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Ι. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 Η µελέτη αφορά τις αµπελουργικές περιοχές του ∆ήµου Τυρνάβου (που 

περιλαµβάνει τα δηµοτικά διαµερίσµατα Τυρνάβου, ∆αµασίου, Αργυροπουλίου και 

∆ένδρων), του Αµπελώνα και της Γιάννουλης, συνολικής έκτασης 26.072,5 

στρεµµάτων. 

  

3. Γεωµορφολογία – Κλίµα (1) 

           

           α. Κλίµα της περιοχής  

Τα κλιµατικά δεδοµένα της περιοχής ελήφθησαν από το Μετεωρολογικό 

Σταθµό της Λάρισας (Γεωγρ. Πλάτος 39˚ , Γεωγρ. Μήκος 22˚ 25΄ , υψόµετρο 74,6 

µ.) που απέχει λίγα µόλις χιλιόµετρα από την περιοχή που µελετήθηκε. 

 Το κλίµα της πεδιάδας της Λάρισας είναι Μεσογειακό, µε πολύ ξηρά και 

θερµά καλοκαίρια και συνήθως υγρούς και ψυχρούς χειµώνες. Από το 1988 

παρατηρήθηκε µία σηµαντική µείωση των βροχοπτώσεων ακόµη και στους 

χειµερινούς µήνες. Ενώ η µέση ετήσια βροχόπτωση των τελευταίων δεκαετιών 

κυµαινόταν από 450 -550 mm/έτος, την περίοδο 1990 και 1991 ήταν αντίστοιχα 

391,4 και 480,7 mm. Η µέγιστη µηνιαία εξατµισοδιαπνοή παρατηρήθηκε κατα το 

µήνα Ιούλιο, όπου το 1990 ήταν 270,4 mm ενώ το 1991 ήταν 217,0 mm. 

 Σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Koppen (1931), το κλίµα της περιοχής 

χαρακτηρίστηκε σαν Csa. 

 To σύµβολο C αναφέρεται στη θερµοκρασία, το s υποδηλώνει την ξηρά 

περίοδο του θέρους και το a τη µέση θερµοκρασία του θερµότερου µήνα, η οποία 

είναι από τις πλέον υψηλές στη χώρα µας. 

 C: Υγρά µεσόθερµα κλίµατα. Κλίµατα µέσων γεωγραφικών πλατών. Μέση 

ετήσια θερµοκρασία από 15-20 ˚C, µέση θερµοκρασία θερµότερου µήνα >10 ˚C και 

του ψυχρότερου µεγαλύτερη από -3 ˚C. 

 s: Μεσογειακό κλίµα µε βροχές κατά τη διάρκεια του ψυχρού εξαµήνου. Η 

βροχόπτωση του ξηρότερου θερινού µήνα είναι µικρότερη από 30 mm, ενώ του 

πλέον βροχερού χειµερινού µήνα είναι τουλάχιστον τριπλάσια. 

 a: Μέσος όρος θερµοκρασίας του θερµότερου µήνα µεγαλύτερος από 22 ˚C. 
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 Από το οµβροθερµικό διάγραµµα του Μετεωρολογικού Σταθµού της Λάρισας 

που έγινε µε τη µέθοδο Bagnouls-Gaussen (1963), φαίνεται ότι οι ξηροί µήνες είναι 

οι: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέµβριος. Ξηροί µήνες θεωρούνται όλοι όσοι 

έχουν Ρ<2Τ ˚C . 

 Για τον υπολογισµό των βιολογικά ξηρών ηµερών του κάθε ξηρού µήνα 

εφαρµόστηκε ο τύπος: 

Xm = [ Jm - (Jp + Jr. × b/2)] × fh  

όπου Jm,  ο συνολικός αριθµός ηµερών του µήνα (30 ή 31) 

             Jp,  ηµέρες βροχής του µήνα 

             Jr,b , ηµέρες δρόσου ή οµίχλης 

             fh , συντελεστής σχετικής υγρασίας (Η%) που ορίζεται ανάλογα µε τη σχετική 

υγρασία Η. 

Οι τιµές του fh σε σχέση µε την Η είναι οι παρακάτω: 

 fh = 0,9 όταν 40%<Η<60% 

 fh = 0,8 όταν 60%<Η<80% 

 fh = 0,7 όταν 80%<Η<90% 

 fh = 0,6 όταν 90%<Η<100% 

για τους ξηρούς µήνες ο δείκτης ξηρασίας Χ είναι : 

 ΧΙουνίου = [30 - (7,8 + 0,1/2)] × 0,9 = 19,9 

 ΧΙουλίου = [31 - (4,4 + 0)] × 0,9 = 23,9 

 ΧΑυγούστου = [31 - (3,2 + 0)] × 0,9 = 25,0 

 ΧΣεπτεµβρίου  = [30 - (6,2 + 0,3/2)] × 0,9 = 21,3 

   ΣΧm = Χ = 90,1 

Επειδή ο δείκτης ξηρασίας βρίσκεται µεταξύ 75<Χ<100 ο Μετεωρολογικός Σταθµός 

της Λάρισας ανήκει στο "Έντονο Μέσο-Μεσογειακό " βιοκλίµα. 

 

β. Γεωµορφολογία - Ανάγλυφο  

 Τα εδάφη της επαρχίας Τυρνάβου του Ν. Λάρισας καταλαµβάνουν όλη την 

έκταση Βόρεια και ∆υτικά της κοίτης του Πηνειού ποταµού και µέχρι τους πρόποδες 

των βουνών που την περιβάλλουν από τη ∆υτική και τη Βόρεια πλευρά της λεκάνης 

Τυρνάβου - Λάρισας. 

 Πρόκειται για µία επίπεδη και οριζόντια  περιοχή µε οµαλές ή µικρές κλίσεις 

στις επιφάνειες των εδαφών που διακόπτονται από µία σειρά µικρών χειµάρρων και 
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ρεµάτων καθώς και από τον Τιταρήσιο και το µεγάλο κανάλι προερχόµενο από το 

Μάτι Τυρνάβου και τη λίµνη Αργυροπουλίου. Η λίµνη αυτή αποτελεί ένα πολύ καλό 

υγρότοπο που πρέπει να προστατευθεί και να διατηρηθεί προς όφελος του ευρύτερου 

αγροοικοσυστήµατος της περιοχής. 

 Οι χείµαρροι, τα ρέµατα και οι ποταµοί κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά 

παρασύροντας διάφορα υλικά τα οποία εναποθέτουν στα χαµηλότερα σηµεία. 

 ∆ιασχίζοντας την περιοχή από τα βουνά (Β ή ∆ της περιοχής) προς την κοίτη 

του Πηνειού (Ν ή Α της περιοχής) συναντάµε γεωργικά εδάφη στους πρόποδες 

αυτών µε µικρές κλίσεις και τα οποία αποτελούν τις ταράτσες και τα Αλλουβιακά 

ριπίδια . 

 Στη συνέχεια συναντάµε τα πεδία πληµµύρων των χειµάρρων και των 

ρεµάτων και τέλος τα πεδία των πληµµύρων του Τιταρήσιου και του Πηνειού στα 

χαµηλότερα σηµεία της λεκάνης Τυρνάβου - Λάρισας. 

 Από πλευράς γενικότερης µορφολογίας η περιοχή αυτή εµφανίζεται σαν µία 

ανοιχτή πεδιάδα συνολικής έκτασης 300000 στρεµ. η οποία αποτελεί το 

σηµαντικότερο µέρος για την ανάπτυξη των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων ενός 

µεγαλύτερου συστήµατος µε ορεινούς σχηµατισµούς της ευρύτερης περιοχής της 

Β.∆. Θεσσαλίας. 

 Το σύνολο των εδαφών ανταποκρίνονται στη γεωµορφολογική διαδικασία 

που συντελεί µαζί µε τα κλιµατικά φαινόµενα στο σχηµατισµό και στη σηµερινή 

εµφάνιση του αναγλύφου. 

  Τα εδάφη της περιοχής σχηµατίστηκαν από τις αποθέσεις των ποταµών 

Πηνειού και Ξηριά. Στο Βόρειο τµήµα της υπάρχει ο Ξηριάς του οποίου η σηµερινή 

κοίτη βρίσκεται ψηλότερα από τον Πηνειό. Οι αποθέσεις του Ξηριά είναι 

περισσότερο χονδρόκοκκες από του Πηνειού, λόγω της µεγάλης ταχύτητας του 

νερού (ισχυρότερες κλίσεις) και κατά συνέπεια λόγω της µεγάλης διαβρωτικής 

ικανότητας. 

 Κατά την πορεία του ο Ξηριάς διασχίζει περιοχές των οποίων τα πετρώµατα 

είναι τα εξής : γνεύσιοι, ασβεστόλιθοι, σχιστόλιθοι και αµφιβολίτες (Ι.Γ.Μ.Ε., 1983). 

 Ο Πηνειός, κατά την πορεία του προς τον Θεσσαλικό κάµπο συναντά τα 

παρακάτω πετρώµατα : περιδοτίτες, διαβάσεις, πυροξενίτες, σερπεντενίτες, φλύσχη 

και ασβεστολίθους (Ι.Γ.Μ.Ε., 1983). 
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 Οι αποθέσεις του Πηνειού είναι µετρίως λεπτόκοκκες και µεταφέρει συνήθως 

σχετικά καθαρό νερό. Οι γεωµορφές που υπάρχουν στην περιοχή µελέτης είναι οι 

παρακάτω: 

 

 Εδαφική ενότητα Ι : ταράτσες Πλειστοκαίνου (β)  

 Εδαφική ενότητα ΙΙ : ταράτσες Πλειστοκαίνου (Ν) 

 Εδαφική ενότητα ΙΙΙ : Αλλουβιακά ριπίδια - Πλευρικά κορήµατα 

Εδαφική ενότητα ΙV : Πεδίο πληµµύρων 

Εδαφική ενότητα V : Ταράτσες Ολοκαίνου και Πλειστοκαίνου 

Οι γεωµορφές Ι και ΙΙ αντιπροσωπεύουν ένα παλαιό πεδίο πληµµύρων του 

Πηνειού, µε ελαφρή κλίση. Τα χαρακτηριστικά της εµφανίζονται αρκετά καλά σ' ένα 

ύψος 5-15 µέτρων πάνω από το σηµερινό πεδίο πληµµύρων.  

Η γεωµορφή V περιλαµβάνει Ολοκαινικές ταράτσες του Πηνειού οι οποίες 

εφάπτονται µε τα περιθώρια Πλειστοκαινικών επιφανειών. 

Οι ταράτσες αυτές είναι επίπεδες ή σχεδόν επίπεδες και σε ορισµένα τµήµατα 

υπάρχουν εδάφη µε εµφανή µετακίνηση CaCO3 και ύπαρξη καµβικού ορίζοντα και 

φαινόµενα διάβρωσης. 

Η γεωµορφή ΙV αντιπροσωπεύει το σηµερινό πεδίο πληµµύρων του Πηνειού 

ποταµού καθώς και του Ξηριά. 

Η γεωµορφή ΙΙΙ αντιπροσωπεύει τις ψηλότερες υψοµετρικά ταράτσες που 

βρίσκονται στους πόδες (πρόποδες) των ορεινών όγκων που περιβάλλουν την 

περιοχή µελέτης από Β. και ∆. 

Οι αποθέσεις τους διαφέρουν στην κοκκοµετρική σύσταση, στην ύπαρξη 

χαλικιών καθώς και σε άλλες ιδιότητες όπως είναι η περιεκτικότητα σε οργανικό 

άνθρακα, η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων, το Φαινόµενο Ειδικό Βάρος, η τελική 

διηθητικότητα κ.λ.π. 

 

Περίληψη - Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των δεδοµένων όπως αυτά αναλύθηκαν και 

περιγράφηκαν στην παρούσα εδαφολογική µελέτη της περιοχής Τυρνάβου, τα εδάφη 

αυτά είναι σχεδόν στο σύνολο τους κατάλληλα για γεωργική χρήση και δίνουν καλό 

εισόδηµα στον παραγωγό. 

 Αλλουβιακά εδάφη σχεδόν στο σύνολο τους, ελάχιστα κολλουβιακά και είναι 

προϊόντα αποσάθρωσης και διάβρωσης των γύρω βουνών αλλά και των υλικών 
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πληµµύρων του Πηνειού ποταµού, του Τιταρήσιου (Ξηριά) και των χειµάρρων που 

διαρρέουν την περιοχή. Ανάλογα µε το µητρικό υλικό, τη γαιοµορφολογία και την 

τοπογραφία διακρίθηκαν σε πέντε εδαφικές ενότητες µε τις αντίστοιχες ιδιότητες και 

εκτάσεις.(πίνακας 1) 

 Από τους πίνακες των Εργαστηριακών αναλύσεων και σε ότι αφορά τη 

γονιµότητα των εδαφών της περιοχής Τυρνάβου, παρατηρούµε ότι από πλευράς 

µακροστοιχείων Ρ και  Κ αλλά και ιχνοστοιχείων (Fe, Cu, Zn, Mn) είναι εδάφη 

επαρκώς εφοδιασµένα. Εξαίρεση αποτελεί η περιεκτικότητα σε Ρ, όπου το 67% των 

εδαφών είναι φτωχά σε αυτό το στοιχείο και λαµβανοµένης της µη κινητικότητας του 

Ρ θα πρέπει να αναµένουµε αντίδραση των καλλιεργειών στη λίπανση µε φωσφορικά 

λιπάσµατα µε αύξηση των αποδόσεων. 

 Γενικότερα φαίνεται ότι το σύνολο των γεωργικών εδαφών της µελέτης αυτής 

έχουν ανάγκη µικρών ποσοτήτων αζωτούχων, φωσφορικών και ακόµα λιγότερο 

καλιούχων λιπασµάτων, αλλά άφθονου και καλής ποιότητας αρδευτικού νερού. Σε 

ελάχιστες περιπτώσεις φτωχών ή διαβρωµένων εδαφών έχουµε αυξηµένες ανάγκες 

λιπασµάτων, αλλά και µέτρων προστασίας κατά της διάβρωσης ή της παθογένειας 

(αλατότητα - αλκαλίωση) ή και της οξύτητας.  

• Η διαβρωσιµότητα των επικλινών εδαφών σε συνδυασµό µε τις απότοµες 

ραγδαίες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, που είναι συχνές στην ανατολική 

Ελλάδα, έχουν σαν αποτέλεσµα την απώλεια µεγάλης µάζας γόνιµου εδάφους 

κατά έτος, ιδιαίτερα σε γυµνές ή αραιοκαλυµένες από βλάστηση επιφάνειες. 

• Προς τούτο πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται µέριµνα εναντίον των πυρκαγιών, 

αλλά και της υπερβόσκησης (ληστρική βόσκηση) και των ακατάλληλων µεθόδων 

καλλιέργειας και εκµετάλλευσης των δασικών, λιβαδικών, γεωργικών ή µικτών 

αγροοικοσυστηµάτων, προς αποφυγή της ερηµοποίησης αυτών των εκτάσεων. 

Όλες οι επεµβάσεις µας πρέπει να γίνονται µε επιστηµονικά κριτήρια και µε 

γνώµονα την προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος. 

Το σύνολο των γεωργικών εδαφών αξιολογήθηκαν και χωρίστηκαν σε δέκα 

καλλιεργητικές οµάδες ανάλογα µε τη συµπεριφορά τους απέναντι στα συνήθη 

καλλιεργητικά συστήµατα, καθώς και συστήµατα άρδευσης και συγκεκριµένων 

καλλιεργειών που προσαρµόζονται καλύτερα σε κάθε οµάδα. Οι καλλιεργητικές 

οµάδες ξεκινούν από την πρώτη που περιλαµβάνει τα καταλληλότερα για γεωργική 

χρήση εδάφη χωρίς ή µε ελάχιστους περιορισµούς και φθάνουµε στη δέκατη οµάδα η 
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οποία έχει τους περισσότερους περιορισµούς και εδάφη σχεδόν ακατάλληλα για 

γεωργική χρήση. 

Η διάκριση - αξιολόγηση των εδαφών της περιοχής Τυρνάβου σε κατηγορίες 

αρδευσιµότητας, δηλαδή της καταλληλότητας για άρδευση, έγινε µε βάση τα 

εδαφικά χαρακτηριστικά, τα τοπογραφικά και κυρίως τις συνθήκες αποστράγγισης 

που επικρατούν η το πως µεταβάλλονται µετά την κατασκευή αποστραγγιστικών 

δικτύων. 

∆ιακρίθηκαν οκτώ κατηγορίες αρδευσιµότητας από την Ι που περιλαµβάνει 

εδάφη κατάλληλα για κάθε αρδευτικό σύστηµα έως την VΙΙΙ που περιλαµβάνει 

εδάφη τελείως ακατάλληλα για οποιαδήποτε δυνατότητα άρδευσης. 

Από τους πίνακες των φυσικών ιδιοτήτων συνάγεται ότι τα περισσότερα 

εδάφη της περιοχής µελέτης έχουν υψηλές απαιτήσεις σε άρδευση και τα υπόλοιπα 

έχουν χαµηλές απαιτήσεις σε άρδευση. 

Οι κατηγορίες ∆ιηθητικότητας είναι επτά και αφορούν την ταχύτητα µε την 

οποία διηθείται το αρδευτικό νερό δια µέσω της επιφάνειας των εδαφών, προς τα 

βαθύτερα στρώµατα. ∆ιακρίνεται από την πρώτη που έχει εδάφη µε µεγάλη ταχύτητα 

διήθησης του νερού, έως την πέµπτη, έκτη και έβδοµη όπου το νερό αργεί να 

διηθηθεί δια µέσω της επιφάνειας. 

Από το χάρτη των Ανθρακικών Αλάτων και τον πίνακα προκύπτει ότι όλα 

σχεδόν τα εδάφη της περιοχής έχουν στα διάφορα βάθη της εδαφοτοµής τους, 

διάφορες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, που ενίοτε αποτελεί περιοριστικό 

παράγοντα για µερικά καλλιεργούµενα φυτά. 

Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι η µακρόχρονη αξιοποίηση των εδαφών της 

περιοχής του Τυρνάβου µε δυναµικές καλλιέργειες δεν κατέστρεψε αυτά τα εδάφη 

ούτε και το περιβάλλον. Προς τούτο πρέπει µε βάση τα δεδοµένα αυτής της εργασίας 

να είµαστε προσεκτικοί στις χρήσεις των σύγχρονων µεθόδων γεωργίας, µε στόχο τη 

διατήρηση των εδαφών αυτών σε κατάσταση διαρκούς ανάπτυξης και παραγωγής.   

  

γ. Αξιολόγηση των εδαφών για γεωργική χρήση (2) 

 
 Περιγράφεται η Αξιολόγηση των χαρτογραφικών µονάδων των εδαφών της 

Επαρχίας Τυρνάβου του Ν. Λάρισας, ως προς την καταλληλότητά τους για αειφόρο 

ανάπτυξη και παραγωγή της αµπέλου, των πυρηνοκάρπων (ροδάκινα, βερύκοκα, 
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δαµάσκηνα), των µηλοειδών (αχλάδια, µήλα), της ακτινιδιάς και άλλων 

καλλιεργειών. 

 Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τα δεδοµένα του εδαφολογικού χάρτη και 

όπου υπάρχουν, λαµβάνονται υπόψη και τα αναλυτικά δεδοµένα της εδαφολογικής 

µελέτης. Τα εδαφολογικά στοιχεία συσχετίζονται µε τις απαιτήσεις των 

προτεινόµενων δενδρωδών καλλιεργειών και της αµπέλου, καθώς και τους 

περιορισµούς που πιθανόν να συνιστούν κάποιοι εδαφικοί παράγοντες απέναντι σ' 

αυτές τις καλλιέργειες. 

 

Οι εδαφολογικές παράµετροι που λαµβάνονται υπ' όψη είναι : 

  

• Κοκκοµετρική σύσταση και κυρίως περιεκτικότητα σε άργιλο του επιφανειακού   

στρώµατος 

• Βαθµός αποστράγγισης 

• Κλίση και βαθµός διάβρωσης 

• Περιεκτικότητα σε CaCO3 και άλλα άλατα 

• Βαθµός οξύτητας (pH) 

• Παθογένεια (αλάτωση - αλκαλίωση) 

• Βαθµοί έκπλυσης εδαφών και σχηµατισµός οριζόντων όπως καµβικός, αργιλικός 

και κυρίως καλσικός (ορίζοντας συγκέντρωσης CaCO3) 

• Υψηλά ποσοστά οργανικής ύλης, µεγάλη Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων ή 

άλλα έντονα χαρακτηριστικά λαµβάνονται επίσης υπόψη. 

 

 Επίσης λαµβάνεται υπ' όψη η παράδοση της αµπελοκαλλιέργειας κατά πρώτο 

λόγο και δευτερευόντως της δενδροκοµίας, που αποτελούν τις πλέον προσοδοφόρες 

χρήσεις γης στην περιοχή αυτή και που δίνουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και 

µεγάλες αποδόσεις.  

Κατ ' αυτόν τον τρόπο έχουµε τις παρακάτω τρεις (3) οµάδες εδαφών 

(πίνακας 2) από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες I, II, αναφέρονται σε υψηλής γεωργικής 

αξίας εδάφη µε ελάχιστους ή καθόλου περιοριστικούς παράγοντες και ικανά να 

δώσουν υψηλές αποδόσεις σε µια αειφόρο και ορθολογική διαχείριση για τις κύριες 

καλλιέργειες. 
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 Η (III) οµάδα εδαφών περιλαµβάνει εδάφη ακατάλληλα για τα προτεινόµενα 

δένδρα ή αµπέλια, και συνιστάται για άλλες καλλιέργειες (αµυγδαλιές ή µεγάλες 

καλλιέργειες) όπου µε το µικρότερο καταβαλλόµενο κόστος θα επιτυγχάνεται 

υψηλότερη πρόσοδος και χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Αξιολόγηση εδαφών ως προς την καταλληλότητά τους να αποδώσουν τα 

µέγιστα όταν καλλιεργούνται µε αµπέλια, αχλαδιές, µηλιές, ροδακινιές, δαµασκηνιές, 

βερυκοκιές, ακτινιδιές, (αµυγδαλιές ή µεγάλες καλλιέργειες). Οι προτεινόµενες 

καλλιέργειες βρίσκονται σε σειρά µεγαλύτερης προτίµησης. Τα εδάφη κάθε εδαφικής 

ποιότητας αξιολογούνται για όλα τα είδη µε τη σειρά προτίµησης αυτών. 

 ∆ιακρίνονται (3) τρεις εδαφικές ποιότητες εκ των οποίων η  

πρώτη περιλαµβάνει εδάφη χωρίς περιορισµούς και µε υψηλή παραγωγική αξία για 

τις αναφερόµενες γεωργικές χρήσεις, στη 

δεύτερη παρουσιάζονται κάποιοι περιορισµοί, αλλά όµως έχουµε εδάφη που δίνουν 

καλή παραγωγή χωρίς υψηλό κόστος και στην 

τρίτη τα εδάφη έχουν έντονους περιορισµούς που τα καθιστούν µάλλον ακατάλληλα 

για τις παραπάνω προτεινόµενες καλλιέργειες, οπότε στις περιπτώσεις αυτές πρέπει 

να προτιµώνται εναλλακτικές χρήσεις γεωργικές, όπως αµυγδαλιές και µεγάλες 

καλλιέργειες (χειµερινά σιτηρά, βαµβάκι, καλαµπόκι, καπνός, τεύτλα κ.α.). 

 

* Μερικές Χ.Μ. εµφανίζονται σαν A/B ή B/C που σηµαίνει ότι χρειάζονται άµεσα 

προστατευτικά µέτρα για να µείνουν στην A ή στην B κατηγορία που ανήκουν και να 

µην υποβαθµιστούν στην B ή C αντίστοιχα (χάρτης ποιοτήτων εδάφους 2). 

 

 Όλα τα παραπάνω δεδοµένα εισάγονται στη Βάση ∆εδοµένων για κάθε 

"πολύγωνο" Χαρτογραφικής Μονάδας, αφού προηγηθεί η διαδικασία εκτίµησης για 

τις παραπάνω γεωργικές χρήσεις, η προτεινόµενη χρήση σύµφωνα µε τον πίνακα 3. 

 

 Τα υψηλής γεωργικής αξίας εδάφη που προτείνονται για την καλλιέργεια της 

αµπέλου και των δένδρων, είδη µεσογειακής δίαιτας, είναι αργιλοπηλώδους - 

αµµοαργιλοπηλώδους υφής - µέσης έως µετρίως λεπτόκκοκης κοκκοµετρικής 

σύστασης (Άργιλος : 20 - 40 % ) - καλώς αποστραγγιζόµενα µε βαθµό 

αποστράγγισης B, C - κλίση έως 6 % µε 0 έως 1 βαθµό διάβρωσης - ολικό CaCO3 < 

8,5 % - βαθµός οξύτητας  pH = 6,0 - 7,5. Είναι εδάφη χωρίς καλσικό ορίζοντα, µέχρι 

βάθος έως 100 cm, χωρίς παθογένεια και µε ελάχιστο πετρώδες. Καλλιεργούνται 
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εύκολα, δέχονται όλα τα συστήµατα άρδευσης και δεν έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε 

χηµικά λιπάσµατα, για να δώσουν καλές αποδόσεις και ποιοτικά προϊόντα και 

ταυτόχρονα καλό εισόδηµα στον παραγωγό. 

 

2. Υφιστάµενη κατάσταση στον αµπελουργικό τοµέα 

Στους Πίνακες 4-7, παρουσιάζονται οι συνολικές αµπελουργικές εκτάσεις 

των υπό µελέτη περιοχών κατά διαµέρισµα, η ποικιλιακή σύνθεση των αµπελώνων 

κατά κατηγορία και προορισµό χρήσης (επιτραπέζιες και οινοποιήσιµες), ο αριθµός 

των αµπελοκαλλιεργητών, ο βαθµός πολυτεµαχισµού και ο µέσος αµπελουργικός 

κλήρος κατά δήµο και διαµέρισµα και τέλος η ηλικιακή σύνθεση των αµπελώνων 

κατά δήµο και διαµέρισµα. 

Η ανάλυση των στοιχείων των παραπάνω πινάκων αποκαλύπτει τη δυναµική 

αλλά και τα προβλήµατα του συνολικού αµπελώνα της περιοχής. 

Πιο συγκεκριµένα 

α.   Η χωροταξική κατανοµή των αµπελώνων αναδεικνύει το δήµο 

Τυρνάβου ως κύριο κέντρο καλλιέργειας µε 22.058 στρεµ. ή 84.6% της 

συνολικής έκτασης. Ακολουθεί ο Αµπελώνας (3.800,5 στρεµ. ή 14.6% ) 

και η Γιάννουλη (214 στρεµ. ή 0.8%). Τα διαµερίσµατα  Τυρνάβου και 

∆αµασίου συγκεντρώνουν το 75% των καλλιεργούµενων µε την άµπελο 

εκτάσεων. 

