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ΟΝ αΰ θάμΝ πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ παλαηΫθ δΝ κΝ βηαθ δεσ λκμΝ εαδΝ κΝ πδκΝ

δα κηΫθκμΝ λσπκμ αθαπαλαΰπΰάμΝ βμΝ αηπΫζκυέΝ Ν Ϋλ υθαΝ κΝ π έκΝ αυ σΝ

πλκ αθα κζέα αδΝ εαδΝ κξ τ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ η γσ πθΝ αξ έαμΝ παλαΰπΰάμΝ

πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτ,Ν πκυΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ φαληκ κτθΝ απσΝ κυμΝ φυ πλδκτξκυμέΝ

εκπσμΝ βμΝ π υξδαεάμΝ δα λδίάμΝ έθαδΝ βΝ η ζΫ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ κυΝ δθ κζυζκίκυ υλδεκτΝ

κιΫκμΝ ΧIBAΨΝ βθΝ λδακΰΫθ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ εαδΝ πκδεδζδυθΝ αηπΫζκυΝ Ν

υ λκπκθδεσΝ τ βηαέΝ βθΝπαλκτ αΝη ζΫ βΝ δ λ υθάγβε ΝβΝ υθα σ β αΝπκζζαπζα δα ηκτΝ

πθΝ υπκε δηΫθπθΝ Sτ4,Ν 11ίγΝ Paulsen,Ν ϊogΝ RidgeΝ εαδΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ ωabernetΝ όrancΝ Ν

υ λκπκθδεσΝ τ βηαέΝ ε δηάγβε Ν βΝ πέ λα βΝ λδυθΝ παλαΰσθ πθΝ Χ υΰεΫθ λπ βΝ Ι ,Ν

υπκε έη θκ-πκδεδζέα,Ν ηάηαΝ εζβηα έ αμΝ απΥΝ σπκυΝ πλκάζγαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΨΝ κΝ πκ κ σΝΝ

εαζκΰΫθ βμΝεαδ λδακΰΫθ βμ,Ν κΝηΫ κ σλκΝαλδγηκτ λδαυθ,Ν βΝηΫ βΝ δΪη λκΝλδαυθ,Ν βθΝ

υθκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ εαδ κΝ υθκζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθέΝ Ν πλπ κ υπέαΝ βμΝ παλκτ αμΝ η ζΫ βμΝ

Ϋΰε δ αδΝ κΝσ δΝ κΝπ έλαηα,ΝπμΝυπσ λπηαΝλδακΰΫθ βμΝξλβ δηκπκδάγβε Νθ λσΝ Ν τ βηαΝ

πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμέΝ πδπλσ γ αΝπλαΰηα κπκδάγβε Ν υΰελδ δεάΝη ζΫ βΝ βμΝ υξΫλ δαμΝ

λδακίσζβ βμΝ πθΝ λδυθΝυπκε δηΫθπθΝεαδΝ βμΝπκδεδζέαμέΝ πσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝπλκετπ δΝσ δΝ

αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝ βμΝεζβηα έ αμΝπαλκυ δΪακυθΝεαζτ λαΝαπκ ζΫ ηα αΝ Ν

σ δΝαφκλΪΝ δμΝπλκαθαφ λγ έ μΝη λά δμέΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝπαλκυ δΪ βεαθΝπκζτΝ

ξαηβζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ ξαηβζάΝ πέ λα βΝ κυΝ Ι ,Ν ε σμΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ

Cabernet Franc, 1103 Paulsen,Ν πκυΝ η ΰαζτ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ ΧιίίΝ ppm, 1000 ppm) 

ατιβ αθΝ ζαφλΪΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμέΝ ΟδΝ π ηίΪ δμΝ βηίΝ ppmΝ εαδΝ ηίίΝ ppmΝ

παλκυ έα αθΝ αΝ εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα αΝ αΝ υπσΝ δ λ τθβ βΝη ΰΫγβέΝΠαλα βλάγβε ,Ν ,Ν

σ δΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ φαληκ κτθ ξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ IBA,Ν εαγυμΝ βΝ

ξλβ δηκπκέβ βΝ θ λκτΝ πμΝ υπσ λπηα,Ν φαέθ αδΝ θαΝ απκηαελτθ δΝ δμΝ κυ έ μΝ πκυΝ

παλ ηπκ έακυθΝ βΝ λδακΰΫθ βέΝ ΣκΝ υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ Ϋ π Ν εαζΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ

λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ λδαυθΝ Ν τεκζαΝ εαδΝ τ εκζαΝ λδακίκζκτθ αΝ υπκε έη θαΝ εαδΝ

πκδεδζέ μέΝ Μ Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ υθ ξάμΝ κιυΰσθπ β,Ν κηΫθκυΝ πθΝ

πζ κθ ε βηΪ πθΝ πκυΝ παλκυ δΪα δ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πλκ αγ έΝπμΝ ηΫγκ κμΝ αξ έαμΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ

ιυζκπκδβηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθΝαηπΫζκυ,ΝΰδαΝ λ υθβ δεκτμΝ εκπκτμΝεαδΝεζπθδεάΝ πδζκΰά,Νη Ν

πλκκπ δεΫμΝ ιΫζδιβμΝεαδΝξλά βμΝ κυΝ Νη ΰΪζβΝεζέηαεαέΝ 

 μ Ϊηπ ζκμ,Νυπκε έη θκ,Νπκδεδζέα, ησ ξ υηα,Ν δθ κζυζκ-3-ίκυ υλδεσΝκιτΝΧΙ Ψ,Ν

λέαα,Νλδακίσζβ β,ΝλδακΰΫθ β,Νυ λκπκθδεσΝ τ βηα 
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ABSTRACT 

 

Asexual propagation by cuttings remains the most important and common method of vine 

propagation. Research in this field aims to develop rapid propagation methods, that can be 

used by the nurseries. The aim of the current study was to investigate the effect of 

indolebutiric acid (IBA) on rizogenesis of rootstocks and varieties cuttings of vines, 

propagated in hydroponic system. In the present study the propagation ability of SO4, 1103 

Paulsen, Dog Ridge rootstocks and the variety Cabernet Franc in a hydroponic system, was 

investigated. The effect of three factors (IBA concentration, rootstock-variety, part of cane 

from which the cuttings were taken) was evaluated, concerning the percentage of kalogenesis, 

the percentage of rizogenesis, the average diameter of roots, the average number of roots per 

cutting, the total surface and the total length of roots. The novelty of this study is the use of 

distilled water, as a substrate in floating hydroponic system. A comparative study of the 

rooting ability between Vitis vinifera cultivar (Cabernet Franc) and the three rootstocks was 

performed. Regarding the measurements better results, were observed at the cuttings from 

base and middle part of the canes. Terminal cuttings presented very low percentages of 

rizogenesis and low impact of the IBA, except from Cabernet Franc, 1103 Paulsen, where 

higher IBA concentrations (700 ppm, 1000 ppm) increased the rizogenesis rates slightly. The 

best results are showed in concentrations of 250 ppm and 500 ppm. It was observed that, in a 

floating hydroponic system lower IBA concentrations could be applied, as the use of distilled 

water as substrate seems to remove substances that inhibit rizogenesis. Results indicated that, 

the hydroponic system had good results on rizogenesis and the development of roots, in easy 

and difficult rooting rootstocks and varieties. According to the results, and considering the 

advantages of a floating hydroponic system, in combination with continuous air 

supplementation of the water for adequate oxygenation, it can be suggested as a practicable 

system for rapid grapevine propagation material and in addition for research purposes and 

clonal propagation with prospects of use in a large scale. 

 

Keywords: vine, rootstock, cultivar, cutting, indole-3-butyric acid (IBA), root, rooting, 

rizogenesis, hydroponic system 
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   1 

1  Ι ΓΧΓ   

1.1 ΠλκΫζ υ β,Ν δΪ κ βΝεαδΝπκζζαπζα δα ησμΝ βμΝαηπΫζκυ 

Ν Ϊηπ ζκμ,Ν έθαδ ΫθαΝ φυ σ υθυφα ηΫθκ εαδΝ υηπκλ υση θκΝ η Ν ξ σθΝ σζ μΝ δμΝ

δ κλδεΫμ,Ν γλβ ε υ δεΫμΝ εαδΝ εκδθπθδεΫμΝ ηπ δλέ μΝ κυΝ αθγλυπκυέΝ λε έΝ θαΝ αθαφ λγ έΝ σ δΝ

βΝ ίέίζκΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ κέθκμ βηδκυλΰάγβε Ν βθΝ λέ βΝ βηΫλαΝ βμΝ πζΪ βμ,Ν θυΝ βΝ

Ϊηπ ζκμ αθαφΫλ αδΝ θηίΝφκλΫμ κΝ ΰλαπ σΝ ζσΰκ Χ αυλαεΪεβμΝ εέΪέ,Ν βίίίΨέΝ Ν Ϊηπ ζκμΝ βΝ

κδθκφσλκμΝ Vitis vinifera L έθαδΝ κΝ ηκθα δεσΝ υλα δα δεσΝ έ κμΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ Vitis βμΝ

κδεκΰΫθ δαμ VitaceaeέΝ πκζδγυηα αΝεαδΝαλξαδκζκΰδεΪΝ κδξ έα βμΝαθα κζδεάμΝΜ κΰ έκυ,Ν

βμΝ υλυπβμΝ εαδΝ βμΝ έαμ έξθκυθ σ δΝ κΝ έ κμΝ πλκάζγ Ν πλκμΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ λδ κΰ θκτμΝ

π λδσ κυέΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ εα ΪΝ βθΝ π λέκ κΝ πθΝ παΰ υθπθΝ βΝ Ϊηπ ζκμ δα υγβε Ν εαδΝ

η αφΫλγβε Ν δμΝπαλαη σΰ δ μΝπ λδκξΫμΝεκθ ΪΝ Ν Ϊ βΝεαδΝπκ ΪηδαΝεαδ βθΝπ λδκξά κυΝ

ΚαυεΪ κυΝ η αιτ ΜατλβμΝ εαδΝ Κα πέαμΝ γΪζα αμέ Κα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ π λδσ κυΝ πθΝ

παΰ υθπθΝ έξ  κζκεζβλπγ έΝ βΝ ι ζδε δεάΝ πκλ έαΝ κυΝ έ κυμΝ vinifera αΝ υπκ έ βΝ Vitis 

vinifera sylvestris εαδ Vitis vinifera caucasica  σπκυ εαδΝ κδΝ πζβγυ ηκέ κυμΝ παλΫη δθαθΝ

ΰ πΰλαφδεΪΝξπλδ ηΫθκδέΝ Ν ΪΰλδαΝ υλππαρεά Ϊηπ ζκμΝηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝπμΝκΝαλξαδσ λκμΝ

τπκμΝ κδθκφσλκυΝ αηπΫζκυΝ πκυΝ θΝ εαζζδ λΰάγβε Ν πκ Ϋ,Ν αθ έγ αΝ κδΝ εαζζδ λΰκτη θ μΝ

πκδεδζέ μΝ πλκάζγαθΝ απσΝ βθΝ ΪΰλδαΝ εαυεα δαθάΝ κδθκφσλκΝ Ϊηπ ζκ, σπκυΝ δα σγβεαθΝ βθΝ

υλυπβΝ εαδΝ κζσεζβλκ κθΝ εσ ηκέ πσΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ πδζκΰάμΝ απσΝ κυμΝ αθγλυπκυμΝ

πδζΫξ βεαθ αΝ ληαφλσ δ α φυ Ϊ η Ν πδγυηβ Ϊ κλΰαθκζβπ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰδαΝ βΝ

δα λκφάΝεαδ αεκζκτγπμΝπκζζαπζα δΪ βεαθ η Ναΰ θά άΝ ΰΰ θάΝ λσπκέΝΈ δ άη λαΝη ΪΝ

απσΝαυ άΝ βΝ δα δεα έαΝπκυΝελΪ β Ναλε ΫμΝξδζδ έ μΝυπΪλξκυθΝπ λέπκυΝ1ί.000 πκδεδζέ μ 

βμΝ υλππαρεάμ αηπΫζκυΝη Νη ΰΪζκΝίαγησΝΰ θ δεάμΝπκδεδζκηκλφέαμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

ΝΪηπ ζκμΝηπκλ έΝθαΝπκζζαπζα δα έΝ σ κΝ ΰΰ θυμΝη Ν βΝφτ υ βΝΰδΰΪλ πθ,Νσ κ εαδΝ

αΰ θυμΝ η Ν βΝ ξλά βΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ θΝ εαδΝ ΫθαμΝ η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ εαζζδ λΰκτη θπθΝ

πκδεδζδυθΝεαδΝυπκε δηΫθπθΝ έθαδΝ έ  φυ δεΪΝ έ Ν ξθβ Ϊ υίλέ δα,Νπ σ κΝζσΰπ κυΝυοβζκτ 

ίαγηκτΝ λκαυΰπ έαμ,Ν βΝ Ϊηπ ζκμ σ αθΝ πκζζαπζα δΪα αδ ΰΰ θυμΝ έ δΝ απκΰσθκυμΝ η Ν

θ ζυμ δαφκλ δεΪ, ΰ θ δεΪΝεαδΝφαδθκ υπδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝαπσΝαυ ΪΝ πθΝΰκθΫπθέΝΈ δ 

ΰδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ βΝ ηΫγκ κμΝ αυ άΝ θΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ

εαζζδ λΰκτη θπθΝπκδεδζδυθέΝΓδαΝ κΝ εκπσΝαυ σΝξλβ δηκπκδ έ αδ κΝαΰ θάμΝπκζζαπζα δα ησμ. 

