 100 ραγών, υπολογίστηκε και το νωπό βάρος των φλοιών 

100 ραγών. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 5, παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

µεταξύ των δύο υποκειµένων και των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος κατά τα έτη 2005 

και 2006. Τα απότιστα πρέµνα παρουσιάζουν το µικρότερο νωπό βάρος ενώ τα πρέµνα 

που δέχθηκαν 100% άρδευση έχουν το µεγαλύτερο νωπό βάρος φλοιών. Εξαίρεση 

αποτελούν τα επί του SO4 πρέµνα κατά το έτος 2006 όπου αυτά που δέχθηκαν 50% 

άρδευση έχουν το υψηλότερο νωπό βάρος αλλά οι διαφοροποιήσεις αυτές µεταξύ των 

αρδεύσεων δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. 

 

Πίνακας 5: Μεταβολή του νωπού βάρους των φλοιών ανάλογα µε το υποκείµενο, την άρδευση 

και την χρονιά. 

∆είγµα Νωπό βάρος 

φλοιών (g), 

χρονιά 2005, 

n=6 

Νωπό βάρος 

φλοιών (g), 

χρονιά 2006, 

n=6 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

S T0   19,13a 2,16 17,64 4,50 

S T50   22,01b 3,21 22,46 0,71 

S T100   25,24b 2,81 19,26 3,30 

 

P T0   18,38a 1,00 14,30a 1,62 

P T50  22,63b 3,48 18,03b 3,06 

P T100   25,03b 2,51 23,86b 3,99 

 

Έτσι, κατά το έτος 2005, στα επί του SO4 απότιστα πρέµνα, το νωπό βάρος των 

ραγών είναι 19,13±2,16 g ενώ στα ειµί αρδευόµενα και αρδευόµενα το βάρος είναι 

µεγαλύτερο µε τιµές µεταξύ 22,01±3,21 g και 25,24±2,81 g αντιστοίχως. Στα επί του 

1103 Ρ πρέµνα, στην περίπτωση µε 0% άρδευση, το νωπό βάρος είναι 18,38±1,00 g ενώ 
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µε 50% άρδευση το βάρος των φλοιών κυµαίνεται µεταξύ 22,63±3,48 g. Στην περίπτωση 

της πλήρους άρδευσης, το νωπό βάρος είναι  25,03±2,51 g. 

 Οµοίως κατά το έτος 2006 στα επί του SO4 πρέµνα, το νωπό βάρος των φλοιών 

100 ραγών είναι 17,64±4,50 g στα µη αρδευόµενα πρέµνα. Όταν η άρδευση είναι 50%,  

οι φλοιοί ζυγίζουν 22,46±0,71 g ενώ στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης ζυγίζουν 

19,26±3,30 g. Με άλλα λόγια, διαφορές µεταξύ των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος δεν 

είναι στατιστικώς σηµαντικές. Αντιθέτως, στα επί του 1103Ρ πρέµνα υπάρχει στατιστική 

διαφοροποίση. Στην περίπτωση απουσίας άρδευσης, το βάρος των φλοιών είναι 

14,30±1,62 g, στην περίπτωση 50% άρδευσης είναι 18,03±3,06  g και στην πλήρη 

άρδευση είναι 23,86±3,99 g. 

 

 

Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Όσον αφορά την επίδραση του ¨υποκειµένου¨ και του ¨επιπέδου άρδευσης¨ 

υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποίησεις σύµφωνα µε τον πίνακα 6. Όπως και στην 

περίπτωση του βάρους των 100 ραγών οµοίως και στην περίπτωση των φλοιών, καθώς 

αυξάνεται το ποσοστό άρδευσης αυξαίνεται και το νωπό βάρος των.  Η ενδιαφέρουσα 

παρατήρηση έγκειται  στο γεγονός ότι στα επί του SO4 πρέµνα οι διαφορές των βαρών 

των φλοιών δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση των 

επί του 1103 Ρ πρέµνων όπου η διαφορά µεταξύ του βάρους των φλοιών προερχόµενων 

από απότιστα πρέµνα και των φλοιών από πρέµνα που αρδεύτηκαν, είναι σηµαντική.  
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Πίνακας 6: Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ επί του νωπού βάρους των 

φλοιών. 

∆είγµα Νωπό βάρος φλοιών (g), 

n=18 

 Τιµή Std. Dev. 

S T0   18,38 3,61 

S T50   22,24 2,34 

S T100   22,25 4,28 

 

P T0   16,34a 2,44 

P T50  20,33b 4,01 

P T100   24,45b 3,38 

 

Συγκεκριµένα, στα επί του SO4 πρέµνα, το νωπό βάρος των φλοιών κυµαίνεται 

µεταξύ των τιµών 18,38±3,61 g όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 0%. Στα πρέµνα που 

δέχθηκαν 50% άρδευση οι φλοιοί έχουν βάρος 22,24±2,34 g ενώ όταν η επέµβαση 

άρδευσης ήταν 100% της ΕΤc τότε το βάρος είναι 22,25±4,28 g. 

 Στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα, οι φλοιοί ζυγίζουν 16,34±2,44 g, ενώ στα 

50% και 100% αρδευόµενα πρέµνα οι φλοιοί έχουν βάρος 20,33±4,01 g και 24,45±3,38 g 

αντιστοίχως. 

 

 

Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Παρατηρώντας τα δεδοµένα του πίνακα 7 συµπεραίνεται ότι η άρδευση επηρεάζει  

και το νωπό βάρος των φλοιών, δεδοµένου ότι το βάρος των φλοιών των ραγών των 

πρέµνων που δέχθηκαν καµία επέµβαση άρδευσης διαφοροποιείται στατιστικώς 

σηµαντικά από τα βάρη των φλοιών των ραγών των πρέµνων που αρδεύτηκαν. 
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Πίνακας 7: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ επί του νωπού βάρους των φλοιών. 

Επίπεδο 

ποτίσµατος 

Νωπό βάρος 

φλοιών (g), n=36 

Τιµή Std. Dev. 

0% 17,36a 3,25 

50% 21,28b 3,42 

100% 23,35b 4,01 

 

Έτσι, λοιπόν, τα απότιστα πρέµνα έχουν το µικρότερο νωπό βάρος φλοιών, έχοντας 

τιµή 17,36±3,25 g, έπειτα ακολουθούν τα πρέµνα που δέχθηκαν 50% πότισµα µε βάρος 

φλοιών 21,28±3,42 g ενώ τα πρέµνα που δέχθηκαν πλήρη άρδευση έχουν το µεγαλύτερο 

νωπό βάρος φλοιών (23,35±4,01 g). 

 

 

 

 

3) Προσδιορισµός πολυφαινολικής ωριµότητας. 

 

1. Προσδιορισµός του δείκτη εκχυλισµατικότητας. 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο δείκτης εκχυλισµατικότητας αποτελεί ένα 

χρήσιµο δείκτη προσδιορισµού της πολυφαινολικής ωριµότητας των ραγών. 

Μελετώντας τα δεδοµένα του Πίνακα 8, παρατηρείται ότι για το έτος 2005 και για 

τα δύο υποκείµενα, ο δείκτης εκχυλισµατικότητας µειώνεται καθώς αυξάνεται το επίπεδο 

άρδευσης. Αντιθέτως, στο έτος 2006, στα επί του SO4 πρέµνα, ο δείκτης 

εκχυλισµατικότητας αυξάνεται µε την αύξηση του ποσοστού άρδευσης ενώ στα επί του 

1103 Ρ πρέµνα, ο δείκτης µειώνεται.  Όµως, σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 

επεµβάσεων παρατηρείται µόνο κατά το έτος 2005 και στα επί του 1103Ρ πρέµνα. 
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Πίνακας 8: ∆ιακυµάνσεις του δείκτη εκχυλισµατικότητας µεταξύ των παραγόντων  ¨χρονιά¨, 

¨υποκείµενο¨  και ¨άρδευση¨. 

∆είγµα 
∆είκτης εκχυλισµατικότητας, n=6 

2005 2006 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

S T0   34,5 4,9 38,5 12,6 

S T50   29,1 7,1 41,8 6,1 

S T100   25,0 11,3 50,8 11,1 

 

P T0   35,6a 7,6 36,2                                                                                                                          10,6 

P T50  22,8b 4,8 30,2 16,5 

P T100   20,4b 2,3 27,1 2,9 

 

Αναλυτικότερα, το έτος 2005, στα επί του SO4 πρέµνα, µε επίπεδο άρδευσης 0%, ο 

δείκτης εκχυλισµατικότητας είναι 34,5±4,9, µε 50% άρδευση είναι 29,1±7,1 ενώ µε 

100% άρδευση η τιµή του δείκτη κυµαίνεται µεταξύ 25,0±11,3. Φαίνεται, λοιπόν, ότι στα 

απότιστα πρέµνα είναι µεγαλύτερος ο δείκτης εκχυλισµατικότητας. Παρά ταύτα, η 

διαφοροποίηση αυτή δεν είναι στατιστικώς σηµαντική. 

Από την άλλη, στα επί του 1103 Paulsen απότιστα πρέµνα, ο δείκτης 

εκχυλισµατικότητας παρουσιάζει στατιστικώς σηµαντική διαφορά. Συγκεκριµένα στα 

πρέµνα µε 0% πότισµα, ο δείκτης είναι σαφώς υψηλότερος έχοντας τιµή 35,6±7,6 ενώ 

στα πρέµνα µε 50% και 100% ο δείκτης κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 22,8±4,8 και 

20,4±2,3 αντιστοίχως.  

Κατά το έτος 2006, τόσο στα επί του SO4 πρέµνα όσο και στα επί του 1103 

Paulsen πρέµνα, ο δείκτης δεν διαφοροποιείται σηµαντικά. Αναλυτικότερα, στα επί του 

SO4 πρέµνα, ο δείκτης είναι 38,5±12,6, 41,8±6,1 και 50,8±11,1 όταν η άρδευση είναι 

0%, 50% και 100% αντιστοίχως. Οµοίως στα  επί του 1103P απότιστα πρέµνα ο δείκτης 

έχει τιµή 36,2±10,6, στα 50% αρδευόµενα πρέµνα κυµαίνεται µεταξύ 30,2±16,5 και στα 

πρέµνα µε πλήρη άρδευση ο δείκτης έχει τιµή 27,1±2,9 (Πίνακας 8). 
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Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Η παραπάνω διαφοροποίηση παρατηρείται και στα δεδοµένα του Πίνακα 9. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στα επί του SO4 πρέµνα ο δείκτης εκχυλισµατικότητας δεν 

επηρεάζεται από τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. Ωστόσο στα επί του 

1103Ρ πρέµνα, η τιµή του δείκτη είναι στατιστικώς µεγαλύτερη στα πρέµνα που δεν 

αρδεύτηκαν. 

 

Πίνακας 9: Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ επί του δείκτη 

εκχυλισµατικότητας. 

∆είγµα 

∆είκτης 

εκχυλισµατικότητας, 

n=18 

Τιµή Std. Dev. 

S T0   36,5 8,9 

S T50   35,4 9,1 

S T100   37,9 17,3 

 

P T0   35,9a 8,2 

P T50  26,5b 11,6 

P T100   23,8b 4,4 

 

Συγκεκριµένα, στα επί του SO4 πρέµνα, ο δείκτης εκχυλισµατικότητας είχε τιµές 

36,5±8,9 στην περίπτωση 0% άρδευσης, 35,4±9,1 στην περίπτωση 50% άρδευσης και 

37,9±17,3 στην περίπτωση 100% άρδευσης. Εν συνεχεία, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, ο 

δείκτης εκχυλισµατικότητας κυµαινόταν µεταξύ των τιµών 35,9±8,2 στην περίπτωση 0% 

άρδευσης ενώ στην περίπτωση 50% και 100% άρδευσης ήταν 26,5±11,6 και 23,8±4,4 

αντιστοίχως. 
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Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Ο δείκτης εκχυλισµατικότητας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το επίπεδο 

άρδευσης. Πράγµατι, όταν τα πρέµνα δεν αρδεύτηκαν, ο δείκτης εκχυλισµατικότητας 

είχε τιµή 36,2±8,2. Όταν δέχθηκαν 50% άρδευση, ο δείκτης είχε τιµή 31,0±11,0 και 

30,8±14,1 στην περίπτωση 100% άρδευσης. 

 

Πίνακας 10: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ επί του δείκτη εκχυλισµατικότητας. 