β.   Η ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου, που αν και χαρακτηρίζεται ως 

διπλής χρήσεως ποικιλία χρησιµοποιείται κυρίως για οινοποίηση, 

κυριαρχεί στους αµπελώνες καταλαµβάνοντας έκταση 11.400 περίπου 

στρεµµάτων ή ποσοστό 43.75%. Σηµαντικές είναι οι εκτάσεις που 

καταλαµβάνουν οι ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης (9.574 στρεµ. ή 

36.80%)  µε ισοδύναµη παρουσία των ποικιλιών Cardinal (3.544 στρεµ.) 

και Victoria (3.723 στρεµ.) ενώ ακολουθεί η ποικιλία Ribier (1.639 

στρεµ.). 

Από τις ποικιλίες οινοποιίας κυρίαρχη είναι η θέση του Ροδίτη (3.577,5 

στρεµ.) ενώ σε πολύ µικρότερες εκτάσεις καλλιεργούνται οι ποικιλίες  

Ugni  blanc, Μπατίκι, Maccabeu, Ντεµπίνα, Cabernet, Shirah, Merlot κ.ά. 

γ.    Το 42% περίπου των αµπελώνων της περιοχής έχουν φυτευτεί µετά 

το 1985, ενώ το ποσοστό των φυτεύσεων από το 1980 και µετά πλησιάζει 

το 60%. 
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 δ.    Ο συνολικός αριθµός των αµπελοκαλλιεργητών ανέρχεται στους 

2070 περίπου, ενώ ο αριθµός των αµπελοτεµαχίων υπερβαίνει τα 4130, µε 

βαθµό πολυτεµαχισµού που ανέρχεται µόλις στο 2. Ο µέσος 

αµπελουργικός κλήρος ανέρχεται στα 12.6 στρέµµατα και το µέσο 

αµπελοτεµάχιο στα 6.3 στρέµµατα. 

ε.     Από τα δεδοµένα αυτά προκύπτει ότι παρά τα επί µέρους 

προβλήµατα ο αµπελώνας της περιοχής εµφανίζει δυναµικότητα στην 

παραγωγή επιτραπεζίων σταφυλών, µε ικανοποιητικό αµπελουργικό 

εισόδηµα, ενώ παρά τις αδυναµίες  και η παραγωγή οίνου από τον 

Αγροτικό Συνεταιρισµό Τυρνάβου κρίνεται ως δυναµική µε αισιόδοξες 

προοπτικές ως προς τη βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων 

και του τσίπουρου Τυρνάβου µε βάση την ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου. 

 

 

3. Προβλήµατα από τον παγετό του ∆εκεµβρίου 2001. 

Ο εξαιρετικά ισχυρός παγετός, τόσο σε ένταση όσο και έκταση, που 

σηµειώθηκε στην αµπελουργική περιοχή Τυρνάβου, κατά το ∆εκέµβριο του 2001,   

προξένησε σηµαντικές ζηµιές στα πρέµνα  των αµπελώνων σε όλες τις αναφερθείσες 

περιοχές. Επρόκειτο περί καθολικού (‘µαύρου’) παγετού, που διήρκεσε αρκετές 

ηµέρες µε τη θερµοκρασία να κατέρχεται στους 24,8 βαθµούς Κελσίου  

Οι   εκτιµήσεις της Επιστηµονικής Οµάδας µετά από τις επιτόπιες έρευνες 

όσο και τις εργαστηριακές µελέτες των πληγέντων οργάνων των πρέµνων (φυτών 

αµπέλου), διαφόρων περιοχών, έδειξαν ότι οι λανθάνοντες οφθαλµοί των 

κληµατίδων (από τους οποίους θα προέλθει η παραγωγή 2002) είναι σε πολύ µεγάλο 

ποσοστό (90-100%) ολοσχερώς κατεστραµµένοι (κύριες καταβολές και 

αντικαταστάτες). Υψηλό είναι και το ποσοστό καταστροφής στους λανθάνοντες 

οφθαλµούς παλαιού ξύλου δηλαδή των βραχιόνων και  οριζοντίων τµηµάτων του 

κορµού. 

Στις Φωτογραφίες 1-6 (Παράρτηµα IΙΙ) παρουσιάζονται οι καταστροφές 

στους οφθαλµούς, τις κληµατίδες και τον κορµό των πρέµνων των ποικιλιών 

Μοσχάτο Αµβούργου, Μπατίκι, Ροδίτη, Victoria, Cabernet Sauvignon σε σχέση µε 

τους υγιείς ιστούς  της ποικιλίας Μπατίκι που βρίσκεται στην Αµπελογραφική 

Συλλογή του Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

(Βοτανικός). 
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 Οι παράγοντες που επηρέασαν την έκταση των ζηµιών αναφέρονται στην 

περιοχή και το ανάγλυφο του αµπελώνα, την ποικιλία, την αυστηρότητα του 

κλαδέµατος καρποφορίας, το ύψος του φορτίου καθώς και τις λοιπές αµπελοκοµικές 

φροντίδες της προηγηθείσας καλλιεργητικής περιόδου που επηρέασαν  την ευρωστία 

των πρέµνων και εντεύθεν την έγκαιρη και πλήρη ξυλοποίηση των βλαστών. 

Οι αρχικές εκτιµήσεις της Επιστηµονικής Οµάδας για το ύψος των ζηµιών 

επιβεβαιώθηκαν από τις επόµενες  επισκέψεις και µελέτες του φαινοµένου, µε την 

εγκατάσταση δικτύου πειραµατικών αµπελώνων, διαφόρου ποικιλιακής σύνθεσης 

και σε αντιπροσωπευτικές αµπελουργικές περιοχές, ως προς την ένταση του παγετού  

Τα δεδοµένα των παρατηρήσεων έδειξαν µία αξιοσηµείωτη κλιµάκωση των 

καταστρεπτικών αποτελεσµάτων του παγετού κυρίως ανάλογα µε την ποικιλία και 

την περιοχή. 

Επίσης η κάλυψη των προσβεβληµένων πρέµνων µε πλαστικό και η 

δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών µε την θέρµανση του πειραµατικού θερµοκηπίου, 

έδωσε ενωρίς τις δυνατότητες βλάστησης των διαφόρων ποικιλιών (Φωτ. 7,8). 

Την µεγαλύτερη ευαισθησία έδειξε η ποικιλία Μπατίκι και την µεγαλύτερη 

αντοχή η ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου. Ενδιάµεσα τοποθετούνται οι ποικιλίες 

Ροδίτης, Σαββατιανό, Cardinal, Victoria κατά φθίνουσα τάξη αντοχής. 

Ως αναµένονταν  οι πεδινές περιοχές παρουσίασαν µεγαλύτερες καταστροφές 

από τις αντίστοιχες των επικλινών αµπελώνων. 

Ο συνδυασµός  ‘πεδινός αµπελώνας µε την ποικιλία Μπατίκι’ έδωσε την 

εικόνα της πλήρους καταστροφής (Φωτ.9). 

Από την αναλυτική µελέτη όλων των δεδοµένων οι καταστροφές από τον 

παγετό ανήλθαν σε ποσοστό 90-100% στους λανθάνοντες οφθαλµούς των 

παραγωγικών µονάδων ανεξαρτήτως της καλλιεργούµενης ποικιλίας και της 

περιοχής, και σε ποσοστό 70-90% για τους λανθάνοντες οφθαλµούς των οριζόντιων 

κορµών (κορδονιών) και των ανώτερων οφθαλµών του κατακόρυφου κορµού. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει καταστροφή της ηρτηµένης εσοδείας.  

  Αντίθετα οι λανθάνοντες οφθαλµοί του κατακόρυφου κορµού και µέχρις του 

ύψους των 25-35 εκατοστών  δεν υπέστησαν καµία φθορά µε εξαίρεση τα πρέµνα 

της ποικιλίας Μπατίκι και πρέµνα άλλων ποικιλιών στις περιοχές µε την µεγαλύτερη 

ένταση παγετού (ορισµένες πεδινές περιοχές του Τυρνάβου).  

Στο γεγονός αυτό οφείλεται και το µεγάλο ποσοστό αναβλάστησης των 

πρέµνων από τους οφθαλµούς του κορµού που κυµάνθηκε στο 80-85%.  
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Με τα δεδοµένα αυτά οι αµπελώνες των υπό µελέτη περιοχών συνολικής 

έκτασης 26.000 στρεµµάτων θα αναβλαστήσουν σε ποσοτό 80-85% ενώ το υπόλοιπο 

15-20% έχει καταστραφεί σε βαθµό που επιβάλλει την εκρίζωση και την εκ νέου 

εµφύτευση (αναµπέλωση). 

 Είναι προφανές ότι απαιτείται συντονισµός  όλων των συναρµόδιων φορέων 

και υπηρεσιών, ώστε όχι µόνο να σχεδιαστεί αλλά και να υλοποιηθεί 

αποτελεσµατικά ένα πρόγραµµα αναµπέλωσης σε περιφερειακή κλίµακα. Με τον 

τρόπο αυτό είναι δυνατόν οι καταστροφικές συνέπειες από τον παγετό να 

αποτελέσουν κίνητρο για την ποικιλιακή αναδιάρθρωση του αµπελώνα Τυρνάβου 

και των άλλων περιοχών και την  δηµιουργία σύγχρονων αµπελώνων. 

 

4. Τελική εκτίµηση ζηµιών και αποζηµιώσεις αµπελουργών επί της ηρτηµένης 

εσοδείας. 

Η εκτίµηση των ζηµιών τόσο της ηρτηµένης εσοδείας όσο και του φυτικού 

κεφαλαίου έχει ανατεθεί στον ΕΛΓΑ. Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και οι  επιτροπές που 

συγκροτήθηκαν ή θα συγκροτηθούν θα εξειδικεύσουν τα µέτρα και τη µεθοδολογία 

που θα ακολουθηθούν. Μετά την τελική αποτίµηση των ζηµιών η Επιστηµονική 

Οµάδα θα κατευθύνει το πρόγραµµα αποκατάστασης των πρέµνων που 

αναβλάστησαν ή της αναµπέλωσης, το οποίο ήδη επεξεργάζεται.  

 

5. Ρυθµιστικό σχέδιο αναδιαµόρφωσης και αναµπέλωσης 

α. Η αµπελοκοµική θεώρηση 

Μετά την οριστική εκτίµηση των ζηµιών  που προκάλεσε ο παγετός  στα 

πρέµνα (τέλη Μαρτίου – Αρχές Απριλίου) και το ποσοστό αναβλάστησης των 

πληγέντων πρέµνων θα πρέπει να εκκινήσει η εφαρµογή του σχεδίου 

αναδιαµόρφωσης των πρέµνων ή της αναµπέλωσης. Ανεξαρτήτως της υπό 

αναµπέλωση έκτασης απαιτείται να ληφθούν µέτρα σχεδιασµού και προετοιµασίας 

αντιµετώπισης των προβληµάτων. Τα µέτρα αυτά  αναφέρονται παρακάτω. 

ι. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας θα πρέπει να ετοιµάσουν και 

να υποβάλλουν υπόµνηµα αναµπέλωσης της οριστικής έκτασης στην Ε.Ε. 

(καλό θα είναι  να ζητηθεί το σύνολο της αµπελουργικής ζώνης), πέραν των 

προβλεποµένων από την νέα ΚΟΑ διατάξεων, ώστε να διασφαλιστούν και 

στο µέλλον τα δικαιώµατα αναµπέλωσης. 
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Άλλωστε θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία αναµπέλωσης θα διαρκέσει 

αρκετά χρόνια. 

ιι. Οµάδα εργασίας αποτελούµενη από ειδικούς επιστήµονες (από τις 

υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας, ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, 

συναιτερισµό) να αναλάβει αµέσως το έργο µελέτης της αναµπέλωσης µε 

αντικείµενα τον πιθανό επαναπροσδιορισµό των ορίων της αµπελουργικής 

ζώνης και της ποικιλιακής αναδιάρθρωσης του αµπελώνα Τυρνάβου, της 

εφαρµοζόµενης αµπελοκοµικής τεχνικής (συστήµατα µόρφωσης κ.ά.), της 

επιλογής των υποκειµένων αµπέλου, των τεχνικών, των µέσων και των 

µεθόδων αναδιαµόρφωσης των πρέµνων µετά την αναβλάστηση ή της 

αναµπέλωσης.   

 

β. Οικονοµική - Κοινωνική θεώρηση 

Η αναδιαµόρφωση των πρέµνων και η αναµπέλωση αποτελούν σύµπλοκο 

πρόβληµα προς επίλυση και η εκτίµηση της τελικής οικονοµικής δαπάνης εξαρτάται 

από πολλούς παράγοντες. 

Σε ένα κατευθυνόµενο πρόγραµµα αναµπέλωσης (όπως εξειδικεύεται κάθε 

φορά σε κάθε αµπελοτεµάχιο και σε κάθε περιοχή) είναι λογικό να επιδιωχθεί  η 

µείωση του κόστους αναµπέλωσης ανά στρέµµα ώστε στα περιορισµένα οικονοµικά 

πλαίσια να εξοικονοµηθούν πόροι για τη στήριξη του εισοδήµατος των αµπελουργών 

που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα αυτό. Αν και το ποσοστό της υπό αναµπέλωση 

έκτασης θα κυµανθεί, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Επιστηµονικής Οµάδας στο 15-

20 % της συνολικής έκτασης των αµπελώνων (περίπου 32.000 σε ολόκληρο το ν. 

Λάρισας), εντούτοις το πρόβληµα είναι µεγάλο γιατί αφορά µία έκταση περίπου 3-

5.000 στρεµµάτων, µε τριετή ή τετραετή ορίζοντα. 

Το µεγάλο µέγεθος του αµπελώνα, οι κλιµατικές και εδαφικές ιδιαιτερότητες 

της περιοχής, η ποικιλιακή σύνθεση του αµπελώνα, οι δυσχέρειες εξεύρεσης του 

κατάλληλου φυτικού υλικού, το µεγάλο οικονοµικό κόστος, επιβάλουν την κλιµάκωση 

της αναµπέλωσης στο χώρο και το χρόνο. Η ορθολογική αναµπέλωση προϋποθέτει την 

ενεργητική συµµετοχή των αµπελουργών και τον απόλυτο συντονισµό όλων των 

εµπλεκόµενων φορέων. 

Μικρότερης κλίµακας αλλά εξίσου σηµαντικά είναι και τα προβλήµατα της 

αναδιαµόρφωσης των πρέµνων µετά την αναβλάστηση. 
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ι. Σε ένα τέτοιο πρόγραµµα το κόστος ανά στρέµµα µπορεί να µειωθεί 

δραστικά µέχρι και 40-50%  αν  π.χ. αναληφθούν δραστηριότητες από τον 

Συνεταιρισµό Τυρνάβου ή άλλους φορείς, για τη µαζική παραγγελία των 

υλικών εγκατάστασης, της επιλογής, προµήθειας του υλικού φύτευσης  κ.ά. 

ιι. Πέραν της οικονοµίας,  η εµπλοκή των διαφόρων φορέων του Υπ. 

Γεωργίας στην εξεύρεση πολλαπλασιαστικού υλικού θα αποτελούσε 

καθοριστικό παράγοντα διασφάλισης της γνησιότητας του πρός φύτευση 

υλικού. 

Ο  καθορισµός εποµένως όλων των επί µέρους διαδικασιών, προϋποθέσεων 

και όρων συµµετοχής των αµπελουργών στην κατευθυνόµενη αναµπέλωση είναι 

τελείως αναγκαίος, ώστε οι οικονοµικοί πόροι που θα διατεθούν να έχουν το 

µεγαλύτερο δυνατό συντελεστή αξιοποίησης προς όφελος των αµπελουργών και της 

αµπελουργίας. 

 Η κοινωνική διάσταση ενός τέτοιου προγράµµατος αναδιαµόρφωσης και 

αναµπέλωσης συνεπάγεται την ανάληψη ευθυνών από όλους τους φορείς. Η 

οικονοµική ενίσχυση των αµπελουργών κατά την διάρκεια της αναδιαµόρφωσης και 

της   αναµπέλωσης είναι υποχρέωση της πολιτείας. Όµως είναι απαραίτητη η ενεργός 

συµµετοχή του αµπελουργού. Η αναµπέλωση αφορά και τους αµπελουργούς και η 

ανάληψη από µέρους τους, οικονοµικών υποχρεώσεων (λ.χ. ενσωµάτωση 

οικογενειακών ηµεροµισθίων) είναι επιβεβληµένη.  

 

γ.   Επιστηµονική, τεχνική θεώρηση 

Κατά την αναδιαµόρφωση των πρέµνων και την εφαρµογή του προγράµµατος 

αναµπέλωσης απαιτείται ο συντονισµός των επιστηµονικών φορέων και των 

υπηρεσιακών παραγόντων, αφενός µεν για την υιοθέτηση των καταλληλότερων 

µεθόδων, αφετέρου δε για την ταχύτατη υλοποίηση του έργου. 
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ΙΙ. ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗ 

 

A.       ΣΤΟΧΟΙ 

Όπως ήδη αναφέρθηκε ο παγετός του ∆εκεµβρίου 2001 προξένησε 

σηµαντικές ζηµίες στους αµπελώνες των περιοχών Τυρνάβου, Αµπελώνα και 

Γιάννουλης, µε αποτέλεσµα περίπου 3.000- 4.000 στρέµµατα να έχουν καταστραφεί 

σε βαθµό που επιβάλλει την εκρίζωση και την εκ νέου φύτευσή τους (αναµπέλωση) 

µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος ορθολογικής αναµπέλωσης. 

Βασικοί στόχοι του προγράµµατος  αυτού αποτελούν: 

• Η ορθολογική ποικιλιακή ανασύνθεση των, υπό αναµπέλωση, αµπελώνων µε      

την αξιοποίηση τόσο των εξελίξεων στον αµπελοοινικό τοµέα όσο και των 

δεδοµένων και γνώσεων από τις συνέπειες του τελευταίου παγετού. 

• Η  εγκατάσταση των  νέων αµπελώνων µε την αξιοποίηση των νέων 

δεδοµένων και εξελίξεων της οικοφυσιολογίας της αµπέλου όσον αφορά τη 

µόρφωση των πρέµνων, τους χαρακτήρες των σκελετικών στοιχείων, της 

υποστύλωσης, της πυκνότητας φύτευσης, της χωροθέτησης και του 

προσανατολισµού των αµπελώνων. 

• Η αποτελεσµατική αξιοποίηση των διατιθέµενων οικονοµικών πόρων µε την 

εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών που θα συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση 

του κόστους και στη µεγιστοποίηση των οφελών από τεχνικής, οικονοµικής 

και κοινωνικής πλευράς.  

• Η απόκτηση, σε τελική ανάλυση, νέων σύγχρονων αµπελώνων. 

 

B.      ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Με δεδοµένες τις µεγάλες εκτάσεις των αµπελώνων που καταστράφηκαν 

ολοσχερώς, τα µεγάλα προβλήµατα και τις δυσχέρειες που παρουσιάζει η 

αναµπέλωση σε τέτοια κλίµακα, οι τεχνικές, επιστηµονικές και κοινωνικές 

διαστάσεις του θέµατος και ο µακρύς χρόνος υλοποίησης, καθιστούν αναγκαίο και 

επιβεβληµένο το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός  ολοκληρωµένου προγράµµατος  

αναµπέλωσης,  όχι µόνο για την αποκατάσταση των ζηµιών και τη βελτίωση των 

οινικών κυρίως προϊόντων, αλλά και την ορθολογική χρησιµοποίηση των πόρων. 
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Η επιστηµονική µεθοδολογία και οι κατευθυντήριες αρχές όπως αναλύονται 

στη συνέχεια θα εξασφαλίσουν επί πλέον τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος, την 

αποφυγή σφαλµάτων του παρελθόντος, τη χρησιµοποίηση γνήσιου, υγιούς και 

ταυτοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την εφαρµογή ενιαίου συστήµατος 

υποστύλωσης και κυρίως τη µείωση του κόστους εγκατάστασης ανά στρέµµα. Η 

εξοικονόµηση των πόρων θα επιτρέψει την εφαρµογή και του προγράµµατος 

κοινωνικής πολιτικής, αφού η διαδικασία αναµπέλωσης θα διαρκέσει περισσότερο 

από τρία χρόνια, περίοδο κατά την οποία οι αµπελουργοί, των οποίων οι αµπελώνες 

καταστράφηκαν, δεν θα έχουν εισόδηµα. 

Παράλληλα µε την εφαρµογή του προγράµµατος αναµπέλωσης θα 

εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία, σε βραχύ χρόνο, του Αγροτικού 

Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Τυρνάβου, ο οποίος οινοποιεί µεγάλο µέρος της 

σταφυλικής παραγωγής. 

 

Γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗΣ 

 

1. Εξασφάλιση γνήσιου, υγιούς και ταυτοποιηµένου πολλαπλασιαστικού 

υλικού. 

Πρωταρχικός στόχος κάθε ολοκληρωµένου προγράµµατος αναµπέλωσης, στη 

σύγχρονη αµπελουργία, είναι η εξασφάλιση γνήσιου και ταυτοποιηµένου 

πολλαπλασιαστικού υλικού ως προς την επιθυµητή ποικιλία και το κατάλληλο 

υποκείµενο (πρβλ. σελ 33 ΄Μελέτη γενετικής ετερογένειας των κυριότερων 

ποικιλιών της περιοχής Τυρνάβου µε αµπελογραφικές και µοριακές µεθόδους' )και 

άριστης κατάστασης από την πλευρά της  φυτοϋγείας του, µε την έννοια της 

απαλλαγής από εχθρούς και ασθένειες και ιδιαίτερα από τις ιώσεις  ( προβλ. σελ 36 

΄Υγειονοµικός έλεγχος ποικιλιών και υποκειµένων' ). 

α.    Επιλογή ποικιλιών. 

Η επιλογή των ποικιλιών για την επικείµενη αναµπέλωση προφανώς 

υπόκειται στα πλαίσια του επίσηµου κατάλογου ταξινόµησης των  ποικιλιών του Υπ. 

Γεωργίας (Συνιστώµενες, επιτρεπόµενες και προσωρινά επιτρεπόµενες ποικιλίες 

αµπέλου). Όµως η συµπεριφορά ορισµένων συνιστώµενων, επιτρεπόµενων ή και 

προσωρινά επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπέλου, ελληνικής ή ξενικής προέλευσης, 

στην ευρύτερη περιοχή του ν. Λάρισας, την τελευταία εικοσαετία, δίδει περιθώρια 

κάποιων τροποποιήσεων στις επιλογές, µε την έννοια διορθωτικών παρεµβάσεων στη 
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σύνθεση του αµπελώνα, των υπό αναµπέλωση περιοχών. Και όταν αναφερόµαστε 

στα δεδοµένα συµπεριφοράς των ποικιλιών εννοούµε, τόσο τη δυνατότητα 

παραγωγής αµπελουργικών προϊόντων ποιότητας, όσο και την καλλιεργητική 

συµπεριφορά τους, εν προκειµένω στην αντοχή τους στις χαµηλές θερµοκρασίες και 

το βαθµό καταστροφής τους. 

Από το σύνολο των συνιστώµενων και επιτρεπόµενων ποικιλιών αµπέλου στη 

Θεσσαλία, γενικότερα, (Πιν. 11), ορισµένες έχουν ευδοκιµήσει και καλλιεργούνται 

στην ευρύτερη περιοχή Τυρνάβου (Πιν. 12). Η αξιολόγηση που ακολουθεί στηρίζεται 

στα δεδοµένα της αµπελογραφικής, αµπελοκοµικής, καλλιεργητικής και 

τεχνολογικής συµπεριφοράς τους σε συνδυασµό µε το οικονοµικό αποτέλεσµα στην 

ενίσχυση του εισοδήµατος του αµπελουργού. Ήδη η σχεδόν ισοδύναµη παρουσία 

των ποικιλιών οινοποιίας και επιτραπέζιας κατανάλωσης δίδει και τη δυνατότητα των 

επιλογών  που υπάρχουν, στο πλαίσιο των κανονισµών της Ε.Ε. για την 

αµπελοκαλλιέργεια. Εξαίρεση αποτελεί η ποικιλία Μπατίκι, που αν και είναι 

επιτρεπόµενη στην περιοχή, η συµπεριφορά της στον παγετό (αλλά και τα 

προβλήµατα που παρουσιάζει κατά την οινοποίηση) µάλλον επιβάλλει τον 

περιορισµό της καλλιέργειας της, όπως αναλυτικά θα αναφερθεί στα επόµενα. 

 

Ποικιλίες ∆ιπλής Χρήσης  

 

ι.     Μοσχάτο Αµβούργου (3) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου είναι αυτή που 

κυριαρχεί στους αµπελώνες της περιοχής. Αν και αµπελογραφικά χαρακτηρίζεται ως 

ποικιλία «διπλής χρήσης», εντούτοις χρησιµοποιείται κατά το πλείστον (περισσότερο 

από το 90%) στην οινοποιία. Θεωρείται εξαιρετική ποικιλία για συνοινοποίηση µε 

άλλες ποικιλίες (γλεύκος αναµείξεων), δίδει επίσης καλής ποιότητας «ροζέ» οίνους, 

ηµίγλυκους και γλυκείς. Παρά τις επί µέρους αδυναµίες συνιστάται η διατήρησή και 

η επέκτασης της στους αµπελώνες της περιοχής Τυρνάβου, ιδιαίτερα στις περιοχές 

που καλλιεργείται η ποικιλία Victoria.  

 

Ποικιλίες οινοποιίας  

ι.  Ροδίτης 
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Η πρώτη σε έκταση λευκή ποικιλία οινοποιίας στην ευρύτερη περιοχή, 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή του τοπικού οίνου Τυρνάβου γνωστού ως 

Θεσσαλικός Τοπικός Οίνος.  

Εξαιτίας της έντονης γενετικής ετερογένειας που παρουσιάζει η ποικιλία 

Ροδίτης, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στην επιλογή των καταλληλότερων 

τύπων ή παραλλαγών της, όσο και στην εφαρµογή της αµπελοκοµικής τεχνικής.  

Η επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού (εµβολιοφόρες κληµατίδες) θα γίνει 

κατά την περίοδο της πλήρους ωρίµανσης, από αµπελώνες µέσης παραγωγής ώστε 

να εξασφαλιστεί η οµοιοµορφία του υλικού αλλά και η απόκτηση του επιθυµητού 

τύπου.  

Η ποικιλία Ροδίτης, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (αµπελώνες µέσης 

ζωηρότητας, µικρής παραγωγής) είναι δυνατόν να δώσει οίνους ποιότητας στην 

περιοχή του Τυρνάβου, όπως συµβαίνει και στις άλλες περιοχές καλλιέργειας του. 