Μ αιτΝ πθΝ δαφσλπθΝη γσ πθΝαΰ θκτμΝπκζζαπζα δα ηκτΝ φαλησα αδ εα ΪΝετλδκΝζσΰκΝκΝ
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πκζζαπζα δα ησμΝη Ν ιυζκπκδβηΫθαΝηκ ξ τηα αέΝ Νηδελσ λαΝπκ κ ΪΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ 

αΝ φυζζκφσλα ξζπλΪΝ ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ κΝ in vitro πκζζαπζα δα ησμ η Ν βθΝ ηΫγκ κΝ βμΝ

δ κεαζζδΫλΰ δαμ ΧΝδεκζΪκυ,Νβί11Ψέ 

ΠλδθΝ ηφαθδ έ εαδΝ πλκ ίΪζ δΝ κθΝ υλππαρεσ αηπ ζυθαΝ βΝ φυζζκιάλαΝ κΝ

πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ ά αθΝ κΝ ετλδκμ λσπκμΝ ΰεα Ϊ α βμ πθΝ αυ σλδαπθΝ

αηπ ζυθπθέΝΜδαΝ τ λβΝηΫγκ κμ πκυΝ έξ  υλ έαΝξλά βΝευλέπμΝΰδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝε θυθ 

ξυλπθ κυμΝαηπ ζυθ μΝά αθΝ κδΝ εα αίκζΪ μέΝΜ ΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ σηπμΝ βμΝφυζζκιάλαμ 

(1863 – 1864) κΝ πκζζαπζα δα ησμ βμΝ αηπΫζκυ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ εσλκθΝ η Ν ιυζκπκδβηΫθαΝ

ηκ ξ τηα αΝ αη λδεΪθδεπθΝ υπκε δηΫθπθΝ αΝ κπκέαΝ ηίκζδΪακθ αδΝ κδΝ πδγυηβ Ϋμ πκδεδζέ μΝ

βμΝ υλππαρεάμ αηπΫζκυΝΧΝ αίέ βμ,Ν1λιιΨέΝ 

1.2  α δ δεΪΝ κδξ έαΝεαζζδΫλΰ δαμ αηπΫζκυ  

Ν εαζζδΫλΰ δαΝ αηπΫζκυΝ έθαδΝ βΝ πδκΝ υλΫπμΝ δα κηΫθβΝ η αιτΝ πθΝ παλαΰπΰδευθΝ

εαζζδ λΰ δυθέΝ Καζζδ λΰ έ αδΝ εαδΝ δμΝ πΫθ Ν βπ έλκυμΝ Ν Ϋε α βΝ πκυΝ αθΫλξ αδΝ αΝ

75.280.000 λΫηηα αΝ (OIV, 2012). Π λέπκυΝηδ σΝ ε ΪλδκΝ Ν εΪγ Ν θίΝ ε ΪλδαΝφυ ηΫθβμΝ

ΰβμ αθ δ κδξκτθΝ Ν ΰεα βηΫθκυμΝαηπ ζυθ μΝΧύalaviΝεέΪέ,Νβί1γΨέΝ Ν υλππαρεάΝΈθπ βΝ

εα α Ϊ αδΝπμΝθκτη λκΝΫθαΝπαΰεκ ηέπμΝΰδαΝ βθΝαηπ ζκυλΰδεάΝΫε α βΝπκυΝεα αζαηίΪθ δΝ

(41.399.75 haΝοΝηηΣΨ,Ν βθΝπαλαΰπΰάΝ αφυζδυθΝ Χβλ.050.923 tΝοΝζγΣΨΝεαδΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ

κέθκυ (191.015.000 hlΝ οΝ θιΣΨΝ ΧϊelrotΝ εέΪέ,Ν βί1ίΨέΝ Ν Ν έα,Ν βΝ η λδεά,Ν βΝ φλδεάΝ εαδΝ βΝ

Χε αθέαΝ εα ΫξκυθΝ Ϋε α βΝ αηπ ζυθπθ Ν πκ κ ΪΝ βγΣ,Ν βίΣ,Ν ηΣΝ εαδΝ βΣΝ αθ έ κδξαέΝ ΟΝ

παΰεσ ηδκμΝ αηπ ζυθαμΝ παλκυ έα Ν η έπ βΝ δμΝ ε Ϊ δμΝ κυΝ απσΝ κΝ 1λκίΝ εαδΝ Ν ΫθαΝ

η ΰΪζκΝίαγησΝβΝη έπ βΝαυ άΝκφ έζ αδΝ βθΝη έπ βΝ βμΝΫε α βμΝ κυΝ υλππαρεκτΝαηπ ζυθαΝ

ΧΠέθαεαμΝ 1έ1Ψέ Ν η έπ βΝ αυ άΝ κφ έζ Ν βθΝ πκζδ δεάΝ ελέαπ βμΝ εαδΝ απαΰσλ υ βμΝ θΫπθΝ

φυ τ πθΝ ιαδ έαμΝ πθΝη ΰΪζπθΝαπκγ ηΪ πθΝ πθΝαηπ ζκκδθδευθΝπλκρσθ πθΝευλέπμΝκέθκυέΝ

θ έγ αΝ κδΝ θΫ μΝ αηπ ζκυλΰδεΫμΝ π λδκξΫμΝ ΧΥδζά,Ν ΝΫαΝ βζαθ έα,Ν λΰ θ δθάΝ εέΪέΨΝ

παλκυ δΪακυθΝατιβ βΝ πθΝ ε Ϊ πθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηαΝκΝΥδζδαθσμΝαηπ ζυθαμΝ δπζα δΪ βε Ν

ΝΫε α βΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

τΝ ζζβθδεσμΝαηπ ζυθαμ, απσΝ κυμΝαλξαδσ λκυμΝ κθΝεσ ηκΝεα αζαηίΪθ δ υθκζδεά 

Ϋε α βΝ1.100.ίίίΝ λΫηηα αΝ Χ πδ λαπΫαδα,Ν αφδ κπκδκέαμ,ΝκδθκπκδέαμΨΝ θυΝκδΝ ε Ϊ δμΝη Ν

κδθκπκδά δη μ πκδεδζέ μΝευηαέθκθ αδΝ αΝ664.ίίίΝ λΫηηα αΝΧΠέθαεαμΝ1.βΨέΝΣσ κΝβΝΝΫε α βΝ

αυ άΝ σ κΝ εαδΝ βΝ πκδεδζδαεάΝ τθγ βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ αηπ ζυθα παλκυ έα Ν βηαθ δεΫμΝ
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δαευηΪθ δμΝζσΰπ πκζζυθΝεκδθπθδεκκδεκθκηδευθΝπαλαΰσθ πθΝεαδΝευλέπμΝαπσΝ βθΝ έ κ κΝ

βμΝφυζζκιάλαμΝ βθΝ ζζΪ αΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨΝΧΠέθαεαμΝ1.3). 

Ό κθΝαφκλΪΝ β εαζζδΫλΰ δαΝαηπΫζκυΝ βΝΚτπλκ,ΝπαλΪΰ δΝ βηαθ δεΪΝπαλα κ δαεΪΝ

πλκρσθ α,Ναπκ ζ έΝ βηαθ δεάΝπβΰάΝ δ κ άηα κμΝ δμΝκλ δθΫμΝεαδΝη δκθ ε δεΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ

υηίΪζ δΝ βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ αΰλκ δεκτ κπέκυ εαδΝ βμ ίδκπκδεδζσ β αμέΝ ΟΝ

κηΫαμΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσΝ πκζυ ηαξδ ησΝ εαδΝ βηαθ δεάΝ η έπ βΝ πθΝ ε Ϊ πθΝ εαδΝ βμΝ

παλαΰπΰάμΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαέΝβηαθ δεσΝθαΝαθαφ λγ έΝσ δΝκΝευπλδαεσμΝαηπ ζυθαμΝέ πμΝ

απκ ζ έΝ κθΝηκθα δεσΝ υλππαρεσ,Ν θδαέκΝ Ν Ϋ κδκΝηΫΰ γκμΝαηπ ζυθαΝπκυΝίλέ ε αδΝ βθΝ

αυ σλδαβΝ κυΝηκλφά, αφκτΝβΝφυζζκιάλαΝ θΝ θ κπέ βε ΝαεσηαΝ κΝθβ έέΝΌηπμΝξλ δΪα αδΝ

κίαλάΝ λ τθαΝ εαδΝ πλκ κδηα έαΝ πμΝ πλκμΝ αΝ εα Ϊζζβζα υπκε έη θαΝ εαδΝ η γσ κυμΝ

πκζζαπζα δα ηκτΝυ ΝαθΝπαλα έΝαθΪΰεβΝεαδΝ κηΫθκυΝ βμΝη έπ βμΝ πθΝυφδ Ϊη θπθΝ

ε Ϊ πθΝθαΝαθ δη ππδ έΝ π Ϊ,ΝΫΰεαδλαΝεαδΝη Ν πδ υξέαΝβΝαθα δΪλγλπ βΝ κυΝευπλδαεκτΝ

αηπ ζυθαΝη Ν ηίκζδα ηΫθαΝηκ ξ τηα αέ 

τηφπθαΝη Ν κδξ έαΝ κυΝΣηάηα κμΝΓ πλΰέαμΝΚτπλκυΝΧβί1γΨ,Ν κΝβί11ΝβΝΫε α βΝ πθΝ

αηπ ζυθπθΝαθ λξσ αθΝ ΝλέίηκΝ ε ΪλδαΝ Ν τΰελδ βΝη Ν1θέγγιΝ ε ΪλδαΝ κΝβίίγΝεαδΝβζέ007 

κΝ1λκλέΝ ΝπαλαΰπΰάΝ κΝβί11Ναθάζγ Ν Νβ1έηίίΝ σθκυμΝ Ν τΰελδ βΝη Ν1ίκέγ1ηΝ σθκυμΝ κΝ

2004. Π λέπκυΝ 9.000 εη αζζ τ δμΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν κθΝ κηΫαΝ βμΝ αηπ ζκυλΰέαμέΝ Ν θΝ

ζσΰπΝ φγέθκυ αΝ πκλ έαΝ κυΝ κηΫαΝ κφ έζ αδΝ ευλέπμΝ κΝ αυιαθση θκΝ λΰα δεσΝ εσ κμ,Ν βΝ

η έπ βΝ βμΝ αά β βμ,Ν δμΝ ξαηβζΫμΝ δηΫμΝ παλαΰπΰκτΝ εαδΝ βθΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ πθΝ αΰλκ δευθΝ

π λδκξυθέΝ Νεα ΪΝζθΣΝη έπ βΝ πθΝ ε Ϊ πθΝ κυΝευπλδαεκτΝαηπ ζυθαΝκ άΰβ Ν Ν κίαλΫμΝ

πδπ υ δμΝ εαδΝ υπκίΪγηδ βΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμέ άη λαΝ κΝ ευπλδαεσμΝ αηπ ζυθαμΝ

ευλδαλξ έ αδΝ απσΝ ΰβΰ θ έμΝ πκδεδζέ μΝ Ν πκ κ σΝ π λέπκυΝ ιίΣΝ κυΝ υθαηδεκτΝ παλαΰπΰάμ,Ν

θυΝαπσΝ κΝβίίηΝπ λέπκυΝ3.000 ε ΪλδαΝΫξκυθΝαθαφυ υγ έΝάΝυπκ έΝπκδεδζδαεάΝη α λκπάέΝ 

ΟΝαηπ ζυθαμ η Ν πδ λαπΫαδ μΝπκδεδζέ μ κΝκπκέκμΝαπυζ Ν βΝπλκ α έαΝη Ν βθΝΫθ αιβΝ

βμΝξυλαμΝ βθΝ . Νΰθπλέα δΝ βηαθ δεάΝη έπ βΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαέΝ θ δε δεΪΝαθαφΫλ αδΝ

σ δΝκδΝ ε Ϊ δμΝ κυΝαπσΝ1.330 ε ΪλδαΝ κΝβίί1ΝαθΫλξκθ αδ Νπ λέπκυΝ1ηβΝ ε ΪλδαΝ άη λαέ 

ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ παλα βλ έ αδΝ πΫε α βΝ κυΝ ίδκζκΰδεκτΝ αηπ ζυθαΝ κΝ κπκέκμΝ άη λαΝ

εα αζαηίΪθ δΝΫε α βΝβζίΝ ε αλέπθέ 

 

 



   4 

ΠέθαεαμΝ 1.1: Έε α βΝ αηπ ζυθπθ βθΝ υλππαρεάΝ Έθπ β Ν ε ΪλδαΝ ΧΠβΰάμ 

Yπέ ΰέ θέΣλέ,Νβί1γ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠέθαεαμΝ 1.2: Έε α βΝ αηπ ζυθπθΝ η  κδθκπκδά δηαΝ αφτζδα αθΪΝ π λδφΫλ δαΝ βθΝ

ζζΪ α Ν ε ΪλδαΝ ΧΠβΰάμΝYπέ ΰέ θέΣλέ,Νβί1γ). 
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Πέθαεαμ 1.3μΝΈε α βΝευλδσ λπθ πκδεδζδυθΝκδθκπκδέαμΝ βθΝ ζζΪ α Ν ε Ϊλδα ΧΠβΰάμΝ

Yπέ ΰέ θέΣλέ,Ν2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Παλαΰπΰά ηκ ξ υηΪ πθΝαηπΫζκυ βθΝ υλυπβ 

Μ Ϊ βθΝ έ κ κΝ βμΝ φυζζκιάλαμ κθΝ υλππαρεσ αηπ ζυθαΝ βΝ ηΫγκ κμΝ

πκζζαπζα δα ηκτ ία έα αδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ αη λδεΪθδεπθΝ δ υθΝ πμΝ υπκε έη θαΝ

ηίκζδα ηκτΝ πθΝ πδγυηβ υθ πκδεδζδυθέΝ υ σΝ υηίαέθ δ Ν σζ μΝ δμΝ υλππαρεΫμ ξυλ μΝ

ε σμΝ ζΪξδ πθΝ π λδπ υ πθΝ σππμΝ κΝ γβλαρεσμΝ αηπ ζυθαμΝ βμΝ αθ κλέθβμ εαδΝ βΝ

π λέπ π βΝ βμΝΚτπλκυ σπκυΝ αΝ πλΫηθαΝφυ τκθ αδΝαυ σλδααέΝΓδαΝ κΝ Ϋ κμΝβί1β,Ν βθΝ έ Ν