 

Επίπεδο 

άρδευσης 

∆είκτης 

εκχυλισµατικότητας, 

n=36 

Τιµή Std. Dev. 

0  % 36,2 8,2 

50% 31,0 11,0 

100 % 30,8 14,1 

 

 

 

2. Προσδιορισµός των ολικών και εκχυλιζόµενων ανθοκυανών. 

 

 Οι συγκεντρώσεις των ολικών ανθοκυανών και των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών 

εκφράστηκαν :  

 ως mg/ράγα και 

 

 ως mg/L. 
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/ράγα 

 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 11, οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών δεν 

διαφοροποιούνται µεταξύ των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος και των δύο υποκειµένων 

κατά το έτος 2005 όταν είναι εκφρασµένες ως mg/ράγα. Βέβαια, κατά το έτος 2006 

υπάρχει διαφοροποίηση στα επί του 1103Ρ πρέµνα δεδοµένου ότι τα πρέµνα που 

δέχθηκαν πλήρη άρδευση παρουσιάζουν την υψηλότερη συγκέντρωση εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών.  

 

Πίνακας 11: Επίδραση των τριών παραγόντων  (¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨  και ¨άρδευση¨) στις 

συγκεντρώσεις των ολικών και των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/ράγα. 

 

∆είγµα χρονιά 2005, n=6 χρονιά 2006, n=6 

Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, 

mg/ράγα) 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, 

mg/ράγα) 

Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, 

mg/ράγα) 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, 

mg/ράγα) 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

S T0   0,6 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0,3 0,0 

S T50   0,7 0,2 0,5 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 

S T100   0,6 0,2 0,4 0,1 0,7 0,2 0,3 0,0 

 

P T0   0,7 0,2 0,4 0,1 0,5 0,1 0,30a 0,1 

P T50  0,7 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 0,34b 0,1 

P T100   0,6 0,1 0,4 0,1 0,6 0,1 0,42b 0,0 

 

Όσον αφορά τις ολικές ανθοκυάνες, στα επί του SO4 πρέµνα κατά το έτος 2005, η 

συγκέντρωσή τους κυµαίνεται µεταξύ 0,6±0,2 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 

0% και 100% ενώ στα πρέµνα µε 50% άρδευση η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών 

είναι 0,7±0,2 mg/ράγα. Οµοίως, στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση 
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των ολικών ανθοκυανών είναι 0,7±0,2 mg/ράγα, στα 50% αρδευόµενα είναι 0,7±0,4 

mg/ράγα και στα πλήρως αρδευόµενα πρέµνα είναι 0,6±0,1 mg/ράγα. 

Ούτε κατά το έτος 2006 υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων 

των ολικών ανθοκυανών. Στα επί του SO4 πρέµνα µε 0% πότισµα, η συγκέντρωσή τους 

κυµαίνεται µεταξύ 0,5±0,1 mg/ράγα, στα πρέµνα µε 50% πότισµα κυµαίνεται 0,6±0,2 

mg/ράγα και στα πρέµνα µε 100% άρδευση είναι 0,7±0,2 mg/ράγα. Εν συνεχεία, στα επί 

του 1103Ρ απότιστα πρέµνα η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών είναι 0,5±0,1 

mg/ράγα, στα 50% αρδευόµενα είναι 0,5±0,2 mg/ράγα και στα πλήρως αρδευόµενα 

πρέµνα είναι 0,6±0,1 mg/ράγα.  

Όσον αφορά τις εκχυλιζόµενες ανθοκυάνες, κατά το έτος 2005 και στα επί του SO4 

πρέµνα, η συγκέντρωση των είναι 0,4±0,1 mg/ράγα στα µη αρδευόµενα και πλήρως 

αρδευόµενα πρέµνα ενώ όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωσή τους είναι 0,5±0,1 

mg/ράγα. Οµοίως, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, στην περίπτωση απουσίας άρδευσης και 

πλήρης άρδευσης, η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 0,4±0,1 

mg/ράγα ενώ στην περίπτωση 50% άρδευσης είναι  0,5±0,2 mg/ράγα.  

Από την άλλη, κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των 

εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 0,3±0,0 mg/ράγα στα µη αρδευόµενα και πλήρως 

αρδευόµενα πρέµνα ενώ όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωσή τους κυµαίνεται 

µεταξύ 0,3±0,1 mg/ράγα. Όµως στα επί του 1103Ρ πρέµνα υπάρχει σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ των επεµβάσεων ποτίσµατος. Πιο αναλυτικά, στα απότιστα και 

στα ηµι αρδευόµενα πρέµνα η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 

0,3±0,1 mg/ράγα ενώ στα πλήρως αρδευόµενα είναι  0,4±0,0 mg/ράγα. 

 

 

Επίδραση του ¨υποκειµένου¨ και της ¨άρδευσης¨. 

 

Εξετάζοντας την επίδραση και των δύο παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ 

στην συγκέντρωση των ολικών και εκχυλιζόµενων ανθοκυανών, δεν παρατηρούνται 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων.  
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Πίνακας 12: Επίδραση των  παραγόντων  ¨υποκείµενο¨  και ¨άρδευση¨ στις συγκεντρώσεις των 

ολικών και των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/ράγα. 

∆είγµα Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, 

mg/ράγα), 

n=18 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, 

mg/ράγα), 

n=18 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

S T0   0,5 0,1 0,4 0,1 

S T50   0,6 0,2 0,5 0,2 

S T100   0,6 0,2 0,4 0,1 

 

P T0   0,6 0,2 0,4 0,1 

P T50  0,6 0,3 0,5 0,2 

P T100   0,6 0,1 0,4 0,1 

 

Αναλυτικότερα, στα επί του SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών 

είναι 0,5±0,1 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 0%, ενώ όταν το επίπεδο 

άρδευσης είναι 50% και 100% τότε η συγκέντρωση είναι 0,6±0,2 mg/ράγα. Στα επί του 

1103Ρ πρέµνα, οι ολικές ανθοκυάνες έχουν την ίδια περίπου συγκέντρωση και για τις 

τρείς επεµβάσεις (0,6±0,2 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 0%, ενώ στα πρέµνα 

που δέχθηκαν 50% άρδευση και 100% άρδευση η συγκέντρωση των ανθοκυανών είναι 

0,6±0,3 mg/ράγα και 0,6±0,1 mg/ράγα αντιστοίχως). 

Η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών, στα επί του SO4 πρέµνα, είναι 

0,4±0,1 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 0% και 50%, και 0,5±0,2 mg/ράγα όταν 

το επίπεδο άρδευσης είναι 100%. Στα επί του 1103Ρ πρέµνα που δεν αρδευτήκαν και σε 

αυτά που δέχθηκαν 100% άρδευση, η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών 

είναι 0,4±0,1 mg/ράγα ενώ στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση η συγκέντρωση είναι 

0,5±0,2 mg/ράγα. 
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Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Η άρδευση αποκλειστικά, δεν φαίνεται να επηρεάζει την συγκέντρωση ούτε των 

ολικών ούτε των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών. Έτσι, η συγκέντρωση των ολικών 

ανθοκυανών κυµαίνεται γύρω στα 0,6±0,2 mg/ράγα καιµ για τις τρεις επεµβάσεις 

άρδευσης. Στην περίπτωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών στα 0,4±0,1 mg/ράγα, στην 

περίπτωση 0% και 100% άρδευσης. Όταν όµως, το επίπεδο άρδευσης είναι 50% η 

συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών 0,5±0,1 mg/ράγα mg/ράγα (Πίνακας 14). 

 

Πίνακας 13: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ στις συγκεντρώσεις των ολικών και των 

εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/ράγα. 

 

Επίπεδο 

άρδευσης 

Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, 

mg/ράγα), 

n=36 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, 

mg/ράγα), 

n=36 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

0 %   0,6 0,2 0,4 0,1 

50 %   0,6 0,2 0,5 0,1 

100 %   0,6 0,2 0,4 0,1 
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/L 

 

Όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως mg/L, φαίνεται τα απότιστα πρέµνα να 

έχουν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ολικών και εκχυλιζόµενων ανθοκυανών συγκριτικά 

µε τις συγκεντρώσεις των ανθοκυανών από φλοιούς  ραγών που προέρχονται από πρέµνα 

που δέχθηκαν 100% άρδευση. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές. 

 

Πίνακας 14: Επίδραση των τριών παραγόντων  (¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨  και ¨άρδευση¨) στις 

συγκεντρώσεις των ολικών και τω εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/L .  

∆είγµα χρονιά 2005, n=6 χρονιά 2006, n=6 

Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, mg/L) 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, mg/L) 

Ολικές 

ανθοκυάνες 

(pH 1, mg/L) 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες 

(pH 3.2, mg/L) 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

S T0   1237 337 807 201 1174 342 693 62 

S T50   993 290 691 125 1157 468 655 186 

S T100   747 349 538 179 1320 436 621 86 

 

P T0   1439 510 902 242 1168 394 718 143 

P T50  934 475 706 309 961 526 613 180 

P T100   690 132 547 89 933 204 665 110 

 

Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2005,  στα επί του SO4 πρέµνα, όταν η άρδευση είναι 

0%, η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών είναι 1237±337 mg/L ενώ όταν η άρδευση 

είναι 50%, η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 993±290 mg/L. Στην περίπτωση πλήρους 

άρδευσης, η συγκέντρωση είναι 747±349 mg/L. Στα επί του 1103 Ρ απότιστα πρέµνα, η 

συγκέντρωση είναι 1439±510 mg/L. Στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, η 

συγκέντρωση είναι 934±475 mg/L ενώ στα πρέµνα που δέχθηκαν 100% άρδευση είναι 

690±132 mg/L. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα απότιστα πρέµνα παρουσιάζουν υψηλότερη 
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συγκέντρωση σε ολικές φαινόλες. Παρά ταύτα, οι διαφορές µεταξύ των τριών 

επεµβάσεων άρδευσης δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. 

Κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση των 

ολικών ανθοκυανών είναι 1174±342mg/L, στα πρέµνα µε 50% άρδευση η συγκέντρωσή 

τους κυµαίνεται µεταξύ 1157±468 mg/L ενώ στα πρέµνα µε 100% άρδευση η 

συγκέντρωση είναι  1320±436 mg/L. Οµοίως, στην περίπτωση των επί του 1103Ρ 

πρέµνα, όπου τα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών 

είναι 1168±394 mg/L. Όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση των ολικών 

ανθοκυανών είναι 961±526 mg/L ενώ όταν είναι 100% η συγκέντρωση κυµαίνεται 

µεταξύ 933±204 mg/L. 

Παροµοίως, στην περίπτωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών κατά το έτος 2005, 

στα επί του SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των είναι 807±201 mg/L στα µη αρδευόµενα 

πρέµνα. Όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωσή τους είναι 691±125 mg/L ενώ στην 

περίπτωση της πλήρους άρδευσης είναι 538±179 mg/L. Οµοίως, στα επί του 1103Ρ 

πρέµνα, στην περίπτωση απουσίας άρδευσης, η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών είναι 902±242 mg/L, στην περίπτωση 50% άρδευσης είναι  706±309 mg/L 

ενώ στην πλήρη άρδευση είναι 547±89 mg/L. 

Κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση των 

εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 693±62 mg/L. Όταν η άρδευση είναι 50%, η 

συγκέντρωσή τους είναι 655±186 mg/L ενώ στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης είναι 

621±86 mg/L. Από την άλλη, στα επί του 1103Ρ µη αρδευόµενα πρέµνα η συγκέντρωση 

των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 718±143 mg/L, στην περίπτωση 50% άρδευσης 

είναι 613±180 mg/L και στην πλήρη άρδευση είναι 665±110 mg/L (Πίνακας 14). 
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Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Μελετώντας τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨, δεν παρατηρείται 

σηµαντική διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων των ολικών ανθοκυανών στα επί του 

SO4 πρέµνα ενώ στα επί του 1103Ρ, τα πλήρως αρδευόµενα πρέµνα παρουσιάζουν 

σαφώς µικρότερη συγκέντρωση ολικών ανθοκυανών. Όσο για τις εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες, φαίνεται οµοίως να είναι σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα απότιστα 

πρέµνα. Παρ’ όλ’ αυτά, η συγκέντρωσή τους δεν φαίνεται να επηρεάζεται σηµαντικά 

ούτε από το υποκείµενο ούτε από το επίπεδο άρδευσης. 