Με τις προϋποθέσεις αυτές συνιστάται η διατήρηση ή και επέκταση του 

Ροδίτη κατά την σχεδιαζόµενη αναµπέλωση. 

 

ii.  Μπατίκι 

Μικρασιατικής προελεύσεως ποικιλία οινοποιίας, καλλιεργείται αποκλειστικά 

στην ευρύτερη περιοχή Τυρνάβου από πολλών ετών. Στο γεγονός αυτό οφείλεται και 

η διατήρησή της στους αµπελώνες, παρά τα προβλήµατα που παρουσιάζει στην 

καλλιέργεια αλλά και την οινοποίηση της. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις χαµηλές 

θερµοκρασίες. Έτσι στον πρόσφατο παγετό, ιδιαίτερα στους πεδινούς αµπελώνες, 

όπου κατά πλειονότητα καλλιεργείται, η καταστροφή των πρέµνων της ποικιλίας 

αυτής ήταν ολοκληρωτική. 

Εφόσον οι αµπελουργοί επιµένουν στην καλλιέργεια της θα πρέπει να 

περιοριστεί σε επικλινείς ή λοφώδεις περιοχές, µε αύξηση του ύψους του 

κατακόρυφου κορµού (µε όλες τις συνέπειες στο χρόνο ωρίµανσης των σταφυλών). 

Επίσης προβλήµατα παρουσιάζει η ποικιλία κατά την γλευκοποίηση και 

οινοποίηση εξαιτίας της σκληρότητας της σάρκας αλλά και της ανάπτυξης 

αναγωγικών µη επιθυµητών οσµών. Από την άλλη πλευρά η ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού γιγάρτων (3-4 ανά ράγα) δεν επιτρέπει την αξιοποίηση της ποικιλίας για 

επιτραπέζια κατανάλωση. 

  



 23 

iii        Σαββατιανό 

iv.       Maccabeu 

v. Grenache rouge 

vi. Cabernet Sauvignon 

vii. Syrah 

viii. Merlot 

 

Οι ποικιλίες αυτές καλλιεργούνται σε µικρές εκτάσεις πειραµατικά , επίσης 

καλλιεργούνται και οι ποικιλίες, Αγιωργίτικο, Βερτζαµί, Ληµνιό, Ξινόµαυρο, 

Σταυρωτό, Carignan, Chardonnay, Ασύρτικο και Μαλαγουζιά.  

 

 

Επιτραπέζιες  ποικιλίες Αµπέλου 

i. Cardinal 

Ερυθρή ποικιλία επιτραπέζιας χρήσης, πρωίµου ωριµάνσεως. Στους 

αµπελώνες της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου ωριµάζει τα σταφύλια από τις 10 

Ιουλίου έως τέλη Ιουλίου.  

Έχει προσαρµοστεί πολύ καλά στην περιοχή, και παρά την ευαισθησία που 

παρουσιάζει στους ανοιξιάτικους παγετούς και τις µυκητολογικές ασθένειες, εξαιτίας 

της καλής παραγωγής αλλά κυρίως της πρωιµότητας δίδει ικανοποιητικό εισόδηµα .  

Συγκριτικά η αντοχή της στις χαµηλές θερµοκρασίες (παγετό) του 

∆εκεµβρίου 2001 ήταν ικανοποιητική. 

 

ii.         Ribier 

Ποικιλία ερυθρή, επιτραπέζιας κατανάλωσης, οψίµου ωριµάνσεως. Αν και 

είναι περισσότερο εύρωστη και παραγωγική από την ποικιλία Cardinal, µε µεγάλα 

σταφύλια, ελκυστικά εξαιτίας του ωραίου χρώµατος των ραγών, εντούτοις 

παρουσιάζεται περισσότερο ευαίσθητη στις ασθένειες και τις χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η καλλιεργούµενη έκταση µε την ποικιλία µειώνεται συνεχώς εξαιτίας 

κυρίως των προβληµάτων που αντιµετωπίζει στο εµπόριο, λόγω της οψιµότητας. 

 

iii.      Victoria 

Πολύ παραγωγική λευκή ποικιλία επιτραπέζιας κατανάλωσης, πρωίµου 

ωριµάνσεως. Η διάδοσή της στην Ελλάδα οφείλεται ακριβώς στη µεγάλη 
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παραγωγικότητα και την πρωϊµότητά της, γιατί οι τεχνολογικοί χαρακτήρες είναι 

µέτριοι. Ιδιαίτερα σε όψιµες περιοχές παρουσιάζονται σηµαντικά προβλήµατα στην 

ποιότητα των σταφυλών µε αποτέλεσµα (όπως συµβαίνει στην περιοχή Τυρνάβου) 

πολύ µεγάλο ποσοστό της σταφυλικής παραγωγής να οδηγείται στην απόσταξη ή την 

οινοποίηση.  

* Από τα παραπάνω δεδοµένα και την αξιολόγηση των ποικιλιών όπως 

παρατίθεται στο Παράρτηµα IΙ(3) για την αναµπέλωση των περιοχών που πλήγηκαν 

από τον παγετό θα χρησιµοποιηθούν οι ποικιλίες κατά αξιολογική σειρά 

 

Οι φθορές κατά τον τελευταίο παγετό ήταν σηµαντικές.    

 

* Ποικιλίες οινοποιίας  

Σαββατιανό, Ugni blanc, Maccabeu, Ροδίτης 

Οι Grand noir ή Alicante Bouschet χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση του 

χρώµατος των παραγόµενων από την ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου Οίνων (µε την 

επισήµανση που έχει γίνει εξαιτίας της ευαισθησίας της δεύτερης στις χαµηλές 

θερµοκρασίες).    

Κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (εδάφους, υψοµέτρου), µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν οι λοιπές συνιστώµενες ποικιλίες για τον ν. Λαρίσης, Σαββατιανό, 

Ugni blanc, Maccabeu, Ροδίτης, Grand noir, Alicante Bouschet,Ληµνιώνα και 

Ντεµπίνα. 

 

* Ποικιλίες  Επιτραπέζιας Κατανάλωσης 

Οι έντονες τάσεις που παρατηρούνται στο εµπόριο των επιτραπέζιων 

ποικιλιών µε τη σαφή προτίµηση του καταναλωτικού κοινού στις λευκές αγίγαρτες 

ποικιλίες, σε συνδυασµό µε τις αδυναµίες εξαγωγής της παραγωγής, δηµιουργούν 

νέα δεδοµένα για την καλλιέργεια των ποικιλιών αυτών στην ευρύτερη περιοχή 

Τυρνάβου. 

Προτείνεται η δραστική µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων µε την 

ποικιλία Victoria (και η διατήρησή της στις πλέον ευνοϊκές περιοχές όπως είναι οι 

λοφώδεις πλαγιές), η διατήρηση ή ελαφρά  µείωση  των εκτάσεων µε την ποικιλία 

Ribier (ώστε να περιοριστεί στις πλέον κατάλληλες περιοχές) και η διατήρηση ή 

ελαφρά επέκταση της ποικιλίας  Cardinal. 
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Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η δοκιµαστική, αλλά απολύτως ελεγχόµενη 

καλλιέργεια των αγίγαρτων ποικιλιών αµπέλου µεταξύ των οποίων η Σουλτανίνα, η 

Superior seedless, Nebado, Rutilia, Suplima κ.α. 

 

 

* Ποικιλίες ∆ιπλής Χρήσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί αν και η ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου  θεωρείται 

(και είναι ) διπλής χρήσεως, εντούτοις το 90% της σταφυλικής παραγωγής οδηγείται 

στην οινοποίηση η την αποσταγµατοποίηση. 

Όλα τα δεδοµένα ( καλλιεργητική συµπεριφορά, αντοχή στις δυσµενείς 

κλιµατικές συνθήκες, τάσεις του καταναλωτικού κοινού για οίνους µε µοσχάτο 

άρωµα, πλήρης εγκλιµατισµός της ποικιλίας στην περιοχή, η προτίµηση των 

παραγωγών προς την ποικιλία εξαιτίας και της παραγωγικότητας της κ.ά.), 

συνηγορούν στη διατήρηση ή και ελαφρά αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων 

µε την ποικιλία Μοσχάτο Αµβούργου. 

Επίσης θα πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα µεταφοράς της ποικιλίας 

στην κατηγορία των ποικιλιών οινοποιίας, σύµφωνα και µε τα αιτήµατα του 

Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Τυρνάβου και άλλων φορέων. 

   

 

β. Ανθεκτικά στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας Υποκείµενα Αµπέλου. (4) 

 

 Η αναµπέλωση των περιοχών θα στηριχτεί στα γνωστά και ευρέως 

χρησιµοποιούµενα ανθεκτικά στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας υποκείµενα 

αµπέλου (140 Ru., 110R, 1103 P, 41Β κ.ά.). Για κάθε συγκεκριµένη περιοχή και 

αµπελώνα η επιλογή του υποκειµένου θα γίνει σε συνδυασµό µε την επιθυµητή 

ποικιλία, τον προορισµό χρήσης των προϊόντων,  την περιεκτικότητα του εδάφους σε    

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, την αλατότητα, την  παρουσία των νηµατωδών του 

γένους Xiphinema και των λοιπών περιοριστικών, για την αµπελοκαλλιέργεια 

παραγόντων . Παρά τη σχετικά µικρή περιεκτικότητα των εδαφών σε ολικό 

ασβέστιο, οι παρατηρηθείσες χλωρώσεις σιδήρου επιβάλουν τον προσδιορισµό του 

ενεργού ασβεστίου ως κριτηρίου επιλογής του καταλληλότερου υποκειµένου κατά 

περίσταση και στη συνέχεια του προσδιορισµού του ∆.Χ.Ι. του εδάφους. 
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Οι ιδιότητες, η καλλιεργητική συµπεριφορά και οι λοιποί αµπελοκοµικοί και 

αµπελογραφικοί χαρακτήρες των κυριότερων και συνιστώµενων για την περιοχή 

υποκειµένων αµπέλου δίδονται στο Παράρτηµα IΙ(4), ενώ στον Πίνακα 13 

παρουσιάζεται συγκριτική και συνοπτική εικόνα των ιδιοτήτων αυτών. 

 

 

2. Ανακατανοµή και χωροθέτηση αµπελώνων. 

Κατά την υλοποίηση του ολοκληρωµένου προγράµµατος αναµπέλωσης θα 

ανακύψουν  σηµαντικά προβλήµατα µεταξύ των οποίων τα σηµαντικότερα είναι, 

• η αναγκαιότητα διατήρησης των υπό αναµπέλωση αµπελοτεµαχίων για 

χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός και ηµίσεος έτους σε αγρανάπαυση 

εξαιτίας της παρουσίας των µυκήτων που προκαλούν σηψιρριζίες όσο και 

της  πιθανής παρουσίας νηµατωδών σκωλήκων. 

• η αδυναµία χρησιµοποίησης χηµικών µέσων απολύµανσης  του εδάφους 

αµπελώνα εξαιτίας του υψηλού κόστους και των µεγάλων εκτάσεων. 

• Η αναγκαιότητα αξιοποίησης των εδαφών που βρίσκονται στις λοφώδεις 

και ηµιορεινές περιοχές για τη µείωση των κινδύνων ζηµιών από τις 

χαµηλές θερµοκρασίες. 

Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση των δυνατοτήτων µεταξύ των 

αµπελουργών που διαθέτουν κατάλληλα εδάφη, κατά προτίµηση σε λοφώδεις, 

ηµιορεινές περιοχές, για την εγκατάσταση των νέων αµπελώνων, αντίστοιχων 

εκτάσεων µε εκείνους που καταστράφηκαν.  

Με τον τρόπο αυτό η αναµπέλωση µπορεί να εκκινήσει αµέσως και τα οφέλη 

θα είναι πολλαπλά. 

 

 

∆. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗΣ 

 

1. Εκρίζωση 

Με κριτήρια το ποσοστό και κανονικότητα  αναβλάστησης των πρέµνων 

εντός του αµπελώνα, την ποικιλία και την ηλικία καθορίζονται, µε ευθύνη των 

υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, οι προς εκρίζωση αµπελώνες.  Ο συνδυασµός των παραπάνω 

κριτηρίων είναι επαρκής για την αντικειµενική εκτίµηση. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, 
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όπου το µεν ποσοστό αναβλάστησης είναι υψηλό, αλλά κρίνεται ότι η ποικιλία δεν 

συνιστάται πλέον τότε είναι δυνατή η εκρίζωση του αµπελώνα. Σε κάθε περίπτωση  

αµφιβολιών το θέµα παραπέµπεται στην επιστηµονική οµάδα. 

Η εκρίζωση των αµπελώνων θα γίνει µε την ευθύνη των παραγωγών υπό την 

καθοδήγηση της επιστηµονικής οµάδας εντός του θέρους 2002 και του 2003, αν 

χρειαστεί. 

Επιβάλεται η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών εκρίζωσης, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία και παραγωγική ζωή των νέων 

φυτών.  

Επειδή δεν υπάρχουν ακόµη στοιχεία για τις εκτάσεις των αµπελώνων που 

πιθανόν θα εγκατασταθούν σε νέα εδάφη, το πρόγραµµα αναµπέλωσης στις περιοχές 

του Τυρνάβου έχει να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα µε καλλιεργητικό προηγούµενο 

την άµπελο. Τα κυριότερα από αυτά αναφέρονται  

*   Στην ‘κόπωση του εδάφους του αµπελώνα’ από την εκµετάλλευση του   

εδάφους 

*   Στην πιθανή µόλυνση των νεαρών φυτών από τους µύκητες, την ίσκα και 

τα βακτήρια µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη καχεκτικών και ασθενικών 

πρέµνων. Η αντιµετώπιση των µυκήτων (Armiraria melea, Rosellia 

necatrix), της  ίσκας (Phellinus inguiarius, Stereum hirsutum) και  

*   Στην παρουσία των νηµατωδών σκωλήκων και ιδιαίτερα των ειδών του  

γένους Xiphinema. 

*   Στις πιεστικές συνθήκες αναµπέλωσης των περιοχών που προσβλήθηκαν 

από τον παγετό για τον περιορισµό των επιπτώσεων από την πιθανή 

ύπαρξη των νηµατωδών σκωλήκων θα εφαρµοστεί το ειδικά 

προσαρµοσµένο πρόγραµµα όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, ενώ για 

την αντιµετώπιση των σηψιρριζιών επιβάλλεται η προσεκτική και πλήρης 

αποµάκρυνση των ριζικών ή άλλων υπολειµµάτων του πρέµνου κατά την 

διαδικασία της εκρίζωσης.    

 

2. Ανάλυση εδάφους 

Εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία θα γίνει ανάλυση εδάφους των υπό 

αναµπέλωση περιοχών. Το έργο θα ανατεθεί στις υπηρεσίες του ΙΧΤΕΛ και 

ΠΕΓΕΑΛ οι οποίες θα έχουν την ευθύνη τόσο των δειγµατοληψιών όσο και των 

αναλύσεων. Κι αυτό γιατί κρίνεται απολύτως αναγκαία η αξιοπιστία των αναλύσεων 
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σε όλα τα στάδια, η οµοιοµορφία των εργασιών και η αξιοποίηση τέλος των 

δεδοµένων στις πιλοτικές ή κατευθυνόµενες καλλιέργειες ολοκληρωµένης ή 

βιολογικής µορφής.  

 Η ανάλυση του εδάφους θα πραγµατοποιηθεί σε δύο κατά κύριο λόγο  βάθη 

(30-60 εκατοστά), ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις εδαφών θα πραγµατοποιείται και σε 

βάθος 90 εκατοστών και  θα περιλαµβάνει 

 *  Μηχανική σύσταση (κατά Βουγιούκο) 

 *  pH  σε αιώρηµα χλωριούχου ασβεστίου ή χλωριούχου καλίου 

 *  Ηλεκτρική αγωγιµότητα (σε εδάφη µε pH ανώτερο του 8) 

 *  Οργανική ουσία 

 *  Ολικό ανθρακικό ασβέστιο κατά Bernard, 

 *  Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο (στις περιπτώσεις που το ολικό υπερβαίνει το           

15% 

*  Αφοµοιώσιµο φωσφόρο 

*  Ανταλλάξιµο κάλιο 

*  Ανταλλάξιµο µαγνήσιο 

*  Σύνολο ανταλλαξίµων κατιόντων  

*  Σίδηρος - ασβέστιο 

Τα αποτελέσµατα των εδαφικών αναλύσεων, κατά περιοχή και παραγωγό θα 

εισαχθούν σε κατάλληλη βάση δεδοµένων Η/Υ.  

 

3. Έλεγχος νηµατωδών σκωλήκων του γένους Xiphinema 

Εν όψει των σηµαντικών προβληµάτων που προκαλούν οι ιώσεις στην 

άµπελο και η προοπτική χρησιµοποίησης υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, είναι 

επιβεβληµένο να γίνει έλεγχος για την παρουσία των νηµατωδών σκωλήκων του 

γένους Xiphinema που αποτελούν σηµαντικό φορέα µετάδοσης ιώσεων.  

Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από το Εργαστήριο Νηµατωδολογίας του 

Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών του Ηρακλείου Κρήτης (ΕΘΙΑΓΕ), σε εκτεταµένο 

δίκτυο των υπό αναµπέλωση περιοχών, σε πυκνότητα ενός δείγµατος ανά 10-15 

στρεµµάτων. Προγραµµατίζεται η εκτέλεση 300 περίπου δειγµατοληψιών και η 

ταυτοποίηση των νηµατωδών σκωλήκων. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής θα συµβάλλουν στον καλύτερο 

σχεδιασµό του προγράµµατος αναµπέλωσης (επιλογή υποκειµένων, µέθοδο 

αντιµετώπιση νηµατωδών κ.ά.). 
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4. Εγκατάσταση αµπελώνα 

Αν και τα υπό αναµπέλωση τεµάχια δεν αποτελούν ενιαίο αµπελώνα, εν 

τούτοις επιβάλλεται ο σχεδιασµός των νέων αµπελώνων να ακολουθήσει πιστά τη 

µεθοδολογία και τις προδιαγραφές των σύγχρονων αµπελώνων ως προς τη δοµή, 

οργάνωση και λειτουργία. 

Για κάθε ποικιλία και περιοχή οι νέοι αµπελώνες θα αποκτήσουν 

οµοιοµορφία και οµοιογένεια ως προς τον προσανατολισµό του αµπελώνα, την 

πυκνότητα φύτευσης, το σύστηµα µόρφωσης και καρποφορίας, τα επί µέρους 

σκελετικά χαρακτηριστικά και το σύστηµα υποστύλωσης. Πέραν της αναγκαιότητας 

που επιβάλει η σύγχρονη αµπελοκοµική τεχνική και τεχνολογία, η παραπάνω 

µεθοδολογία θα επιτρέψει, την σηµαντική µείωση τόσο του κόστους εγκατάστασης, 

όσο και των λειτουργικών δαπανών.  

Προκειµένου περί όµορων αµπελοτεµαχίων η παραπάνω διαδικασία, είναι 

υποχρεωτική στα πλαίσια εφαρµογής του ολοκληρωµένου προγράµµατος 

αναµπέλωσης, το οποίο προβλέπει την οικονοµική ενίσχυση των αµπελουργών. Με 

τον τρόπο αυτό στα όµορα αµπελοτεµάχια θα είναι δυνατή η εφαρµογή ενιαίας και 

κοινής αµπελοκοµικής τεχνικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρµογή της 

φυτοπροστασίας αλλά και των άλλων καλλιεργητικών φροντίδων, µε σκοπό τη 

µείωση του κόστους παραγωγής αλλά και τη δηµιουργία των προϋποθέσεων για την 

εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης του αµπελώνα. 

 Κατά την εκπόνηση και υλοποίηση του προγράµµατος αναµπέλωσης, µε 

ευθύνη της Επιστηµονικής Οµάδας θα δίδονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις στα επί 

µέρους θέµατα (π.χ. ύψος κατακόρυφου κορµού, διάταξη οριζοντίων κορµών κ.ά.) 

για την ελαχιστοποίηση των ζηµιών από τις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα και 

τον παγετό της άνοιξης. 

α. Βαθιά άροση – Βασική Λίπανση 

 Επειδή από την εποχή της εκρίζωσης µέχρι την εγκατάσταση του νέου 

αµπελώνα θα µεσολαβήσει χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός έτους και 

ανεξαρτήτως της  σποράς ή όχι σιτηρών, επιβάλλεται η διενέργεια βαθιάς άροσης. Το 

βάθος της προσδιορίζεται από τη σύσταση του εδάφους και κυµαίνεται από 0.50-0.80 

µέτρα.  

Για την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και την µείωση του κόστους 

επιβάλλεται ο συντονισµός των αµπελουργών που έχουν όµορα αµπελοτεµάχια. 
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Με τη βαθιά άροση ενσωµατώνεται και η βασική λίπανση. 

Το είδος και η ποσότητα της βασικής λίπανσης ή και της εφαρµογής 

βελτιωτικών εδάφους προσδιορίζονται από τα δεδοµένα της ανάλυσης του εδάφους.  

Η προσθήκη οργανικής ουσίας (κοπριάς) ενδείκνυται σε κάθε περίσταση. 

Το πρόγραµµα βασικής λίπανσης θα είναι προσαρµοσµένο στις γενικές 

εδαφικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής Τυρνάβου και θα εξειδικεύεται σε κάθε 

αµπελώνα.  

β. Κατεύθυνση γραµµών 

 Αν και η εµπειρία των Ελλήνων αµπελουργών είναι υψηλού επιπέδου, 

εντούτοις, εξαιτίας της σπουδαιότητας του προσανατολισµού του αµπελώνα, 

επιβάλεται ο καθορισµός του προσανατολισµού του αµπελώνα και η διάταξη των 

γραµµών τόσο για την ελαχιστοποίηση των ζηµιών από τις χαµηλές θερµοκρασίες 

(ψυχρές αέριες µάζες) όσο και την πλήρη αξιοποίηση των κλιµατικών δυνατοτήτων 

των επί µέρους  αµπελουργικών περιοχών.  

 Αν και οι προς αναµπέλωση εκτάσεις είναι πολύ µεγάλες (3.000-4.000 

στρεµ.), εντούτοις στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα αµπελοτεµάχια δεν θα 

βρίσκονται το ένα συνέχεια του άλλου. Παρ΄όλα αυτά συνιστάται να εξαντληθούν 

όλα τα περιθώρια, ώστε κατά την αναµπέλωση τουλάχιστον στους όµορους 

αµπελώνες, να τηρηθεί ενιαία πορεία τόσο ως προς την κατεύθυνση των γραµµών, 

όσο και των αποστάσεων φύτευσης.  

γ. Σύστηµα µόρφωσης των πρέµνων 

  Οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στην οικοφυσιολογία  της αµπέλου έχουν 

δώσει πειστικές απαντήσεις ως προς την µόρφωση των πρέµνων, τα φυσιολογικά και 

φυσικά χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατος, την επίδραση του ύψους του κορµού 

στην προστασία  από τις χαµηλές θερµοκρασίες και τον ανοιξιάτικο παγετό  αλλά και 

στην πορεία ωρίµανσης των σταφυλών, ιδιαίτερα στις όψιµες περιοχές. 

 Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου παρατηρούνται περιοχές µε 

ενδιαφέροντα µικροκλίµατα και οικοσυστήµατα, τα οποία θα πρέπει να αξιοποιηθούν 

και  στα οποία θα πρέπει να προσαρµοστούν οι προτάσεις  στην επικείµενη 

αναµπέλωση. Έτσι, αν και η γενική κατεύθυνση είναι, ότι το ύψος του κατακόρυφου 

κορµού θα κυµαίνεται στα  0,40 µ., εντούτοις στις επί µέρους περιπτώσεις για την 

παραγωγή αµπελουργικών προϊόντων ποιότητας, το ύψος µπορεί να κυµαίνεται από 

0,30 µ. έως 0,50 µ. Το µήκος των οριζοντίων τµηµάτων  του κορµού (κορδόνια) είναι 

σε κάθε πλευρά όσο και το µεσοδιάστηµα των πρέµνων (0,60-0,70µ). 
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 Το σύστηµα που προτείνεται είναι το αµφίπλευρο (ή και µονόπλευρο) Royat, 

το οποίο άλλωστε διαδίδεται τα τελευταία χρόνια στην υπό µελέτη αµπελουργική 

περιοχή αλλά γενικότερα σ΄ ολόκληρη την αµπελουργική  Ελλάδα. 

 Στο κλασσικό σύστηµα µόρφωσης του Royat, ο αριθµός των βραχιόνων είναι, 

κατά µέσο όρο, 6 (τρεις σε κάθε οριζόντιο τµήµα του κορµού, κατά µέσο όρο) 

προκειµένου περί αµφίπλευρου γραµµικού ή κατά µέσο όρο 4 προκειµένου περί του 

µονόπλευρου γραµµικού. Για την επιτάχυνση εισόδου στην καρποφορία συνιστάται 

η µόρφωση των παραγωγικών µονάδων (κεφαλών) απ΄ ευθείας στα κορδόνια. 

 Για την αξιοποίηση των εδαφοκλιµατικών συνθηκών της περιοχής, για την 

µόρφωση των πρέµνων (είτε χρησιµοποιηθούν έρριζα εµβολιασµένα µοσχεύµατα, 

είτε έρριζα απλά µοσχεύµατα  και εµβολιαστούν επί τόπου) θα χρησιµοποιηθούν 

όλες οι δυνατές τεχνικές ώστε να  να µειωθεί κατά το δυνατόν ο χρόνος για την 

είσοδο των πρέµνων σε παραγωγή.   

Στην περίπτωση που θα χρησιµοποιηθούν έρριζα απλά µοσχεύµατα, από τα 

διάφορα είδη των επί τόπου εµβολιασµών συνιστάται ΄ό ηµιµαγιόρκιος θερινός 

ενοφθαλµισµός`.  

Στο Παράρτηµα ΙΙ  δίδονται οι σχετικές οδηγίες εκτέλεσης του ηµιµαγιόρκιου 

και του σχιστού µε πλήρη σχισµή, εµβολιασµών(5). Επίσης προγραµµατίζονται 

σεµινάρια εµβολιασµών µε την επίβλεψη και ευθύνη της Επιστηµονικής Οµάδας 

Αναµπέλωσης και του Εργαστηρίου Αµπελολογίας  του Γεωπονικού  Πανεπιστηµίου  

Αθηνών.   