υπκζκΰέ βε  σ δΝ κδΝ ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ υπκε δηΫθπθ πθΝ φυ πλέπθ Ϋξκυθ Ϋε α βΝ 7.572 

ε ΪλδαΝεαδΝ5.499 ε ΪλδαΝΰδαΝηβ λδεΫμΝφυ έ μΝπκδεδζδυθ V. vinifera. ΟδΝευλδσ λ μΝξυλ μΝ

παλαΰπΰάμΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ έθαδΝ βΝ Ι παθέα,Ν ΓαζζέαΝ εαδΝ Ι αζέα,Ν κδΝ κπκέ μΝ

αθ δπλκ ππ τκυθΝ κΝ κιΣΝ πθΝ υθκζδευθΝ φυ υηΫθπθΝ ε Ϊ πθΝ Ν ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ

υπκε δηΫθπθέΝ Π λέπκυΝ κΝ θίΣΝ βμΝ υθκζδεάμΝ Ϋε α βμΝ πκυΝ πλκκλέα αδΝ ΰδαΝ δμΝ ηβ λδεΫμΝ

φυ έ μΝ πθΝ πκδεδζδυθ V. vinifera ίλέ εκθ αδΝ Ν Ι αζέαΝ εαδΝ ΓαζζέαέΝ Ν παλαΰπΰάΝ

ηίκζδα ηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κΝβί1βΝ βθΝ . Ν ε δηάγβε Ν ΝηζθΝ εα κηητλδαΝαθΝεαδΝ Ν

αυ σθΝ κθΝ αλδγησΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ γκτθΝ κυζΪξδ κθΝ ΫεαΝ εα κηητλδαΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ

παλΪΰκθ αδΝ απσΝ δ δπ δεΪ φυ υλδαέ υθκζδεΪΝ βθΝ ζζΪ αΝ αθΝ εαδΝ θΝ υπΪλξκυθΝ

κζκεζβλπηΫθαΝ κδξ έαΝΰδαΝ κΝηΫΰ γκμΝπαλαΰπΰάμΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝ βμΝαηπΫζκυ,Ν

απσΝ αθαφκλΫμΝ Ν ΫθαΝ κλΰαθπηΫθκΝ φυ υλδκΝ αηπΫζκυΝ παλΪΰκθ αδΝ π λέπκυΝ β.000.000 

ηίκζδα ηΫθαΝεαδΝαπζΪΝΫλλδαα ηκ ξ τηα αΝ β έπμέ υθκζδεΪ αΝευλδσ λα υπκε έη θαΝπκυΝ
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ίλέ εκθ αδΝ ΰεα βηΫθαΝ Ν ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ δμΝ λ έμΝ ετλδ μΝ ξυλ μΝ παλαΰπΰάμΝ

πκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝ έθαδΝζ1ΝαπσΝ αΝκπκέαΝ αΝευλδσ λα έθαδμΝ11ίΝRichterΝΧ1.940 ha), 

SO4 (774 ha), 1103 Paulsen (765 ha), 140 Ruggeri (511 ha), Kober 5BB (391 ha), 41B (300 

ha), 161.49 Couderc (290 ha), 3309 Couderc (241 ha), Fercal (188 ha), 420A (130 ha), 

101.14 Mgt (102 ha), Gravesac (89 ha), 775 Paulsen (42 ha) εαδ 779 Paulsen (37 ha) 

(Zavaglia εέΪέ,Νβί1ζΨέ 

1.4 ΣκΝλδαδεσΝ τ βηα (πλκΫζ υ β, δΪελδ β,Ν λσζκμ)  

ΣκΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ λέα μΝ δαφκλ δεάμΝ ηκλφάμ,Ν βζδεέαμ,Ν αθΪπ υιβμΝ

εαδΝ κλΰΪθπ βμ εαδΝ υθδ ΪΝ κΝ υπσΰ δκΝ ηάηαΝ κυΝ πλΫηθκυΝ πκυΝ αθαπ τ αδΝ θ σμΝ κυΝ

ΪφκυμέΝ Ν κηά,ΝβΝηκλφά,Ν κΝ ξάηα,ΝκδΝ δα Ϊ δμ,ΝκδΝδ δσ β μΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝλδαυθΝ

ιαλ υθ αδΝ απσΝ ΰ θ δεκτμ,Ν π λδίαζζκθ δεκτμΝ εαδΝ εαζζδ λΰβ δεκτμΝ παλΪΰκθ μ,Ν θυΝ

βηαθ δεσΝλσζκΝΰδαΝ κΝαηπΫζδΝπαέα δΝεαδΝκΝ λσπκμΝπκζζαπζα δα ηκτΝΧ αυλαεΪεβμ, 2013). 

υθάγπμΝκδΝλέα μΝ έθαδΝυπσΰ δαΝσλΰαθα,ΝυπΪλξκυθΝεαδΝ θαΫλδ μΝλέα μΝπκυΝ δαφΫλκυθΝαπσΝ δμΝ

υπδεΫμΝ λέα μέΝ Ν λέααΝ δαελέθ αδΝ απσΝ κΝ ίζα σΝ απσΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ φτζζπθ,Ν κηΪ πθ,Ν

ΰκθΪ πθΝ εαδΝ φυη θέ αμέΝ Υαλαε βλέα αδΝ απσΝ βθΝ τπαλιβΝ λδαδευθΝ λδξδ έπθ,Ν βθΝ τπαλιβΝ

εαζτπ λαμ,Ν δμΝ δαεζα υ δμ βμΝπκυΝ έθαδΝ θ κΰ θκτμΝπλκΫζ υ βμΝεαδΝαπσΝ βΝ δΪ αιβΝ πθΝ

βγηαΰΰ δπ υθΝ ηέ πθΝΧΦαλΪμΝεέΪέ,ΝβίίλΨέ  

ΣκΝλδαδεσΝ τ βηαΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝ λσπκΝπκζζαπζα δα ηκτ,Ν βζα ά,Ναθ κΝθΫκΝφυ σΝ

πλκάζγ Ν απσΝ ΰΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ απσΝ ΰέΰαλ αΝ άΝ απσΝ αΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ η  

ηκ ξ τηα αΝ δαφΫλ δέΝ βθΝπλυ βΝπ λέπ π βΝ κΝφυ σΝπκυΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ πκλΪΝΰδΰΪλ πθΝ

Ϋξ δΝπα αζζυ βΝλδαδεσ τ βηαΝπκυΝαθαπ τ αδ ΝίΪγκμΝεαδΝ υθ ξυμΝ δαεζα έα αδΝ θυ,Ν

κΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ πκυΝ αθαπ τ αδ απσΝ αΰ θά πκζζαπζα δα ησ η Ν ηκ ξ τηα α Ϋξ δΝ

γυ αθυ βΝ ηκλφάΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ Ό κθ αφκλΪΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ η Ν ηκ ξ τηα α,Ν

ξβηα έακθ αδΝεαδΝαθαπ τ κθ αδΝ υξαέ μ,ΝπζΪΰδ μΝλέα μ,ΝευλέπμΝεκθ ΪΝ κυμΝεσηίκυμΝ κυΝ

ηκ ξ τηα κμ, αζζΪΝ υξθΪΝ εαδΝ κΝ η κΰκθΪ δκΝ δΪ βηαΝ απσΝ κηΪ αΝ η λδ πηα δευθΝ

λδακΰσθπθΝευ ΪλπθέΝΈ δΝ βηδκυλΰκτθ αδ κδΝετλδ μΝάΝησθδη μΝλέα μ,ΝκδΝκπκέ μΝπλκ έ κυθΝ

γυ αθυ βΝ ηκλφάΝ κΝ λδαδεσΝ τ βηαέΝ ΟδΝ αλξδεΫμΝ λέα μΝ δαεζα έακθ αδΝ η Ν κΝ ξβηα δ ησΝ

πζΪΰδπθΝλδαυθΝ τ λβμΝ Ϊιβμ,ΝεαδΝ Ναυ ΫμΝ ηφαθέακθ αδΝλέα μΝ λέ βμΝ ΪιβμΝεέκέεέΝαπσΝ βΝ

λα βλδσ β αΝ δ δεκτΝη λδ πηα δεκτΝδ κτ,Ν κυΝπ λδευεζέκυέΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝυπΫλΰ δκΝ

ηάηαΝ κυΝ πλΫηθκυ,Ν κΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ παλκυ δΪα δΝ βηαθ δεΪΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫΰ γκμέΝ

ε δηΪ αδΝσ δΝ ΝΫθαΝ θάζδεκΝπλΫηθκΝ κΝ υθκζδεσΝηάεκμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝηπκλ έΝθαΝ
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φγΪ δΝ αΝ1ίίΝkmΝεαδΝθαΝεα αζΪί δΝ πδφΪθ δαΝπ λέπκυΝ1ίίΝm2,Ν θυΝαθ έ κδξαΝ κΝυπΫλΰ δκΝ

ηάηαΝαθαπ τ δΝ πδφΪθ δαΝπ λέπκυΝ1ίΝm2
 Χ αυλαεΪεβμ, 2013).

  
 

ΣκΝλδαδεσΝ τ βηαΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝσλΰαθκΝεαδΝ ιυπβλ έ ηδαΝ δλΪΝ βηαθ δευθΝ

ζ δ κυλΰδυθΝ κυΝ πλΫηθκυέΝΠλκ έ δ άλδιβΝ κυΝφυ κτΝ κΝ Ϋ αφκμ,Ν έθαδΝ κΝ σλΰαθκΝπκυΝ

υγτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απκλλσφβ β θ λκτΝ εαδΝ αθσλΰαθπθΝ αζΪ πθΝ εαδΝ η αφκλΪΝ κυμΝ κΝ

υπΫλΰ δκΝηΫλκμΝ κυΝπλΫηθκυ,Ν υθ ζ έΝ βθΝαπκ αηέ υ βΝγλ π δευθΝ κδξ έπθΝεαδΝθ λκτΝεαδΝ

λκφκ σ β β κυΝ πλΫηθκυΝ αΝ αθαΰεαέαΝ Ϊ δα, σππμΝ ΰδαΝ παλΪ δΰηαΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ

Ϋεπ υιβμΝ πθΝζαθγαθσθ πθΝκφγαζηυθΝηΫξλδΝθαΝεα α κτθΝφπ κ υθγ δεΪ θ λΰΪΝ αΝθ αλΪΝ

φτζζαΝ πθΝ ίζα υθέΝ εσηαΝ απκ ζ έ υπκ κξΫαΝ βμΝ ίαλτ β αμΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίλΨέΝ

πδπλσ γ α κΝλδαδεσΝ τ βηαΝ βθΝΪηπ ζκΝ δα λαηα έα δ βηαθ δεσΝλσζκΝ βΝίδκ τθγ βΝ

λυγηδ υθΝαθΪπ υιβμΝσππμΝευ κεδθέθ μ,Ν ΰδίί λ ζζέθ μΝεαδΝαηπ δ δεσΝκιτΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ

Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝυπΫλΰ δκυΝηΫλκυμΝ κυΝπλΫηθκυέ ΣΫζκμ β 

λέαα αθαπ τ δΝ υηίδπ δεΫμΝ ξΫ δμ η Ν ααπ κίαε άλδαΝ εαδΝ ηυεσλδα μ,Ν εαδ ίκβγΪ κθΝ

ηπζκυ δ ησΝ κυΝ ΪφκυμΝη ΝκλΰαθδεάΝτζβΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

ΟδΝλέα μΝκηα κπκδκτθ αδ Ν τκΝετλδ μΝεα βΰκλέ μ:  δμΝλέα μ η ΰΪζβμΝ δαηΫ λκυ (> 2 

mm) πκυΝγ πλκτθ αδΝκδΝετλδ μ λέα μΝεαδ αθ δπλκ ππ τκυθΝΫθα υοβζσΝπκ κ σ βμΝλέααμΝ  

ίδκηΪαα εαδΝ Ϋξκυθ ζ δ κυλΰέ μΝ κηδεΫμ,Ν βζα ά,Ν άλδιβμ,Ν η αφκλΪμΝ εαδΝ απκγάε υ βμΝ

θ λκτΝ εαδ γλ π δευθΝ υ α δευθέΝ Ν τ λβΝ εα βΰκλέαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ δμΝ πδκ ηδελάμΝ

δαηΫ λκυ λέα μ (< 2 mm), πκυΝ ΫξκυθΝπμΝ ετλδκΝ λσζκΝ κυμΝ βθΝ ι λ τθβ βΝ εαδΝ πλσ ζβοβΝ

θ λκτ εαδ γλ π δευθΝ υ α δευθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ υηίδπ δεάΝ ξΫ βΝη Νηδελκκλΰαθδ ηκτμΝεαδΝ

βΝ βηδκυλΰέαΝηυεσλδααμΝΧDelrot εέΪέ,Νβί1ίΨ. 