 
Πίνακας 15: Επίδραση των  παραγόντων  ¨υποκείµενο¨  και ¨άρδευση¨ στις συγκεντρώσεις των 

ολικών και των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/ L 

∆είγµα Ολικές 

ανθοκυάνες (pH 

1, mg/L), n=18 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες (pH 

3.2, mg/L), n=18 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

S T0   1205,5 306,9 750,0 145,3 

S T50   1074,7 364,3 672,7 143,8 

S T100   1033,5 480,1 579,6 135,3 

 

P T0   1303,3a 432,9 810,2 202,6 

P T50  947,5b 451,7 659,7 231,9 

P T100   811,4b 208,3 606,0 113,6 

 

Συγκεκριµένα, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση των 

ολικών ανθοκυανών είναι 1205,5±306,9 mg/L, στα πρέµνα µε 50% άρδευση η 

συγκέντρωσή τους κυµαίνεται µεταξύ 1074,7±364,3 mg/L ενώ στα πρέµνα µε 100% 

άρδευση η συγκέντρωση είναι  1033,5±480,1 mg/L. Συνεπώς, οι διαφορές µεταξύ των 

τριών επεµβάσεων ποτίσµατος δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. Αυτό δεν ισχύει στην 

περίπτωση των επί του 1103 Ρ πρέµνα, όπου στα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν διαφέρουν 

στατιστικώς σηµαντικά συγκριτικά µε την συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών των 
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πρέµνων που δέχθηκαν 100% άρδευση. Αναλυτικότερα, στα πρέµνα µε 0% άρδευση, η 

συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών είναι 1303,3±432,9 mg/L. Όταν η άρδευση είναι 

50%, η συγκέντρωση τω ολικών ανθοκυανών είναι 947,5±451,7 mg/L ενώ όταν είναι 

100% η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 811,4±208,3 mg/L. 

Παροµοίως, στην περίπτωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών, στα επί του SO4µη 

αρδευόµενα  πρέµνα, η συγκέντρωσή τους είναι 750,0±145,3 mg/L. Όταν η άρδευση 

είναι 50%, η συγκέντρωσή τους είναι 672,7±143,8 mg/L ενώ στην περίπτωση της 

πλήρους άρδευσης είναι 579,6±135,3 mg/L. Οµοίως, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, στην 

περίπτωση απουσίας άρδευσης, η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων ανθοκυανών είναι 

810,2±202,6 mg/L, στην περίπτωση 50% άρδευσης είναι  659,7±231,9 mg/L ενώ στην 

πλήρη άρδευση είναι 606,0±113,6 mg/L. 

 

Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

Εξετάζοντας µόνο τον παράγοντα ¨άρδευση¨ φαίνεται να βρίσκονται σε 

µεγαλύτερη συγκέντρωση οι ολικές ανθοκυάνες όταν το ποσοστό άρδευσης είναι 0%. 

Παρά ταύτα, οι διαφορές µεταξύ των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και στις εκχυλιζόµενες ανθοκυάνες. Στην 

προκειµένη περίπτωση η συγκέντρωσή τους είναι µεγαλύτερη στα µη αρδευόµενα 

πρέµνα η οποία διαφοροποιείται σηµαντικά συγκριτικά µε την συγκέντρωση των 

εκχυλιζόµενων ανθοκυανών στα πλήρως αρδευόµενα πρέµνα.  

 

Πίνακας 16: Επίδραση του  παράγοντα  ¨άρδευση¨ στις συγκεντρώσεις των ολικών και των 

εκχυλιζόµενων ανθοκυανών εκφρασµένες ως mg/L. 

 

Επίπεδο 

άρδευσης 

Ολικές 

ανθοκυάνες (pH 

1, mg/L), n=36 

Εκχυλιζόµενες 

ανθοκυάνες (pH 

3.2, mg/L), n=36 

 

Τιµή 

Std. 

Dev. Τιµή 

Std. 

Dev. 

0%   1254,5 361,4 780,1a 171,0 

50%   1011,1 396,9 666,2a 184,1 

100%   922,5 371,8 592,8b 119,9 
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Αναλυτικότερα, η συγκέντρωση των ολικών ανθοκυανών στα µη αρδευόµενα 

πρέµνα είναι 1254,5±361,4 mg/L, στα 50% αρδευόµενα 1011,1±396,9 mg/L και στα 

πλήρως αρδευόµενα 922,5±371,8 mg/L. Οµοίως η συγκέντρωση των εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών στα απότιστα πρέµνα είναι 780,1±171,0 mg/L, στα 50% αρδευόµενα 

666,2±184,1 mg/L ενώ στα πλήρως αρδευόµενα 592,8±119,9 mg/L. 

 

 

 

 

 

4) Αποτελέσµατα HPLC. 

 

Εικόνα 24: Η σειρά έκλουσης των µονογλυκοζιτών 1) διαλύτης, 2) δελφινιδίνη, 3) κυανιδίνη, 4) 

πετουνιδίνη, 5) παιονιδίνη, 6) µαλβιδίνη, 7) οξικός εστέρας της µαλβιδίνης, 8) κουµαρικός 

εστέρας της µαλβιδίνης. 

 

Με την χρήση της µεθόδου της HPLC, είναι εφικτός ο ποσοτικός και ο ποιοτικός 

προσδιορισµός των µονογλυκοζιτών των ανθοκυανών. Στην συγκεκριµένη µελέτη 

προσδιορίστηκαν πέντε µονογλυκοζίτες και δύο ακυλιωµένες ανθοκυάνες. Συγκεκριµένα 

προσδιορίστηκαν οι δελφινιδίνη, κυανιδίνη, πετουνιδίνη, παιονιδίνη και µαλβιδίνη ενώ οι 

ακυλιωµένες ανθοκυάνες ήταν ο κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης και ο οξικός 

εστέρας της µαλβιδίνης. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 28, πρώτα εκλούεται ο πιο 

πολωµένος µονογλυκοζίτης (δελφινιδίνη) καταλήγοντας µε την λιγότερο πολωµένη 

ακυλιωµένη ανθοκυάνη (κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης). Με άλλα λόγια, και ο 

χρόνος έκλουσης αποτελεί στοιχείο  ταυτοποίησης της εκάστοτε ανθοκυάνης.  
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Πίνακας 17: Χρόνοι έκλουσης των µονογλυκοζιτών των ανθοκυανών. 

Μονογλυκοζίτης Χρόνος έκλουσης  Τυπική απόκλιση 

∆ελφινιδίνη 10,58 ± 0,69 

Κυανιδίνη 12,13 ± 0,65 

Πετουνιδίνη 13,42 ± 0,70 

Παιονιδίνη 14,63 ± 0,66 

Μαλβιδίνη 15,54 ± 0,66 

Οξικός εστέρας της 

µαλβιδίνης 
22,43 ± 0,85 

Κουµαρικός εστέρας της 

µαλβιδίνης 
         24,56 ± 1,36 

 

Στο παρόν πείραµα, οι χρόνοι έκλουσης παρατίθενται στον Πίνακα 17. Έτσι, η 

δελφινιδίνη εκλούεται στα πρώτα 10,58±0,69 min, η κυανιδίνη στα 12,13±0,65 min, η 

πετουνιδίνη στα 13,42±0,70 min, η παιονιδίνη στα 14,63±0,66 min, η µαλβιδίνη στα 

15,54±0,66 min, ο οξικός εστέρας της µαλβιδίνης στα 22,43±0,85 min και τέλος, ο 

κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης εκλούεται στα 24,56±1,36 min.  
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Εικόνα 25: Καµπύλη αναφοράς προσδιορισµού των 3-µονογλυκοζιτών των ανθοκυανών µε τη 

µέθοδο HPLC. 

 
Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών υπολογίστηκαν µε την βοήθεια πρότυπης 

καµπύλης της µορφής  y = 2,0386x + 0,0722, µε R2
 = 0,9986 και εκφράστηκαν µε τρεις 

τρόπους: 

 Ως mg µαλβιδίνης/ράγα και  

 

 ως mg µαλβιδίνης/g νωπού βάρους φλοιών. 

 

 

 

 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/ράγα 

 

Μελετώντας και τους τρείς παράγοντες (χρονιά, υποκείµενο και επίπεδο άρδευσης), 

κατά το έτος 2005, παρατηρείται µια µικρή υπεροχή των συγκεντρώσεων των 

ανθοκυανών στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, µε εξαίρεση την µαλβιδίνη και τον 

κουµαρικό εστέρα της µαλβιδίνης, οι οποίες βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

στα απότιστα πρέµνα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο µονογλυκοζίτης της µαλβιδίνης είναι η 

ανθοκυάνη που απαντάται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις συγκριτικά µε τις υπόλοιπες 

ανθοκυάνες. Παρά ταύτα, δεν παρατηρούνται σηµαντικές στατιστικές διαφορές στις 

συγκεντρώσεις των ανθοκυανών µεταξύ των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος και των δύο 

υποκείµενων. Οι συγκεντρώσεις της κυανιδίνης και του οξικού εστέρα της µαλβιδίνης 

είναι αµελητέες και για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται.  
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Πίνακας 18: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών το έτος 2005 εκφρασµένες ως mg/ράγα. 

Ανθοκυάνες  (mg/ράγα), χρονιά 2005, n=6 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,05 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 0,61 0,07 0,03 0,01 

ST50 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02 0,59 0,09 0,03 0,01 

ST100 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,43 0,16 0,02 0,02 

 

PT0 0,03 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,61 0,10 0,04 0,02 

PT50 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,01 0,49 0,12 0,03 0,02 

PT100 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,47 0,05 0,02 0,00 

 

Αναλυτικότερα, στα επί του υποκειµένου SO4 πρέµνα που δεν δέχθηκαν πότισµα, η 

συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,05±0,03 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 

0,05±0,02 mg/ράγα, της παιονιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,02±0,01 mg/ράγα και του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,03±0,01 mg/ράγα. Την µεγαλύτερη 

συγκέντρωση παρουσιάζει η µαλβιδίνη της οποίας η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 

0,61±0,07 mg/ράγα. Στη περίπτωση όπου η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,06±0,06 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,06±0,04 mg/ράγα, της 

παιονιδίνης 0,03±0,02 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,03±0,01 mg/ράγα. Και στην περίπτωση αυτή η µαλβιδίνη έχει την µεγαλύτερη 

συγκέντρωση µε 0,59±0,09 mg/ράγα. Όσο για την περίπτωση της πλήρους άρδευσης, η 

συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,04±0,04 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 

0,04±0,03 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,03±0,02 mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,43±0,16 

mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,02±0,02 mg/ράγα.  

Στα επί του 1103 Paulsen µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης 

είναι 0,03±0,02 mg/ράγα, της πετουνιδίνης 0,04±0,02 mg/ράγα, της παιονιδίνης 



Αποτελέσµατα 

                          

 106

0,02±0,01 mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,61±0,10 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,04±0,02 mg/ράγα. Στα 50% αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,05±0,05 mg/ράγα, της πετουνιδίνης 0,05±0,04 mg/ράγα, της 

παιονιδίνης 0,03±0,01 mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,49±0,12 mg/ράγα και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,03±0,02 mg/ράγα. Στα πρέµνα που δέχθηκαν 100% 

πότισµα, οι συγκεντρώσεις της δελφινιδίνης, της πετουνιδίνης και της παιονιδίνης είναι 

0,02±0,01 mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,47±0,05 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,02±0,00 mg/ράγα  (Πίνακας 18).  

 

 

Παρατηρήσεις του έτους 2006. 

 

Κατά το έτος 2006 παρατηρείται επίσης µια µικρή υπεροχή των συγκεντρώσεων 

των ανθοκυανών στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% πότισµα, σύµφωνα µε τα δεδοµένα του 

πίνακα 19. Και σε αυτή την περίπτωση αυτή ο µονογλυκοζίτης της µαλβιδίνης είναι η 

ανθοκυάνη που απαντάται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ενώ οι υπόλοιπες ανθοκυάνες 

βρίσκονται σε παραπλήσιες συγκεντρώσεις. Όµως και στην περίπτωση αυτή, η 

διαφοροποίηση αυτή δεν είναι στατιστικώς σηµαντική µεταξύ των επεµβάσεων 

άρδευσης και στα δύο υποκείµενα. Οµοίως, οι συγκεντρώσεις της κυανιδίνης και του 

οξικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι αµελητέες και για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται. 
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Πίνακας 19: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών το έτος 2006 εκφρασµένες ως mg/ράγα. 