 

δ. Σύστηµα Υποστύλωσης     

 Για την υποστύλωση των πρέµνων µεταξύ των διαφόρων υλικών θα 

χρησιµοποιηθούν οι τσιµεντόστυλοι για την κατακόρυφη υποστήριξη του 

συστήµατος και σύρµα γαλβανισµένο για την διάταξη της βλάστησης. Οι 

τσιµεντόστυλοι χρησιµοποιούνται και τώρα στην περιοχή. Παρουσιάζουν συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα έναντι των ξύλινων πασσάλων µε την προϋπόθεση ότι έχει 

χρησιµοποιηθεί το κατάλληλο 'χαρµάνι' και ισχυρός οπλισµός. Επίσης προτιµούνται 

και για τον λόγο ότι το σύνολο σχεδόν των αµπελώνων στηρίζεται στους 

τσιµεντόστυλους. 

 Το συνολικό ύψος του τσιµεντόστυλου ανέρχεται στα 2,20 µέτρα, από το 

οποίο 0,40 -0,45 µ. πακτώνεται στο έδαφος. Οι διαστάσεις διατοµής είναι 0,055 Χ 
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0,065 µ στην κορυφή και 0,075 Χ 0,09 µ στη βάση. Επί της γραµµής, µε αρχή τα 

κεφαλάρια οι πάσσαλοι απέχουν µεταξύ τους περί τα 5 µέτρα.  

 Για όλες (5) τις σειρές και όλα τα ύψη θα χρησιµοποιηθεί σύρµα 

γαλβανισµένο Νο 14. 

Λεπτοµέρειες της κατασκευής, του οπλισµού  και των λοιπών χαρακτήρων 

των πασσάλων και του σύρµατος καθώς και οικονοµικά στοιχεία της υποστύλωσης 

δίδονται στο Παράρτηµα IΙ. 

 

ε. Πολλαπλασιαστικό υλικό 

Για την αναµπέλωση θα χρησιµοποιηθούν   

α. Έρριζα εµβολιασµένα, µε την επιθυµητή ποικιλία, µοσχεύµατα  

β.  Έρριζα απλά µοσχεύµατα τα οποία θα εµβολιαστούν επί τόπου. 

Η επιλογή του ενός ή του άλλου τρόπου θα εξαρτηθεί από την επάρκεια των 

κατάλληλων εµβολιοφόρων κληµατίδων των επιθυµητών ποικιλιών, τον χρόνο 

φύτευσης, το κόστος προµήθειας του πολλαπλασιαστικού υλικού και τις δυνατότητες 

ενσωµάτωσης εργατικών. Και οι δύο τρόποι έχουν τα σχετικά πλεονεκτήµατα και 

µειονεκτήµατα, η συγκριτική δε αξιολόγηση κατά περίπτωση θα κατευθύνει και την 

τελική επιλογή του ενός ή του άλλου ή και των δύο. 

Ανεξαρτήτως του είδους του πολλαπλασιστικού υλικού που θα 

χρησιµοποιηθεί, κρίνεται αναγκαία η ανάληψη της ευθύνης προµήθειας του στους 

παραγωγούς από Οργανισµό που θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό ή από τις 

αναπτυξιακές εταιρείες της περιοχής, µε την επιστηµονική τεχνική καθοδήγηση της 

επιστηµονικής οµάδας αναµπέλωσης. 

Το πλέον σηµαντικό πρόβληµα της αναµπέλωσης αποτελεί η εξεύρεση των 

εµβολιοφόρων κληµατίδων των επιθυµητών ποικιλιών. Με δεδοµένη την ύπαρξη των 

ιώσεων στους ελληνικούς αµπελώνες είναι αναγκαία η επισήµανση κατά το δυνατόν 

καθαρών αµπελώνων στην ευρύτερη περιοχή για την λήψη των εµβολίων. Εξίσου 

αναγκαία είναι η ταυτοποίηση της γνησιότητας των τυπικών πρέµνων, µε 

αµπελογραφικές και µοριακές µεθόδους και ο ιολογικός έλεγχος. 

Τα εµβόλια από τους επιλεγµένους αµπελώνες θα χρησιµοποιηθούν είτε 

στους επί τόπου εµβολιασµούς, είτε στους επιτραπέζιους των φυτωρίων, µε τα οποία 

θα γίνει ειδική συµφωνία. 

 Στην περίπτωση των επιτόπιων εµβολιασµών θα χρησιµοποιηθούν τόσο ο 

ηµιµαγιόρκιος όσο και ο σχιστός µε πλήρη σχισµή. Ο εµβολιασµός θα γίνει από τους 
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ίδιους τους αµπελουργούς ή από οµάδα αµπελουργών. Και στις δύο περιπτώσεις θα 

προηγηθούν σεµινάρια πρακτικής άσκησης των αµπελουργών από τους αρµόδιους 

της επιστηµονικής οµάδας, του Εργαστηρίου Αµπελολογίας και της ∆/νσης  

Γεωργίας του Νοµού Λάρισας, εφόσον βεβαίως κριθεί αναγκαίο.  

   

 

Ε. Έλεγχος γνησιότητας του ποικιλιακού δυναµικού - Μελέτη της γενετικής 

ετερογένειας των κυριότερων ποικιλιών που καλλιεργούνται στην 

αµπελουργική περιοχή του Τυρνάβου και του Ν. Λάρισας γενικότερα, µε 

αµπελογραφικές και µοριακές µεθόδους. - Επιλογή των πλέον 

σηµαντικών  ΄΄κλώνων΄΄.  

 

 Οπως έχει ήδη αναφερθεί οι καλλιεργούµενες ποικιλίες αµπέλου 

χαρακτηρίζονται από µεγάλη γενετική ετερογένεια, πρόκειται στην πραγµατικότητα 

περί απλών ή και πολλαπλών υβριδίων. Στην Ελλάδα το πρόβληµα της γενετικής 

ετερογένειας επιτείνεται από την ύπαρξη των πολλών συνωνύµων, του φαινοµένου 

δηλαδή κατά το οποίο µια ποικιλία αναφέρεται µε περισσότερα του ενός ονόµατα ή 

οµάδα ποικιλιών να αναφέρεται από ένα κοινό όνοµα, που συνοδεύεται συνήθως από 

τοπονύµιο. Λ.χ. η ποικιλία Σαββατιανό αναφέρεται, στα διάφορα κέντρα 

καλλιέργειας ως Σταµατιανό, Σακέϊκο, Περαχωρίτικο, Κουντούρα άσπρη, 

∆ουµπρένα άσπρη κ.α., ενώ µε το γενικό όνοµα Ασπρούδι ή Ασπρούδα αναφέρεται 

οµάδα ποικιλιών, Ασπρούδι Σαντορίνης,  Α. Μυκηνών, Α. Ιστιαίας, Α. Πατρών 

κ.ο.κ. Μένει βέβαια να αποδειχθεί ποιά είναι πραγµατικά συνώνυµα και ποιά όχι.  

 Στην περιοχή Τυρνάβου και γενικά στο Ν. Λάρισας, ενδιαφέρον, για 

ανάλογες µελέτες διάκρισης και ταυτοποίησης  µε αµπελογραφικές  και µοριακές 

µεθόδους και στην συνέχεια µία πρώτη εφαρµογή ενός πρωτοκόλλου κλωνικής 

επιλογής, παρουσιάζουν οι ποικιλίες Μοσχάτο Αµβούργου, Ροδίτης, Ληµνιό, 

Ληµνιώνα, Σταυρωτό και Κρασάτο. 

 Με δεδοµένο ότι µετά τις καταστροφές από τον παγετό, η αναµπέλωση των 

3.000 και πλέον στρεµµάτων θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος ταυτοποίησης, διάκρισης και επιλογής των πλέον χρήσιµων κλώνων, 

θα αποτελέσουν τη βάση για τη δηµιουργία αµπελώνων οµοιγενών γενετικά. 

 Όπως έχουν δείξει ανάλογες ερευνητικές εργασίες του εργαστηρίου 

Αµπελολογίας, σε διάφορες αµπελουργικές περιοχές της χώρας γαι τις πιο 
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σηµαντικές ελληνικές ποικιλίες (Σαντορίνη, Σάµος κ.α.) τα αποτελέσµατα είναι 

απολύτως έγκυρα και χρήσιµα για την απόκτηση γνήσιου, ταυτοποιηµένου και 

υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού από τα αντιπροσωπευτικά, τυπικά πρέµνα των 

ποικιλιών, σε πρώτη φάση, και των επιλεγέντων κλώνων σε δεύτερη φάση. 

Η διάρκεια του έργου θα είναι τριετής µε συγκεκριµένες φάσεις και παραδοτέα. 

  
 Στόχοι του Προγράµµατος είναι: 

• η καταγραφή των ποικιλιών αµπέλου στην περιοχή Τυρνάβου ειδικά και στον 

Ν.Λάρισας γενικότερα 

• η µελέτη των αµπελογραφικών, καλλιεργητικών , αγρονοµικών και τεχνολογικών 

χαρακτηριστικών 

• η γενετική µελέτη, ταυτοποίηση  και διάκρισή τους µε τη χρησιµοποίηση 

µοριακών και αµπελογραφικών µεθόδων  

• η εγκατάσταση τους στην Αµπελογραφική Συλλογή του Εργαστηρίου 

Αµπελολογίας ή/και στην περιοχή Τυρνάβου, για την περαιτέρω λεπτοµερή 

µελέτη και αξιολόγησή τους στην παραγωγική αµπελουργία   

 

      Φάσεις του Προγράµµατος 

Το Πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί σε τέσσερις φάσεις ως εξής: 

1η Φάση.    Στη φάση αυτή θα γίνει εντοπισµός και καταγραφή των ποικιλιών 

αµπέλου. 

Θα ακολουθήσει µελέτη των αγρονοµικών και αµπελογραφικών χαρακτήρων 

των υπό µελέτη ποικιλιών στους τόπους επισήµανσης. 

2η Φάση .  Κατά τη διάρκεια της δεύτερης Φάσης  θα πραγµατοποιηθεί  η συλλογή 

του αµπελοκοµικού υλικού, ο ιολογικός έλεγχος, η εγκατάσταση του υλικού για την 

παραγωγή πέντε (5) αυτόρριζων φυτών από κάθε ποικιλία καθώς και  ο εµβολιασµός 

και η παραγωγή ερρίζων εµβολιασµένων φυτών. 

3η Φάση. Νέες  και συµπληρωµατικές επισηµάνσεις. Ταυτοποίηση φυτικού υλικού. 

4η Φάση. Εγκατάσταση στη φυτεία συλλογής του ποικιλιακού υλικού. 

Το έργο θα ολοκληρωθεί  µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων που θα 

στηρίζεται στους χαρακτήρες των ποικιλιών που έχουν µελετηθεί 

α. Για την αµπελογραφική περιγραφή των υπό έρευνα ποικιλιών, τύπων, 

παραλλαγών θα χρησιµοποιηθεί ο επίσηµος κώδικας αµπελογραφικής περιγραφής 

του ∆ιεθνούς Οργανισµού Αµπέλου και Οίνου (Πινακας 8). 
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β. Για την µελέτη της γενετικής ετερογένειας θα χρησιµοποιηθεί η µέθοδος της 

τυχαίας ενίσχυσης του γονιωµατικού DNA, που στηρίζεται στην αλυσιδωτή 

αντίδραση της πολυµεράσης. 

Η αποµόνωση του DNA, από πλήρως αναπτυγµένα, νέα φύλλα των κύριων 

βλαστών κάθε πρέµνου ποικιλίας, θα γίνει µε τη µέθοδο Thomas κ.ά. (1993), µε 

µικρές τροποποιήσεις. Πιο συγκεκριµένα µετά τη λειοτρίβιση µε υγρό άζωτο, 1 g 

φύλλων από κάθε πρέµνο διαλύεται σε 12.5 ml διαλύµατος Α [0.25 Μ NaCl, 0.2 M 

TRIS-Cl (pH 8.0), 50 mM EDTA, 0.1 % v/v 2-mercaptoethanol, 2.5% w/v polyvinil-

pyrrolidone (MW 40.000)]. Το διάλυµα θα φυγοκεντρηθεί σε 4.000 g επί 10' στους 4 

oC και το νουκλεϊνικό ίζηµα επαναδιαλύεται σε 2.5 ml διαλύµατος  Β [0.5 Μ ΝaCl, 

0.2M TRIS-HCl (pH 8.0), 50 mM EDTA, 1% v/v 2-mercaptoethanol, 2.5% w/v 

polyvinil-pyrrilidone, 3% sarcosyl, 20% ethanol] και επωάζεται στους 37 oC επί 45'. 

Ακολούθως προστίθεται ίσος όγκος διαλύµατος chloroform/isoamyl alcohol 

(24:1) και µε νέα φυγοκέντρηση (16.000g επί 15') διαχωρίζονται οι φάσεις. Με τον 

τρόπο αυτό αποµονώνεται η υδάτινη φάση στην οποία προστίθενται 1.6 ml 

ισοπροπανόλης (-20 oC) για την κατακρήµνιση του DNA. To αποµονωθέν DNA 

επαναδιαλύεται σε 300 µl ΤΕ { 10 mM TRIS-HCl (pH 7.0), 1 mM EDTA)} που 

περιέχει 15µg.µl-1 RNase A και επωάζεται στους 37 oC επί 15'. Ακολουθεί 

προσθήκη 1/2 όγκου  7.5 Μ ammonium acetate και φυγοκέντρηση. Το υπερκείµενο 

µεταφέρεται σε σωλήνα eppedorf  και το DNA κατακρηµνίζεται µε 0.25 ml 

ισοπροπανόλης. Με τη µέθοδο αυτή λαµβάνονται  περίπου 120 µg DNA ανά g 

φρέσκου ιστού.  

3. Συνθήκες ενίσχυσης. 

 Για την RAPD-ανάλυση θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο Williams κ.ά. 

(1990) µε µικρές τροποποιήσεις. Η ενίσχυση του πολυµορφικού DNA 

πραγµατοποιείται σε 25 µl που περιέχουν 60 ng γονιωµατικού DNA, 10 mM TRIS-

HCl (pH 8.8), 1.5 mM MgCl2, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100, 200 µΜ από κάθε 

dATP, dGTP, dCTP, dTTP, 50 ng εκκινητή και 1 µονάδα DNA polymerase (Qiagen). 

Θα χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον 15 δεκαµερή ολιγονουκλεοτίδια ως 

εκκινητές για την ενίσχυση του πολυµορφικού DNA (Πίνακας 11). 

Για την  ενίσχυση θα χρησιµοποιηθεί  κυκλικός εναλλάκτης θερµότητας 

(Perkin Elmer  DNA Thermal Cycler 9600). Μετά από τα 5' στους 94 oC, 
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ακολούθησαν 34 κύκλοι  (1' στους 94 oC, 1' στους 44 oC, 2' στους 72 oC). H 

διαδικασία ολοκληρώνεται στους 72 oC επί 10'. 

 

 

3. Ηλεκτροφόρηση. 

 Ο διαχωρισµός των ενισχυµένων προϊόντων (20µl κάθε δείγµατος) θα γίνει µε 

ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης (2%). Ως ρυθµιστικό διάλυµα θα 

χρησιµοποιηθεί το ΤΑΕ (40 mM Tris-acetate,1mM EDTA, pH 8). Μετά τη χρώση σε 

βρωµιούχο αιθίδιο (1 mg.l-1) η φωτογράφηση των ηλεκτροφορηµάτων θα γίνει σε 

µονάδα Gel Doc 1000 (Biorad). 

  Ο βαθµός γενετικής οµοιότητας, κάθε δυνατού ζεύγους των ποικιλιών που θα 

µελετηθούν, όπως ανιχνεύεται ηλεκτροφορητικά, θα προσδιοριστεί µε το πρόγραµµα 

NTSYS-pc 1.8, όπως αναπτύχθηκε από τον Rohfl (1993).   

 

 Αν και η εφαρµογή ενός προγράµµατος κλωνικής επιλογής είναι πολυετής εν 

τούτοις είναι εφικτή η απόκτηση υγιούς και τυπικού πολλαπλασιαστικού υλικού 

σύντοµα, µε την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της θετικής επιλογής για το σύνολο 

των ποικιλιών.  

Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί οµοιογενές φυτικό υλικό µε τους 

επιθυµητούς καλλιεργητικούς και τεχνολογικούς χαρακτήρες, όπως αυτοί έχουν 

προσδιοριστεί από την αµπελο-οινική έρευνα και εµπειρία στην ευρύτερη περιοχή. 

 

 

Ζ.  Υγειονοµικός έλεγχος ποικιλιών και υποκειµένων 

            Περιλαµβάνει τον υγειονοµικό έλεγχο (ιολογικός, µυκητολογικός, 

βακτηριολογικός, εντοµολογικός) των ποικιλιών και υποκειµένων που θα 

χρησιµοποιηθούν κατά την αναµπέλωση. Εκτιµάται ότι περίπου το 20% της 

αµπελουργικής έκτασης του Τυρνάβου θα οδηγηθεί σε εκρίζωση και αναµπέλωση. 

Το ποσοστό αυτό ανέρχεται περίπου σε 3.000 στρέµµατα. 

            Η διενέργεια υγειονοµικού ελέγχου θεωρείται απαραίτητη για τους παρακάτω 

λόγους: 

           * Η χώρα µας δεν διαθέτει πιστοποιηµένο αµπελουργικό υλικό που εγγυάται 

και την καλή υγεία των φυτών. 
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            * Τόσο το εισαγόµενο πολλαπλασιαστικό υλικό, όσο και το παραγόµενο στη 

χώρα µας, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχει σε ορισµένες περιπτώσεις 

προβλήµατα υγείας. Οι αµπελουργοί του Τυρνάβου αναγκάσθηκαν σε πολλές 

περιπτώσεις κατά την τελευταία πενταετία να προβούν σε εκρίζωση των 

νεοφυτεµένων αµπελώνων τους, µε συνέπεια να υποστούν σοβαρές οικονοµικές 

απώλειες.   

            * Η εµφάνιση νέων µυκητολογικών ασθενειών στα αµπελουργικά φυτώρια 

της χώρας µας και του εξωτερικού επιβάλλουν τη δέουσα προσοχή προκειµένου να 

αποφευχθούν εκριζώσεις νεοφυτεµένων αµπελώνων, µετά 1-3 χρόνια από τη φύτεψή 

τους (σύµπλοκο της ΄Ισκας, όπου ευθύνονται οι µύκητες Phaeomoniella 

chlamydospora, Cylindrocarpon destructans και Botryosphaeria dothidea). 

 

            O ιολογικός έλεγχος θα περιλαµβάνει τον εργαστηριακό ιολογικό έλεγχο 

(ELISA, PCR) και το βιολογικό ιολογικό έλεγχο (φυτά δείκτες) και θα περικλείει την 

ανίχνευση των παρακάτω έξη (6) ιών:  

 

            * Ιός του ριπιδωτού φύλλου της αµπέλου (µολυσµατικός εκφυλισµός) 

(GFLV). 

            * Ιός 1 που σχετίζεται µε το καρούλιασµα των φύλλων της αµπέλου 

             (GLRAV-1). 

            * Iός 3 που σχετίζεται µε το καρούλιασµα των φύλλων της αµπέλου  

             (GLRAV-3). 

             * Ιός Α της αµπέλου (GVA)  (βοθρίωση)  

             * Ιός Β της αµπέλου (GVB) (βοθρίωση) 

             * Ιός της κηλίδωσης της αµπέλου (GFKV) 

 

Ο βιολογικός ιολογικός έλεγχος θα γίνει µε τη χρησιµοποίηση 4-6 δεικτών της 

αµπέλου σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα.  

 

 

∆είκτης Ασθένεια προς διάγνωση 

1. Vitis rupestris St. George Μολυσµατικός εκφυλιςµός κηλίδωση, 

βοθρίωση του κορµού της Rupestris 
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2. Vitis vinigera Cabernet franc,Pinot noir  

    και άλλες ερυθρόραγες ποικιλίες      

Καρούλιασµα των φύλλων* 

3. Kober 5BB Vitis berlandieri X Vitis 

    riparia 

Βοθρίωση του κορµού 

4. LN 33 (Couderc 1613 X Vitis   

    berlandieri)  

Ρωγµώδης φέλλωση, υπερπλασίες, 

βοθρίωση του κορµού της 

5. Vitis riparia Gloire de Montpellier Μωσαϊκό των νεύρων 

6. 110 R (Vitis rupestris X Vitis   

    berlandieri) 

Νέκρωση των νεύρων 

 

 

 

 

            

Η.   Πιλοτικό πρόγραµµα ολοκληρωµένης και βιολογικής καλλιέργεια                                   
αµπέλου στην περιοχή Τυρνάβου 

 
 
 Αντικείµενο του προτεινόµενου έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των 

οίνων Τυρνάβου η οποία θα επιτευχθεί µε την εφαρµογή νέων τεχνικών και 

τεχνολογιών παραγωγής των σταφυλών. Η αναβάθµιση της πρώτης ύλης θα γίνει µε 

την εφαρµογή ενδεδειγµένων αµπελοκοµικών τεχνικών (λιπάνσεις, αρδεύσεις, 

συστήµατα µόρφωσης πρέµνων, φορτία πρέµνων κλπ.) καθώς και τεχνικών 

καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών που χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της 

ολοκληρωµένης και βιολογικής παραγωγής. 

 

 Τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα είναι: 

 

α) Η βελτίωση της ποιότητας των οίνων Τυρνάβου. 

β) Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των οίνων Τυρνάβου. 

γ) Η αποφυγή χρησιµοποίησης των επιβλαβών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

δ) Η βελτίωση της βιοποικιλότητας της πανίδας του αµπελώνα Τυρνάβου. 

ε) Η προστασία του περιβάλλοντος και του ανθρώπου από τη χρήση των 

επιβλαβών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

στ) Η µείωση του αριθµού των διενεργούµενων ψεκασµών. 

ζ) Η µείωση του κόστους παραγωγής. 
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η) Η βελτίωση του επαγγελµατικού και βιοτικού επιπέδου των αµπελοπαραγωγών 

του Τυρνάβου (εκµάθηση σύγχρονων τεχνικών παραγωγής). 

Στο πλαίσιο της επιχειρούµενης αναµπέλωσης των αµπελώνων που 

καταστράφηκαν από τον παγετό, έχει ληφθει υπόψη η αναγκαιότητα εφαρµογής 

πιλοτικού προγράµµατος ολοκληρωµένης και βιολογικής καλλιέργειας αµπέλου. 

Με την έννοια αυτή, η επιλογή των σκελετικών στοιχείων των σχηµάτων 

µόρφωσης και η διάταξη του φυλλώµατος, ο προσανατολισµός των γραµµών 

φύτευσης, οι αποστάσεις φύτευσης, ενισχύουν τις πρωτοβουλίες αυτές, αφού 

δηµιουργούν δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης των παθογόνων οργανισµών και των 

εχθρών της αµπέλου και τελικά διαµορφώνουν την ποιότητα των αµπελουργικών 

προϊόντων. 

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκονται και οι λοιπές αµπελοκοµικές επεµβάσεις 

(βασική λίπανση, πρόγραµµα ετήσιας λίπανσης, κ.λ.π.), ώστε να µειωθούν δραστικά 

οι εισδροές στο έδαφος. 

 Η καταπολέµηση, βέβαια, των ασθενειών και εχθρών της αµπέλου αποτελεί 

βασική προϋπόθεση για την ικανοποιητική παραγωγή και την άριστη ποιότητα 

προϊόντων. Με τις χρησιµοποιούµενες σήµερα µεθόδους ο αριθµός των 

διενεργούµενων ψεκασµών είναι συχνά υπερβολικός, το κόστος της καταπολέµησης 

υψηλό και η επιβάρυνση των αµπελοοινικών προϊόντων µε υπολείµµατα 

φυτοπροστατευτικών προϊόντων µεγάλη. Για να βελτιωθεί η κατάσταση στο χώρο 

της καταπολέµησης των εχθρών και ασθενειών της αµπέλου θα πρέπει οι 

αµπελουργοί να στραφούν προς την ολοκληρωµένη αµπελουργία και, όπου είναι 

δυνατόν, προς τη βιολογική αµπελουργία. 

 Μερικές από τις επεµβάσεις που θα εφαρµοσθούν στο προτεινόµενο έργο 

είναι οι εξής: 

∗ Η αντιµετώπισης της Ευδεµίδας (Polychrosis botrana) θα επιδιωχθεί µε 

βιολογικά σκευάσµατα που έχουν σαν βάση το βακτήριο Bacillus thuringiensis 

(Bactospeine, Dipel, Agree). Για το σκοπό αυτό θα εγκατασταθούν στις υπό 

µελέτη περιοχές δίκτυα φεροµονικών παγίδων για την παρακολούθηση της 

πτήσης των αρρένων ακµαίων του εντόµου. Παράλληλα θα εφαρµοσθεί σε µεγάλη 

κλίµακα η µέθοδος της σεξουαλικής σύγχυσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα 

χρησιµοποιηθεί το σκεύασµα Partahion methyl σε µικροκάψουλες (ολοκληρωµένη 

καταπολέµηση).  
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Η αντιµετώπιση του Ωιδίου (Uncinula necator) θα γίνει µε την κατάλληλη 

χρησιµοποίηση θειούχων σκευασµάτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα 

χρησιµοποιηθούν προϊόντα της οµάδας των παρεµποδιστών της σύνθεσης της 

εργοστερόλης (ολοκληρωµένη καταπολέµηση).  

Με χαλκούχα σκευάσµατα θα γίνεται η καταπολέµηση του Περονοσπόρου 

(Plasmopara viticola). Για την ασθένεια αυτή θα χρησιµοποιηθούν και 

προγράµµατα πρόγνωσης που θα βασίζονται στη λειτουργία  αυτόµατων 

µετεωρολογικών σταθµών που θα εγκατασταθούν στις εν λόγω περιοχές για το 

σκοπό αυτό. Σε δύσκολες περιπτώσεις θα χρησιµοποιηθούν και ειδικά 

θεραπευτικά προϊόντα, όπως metalaxyl, fosetyl-al, cymoxanil κλπ. 

(ολοκληρωµένη καταπολέµηση).  

Οι ακαρεολογικές προσβολές θα αντιµετωπίζονται µε την εφαρµογή βρέξιµου 

θείου 1% στο φούσκωµα των µατιών της αµπέλου. 

 Για την αντιµετώπιση του Βοτρύτη, αν υπάρξει ανάγκη, θα χρησιµοποιηθεί το 

σκεύασµα Trixodex (Trixoderma harzianum). Σε εξαιρετικά δύσκολες 

περιπτώσεις θα χρησιµοποιηθούν τα ειδικά βοτρυδιοκτόνα procymidone, 

vinclozolin κλπ. (ολοκληρωµένη καταπολέµηση). 

 

 

Προβλεπόµενος προϋπολογισµός: 3 χρόνια Χ 20.000 Ε= 60.000 Ε 

 

 

Θ. ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΕΜΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΑΝ 

 

 Όπως έχει ήδη εκτεθεί αναλυτικά, ποσοστό 80-85% των πρέµνων των 

αµπελώνων που υπέστησαν ζηµιές από τον παγετό, αναβλάστησαν, σε ύψος 0.20 µ. 