 Μ Νελδ άλδκΝ βΝζ δ κυλΰδεσ β α,Ν κΝλδαδεσΝ τ βηαΝ δαελέθ αδ: Ν λέααΝαΰπΰσΝεαδΝ

λέααΝ απκλλσφβ βμ. ΟδΝ λέα μΝ αΰπΰκέΝ απκ ζκτθΝ κΝ ε ζ σΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμ,Ν

ίλέ εκθ αδ υθάγπμΝ Ν ίΪγκμΝ ηί - λίΝ cmΝ απσΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ ΪφκυμΝ αθΝ εαδΝ

αθαφΫλκθ αδΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ φγΪθκυθΝ Ν ίΪγκμΝ 1ιΝ - βίΝ mέΝ ΟΝ αλδγησμ κυμΝ

αγ λκπκδ έ αδΝηΫξλδΝ κθΝ λέ κΝάΝΫε κΝξλσθκΝαπσΝ βθΝ ηφΪθδ άΝ κυμέΝ θΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμ,Ν

βθΝπκδεδζέαΝεαδΝ βθΝβζδεέαΝ πθΝπλΫηθπθ,ΝΫξκυθΝ δΪη λκΝί,θΝ- θΝcmέΝΠΪθπΝ δμΝλέα μΝαυ ΫμΝ

ίλέ εκθ αδΝκδΝησθδη μΝλέα μ,ΝκδΝΝκπκέ μΝΫξκυθΝ δΪη λκΝί,βΝ- ί,θΝcmΝεαδ π ε έθκυθΝ κΝλδαδεσΝ

τ βηαΝκλδασθ δαΝη Ν υθ ξάΝ δαεζΪ π β, πκυΝ β έπμΝηπκλ έ θαΝφ Ϊ δΝ1,ηΝ - γΝmΝηΫξλδΝ

εαδ 1ίΝmΝαπσΝ κθΝεκλησΝ κυΝπλΫηθκυέΝ δμΝησθδη μΝλέα μΝεΪγ ΝξλσθκΝ ηφαθέακθ αδΝκδΝθΫ μΝ

πζΪΰδ μΝλέα μ,Ν βζα ά,Ν αΝαπκλλκφβ δεΪΝλδαέ δα,ΝπκυΝφΫλκυθΝπκζυπζβγάΝλδαδεΪΝ λδξέ δαΝεαδΝ

ηααέΝ η Ν δμΝ ησθδη μΝ λέα μΝ απκ ζκτθΝ βΝ λέααΝ απκλλσφβ βμ Χ δεσθαΝ 1έ1). Ν Ϊηπ ζκμ,Ν
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πκηΫθπμ,Ν παλκυ δΪα δΝ βθΝ δ δαδ λσ β αΝ θαΝ αθαπ τ δΝ πζκτ δκΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ σ κΝ Ν

πζΪ κμΝσ κΝεαδΝ ΝίΪγκμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

δεσθαΝ1.1: πκλλκφβ δεσΝλδαέ δκΝ δαξπλδ ηΫθκΝ Ναυθ μΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝηκλφκζκΰδεΪΝ

εαδΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ κυΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ Χαλδ λΪ) εαδΝ ησθδη μΝ λέα μΝ αΰπΰκέΝ Χ ιδΪΨΝ

ΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ. 

1.5 ΜκλφκζκΰέαΝ βμΝλέααμ 

Κα ΪΝ βθΝ ιΫ α βΝ βμΝθ αλάμΝλέααμΝ βζα ά,Ν κυΝαπκλλκφβ δεκτΝλδαδ έκυΝπαλα βλ έ αδΝ

θαΝ Ϋξ δΝ ΫθαΝ υπσζ υεκΝ ξλπηα δ ησΝ κΝ κπκέκμΝ η αίΪζζ αδ Ν πδκΝ εκυλσξλπηκ αΝ

πλκΰ θΫ λα ηάηα αΝ κυ (Delrot εέΪέ,Νβί1ίΨ. ΚΪγ Ναπκλλκφβ δεσ λδαέ δκΝαπκ ζ έ αδΝαπσ 

βθΝ εαζτπ λα,Ν βΝ αυθβΝ ατιβ βμΝ σπκυΝ έθαδΝ ηδαΝ η λδ πηα δεάΝ π λδκξά,Ν βΝ αυθβΝ

πδηάευθ βμ,Ν βΝαυθβΝαπκλλσφβ βμΝη Ν αΝλδαδεΪΝ λδξέ δα,Ν βΝαυθβΝ δαφκλκπκέβ βμΝεαδΝ βΝ

αυθβΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝπζΪΰδπθΝλδαυθ Χ δεσθαΝ1έβΨέ  βθΝαυθβΝαπκλλσφβ βμΝαπαθ υθ αδΝ αΝ

απκλλκφβ δεΪΝ λδξέ δα,Ν αΝκπκέαΝ ξβηα έακθ αδΝαπσΝ πδηάευθ βΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ λυηα κμΝ

πθΝ ευ Ϊλπθ βμΝ λέααμέΝ ΣαΝ λδαδεΪ λδξέ δαΝ αυιΪθκυθΝ εα ΪΝ πκζτΝ βθΝ απκλλκφβ δεάΝ

πδφΪθ δαΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝΧ αυλαεΪεβμΝεέΪ., 2010). 

ΝαθΪπ υιβΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝφαέθ αδΝθαΝΰέθ αδΝ δαελδ ΪΝ Ν τκΝφΪ δμ, απσΝ

βθΝ Ϋεπ υιβΝ πθΝ κφγαζηυθΝ ηΫξλδΝ βθΝ Ϊθγδ β εαδΝ Ν τ λβΝ φΪ β, η ΪΝ βθΝ υΰεκηδ άΝ



   9 

ηΫξλδΝ βΝφυζζσπ π β.  ΝΫλ υθαΝπκυΝ Ϋΰδθ Ν Ν ΰεα βηΫθκυμΝαηπ ζυθ μΝίλΫγβε Νσ δΝβΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝαπκλλκφβ δευθ λδαδ έπθ ΰέθ αδΝ Ν τκΝ Ϊ δαΝ κΝ Ϊ δκΝπλδθ βθΝΪθγδ β εαδΝ

η ΪΝ κΝπΫλαμΝ βμΝ υΰεκηδ άμ. λΫγβε  σ δΝπαλΪΰκθ αδΝ30.000 θΫαΝαπκλλκφβ δεΪ λδαέ δα, η Ν

ηΫ κΝηάεκμΝ1γΝmm, πκυΝΫξκυθ, σηπμ, ηδελάΝ δΪλε δαΝαπάμΝεαδΝ ξ σθΝσζαΝθ ελυθκθ αδ αΝ

ηΫ αΝ κυΝ εαζκεαδλδκτΝ ΧMckenry, 1984ΨέΝ θαφκλΫμΝ κυ Delrot (2010) έξθκυθΝ σ δΝ βΝ

αθΪπ υιβΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαγ’ σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝεαζκεαδλδκτέ Ν

ιΪπζπ βΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ παλΪΰκθ μΝ π λδίαζζκθ δεκτμ,Ν

αφδεκτμ,Ν εαζζδ λΰβ δεκτμΝ εαδΝ ΰκθδ δαεκτμΝ θθκυθ αμ, κΝ έ κμΝ κυΝ ξλβ δηκπκδκτη θκυΝ

υπκε δηΫθκυΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ ηίκζδα ηΫθβΝ Ν αυ σΝ πκδεδζέα (Delrot εέΪέ,Ν βί1ίΨ. 

τηφπθαΝ η Ν κθ Mckenry Χ1λκζΨΝ Ν Ϋλ υθαΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν Ν ΰεα βηΫθκυμΝ αηπ ζυθ μΝ βΝ

πκδεδζέα Thompson Seedless, ηίκζδα ηΫθβΝ κΝ υπκε έη θκΝ Salt Creek έξ  η ΰαζτ λκΝ

λδαδεσΝ τ βηαΝαπσΝσ δΝβΝπκδεδζέαΝ βθΝαυ σλδαβΝ βμΝηκλφάέ 

   βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ π λδσ κυΝ ίζΪ β βμ,Ν αΝ απκλλκφβ δεΪΝ λδαέ δαΝ ηφαθέακθ αδΝ Ν

πκζτΝη ΰΪζκΝ αλδγησΝ δμΝ ησθδη μΝλέα μΝ ηδελάμΝ δαηΫ λκυέΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ π λδσ κυΝ

ίζΪ β βμ,Ν βΝ πζ δκθσ β αΝ πθΝ λδαδ έπθΝ ιβλαέθ αδΝ η λδεΫμΝ ί κηΪ μΝ απσ βθΝ ηφΪθδ άΝ

κυμΝεαδΝαθΪζκΰκμΝαλδγησμΝ βηδκυλΰ έ αδΝ δμΝπζΪΰδ μΝλέα μ,Ν ε έΝσπκυΝκδΝ αφδεΫμΝ υθγάε μΝ

έθαδΝπ λδ σ λκΝ υθκρεΫμέΝ Ν θΫελπ βΝεαδΝ θ πηΪ π βΝ πθΝλδαδ έπθΝ κΝ Ϋ αφκμ,ΝεαγυμΝ

εαδΝ βΝ υθ ξάμΝ απσπ π βΝ πθΝ θ ελυθΝ δ υθΝ κυΝ φζκδκτΝ πθΝ αυθ πθΝ λδαυθ απκ ζκτθΝ

βηαθ δεάΝπβΰάΝατιβ βμΝ βμΝκλΰαθδεάμΝκυ έαμΝ κυΝ Ϊφκυμ,Νη Ν υθκρεάΝ πδλλκάΝ βΝ λΪ βΝ

κυΝηδελκίδαεκτΝπζβγυ ηκτ,Ν δ δαέ λαΝ αΝίαγτ λαΝ λυηα αΝ κυΝ ΪφκυμέΝΌ αΝαπσΝ αΝ

απκλλκφβ δεΪΝ λδαέ δαΝ πδίδυ κυθ,Ν αυιΪθκθ αδΝ Ν ηάεκμΝ εαδΝ πΪξκμΝ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ

π λδσ κυΝ ίζΪ β βμ,Ν η α λΫπκθ αδΝ Ν ησθδη μΝ λέα μΝ εαδΝ υηη ΫξκυθΝ κθΝ ε θ λδεσΝ

ε ζ σΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμέΝΟΝηβξαθδ ησμΝ δα άλβ βμΝαυ υθΝ πθΝλδαδ έπθΝφαέθ αδΝθαΝ

κφ έζ αδΝ Ν κληκθδεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέ H η αίκζδεάΝ λα βλδσ β α 

πθΝ λδαυθ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ βθΝ βζδεέαΝ βμΝ λέααμΝ εαδΝ αυιΪθ αδΝ βηαθ δεΪΝ αΝ θ υ λαΝ

απκλλκφβ δεΪ λδαέ δαΝεαδΝ λδξέ δαΝΧDelrot εέΪέ,Νβί1ίΨ. 

 H εαζτπ λα π λδίΪζ δΝ κΝ πΪελδκΝ η λέ πηαέΝ έθαδΝ δ σμΝ πκυΝ απκ ζ έ αδ απσΝ

παλ ΰξυηα δεΪΝ ετ αλαΝ εαδΝ πλκ α τ δΝ κθ η λδ πηα δεσΝ δ σ,Ν θυΝ αΝ ιπ λδεΪ βμΝ

ετ αλαΝπαλΪΰκυθΝεαδΝ εελέθκυθΝκυ έ μΝ δ υεκζτθκθ αμ βΝ δ έ υ β βμΝλέααμΝ κΝΫ αφκμ. 

 αΝ ετ αλα κυΝ παλ ΰξτηα κμΝ βμΝ εαζτπ λαμΝ υπΪλξκυθΝ πκζζκέΝ ηδελκέΝ αητζζκεκεκδ,Ν κδΝ

α σζδγκδ, πκυΝ ξλβ δη τκυθ πμΝ πλκμΝ βθΝ αθ έζβοβ κυΝ λ γέ ηα κμ βμΝ ίαλτ β αμ,Ν κυΝ

ΰ π λκπδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ υ λκ λκπδ ηκτΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ, 2006). ΣκΝ ηάεκμΝ βμΝ εαζτπ λαμΝ
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πλαε δεΪΝ παλαηΫθ δΝ αγ λσ,Ν δσ δΝ υπΪλξ δΝ δ κλλκπέαΝ η αιτΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ πκυΝ

εα α λΫφκθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δ έ υ βΝ βμΝ λέααμ κΝ Ϋ αφκμ εαδΝ πθΝ θΫπθΝ ευ ΪλπθΝ πκυΝ

ξβηα έακθ αδ απσΝ κΝη λδ πηα δεσΝδ σ, κΝεαζυπ λκΰσθκέΝΟΝξλσθκμΝπζάλκυμΝαθαθΫπ βμΝ

πθΝευ ΪλπθΝ έθαδΝπκζτΝηδελσμ,ΝΫθαΝάΝ τκΝ δεκ δ λΪπλαέΝ Νη αίκζδεάΝ λα βλδσ β ΪΝ

κυμΝ υηίΪζζ δΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ υθκρευθΝ υθγβευθΝ βΝλδασ φαδλαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

κυΝ εα ΪζζβζκυΝ ηδελκίδαεκτΝ πζβγυ ηκτΝ η Ν βθΝ απκίκζάΝ κλΰαθδευθΝ κιΫπθΝ Χ ρίαζΪεβμΝ

εέΪέ, 2005). 