Ανθοκυάνες  (mg/ράγα), χρονιά 2006, n=6 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,01 0,52 0,02 0,03 0,01 

ST50 0,05 0,04 0,05 0,03 0,04 0,02 0,56 0,06 0,04 0,01 

ST100 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,53 0,14 0,04 0,02 

 

PT0 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,56 0,10 0,04 0,01 

PT50 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,56 0,12 0,04 0,02 

PT100 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,63 0,05 0,04 0,01 

 

Αναλυτικότερα, στα επί του υποκειµένου SO4 απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση 

της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,03±0,02 mg/ράγα, της πετουνιδίνης µεταξύ 

0,03±0,01 mg/ράγα, της παιονιδίνης µεταξύ 0,03±0,01 mg/ράγα και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,03±0,01 mg/ράγα. Την µεγαλύτερη 

συγκέντρωση παρουσιάζει, επίσης, η µαλβιδίνη της οποίας η συγκέντρωση κυµαίνεται 

µεταξύ 0,52±0,02 mg/ράγα. Στα πρέµνα όπου το ποσοστό άρδευσης είναι 50%, η 

δελφινιδίνη έχει συγκέντρωση 0,05±0,04 mg/ράγα, η πετουνιδίνη 0,05±0,03 mg/ράγα, η 

παιονιδίνη 0,04±0,02 mg/ράγα, η µαλβιδίνη 0,56±0,06 mg/ράγα και ο κουµαρικός 

εστέρας βρίσκεται σε ποσότητα 0,04±0,01 mg/ράγα. Εν συνεχεία, στα πρέµνα που 

δέχθηκαν πλήρη άρδευση, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,06±0,05 mg/ράγα, 

της πετουνιδίνης 0,05±0,04 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,04±0,02 mg/ράγα, της 

µαλβιδίνης 0,53±0,14 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,04±0,02  mg/ράγα 

Στα επί του 1103 Paulsen πρέµνα που δεν δέχθηκαν πότισµα, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,05±0,04 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,04±0,03 mg/ράγα, της 
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παιονιδίνης 0,03±0,02 mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,56±0,10 mg/ράγα και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,04±0,01 mg/ράγα. Όταν η άρδευση είναι 50%, η 

συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,06±0,06 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 

0,05±0,04 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,04±0,03 mg/ράγα, της µαλβιδίνης είναι 0,56±0,12 

mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,04±0,02 mg/ράγα. Όσο για 

την περίπτωση της 100% άρδευσης, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,05±0,01 

mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,05±0,01 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,05±0,01 

mg/ράγα, της µαλβιδίνης 0,63±0,05 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης 

είναι 0,04±0,01 mg/ράγα  (Πίνακας 19). 

 

 

Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨, παρατηρούµε ότι δεν 

υπάρχουν σηµαντικές στατιστικές διαφορές µεταξύ των υποκειµένων και των 

επεµβάσεων άρδευσης στις συγκεντρώσεις των ανθοκυανών όταν είναι εκφρασµένες ως 

mg/ράγα. Βεβαία, οι ανθοκυάνες απαντώνται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα πρέµνα 

που δέχθηκαν 50% άρδευση. Εξαίρεση αποτελούν οι ανθοκυάνες µαλβιδίνη και 

κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης οι οποίες βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

στα πρέµνα (και επί των δύο υποκειµένων) που δέχθηκαν καθόλου άρδευση (Πίνακας 

20). 
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Πίνακας 20: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών µε βάση τους παράγοντες  ¨υποκείµενο¨ και 

¨άρδευση¨. 

Ανθοκυάνες  (mg/ράγα), n=18 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,03 0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,56 0,02 0,03 0,01 

ST50 0,06 0,05 0,05 0,03 0,04 0,02 0,57 0,08 0,03 0,01 

ST100 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,48 0,16 0,03 0,02 

 

PT0 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,59 0,10 0,04 0,01 

PT50 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,53 0,12 0,03 0,02 

PT100 0,04 0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,55 0,10 0,03 0,01 

 

Έτσι, στην περίπτωση του SO4 υποκειµένου, στα µη αρδευόµενα πρέµνα, η 

συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,03±0,02 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 

0,04±0,01 mg/ράγα ενώ η συγκέντρωση της παιονιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,03±0,01 

mg/ράγα. Η συγκέντρωση της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,56±0,02 mg/ράγα και του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης µεταξύ 0,03±0,01 mg/ράγα. Στην περίπτωση των 

πρέµνων που δέχθηκαν 50% πότισµα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,06±0,05 

mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,05±0,03 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,04±0,02 

mg/ράγα, της µαλβιδίνης είναι 0,57±0,08 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,03±0,01 mg/ράγα. Στα πλήρως αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση 

της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,05±0,04 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 

0,04±0,03 mg/ράγα ενώ η συγκέντρωση της παιονιδίνης είναι 0,03±0,02 mg/ράγα. Η 

συγκέντρωση της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,48±0,16 mg/ράγα και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης µεταξύ 0,03±0,02 mg/ράγα. 
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Εν συνεχεία, στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης 

είναι 0,04±0,03 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,04±0,02 mg/ράγα, της παιονιδίνης 

0,03±0,01 mg/ράγα, της µαλβιδίνης είναι 0,59±0,10 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα 

της µαλβιδίνης είναι 0,04±0,01 mg/ράγα. Όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,06±0,05 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,05±0,04 mg/ράγα, της 

παιονιδίνης 0,04±0,02 mg/ράγα, ενώ η συγκέντρωση της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 

0,53±0,12 mg/ράγα. Η συγκέντρωση του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,03±0,02 mg/ράγα. Στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,04±0,02 mg/ράγα, της πετουνιδίνης είναι 0,04±0,01 

mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,03±0,01 mg/ράγα, ενώ η συγκέντρωση της µαλβιδίνης 

κυµαίνεται µεταξύ 0,55±0,10 mg/ράγα. Η συγκέντρωση του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,03±0,01mg/ράγα (Πίνακας 20). 

 

 

 

Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του Πίνακα 21, η άρδευση δεν φαίνεται να επηρεάζει την 

συγκέντρωση των ανθοκυανών, όταν οι συγκεντρώσεις τους είναι εκφρασµένες ως 

mg/ράγα. Βέβαια, µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των ανθοκυανών δελφινιδίνη, πετουνιδίνη 

και παιονιδίνη παρατηρούνται στην περίπτωση 50% άρδευσης ενώ η µαλβιδίνη και ο 

κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν η 

άρδευση είναι µηδενική. 
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Πίνακας 21: Επίδραση του ποτίσµατος επί των συγκεντρώσεων των ανθοκυανών. 

Ανθοκυάνες  (mg/ράγα), n=36 

Επίπεδο 

άρδευσης 
∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

0% 0,04 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,58 0,09 0,04 0,01 

50% 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,02 0,55 0,11 0,03 0,01 

100% 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,51 0,14 0,03 0,02 

 

Πιο συγκεκριµένα στην περίπτωση της απουσίας άρδευσης (0%), η συγκέντρωση 

της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,04±0,03 mg/ράγα, της πετουνιδίνης 0,04±0,02 

mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,02±0,01 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης 

µεταξύ 0,04±0,01 mg/ράγα. Την µεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η µαλβιδίνη της 

οποίας η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 0,58±0,09 mg/ράγα. Στη περίπτωση όπου η 

άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,06±0,05 mg/ράγα, της 

πετουνιδίνης 0,05±0,04 mg/ράγα και της παιονιδίνης 0,04±0,02 mg/ράγα. Η 

συγκέντρωση της µαλβιδίνης είναι η υψηλότερη µε  0,55±0,11 mg/ράγα ενώ του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,03±0,01 mg/ράγα. Όσο για την περίπτωση της 

πλήρους  άρδευσης, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,04±0,04 mg/ράγα, της 

πετουνιδίνης είναι 0,04±0,03 mg/ράγα, της παιονιδίνης 0,03±0,02 mg/ράγα, της 

µαλβιδίνης 0,51±0,14 mg/ράγα και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,03±0,02 mg/ράγα. 
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/g νωπού βάρους φλοιών 

 

Όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως mg/g νωπού βάρους φλοιών παρατηρείται 

µια διαφοροποίηση όσον αφορά την επίδραση των παραγόντων ¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ 

και ¨άρδευση¨ στην συγκέντρωση των ανθοκυανών. Παρά ταύτα, σηµειώνεται µια µικρή 

υπεροχή των συγκεντρώσεων των ανθοκυανών στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, 

µε εξαίρεση την µαλβιδίνη και τον κουµαρικό εστέρα της µαλβιδίνη, οι οποίες 

βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα απότιστα πρέµνα. Και στην περίπτωση 

αυτή ο µονογλυκοζίτης της µαλβιδίνης είναι η ανθοκυάνη που απαντάται σε µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις. Μόνο, όµως, στην περίπτωση του µονογλυκοζίτη-3 της µαλβιδίνης η 

διαφοροποίηση µεταξύ των τριών επεµβάσεων άρδευσης είναι σηµαντική. Οι 

συγκεντρώσεις της κυανιδίνης και του οξικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι αµελητέες και 

για το λόγο αυτό δεν αναφέρονται. 

 

Πίνακας 22: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών το έτος 2005 εκφρασµένες ως mg/g νωπού 

βάρους φλοιών. 

Ανθοκυάνες  (mg/g νωπού βάρους φλοιών), χρονιά 2005, n=6 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,26 0,20 0,28 0,17 0,12 0,06 3,29a 0,78 0,17 0,16 

ST50 0,29 0,24 0,25 0,14 0,15 0,08 2,67b 0,23 0,12 0,04 

ST100 0,15 0,15 0,14 0,12 0,10 0,06 1,73b 0,63 0,08 0,09 

 

PT0 0,19 0,10 0,22 0,08 0,12 0,04 3,33a 0,54 0,19 0,08 

PT50 0,24 0,26 0,24 0,21 0,14 0,08 2,27b 0,75 0,14 0,08 

PT100 0,08 0,03 0,10 0,02 0,10 0,02 1,86b 0,12 0,07 0,01 
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Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2005, στα επί του υποκειµένου SO4 πρέµνα, φαίνεται 

να είναι λιγότερες οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών στην περίπτωση της πλήρους 

άρδευσης. Όµως οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικά σηµαντικές εκτός από την 

περίπτωση της µαλβιδίνης όπου η συγκέντρωσή της διαφοροποιείται στατιστικώς 

(µεγαλύτερη) στα µη αρδευόµενα και 50% αρδευόµενα πρέµνα από τα αρδευόµενα. Πιο 

αναλυτικά, τα πρέµνα που δεν δέχθηκαν πότισµα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 

0,26±0,20 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,28±0,17 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της παιονιδίνης µεταξύ 0,12±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,26±0,07 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Την 

µεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η µαλβιδίνη της οποίας η συγκέντρωση 

κυµαίνεται µεταξύ 3,29±0,78 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στη περίπτωση όπου η 

άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,29±0,24 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,25±0,14 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της 

παιονιδίνης 0,15±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,12±0,04 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Και στην περίπτωση αυτή η 

µαλβιδίνη έχει την µεγαλύτερη συγκέντρωση µε 2,67±0,23 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Όσο για την περίπτωση της πλήρους άρδευσης, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 

0,15±0,15 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,14±0,12 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,10±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της µαλβιδίνης 

1,73±0,63 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,08±0,09 mg/g νωπού βάρους φλοιών.  

Στα επί του 1103 Paulsen µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης 

είναι 0,19±0,10 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,22±0,08 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,12±0,04 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της µαλβιδίνης 

3,33±0,54 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,19±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα 50% αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση 

της δελφινιδίνης είναι 0,24±0,26 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 

0,24±0,21 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,14±0,08 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της µαλβιδίνης 2,27±0,75 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,14±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα που 

δέχθηκαν 100% πότισµα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,08±0,03 

mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,10±0,02 mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

της παιονιδίνης είναι 0,10±0,02 mg/g νωπού βάρους φλοιών, η συγκέντρωση της 
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µαλβιδίνης είναι 1,86±0,12 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,07±0,01 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Και στη περίπτωση αυτή, µόνο 

η συγκέντρωση της µαλβιδίνης παρουσιάζει σηµαντική στατιστική διαφοροποίηση στα 

µη αρδευόµενα πρέµνα συγκριτικά µε τα αρδευόµενα (Πίνακας 22).  