περίπου, στον κατακόρυφο κορµό, από οφθαλµούς του κορµού. Σε πολύ µικρό 

ποσοστό αναβλάστησαν λανθάνοντες οφθαλµοί στους βραχίονες ή την βάση της 

παραγωγικής µονάδας. 

 Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µε βάση τα ποσοστά αναβλάστησης, την ηλικία 

των πρέµνων και την κανονικότητα αναβλάστησης, η µόρφωση των πρέµνων θα 
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γίνει, στην µεγάλη τους πλειονότητα, µε την τεχνική της κορµοτόµησης 

(καρατόµησης) στο ύψος των υγιών ιστών του κορµού της ποικιλίας. Η τεχνική 

βασίζεται στην ικανότητα των οφθαλµών παλαιού ξύλου του πρέµνου, να 

βλαστάνουν σε υψηλά ποσοστά. 

1. Κορµοτόµηση 

Η προστασία του πρέµνου µετά την κορµοτόµηση αποτελεί το κύριο µέληµα 

των επεµβάσεων. Εξαιτίας της µεγάλης τοµής επιβάλλεται η κορµοτόµηση να γίνει 

µε ξηρό καιρό η δε τοµή να καλυφθεί  µε πάστα ή και µε πλαστικό χρώµα. Η κάλυψη 

της τοµής θα γίνει αµέσως µετά την  εκροή του ανιόντος χυµού.  

Για την προστασία των ζωηρών βλαστών η κορµοτόµηση µπορεί να γίνει σε 

δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του θέρους η κοπή να γίνει στο ύψος µόρφωσης των 

βραχιόνων (σταύρωµα). Το τµήµα του κορµού που παραµένει θα χρησιµοποιηθεί για 

την στήριξη των βλαστών. Κατά τη διάρκεια του χειµωνιάτικου κλαδέµατος θα 

αποµακρυνθούν τα ήδη ξερά τµήµατα του κορµοτοµηθέντος πρέµνου και θα γίνει 

ανανέωση της τοµής στον κορµό λίγα εκατοστά πάνω από το σηµείο εκβλάστησης. 

Εφόσον η κορµοτόµηση γίνει λίγο πάνω από το σηµείο αναβλάστησης κατά 

τη διάρκεια του θέρους (εποχή που συνιστάται) η τοµή θα γίνει προσεκτικά και θα 

καλυφθεί ενώ πρέπει να προβλεφθεί η στήριξη και προστασία των βλαστών (φωτ…). 

Ήδη η Επιστηµονική Οµάδα Αναµπέλωσης έχει εκδώσει σχετική οδηγία για τους 

αµπελουργούς, µε αναλυτική µεθοδολογία. 

   

2. Μόρφωση πρέµνων  

  Τα παγετόπληκτα πρέµνα παρουσιάζουν έντονη αναβλάστηση µε την έννοια 

της έκπτυξης πολλών οφθαλµών. Επιβάλεται εποµένως η εφαρµογή έγκαιρου 

βλαστολογήµατος. Κατά το βλαστολόγηµα, ανάλογα µε τη µέθοδο µόρφωσης που θα 

επιλεγεί, επιλέγουµε ένα ή δύο βλαστούς, τους πιο εύρωστους και σε καλή θέση, οι 

οποίοι θα αποτελέσουν τα τµήµατα του οριζοντίου κορµού (κορδόνια). 

   

3. Φυτοπροστασία 

Η ζωηρή βλάστηση που παρατηρείται στα παγετόπληκτα πρέµνα σε 

συνδυασµό µε τις ευνοϊκές για την ανάπτυξη των κρυπτογαµικών ασθενειών, 

επιβάλουν τη συστηµατική και έγκαιρη εφαρµογή ψεκασµών για την προστασία 

κυρίως από ωίδιο και περονόσπορο. 
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Ι. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗΣ 

Επιστηµονική και Τεχνική Επίβλεψη της Αναµπέλωσης 

 Για την αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των οικονοµικών πόρων, τη 

δραστική µείωση του κόστους αναµπέλωσης, τη µεγιστοποίηση του κέρδους των 

αµπελουργών και της τοπικής κοινωνίας προτείνεται, όπως την µεν υλοποίηση του 

προγράµµατος αναµπέλωσης, να αναλάβει Οργανισµός που θα συσταθεί για τον 

σκοπό αυτό ή αν υπάρχουν δηµοτικές  αναπτυξιακές εταιρίες της περιοχής, την δε 

επιστηµονική και τεχνική καθοδήγηση, να αναλάβει η Επιστηµονική Οµάδα που ήδη 

λειτουργεί µε φορέα το Εργαστήριο Αµπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 

Μ.Ν.Σταυρακάκη. 

α. Φορέας Υλοποίησης 

 Σε ένα Πρόγραµµα  Αναµπέλωσης της κλίµακας των 3.000-4.000 στρεµµάτων 

που θα διαρκέσει τρία τουλάχιστον χρόνια, η αναγκαιότητα ύπαρξης κεντρικού φορέα 

υλοποίησης του έργου είναι προφανής. 

Έργο του φορέα θα είναι η ανάληψη όλων των δραστηριοτήτων στους τοµείς 

της προµήθειας του πολλαπλασιαστικού υλικού, των υλικών υποστύλωσης, των 

γεωργικών εφοδίων που πιθανόν θα απαιτηθούν και του συντονισµού των 

αµπελουργών ως προς την διάθεση των εφοδίων αυτών. 

 Με τον τρόπο αυτό και µε την τεχνική και επιστηµονική καθοδήγηση της 

Επιστηµονικής Οµάδας Αναµπέλωσης, πέραν από τα οικονοµικά οφέλη, από την 

κεντρική παρέµβαση, πολύ σηµαντικότερα είναι τα οφέλη από τη χρησιµοποίηση των 

κατάλληλων κατά περίσταση υποκειµένων και ποικιλιών αµπέλου, των κατάλληλων 

και ανθεκτικών υλικών υποστύλωσης, τα οποία θα κατασκευαστούν µε αυστηρές 

προδιαγραφές της Επιστηµονικής Οµάδας, και της ορθής αµπελοκοµικής τακτικής 

που θα εφαρµοστεί. 

Τελικό αποτέλεσµα όλων αυτών των παρεµβάσεων θα είναι η δηµιουργία 

οµοιόµορφων, σύγχρονων  αµπελώνων, που στη συνέχεια θα επιτρέπουν τη µε 

χαµηλότερο κόστος παραγωγή προϊόντων ποιότητας. 

  

β.  Επιστηµονική και Τεχνική Επίβλεψη της Αναµπέλωσης 

  

Η Επιστηµονική Οµάδα θα έχει την ευθύνη της επιστηµονικής και τεχνικής 

καθοδήγησης της αναµπέλωσης.  Το πρόγραµµα θα διαρκέσει τρία χρόνια, κατά την 
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διάρκεια των οποίων οι αρµόδιοι επιστήµονες θα επιβλέπουν, καθοδηγούν και θα 

δίδουν τις ενδεικνυόµενες λύσεις  στα προβλήµατα που θα ανακύπτουν. 

Εφόσον δε, παραστεί ανάγκη θα κληθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 

και άλλοι επιστήµονες σχετικοί µε τα θέµατα της αναµπέλωσης. 

 

Κ. Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης έργου 

              

 Το έργο της Αναµπέλωσης και της Αναµόρφωσης των πρέµνων που 

υπέστησαν ζηµιές από τον παγετό είναι δυσχερές και χρονοβόρο.  

Ήδη για µεν την αναµόρφωση έχουν αρχίσει οι σχετικές διαδικασίες, ώστε να 

επιταχυνθεί η αποκατάσταση του σχήµατος των πρέµνων. 

 Η αναµπέλωση, µε την εκρίζωση και επαναφύτευση των αµπελώνων, είναι 

πλέον σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου θα επηρεαστεί από πολλούς 

παράγοντες, όπως είναι ο χρόνος εκρίζωσης, η εφαρµογή αµειψισποράς ή 

καλλιέργειας σιτηρών, η απαλλαγή του εδάφους από παθογόνα, η εξεύρεση του 

κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού κ.ά. 

 Για κάθε προτεινόµενη δράση το χρονοδιάγραµµα έχει ως εξής 

1. Αναµπέλωση 

Έναρξη εργασιών το θέρος ή το Φθινόπωρο 2002, µε την εκρίζωση και την εν 

συνεχεία κατεργασία του εδάφους. 

Πέρας εργασιών Χειµώνας 2005 – Άνοιξη 2006. 

Η κλιµάκωση των εργασιών στην ερχόµενη τριετία και η επιτάχυνση της 

αναµπέλωσης αναφέρεται µέχρι τη µόρφωση των πρέµνων του 2ου έτους, 

αρχής γενοµένης από το φθινόπωρο 2002. Είναι προφανές ότι εφόσον 

υπάρξει καθυστέρηση στην εκρίζωση των πρέµνων ή την εξεύρεση 

πολλαπλασιαστικού υλικού, η ολοκλήρωση της αναµπέλωσης θα 

επιµηκύνεται κατά το χρόνο αυτόν. 

2. Μόρφωση πρέµνων που αναβλάστησαν. 

Οι εργασίες έχουν ήδη αρχίσει από το θέρος του 2002, µε προοπτική 

ολοκλήρωσης, για την πλειονότητα των αµπελώνων, το τέλος του 2003 ή 

αρχές του 2004. 

3. Ο έλεγχος της γνησιότητας των καλλιεργούµενων ποικιλιών αµπέλου και των 

ανθεκτικών στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας άρχισε το θέρος του 2002 µε 
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την επισήµανση των αντιπροσωπευτικών πρέµνων των διαφόρων ποικιλιών. 

Θα ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2005 ή την άνοιξη του 2006. 

4. Ιολογικός έλεγχος  φυτικού υλικού 

Θα διαρκέσει καθ’ όλη την περίοδο αναµπέλωσης. 

Έναρξη εργασιών το θέρος του 2002. 

5. Επιστηµονική και Τεχνική Επίβλεψη Αναµπέλωσης 

Το έργο της Επιστηµονικής Αναµπέλωσης έχει αρχίσει από τον Ιανουάριο 

2002 και θα διαρκέσει έως την λήξη της αναµπέλωσης 

 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

∆ΡΑΣΗ 2002 
Α- Θ- Φ- Χ 

2003 
Α- Θ- Φ- Χ 

2004 
Α- Θ- Φ-Χ 

2005 
Α- Θ- Φ- Χ 

2006 
Α- Θ- Φ- Χ 

1. Αναµπέλωση      

2. ∆ιαµόρφωση      

3.Έλεγχος 

γνησιότητας 

     

4.Ιολογικός 

έλεγχος 

     

5. Επιστηµονική & 

τεχνική επίβλεψη 
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Λ .ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΕΡΓΟΥ 

1. ∆ΑΠΑΝΗ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗΣ  

Α.  Κοστος ανα στρεµµα (σε ευρω) 

(Το κόστος εκρίζωσης και η εφαρµογή ζιζανιοκτόνου, ύψους  
1.000,00 € δεν υπολογίζεται στις δαπάνες εγκατάστασης αµπελώνα) 
1. Εδαφολογική ανάλυση               30,00   
2. Βαθιά άροση                 28,00   
3. ∆ιευθέτηση εδάφους                 11,00   
4. Φρεζάρισµα                   9,00   
5. Χάραξη                     22,00   
6. Βασική λίπανση                35,00   
7.∆απάνες υποστύλωσης   
 α.  Αξία υλικών 
ι.   Πάσσαλοι (2,20Χ0.08Χ0.09) 80Χ1,63             130,40   
ιι.   Αντηρίδες                                 1,30    
ιιι    Σύρµα  Νο 14                                                           63,90                                      
            β.   Αξία εργατικών 
            ι.   Προετοιµασία υλικών                    4,00   
            ιι.  Τοποθέτηση πασσάλων και αντηρίδων                    30,00   
            ιιι   Τοποθέτηση  σύρµατος                             23,50     
8.    Φύτευση 

      α.  Αξία φυτικού υλικού 
      ι.   Έρριζα εµβολιασµένα              400Χ 1,70               680,00    
 (ιι.  Έρριζα απλά 400Χ0,68) 

β.  Αξία εργατικών προετοιµασίας και φύτευσης υλικού          28,80 € 
9.  Εγκατάσταση συστήµατος στάγδην άρδευσης  

          Αξία υλικών και εργασία                 176,00    
 
Σύνολο                   1.272,90         
          
Β.     Κόστος στα 3.000 στρέµµατα                    3.818.700,00     3.818.700,00
   
 
Γ.  Κόστος καλλιεργητικών  φροντίδων  1ου έτους  
      από τη φύτευση  (ανά στρέµµα)                                       135,00                 
 

∆.  Κόστος καλλιεργητικών φροντίδων (3.000 στρεµ.)         405.000,00     405.000,00 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ                           4.223.700,00 
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2.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΥ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ  
1. Αµοιβες προσωπικου 70.800,00   
2. Αναλωσιµα  22.000,00  
3. Μονιµο υλικο 4.000,00   
4. Μετακινησεις 8.000,00   
5. Αλλες δαπανες 5.500,00   
Συνολο      109.500,00  
 Κρατησεις  ε.λ.ε. - Γ.Π.Α 10.950,00   
Γενικο Συνολο  120.450,00  120.450,00 
 
3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 
1. Αµοιβες προσωπικου 70.000,00   
2. Αναλωσιµα 70.000,00   
3. Μετακινησεις 10.000,00   
4. Γενικα εξοδα 5.000,00   
Συνολο 155.000,00 155.000,00 
4. ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00  60.000,00 
 
5.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΑΜΠΕΛΩΣΗΣ 

 
1. Εργαστήριο Αµπελολογίας   40.000,00  
2. Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών 
Βόλου (ΕΘΙΑΓΕ) 

15.000,00  

3. Γεωπόνοι Υπηρεσιών Υπουργείο 
Γεωργίας και Συνεταιρισµών  

20.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00 75.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.634.150,00 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
(1). Εδαφολογική µελέτη περιοχής Τυρνάβου - Ι.Χ.Τ.Ε.Λ. (ΕΘΙΑΓΕ) 
(2). ΤΟΥΛΙΟΣ Μ.Γ., Αξιολόγηση εδαφών για γεωργική χρήση. 
(3). ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Μ. Ν., Αµπελογραφία (ύπο έκδοση)     
(4). ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Μ. Ν., Αµπελογραφια (ύπο έκδοση) 
(5) ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Μ. Ν., Πολλαπλασιασµός Αµπέλου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Εδαφικές ενότητες. 

 

 

Ε∆ΑΦΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

% 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ι 48130,8 22,96 Β.Αλλουβιακές αποθέσεις Ξηριά 

και χειµάρρων 

ΙΙ 142124,0 67,80 Ν. Αλλουβιακές αποθέσεις 

Πηνειού και Ξηριά 

ΙΙΙ 13532,9 6,46 Αλλουβιακά ριπίδια και πλευρικά 

κορήµατα 

ΙV 2768,5 1,32 Πεδία πληµµύρων κατά µήκος 

ποταµών και χειµάρρων 

V 3069,7 1,46 Τριτογενείς και Τεταρτογενείς 

αποθέσεις και διάβρωση των 

Τεταρτογενών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  Οµάδες εδαφών. 

 

 

 

 

 

Ε∆ΑΦΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕΙΡΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

     I ης * 

 

 

 

 

Ποιότητα Α 

Χωρίς Περιορισµούς 

Κατάλληλα για υψηλή 

γεωργική παραγωγή. 

Καλής ποιότητας 

προϊόντα. 

Αµπέλια 

∆ένδρα (Αχλάδια, 

µήλα, βερύκοκα, 

ροδάκινα, 

δαµάσκηνα, 

ακτινίδια). 

    II ης * 

 

 

 

 

Ποιότητα Β  

Μέτριοι ή Ελάχιστοι 

Περιορισµοί  

Σχεδόν υψηλής γεωργικής 

αξίας εδάφη. 

Αµπέλια 

∆ένδρα (Αχλάδια, 

µήλα, βερύκοκα, 

ροδάκινα, 

δαµάσκηνα, 

ακτινίδια). 

   III ης * 

 

 

 

 

Ποιότητα Γ   

Πολλοί Περιορισµοί 

Κατάλληλα για 

καλλιέργειες µικρότερων 

απαιτήσεων. 

Αµυγδαλιές,    

µεγάλες 

καλλιέργειες κ.α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Ποιότητα εδάφους (χρώµα εδάφους) - και προτεινόµενες καλλιέργειες 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

Α :  Σκούρο πράσινο Αµπέλια, ∆ένδρα (χωρίς περιορισµούς) 

Β : Ανοιχτό πράσινο Αµπέλια, ∆ένδρα (µε ελάχιστους 

περιορισµούς) 

Γ :  Πορτοκαλί Αµυγδαλιές και µεγάλες καλλιέργειες (χ. 

σιτηρά, καπνός, βαµβάκι, τεύτλα, 

καλαµπόκι) (µε πολλούς περιορισµούς) 

 
 

Σηµείωση : Οι ελιές δεν αξιολογούνται ούτε προτείνονται, καθώς επίσης και άλλες 

µικρότερων  εκτάσεων καλλιέργειες όπως κηπευτικά, ανθοκοµικά κ.α. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Ηλικιακή σύνθεση αµπελώνων (σε στρέµµατα) ανά πενταετία κατά δήµο και διαµέρισµα.  
 
 
 

α/α ∆ΗΜΟΣ 
∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 

<40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 >90 ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

18 24 142 116 456 572 1280 1490 1920 1459 1752 2282 11511 

2 ∆αµάσι  - - - 1 29 38 285 884 1432 1205 1958 2140 7972 
3 Αργυροπούλι  2 - 33 18 82 12 70 95 212 320 410 480 1734 
4 Αγ. Σοφία  - - - - 7 41 50 94 177 64 196 212 841 
5 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 7 - 8 25 44 68 346 188 625 240 390 612 2553 
6 ∆ελέρια  - - 7 5 17 31 52 110 195 173 185 321 1096 
7 Ροδιά  - - - 2 3 - 11 4 - 21 26 72 139 
8 Βρυότοπος  - - - - - - - - - - - 12,5 12,5 
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - - - - - - - - 22 6 4 7 39 

10 Φαλάνη  - - - 3 12 - 10 8 64 14 8 56 175 
 ΣΥΝΟΛΟ 27 - 190 170 650 762 2104 2873 4647 3502 4929 6194,5 26072,5 

 
 
 
AΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ: % ηλικία αµπελώνων ανά 10ετία 
 
10ετίες <40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 >90 

% 0,1 0,8 3,1 11,0 28,8 32,3 23,9 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  5. Σύνολο εκτάσεων αµπελώνων ανά δήµο – διαµέρισµα  
                         και κατηγορία.  
 
 
α/α ∆ήµος 

∆ιαµέρισµα  
Επιτραπέζιες  ∆ιπλής χρήσης 

Μ.Αµβούργου 
Οινοποΐησης  Σύνολο 

1 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

5129 4983 1399 11511 

2 ∆αµάσι 2288 2996 2688 7972 
3 Αργυροπούλι 520 862 352 1734 
4 Αγ. Σοφία 294 437 110 841 
5 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 981 1243 329 2553 
6 

∆ελέρια 
278 671 147 1096 

7 Ροδιά 79 53 7 139 
8 Βρυότοπος - - 12,5 12,5 
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 19 17,5 2,5 39 
10 Φαλάνη 6 145 24 175 
 ΣΥΝΟΛΟ 9594 11407,5 5071 26072,5 

 
ΠΗΓΗ: ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΩΝ 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ 
 
Επιτραπέζια %: 36,8 
 
Οινοποϊήσιµα %: 19,45 
 
∆ιπλής χρήσης %: 43,75 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.  Ποικιλιακή σύνθεση αµπελώνων σε δήµους και διαµερίσµατα. 

 
Α/α ∆ήµος 

∆ιαµέρισµα  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
Μ.Αµβούργου  
∆ιπλής χρήσης 

Cardinal  
Victoria  Ribier  Ραζακί  Italia  Σουλτανίνα  Άσπερµες   ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 2140 1827 682 446 4 - 30 5129 4984 
2 ∆αµάσι  699 886 634 21 19 11 17 2287 2996 
3 Αργυροπούλι  132 354 7 23 - - 3 519 863 
4 Αγ. Σοφία 82 148 64 - - - - 294 437 
5 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 422 312 209 26 4 3 4 980 1241 
6 ∆ελέρια  60 162 26 7 - - 24 279 671 
7 Ροδιά 3 30 - - - - 46 79 53 
8 Βρυότοπος  - - - - - - - - - 
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 6 1 12 - - - - 19 7 

10 Φαλάνη  - 3 5 - - - - 8 145 
 ΣΥΝΟΛΟ 3544 3723 1639 523 27 14 124 9594 11407 
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Α/α ∆ήµος 
∆ιαµέρισµα  ΟΙΝΟΠΟΪΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

Ροδίτης  Ugni blanc Μπατίκι Ντεµπίνα  Grenache rouge Cabernet S. Merlot  Syrah  Άλλες  ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 822 310 93 3 35 21 23 13 21 58 1399 
2 ∆αµάσι  2159 97 55 114 - - 11 36 36 180 2688 
3 Αργυροπούλι  284 14 29 6 - - 2 - - 17 352 
4 Αγ. Σοφία 91 - 6 4 - - - - - 9 110 
5 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 127 14 40 - 126 - 2 - - 20 329 
6 ∆ελέρια  76 55 3 1 9 - - - - 3 147 
7 Ροδιά 7 - - - - - - - - - 7 
8 Βρυότοπος  6 - - - - - - - - 65 12,5 
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 1,5 - - - - - 1 - - - 2,5 

10 Φαλάνη  4 - 2 - 11 - - - - 7 24 
 ΣΥΝΟΛΟ 3577,5 490 288 128 181 21 39 49 57 300 5071 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Αριθµός αµπελοκαλλιεργητών – τεµαχίων – έκτασης και Μ. Ο.  
                         ανά και διαµέρισµα   
 
 
α/α ∆ήµος 

∆ιαµέρισµα  
Αριθµός 
καλ/των 

Αριθµός 
τεµαχίων 

Έκταση 
στρεµ. 

Μ.Ο. 
τεµ/καλ/τή  

Μ.Ο. 
στρέµ/καλ/τή 

Μ.Ο. 
στρέµ/τεµ. 

1 ΤΥΡΝΑΒΟΣ 1018 1745 11511 1,72 11,31 6,60 
2 ∆αµάσι  403 1371 7972 3,41 19,79 5,82 
3 Αργυροπούλι  154 281 1734 1,83 11,26 6,17 
4 Αγ. Σοφία 65 78 841 1,20 12,94 10,79 
5 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 273 391 2553 1,44 9,36 6,53 
6 ∆ελέρια  103 202 1096 1,97 10,64 5,43 
7 Ροδιά 16 23 139 1,44 8,69 6,05 
8 Βρυότοπος  2 2 12,5 1,00 6,50 6,25 
9 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 7 8 39 1,15 5,58 4,88 
10 Φαλάνη  28 32 175 1,15 6,25 5,47 

 ΣΥΝΟΛΟ 2069 4133 26072 2,0 12,61 6,31 
 
 
 
Στοιχεία από Μητρώο Αµπελοκαλλιεργητών 
Φεβρουάριος 2002 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Προτεινόµενοι Εκκινητές, αλληλουχία των βάσεων 
                        και  προέλευσή τους. 

  
 __________________________________________________________________           
 
   Εκκινητής 

 
Αλληλουχία 
5’ ---» 3’ 

   
Προέλευση 
                   

            A.  1225 AGGTGACCGT   ΙΤΕ-ΙΜΒΒ ΙΚ 

      1227 GTGTGCCCCA    ΙΤΕ-ΙΜΒΒ ΙΚ 

     1224 CAGGCCCTTC   ΙΤΕ-ΙΜΒΒ ΙΚ 

B.   OPF5 CCGAATTCCC   ΟΤ 

      OPF8 GGGATATCGG   ΟΤ 

     OPF9 CCAAGCTTCC   ΟΤ 

       OPF20 GGTCTAGAGG    ΟΤ 

       OPF19 CCTCTAGACC   ΟΤ 

       OPF13 GGCTGCAGAA   ΟΤ 

       OPF17 AACCCGGGAA   ΟΤ 

  __________________________________________________________________ 
 
 

όπου : ΙΤΕ-ΙΜΒΒ ΙΚ    Ίδρυµα Τεχνολογίας Μοριακής Βιολογίας και                                      
             Βιοτεχνολογίας  Ηρακλείου Κρήτης. 