 ΠΪθπΝ απσΝ βθΝ εαζτπ λαΝ θ κπέα αδΝ βΝ η λδ πηα δεάΝ αυθβ,Ν πκυΝ έθαδΝ βΝ αυθβΝ

ατιβ βμΝ βμΝ λέααμΝ σπκυΝ παλα βλ έ αδ αυιβηΫθβΝ ηδ π δεάΝ λα βλδσ β αΝ ΧΦαλΪμ εέΪέ,Ν

βίίθΨέΝ Νη λδ πηα δεάΝπ λδκξάΝ βμΝλέααμ,Ν Ναθ έγ βΝη Ν κΝίζα σ,Νίλέ ε αδΝ ΝηδελάΝ

απσ α βΝ απσΝ κΝ ΪελκΝ κυΝ λδαδ έκυ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ εκλυφαέκΝ η λέ πηαΝ εαδΝ αΝ

πλπ κΰ θάΝ η λδ υηα αΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ αυ σ,Ν σππμΝ έθαδΝ κ εαζυπ λκΰσθκ,Ν κΝ

ληα κΰσθκΝ πκυΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝ πδ ληέ αΝ εαδΝ πδγαθσθΝ δμΝ ιπ λδεΫμΝ λυ δμΝ κυΝ

φζκδυ κυμΝπαλ ΰξτηα κμ,Ν κΝπλκεΪηίδκ, απσΝ κΝκπκέκΝπλκΫλξκθ αδΝ αΝπλπ κΰ θάΝ κδξ έαΝ

κυΝβγηκτΝεαδΝ κυΝιτζκυ εαδΝ κΝγ η ζδυ μ η λέ πηαΝ ΝπκυΝ έ δΝ κΝφζκδυ μΝπαλΫΰξυηαΝ

εαδΝ βθΝ θ λδυθβέΝΜ αιτΝ πθΝη λδ πηα δευθΝευ ΪλπθΝ βμΝαυθβμΝατιβ βμ,Ν κΝηάεκμΝ βμΝ

κπκέαμΝ ευηαέθ αδΝ απσΝ 1Ν ΫπμΝ γΝ mm,Ν υπΪλξ δΝ η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ πζα ηκ ηυθ,Ν πκυΝ

δα λαηα έακυθ εαγκλδ δεσΝ λσζκΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ ευ ΪλπθέΝ Ν λα βλδσ β αΝ κυΝ

η λδ υηα κμΝπλκςπκγΫ δΝ κΝ λΫγδ ηαΝ πθΝευ κεδθδθυθ,Ν θυΝ βθΝευ αλκ δαέλ βΝ θδ ξτ δΝ

βΝ υΰεΫθ λπ βΝ βμΝ αυιέθβμ,Ν πκυΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ βθΝ αυιαθση θβΝ εκλυφάΝ κυΝ ίζα κτΝ

Χ αυλαεΪεβμ, 2013). 

θ υθ ξ έαΝ δαελέθ αδΝβΝαυθβΝ πδηάευθ βμΝσπκυΝ αΝ ετ αλα πδηβετθκθ αδ εα ΪΝ

ηάεκμ εαδΝ δΪη λκΝ εαδΝ αλξέακυθΝ θαΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίθΨέ Ν ατιβ άΝ

πδ υΰξΪθ αδΝ η Ν δα κξδεΫμΝ ΰεΪλ δ μΝ εαδΝ εα ΪΝ Ν ηάεκμΝ δαδλΫ δμΝ εαδΝ η Ν πδηάευθ βΝ πθΝ

θΫπθΝ ευ ΪλπθέΝ Ν Ϊθυ βΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ Ϋεφλα βΝ ΰκθδ έπθΝ πκυΝ έθαδΝ

υπ τγυθαΝ ΰδαΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ πκζυ αεξαλδ υθΝ εαδΝ πθΝ πλπ ρθυθΝ κυΝ ευ αλδεκτΝ

κδξυηα κμ,Ν τθγ βΝ κ ηπζυ υθ,Ν τθγ βΝ δ δευθΝ πλπ ρθυθΝ πκυΝ λυγηέακυθΝ βθΝ έ κ κΝ

κυΝ θ λκτΝ αΝ ετ αλαΝ εαδΝ η αφκλΪΝ δσθ πθΝ εαζέκυ κΝ ξυηκ σπδκέΝ Ν πδηάευθ βΝ εαδΝ

ατιβ βΝ πθΝευ ΪλπθΝ θδ ξτ αδ απσΝ βθΝπαλκυ έαΝΰδίί λ ζζδθυθ,ΝβΝ τθγ βΝ πθΝκπκέπθΝ

πΪΰ αδΝ απσΝ βθΝ αυιέθβέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν βΝ αυθβΝ πδηάευθ βμΝ απκ ζ έΝ εαδΝ βθΝ π λδκξάΝ

ε άζπ βμΝ πθΝ αθ δ λΪ πθΝ βμΝ λέααμΝ αΝ δΪφκλαΝ λ γέ ηα αΝ η Ν κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ

λκπδ ηυθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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Ν πση θβΝπ λδκξάΝ βμΝθ αλάμΝλέααμΝΫξ δΝπκζζΪΝ πδφαθ δαεΪ λδξέ δαΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝ

πλκ είκζΫμΝ πθΝ πδ ληδευθΝευ ΪλπθΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11ΨέΝ ΝαυθβΝαυ άΝ ε έθ αδΝ ΝηάεκμΝ

8 - 1ίΝmΝπ λέπκυΝεαδΝξαλαε βλέα αδΝαπσΝ βθΝπαλκυ έαΝ πθΝπκζυΪλδγηπθΝλδαδευθΝ λδξδ έπθ,Ν

πκυΝ αυιΪθκυθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ απκλλσφβ βμΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίθΨέ ΣαΝ λδαδεΪΝ λδξέ δαΝ

πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κυμΝ λδξκίζΪ μ,Ν ετ αλαΝ βμΝ πδ ληέ αμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ηάεκμΝ βίίΝ ηm,Ν

δΪη λκΝ1ί – 15 ηm,Νπυεθσ β αΝγίί - ζίίΝαθΪΝmm2
 εαδΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝ κΝθίΣΝ βμΝ

απκλλκφβ δεάμΝ λδαδεάμΝ πδφΪθ δαμέΝ ΟΝ αλδγησμ,Ν κΝ ηάεκμΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ πθΝ

λδξδ έπθΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κΝ έ κμ,Ν βθΝ πκδεδζέα,Ν αφδεκτμΝ εαδΝ κληκθδεκτμΝ παλΪΰκθ μέΝ

Φαέθ αδ σ δΝ κΝ αδγυζΫθδκΝ θδ ξτ δΝ κΝ ξβηα δ ησΝ εαδΝ βΝ δαφκλκπκέβ άΝ κυμέΝ

Τπκ βλέα αδΝσ δΝκΝαλδγησμΝ πθΝ λδξδ έπθΝαθΪΝξδζδκ σΝ έθαδΝ υσηδ δΝφκλΫμΝη ΰαζτ λκμΝ Ν

ζαφλΪΝσιδθαΝ ΪφβΝη ΝpώΝη,ιΝαπ’ σ δΝ Ν ζαφλΪΝαζεαζδεΪΝ ΪφβΝη ΝpH 7,5, ξπλέμΝαυ σΝθαΝ

φαέθ αδΝσ δΝ πβλ Ϊα δΝ βΝγλΫοβΝάΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝπλΫηθπθ (Richards, 1983)έΝ Ν δΪλε δαΝ

απάμΝ πθΝ λδξδ έπθΝ έθαδΝ πκζτΝ ηδελά,Ν η λδευθΝ βη λυθΝ άΝ ί κηΪ πθέΝ θΝ εαδΝ αΝ λδαδεΪΝ

λδξέ δαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ υηίΪζζκυθΝ βηαθ δεΪΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ απκλλσφβ βμΝ κλδ ηΫθπθΝ

ηαελκ κδξ έπθ,Ν σππμΝ κΝ φυ φκλκμΝ εαδΝ κΝ εΪζδκ,Ν θΝ φαέθ αδΝ θαΝ πβλ ΪακυθΝ βθΝ

απκλλσφβ βΝ πθΝδσθ πθΝ δ άλκυΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

Ν ζ υ αέα π λδκξάΝ έθαδΝαυθβΝ δαφκλκπκέβ βμΝεαδΝ ξβηα δ ηκτ εα αίκζυθΝθΫπθΝ

πζΪΰδπθΝλδαυθέΝ  αυθβ δαφκλκπκέβ βμΝ πθΝευ ΪλπθΝ κυ ε θ λδεκτΝευζέθ λκυΝ βμΝλέααμΝβΝ

κθκηααση θβΝ αυθβΝ δαφκλκπκέβ βμ εαδΝβΝ αυθβΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝεαδΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝθΫπθΝ

πζΪΰδπθΝ λδαυθΝ ηφαθέακθ αδΝ δα κξδεΪέΝ  βΝ αυθβΝ δαφκλκπκέβ βμ ηφαθέα αδΝ η ΰΪζκμΝ

αλδγησμΝ λδαδευθΝ λδξδ έπθέΝ Ν αυθβΝ ξβηα δ ηκτΝ πθΝ εα αίκζυθΝ εαδΝ βμΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝ

θΫπθΝπζΪΰδπθΝλδαυθΝ θ κπέα αδΝ Ναπσ α βΝ1ί - 1βΝcmΝαπσΝ κΝαελσλλδακΝΧ αυλαεΪεβμ,Ν

2013). ΟδΝ εα αίκζΫμΝ πθΝ πζΪΰδπθΝ λδαυθΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝ τοκμΝ εαδΝ απΫθαθ δΝ απσΝ αΝ

πλπ κιυζδεΪΝ αΰΰ έαΝ εαδΝ πλκΫλξκθ αδ,Ν ευλέπμ,Ν απσΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ κυΝ

π λδευεζέκυΝ πκυΝ έθκυθΝ δμΝ πζΪΰδ μΝ λέα μΝ δαπ λθυθ αμΝ κθΝ φζκδσΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίθΨέΝ Ν

ι λξση θβ λέαα πλκ α τ αδΝ απσΝ αΝ ετ αλαΝ πκυΝ παλΪΰκθ αδΝ απσΝ βθΝ θ κ ληέ αΝ

ξβηα έακθ αμΝηδα πλκ α υ δεάΝ δίΪ αΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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δεσθαΝ 1έβμΝ Μδελκ εκπδεάΝ παλα άλβ βΝ πθΝ λδαδευθΝ λδξδ έπθΝ Χαλδ λΪΨ, βμΝ

εαζτπ λαμΝ η Ν κυμΝ ξβηα δαση θκυμΝ αηυζκπζΪ μΝ κΝ α ΰξυηαΝ ΧεΫθ λκΨΝ ΧΠβΰάμΝ

ΦαλΪμΝεέΪέ, βίίλΨΝεαδΝ κυΝ ξβηα δ ηκτΝεαδΝ ισ κυΝλδαδεάμΝεα αίκζάμΝ Χ ιδΪΨΝ ΧΠβΰάμΝ

 αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ  

1.6 θα κηέαΝ βμΝλέααμΝ 

1.6.1 Πλπ κΰ θάμΝ κηά 

Ναθα κηδεάΝ κηάΝ βμΝλέααμΝ πβλ Ϊα δΝ βΝηκλφά,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ δμΝδ δσ β ΫμΝ βμΝ

εαδΝ δαελέθ αδΝ Ν πλπ κΰ θάΝ εαδΝ υ λκΰ θάΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ν αθα κηέαΝ κυΝ

λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝ αηπΫζκυΝ παλκυ δΪα δΝ αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ αθα κηέαμΝ πθΝ

δεκ υζά κθπθ φυ υθΝη Ν εΪπκδ μΝ δ δαδ λσ β μΝ ΧRichards, 1983ΨέΝΠλαΰηα κπκδυθ αμΝ ηδαΝ

ΰεΪλ δαΝ κηάΝ βθΝ αυθβΝ πθΝ λδαδευθΝ λδξδ έπθΝ δαελέθκθ αδΝ δΪφκλκδΝ δ κέΝ απσΝ κυμΝ

κπκέκυμΝαπκ ζ έ αδΝβΝθ αλάΝλέααέΝ Ν κηάΝ βμΝθ αλάμΝλέααμΝ Ναυ σΝ κΝ πέπ κΝκθκηΪα αδΝ

πλπ κΰ θάμΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ βηδκυλΰ έ αδ απσΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ πλπ κΰ θκτμΝ

η λδ υηα κμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ κΝφζκδσΝεαδΝ κθΝε θ λδεσΝετζδθ λκέΝΟΝφζκδσμΝαπκ ζ έ αδΝ

απσΝ βθΝ πδ ληέ α,Ν κΝφζκδυ μΝπαλΫΰξυηαΝεαδΝ βθΝ θ κ ληέ α,Ν θυΝκΝε θ λδεσμΝετζδθ λκμΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ π λδετεζδκ,Ν δμΝ πλπ κΰ θ έμΝ βγηυ δμΝ εαδΝ ιυζυ δμΝ ηέ μΝ εαδΝ βθΝ

θ λδυθβΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ Χ δεσθαΝ1έγΨ. 