 

Παρατηρήσεις του έτους 2006. 

 

Κατά το έτος 2006, επίσης παρατηρούνται µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα επί του 

SO4 πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, εκτός από την περίπτωση της µαλβιδίνης η 

οποία παρουσιάζεται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα απότιστα πρέµνα. Όµως, οι 

διαφορές δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές για καµία ανθοκυάνη. Στα επί του 1103Ρ 

πρέµνα, µεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν 

εκτός των συγκεντρώσεων της παιονιδίνης η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στα 50% αρδευόµενα πρέµνα. 

 

Πίνακας 23: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών το έτος 2006 εκφρασµένες ως mg/g νωπού 

βάρους φλοιών. 

Ανθοκυάνες  (mg/g νωπού βάρους φλοιών), χρονιά 2006, n=6 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,20 0,11 0,19 0,10 0,16 0,06 3,09 0,66 0,17 0,07 

ST50 0,23 0,11 0,21 0,13 0,18 0,12 2,49 0,32 0,17 0,06 

ST100 0,26 0,22 0,24 0,17 0,20 0,10 2,72 0,34 0,17 0,09 

 

PT0 0,37 0,29 0,33 0,23 0,20 0,13 4,05 0,98 0,29 0,08 

PT50 0,30 0,24 0,25 0,17 0,21 0,10 3,09 0,35 0,22 0,05 

PT100 0,23 0,08 0,21 0,07 0,20 0,05 2,76 0,76 0,20 0,06 
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Πιο συγκεκριµένα, στα µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης 

είναι 0,20±0,11 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,19±0,10 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,16±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της µαλβιδίνης 

3,09±0,66 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 

0,17±0,07 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα 50% αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση 

της δελφινιδίνης είναι 0,23±0,19 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 

0,21±0,13 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,18±0,12 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της µαλβιδίνης 2,49±0,34 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,17±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα που 

δέχθηκαν 100% πότισµα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,26±0,22 

mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,24±0,17 mg/g νωπού βάρους φλοιών και 

της παιονιδίνης είναι 0,20±0,10 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η συγκέντρωση της 

µαλβιδίνης είναι 2,72±0,34 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,17±0,09 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Στα επί του 1103Ρ πρέµνα συγκεκριµένα στην περίπτωση της 0% άρδευσης, η 

συγκέντρωση της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,37±0,29 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,33±0,23 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 

µεταξύ 0,20±0,13 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι  0,29±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Την µεγαλύτερη συγκέντρωση 

παρουσιάζει η µαλβιδίνη της οποίας η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 4,05±0,98 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών. Στη περίπτωση όπου η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,30±0,24 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,25±0,17 

mg/g νωπού βάρους φλοιών και της παιονιδίνης 0,21±0,10 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Η συγκέντρωση της µαλβιδίνης είναι η υψηλότερη µε  3,09±0,35 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών ενώ του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,22±0,05 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών. Όσο για την περίπτωση της πλήρους  άρδευσης, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,23±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 

0,21±0,07 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,20±0,05 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της µαλβιδίνης 2,76±0,76 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,20±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών (Πίνακας 23). 
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Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨, παρατηρούµε ότι δεν 

υπάρχουν σηµαντικές στατιστικές διαφορές µεταξύ των υποκειµένων στις συγκεντρώσεις 

των ανθοκυανών όταν είναι εκφρασµένες ως mg/g νωπού βάρους φλοιών. Εξαίρεση 

αποτελεί η περίπτωση της µαλβιδίνης, η οποία και στα δύο υποκείµενα, παρουσιάζει 

στατιστικώς σηµαντική διαφοροποίηση στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% και 100% 

πότισµα από αυτά που δέχτηκαν 0% άρδευση. Και στην περίπτωση αυτή παρατηρούνται 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα επί του SO4 πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, εκτός 

από την περίπτωση της µαλβιδίνης η οποία παρουσιάζεται σε µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις στα απότιστα πρέµνα ενώ στα επί του 1103Ρ πρέµνα, µεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνται στα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν εκτός των 

συγκεντρώσεων της παιονιδίνης η οποία βρίσκεται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα 

50% αρδευόµενα πρέµνα. 

 

Πίνακας 24: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών µε βάση τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και 

¨άρδευση¨. 

Ανθοκυάνες  (mg/g νωπού βάρους φλοιών), n=18 

∆είγµα ∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

ST0 0,23 0,16 0,23 0,14 0,14 0,06 3,19a 0,73 0,17 0,08 

ST50 0,26 0,22 0,23 0,14 0,17 0,10 2,58b 0,31 0,15 0,06 

ST100 0,20 0,20 0,19 0,15 0,15 0,09 2,22b 0,71 0,13 0,10 

 

PT0 0,28 0,24 0,27 0,18 0,16 0,11 3,69a 0,87 0,24 0,10 

PT50 0,27 0,25 0,25 0,19 0,18 0,10 2,68b 0,71 0,18 0,08 

PT100 0,15 0,10 0,15 0,08 0,15 0,06 2,31b 0,71 0,13 0,08 
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Έτσι, στην περίπτωση του SO4 υποκειµένου, στην περίπτωση των µη αρδευόµενων 

πρέµνων, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,23±0,16 mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

της πετουνιδίνης είναι 0,23±0,14 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ η συγκέντρωση της 

παιονιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,14±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η συγκέντρωση 

της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 3,19±0,73 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,17±0,08 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών. Στην περίπτωση των πρέµνων που δέχθηκαν 50% πότισµα, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,26±0,22 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 

0,23±0,14 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,17±0,10 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της µαλβιδίνης είναι 2,58±0,31 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,15±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πλήρως 

αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,20±0,20 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,19±0,15 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ 

η συγκέντρωση της παιονιδίνης είναι 0,15±0,09 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η 

συγκέντρωση της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 2,22±0,71 mg/g νωπού βάρους φλοιών 

και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης µεταξύ 0,13±0,10 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών. 

Από την άλλη, στα επί του 1103Ρ απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης είναι 0,28±0,24 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 

0,27±0,18 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,16±0,11 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, της µαλβιδίνης είναι 3,69±0,87 mg/g νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού 

εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,24±0,10 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Όταν η άρδευση 

είναι 50%, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,27±0,25 mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

της πετουνιδίνης είναι 0,25±0,19 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,18±0,10 

mg/g νωπού βάρους φλοιών, ενώ η συγκέντρωση της µαλβιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 

2,68±0,71 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η συγκέντρωση του κουµαρικού εστέρα της 

µαλβιδίνης είναι 0,18±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στην περίπτωση της πλήρους 

άρδευσης, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,15±0,10 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης είναι 0,15±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της 

παιονιδίνης 0,15±0,06 mg/g νωπού βάρους φλοιών, ενώ η συγκέντρωση της µαλβιδίνης 

κυµαίνεται µεταξύ 2,31±0,71 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η συγκέντρωση του 

κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,13±0,08 mg/g νωπού βάρους φλοιών 

(Πίνακας 24). 
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Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Μελετώντας τον παράγοντα ¨άρδευση¨, διαπιστώνεται πώς µόνο η συγκέντρωση 

της µαλβιδίνης επηρεάζεται από τα επίπεδα ποτίσµατος, παρουσιάζοντας µεγαλύτερη 

συγκέντρωση στα απότιστα πρέµνα. Οι ανθοκυάνες δελφινιδίνη και παιονιδίνη 

βρίσκονται σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις στους φλοιούς των ραγών των πρέµνων που 

δέχθηκαν 50% άρδευση ενώ οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών πετουνιδίνη και 

κουµαρικός εστέρας της µαλβιδίνης παρουσιάζουν υψηλότερες τιµές στα πρέµνα µε 

καθόλου άρδευση. Όµως, οι διαφοροποιήσεις των συγκεντρώσεων των ανθοκυανών 

(εκτός της µαλβιδίνης) µεταξύ των επεµβάσεως δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. 

 

Πίνακας 25: Οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών µε βάση τον παράγοντα ¨άρδευση¨. 

Ανθοκυάνες  (mg/g νωπού βάρους φλοιών), n=36 

Επίπεδο 

άρδευσης 
∆ελφινιδίνη Πετουνιδίνη Παιονιδίνη Μαλβιδίνη 

Κουµαρικός 

εστέρας της 

µαλβιδίνης 

 

 Τιµή 
Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

0% 0,25 0,20 0,25 0,16 0,15 0,09 3,44a 0,84 0,20 0,09 

50% 0,27 0,24 0,24 0,17 0,17 0,10 2,63a 0,55 0,16 0,07 

100% 0,18 0,16 0,17 0,12 0,15 0,08 2,27b 0,71 0,13 0,09 

 

Αναλυτικότερα, στην περίπτωση µηδενικής άρδευσης (0%), η συγκέντρωση της 

δελφινιδίνης κυµαίνεται µεταξύ 0,25±0,20 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 

είναι 0,25±0,16 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης µεταξύ 0,15±0,09 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών και του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι  0,20±0,09 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών. Την µεγαλύτερη συγκέντρωση παρουσιάζει η µαλβιδίνη της 

οποίας η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 3,44±0,84 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στη 

περίπτωση όπου η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,27±0,24 

mg/g νωπού βάρους φλοιών, της πετουνιδίνης 0,24±0,17 mg/g νωπού βάρους φλοιών και 

της παιονιδίνης 0,17±0,10 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Η συγκέντρωση της µαλβιδίνης 
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είναι 2,63±0,55 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης 

είναι 0,16±0,07 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Όσο για την περίπτωση της πλήρους 

άρδευσης, η συγκέντρωση της δελφινιδίνης είναι 0,18±0,16 mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

της πετουνιδίνης είναι 0,17±0,12 mg/g νωπού βάρους φλοιών, της παιονιδίνης 0,15±0,08 

mg/g νωπού βάρους φλοιών, της µαλβιδίνης 2,27±0,71 mg/g νωπού βάρους φλοιών και 

του κουµαρικού εστέρα της µαλβιδίνης είναι 0,13±0,09 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Παρατηρείται, λοιπόν σηµαντική στατιστική διαφορά µεταξύ των µη αρδευόµενων και 

50% αρδευόµενων µε τα αρδευόµενα πρέµνα. (Πίνακας 25). 

 

 

5) Αποτελέσµατα Folin-Ciocalteu. 

 

y = 0,0006x + 0,0049

R2 = 0,9983

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 200 400 600 800

 mg/L

A
b

s

 

Εικόνα 26: Καµπύλη αναφοράς προσδιορισµού των ολικών φαινολών  σε mg/L γαλλικού οξέος 

µε τη µέθοδο Folin-Ciocalteu.    

 

Η  µέθοδος Folin-Ciocalteu χρησιµοποιήθηκε για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης 

των ολικών φαινολών που υπάρχουν στους φλοιούς των ραγών της ποικιλίας Cabernet 

sauvignon. O υπολογισµός τους έγινε µε την χάραξη πρότυπης καµπύλης της µορφής      

y = 0,0006x + 0,0049,  µε R2
=0,9983. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν µε τρόπους: 

 

 Ως mg γαλλικού οξέος/ράγα και  

 

 ως mg γαλλικού οξέος/g νωπού βάρους φλοιών. 
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/ράγα. 

 

Και στην περίπτωση των ολικών φαινολών, εξετάζοντας και τους τρεις παράγοντες 

¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ και άρδευση¨, δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των επεµβάσεων όταν τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν ως mg/ράγα . 

 

Πίνακας 26: Συγκεντρώσεις των ολικών φαινολών εκφρασµένες σε mg γαλλικού οξέος/ράγα 

κατά τα έτη 2005 και 2006 και για τις τρεις επεµβάσεις ποτίσµατος. 