               ΟΤ                           Operon Technologies Inc. Alameda CA, USA. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Νοµός Καρδίτσας  
 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΝ. 3800/81 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

1981 ΜΑΥΡΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ Ν    12149  

1985 ΛΗΜΝΙΟ Ν                              12142  

1985 ΜΠΑΤΙΚΙ Β                             11041  

1985 ΡΟ∆ΙΤΗΣ Rs                            13224  

1989 CARIGNAN N                         12124  

1989 CHARDONNAY B                  11052  

1989 SYRAH N                                 12178  

1994 ΑΣΥΡΤΙΚΟ Β                          11013  

1996 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ Β                   11033  

1996 ΝΤΕΜΠΙΝΑ Β                         11044  

1996 CABERNET SAUVIGNON    12121  

1996 CINSAUT N                             12170  

1981  ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 

1981  ΣΕΦΚΑ Ν                                          12173 

ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

1989 ΡΑΖΑΚΙ Β                                21247  

1991 VICTORIA B                           21252  

1994 ΑΤΤΙΚΗ Ν                               22306  

1994 ALPHONSE LAVALLEE N   22300  

1994 ITALIA B                                 21256  

1981  ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 

1981  ΣΙ∆ΕΡΙΤΗΣ Rs                                   23351 

1981  ΦΡΑΟΥΛΑ Rs                                   23353 

1981  CARDINAL Rs                                  23350 

1981  MUSCAT REINE DES VIGNES B   21260 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Νοµός Λαρίσης   
ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΝ. 3800/81 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
1981 ΚΡΑΣΑΤΟ Ν                              12139  

1981 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Ν                        12142  
1981 ΣΤΑΥΡΩΤΟ Ν                            11041  
1985 ΛΗΜΝΙΟ Ν                                12142  
1985 ΜΠΑΤΙΚΙ Β                                11041  
1985 ΡΟ∆ΙΤΗΣ Rs                               13224  
1989 SYRAH N                                   12178  
1990 ΝΤΕΜΠΙΝΑ Β                           11044  
1991 CABERNET SAUVIGNON N   12121  
1991 MERLOT N                                12151  
1994 ΑΣΥΡΤΙΚΟ Β                             11013  
1994 UGNI BLANC B                        11064  
1996 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν   22303  
1996 CARIGNAN N                            12124  
1996 CHARDONNAY B                    11052  
1996 CINSAUT N                               12170  
1996 GRENACHE ROUGE N            12133  
1996 MACCABEAU B                       11043  
1996 SAUVIGNON B                         11057  
1981  ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ Ν                              12125 
1981  ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ Β                             11051 
1988  ALICANTE BOUSCHET N (*)       12102 
1997  ΛΗΜΝΙΩΝΑ Ν                                12193 
1999  ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ Ν (*)                        12101 
1999  GRAND NOIR N (*)                        12114 
1999  RINOT NOIR N (*)                          12164 
1999  ΒΕΡΤΖΑΜΙ Ν (*)                             12108 
ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
1981 ALPHONSE LAVALLEE N     22300  
1991 CARDINAL Rs                          23350  
1985 ITALIA B                                   21256  
1989 ΡΑΖΑΚΙ Β                                 21247  
1990 VICTORIA B                             21252  
1994 ΑΤΤΙΚΗ Ν                                 22306  
1994 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν  22303  
1999 NEVADO B                                21271  
1981  CALMERIA B                                   21257 
1988  ΕΛΛΑΣ Β (*)                                     21254 
1988  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Β (*)                      21255 
1988  ΙΘΑΚΗ Rs  (*)                                   23355 
1988  ΛΕΥΚΑΣ Β (*)                                  21259 
1988  ΠΕΛΛΑ Ν (*)                                     22304 
1994  AURORA N (*)                                  22307 
1994  PERLON N (*)                                   22308 
1997  RUTILIA  Β                                        21275 
1999  SUPERIOR SEEDLESS (*)               21278 
1981  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ Β (*)                        21272 
(*) ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Νοµός Μαγνησίας 
 
ΕΤΟΣ 
ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΝ. 3800/81 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
1985 ΛΗΜΝΙΟ Ν                                12142  

1985 ΡΟ∆ΙΤΗΣ Rs                               13224  
1985 ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ Β                       11051  
1991 ΜΑΝ∆ΗΛΑΡΙΑ Ν                     12144  
1991 UGNI BLANC B                        11064  
1994 ΑΣΥΡΤΙΚΟ Β                             11013  
1994 SYRAH N                                   12178  
1996 ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ Β                     11035  
1996 ΜΠΑΤΙΚΙ Β                               11041  
1996 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Ν                        12159  
1996 CINSAUT N                               12170  
1999 GRENACHE ROUGE N           12113  
1981  ΑΣΠΡΟΥ∆ΕΣ Β                                 11012 
1981  ΒΡΑ∆ΥΑΝΟ Ν                                  12112 
1981  ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ Β                                11031 
1981  ΜΑΥΡΟΥ∆Ι Ν                                   12150 
1981  ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 
1981  ΡΗΤΙΝΟ Ν                                         12167 
1981  ΣΤΑΥΡΩΤΟ Ν                                   12176 
1981  ΣΥΚΙΩΤΗΣ Ν                                    12177 
1981  ΦΙΛΕΡΙ Rs                                         13225 
1994  ΚΡΑΣΑΤΟ Ν                                     13139 
ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
1989 ΡΑΖΑΚΙ Β                                 21247  
1991 VICTORIA B                             21252  
1994 ΑΤΤΙΚΗ Ν                                 22306  
1994 ALPHONSE LAVALLEE N     22300  
1994 ITALIA B                                   21256  
1981  ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 
1981  ΣΙ∆ΕΡΙΤΗΣ Rs                                   23351 
1981  ΦΡΑΟΥΛΑ Rs                                   23353 
1981  CARDINAL Rs                                  23350 
1981  MUSCAT REINE DES VIGNES B   21260 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Νοµός Τρικάλων 
 
 
ΕΤΟΣ 

ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΝ. 3800/81 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 

Ι ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

1991 CINSAUT N                               12170  

1991 ΖΑΛΟΒΙΤΙΚΟ Ν                        12118  

1991 ΜΠΑΤΙΚΙ Β                                11041  

1991 ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ Ν                        12142  

1996 ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ Β                     11033  

1996 ΝΤΕΜΠΙΝΑ Β                           11044  

1981 SYRAH N                                   12178 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 

ΙΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  

1989 ΡΑΖΑΚΙ Β                                 21247  

1991 VICTORIA B                             21252  

1994 ΑΤΤΙΚΗ Ν                                 22306  

1994 ALPHONSE LAVALLEE N     22300  

1994 ITALIA B                                   21256  

1981  ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ Ν          22303 

1981  ΣΙ∆ΕΡΙΤΗΣ Rs                                   23351 

1981  ΦΡΑΟΥΛΑ Rs                                   23353 

1981  CARDINAL Rs                                  23350 

1981  MUSCAT REINE DES VIGNES B   21260 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.  Ιδιότητες υποκειµένων  
 
 

Υποκείµενα CaCO3 ∆.Χ.Ι. Ξηρασία Υγρασία Νηµατώδεις 

Ενεργό ∆ραστικό Xiphinema index Meloidogyne ssp 

110 R 40-50 17 30 +++ + ++ + 

140 Ru 40-50 20 120 +++ + ++ + 

1103 P 40-50 17 30 +++ +++ ++,+++ ++ 

SO4 40-50 20 30 ++ ++ ++ ++ 

41 B 70 40 60 + +  + 

Fercal 70 40 90 ++ +++  ++ 

3309 30 11 10 ++ + +,++ +++ 

161-49 50 25 50 + +  + 

 

 

Υψηλή: +++,   Μέτρια: ++,   Χαµηλή: + 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

 

           ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 
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A. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΠΟΪΙΑΣ 

1. ΡΟ∆ΙΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Από τις πλέον διαδεδοµένες ποικιλίες του ελληνικού αµπελώνα, 

καλλιεργείται στα περισσότερα αµπελουργικά διαµερίσµατα  της χώρας, 

καταλαµβάνοντας συνολική έκταση πλέον των 95.000 στρεµµάτων. 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας Ροδίτης συνιστάται σε 32 και επιτρέπεται σε 3 

νοµούς της χώρας. Πιο αναλυτικά συνιστάται στους νοµούς Αττικής, Βοιωτίας, 

Πελοποννήσου (πλην ν. Αρκαδίας), Μακεδονίας (πλην ν. Καστοριάς), Θεσσαλίας, 

Ιονίων Νήσων. Κύρια κέντρα καλλιέργειας η Αττική, Εύβοια, Β.∆. Πελοπόννησος, 

Θεσσαλία. 

Πρόκειται περί παλαιάς ποικιλίας που εµφανίζει µεγάλη παραλλακτικότητα µε 

αποτέλεσµα να αναφέρεται ένας µεγάλος αριθµός τύπων, παραλλαγών και 

συνωνύµων (Βιολεντό, Αλεπού, Τουρκοπούλα, Ρογδίτης, Ροδίτης κόκκινος, 

Ροδίτης λςυκός, Ροδίτης κανελάτος κ.ά.). 

   Οι αµπελογραφικοί χαρακτήρες του φύλλου (µέγεθος, σχήµα, αριθµός 

λοβών και κόλπων, χνοασµός) και ιδιαίτερα της σταφυλής και της ράγας διαφέρουν  

αναλόγως του τύπου ή παραλλαγής και επηρεάζονται έντονα από τις 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες και την εφαρµοζόµενη αµπελοκοµική τεχνική (σύστηµα 

µόρφωσης πρέµνων, άρδευση, λίπναση, γονιµότητα εδάφους κ.ά.). 

Η αµπελογραφική περιγραφή και αξιολόγηση που ακολουθεί αναφέρεται 

στο µεσοτυπικό δείγµα που αντιστοιχεί σην ποικιλία Ροδίτης (κόκκινος). 

 Αµπελογραφικοί  χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 

Κορυφή νεαρής βλάστησης µετρίως ανοικτή, µε ανοικτό πράσινο χρώµα, 

καλυµµένη µε αραχνοϋφή χνοασµό. Νεαρά φύλλα πράσινα µε χαλκόοχροες 

ανταύγειες, χνοώδη στην άνω επιφάνεια, µε αρχνοϋφή χνοασµό στην κάτω 

επιφάνεια. Ποώδης βλαστός λείος, πράσινος-πρασινοκαστανός µε κόµβους 

πρασινο-ιώδεις. 

Έλικες  µέτριου µήκους, ασυνεχείς, δισχιδείς, πράσινες. 

Ανθος µορφολογικά και φυσιολογικά ερµαφρόδιτο. 
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Αναπτυγµένο φύλλο µεγάλου µεγέθους, σφηνοειδές, ενίοτε επίµηκες, τρίλοβο, και 

τρίκολπο, σπανιότερα  πεντάκολπο. Ανώτεροι πλάγιοι κόλποι βαθείς έως µέτριου 

βάθους, κλειστοί µε χείλη επικαλυπτόµενα. Κατώτεροι πλάγιοι κόλποι µόλις 

διακρινόµενοι. Έλασµα λεπτό έως µέτριου πάχους, επίπεδο έως ελαφρά 

κυµατώδες, ποµφολυγώδες µεταξύ των κύριων νευρώσεων. Άνω επιφάνεια 

ελάσµατος λεία, µε βαθύ πράσινο χρώµα. Κάτω επιφάνεια µε ανοικτό πράσινο 

χρώµα και αραχνοϋφή χνοασµό. Μισχικός κόλπος σε σχήµα U ή  V κλειστό. 

Κύριες νευρώσεις ερυθρωπές, λείες στην άνω επιφάνεια του ελάσµατος, µε 

µεταξώδη χνοασµό στην κάτω επιφάνεια. Μίσχος µεγάλου µήκους, ερυθροϊώδης.  

Οδόντες ανισοµεγέθεις, µετρίου µήκους, µε κυρτές πλευρές. 

 Σταφυλή  µεγάλου µεγέθους, κυλινδροκωνική ενίοτε πτερυγωτή, µετρίως 

πυκνόρραγη. Ποδίσκος µεγάλου µήκους, ξυλοποιούµενος µέχρι τον κόµβο κατά 

την πλήρη ωρίµανση. 

Ράγα µετρίου έως µεγάλου µεγέθους, σφαιρική έως ωοειδής. Φλοιός µέτριου 

πάχους µε χρώµα που κυµαίνεται από το ανοικτό ρόδινο έως το ερυθρό.  Σάρκα 

µετρίως µαλακή έως τραγανή, χυµώδης, µε γλυκειά, ευχάριστη γεύση και λεπτό 

άρωµα. Χυµός άχρωµος. Ποδίσκος µετρίου µήκους, µάλλον λεπτός. 

Γίγαρτα 1-4, συνήθως 2 ανά ράγα, µεγάλα, απιοειδή. 

Εναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 2ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση 1ο πενθήµερο 

Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης τέλη Ιουλίου – αρχές Αυγούστου. Πλήρης ωρίµανση 

3ο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου (έως και αρχές Οκτωβρίου). 

 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

 Ποικιλία ζωηρή έως πολύ ζωηρή και πολύ παραγωγική, ιδιαίτερα σε 

αρδευόµενους αµπελώνες. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει 1-2 σταφυλές, συνήθως 2, 

στον 3ο και 4ο κόµβο. Στους παλαιούς αµπελώνες µορφώνεται σε κύπελλο. Στους 

νέους σε αµφίπλευρο γραµµικό (Royat). ∆έχεται κλάδεµα βραχύ. O αριθµός των 

οφθαλµών στην παραγωγική µονάδα, 2-3 (ενίοτε και 4) εξαρτάται από την 

ζωηρότητα του πρέµνου και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.    

Ευδοκιµεί σε εδάφη γόνιµα, δροσερά, αρδευόµενα, αργιλασβεστώδη. Είναι 

ποικιλία ευαίσθητη στον περονόσπορο, το ωίδιο και εξαιρετικά ευαίσθητη στις 

ιώσεις (µολυσµατικό εκφυλισµό). Μεγάλη ευαισθησία παρουσιάζει και στην 

ανθόρροια. Για την αντιµετώπιση συνιστάται ελαφρό χειµερινό κλάδεµα 
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καρποφορίας και αν χρειστεί ελαφρό κορυφολόγηµα σε συνδυασµό µε µείωση της 

λίπανσης και της άρδευσης.  

Συµβιώνει αρµονικά µε όλα τα υποκείµενα που χρησιµοποιούνται στην ελληνική 

αµπελουργία. Πολύ καλή συµπεριφορά παρουσιάζει και στον εµβολιασµό τόσο 

στον επιτραπέζιο όσο και τον επί τόπου. 

 Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες και η αµπελοκοµική τεχνική επηρεάζουν, σε 

συνδυασµό µε τον καλλιεργούµενο τύπο ή παραλλαγή, σηµαντικά την ποιότητα 

του παραγόµενου οίνου. Στους πεδινούς, γόνιµους, αρδευόµενους αµπελώνες η 

παραγωγή αυξάνεται σηµαντικά (σε γραµµικά σχήµατα υπερβαίνει τους 4 τόνους) 

µε αποτελέσµα την ποιοτική υποβάθµιση των παραγόµενων οίνων. Σε ηµιορεινές ή 

ορεινές περιοχές, σε εδάφη ελαφρά, χαλικώδη, µέσης γονιµότητας είναι δυνατόν να 

παραχθούν οίνοι ονοµασίας προελεύσεως ανωτέρας ποιότητας, είτε µόνο µε το 

γλεύκος του Ροδίτη  (ΟΠΑΠ "Πάτρα") είτε µε την συνοινοποίηση σταφυλών 

άλλων ποικιλιών (Αθήρι, και Ασύρτικο για τον ΟΠΑΠ  "Πλαγιές Μελίτωνα", 

Σαββατιανό για τον  ΟΠΑΠ "Αγχίαλος). Επίσης παράγονται αξιόλογοι Τοπικοί 

Οίνοι όπως ο Αγιορείτικος λευκός (Ροδίτης), Αγιορείτικος ροζέ (µε την ποικιλία 

Ληµνιό), Μεσηµβριώτικος (Ζουµιάτικο), Μακεδονικός  λευκός (Αθήρι, Ασύρτικο), 

Πελοποννησιακός λευκός (Μοσχιφίλερο, Ασπρούδες), Πυλίας (Ugni blanc, 

Chardonnay), Θεσσαλικός (Σαββατιανό), Τυρνάβου (Μπατίκι), Αναβυσιώτικος 

(Σαββατιανό, Ασύρτικο, Ugni blanc), Αττικός (Σαββατιανό), Παλληνιώτικος 

(Σαββατιανό, Ασύρτικο), ∆ράµας (Ζουµιάτικο, Ασύρτικο, Sauvignon) κ.ά..  

Το γλεύκος της ποικιλίας συµµετέχει στην παραγωγή  αρκετών επιτραπέζιων οίνων 

και τέλος στην παρασκευή Οίνων Ονοµασίας κατά Παράδοση (Ρετσίνα) και στο 

κοκκινέλι.  

 

2. Ντεµπίνα 

Γενικά 

Η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής εντοπίζεται στην περιοχή Ζίτσας του ν. Ιωαννίνων 

σε έκταση περίπου 4.000 στρ. ∆εν υπάρχουν στοιχεία για την προέλευση της, ούτε 

µνηµονεύεται (εξαιτίας προφανώς της γεωγραφικής αποµόνωσης) από τους Έλληνες 

και ξένους αµπελογράφους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολύ µικρές ποσότητες 

µοσχευµάτων της ποικιλίας αυτής έχουν µεταφερθεί σε άλλες αµπελουργικές 

περιοχές της χώρας (λ.χ στη ∆.  Μακεδονία) µε διάφορα ονόµατα, αλλά οι σχετικές 

έρευνες που διεξάγονται δεν έχουν επιβεβαιώσει τη µεταφορά αυτή. 
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Η καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται στους νοµούς  Αρκαδίας, Ιωαννίνων και  

Λάρισας. 

 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία  

Κορυφή νεαρής βλάστησης µετρίως ανοικτή έως ανοικτή, πρασινόφαιη έως 

ορειχάλκινη µε αραιό βαµβακώδη χνοασµό. Νεαρά  φυλλάρια ελαφρά πτυσσόµενα, 

οριχαλκο-πράσινα µε αραιό βαµβακώδη χνοασµό στην κάτω επιφάνεια. Ποώδης 

βλαστός µε αραιό χνοασµό, πράσινος µε πρασινέρυθρες αποχρώσεις ή ραβώσεις 

ιδιαίτερα την ηλιαζόµενη πλευρά. 

 Αναπτυγµένο φύλλο µεγάλου έως πολύ µεγάλου µεγέθους, κυκλικό, πεντάλοβο και  

πεντάκολπο. ‘Ελασµα παχύ, ελαφρά κυµατώδες, ποµφολυγώδες. Άνω επιφάνεια 

βαθυπράσινη, λεία. Κάτω επιφάνεια  ανοικτού πράσινου χρώµατος µε βαµβακώδη 

χνοασµό. 

Μισχικός κόλπος σχήµατος λύρας, κλειστής. Κατώτεροι πλάγιοι κόλποι αβαθείς. 

Ανώτεροι κόλποι βαθείς έως πολύ βαθείς. Μίσχος µέτριου µήκους, λεπτός, λείος. 

Νευρώσεις πράσινες, λείες   και στις δύο επιφάνειες του φύλλου, περισσότερο 

εµφανείς στην κάτω επιφάνεια.Οδόντες δύο µεγεθών µε κυρτές πλευρές που 

καταλήγουν σε άκανθα. 

Έλικες ασυνεχείς, µεγάλου µήκους, πρασινέρυθρες, δισχιδείς. 

Άνθη µορφολογικά και λειτουργικά ερµαφρόδιτα. 

Σταφυλή µετρίου µεγέθους έως µεγάλη, κυλινδροκωνική ή κωνική, ενίοτε πτερυγωτή, 

πυκνή έως πολύ πυκνή. Ποδίσκος µικρού έως µετρίου µήκους, κιτρινοπράσινος. 

Ράγα µετρίου µεγέθους έως µεγάλη, σφαιρική έως ωοειδής. Φλοιός λεπτός 

κιτρινοπράσινος µε κέρινη ανθηρότητα. Σάρκα υδαρής µε γεύση γλυκειά έως 

υπόξινη. Πρόσφυση ράγας µε τον ποδίσκο πολύ ισχυρά. Ποδίσκος ισχυρός, µέτριου 

µήκους. Γίγαρτα 2-3  κατά ράγα, µεγάλα µε βραχύ και αιχµηρό ράµφος. 

Έναρξη  βλάστησης 2ο  δεκαήµερο Μαρτίου έως αρχές  Απριλίου. Πλήρης βλάστηση 

2ο δεκαήµερο Απριλίου. Έναρξη άνθησης 2ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση 

τέλη Μαίου - αρχές Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης τέλη Ιουλίου - αρχές Αυγούστου. 

Πλήρης ωρίµανση 3ο δεκαπενθήµερο Σεπτεµβρίου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

Ποικιλία εξαιρετικά εύρωστη, παραγωγική, οψίµου ωριµάνσεως. Οι παρά τη βάση 

της κληµατίδας λανθάνοντες οφθαλµοί είναι γόνιµοι. Αντίθετα οι ταχυφυείς 
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οφθαλµοί κατά κανόνα δεν είναι γόνιµοι. Σε κάθε καρποφόρο βλαστό εµφανίζονται, 

συνήθως, δύο σταφυλές, στον 3ο και 4ο κόµβο. 

Παρουσιάζει µεγάλη προσαρµοστικότητα σε διαφόρων τύπων εδάφη. Ευδοκιµεί σε 

ελαφρά, χαλικώδη ή πετρώδη, σχιστολιθικά, καλά αεριζόµενα εδάφη. 

Είναι ποικιλία ευαίσθητη, ιδιαίτερα στο περιβάλλον της Ζίτσας, στο Ωίδιο, τον Περο-

νόσπορο και τη φαιά σήψη. Η ευαισθησία µειώνεται σε λιγότερο υγρές περιοχές. 

Είναι επίσης ευαίσθητη  στο µολυσµατικό εκφυλισµό. 

∆εν έχουν αναφερθεί  προβλήµατα αρµονικής συµβίωσης µε τα χρησιµοποιούµενα 

στην ελληνική αµπελουργία ανθεκτικά στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας 

υποκείµενα (110R, Rupestris du Lot, 41B). Η συµπεριφορά της όµως στον 

εµβολιασµό δεν είναι σταθερή. 

Μορφώνεται  σε  ριπίδιο ή κύπελλο µε 2-3 βραχίονες και δέχεται κλάδεµα βραχύ 

αλλά µε δύο παραγωγικές µονάδες  (µε δύο οφθαλµούς εκάστη) ανά βραχίονα. 

Στις περιοχές µε ανοιξιάτικο παγετό το ύψος του κορµού (πρέπει να) υπερβαίνει τα 

0.6 µ. 

Από το γλεύκος της ποικιλίας αυτής, το οποίο χαρακτηρίζεται από µέτρια 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα (17-18 Brix) και χαµηλή οξύτητα (2.5-3.5 g/l) 

παρασκευάζονται  οίνοι ξηροί, γλυκείς και αφρώδεις µε ονοµασία προέλευσης 

“Ζίτσα”. 

 

3. Σαββατιανό 

Γενικά 

Η πλέον διαδεδοµένη ελληνική ποικιλία οινοποιίας. Καλλιεργείται 

συστηµατικά στην Αττική (µέχρι πρότινος κατελάµβανε το 90% των µε την άµπελο 

καλλιεργούµενων εκτάσεων), τη Βοιωτία  και σε µικρότερες εκτάσεις στην Εύβοια, 

τις Κυκλάδες (Πάρο), τη ∆.Πελοπόννησο, τη ∆. Κρήτη, τη Θεσσαλία και τη 

Μακεδονία.  

Ανεφέρεται και ως Κουντούρα άσπρη, Τσουµπρένα άσπρη, Περαχωρίτικο, 

Σταµατιανό, Σακέϊκο, ∆ουµπρένα άσπρη, που όπως επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση 

βιοχηµικών µεθόδων  πράγµατι τα παραπάνω αποτελούν συνώνυµα του Σαββατιανού. 

Αναφέρεται από τους Viala-Vermorel  ως Savatiano, ενώ η πρώτη περιγραφή της 

ποικιλίας έγινε από τον  Quillon (1896). 
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Η καλλιέργεια της ποικιλίας Σαββατιανό συνιστάται στους νοµούς Αργολίδος, 

Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Φθιώτιδος ενώ 

επιτρέπεται στις περισσότερες αµπελουργικές περιοχές της χώρας. 

 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία  

Κορυφή νεαρής βλάστησης ανοικτή έως µετρίως ανοικτή, µε αραιό χνοασµό. Νεαρά 

φυλλάρια χαλκοπράσινα έως ρόδινα, λεία στην άνω επιφάνεια, µε µάλλον πυκνό, 

λευκωπό χνοασµό στην κάτω επιφάνεια. Ποώδης βλαστός ανοικτού πρασίνου 

χρώµατος µε ερυθροϊώδεις ραβδώσεις, κεκαµµένος, µε αραιό χνοασµό. 

Φύλλο αναπτυγµένο µετρίου  (σπανιότερα µεγάλου) µεγέθους, σφηνοειδές, πεντάλοβο 

και πεντάκολπο. Έλασµα επίπεδο, ποµφολυγώδες, κυµατώδες, βαθυπράσινο στην 

άνω επιφάνεια, φαιοπράσινο µε άφθονο και πυκνό  βαµβακώδη χνοασµό στην κάτω 

επιφάνεια. Μισχικός κόλπος βαθύς, σχήµατος U ή λύρας. Κατώτεροι πλάγιοι κόλποι 

αβαθείς. Ανώτεροι πλάγιοι κόλποι βαθείς. Οι κύριες νευρώσεις είναι καλά 

σχηµατισµένες και στις δύο επιφάνειες του ελάσµατος, ερυθροϊώδεις και έντονα 

ερυθρές στη βάση, µε σκληρά, όρθια, τριχίδια στις νευρώσεις της κάτω επιφάνειας. 

Οδόντες σε δύο σειρές, οξείς, µε ευθείες πλευρές. Μίσχος µακρός, σκληρός, 

πρασινόφαιος. 

Σταφυλή µέτριου έως µεγάλου µεγέθους, απλή, ενίοτε διπλή, κυλινδροκωνική, πυκνή 

έως πολύ πυκνή, µε ράγες µάλλον ανισοµεγέθεις. Ποδίσκος σκληρός, καστανός, 

µάλλον βραχύς. 

Ράγα µέτριου µεγέθους, σφαιρική.  Ποδίσκος µάλλον βραχύς. Φλοιός λεπτός έως 

µετρίου πάχους, ανθεκτικός, κιτρινόλευκος, καλυµµένος από άφθονη ανθηρότητα. 

Σάρκα  µαλακή, χαλαρή, εύγευστη, γλυκιά, µε ελαφρό άρωµα. 

Γίγαρτα 2-3 κατά ράγα, µικρά, απιοειδή.   

Έλικες ασυνεχείς, µακρές, λεπτές, πρασινέρυθρες, διασχιδείς. 

Άνθη µορφολογικά και φυσιολογικά ερµαφρόδιτα. 

Τοµή ώριµης κληµατίδας κυκλική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 1ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Εναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Μαΐου. Πλήρης άνθηση τέλη Μαίου έως 

Αρχές Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης 1ο-2ο δεκαήµερο Αυγούστου. Πλήρης ωρίµανση 

2ο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 
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Ποικιλία µετρίως ζωηρή, πολύ παραγωγική. Οι παρά τη βάση της κληµατίδας 

λανθάνοντες οφθαλµοί είναι γόνιµοι. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει δύο σταφυλές, 

συνήθως στον 4ο και 6ο κόµβο. 

Η ποικιλία Σαββατιανό παρουσιάζει αξιοσηµείωτο δυναµισµό προσαρµογής σε 

διάφορα εδαφοκλιµατικά περιβάλλοντα. Παράγει οινικά προϊόντα ποιότητας σε ξηρά, 

πτωχά, ασβεστούχα εδάφη, όπως οι ξηροθερµικές περιοχές της Αττικής. 

Παρουσιάζει   σηµαντικό βαθµό αντοχής στον Περονόσπορο και το Ωίδιο. 

Η συµπεριφορά της στους “επί τόπου” εµβολιασµούς είναι πολύ καλή ενώ  συµβιώνει 

αρµονικά µε τα υποκείµενα 110R (απετέλεσε τη βάση της αναµπέλωσης της 

Αττικοβοιωτίας), 140Ru., 1103Ρ, 99R κ.ά. 

Στους παλαιούς αµπελώνες µορφώνεται σε ριπίδιο ή χαµηλό κύπελο (ύψος κορµού 

περί τα 0.2µ.). Το κλάδεµα καρποφορίας είναι αυστηρό (σε κάθε βραχίονα κεφαλή µε 

1 ή 2 οφθαλµούς). Στους νέους αµπελώνες µορφώνεται σε αµφίπλευρο Royat ( µε την 

εφαρµογή άρδευσης) και δέχεται κλάδεµα βραχύ. 