Ν πδ ληέ αΝ απκ ζ έ αδΝαπσΝ τκΝ δίΪ μΝευ ΪλπθΝεαδΝγ πλ έ αδΝσ δΝπλκΫλξ αδΝ

απσΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝ πλπ κ Ϋληα κμ. ΣαΝ ετ αλαΝ κυΝ πλκ π Ϋληα κμΝ

δαφκλκπκδκτθ αδΝ πλκμΝ ΫθαΝ λυηαΝ πδ ληδευθΝ ευ ΪλπθΝ ξπλέμΝ σηα αΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν

βίίλΨέΝ Ν πδ ληέ αΝ παλκυ δΪα δΝ τθ κηκΝ ετεζκΝ απάμΝ εαδ η ΪΝ βΝ θΫελπ άΝ βμ, κδΝ

η ΰαζτ λβμΝβζδεέαμΝ λέα μΝ εαζτπ κθ αδΝ απσΝ βθΝ ιπ ληέ α,Ν ηδαΝ δίΪ αΝπλκ α υ δευθΝ
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ευ ΪλπθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ υπκ ληέ αΝ εαδΝ ΫξκυθΝ υπκ έΝ δαφσλκυΝ ίαγηκτ 

φ ζζκπκέβ βέΝ ΣαΝ ετ αλαΝ βμΝ έθαδΝ ηδελΪΝ λΪΰπθκυ άΝ κλγκΰυθδκυ ξάηα κμΝ εαδΝ

εαγέ αθ αδΝυπ λ λκφδεΪΝ ΝυοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝδσθ πθΝαλΰδζέκυΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ 

ΣκΝ ξλυηαΝ πθΝ θ αλυθΝ λδαυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ζ υεσ - ελ ηυ μΝ άΝ εα αθσέΝ ΣκΝ

εα αθσΝ ξλυηαΝηπκλ έΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βθΝ κι έ π βΝ πθΝφαδθκζυθΝπκυΝαπ ζ υγ λυθκθ αδΝ

απσΝ αΝ εα λαηηΫθαΝ πδ ληδεΪΝ ετ αλαέΝ θΝ ΫξκυθΝ πζάλπμΝ απκ αφβθδ γ έΝ κδΝ

παλΪΰκθ μΝ πκυΝ πλκεαζκτθΝ εαδΝ πδ λκτθΝ βΝ η λδεάΝ φ ζζκπκέβ βΝ πθΝ υπκ ληδευθΝ

ευ Ϊλπθ,Ν αζζΪΝ φαέθ αδΝ σ δΝ θ υ ξ έακθ αδ η Ν βθΝ απκ σηβ βΝ κυΝ φζκδκτΝ ΧRichards, 

1λκγΨέΝ Έξ δΝ δαπδ πγ έΝ σ δΝ κΝ ίαγησμΝ εαδΝ βΝ αξτ β αΝ φ ζζκπκέβ βμΝ έθαδΝ η ΰαζτ λα κΝ

εαζκεαέλδ,ΝσπκυΝβΝγ ληκελα έαΝ κυΝ ΪφκυμΝ έθαδΝυοβζάΝεαδΝβΝπ λδ ε δεσ β αΝ Νυΰλα έαΝ

ξαηβζάΝ ΧόreemanΝ εαδΝ Smart, 1λιθΨέΝ  Ν ιβλΪ Ϊφβ,Ν βΝ φ ζζκπκέβ βΝ πθΝ λδαδ έπθ έθαδΝ

κζκεζβλπ δεάΝηΫξλδΝ κΝαελσλλδακ,Ν σ αθΝσηπμΝκδΝ υθγάε μΝ ΰέθκυθΝ υθκρεΫμ,Ν αεσηβΝεαδΝ αθΝ

Ϋξ δΝπ λΪ δΝαλε σμΝξλσθκμ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝατιβ βΝ πθΝλδαυθΝ έ Νη ΝαθαΰΫθθβ βΝαπσΝ κΝ

φ ζζκπκδβηΫθκΝ αελσλλδακ,Ν έ Ν η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θΫπθΝ πζΪΰδπθΝ λδαυθέΝ Θ πλ έ αδΝ σ δΝ βΝ

η λδεάΝ άΝ κζδεάΝ φ ζζκπκέβ βΝ βμΝ υπκ ληέ αμΝ πδ λΫπ δΝ βΝ λέαα,Ν εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

πλπ κΰ θκτμΝ αθΪπ υιβμ,Ν θαΝ αθΫξ αδΝ δμΝ υ η θ έμΝ αφδεΫμΝ υθγάε μΝ ξπλέμΝ θαΝ

εα α λΫφ αδΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Μ λδεΫμΝ φκλΫμ,Ν πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ

υ λκΰ θκτμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ λέααμ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝ απκ σηβ βμΝ πθΝ δ υθΝ κυΝ φζκδκτ,Ν

παλα βλκτθ αδΝφ ζζκπκδβηΫθ μΝεβζέ μΝηδελάμΝΫε α βμΝ Νθ αλΫμΝζ υεΫμΝλέα μΝπλπ κΰ θκτμΝ

αθΪπ υιβμ,ΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπλκεαζΫ κυθΝεα α λκφάΝ πθΝ υ λπθΝδ υθΝΧRichards, 1983). 

ΚΪ πΝ απσ βθΝ πδ ληέ αΝ παλκυ δΪα αδΝ ηδαΝ π λδκξάΝ η Ν κΝ Ϋπμ 1ίΝ δίΪ μΝ

παλ ΰξυηα δευθΝ ευ ΪλπθΝ κθκηααση θβ πμΝ φζκδυ μΝ παλΫΰξυηαΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ ΣκΝ

φζκδυ μΝ παλΫΰξυηαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ γ η ζδυ μ η λέ πηαΝ εαδΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ

παλ ΰξυηα δεΪ απκγβ αυλδ δεΪΝ ετ αλαΝ πζκτ δα Ν ΪηυζκΝ εαδΝ η Ν η ΰΪζκυμΝ

η κευ ΪλδκυμΝ ξυλκυμΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίλΨέ ΣαΝπαλ ΰξυηα δεΪΝ ετ αλαΝ θΝ δα Ϊ κθ αδΝ

αε δθκ δ υμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ α τηη λβΝ δΪ αιβέΝ βηαθ δεσΝ αηπ ζκεκηδεσ ΰθυλδ ηαΝ πθΝ λδαυθΝ

πθΝ δ υθΝ εαδΝ πκδεδζδυθΝ βμΝ αηπΫζκυΝ απκ ζ έΝ βΝ παλκυ έαΝ δ δευθΝ ευ Ϊλπθ,Ν πθΝ

δ δκίζα υθ,Ν πκυΝ ξβηα έακυθΝ βΝ ΫπμΝ 1ίΝ υθ ξση θ μΝ δίΪ μΝ εαδΝ π λδΫξκυθΝ δμΝ λαφέ μ,Ν

βζα ά,Νζ π κτμΝελυ ΪζζκυμΝκιαζδεκτΝα ί έκυ,ΝηάεκυμΝζίΝ- θίΝηmΝεαδΝπζΪ κυμΝ1Ν- 1,5 

ηmΝ εαγυμΝ εαδΝ αθέθ μΝ ΧRichards, 1983)έΝ  Ν εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμΝ φαέθ αδΝ θαΝ πλκεαζ έ αδΝ

απκ σηβ βΝ πθΝ ευ Ϊλπθ κυΝ φζκδκτΝ Ϋ κδ μΝ π λδπ υ δμΝ έθαδΝ κδΝ υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ

δσθ πθΝαλΰδζέκυ,Ν θυΝ Νπ λδπ υ δμΝπλκ ίκζάμΝαπσΝ κθΝητεβ αΝP. cinnamomi παλα βλ έ αδΝ
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υ λσζυ βΝ θαυηδεάμΝ φτ βμΝ πθΝ κδξπηΪ πθΝ πθΝ φζκδπ υθΝ ευ Ϊλπθ,Ν άΝ αεσηβΝ εαδΝ

πζα ησζυ βέΝ  Ν π λδπ υ δμΝ η λδεάμΝ άΝ κζδεάμΝ εα α λκφάμΝ βμΝ πδ ληέ αμ,Ν αΝ ετ αλαΝ

κυΝ φζκδυ κυμΝ παλ ΰξτηα κμΝ απκ ζκτθΝ βθΝ ιπ λδεάΝ λυ βΝ ευ ΪλπθΝ βμ λέααμΝ εαδΝ

απκφ ζζυθκθ αδΝ η λδευμΝ εαδΝ ξβηα έακυθΝ βθΝ ιπ ληέ α,Ν έ Ν κζκεζβλπ δεΪΝ κπσ Ν

ξβηα έα αδΝκΝφ ζζσμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

ΣκΝ π λδεσ λυηαΝ κυΝ φζκδκτΝ πλδθΝ απσΝ κθΝ ε θ λδεσΝ ετζδθ λκΝ απκ ζ έΝ βθΝ

θ κ ληέ α,Ν βΝ κπκέαΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κΝ γ η ζδυ μ η λέ πηαΝ εαδΝ δαφκλκπκδ έ αδΝ Ν

απσ α βΝ θθίΝ ηmΝ π λέπκυΝ απσΝ κΝ ΪελκΝ βμΝ λέααμΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΣαΝ θ κ ληδεΪΝ

ετ αλαΝ παλκυ δΪακυθΝ ηδαΝ δ δεάΝ ζπλέ α,Ν πΪξυθ βΝ βζα άΝ αΝ κδξυηα αΝ κυμΝ

κθκηααση θβΝπμΝεα παλδεάΝζπλέ αΝπκυΝ έθαδΝπζκτ δαΝ Ν κυί λέθβέΝ Ν κυί λέθβΝπμΝΫθαΝ

α δΪίλκξκΝεαδΝα δαπΫλα κ υζδεσΝ ηπκ έα δΝ βθ απκπζα δεάΝεέθβ βΝαθαΰεΪακθ αμΝ κΝθ λσΝ

θαΝ π λΪ δΝ δαηΫ κυΝ κυΝ πλπ κπζΪ β πθΝ θ κ ληδευθΝ ευ ΪλπθΝ κθ ε θ λδεσΝ

ετζδθ λκέΝ υ σΝφαέθ ΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ β υ ΝθαΝ ζΫΰξ αδΝ σ κΝβΝ έ κ κμ 

αζζΪΝευλέπμΝβΝΫικ κμΝτ α κμΝαπσΝ κθΝε θ λδεσΝετζδθ λκέΝ θΝεαδΝ δμΝυλδη μΝλέα μΝ υθάγπμ 

αΝ θ κ ληδεΪΝ ετ αλαΝ αθαπ τ κυθ παξδΪΝ υ λκΰ θάΝ κδξυηα α,Ν παλαηΫθκυθΝ εαδΝ

εΪπκδαΝετ αλαΝξπλέμΝπαξτθ δμΝ αΝζ ΰση θαΝ δ ικ δεΪΝετ αλαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝεκθ ΪΝ δμΝ

π λδκξΫμΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ εαδΝ κΝ ιτζπηαΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ ευζέθ λκυΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίλΨέ  β 

πλπ κΰ θάΝ λέαα,Ν υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ δσθ πθΝ αλΰδζέκυΝ πλκεαζκτθΝ υ υλ υ βΝ αθδθυθ 

αΝετ αλαΝ βμΝ θ κ ληέ αμέ 

ΟΝε θ λδεσμΝετζδθ λκμΝ έθαδΝβΝπ λδκξάΝ βμΝλέααμΝ π λδεΪΝ βμΝ θ κ ληέ αμΝεαδΝη Ν

φκλΪΝ απσΝ ΫιπΝ πλκμΝ αΝ ηΫ αΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ π λδετεζδκ,Ν κθΝ αΰΰ δυ βΝ δ σΝ εαδΝ βθΝ

θ λδυθβΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ ΟδΝ αΰπΰκέΝ δ κέΝ εα αζαηίΪθκυθΝ βθΝ ε θ λδεάΝ π λδκξάΝ βμΝ

λέααμΝ βηδκυλΰυθ αμ κθΝε θ λδεσΝάΝαΰπΰσΝετζδθ λκέΝΣκΝ ιπ λδεσΝ λυηαΝ πθΝευ Ϊλπθ 

κυΝ ε θ λδεκτΝ ευζέθ λκυ, αυ σΝ πκυΝ θ κπέα αδΝ βζα άΝ η ΪΝ βθΝ θ κ ληέ αΝ κθκηΪα αδΝ

π λδετεζδκΝ ΧΦαλΪμΝ εέΪέ,Ν βίίλΨέ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ η λδ πηα δεσΝ δ σΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ Ν

ζαθγΪθκυ αΝ εα Ϊ α β,Ν απκ ζ έ αδΝ απσΝ γΝ ΫπμΝ ηΝ δίΪ μ ευ ΪλπθΝ η Ν πκζτΝ ζ π ΪΝ

κδξυηα αΝξπλέμΝη κευ ΪλδκυμΝξυλκυμ,Ν θαζζα ση θαΝη Ν αΝετ αλαΝ βμΝ θ κ ληέ αμΝ

εαδΝ ξβηα έα δΝ δμΝ θΫ μ,Ν πζΪΰδ μΝ λέα μΝ βζα ά,Ν αΝ απκλλκφβ δεΪΝ λδαέ δαέΝ ΟθκηΪα αδΝ εαδΝ

λδακΰσθκΝ λυηαέΝΣκΝπ λδετεζδκΝπκυΝίλέ ε αδΝαπΫθαθ δΝαπσΝ κθΝπλπ κΰ θάΝβγησΝ υθάγπμΝ

έθαδΝ π λδ σ λκΝ απσΝ ε έθκΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ απΫθαθ δΝ απσΝ κΝ πλπ κΰ θΫμΝ ιτζκΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Ν2013). 
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π λδεΪ υπΪλξκυθΝ αΝ βγηυ βΝ αΰΰ έα,Ν βζα ά,Ν βΝ ίέίζκμΝ εαδΝ αΝ ιυζυ β αΰΰ έα,Ν

βζα ά,Ν κΝ ιτζπηα,Ν αΝ κπκέαΝ έθαδΝ δα αΰηΫθαΝ εα ΪΝ ηέ μΝ κδΝ κπκέ μΝ δαξπλέακθ αδΝ

η αιτΝ κυμΝ απσΝ η λδ πηα δεσΝ δ σ,Ν κΝ εΪηίδκΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ ΟΝ πλπ κΰ θάμΝ βγησμΝ

απκ ζ έ αδΝ ιπ λδεΪΝαπσΝ κθΝπλυ κΝβγησΝεαδΝ π λδεΪΝαπσΝ κθΝη αβγησ,Ν δα Ϊ αδΝ

κικ δ υμΝΫξκθ αμ ε θ λκησζκΝεα τγυθ β,Ν θυ παλΪζζβζα θΝυπΪλξκυθ υθκ ΪΝετ αλαΝ

εαδΝ βγηυ δμΝ έθ μέΝ ΣκΝ πλπ κΰ θΫμΝ ιτζκΝ απκ ζ έ αδΝ απσ πλυ κιυζδεΪΝ εαδ η αιυζδεΪΝ

αΰΰ έαέΝ ΟδΝ πλπ κΰ θ έμΝ βγηαΰΰ δυ δμΝ ηέ μ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ευηαέθκθ αδΝ απσΝ βΝ - ηΝ άΝ