∆είγµα 

Folin-Ciocalteu (mg 

γαλλικού οξέως/ράγα), 

χρονιά 2005, n=6 

Folin-Ciocalteu (mg 

γαλλικού οξέως/ράγα), 

χρονιά 2006, n=6 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 5,3 0,3 5,4 0,3 

ST50 5,3 0,7 5,9 0,7 

ST100 5,4 0,9 5,6 0,8 

 

PT0 4,7 0,9 5,2 1,0 

PT50 5,1 1,0 5,7 1,1 

PT100 4,9 0,7 5,8 0,6 

 

Αναλυτικότερα κατά το έτος 2005, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η 

συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,3±0,3 mg/ράγα. Όταν η άρδευση είναι 50%, 

η συγκέντρωσή τους είναι 5,3±0,7 mg/ράγα ενώ στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης 

είναι 5,4±0,9 mg/ράγα. Οµοίως, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, στην περίπτωση απουσίας 

άρδευσης, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 4,7±0,9 mg/ράγα, στην περίπτωση 

50% άρδευσης είναι  5,1±1,0 mg/ράγα και στην πλήρη άρδευση είναι 4,9±0,7 mg/ράγα. 

Κατά το έτος 2006, οι συγκεντρώσεις φαίνεται να είναι λίγο υψηλότερες. Στα επί 

του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,4±0,3 

mg/ράγα. Όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωσή τους είναι 5,9±0,7 mg/ράγα ενώ 

στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης είναι 5,6±0,8 mg/ράγα. Από την άλλη, στα επί 

του 1103Ρ µη αρδευόµενα πρέµνα η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,2±1,0 
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mg/ράγα, στην περίπτωση 50% άρδευσης είναι 5,7±1,1 mg/ράγα και στην πλήρη 

άρδευση είναι 5,8±0,6 mg/ράγα (Πίνακας 26). 

 

 

 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

 

Όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

παρατηρούνται διαφορές µεταξύ των τριών παραγόντων ¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ και 

άρδευση¨. Κατ’ αρχήν, από τα δεδοµένα του Πίνακα 27, η συγκέντρωση των ολικών 

φαινολών τείνει να µειώνεται καθώς αυξάνεται το επίπεδο άρδευσης. Παρά ταύτα, µόνο 

κατά το έτος 2006, στα επί του 1103Ρ πρέµνα υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ 

των πρέµνων που δέχθηκαν καµία επέµβαση και αυτών που δέχθηκαν κάποιο ποσοστό 

άρδευσης.  

 

Πίνακας 27: Συγκεντρώσεις των ολικών φαινολών εκφρασµένες σε mg γαλλικού οξέος/g νωπού 

βάρους φλοιών κατά τα έτη 2005 και 2006 και για τις τρεις επεµβάσεις ποτίσµατος. 

∆είγµα 

Folin-Ciocalteu 

(mg γαλλικού οξέως/g 

νωπού βάρους φλοιών), 

χρονιά 2005, n=6 

Folin-Ciocalteu 

(mg γαλλικού οξέως/g 

νωπού βάρους φλοιών), 

χρονιά 2006, n=6 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 27,8 4,0 32,1 7,3 

ST50 24,4 3,0 26,3 4,2 

ST100 21,5 3,3 29,5 3,5 

 

PT0 25,8 5,7 36,4a 7,7 

PT50 23,1 6,7 31,8b 0,6 

PT100 19,6 2,3 24,6b 3,3 

 

 Συγκεκριµένα, κατά το έτος 2005,  στα επί του SO4 πρέµνα, όταν η άρδευση είναι 

0%, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 27,8±4,0 mg/g νωπού βάρους φλοιών 
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ενώ όταν η άρδευση είναι 50%, η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 24,4±3,0 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών. Στην περίπτωση πλήρους άρδευσης, η συγκέντρωση είναι 21,5±4,0 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών. Στα επί του 1103 Ρ απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση είναι 

25,8±5,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση, η 

συγκέντρωση είναι 23,1±6,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ στα πρέµνα που δέχθηκαν 

100% άρδευση είναι 19,6±2,3 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι τα 

απότιστα πρέµνα παρουσιάζουν υψηλότερη συγκέντρωση σε ολικές φαινόλες. Παρά 

ταύτα, οι διαφορές µεταξύ των τριών επεµβάσεων άρδευσης δεν είναι στατιστικώς 

σηµαντικές. 

Κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 µη αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωση των 

ολικών φαινολών είναι 32,1±7,3 mg/g νωπού βάρους φλοιών, στα πρέµνα µε 50% 

άρδευση η συγκέντρωσή τους κυµαίνεται µεταξύ 26,3±4,2 mg/g νωπού βάρους φλοιών 

ενώ στα πρέµνα µε 100% άρδευση η συγκέντρωση είναι  29,5±3,5 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών. Και στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές µεταξύ των τριών επεµβάσεων 

ποτίσµατος δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των επί 

του 1103 Ρ πρέµνα, όπου τα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν παρουσιάζουν µεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε ολικές φαινόλες, η οποία διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά από τις άλλες 

δύο επεµβάσεις άρδευσης. Αναλυτικότερα, στα πρέµνα µε 0% άρδευση η συγκέντρωση 

των ολικών φαινολών είναι 36,4±7,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Όταν η άρδευση είναι 

50%, η συγκέντρωση τω ολικών φαινολών είναι 31,8±0,6 mg/g νωπού βάρους φλοιών 

ενώ όταν είναι 100% η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 24,6±3,3 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών (Πίνακας 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Αποτελέσµατα 

                          

 123

Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ παρατηρούµε ότι τα 

πρέµνα που δέχθηκαν 0% άρδευση παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

ολικών φαινολικών. Όµως, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/ δεν 

παρατηρούνται στατιστικές διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων. Αντιθέτως, όταν τα 

αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους φλοιών, στα επί του επί του 

υποκείµενου SO4 πρέµνα δεν παρατηρούνται στατιστικές διαφορές µεταξύ των 

επεµβάσεων ενώ στα επί του 1103Ρ πρέµνα παρατηρείται στατιστικά σηµαντική διαφορά 

µεταξύ των πρέµνων που δέχθηκαν 0% άρδευση και αυτών που δέχθηκαν 50% και 

100%. 

 

Πίνακας 28: Επίδραση των παραγόντων  ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ στην συγκέντρωση των 

ολικών φαινολικών συστατικών εκφρασµένη και µε τους δύο τρόπους. 

∆είγµα 

Folin-Ciocalteu 

 (mg γαλλικού οξέως / 

ράγα), n=18 

Folin-Ciocalteu 

(mg γαλλικού οξέως/g 

νωπού βάρους φλοιών), 

n=18 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 5,3 0,4 30,0 5,4 

ST50 5,6 0,7 25,3 3,2 

ST100 5,5 0,7 25,5 5,0 

 

PT0 4,9 0,8 31,1a 7,7 

PT50 5,4 0,9 27,5b 5,9 

PT100 5,3 0,7 22,1b 3,4 

 

Αναλυτικότερα, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως  mg/ράγα, στα επί του 

SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,3±0,4 mg/ράγα όταν το 

επίπεδο άρδευσης είναι 0%,  5,6±0,7 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 50% και 

5,5±0,7 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 100%. Στα επί του 1103Ρ απότιστα 
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πρέµνα, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 4,9±0,8 mg/ράγα και 5,4±0,9 

mg/ράγα στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση. Στα πρέµνα πλήρους άρδευσης η 

συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,3±0,7 mg/ράγα. 

Από την άλλη, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, στα επί του SO4 απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών 

κυµαίνεται µεταξύ 30,0±5,4 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα µε 50% άρδευση, η 

συγκέντρωση τους είναι 25,3±3,2 mg/g νωπού βάρους φλοιών και στα πρέµνα µε 100% 

άρδευση η συγκέντρωση είναι 25,5±5,0 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Όσον αφορά τα επί 

του 1103Ρ πρέµνα, όταν η άρδευση είναι 0%, η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 

η µεγαλύτερη έχοντας τιµή 31,1±7,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα µε 50% 

άρδευση, συγκέντρωση των ολικών φαινολών κυµαίνεται µεταξύ 27,5±5,9 mg/g νωπού 

βάρους φλοιών ενώ στα πρέµνα µε 100% άρδευση, η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 

22,1±3,4 mg/g νωπού βάρους φλοιών (Πίνακας 28). 

 

 

Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Μελετώντας µόνο τον παράγοντα ¨άρδευση¨ παρατηρείται οµοίως, ότι καθώς 

αυξάνεται το επίπεδο άρδευσης µειώνεται η συγκέντρωση των ολικών φαινολικών. ∆εν 

ισχύει το ίδιο στην περίπτωση όπου οι συγκεντρώσεις είναι εκφρασµένες ως mg/ράγα 

όπου η µεγαλύτερη συγκέντρωση των ολικών φαινολών απαντάται στα πρέµνα που 

δέχθηκαν 50% άρδευση ενώ την µικρότερη συγκέντρωση έχουν αυτά που δέχθηκαν 

100% άρδευση. Όµως, µόνο όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως mg/g νωπού βάρους 

φλοιών παρατηρούνται στατιστικές διαφορές µεταξύ των τριών επιπέδων ποτίσµατος. 
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Πίνακας 29: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ στην συγκέντρωση των ολικών φαινολικών 

συστατικών εκφρασµένη και µε τους  δυο τρόπους. 

Επίπεδο 

άρδευσης 

Folin-Ciocalteu   

(mg γαλλικού 

οξέως/ράγα), n=36 

Folin-Ciocalteu 

(mg γαλλικού 

οξέως/g νωπού 

βάρους φλοιών), 

n=36 

 
Τιµή 

Std. 

Dev. 
Τιµή 

Std. 

Dev. 

0% 5,1 0,7 30,6a 6,7 

50% 5,5 0,8 26,4b 4,9 

100% 5,4 0,7 23,8b 4,6 

 

Έτσι, όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως mg/ράγα, στα πρέµνα µε 0% άρδευση 

η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 5,1±0,7 mg/ράγα, στα πρέµνα µε 50% 

άρδευση η συγκέντρωση τους είναι  5,5±0,8 mg/ράγα ενώ στα πρέµνα που δέχθηκαν 

πλήρη άρδευση η συγκέντρωση των ολικών φαινολών κυµαίνεται µεταξύ 5,4±0,7 

mg/ράγα. 

Όµως όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους φλοιών 

τότε στα απότιστα πρέµνα η συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι 30,6±6,7 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών ενώ στα ηµι αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωσή τους κυµαίνεται 

µεταξύ 26,4±4,9 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πλήρως αρδευόµενα πρέµνα η 

συγκέντρωση των ολικών φαινολών είναι η µικρότερη έχοντας τιµή 23,8±4,6 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών (Πίνακας 29). 
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6) Αποτελέσµατα ταννινών. 
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Εικόνα 27: Καµπύλη αναφοράς προσδιορισµού των ταννινών του φλοιού µε την µέθοδο του 

Habertson et al.(2002). 

 

Η  µέθοδος που περιγράφεται από τους Habertson et al.(2002), χρησιµοποιήθηκε για τον 

προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ταννινών που υπάρχουν στους φλοιούς των ραγών 

της ποικιλίας Cabernet sauvignon. O υπολογισµός τους έγινε µε την χάραξη πρότυπης 

καµπύλης της µορφής y = 0,0055x + 0,0168,  µε R
2
=0,9989. Τα αποτελέσµατα 

εκφράστηκαν µε δύο τρόπους: 

 

 Ως mg κατεχίνης/ράγα και 

 

 ως mg κατεχίνης/g νωπού βάρους φλοιών. 
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 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/ράγα. 

 

Οι ταννίνες των φλοιών δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους 

παράγοντες ¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ όταν τα αποτελέσµατα είναι 

εκφρασµένα σε mg/ράγα. Βέβαια, παρατηρείται µια σηµαντική στατιστικώς 

διαφοροποίηση κατά το έτος 2006 στα επί του 1103Ρ πρέµνα, όπου όταν η άρδευση είναι 

µηδαµινή (0%) οι φλοιοί περιέχουν την µικρότερη συγκέντρωση ταννινών. Γενικά, όµως 

παρατηρείται και στις δύο χρονιές αύξηση της συγκεντρώσης των ταννινών µε την 

αύξηση του ποσοστού άρδευσης. Εξαίρεση αποτελούν τα επί του SO4 πρέµνα όπου κατά 

το έτος 2005 µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ταννινών παρουσιάζουν τα πρέµνα που 

δέχθηκαν 0% άρδευση.  

 

Πίνακας 30: Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ταννινών των φλοιών εκφρασµένες σε 

mg/ράγα κατά τα έτη 2005 και 2006 και για τις  τρεις επεµβάσεις ποτίσµατος. 