Το Σαββατιανό είναι µία πολυδύναµη ποικιλία οινοποιϊας. Από το γλεύκος της 

είναι δυνατό να παρασκευαστούν οίνοι ονοµασίας προελεύσεως ανώτερης ποιότητας 

(“Κάντζα”), ξηροί, γλυκείς, υπό την προϋπόθεση ο τρυγητός να γίνει στον κατάλληλο 

βαθµό τεχνολογικής ωριµότητας των σταφυλιών, που συνήθως για τις συνθήκες της 

Αττικής επιτυγχάνεται το 1ο δεκαήµερο του Σεπτεµβρίου. Όψιµος τρυγητός (τέλη 

Σεπτεµβρίου – αρχές Οκτωβρίου) δίδει γλεύκη µε περιεκτικότητα σε σάκχαρα 19-20 

Brix, οξύτητα 4 g/l, pH 3.6, η οινοποίηση των οποίων οδηγεί συχνά στην παρασκευή 

οίνων ευοξείδωτων. 

Σε συνοινοποίηση µε το γλεύκος της ποικιλίας Ροδίτης (σε αναλογία 80:20) 

παρασκευάζεται  ο  οίνος ονοµασίας κατά παράδοση, ο Ρητινίτης οίνος, η γνωστή 

Ρετσίνα. 

 

4. Μπατίκι 

Γενικά 

Καλλιεργείται συστηµατικά στο ν. Λάρισας (περιοχές Τυρνάβου) και σποραδικά στις 

λοιπές αµπελουργικές περιοχές.  Ποικιλία µικρασιατικής προέλευσης  συνιστάται για 

τους ν. ∆ράµας, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Ξάνθης, σερρών και Τρικάλων. 

Χρησιµοποιείται και για επιτραπέζια χρήση. 

Αναφέρεται και ως Ντεβέ µπατίκι, Ντεµπατίκι, Ντίµπι µπατίκι. 
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ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κορυφή νεαρής βλάστησης  µέτρια ανοικτή, λευκοπράσινη µε αραιό αραχνοϋφή 

χνοασµό. Νεαρά φύλλα ανοικτού πράσινου έως κίτρινου χρωµατισµού, λεία. 

Ποώδης βλαστός λείος, πράσινος έως πρασινέρυθρος, µε όρθια κατεύθυνση. 

Αναπτυγµένο φύλλο  µέτριου έως (σπανιότερα) µεγάλου µεγέθους, σφηνοειδές, 

τρίλοβο και τρίκολπο, σπανιότερα  πεντάκολπο. Ανώτεροι κόλποι µέτριου βάθους, 

κατώτεροι (όταν υπάρχουν) µόλις διακρινόµενοι. Μισχικός κόλπος σε σχήµα U 

ανοικτού. Έλασµα  λεπτό έως µέτριου πάχους, κυµατώδες, µε ελαφρές 

ποµφολυγώσεις  µεταξύ των κύριων νευρώσεων παρά το µισχικό σηµείο, λείο και 

στις δύο επιφάνειες. Άνω επιφάνεια βαθυπράσινη. Κάτω επιφάνεια ανοικτοπράσινη. 

Κύριες νευρώσεις ανοικτού πράσινου χρωµατισµού ή κιτρινοπράσινες λείες. Οδόντες 

ανισοµεγέθεις, αιχµηροί µε κυρτές πλευρές. 

Έλικες ασυνεχείς,τρισχιδείς, µέτριου µήκους, λεπτές, πρασινέρυθρες στη βάση. 

Ανθος ερµαφρόδιτο, αυτογόνιµο. 

Σταφυλή κατά κανόνα µεγάλου µεγέθους, κωνική, πυκνή. Ποδίσκος µικρού µήκους, 

πρασινωπός, καλά ξυλοποιηµένος στο σηµείο πρόσφυσης µε το βλαστό. 

Ράγα µεγάλου µεγέθους, κόλουρη ή αντωοειδής µε χαρακτηριστική κοιλότητα στο 

ελεύθερο άκρο της. Φλοιός  ανθεκτικός, µέτριου πάχους, λευκοκίτρινος έως 

κιτρινοπράσινος. Σάρκα χυµώδης, γλυκιά, ανθεκτική, ελαφρά αρωµατική. 

Γίγαρτα 2-3 (συνήθως 2) ανά ράγα, µεγάλα, απιοειδή. 

∆ιατοµή ώριµης κληµατίδας ελλειψοειδής. 

Έναρξη βλάστησης 1ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 1ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης τέλη Απριλίου έως αρχές Μαίου. Πλήρης άνθηση µέσα 

έως τέλη Μαίου. Έναρξη ωρίµανσης τέλη Ιουλίου. Πλήρης ωρίµανση από µέσα έως 

τέλη Αυγούστου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

Ποικιλία µετρίως ζωηρή, παραγωγική µε χαρακτηριστική ορθόκλαδη βλάστηση. Ο 

καρποφόρος βλαστός φέρει συνήθως δύο σταφυλές (στον 2ο και 3ο κόµβο). 

Μορφώνεται σε κυπελλοειδές ή αµφίπλευρο γραµµικό σχήµα και δέχεται κλάδεµα 

βραχύ (κεφαλή µε δύο οφθαλµούς ανά βραχίονα). 

Προσαρµόζεται σε µεγάλη ποικιλία εδαφών, παρουσιάζοντας αντοχή στη ξηρασία. 
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Συµβιώνει πολύ καλά µε τα υποκείµενα που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται στην 

αναµπέλωση της χώρας (R110, Rupestris du Lot) ενώ ικανοποιητικά συµπεριφέρεται 

στους εµβολιασµούς (επιτραπέζιους και επί τόπου). 

Παρουσιάζει ευαισθησία στο ωίδιο, τον περονόσπορο, το βοτρύτη αλλά και στις 

χαµηλές θερµοκρασίες. 

Κατά την πλήρη (βιοµηχανική) ωρίµανση το γλεύκος χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα (περίπου 220-230 g/l) και εξαιρετικά χαµηλή ολική 

ογκοµετρούµενη οξύτητα (περίπου  2.5-3.0 g/l) και pH 3.80. Για το λόγο αυτό το 

γλεύκος συνοινοποιείται µε το γλεύκος άλλων ποικιλιών γαι την παρασκευή οίνων 

κοινής κατανάλωσης, στους οποίους προσδίδει χαρακτηριστικό ελαφρό άρωµα.  Για 

την παρασκευή της ρετσίνας Τυρνάβου συνοινοποιείται µεν την ποικιλία Ραζακί σε 

αναλογία 80:20. 

Μετά την εισαγωγή των ποικιλιών Ραζακί και Μοσχάτο Αµβούργου στις περιοχές 

καλλιέργειας άρχισε σταδιακά να περιορίζεται η καλλιέργειας της ποικιλίας Μπατίκι. 

Εντούτοις παρά την αδυναµία των σταφυλών της προς συντήρηση και µεταφορά 

εξακολουθεί να χρησιµοποιείται και ως επιτραπέζια ποικιλία. 

 

 

5. Ugni blanc 

Γενικά 

Ιταλικής προέλευσης (Trebbiano) λευκή ποικιλία οινοποιίας. Καλλιεργείται 

συστηµατικά στην Ιταλία (σε έκταση 1.300.000  στρεµ., είναι η πρώτη σε έκταση 

λευκή ποικιλία στην Ιταλία), τη Γαλλία (1.000.000 στρεµ. στις περιοχές Provence, 

Cognac, Bordeaux, Armagnac, πρώτη µεταξύ των ποικιλιών οινοποιίας) και σε 

µικρότερες εκτάσεις στην Αυστραλία, Καλιφόρνια, Αργεντινή κ.ά. 

Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε µικρές εκτάσεις από το 1968 για τη βελτίωση 

ποικιλιακών οίνων (Αττική, Χαλκιδική, Πελοπόννησο, Κρήτη). Σήµερα συνιστάται η 

καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής στους ν. Αττικής, Αχαίας, ∆ράµας, ∆ωδεκανήσου, 

Ευβοίας, Ηλείας, Καβάλας, Κιλκίς, Λακωνίας, Λασιθίου, Λάρισας, Μαγνησίας, 

Μεσσηνίας, Πέλλας, και Ρεθύµνης. 

Συνώνυµα της ποικιλίας θεωρούνται τα Trebbiano Toscano, Saint Emilion, Clairette  

ronde, Rossola, Roussan κ.α.  
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ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Κορυφή νεαρής βλάστησης µέτρια ανοικτή, λευκού χρώµατοσ µε ρόδινη παρυφή, 

καλυµµένη µε βαµβακώδη χνοασµό. νεαρά φύλλα κιτρινωπά, µελικηρώδη µε 

βαµβακώδη χνοασµό. ποώδησ βλαστόσ µεγάλου πάχουσ, πράσινοσ µε γραµµώσεισ, 

καστανόσ στην ηλιαζόµενη πλευρά, κόµβοι σκοτεινού χρώµατοσ, κορυφή µε 

αραχνοϋφή χνοασµό. 

Έλικες µεγάλου µήκους, δισχιδείς, ασυνεχείς. 

Άνθος µορφολογικά και φυσιολογικά ερµαφρόδιτο. 

Αναπτυγµένο φύλλο µεγάλου µεγέθους, κυκλικό, τρίκολπο, ενίοτε  πεντάκολπο. 

Ανώτεροι κόλποι µεγάλου έως µέτριου βάθους µε επικαλυπτόµενα  άκρα, 

ροπαλοειδούς σχήµατος. Κατώτεροι κόλποι αβαθείς, µόλις διακρινόµενοι. Μισχικός 

κόλπος σε σχήµα λύρας, µάλλον κλειστής. Έλασµα παχύ, µελικηρώδες, 

ποµφολυγώδες µε ελαφρό κυµατισµό. Οι ποµφολυγώσεις είναι εντονότερες πλησίον 

του µισχικού σηµείου ενώ η περιφέρεια του ελάσµατος στρέφεται προς τα πάνω. Άνω 

επιφάνεια ελάσµατος, λεία, βαθυπράσινη. Κάτω επιφάνεια µε ανοικτό πράσινο 

χρώµα, καλυµµένη µε χνοώδη χνοασµό. Μίσχος µέτριου µήκους, πρασινέρυθρος. 

Σταφυλή µεγάλου έως πολύ µεγάλου µεγέθους, στενόµακρη, κυλινδρική, πτερυγωτή. 

Ο ποδίσκος µικρού έως µέτριου µήκους, ξυλώδης µέχρι τον κόµβο. 

Ράγα  µέτριου µεγέθους, σφαιρική. Φλοιός µάλλον τραχύς, ανθεκτικός, διαφανής, 

χρώµατος κιτρίνου – χρυσίζοντος, µε ρόδινες – πορτοκαλί  αποχρώσεις στην 

ηλιαζόµενη πλευρά. Σάρκα µαλακή, χυµώδης, χωρίς ιδιαίτερη γεύση. 

 Εναρξη βάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου.  Πλήρης βλάστηση 2ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Εναρξη άνθησης περί τα τέλη Μαίου. Πλήρης άνθηση 1ο δεκαήµερο 

Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης  3ο δεκαήµερο Ιουλίου, Πλήρης ωρίµανση από το 1ο 

δεκαήµερο Σεπτεµβρίου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

Ποικιλία µεγάλης ζωηρότητας, παραγωγική, όψιµης εκβλάστησης και 

ωρίµανσης, µε χαρακτηριστική ορθόκλαδη βλάστηση. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει 

δύο σταφυλές στους. Μορφώνεται σε αµφίπλευρα γραµµικά ή κυπελλοειδή και 

δέχεται κλάδεµα βραχύ (κεφαλή µε 2-3 οφθαλµούς ανά βραχίονα) ή µακρό (αµολυτή 

µε 4-6 οφθαλµούς).  

Προσαρµόζεται σε διάφορα οικολογικά περιβάλλοντα, θεωρείται ποικιλία των 

θερµών περιοχών. Σε ψυχρές περιοχές δίδει γλεύκη µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
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ολική ογκοµετρούµενη οξύτητα, κατάλληλα για την παρασκευή brandy. Σε πιο 

θερµές περιοχές παρασκευάζονται οίνοι ποιότητας που χαρακτηρίζονται από 

φρεσκάδα και εξαιρετικό χρώµα.  

Εξαιτίας της ορθόκλαδης βλάστησης και της ευαισθησίας των βλαστών πρέπει να 

αποφεύγονται περιοχές µε ισχυρούς ανέµους, ενώ η όψιµη εκβλάστηση των οφθαλών 

προστατεύει τα πρέµνα από τους ανοιξιάτικους παγετούς. 

∆εν έχει ιδιαίτερες εδαφικές απαιτήσεις, αλλά δε συνιστάται σε αµµώδη εδάφη, 

εξαιτίας της µεγάλης ευαισθησίας της στους νηµατώδεις, όταν φυτεύεται αυτόρριζη 

σε περιοχές αµόλυντες φυλλοξήρας. 

∆εν έχουν αναφερθεί προβλήµατα αρµονικής συµβίωσης µετα γνωστά υποκείµενα 

(41 Β, Rupestris du Lot, SO4, 110R, 99R, 161-49, 1103 P) αλλά τα καλύτερα 

αποτελέσµατα δίδει µε τα  161-49, 41B  και Rupestris du Lot. 

Ποικιλία εξαιρετικά ευαίσθητη στον περονόσπορο, ανθεκτική στο ωίδιο και τη 

φώµοψη, πολύ ανθεκτική στο βοτρύτη. Στην τελευταία ιδιότητα οφείλει και τη 

µεγάλη διάδοση της στις περισσότερες αµπελουργικές χώρες. 

Το γλεύκος της ποικιλίας συνοινοποιείται µε γλεύκη άλλων ποικιλιών για την 

παρασκευή πολύ γνωστών οίνων (Gianti, Cotes-du-Rhone). 

Στην Ελλάδα χρησιµοποιείται για τη βελτίωση των οινικών προϊόντων ορισµένων 

ποικιλιών και την παραγωγή τοπικών οίνων. Ο ποικιλιακός οίνος χαρακτηρίζεται  από 

ικανοποιητικό αλκοολικό τίτλο, υψηλή οξύτητα και ωραίο ανοικτό, κίτρινο χρώµα. 

 

6. Alicante Bouschet 

Γενικά 

Ποικιλία οινοποιίας, προϊόν διασταύρωσης των ποικιλιών Petit Bouschet 

(Teinturier du Cher X Aramon) X Grenache. ‘Βαφική’ ποικιλία από τις πλέον 

βαθύχρωµες. Η ένταση του χρώµατος είναι µεγαλύτερη από όλες τις άλλες 

ποικιλίες συµπεριλαµβανοµένων των Grand noir, Aramon, Colobel. 

 Καλλιεργείται συστηµατικά στη Γαλλία (70.000 στρέµµατα). Στην Ελλάδα ως 

επιτρεπόµενη ποικιλία καλλιεργείται σε µικρές εκτάσεις, πειραµατικά για την 

ενίσχυση του χρώµατος των οίνων. 

Αναφέρεται και ως Alicante Henri Bouschet, Alicante Boushet No.2. 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 

Κορυφή νεαρής βλάστησης ανοικτή, βαµβακώδης, λευκωπή µε  βαθύ - ρόδινη 

παρυφή. Νεαρά φύλλα µε βαµβακώδη χνοασµό, ερυθρωπά στη άνω επιφάνεια, 
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ανοικτού ρόδινου χρώµατος στην κάτω επιφάνεια. Ποώδης βλαστός χνοώδης µε 

ρόδινες ραβδώσεις. 

Φύλλο αναπτυγµένο σχεδόν τρίλοβο, κυκλικό. Έλασµα παχύ, µπουλέιτ, µε 

χαρακτηριστική συστροφή προς τα κάτω. Άνω επιφάνεια λεία µε φωτεινό πράσινο 

χρώµα. Κάτω επιφάνεια χνοώδης, λευκωπή. Οι κύριες νευρώσεις στην κάτω 

επιφάνεια είναι καλά σχηµατισµένες µε µεταξώδη βελουδοειδή τριχίδια. Μισχικός 

κόλπος σχήµατος V κλειστού. Οδόντες κυρτοί, µέσου µεγέθους. 

Έλικες µεγάλου µήκους δισχιδείς ή τρισχιδείς. 

Σταφυλή µεγάλου µεγέθους, κωνική, πτερυγωτή, µάλλον αραιόραγη. Ράγα µετρίου 

µεγέθους, σφαιρική. Φλοιός µελανός, καλυµµένος µε άφθονη ανθηρότητα. Σάρκα 

χυµώδης µε έντονο ερυθρό, φωτεινό χρώµα χυµού (ποικιλία βαφική). 

Τοµή κληµατίδας ελλειπτική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 2ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Απριλίου ή 1ο πενθήµερο Μαίου. Πλήρης 

άνθηση 2ο δεκάηµερο  Μαίου. Έναρξη ωρίµανσης 3ο δεκαήµερο Ιουλίου. Πλήρης 

ωρίµανση από µέσα έως τέλη Αυγούστου. 

Ιδιότητες και καλλιεγρητική συµπεριφορά 

Ποικιλία πρώιµης εκβλάτηση και ωρίµανσης, παραγωγική. Ο καρποφόρος βλαστός 

φέρει συνήθως δύο σταφυλές. 

Μορφώνεται σε αµφίπλευρο γραµµικό και δεχεται κλάδεµα κατά κανόνα βραχύ. Σε 

περιπτώσεις µεγάλης ζωηρότητας προτιµάται το µακρό κλάδεµα µέχει 5 

οφθαλµούς. 

Προσαρµόζεται σε γόνιµα,δροσερά εδάφη και συµβιώνει αρµονικά µε τα 

υποκέιµενα 110R, 99R, Rupestris du Lot. Κατά την εφαρµογή των καλλιεγρητικών 

φροντίδων απαιτείται προσοχή εξαιτίας της πληµµελούς ξυλοποίησης των 

κληµατίδων. Κατά την φυλλόπτωση τα φύλλα αποκτούν ερυθρό χρώµα. 

Ποικιλία ευαίσθητη στον περονόσπορο, την ευδεµίδα και τις ιώσεις αλλά 

ανθεκτική στο ωίδιο. Εξαιτίας της πρώιµης εκβλάστησης η βλάστηση κινδυνεύει 

από τους παγετούς της άνοιξης. 

Το γλεύκος και ο παραγόµενος οίνος  της ποικιλίας εξαιτίας του χρώµατος 

χαρακτηρίζεται ως ιδανικός για αναµείξεις ή την παραγωγή χυµού σταφυλής. Στην 

Ελλάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του χρώµατος των οίνων 

διαφόρων ποικιλιών (Μοσχάτο Αµβούργου). 
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7. Grand noir 

Γενικά 

Ποικιλία γαλλικής προέλευσης. Καλλιεργείται στην Γαλλία (60.000 στρέµ.) 

και σε µικρές εκτάσεις σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα εισήχθηκε πειραµατικά για 

την ενίσχυση του χρώµατος διαφόρων ερυθρών ποικιλιών. 

Αναφέρεται και ως Grand noir de la Calmete. 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 

Κορυφή νεαρής βλάστησης βαµβακώδης, µε χαρακτηριστή κάµψη, λευκωπή µε 

ρόδινες αποχρώσεις. Νεαρά φύλλα µε αραιό χνοώδη χνοασµό στην άνω επιφάνεια, 

βαµβακώδη στην κάτω επιφάνεια. Ποώδης βλαστός µε µακρά µεσογονάτια, 

καστανές ραβδώσεις και αραιό µεταξώδη   χνοασµό. 

Φύλλο αναπτυγµένο µεγάλου µεγέθους, νεφροειδές, κατά κανόνα τρίκολπο ενίοτε 

πεντάκολπο. Ανώτεροι κόλποι καλά σχηµατισµένοι, ανοικτοί. Κατώτεροι µόλις 

διακρινόµενοι. Μισχικός κόλπος σε σχήµα ανοικτής λύρας. Έλασµα µάλλον παχύ, 

µελικηρώδες, µε χαρακτηριστική συστροφή της παρυφής προς τα κάτω. Άνω 

επιφάνεια πράσινη, λεία. Κάτω επιφένεια λευκωπή, χνοώδης. Οδόντες πλατείς. 

Σταφυλή µεγάλου µεγέθους, κωνική, µάλλον αραιόρραγη µε ρόδινο βόστρυχο.Ράγα 

µικρού µεγέθους, σφαιρική. Φλοιός µελανός, παχύς. Σάρκα µαλακή, χυµώδης. 

Χυµός έγχρωµος (βαφική ποικιλία). 

∆ιατοµή κληµατίδας ελλειπτική. 

 Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

Ποικιλία ζωηρή και πολύ παραγωγική, ορθόκλαδης βλάστησης.   Οι οφθαλµοί 

εκβλαστάνουν οψίµως µε αποτέλεσµα την προστασία της βλάστησης από τους 

ανοιξιάτικους παγετούς. 

Θεωρείται ποικιλία µε µεγάλη προσαρµοστικότητα στα διάφορα εδαφοκλιµατικά 

περιβάλλοντα και αντοχή στις ασθένειες της αµπέλου.  

Το γλεύκος και ο παραγόµενος οίνος  της ποικιλίας εξαιτίας του έντουνου 

χρώµατος συνιστάται για αναµείξεις για τη βελτίωση του χρώµατος τους. Στην 

Ελλάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση του χρώµατος των οίνων 

διαφόρων ποικιλιών (Μοσχάτο Αµβούργου, καλλιεργείται δε ως ‘προσωρινά 

επιτρεπόµενη’ στην αµπελουργική  περιοχή  Τυρνάβου. 
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Β. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

 

1. Cardinal 

Γενικά 

 Πρώιµη έγχρωµη ποικιλία που δηµιουργήθηκε από διασταύρωση των 

ποικιλιών Flame Tokay (συν. Ahmeur-Bon-Ahmeur) X  Ribier  στην Καλιφόρνια 

( Snyder και Harmon, 1939). 

Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε  πειραµατικά στις αρχές της δεκαετίας το ΄50 και 

σήµερα καταλαµβάνει έκταση περίπου 7.500 στρεµ., µε παραγωγή περίπου 9.000 

τον. σταφυλών (1999). Κύρια κέντρα καλλιέργειας ο ν. Λάρισας (3.700 στρ, 

περίπου), Ηλείας, Κορινθίας. Η καλλιέργεια της συνιστάται πλην των παραπάνω σε 

25 νοµούς της χώρας (Αργολίδας, Αχαίας, Γρεβενών, ∆ωδεκανήσου, Ευβοίας, 

Ζακύνθου, Ηµαθίας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κερκύρας, Κιλκίς, 

Κοζάνης, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Πέλλας, Πιερίας, Ρεθύµνης, Φλωρίνης, 

Χαλκιδικής, Χανίων) και επιτρέπεται σε άλλους 14 νοµούς.   

Αµπελογραφικοί  χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 

Κορυφή νεαρής βλάστησης   µετρίως ανοικτή, ανοικτού πρασίνου χράµατος, κατά 

τόπους χαλκοπράσινη, κεκαµµένη, µε αραχνοϋφή χνοασµό. Νεαρά φύλλα λεία, 

πράσινα έως ερυθρόφαια. Ποώδης βλαστός λείος, φωτεινού πρασίνου χρώµατος µε 

ιώδεις ραβδώσεις στην ηλιαζόµενη πλευρά. 

Έλικες ασυνεχείς, µεγάλου µήκους, πράσινες, δισχιδείς, σπανιότερα τρισχιδείς. 

Άνθος ερµαφρόδιτο, αυτογονιµοποιούµενο.  

Αναπτυγµένο φύλλο µεγάλου µεγέθους,  σφηνοειδές, πεντάλοβο, πεντάκολπο. 

Ανώτεροι πλάγιοι κόλποι µάλλον βαθείς µε διασταυρούµενες πλευρές. Κατώτεροι 

κόλποι στενοί, αβαθείς. Έλασµα παχύ, αναδιπλούµενο προς τα κάτω, 

ποµφολυγώδες. Άνω επιφάνεια λεία, στιλπνή µε βαθυπράσινο χρώµα. Κάτω 

επιφάνεια λεία.  Μισχικός κόλπος σχήµατος λύρας  µάλλον ανοικτής.Οι κύριες 

νευρώσεις προεξέχουν αισθητά στην κάτω επιφάνεια, είναι κιτρινοπράσινες µε 

ιώδη βάση. Οδόντες µεγάλοι, ανισοµεγέθεις, µάλλον αµβλείς µε την µία πλευρά 

κοίλη και την άλλη κυρτή. Μίσχος µετρίου µικρού µήκους, παχύς,λείος.  

Φυλλικός τύπος 135-3-45. 
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Σταφυλή  µεγάλου µήκους, κωνικό ή πυραµιδοειδής, συχνά πτερυγωτή, σχεδόν 

αραιόρραγη. Ποδίσκος µάλλον µακρύς, ξυλοποιούµενος κατά την πλήρη 

ωρίµανση.  

Ράγα µεγάλη έως πολύ µεγάλη, σφαιρική ή σφαιροειδής. Φλοιός µετρίου πάχους µε 

βαθύ ερυθρό-ιώδες χρώµα, που δεν είναι πάντα σταθερό, καλυµµένος µε άφθονη 

ανθηρότητα. Σάρκα ανθεκτική, τραγανή, γλυκιά, µε  δροσερή, ευχάριστη γεύση και 

ελαφρό άρωµα µοσχάτου. Χυµός άχρωµος. Ποδίσκος µετρίου µήκους, πράσινος, 

ισχυρός. Πρόσφυση  ισχυρή. Γίγαρτα 1 έως 2 ανά ράγα, µετρίου µεγέθους, 

απιοειδή. 

∆ιατοµή ώριµης κληµατίδας κυκλική έως ελλειπτική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης άνθηση 2ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 2ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση 3ο δεκαήµερο 

Μαίου έως 1ο πενθήµερο Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης 3ο δεκαήµερο Ιουνίου. 

Πλήρης ωρίµανση 3ο δεκαήµερο Ιουλίου.  

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

 Ποικιλία πρωίµου ωριµάνσεως, ζωηρή, πολύ παραγωγική. Ο καρποφόρος 

βλαστός φέρει µέχρι και τέσσερις σταφυλές, συνήθως δύο, στον 4ο, 5ο και  6ο 

κόµβο. Μορφώνεται σε αµφίπλευρο γραµµικό µε µικρό ύψος κορµού και δέχεται 

βραχύ κλάδεµα καρποφορίας (µία κεφαλή ανά βραχίονα µε 2-3 οφθαλµούς). 

Προσαρµόζεται καλά σε µέσης συστάσεως, γόνιµα, αργιλλοαµµώδη, σκοτεινού 

χρωµατισµού, θερµών περιοχών που επιτρέπουν την  πρώιµη ωρίµανση και την 

ανάπτυξη  ελκυστικών ραγών, µε βαθύ ερυθροϊώδες χρώµα. . 