π λδ σ λ μ,Ναπκ ζκτθΝ κΝαΰπΰσΝ τ βηαΝ βμΝλέααμ,Ν δα Ϊ κθ αδΝ Ν ξάηαΝ φΪθβμΝεαδΝ

θαζζΪ κθ αδΝη αιτΝ κυμ,Ν ξβηα έακθ αμΝ υθ ξση θβΝ άζβέΝ θΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ

βγηαΰΰ δπ υθΝ ηέ πθ,ΝπκυΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ κΝ έ κμ εαδΝ βθ πκδεδζέαΝ βμΝαηπΫζκυ,ΝκδΝλέα μΝ

δαελέθκθ αδΝ Ν δαλξδεΫμ,Ν λδαλξδεΫμΝάΝπκζυαλξδεΫμΝΧ αυλαεΪεβμΝβί1γΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ 1έγμΝ Μδελκ εκπδεάΝ παλα άλβ βΝ Ν ΰεΪλ δαΝ κηά πλπ κΰ θκτμ λέααμ 

(αλδ λΪΨΝεαδΝ ξ δαΰλαηηα δεάΝαπ δεσθδ βΝΧ ιδΪΨΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.6.2 υ λκΰ θάμ κηά 

 Ό κΝ βΝ θ αλάΝ λέααΝ θβζδεδυθ αδΝ παλα βλκτθ αδΝ η αίκζΫμΝ βΝ κηάΝ βμέΝ Ν

υ λκΰ θάμΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ λέααμΝ κφ έζ αδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ τκΝ υ λκΰ θυθΝ

η λδ πηα δευθΝδ υθ,Ν κυΝεαηίέκυΝεαδΝ κυΝφ ζζκεαηίέκυΝάΝφ ζζκΰσθκυΝΧRichards,Ν1λκγΨέΝ

ΣαΝ παλ ΰξυηα δεΪΝ εαδΝ εαηίδαεΪΝ ετ αλαΝ η αιτΝ κυΝ φζκδυηα κμΝ εαδΝ κυΝ ιυζυηα κμΝ

αθαε κτθΝ δμΝη λδ πηα δεΫμΝ κυμΝδ δσ β μΝεαδΝη Ν αΝετ αλαΝ κυΝπ λδευεζέκυ ξβηα έακυθΝ

ΫθαΝεαηίδαεσΝ αε τζδκέΝΣαΝετ αλαΝ δαδλκτη θα έθκυθΝπλκμΝ αΝηΫ αΝ κδξ έαΝιυζυηα κμΝ
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εαδΝπλκμΝ αΝΫιπΝφζκδυηα κμέΝΣΫζκμΝυπΪλξκυθΝ θ λδυθδ μΝαε έθ μ πκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ

λα βλδσ β αΝ κυΝεαηίέκυ ΧΦαλΪμΝεέΪέ,ΝβίίλΨέ 

ΣκΝεΪηίδκΝ θ κπέα αδΝ π λδεΪΝ κυΝπλπ κΰ θκτμΝβγηκτΝπ λέπκυΝθηΝmmΝαπσΝ βθΝ

εκλυφάΝ βμΝ λέααμΝ εαδΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ π λδεζδθάΝ δαέλ βΝ κυΝ παλ ΰξυηα δεκτ 

η λδ υηα κμέΝ ΟδΝ π λδεζδθ έμ δαδλΫ δμΝ πθ εαηίδαευθ ευ ΪλπθΝ βηδκυλΰκτθΝ κυμ 

υ λκΰ θ έμΝ δ κτμΝ κυΝ βγηκτ εαδ κυΝ ιτζκυ,Ν θυΝ αθ δεζδθ έμΝ δαδλΫ δμΝ πλκεαζκτθΝ

ατιβ βΝ κυΝεαηίέκυέΝΚα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝίζα δεάμΝπ λδσ κυ,Ν αΝετ αλαΝ βμ θ κ ληέ αμΝ

εαδΝ κυΝ φζκδκτΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απκ κηβγ έΝ αφυ α υθκθ αδ,Ν ιβλαέθκθ αδΝ εαδΝ πΫφ κυθέΝ ΣβθΝ

πση θβΝ π λέκ κ,Ν κΝ εΪηίδκΝ παθα λα βλδκπκδ έ αδ εαδΝ παλΪΰ δΝ αε τζδκΝ υ λκΰ θκτμΝ

ιτζκυΝ π λδεΪΝεαδΝ υ λκΰ θκτμΝβγηκτΝ ιπ λδεΪέΝΣαΝπλκρσθ αΝ βμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝ

εαηίέκυΝ π ε έθκυθΝ δμΝυπΪλξκυ μΝ θ λδυθδ μΝαε έθ μΝεαδΝπαλΪΰκυθΝθΫ μ,ΝκδΝκπκέ μΝσηπμΝ

θΝίλέ εκθ αδΝ βθΝέ δαΝ υγ έαέΝ 

 αΝ έ βΝ κυΝυπκΰΫθκυμΝEuvitis κΝφ ζζκεΪηίδκΝαθαπ τ αδΝ κΝ ΫζoμΝ βμΝΪθκδιβμΝ

κ π λδετεζδκΝ εαδΝ παλΪΰ δΝ η λδεΫμΝ δίΪ μΝ φ ζζκτΝ ιπ λδεΪΝ εαδΝ ζδΰσ λ μΝ δίΪ μΝ

φ ζζκ Ϋληα κμΝ π λδεΪέ πσΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝφ ζζκΰσθκυΝ βηδκυλΰκτθ αδ εΪπκδκδ 

υ λκΰ θ έμΝ πλκ α υ δεκέ δ κέΝ πκυΝ υθδ κτθΝ κΝ π λέ ληα Χ δεσθαΝ 1έζΨ. Κα ΪΝ κυμΝ

φγδθκππλδθκτμ ηάθ μ,Ν κΝ φ ζζκΰσθκΝ αθα Ϋζζ δΝ βΝ λα βλδσ β ΪΝ κυΝ εαδΝ κΝ π λέ ληαΝ

απκηκθυθ δΝ κυμ ιπ λδεκτμΝ δ κτμΝ εαδΝ θΝ πδ λΫπ δΝ βΝ γλΫοβΝ κυμ. υ κέΝ κδ δ κέΝ

θ ελυθκθ αδΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ κΝ λυ έ πηα,Ν πκυΝ απκίΪζζ αδΝ απσΝ δμΝ λέα μέΝ ΣβθΝ πση θβΝ

π λέκ κΝ ίζΪ β βμΝ ξβηα έα αδΝ θΫκΝ φ ζζκΰσθκΝ κΝ τοκμΝ κυΝ ηαζαεκτΝ βγηκτΝ βμΝ

πλκβΰκτη θβμΝ π λδσ κυ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Μ Ν βθΝ πΪλκ κΝ πθΝ ξλσθπθ,Ν κΝ θΫκΝ

φ ζζκΰσθκΝ ξβηα έα αδΝ ίαγτ λαΝ κΝ ηβΝ ζ δ κυλΰδεσΝ ηάηαΝ κυΝ βγηκτέΝ Ν

παθα λα βλδκπκέβ βΝ αυ υθΝ πθΝ υ λκΰ θυθΝ η λδ πηα δευθΝ δ υθΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ έθαδΝ

υξθΪΝα υθ ξάμΝεαδΝηβΝκηαζάΝεα ΪΝηάεκμΝ βμΝλέααμΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11Ψέ Έ δ,ΝβΝ υ λκΰ θάμΝ

λέααΝ ηφαθέα δΝαεαθσθδ βΝηκλφάΝεαδΝ έθαδΝπαξτ λβΝαπσΝ κθΝ υ λκΰ θάΝίζα σΝ βμΝέ δαμΝ

βζδεέαμέΝ 

Ν δα δεα έαΝ βμ υ λκΰ θκτμΝ αθΪπ υιβμΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ

υ λκΰ θκτμΝιτζκυΝεαδΝ κυΝ υ λκΰ θκτμΝβγηκτέΝΣκΝ υ λκΰ θΫμΝιτζκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ

υλτπκλαΝιυζυ βΝαΰΰ έα,Νιυζυ μΝπαλΫΰξυηαΝεαδΝιυζυ δμΝέθ μΝπκυΝφΫλκυθΝ δΪφλαΰηαέΝ Ν

δΪη λκμΝ πθΝ ιυζπ υθΝ αΰΰ έπθΝ έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσΝ κδξ έκΝ δΪελδ βμΝ πθΝ λδαυθΝ πθΝ

δαφσλπθΝ δ υθΝ κυΝΰΫθκυμΝVitis ΧPongraczΝεαδΝψeukman, 1970). ΣαΝ κδξ έαΝ κυΝιτζκυ πκυΝ

ξβηα έακθ αδΝ βθΝ ΪθκδιβΝ ΫξκυθΝ η ΰαζτ λβΝ δΪη λκΝ αζζΪΝ ηδελσ λκΝ πΪξκμ απσΝ αΝ
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αθ έ κδξαΝ πκυΝ ξβηα έακθ αδΝ κΝ φγδθσππλκΝ ΧΝδεκζΪκυ, βί11ΨέΝ ΟΝ υ λκΰ θάμΝ βγησμΝ

απκ ζ έ αδ,ΝαπσΝαΰΰ έαΝη Ν υθκ ΪΝετ αλαΝεαδ βγηυ δμΝέθ μ,ΝηαζαεκτΝεαδΝ εζβλκτΝβγηκτ. 

δα Ϊ κθ αδΝ Ν δα κξδεΫμΝ δίΪ μΝ η Ν φαπ ση θ μΝ Ϋ η μΝ δθυθΝ πκυΝ θαζζΪ κθ αδΝ η Ν

Ϋ η μΝ βγηπ υθ πζάθπθ,Ν υθκ ΪΝ ετ αλαΝ εαδΝ φζκδυ μΝ παλΫΰξυηαέ ΟΝ υ λκΰ θάμΝ

βγησμΝ υθδ ΪΝ κΝετλδκΝαΰπΰσΝ τ βηαΝη αφκλΪμΝγλ π δευθΝ κδξ έπθέΝΟδΝξαλαε άλ μΝ κυΝ

υ λκΰ θκτμΝ βγηκτΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υξθΪΝ ΰδαΝ βΝ δΪελδ βΝ πθΝ πκδεδζδυθΝ αηπΫζκυΝ

Χ αυλαεΪεβμ, 2013). 

ΣαΝετ αλαΝ βμΝ θ λδυθβμΝΫξκυθΝ βηαθ δεάΝζ δ κυλΰέα αφκτ ξβηα έακθ αδΝ Ναυ ΪΝ

πκζυΪλδγηκδΝαηυζζσεκεεκδΝ βηδκυλΰυθ αμ Ϋ δ βηαθ δεΪ θ λΰ δαεΪΝαπκγΫηα αΝ βΝλέααΝ

ΧΝδεκζΪκυ,Ν2011). Ν θ λδυθβΝ πθΝλδαυθΝ βμΝαηπΫζκυΝΫξ δΝηδελάΝαθΪπ υιβΝεαδΝαπκ ζ έ αδΝ

απσΝ παλ ΰξυηα δεΪΝ ετ αλαΝ η Ν ζ π ΪΝ κδξυηα αέΝ  δμ λέα μΝ βμ υλππαρεάμΝ αηπΫζκυΝ βΝ

θ λδυθβΝ Ϋξ δΝ η ΰαζτ λβΝ αθΪπ υιβΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ αη λδεΪθδεα έ β,Ν αΝ κπκέαΝ αΝ

ετ αλαΝ υηπδΫακθ αδΝ απσΝ βθΝ δ ξυλάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ιυζπ υθΝ ηέ πθέΝ ΟδΝ θ λδυθδ μΝ

αε έθ μΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ παλ ΰξυηα δεΪ,Ν λΪΰπθαΝ ετ αλαΝ ξπλέμΝ η κευ ΪλδκυμΝ

ξυλκυμέΝ Οδ θ λδυθδ μΝ αε έθ μ η ΰΪζκυΝ πζΪ κυμΝ η Ν δΪη λκΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ γίίΝ ηmΝ

απκ ζκτθΝ αθαΰθπλδ δεκτμ,Ν αθα κηδεκτμΝ ξαλαε άλ μΝ βμΝ κηάμΝ πθΝ λδαυθΝ βμΝ αηπΫζκυΝ

(Pongracz, 196λΨέΝ Έ δΝ βΝ θ λδυθβΝ αΝ έ βΝ Labrusca εαδ Berlandieri έθαδΝ πκζτΝ

π λδκλδ ηΫθβΝ Ν ξΫ β η Ν αΝ έ κμΝVinifera. θ έ κδξαΝκδΝ θ λδυθδ μΝαε έθ μΝ κυΝ έ κυμΝ

Vinifera έθαδΝ αλε ΪΝ ε αηΫθ μΝ θυΝ αΝ έ β,Ν Berlandieri, Riparia εαδ Rupestris έθαδΝ

πκζτΝ θΫμΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11Ψέ 

Ν υ λκΰ θάμ αθα κηδεάΝ κηάΝ βμΝλέααμΝ θ αθ έγ βΝη Ν βθΝπλπ κΰ θά έθαδΝσηκδαΝ

η Ν ε έθβΝ κυΝ ίζα κτ,Ν η Ν ετλδα δαφκλΪΝ σ δΝ αΝ αΰΰ έαΝ κυΝ ιτζκυΝ βμΝ λέααμΝ ΫξκυθΝ

η ΰαζτ λβΝ δΪη λκΝ εαδΝ κδΝ θ λδυθδ μΝ αε έθ μΝ έθαδΝ πζα τ λ μΝ κΝ βη έκ πθΝ

πλπ κιυζπ υθΝ ηέ πθέ Νδεαθσ β αΝπλκ αληκΰάμΝ πθΝαη λδεαθδευθΝ δ υθΝ βΝιβλα έαΝ

ηπκλ έΝ θαΝ υθ γ έ η Ν βθΝ αθα κηδεάΝ κηάΝ βμΝ λέααμ εαδΝ δ δεσ λαΝ η Ν βΝ υ λκΰ θάΝ

αθΪπ υιβΝ βμΝ ιυζυ κυμΝ ηκέλαμέΝ θαφΫλ αδΝ σ δΝ αΝ ιυζυ βΝ αΰΰ έαΝ πθΝ λδαυθΝ κυΝ V. 