∆είγµα 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/ράγα) 

χρονιά 2005, n=6 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/ράγα), 

χρονιά 2006, n=6 

 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 0,9 0,1 0,6 0,1 

ST50 0,8 0,4 0,8 0,2 

ST100 0,8 0,4 0,9 0,2 

 

PT0 0,8 0,1 0,6b 0,2 

PT50 0,9 0,1 0,9a 0,2 

PT100 0,9 0,1 1,06a 0,1 

 

Πιο συγκεκριµένα, κατά το έτος 2005, στα επί του SO4 πρέµνα, οι φλοιοί 

εµπεριέχουν 0,9±0,1 mg/ράγα όταν η άρδευση είναι 0%. Όταν η άρδευση είναι 50% και 100%, 

η συγκέντρωση των ταννινών είναι 0,8±0,4 mg/ράγα και στις δύο περιπτώσεις. Από την 

άλλη, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, η συγκέντρωση των ταννινών είναι 0,8±0,1 mg/ράγα 
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για τα απότιστα πρέµνα ενώ στα πρέµνα µε 50% και 100% άρδευση, η συγκέντρωσή 

τους είναι 0,9±0,1 mg/ράγα. 

Κατά το έτος 2006, στα επί του SO4 απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση των 

ταννινών είναι 0,6±0,1 mg/ράγα ενώ στα πρέµνα µε 50% και 100% άρδευση η 

συγκέντρωση τους είναι 0,8±0,2 mg/ράγα και 0,9±0,2 mg/ράγα αντιστοίχως. Στα επί του 

1103Ρ απότιστα πρέµνα η συγκέντρωση των ταννινών είναι 0,6±0,2 mg/ράγα, στα 50% 

αρδευόµενα είναι 0,9±0,2 mg/ράγα και στα αρδευόµενα είναι 1,06±0,1 mg/ράγα 

(Πίνακας 30). 

 

 

 

 Έκφραση των αποτελεσµάτων ως mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

 

Οµοίως όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα σε mg/g νωπού βάρους φλοιών, 

οι παράγοντες ¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ δεν φαίνεται να επηρεάζουν την 

συγκέντρωση των ταννινών των φλοιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα του Πίνακα 31, κατά το έτος 2005 παρατηρείται µείωση της συγκεντρώσεως 

των ταννινών µε την αύξηση του επιπέδου άρδευσης ενώ κατά το έτος 2006 

παρατηρείται αύξηση της συγκεντρώσεως των ταννινών εντός των κυττάρων των ραγών 

και επί των δύο υποκειµένων. 
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Πίνακας 31: Προσδιορισµός της συγκέντρωσης των ταννινών των φλοιών εκφρασµένες σε mg 

κατεχίνης/g νωπού βάρους φλοιών κατά τα έτη 2005 και 2006 και για τις τρεις επεµβάσεις 

ποτίσµατος. 

∆είγµα 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/g νωπού 

βάρους φλοιών), χρονιά 

2005, n=6 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/g νωπού 

βάρους φλοιών), χρονιά 

2006, n=6 

 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 7,3 1,7 6,0 1,2 

ST50 5,6 2,5 6,7 1,7 

ST100 5,6 2,5 7,2 1,1 

 

PT0 7,4 1,9 5,9 2,2 

PT50 7,4 0,8 6,8 1,8 

PT100 7,0 0,2 7,7 1,1 

 

Αναλυτικότερα, κατά το έτος 2005, στα επί του SO4 απότιστα πρέµνα, η 

συγκέντρωση των ταννινών είναι 7,3±1,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ στα 50% 

αρδευόµενα και 100% αρδευόµενα η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 5,6±2,5 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών. Στα επί του 1103 Ρ πρέµνα, στην περίπτωση µε 0% άρδευση, η 

συγκέντρωση των ταννινών είναι 7,4±1,9 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ µε 50% 

άρδευση η συγκέντρωσή τους κυµαίνεται µεταξύ 7,4±0,8 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Στην περίπτωση της πλήρους άρδευσης, η συγκέντρωση των ταννινών είναι 7,0±0,2 

mg/g νωπού βάρους φλοιών. 

Οµοίως κατά το έτος 2006 στα επί του SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των ταννινών 

είναι 6,0±1,2 mg/g νωπού βάρους φλοιών στα µη αρδευόµενα πρέµνα. Όταν η άρδευση 

είναι 50%, η συγκέντρωσή τους είναι 6,7±1,7 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ στην 

περίπτωση της πλήρους άρδευσης είναι 7,2±1,1 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Οµοίως, 

στα επί του 1103Ρ πρέµνα, στην περίπτωση απουσίας άρδευσης, η συγκέντρωση των 

ταννινών είναι 5,9±2,2 mg/g νωπού βάρους φλοιών, στην περίπτωση 50% άρδευσης 
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είναι 6,8±1,8 mg/g νωπού βάρους φλοιών και στην πλήρη άρδευση είναι 7,7±1,1 mg/g 

νωπού βάρους φλοιών. 

 

Επίδραση των παραγόντων ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨. 

 

Εξετάζοντας τους παράγοντες ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ παρατηρούµε ότι η 

άρδευση αυξάνει την συγκέντρωση των ταννινών. Παρά ταύτα, µόνο όταν τα 

αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/ράγα παρατηρούνται στατιστικές διαφορές 

µεταξύ των τριών επεµβάσεων ποτίσµατος στα επί του 1103 Paulsen πρέµνα. 

 

Πίνακας 32: Επίδραση των παραγόντων  ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ στην συγκέντρωση των 

ταννινών εκφρασµένη και µε τους δύο τρόπους. 

∆είγµα 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης /ράγα), 

n= 18 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης /g 

νωπού βάρους 

φλοιών), n=18 

 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

ST0 0,75 0,19 6,62 1,69 

ST50 0,80 0,27 6,14 2,03 

ST100 0,89 0,17 6,87 1,04 

 

PT0 0,70a 0,17 6,65 1,93 

PT50 0,90b 0,16 7,11 1,30 

PT100 0,98b 0,13 7,31 0,80 

 

Αναλυτικότερα, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως  mg/ράγα, στα επί του 

SO4 πρέµνα, η συγκέντρωση των ταννινών είναι 0,75±0,19 mg/ράγα όταν το επίπεδο 

άρδευσης είναι 0%,  0,80±0,27 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 50% και 

0,89±0,89 mg/ράγα όταν το επίπεδο άρδευσης είναι 100%. Στα επί του 1103Ρ απότιστα 

πρέµνα, οι ταννίνες έχουν την µικρότερη συγκέντρωση µε 0,70±0,17 mg/ράγα ενώ στα 
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πρέµνα που δέχθηκαν 50% άρδευση και 100% άρδευση η συγκέντρωση των ταννινών 

είναι 0,90±0,16 mg/ράγα και 0,98±0,13 mg/ράγα αντιστοίχως. 

Από την άλλη, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους 

φλοιών, στα επί του SO4 απότιστα πρέµνα, η συγκέντρωση των ταννινών κυµαίνεται 

µεταξύ 6,62±1,69 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα µε 50% άρδευση, η 

συγκέντρωση τους είναι 6,14±2,03 mg/g νωπού βάρους φλοιών και στα πρέµνα µε 100% 

άρδευση η συγκέντρωση είναι 6,87±1,04 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Όσον αφορά τα 

επί του 1103Ρ πρέµνα, όταν η άρδευση είναι 0%, η συγκέντρωση των ταννινών είναι 

6,65±1,93 mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα πρέµνα µε 50% άρδευση, συγκέντρωση των 

ταννινών κυµαίνεται µεταξύ 7,11±1,30 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ στα πρέµνα µε 

100% άρδευση, η συγκέντρωση κυµαίνεται µεταξύ 7,31±0,80 mg/g νωπού βάρους 

φλοιών (Πίνακας 32). 

 

 

Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨. 

 

Μελετώντας µόνο τον παράγοντα ¨άρδευση¨ δεν παρατηρείται κάποια σηµαντική 

διαφοροποίηση µεταξύ των επεµβάσεων. Έτσι, όταν τα αποτελέσµατα εκφράζονται ως 

mg/ράγα,  η συγκέντρωση των ταννινών εντός των κυττάρων των φλοιών αυξάνεται 

καθώς αυξάνεται το επίπεδο άρδευσης. 

 

Πίνακας 33: Επίδραση του παράγοντα ¨άρδευση¨ στην συγκέντρωση των ταννινών εκφρασµένη 

και µε τους δύο τρόπους. 

Επίπεδο 

άρδευσης 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/ράγα), 

n= 36 

Ταννίνες 

(mg κατεχίνης/g 

νωπού βάρους 

φλοιών), n=36 

 

 Τιµή Std. Dev. Τιµή Std. Dev. 

0% 0,73 0,18 6,63 1,81 

50% 0,85 0,23 6,63 1,77 

100% 0,93 0,15 7,09 0,96 
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 Πιο αναλυτικά, στα πρέµνα µε 0% άρδευση η συγκέντρωση των ταννινών είναι 

0,73±0,18 mg/ράγα, στα πρέµνα µε 50% άρδευση η συγκέντρωση τους είναι 0,85±0,23 

mg/ράγα ενώ στα πρέµνα που δέχθηκαν πλήρη άρδευση η συγκέντρωση των ταννινών 

κυµαίνεται µεταξύ 0,93±0,15mg/ράγα. 

Οµοίως, όταν τα αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους φλοιών 

παρατηρείται αύξηση στης συγκεντρώσεως των ταννινών µε την αύξηση του επιπέδου 

άρδευσης, δηλαδή στα απότιστα πρέµνα η συγκέντρωση των ταννινών είναι 6,63±18,81 

mg/g νωπού βάρους φλοιών. Στα 50% αρδευόµενα πρέµνα, η συγκέντρωσή τους 

κυµαίνεται µεταξύ 6,63±1,77 mg/g νωπού βάρους φλοιών ενώ στα πλήρως αρδευόµενα 

πρέµνα η συγκέντρωση είναι 7,09±0,96 mg/g νωπού βάρους φλοιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ: ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η επίδραση του υδατικού ελλείµµατος στην συγκέντρωση των ανθοκυανών είναι 

γνωστή και ευρέως µελετηµένη (Ojeda et al., 2001, 2002, Reynolds et al., 2005, 

Kennedy, 2006,  Koundouras et al. ,2006, 2008, Pedreira dos Santos et al., 2007, Ennahli, 

2007). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συγκέντρωση των χρωστικών αυτών επηρεάζεται 

επίσης και από περιβαλλοντολογικούς και καλλιεργητικούς παράγοντες, όπως είναι η 

θερµοκρασία, το φως, το ήπιο ξεφύλλισµα, το σύστηµα υποστύλωσης, τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους και την διαθεσιµότητα σε θρεπτικά συστατικά. 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια προσπάθεια µελέτης της επίδρασης δύο 

παραγόντων, των υποκειµένων (SO4 και 1103 Paulsen) και της άρδευσης (0%, 50% και 

100% της εξατµισοδιαπνοής), στη συγκέντρωση των ανθοκυανών και των φαινολικών 

συστατικών του φλοιού των ραγών της ποικιλίας Cabernet sauvignon για δύο 

συνεχόµενα έτη (2005 και 2006).  Για τον σκοπό αυτό, µελετήθηκε η εκχυλισµατικότητα 

των ανθοκυανών σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται από τους Glories και 

Saucier (2000) και τους Romero-Cascales et al. (2005) ενώ ο ποσοτικός και ποιοτικός 

προσδιορισµός των ανθοκυανών έγινε µε την βοήθεια της υγρής χρωµατογράφου υψηλής 

πίεσης (HPLC). Για τον προσδιορισµό των ολικών φαινολικών συστατικών εφαρµόστηκε 

η µέθοδος Folin-Ciocalteu ενώ για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης των ταννινών 

εφαρµόστηκε η µέθοδος που αναφέρεται από τους Habertson et al (2002).  

Ίσως η πιο χαρακτηριστική επίδραση του ποτίσµατος στα  χαρακτηριστικά των 

ραγών αφορά την µεταβολή του βάρους των ραγών και του νωπού βάρους των φλοιών. 