Αν και στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά τον 

βαθµό αρµονικής συµβίωσης µε τα γνωστά υποκείµενα στην ελληνική πράξη δεν 

έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα µε τα υποκείµενα 110R,  31R, 41B, Rupestris du 

Lot, 140Ru., 1103 P. Απαιτείται προφανώς προσοχή για την επιλογή του 

καταλληλότερου, κυρίως από την άποψη της ζωηρότητας, σε σχέση µε τις 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες, ώστε να µη προκαλέσει προβλήµατα οψίµισης της 

παραγωγής. 

Η συµπεριφορά της ποικιλίας στον επιτραπέζιο και επί τόπου εµβολιασµό είναι 

πολύ καλή έως αρίστη. 

Ποικιλία αρκετά ανθεκτική στην ξηρασία αλλά ευαίσθητη στον περονόσπορο, 

ωίδιο, τον µολυσµατικό εκφυλισµό, τους µύκητες του ξύλου, και τους 

ανοιξιάτικους παγετούς. 
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Τα πλέον σοβαρά µειονεκτήµατα αναφέρονται στην ανισορραγία και τον 

ανοµοιόµορφο χρωµατισµό των ραγών. Τα προβλήµατα αυτά παρουσιάζονται σε 

διαφορετική ένταση και έκταση και εξαρτώνται από τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες, 

το υποκείµενο και άλλους παράγοντες.  Για την αντιµετώπιση της ανισορραγίας 

συνιστάται εξαίρεση των ταχυφυών και ελαφρό κορυφολόγηµα των  καρποφόρων 

βλαστών, 2-3 µέρες πριν από την έναρξη της άνθησης. 

Για τον οµοιόµορφο χρωµατισµό των ραγών σηµαντικό ρόλο φαίνονται ότι παίζουν 

η χηµική σύσταση του εδάφους, το υψόµετρο, η έκθεση  και οι συνθήκες 

ηλιοφάνειας σε συνδυασµό µε την κατάλληλη επιλογή του υποκειµένου, την 

επιλογή των γραµµικών σχηµάτων, το ύψος του φορτίου, η εφαρµογή χλωρών 

κλαδεµάτων (αραίωµα φορτίου, ξεφύλλισµα). 

Κατά την πλήρη ωρίµανση η περιεκτικότητα του χυµού σε σάκχαρα ανέρχεται σε 

15-16%, η ολική οξύτητα 5.5-5.6 g/l σε τρυγικό, το pH 3.40 και ο δείχτης 

ωρίµανσης  28-29. Η εµπορική αξία της ποικιλίας οφείλεται, στην πρωιµότητα και 

το ελκυστικό χρώµα των ραγών καθώς και στις ιδιότητες διατήρησης επί του 

πρέµνου, συντήρησης σε ψυκτικούς θαλάµους και την αντοχή στις µεταφορές. 

 

 

 

2.         Ribier 

Γενικά 

 Ποικιλία αγνώστου προελεύσεως. Κατά πάσα πιθανότητα προήλθε από 

σπορόφυτο (βλάστηση γιγάρτου) ποικιλίας της ανατολικής λεκάνης της Μεσογείου 

είτε  από ποικιλία που υπήρχε σε φυτώριο της Ορλεάνης (1860). 

Καλλιεργείται στις περισσότερες αµπελουργικές χώρες όπως στην Γαλλία (45.000 

στρεµ.), Βέλγιο, Ισπανία, ΗΠΑ (25.000 στρεµ.). Στην Ελλάδα καλλιεργείται  σε 

έκταση 3.000 περίπου στρεµµάτων στις περιοχές των νοµών Λάρισας  (2.000 στρ.) 

και Καβάλας (500 στρεµ.).  Η καλλιέργεια της συνιστάται εκτός των παραπάνω και 

στους νοµούς Θεσσαλονίκης, Ηµαθίας, Φλώρινας, Πιερίας, Κιλκίς, Γρεβενών, 

Καστοριάς, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Πέλλας, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής. Η 

ετήσια παραγωγή σταφυλών ανέρχεται στους 5.000 τόνους (1999). 

Η ποικιλία είναι γνωστή και µε τα ονόµατα  Alphonse  Lavallee (Γάλλος 

Ερευνητής) και Royal. 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 
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Κορυφή νεαρής βλάστησης  σχήµατος κλειστού, λευκή µε ρόδινη παρυφή, µε πυκνό 

χνοώδη χνοασµό (πηλιµατώδη). Νεαρά φύλλα κιτρινωπά, χνοώδη στην άνω 

επιφάνεια, λευκωπά µε πυκνό (πηλιµατώδη) χνοασµό στην κάτω επφάνεια. Νεαρός 

βλαστός φωτεινού πρασίνου χρωµατισµού, λείος, µε ερυθρές ραβδώσεις. 

Έλικες λείες, µεγάλου µήκους, δισχιδείς και τρισχιδείς, πράσινες µε χαλκόχροες 

αποχρώσεις. 

Άνθος ερµαφρόδιτο.  

Ανεπτυγµένο φύλλο µεγάλου έως πολύ µεγάλου µεγέθους, κυκλικό έως σφηνοειδές, 

πεντάλοβο και πεντάκολπο. Ανώτεροι κόλποι βαθείς µε επικαλυπτόµενα χείλη. 

Κατώτεροι κόλποι ανοιχτοί µικρού βάθους. Μισχικός Κόλπος σε σχήµα ανοικτού 

U, ενίοτε λύρας. Μισχικό σηµείο ερυθρό. Έλασµα παχύ, επίπεδο, κυµατώδες στην 

περιφέρεια, ελαφρά ποµφολυγώδες. Άνω επιφάνεια ελάσµατος λεία, µε βαθύ 

πράσινο χρώµα. Κάτω επιφάνεια ανοιχτοπράσινη µε αραχνιϋφή ή βελουδοειδή 

χνοασµό νούδι. Κύριες νευρώσεις πρασινοκίτρινες, προεξέχουν στην κάτω 

επιφάνεια, λείες.  Οδόντες σε δύο σειρές, ανισοµεγέθεις, στενοί µε κυρτές πλευρές. 

Μίσχος µετρίου µήκους, µάλλον παχύς, πρασινέρυθρος. 

Φυλλικός τύπος  036-3-57.  

Σταφυλή µεγάλου, ενίοτε πολύ µεγάλου, µεγέθους κυλινδροκωνική, συχνά 

πτερυγωτή,  µάλλον αραιόρραγη. Ποδίσκος µετρίου µήκους, ισχυρός, 

ξυλοποιούµενος µέχρι τον κόµβο κατά την πλήρη ωρίµανση. 

Ράγα  πολύ µεγάλου µεγέθους, σφαιρική µε πεπλατυσµένη βάση. Φλοιός µετρίου 

πάχους, ενίοτε παχύς, ανθεκτικός, µε άφθονη κέρινη ανθηρότητα και χρώµα βαθύ 

κυανοµελανό. Σάρκα ανθεκτική χωρίς ιδιαίτερη γεύση. Χυµός άχρωµος. Ποδίσκος 

µετρίου µήκους και πάχους, ισχυρός. Πρόσφυση µε ράγα πολύ ισχυρή. Γίγαρτα 2-3 

ανά ράγα, µετρίου µεγέθους, απιοειδή. 

∆ιατοµή ώριµης κληµατίδας ελλειπτική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 1ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση 1ο πενθήµερο 

Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης 3ο δεκαήµερο Ιουλίου. Πλήρης ωρίµανση 3ο 

δεκαήµερο Αυγούστου  έως αρχές Σεπτεµβρίου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

 Ποικιλία ζωηρή, πολύ παραγωγική . Ο καρποφόρος βλαστός φέρει 2-3 

(συνήθως 2) σταφυλές στον 3ο και 4ο κόµβο. Μορφώνεται σε αµφίπλευρο 

γραµµικό (Royat) και δέχεται κλάδεµα βραχύ (κεφαλή µε δύο οφθαλµούς). 
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Συµβιώνει αρµονικά µε υποκείµενα κανονικής ή µεγάλης ζωηρότητας (1103 P, 140 

Ru., 110R). Προβλήµατα έχουν αναφερθεί µε τα υποκείµενα 41Β, 3309 C, 

Rrupestris du Lot). Η συµπεριφορά της ποικιλίας στους εµβολιασµούς είναι 

ικανοποιητική. 

 Αποδίδει ποσοτικά και ποιοτικά σε εδάφη γόνιµα, δροσερά των θερµών 

αµπελουργικών περιοχών. 

Είναι ευαίσθητη στο ωίδιο, τον περονόσπορο, τη φώµοψη, τον βοτρύτη, τον 

µολυσµατικό εκφυλισµό και τις χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η ποικιλία ζητείται στο εµπόριο εξαιτίας κυρίως της ελκυστικότητας της σταφυλής 

µε τις βαθέως χρωµατισµού µεγάλες ράγες. Παρουσιάζει συχνά προβλήµατα 

ανισορραγίας και ανοµοιόµορφου χρωµατισµού, παρόµοια µε εκείνα της ποικιλίας 

Cardinal. 

Κατά την πλήρη ωρίµανση η περιεκτικότητα του χυµού σε σάκχαρα είναι 13-14% , 

η ολική οξύτητα 5.0 g/l  σε τρυγικό, το pH 3.30-3.40 και ο δείχτης ωριµάνσεως 35-

36. 

Οι ώριµες σταφυλές  παρουσιάζουν µεγάλη ικανότητα για διατήρηση σε ψύξη 

καθώς και µεγάλη  αντοχή στις µεταφορές. 

 

3. Victoria 

Γενικά  

 Προϊόν της διασταύρωσης των ποικιλιών Cardinal x Afuz Ali  (Lepadu και 

Condei, 1972)  στη Ρουµανία . Στην Ελλάδα εισήχθηκε το 1984-85 στη Χαλκιδική, 

και σήµερα καταλαµβάνει έκταση 30.000 και στρεµµάτων, µε κύρια κέντρα 

καλλιέργειας τους  νοµούς Καβάλας (11.000 στρεµ. ), Χαλκιδικής (8.000 στρεµ.), 

Λαρίσης (4.000 στρεµ), Κορινθίας (4.000 στρεµ.) µε ετήσια παραγωγή 62.000 

περίπου τόνων σταφυλών (1999). Η καλλιέργειά της συνιστάται σε 36 νοµούς της 

χώρας  (Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Πιερίας, Κιλκίς, Κερκύρας, Ζακύνθου, Χίου, 

Λέσβου, Σάµου και στους νοµούς της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της 

Θεσσαλίας). 

 Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 
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Κορυφή νεαρής βλάστησης  ανοικτού  σχήµατος, λευκωπή µε ρόδινη περιφέρεια, µε 

αραχνοϋφή χνοασµό. Νεαρά φύλλα κιτρινοπράσινα, λεία. Ποώδης βλαστός 

πράσινος, λείος.  

Φύλλο αναπτυγµένο µετρίου έως µεγάλου µεγέθους,  πεντάλοβο, σφηνοειδές. 

Ανώτεροι πλάγιοι κόλποι βαθείς. Κατώτεροι κόλποι αβαθείς. Μισχικός κόλπος 

σχήµατος U ανοικτού. Έλασµα µετρίου πάχους, κυµατώδες, βαθυπράσινο στην 

άνω επιφάνεια, ανοιχτού πρασίνου χρώµατος στην κάτω επιφάνεια, λείο και στις 

δύο πλευρές. Κύριες νευρώσεις, πράσινες, καλά σχηµατισµένες, προεξέχουσες 

στην κάτω επιφάνεια, λείες. Οδόντες ανισοµεγέθεις µε πλευρε΄ς µάλλον κυρτές. 

Μίσχος  µετρίου µήκους και πάχους, λείος πράσινος µε ερυθρωπές γραµµώσεις. 

Σταφυλήι µεγάλου µεγέθους, κωνική ή κυλινδροκωνική, µετρίως πυκνή. Ποδίσκος 

µετρίου µήκους και πάχους, ξυλοποιούµενος κατά την πλήρη ωρίµανση.  

Ράγα µεγάλη έως πολύ µεγάλη, σφαιρική ή ελλειψοειδής. Φλοιός παχύς,  

ανθεκτικός µε κιτρινοπράσινο χρώµα. Σάρκα  άγευστη µε µικρή περιεκτικότητα σε 

σάκχαρα. Ποδίσκος µετρίου µήκους, ισχυρός, πράσινος. Πρόσφυση µε την ράγα 

πολύ ισχυρή. 

Γίγαρτα 1-4, συνήθως 2, ανά ράγα µετρίου µεγέθους, απιοειδή. 

∆ιατοµή ώριµης κληµατίδας  ελλειπτική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης βλάστηση 1ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση τέλη Μαίου έως 

1ο πενθήµερο Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης 2ο δεκαήµερο Ιουλίου. Πλήρης 

ωρίµανση από το 1ο δεκάηµερο Αυγούστου.  

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά. 

 Ποικιλία ζωηρή, πολύ παραγωγική, πρωίµου ωριµάνσεως.Ο καρποφόρος 

βλαστός φέρει 2 –3 σταφύλια (συνήθως 2), στον 5ο, 6ο ή 3ο κόµβο. 

Μορφώνεται σε αµφίπλευρο γραµµικό (Royat) και δέχεται κλάδεµα καρποφορίας 

βραχύ (κεφαλή µε 1-2 οφθαλµούς). 

Από την ελληνική αµπελοκοµική πράξη φαίνεται ότι δεν παρουσιάζει προβλήµατα 

αρµονικής συµβίωσης µε τα υποκείµενα 110R και 41Β που χρησιµοποιήθηκαν 

ευρέως κατά την εγκατάσταση της ποικιλίας. Απαιτείται προσοχή στην επιλογή 

των πολύ ζωηρών υποκειµένων. Πολύ καλή είναι η συµπεριφορά της ποικιλίας 

στους επιτραπέζιους και τους επί τόπου εµβολιασµούς. 

 Ευδοκιµεί σε βαθιά, δροσερά εδάφη, µέσης συστάσεως, αρδευόµενα. Η παραγωγή 

ξεπερνά τους 4 τόνους ανά στρέµµα. 



 86 

Παρουσιάζει ευαισθησία στο ωίδιο και τον περονόσπορο και την ξηρασία. 

 Για την παραγωγή σταφυλών ποιότητας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις 

αµπελοκοµικές επεµβάσεις. Συνιστάται η εφαρµογή χλωρών κλαδεµάτων όπως η 

εξαίρεση των ταχυφυών (µεσοκάρδιων βλαστών) πριν την άνθηση και µετά την 

καρπόδεση, η αραίωση του φορτίου (εξαίρεση ταξιανθιών ή νεαρών βοτρύων στο 

στάδιο "πίσου"), η εξασφάλιση των απαραιτήτων θρεπτικών στοιχείων (πέραν των 

βασικών στοιχείων η ποικιλία έχει αυξηµένες απαιτήσεις σε βόριο και 

ψευδάργυρο) και ύδατος ( αρδεύσεις). 

 Κατά την πλήρη ωρίµανση  η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα δεν 

υπερβαίνει τα 12.5ο Brix, η ολική ογκοµετρούµενη οξύτητα τα 5,5 g %ο σε 

τρυγικό οξύ. 

Για την επίτευξη αποδεκτής ποιότητας των σταφυλών ο τρυγητός πρέπει να γίνεται 

κατά "χέρια" (το εύρος της περιόδου τρυγητού είναι µεγάλο) ώστε να τρυγούνται 

ώριµε σταφυλές. Άλλωστε η ποικιλία  επεκτάθηκε ταχέως χάρις κυρίως στην 

πρωϊµότητα και την µεγάλη παραγωγικότητα και λιγότερο στους τεχνολογικούς 

χαρακτήρες ποιότητας. Αν και παρουσιάζει ικανοποιητική αντοχή στη συντήρηση 

και την µεταφορά, υπάρχουν σηµαντικά προβλήµατα κυρίως εξαιτίας της 

καλλιέργειας της σε όψιµες περιοχές και στην αύξηση της παραγωγικότητας µε  

ισχυρές λιπάνσεις. 
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Γ. ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

1. Μοσχάτο Αµβούργου 

Γενικά 

Κοσµοπολίτικη ποικιλία διπλής χρήσης (επιτραπέζιας κατανάλωσης και 

οινοποιίας), αγνώστου προελεύσεως. Σηµαντικές εκτάσεις καταλαµβάνει στην 

Γαλλία (75.000 στρέµµατα) Ρουµανία, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία κ.α. Στην 

Ελλάδα (26.000 στρµ. περίπου) καλλιεργείται κυρίως στη Θεσσαλία (ν. Λάρισας 

15.000 στρ.).Η ετήσια παραγωγή σταφυλών (1999) ανέρχεται σε 32.000 τόνους 

περίπου  από τους οποίους 10.000 τον, διατίθενται ως επιτραπέζιαι, 18.000 τον. 

προς οινοποίηση και 2.5000 τον. προς αποσταγµατοποίηση. Συνιστάται επίσης 

στους νοµούς Γρεβενών, Ηµαθίας,  Καβάλας, Καστοριάς, Πέλλας και Φλωρίνης. 

Επιτρέπεται δε στους περισσότερους (30) νοµούς της χώρας. 

Ως συνώνυµα αναφέρονται τα Muscat de Hambourg, Black muscat, Black of 

Alexandria, Μοσχάτο µαύρο, Μοσχάτο χονδρό. 

Αµπελογραφικοί χαρακτήρες και φαινολογικά στοιχεία 

Κορυφή νεαρής  βλάστησης  ανοιχτή, λευκή ή πρασινόλευκη, µε χνοώδη χνοασµό. 

Νεαρά φύλλα κορυφής πράσινα µε ορειχαλκόχροες αποχρώσεις, αραχνοϋφή στην 

άνω επιφάνεια, χνοώδη στην κάτω. Ποώδης βλαστός λείος, πράσινος µε ιώδεις 

ραβδώσεις στην ηλιαζόµενη πλευρά.  

Έλικες διαλείπουσες, δισχιδείς και τρισχιδείς, µετρίου πάχους και µήκους, πράσινες 

ή πρασινοκίτρινες. 

Άνθος ερµαφρόδιτο. 

Ανεπτυγµένο φύλλο µεγάλου µεγέθους, σφηνοειδές,  πεντάλοβο και πεντάκολπο. 

Ανώτεροι πλάγιοι κόλπο βαθείς µε επικαλυπτόµενα χείλη. Κατώτεροι ανοιχτοί, 

αβαθείς.  Έλασµα µετρίως παχύ, ελαφρά ποµφολυγώδες, βαθυπράσινο και λείο 

στην άνω επιφάνεια µε πυκνό αραχνοϋφή χνοασµό στην κάτω επιφάνεια. Μισχικός 

κόλπος σε σχήµα  ανοικτής λύρας. Νευρώσεις πράσινες µε αραχνοϋφή χνοασµό 

στην κάτω επιφάνεια. Οδόντες ανισοµεγέθεις, στενοί, οξείς.  



 88 

Σταφυλή   µεγάλου µεγέθους, κωνική, συχνά πτερυγωτή, κανονικής πυκνότητας, 

ενίοτε  αραιόρραγη εξαιτίας της ευαισθησίας της ποικιλίας στην ανθόρροια. 

Ποδίσκος µακρύς, ποώδης. 

Ράγα µετρίου έως µεγάλου µεγέθους, ελλειψοειδής. Φλοιός λεπτός, ανθεκτικός, µε 

βαθύ κυανοµελανό λαµπερό χρωµατισµό, ανθεκτικός, καλυµµένος µε άφθονη 

κέρινη ανθηρότητα. Σάρκα µετρίως ανθεκτική, χυµώδης, µε γλυκιά γεύση και 

χαρακτηριστικό µοσχάτο άρωµα. Χυµός άχρωµος. Ποδίσκος µακρός, ισχυρός µε 

ικανοποιητική πρόσφυση. Γίγαρτα µετρίου µεγέθους, απιοειδή, 1-3 ανά ράγα. 

∆ιατοµή ώριµης κληµατίδας ελλειπτική. 

Έναρξη βλάστησης 2ο δεκαήµερο Μαρτίου. Πλήρης  βλάστηση 2ο δεκαήµερο 

Απριλίου. Έναρξη άνθησης 3ο δεκαήµερο Μαίου. Πλήρης άνθηση 1ο πενθήµερο 

Ιουνίου. Έναρξη ωρίµανσης 3ο δεκαήµερο Ιουλίου. Πλήρης ωρίµανση από 3ο 

δεκαήµερο Αυγούστου έως 2ο δεκαήµερο Σεπτεµβρίου. 

Ιδιότητες και καλλιεργητική συµπεριφορά 

Ποικιλία  ζωηρή και παραγωγική. Ο καρποφόρος βλαστός φέρει δύο 

σταφυλές, συνήθως στον 4ο και 5ο κόµβο. 

Μορφώνεται σε  γραµµικό (αµφίπλευρο Royat) και δέχεται κλάδεµα βραχύ 

(µία παραγωγική µοάδα ανα βραχίονα µε 2- οφθαλµούς. Στους παλαιούς 

αµπελώνες τα πρέµνα έχουν µορφωθεί σε κυπελλοειδές και δέχεται βραχύ κλάδεµα 

καρποφορίας. 

Παρουσιάζει µεγάλη ικανότητα προσαρµογής σε διάφορα οικολογικά 

περιβάλλοντα. Προτιµά εδάφη γόνιµα, βαθιά, δροσερά, αρδευόµενα  σε θερµές 

περιοχές όπου αναπτύσσει στο µέγιστο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

ραγών (χρώµα, µέγεθος, άρωµα). 

Αν και δεν έχει εµφανίσει προβλήµατα αρµονικής συµβίωσης όταν 

εµβολιάζεται στα ευρέως χρησιµοποιούµενα υποκείµενα (πλην ίσως του 99R) εν 

τούτοις απαιτείται ιδαίτερη προσοχή κατά την  επιλογή, εξαιτίας της ευαισθησίας 

της ποικιλίας στην ανθόρροια και την ανισορραγία 

Παρουσιάζει ευαισθησία στην ανθόρροια και µικροραγία ενώ σε 

περιπτώσεις µεγάλης παραγωγής υποβαθµίζεται και η ποιότητα των σταφυλιών. 

Για την αντιµετώπιση της ανθόρροιας θα πρέπει να αποφεύγεται ο εµβολισµός της 

ποικιλίας σε πολύ ζωηρά υποκείµενα και η εγκατάσταση του αµπελώνα σε πολύ 

υγρά εδάφη ή σε περιοχές µε χαµηλές θερµοκρασίες. Επίσης συνιστάται η 

µόρφωση σε "ανοικτά" γραµµικά για καλύτερο φωτισµό και η εφαρµογή ολιγώτερο 



 89 

αυστηρού κλαδέµατος καρποφορίας, ελαφρού κορυφολογήµατος κατά την άνθηση  

και αραίωµα φορτίου. 

Ποικιλία ευαίσθητη στο ωίδιο, τον περονόσπορο και εξαιρετικά ευαίσθητη 

στις ιώσεις.  

Παρουσιάζει αξιοσηµείωτη αντοχή στις χαµηλές θερµοκρασίες του 

χειµώνα. Στο κέντρο καλλιέργειας του Τυρνάβου αποδείχθηκε η πλέον ανθεκτική 

ποικιλία, από το σύνολο των 30 περίπου ποικιλιών που καλλιεργούνται, στον 

παγετό   (τον χειµώνα του 2001 η θερµοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του 

Τυρνάβου κατήλθε στους –24.8 βαθµούς Κελσίου) έχοντας αξιοσηµείωτα υψηλά 

ποσοστά αναβλάστησης στις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα.   

Κατά την πλήρη ωρίµανση η περιεκτικότητα του χυµού σε σάκχαρα 

ανέρχεται στους  17-18%, η ολική οξύτητα είναι 4.5-5.0 g/l σε τρυγικό, το  pH και 

ο δείκτης ωρίµανσης  37-38. 

Οι σταφυλές παρουσιάζουν µέτρια συµπεριφορά στη συντήρηση σε 

ψυκτικούς θαλάµους και στις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων. Μέτρια είναι και η 

συµπεριφορά στη διατήρηση των σταφυλών επί του πρέµνου. 

Στην Ελλάδα το πλείστον της παραγωγής των σταφυλών οινοποιείται 

(περιοχή Τυρνάβου). Από το γλεύκος της ποικιλίας παράγονται οίνοι ροζέ, 

αρωµατικοί και ερυθροί - ξηροί, που χαραχτηρίζονται από έλλειψη χρώµατος και 

σώµατος και καταναλώνονται φρέσκοι. Με κατάλληλη οινοποίηση και παλαίωση  

είναι δυνατόν να παραχθούν εξαιρετικοί γλυκείς οίνοι. Το ιδιάον άρωµα και η 

χαµηλή οξύτητα καθιστούν το γλεύκος κατάλληλο για την παραγωγή αρωµατικών, 

ευχάριστων οίνων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 

Προδιαγραφές τσιµεντόστυλων, συρµάτων και αντηρίδων 

 

1. Τσιµεντόστυλοι 
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α.         ∆ιαστάσεις 

 βάσης    0,08Χ0,09 µ. 

 κορυφής 0,07Χ0,08 µ. 

β. Ύψος  2,20 µ. 

γ. Οπές στήριξης συρµάτων 

 Οριζόντιου κορµού 0,30-0,40 µ από την επιφάνεια του εδάφους 

 Βλάστησης  4 σε απόσταση 0,40 µ. µεταξύ τους 

δ. Οπλισµός 

 Τέσσερις σιδερόβεργες των 3,5 mm 

ε. Μίγµα     

 Σε ένα κ.µ. σκυροδέµατος (60% ψηφίδα λατοµείου + 40% άµµος) 

 πρστίθεται περίπου 0,5 χιλγρ. τσιµέντου   

στ. Κόστος ανά πάσσαλο (τρέχουσα τιµή εµπορίου) 

 1,38 Ευρώ + Φ.Π.Α. 18%   (1,63Ευρώ) 

 

8. Σύρµα 

α. Τοποθετείται σε πέντε σειρές ανά σειρά πρέµνων, σύρµα Νο 14.  

β. Κόστος ανά χιλιόγραµµο (περίπου 33 µέτρα ) 

 0,60 Ευρώ + 18% ΦΠΑ  (0,71 Ευρώ). 
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9. Αντηρίδες 

α. Αποτελούνται από σιδερόβεργα Φ36, µήκους 1,0-1,2 µ.. Η διαµόρφωση 

γίνεται µε τρόπο ώστε να εξέχει από το έδαφος περίπου 0,2 µ.. Η αντηστήριξη 

γίνεται µε τη σύνδεση της αντηρίδας µε τους ακραίους πασσάλους µε σύρµα  

β.  Κόστος ανά αντηρίδα 1,0 Ευρώ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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