Είναι φανερό ότι η αύξηση του ποσοστού άρδευσης οδηγεί στην αύξηση των παραπάνω 

βαρών. Βέβαια, το νωπό βάρος των φλοιών στα επί του SO4 πρέµνα αυξήθηκε µε την 

αύξηση του ποτίσµατος µόνο το έτος 2005. Οι Koundouras et al. (2008) παρατήρησαν 

στην ποικιλία Cabernet sauvignon ότι η άρδευση επηρεάζει ισχυρά το µέγεθος των 

ραγών, έχοντας την µικρότερη τιµή οι ράγες των πρέµνων που δεν αρδεύτηκαν, 

ανεξαρτήτως υποκειµένου. Παρόµοια αύξηση του µεγέθους των ραγών διαπίστωσαν και 

οι Reynolds et al. (2005) στους αµπελώνες Concord και Niagara, ο Mc Carthy (2000) 

στις ράγες της ποικιλίας Shiraz και οι Peyrot des Gachons et al. (2005) στις ράγες της 

ποικιλίας Sauvignon blanc. 

 Οι Ojeda et al. (2001) υποστηρίζουν ότι η µείωση του βάρους των ραγών λόγω της 

µείωσης του διαθέσιµου νερού δεν οφείλεται στην µείωση της κυτταρικής διαίρεσης 
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αλλά στην µείωση του µεγέθους του περικαρπίου. Υπογραµµίζουν επίσης, ότι η µείωση 

του όγκου των κυττάρων είναι µη αντιστρέψιµη ακόµα και αν τα πρέµνα αρδευτούν στο 

στάδιο της ωρίµανσης. 

Σχετικά µε το δείκτη εκχυλισµατικότητας, οι τιµές του αυξάνονται µε την µείωση 

του ποτίσµατος αλλά οι διαφορές αυτές δεν είναι στατιστικώς σηµαντικές. Εξετάζοντας 

όµως την επίδραση της άρδευσης σε συνδυασµό µε το υποκείµενο τότε παρατηρούνται 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των επεµβάσεων. Συγκεκριµένα, οι ράγες επί του 

1103Ρ απότιστων πρέµνων εµφανίζουν µεγαλύτερο δείκτη εκχυλισµατικότητας, δηλαδή 

µικρότερη εκχυλισµατικότητα. Από την άλλη, δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ των 

επεµβάσεων άρδευσης στα επί του SO4 πρέµνα. 

Εν συνεχεία, η επίδραση του ποτίσµατος επί των συγκεντρώσεων των ανθοκυανών 

δεν είναι τόσο εµφανής από τα δεδοµένα των παρατηρήσεων των ετών 2005 και 2006. 

Εξαίρεση αποτελεί το έτος 2006 όπου όταν οι συγκεντρώσεις των εκχυλιζόµενων 

ανθοκυανών είναι εκφρασµένες ως mg/ράγα τότε στα επί του 1103Ρ πρέµνα που 

δέχθηκαν 0% άρδευση, η συγκέντρωση των ανθοκυανών είναι σηµαντικά µικρότερη από 

τις συγκεντρώσεις των ανθοκυανών στα πρέµνα που δέχθηκαν 50% και 100% άρδευση. 

Αντιθέτως, στα επί του SO4 πρέµνα δεν παρατηρείται καµία σηµαντική διαφοροποίηση 

µεταξύ των επεµβάσεων άρδευσης. Επιπλέον, εξετάζοντας µόνο τον παράγοντα 

¨άρδευση¨ παρατηρείται µια διαφοροποίηση στις εκχυλιζόµενες ανθοκυάνες. 

Συγκεκριµένα,  η συγκέντρωσή τους (mg/L) είναι σαφώς µικρότερη στην περίπτωση της 

πλήρους άρδευσης.  

Το υποκείµενο και η άρδευση φαίνεται, επίσης, να επηρεάζουν την συγκέντρωση 

των ολικών ανθοκυανών εκφρασµένη ως mg/L. Έτσι, ενώ µεταξύ των επί του SO4 

πρέµνων δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις, στα επί του 1103 Ρ, τα 

πρέµνα που δέχθηκαν 100% άρδευση παρουσιάζουν σαφώς την µικρότερη συγκέντρωση 

ολικών ανθοκυανών.  

Οι Roby et al. (2004) διαπίστωσαν επίσης ότι στους φλοιούς της ποικιλίας 

Cabernet sauvignon το υδατικό έλλειµµα αύξησε την συγκέντρωση των ανθοκυανών. 

Οµοίως και οι Castellarin et al. (2007) παρατήρησαν ότι η συνολική συγκέντρωση των 

ανθοκυανών ήταν µεγαλύτερη σε αµπελώνες όπου επικρατούσε υδατικό στρες ενώ η 

αύξηση της περιεκτικότητας σε ταννίνες ήταν µικρή. Οι Chaves et al. (2007) 

παρατήρησαν στην ποικιλία Castelão η συγκέντρωση των ανθοκυανών ήταν µεγαλύτερη 

στα πρέµνα που δεν αρδεύτηκαν και σε κάποια πρέµνα µε µερική ξήρανση των ριζών. Οι 
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Rosillo et al. συνέκριναν την επίδραση δύο επεµβάσεων άρδευσης (50% και 100% της 

ΕΤ). Παρατήρησαν µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ανθοκυανών στις ράγες των ποικιλιών 

Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah και Tempranillo όταν το επίπεδο άρδευσης ήταν 50%. 

Όσον αφορά  τον 3-µονογλυκοζίτη της µαλβιδίνης, την κύρια ανθοκυάνη που 

επηρεάζει το χρώµα των παραγόµενων οίνων, η συγκέντρωσή της (ως mg/g νωπού 

βάρους φλοιών) είναι σηµαντικά µεγαλύτερη στους φλοιούς των ραγών των πρέµνων 

που δέχθηκαν 0% άρδευση συγκριτικά µε τις άλλες δύο επεµβάσεις ποτίσµατος. 

Αντιθέτως, όταν οι συγκεντρώσεις είναι εκφρασµένες ως mg/ράγα δεν παρουσιάζεται 

σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των υποκειµένων και των επιπέδων άρδευσης. Η 

παρατήρηση αυτή ενισχύει την σηµαντικότητα της αναλογίας βάρος φλοιών/βάρος 

ραγών στην οινοποίηση. Βέβαια, οι υπόλοιποι µονογλυκοζίτες των ανθοκυανών και οι 

ακυλιωµένες ανθοκυάνες δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το επίπεδο άρδευσης.  

Οι  Koundouras et al. (2006) παρατήρησαν, οµοίως, ότι η συγκέντρωση των 

ανθοκυανών επηρεάζεται από το επίπεδο άρδευσης, έχοντας µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 

τα πρέµνα που δεν δέχθηκαν κάποια επέµβαση άρδευσης. Αντιθέτως, οι Esteban et al. 

(2001) παρατήρησαν ότι στην ποικιλία Tempranillo οι συγκεντρώσεις και των πέντε 

ανθοκυανών (δελφινιδίνη, κυανιδίνη, πετουνιδίνη, παιονιδίνη και µαλβιδίνη), ήταν 

µεγαλύτερες στα αρδευόµενα πρέµνα, για δύο συνεχόµενα έτη αλλά οι διαφορές αυτές 

δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές.  

Όσον αφορά την επίδραση της άρδευσης και του υποκειµένου επί των 

συγκεντρώσεων των ολικών φαινολών, παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές όταν τα 

αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως  mg/g νωπού βάρους φλοιών.  Αναλυτικότερα, στα 

επί του SO4 πρέµνα δεν διαφοροποιούνται οι συγκεντρώσεις µεταξύ των επεµβάσεων 

άρδευσης ενώ στα επί του 1103 Ρ, τα απότιστα πρέµνα παρουσιάζουν ευκρινώς 

µεγαλύτερες συγκεντρώσεις ολικών φαινολών όταν είναι εκφρασµένες ως mg/g νωπού 

βάρους φλοιών γεγονός που κι αυτό ενισχύει την σηµαντικότητα της αναλογίας βάρος 

φλοιών/βάρος ραγών στην οινοποίηση   

Οι Esteban et al. (2001) παρατήρησαν ότι στην ποικιλία Tempranillo οι 

συγκεντρώσεις των ολικών φαινολών, εκφρασµένες ως mg/g 100 ραγών, ήταν πάντοτε 

µεγαλύτερες στα µη αρδευόµενα πρέµνα, αλλά οι διαφορές αυτές δεν ήταν  στατιστικώς 

σηµαντικές. Όταν όµως οι συγκεντρώσεις ήταν εκφρασµένες ως mg/ράγα, οι 

µεγαλύτερες  ποσότητες ολικών φαινολών απαντήθηκαν στα πρέµνα που αρδεύτηκαν 

αλλά ούτε και στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές ήταν σηµαντικές. Παρ’ όλ’ αυτά, οι 
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συγκεντρώσεις αυτές είναι σηµαντικά µικρότερες δεδοµένου ότι το βάρος των ραγών 

είναι µεγαλύτερο.  

Οι ταννίνες των φλοιών δεν φαίνεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους 

παράγοντες ¨χρονιά¨, ¨υποκείµενο¨ και ¨άρδευση¨ όταν τα αποτελέσµατα είναι 

εκφρασµένα ως mg/g νωπού βάρους ραγών. Γενικά, όµως παρατηρείται µείωση της 

συγκεντρώσεως των ταννινών µε την αύξηση του ποσοστού άρδευσης. Αντίθετα, όταν τα 

αποτελέσµατα είναι εκφρασµένα ως mg/ράγα η συγκέντρωσή τους αυξάνεται µε την 

αύξηση του ποσοστού άρδευσης. Επίσης, παρατηρείται µια σηµαντική στατιστικώς 

διαφοροποίηση στα επί του 1103Ρ πρέµνα, όπου όταν η άρδευση είναι µηδαµινή (0%) οι 

φλοιοί περιέχουν την µικρότερη συγκέντρωση ταννινών εκφρασµένη ως mg/ράγα.  

Οι Esteban et al. (2001) παρατήρησαν ότι στην ποικιλία Tempranillo οι 

συγκεντρώσεις των ταννινών, εκφρασµένες ως mg/g 100 ραγών, ήταν πάντοτε 

µεγαλύτερες στα µη αρδευόµενα πρέµνα, αλλά οι διαφορές µεταξύ των επεµβάσεων 

άρδευσης δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές. Επίσης, οι Roby et al. (2004) δεν 

παρατήρησαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στις συγκεντρώσεις των ταννινών των 

φλοιών της ποικιλίας Cabernet sauvignon µεταξύ τριών επεµβάσεων άρδευσης. 

Εν κατακλείδι, παρατηρούνται διαφορές µεταξύ των δύο υποκειµένων και των 

επεµβάσεων ποτίσµατος µεταξύ των παρατηρήσεων των ετών 2005 και 2006. Στα επί 

του SO4 δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των τριών επεµβάσεων 

ποτίσµατος. Αντιθέτως, στα επί του 1103Ρ πρέµνα, οι συγκεντρώσεις των ανθοκυανών 

και των ολικών ανθοκυανών είναι µεγαλύτερες όταν τα πρέµνα δεν αρδεύτηκαν ενώ η 

συγκέντρωση των ταννινών των φλοιών (mg/ράγα) αυξάνεται µε την αύξηση του 

επιπέδου άρδευσης. Οι διαφορές µεταξύ των δύο υποκειµένων και των επεµβάσεων 

άρδευσης µπορεί να οφείλονται στην επίδραση των παραγόντων αυτών στην ζωηρότητα 

και,  κατ’ επέκταση, στην φυσιολογία των πρέµνων. Όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο 

IV, το υποκείµενο 1103 Ρ προσδίδει στο εµβόλιο αυξηµένη ζωηρότητα. Επιπλέον, κι η 

άρδευση µε την σειρά της, αυξάνει την φυλλική επιφάνεια. Όµως, η αυξηµένη φυλλική 

επιφάνεια αυξάνει την σκίαση των βοστρύχων και, κατ’ επέκταση, των ραγών. Η σκίαση 

µε την σειρά της, επηρεάζει αρνητικά την συγκέντρωση των ανθοκυανών και των 

φαινολικών συστατικών του φλοιού, δεδοµένου ότι µειώνει τον ρυθµό συσσώρευσης των 

συστατικών αυτών εντός των κυττάρων του φλοιού. Φαίνεται, λοιπόν ότι οι δύο αυτοί 

παράγοντες (άρδευση και υποκείµενο) να δρουν συνεργατικά. Εποµένως, η επίδραση 
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των παραγόντων ¨άρδευση¨ και ¨υποκείµενο¨ µπορεί να είναι είτε έµµεση (λόγω της 

αύξησης του όγκου της ράγας) είτε άµεση (επί της βιοσύνθεσης των ραγών). 
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