Rupestris, υπκε δηΫθκυΝαθγ ε δεκτΝ βθΝιβλα έα,ΝΫξκυθΝηδελσ λβΝ δΪη λκΝαπσΝαυ υθ κυΝ

V. Riparia, υπκε δηΫθκυΝ υαέ γβ κυΝ βθΝ ιβλα έα. ΣΫζκμ κδΝ α γΫθ δ μΝ ΪφκυμΝ εαδΝ βΝ

η ΰΪζβΝ υΰεΫθ λπ βΝ δσθ πθΝ αλΰδζέκυΝ πλκεαζκτθΝ αθπηαζέ μΝ βΝ κηάΝ πθΝ λδαυθΝ πκυΝ

ηφαθέακθ αδΝ κυμ υ λκΰ θ έμΝδ κτμΝΧ αυλαεΪεβμ, 2013). 
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δεσθαΝ1έ4: Μδελκ εκπδεάΝπαλα άλβ βΝεαδΝ ξ δαΰλαηηα δεάΝαπ δεσθδ βΝ Ν ΰεΪλ δαΝ

κηάΝ υ λκΰ θκτμΝλέααμΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.7 Πκζζαπζα δα ησμΝΝη Νηκ ξ τηα α 

 δμΝηΫλ μΝηαμΝ κΝ ηπκλδεσΝ τ βηαΝπκζζαπζα δα ηκτΝεα υγτθ αδΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ

υηφΫλκθΝ βμΝαΰκλΪμΝεαδΝ πθΝ πδξ δλά πθέ ΟΝπκζζαπζα δα ησμΝη Νηκ ξ τηα α παλαηΫθ δΝ

κ βηαθ δεσ λκμΝ εαδΝ κΝ πδκ ηπκλδεΪΝ δα κηΫθκμΝ λσπκμΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ πθΝ

π λδ σ λπθΝ δ υθ πθ φυ υθ, ι εδθυθ αμΝαπσΝ αΝ κππλκεβπ υ δεΪ κΝαηπΫζδ,Ν ηΫξλδΝ εαδΝ

πκζζΪΝαθγκεκηδεΪΝφυ Ϊ (Hartmann εέΪέ,Ν1λλιΨέΝΟΝαΰ θάμΝπκζζαπζα δα ησμΝη Νηκ ξ τηα αΝ

βθΝ Ϊηπ ζκΝ ία έα αδΝ βΝ ΰ θ δεάΝ εαδΝ ίδκζκΰδεάΝ αγ λσ β αΝ πθΝ πλΫηθπθΝ εαδΝ βθΝ

δεαθσ β αΝ πθΝ δαφσλπθΝ κλΰΪθπθΝ κυμΝ θαΝ αθαπαλαξγκτθ,Ν εΪ πΝαπσ κλδ ηΫθ μΝ υθγάε μ,Ν

έθκθ αμΝθΫαΝφυ Ϊ,Νη Ν αΝέ δαΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝηβ λδευθέΝ υ σ κφ έζ αδ,Ν βθΝτπαλιβΝ

εαδΝαθΪπ υιβΝ βμΝ θ κΰ θκτμΝδ δσ β αμ,Ν βζα ά,Ν βμΝκζκ υθαηέαμΝ θσμΝ ηάηα κμΝ κυΝφυ κτ,Ν

πκυΝ γαΝ κ βΰά δ,Ν εΪ πΝ απσΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ θΫκυΝ φυ κτ,Ν

ηκλφκζκΰδεΪ,Ν φυ δκζκΰδεΪΝ εαδ ΰ θ δεΪΝ σηκδκυΝ η Ν κΝ ηβ λδεσέΝ Ν σζβΝ δ λΰα έαΝ ΰέθ αδΝ
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ηΫ πΝ πθΝ δ λΰα δυθ βμΝδ κπζα έαμΝεαδΝ βμΝκλΰαθκΰΫθ βμέΝ ηπ ζκεκηδεΪ πμΝησ ξ υηαΝ

αηπΫζκυΝ θθκ έ αδ κΝ ηάηαΝ κυΝ πλΫηθκυ,Ν υθάγπμΝ εζβηα έ αμΝ άΝ πλΪ δθκυΝ ίζα κτ,Ν πκυΝ

π λδζαηίΪθ δΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαθΝ κφγαζησΝ εαδΝ σ αθΝ γ έΝ Ν υθκρεΫμΝ υθγάε μ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ

υ δΝΫθαΝθΫκΝφυ σΝπδ σΝαθ έΰλαφκ σ κΝηκλφκζκΰδεΪΝσ κΝεαδΝζ δ κυλΰδεΪ η Ν κΝηβ λδεσ 

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

 Ν εα αίκζάΝ θ σμΝ κυΝ ζαθγΪθκθ κμΝ κφγαζηκτΝ κυ ηκ ξ τηα κμ ίλέ ε αδΝ κΝ

υπΫλΰ δκΝ ηάηα κυΝ φυ κτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ πκυΝ γαΝ πλκΫζγ δΝ απσΝ βθΝ ατιβ βΝ κυΝ ίζα κτέΝ

θ έγ α,Ν κΝησ ξ υηαΝ θΝπλκςπΪλξκυθΝλδαδεΫμΝεα αίκζΫμ,Ν πκηΫθπμΝ κΝλδαδεσΝ τ βηαΝ

κυΝ θΫκυΝ φυ κτΝ γαΝ πλκΫζγ δΝ απσΝ κΝ ξβηα δ ησΝ εαδΝ βθΝ ατιβ βΝ θΫπθ λδαυθ κδΝ κπκέ μΝ

κθκηΪακθ αδΝ υξαέ μΝ λέα μΝ εαδΝ βΝ σζβΝ δα δεα έαΝ λδακΰΫθ βέΝ Ο σλκμΝ λδακίσζβ β πκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδ πκζζΫμΝφκλΫμ,Ν ηπ λδΫξ δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμ,Ν βμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ

εαδΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ κυΝλδαδεκτ υ άηα κμ κΝΫ αφκμέΝΟδΝ υξαέ μΝλέα μ δαφΫλκυθΝπμΝπλκμΝ

βθΝ πλκΫζ υ άΝ κυμΝ απσΝ δμΝ πζΪΰδ μΝ λέα μΝ πκυΝ ηφαθέακθ αδΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ κΝ ετλδκΝ λδαδεσΝ

τ βηαΝ κυΝπλΫηθκυ Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ. 

ΠλδθΝ ηφαθδ έ εαδΝ πλκ ίΪζ δΝ κθΝ υλππαρεσ αηπ ζυθαΝ βΝ φυζζκιάλαΝ κΝ

πκζζαπζα δα ησμΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ ά αθΝ κΝ ετλδκμ λσπκμΝ ΰεα α Ϊ δμ πθΝ αυ σλδαπθΝ

αηπ ζυθπθέΝΜ ΪΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ σηπμΝ βμΝ φυζζκιάλαμΝ κΝ πκζζαπζα δα ησμ βμΝ αηπΫζκυ 

ΰέθ αδΝεα ΪΝεσλκθΝη ΝιυζκπκδβηΫθαΝηκ ξ τηα αΝυπκε δηΫθπθΝ αΝκπκέαΝ ηίκζδΪακθ αδΝκδΝ

πδγυηβ Ϋμ πκδεδζέ μΝ βμΝ υλππαρεάμ αηπΫζκυΝΧΝ αίέ βμ,Ν1977). Νξλά βΝιυζκπκδβηΫθπθΝάΝ

πλΪ δθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ αΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ βμΝ αηπΫζκυΝ απαδ έΝ ζάοβΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ βθΝεα ΪζζβζβΝ πκξάΝ βμΝ ά δαμΝπ λδσ κυΝαθΪπ υιβμΝ πθΝηβ λδευθΝφυ υθ,Ν

εαζάΝ η αξ έλδ β κυΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ εα ΪΝ βθΝ απκγάε υ β,Ν εα ΪζζβζβΝ

γ ληκελα έαΝ εαδΝ υΰλα έαΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ πκυΝ γαΝ αθαπ υξγκτθΝ αΝ ηκ ξ τηα α,Ν ίΫζ δ κΝ

υπσ λπηαΝφτ υ βμ,Ν πδζκΰάΝ πθΝ λυγηδ υθΝ αθΪπ υιβμΝ εαδΝ βθΝ ι τλ βΝ βμΝ ίΫζ δ βμΝ

υΰεΫθ λπ βμέΝ ΣαΝ παλαπΪθπ έθαδΝ βηαθ δεκέΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι α κτθΝ

πλκ ε δεΪΝΰδαΝ βθΝατιβ βΝ βμΝλδακΰΫθ βμ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΧύalaviΝεέΪέ,Νβί1γΨέ 

ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ η Ν ελδ άλδα, κΝ ηάεκμ,Ν βΝ δΪη λκΝ εαδΝ κθΝ

πλκκλδ ησΝ ξλά βμΝ δαελέθκθ αδ, Ν ηκ ξ τηα αΝ λδακίσζβ βμΝ εαδΝ Ν ηίκζδΪ δηαΝ

ηκ ξ τηα αέΝΣαΝ ηίσζδαΝεα ΪΝεαθσθαΝφΫλκυθΝΫθαθΝζαθγΪθκθ αΝκφγαζησΝεαδ πλκΫλξκθ αδΝ

απσΝ κθΝ ηαξδ ησΝ πθΝ ηίκζκφσλπθ εζβηα έ πθΝ πθΝπκδεδζδυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝαηπΫζκυ. 

Ν δΪελδ βΝ πθΝξζπλυθΝηκ ξ υηΪ πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝίζα σΝεαδΝ πθΝιυζκπκδβηΫθπθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ εζβηα έ αΝ έθαδΝ βηαθ δεά,Ν αφκτ παλκυ δΪακυθΝ αθα κηδεΫμ,Ν
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ηκλφκζκΰδεΫμΝ εαδΝφυ δκζκΰδεΫμΝ δαφκλΫμέΝ Ν εζβηα έ αΝαπκ ζ έΝ ιυζκπκδβηΫθκΝησ ξ υηα,Ν

κΝκπκέκΝκδΝ ζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέ,Ν Ν αθ έγ βΝη Ναυ κτμΝ κυ πλΪ δθκυΝίζα κτ,Ν ΫξκυθΝ

υπκ έΝ βθΝ πέ λα βΝ κυΝ ζάγαλΰκυΝ εαδΝ πθΝ ξαηβζυθΝ γ ληκελα δυθΝ κυΝ ξ δηυθαΝ

Χ αυλαεΪεβμ, 2013). 

1.7.1 δ λΰα έαΝλδακΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυ 

θΝεαδΝ κΝκδεκθκηδεσΝεαδΝ πδ βηκθδεσΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπκ κ υθΝ

λδακΰΫθ βμΝ πθΝ αη λδεαθδευθΝ δ υθΝ εαδΝ πκδεδζδυθΝ αηπΫζκυΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πμΝ

ηκ ξ τηα αΝ ά αθΝ αλε ΪΝ η ΰΪζκ,Ν κδΝ Ϋλ υθ μΝ πκυΝ ΫΰδθαθΝ εα ΪΝ κθΝ βίκ αδυθαΝ η ΪΝ βθΝ

ηφΪθδ β βμΝ φυζζκιάλαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ απκ αφάθδ βΝ κυΝ ηβξαθδ ηκτΝ ε άζπ βμΝ εαδΝ πθΝ

παλαΰσθ πθΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ κΝφαδθση θκΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝά αθΝζέΰ μέΝΟΝζσΰκμΝά αθΝΰδα έΝ

δμΝ ηβΝ φυζζκιβλδυ μΝ π λδκξΫμΝ ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ αυ σλδαπθΝ αηπ ζυθπθΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αθΝ ηκ ξ τηα αΝ πκδεδζδυθΝ Vinifera,Ν πκυΝ λδακίκζκτθΝ υξ λυμέΝ  δμΝ Ν

π λδκξΫμΝ πκυΝ έξαθΝ πλκ ίζβγ έΝ απσΝ βΝ φυζζκιάλα,Ν κΝ πλσίζβηαΝ πθΝ υ ξ λυμΝ

λδακίκζκτθ πθΝαη λδεαθδευθΝ δ υθΝV. berlandieri αθ δη ππέ βε Ν δα αυλυθκθ ΪμΝ αΝη Ν

αΝ υξ λυμΝλδακίκζκτθ αΝ έ βΝV. riparia, V. rupestris, V. vinifera,Ν βηδκυλΰυθ αμΝ Ϋ δΝ αΝ

πδγυηβ Ϊ, εα ΪΝ π λέπ π β,Ν υπκε έη θαΝ η Ν υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ πδ υξέαμΝ κθΝ

πκζζαπζα δα ησέΝ ΜδαΝ αθα εσπβ β βμΝ βηδκυλΰέαμ πθΝ πκυ αδσ λπθ εαδΝ υλΫπμΝ

ξλβ δηκπκδκτη θπθ υπκε δηΫθπθ ηΫξλδΝ άη λαΝ έξθ δΝσ δΝ αΝπ λδ σ λαΝ βηδκυλΰάγβεαθΝ

ηΫξλδΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝβίκυΝαδυθαΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

Μ ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υθκρεΫμΝ υθγάε μΝ υΰλα έαμΝ εαδΝ

γ ληκελα έαμ εαδΝπλδθ βθΝ ηφΪθδ βΝθΫπθΝλδαυθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ βμΝ κηάμΝ βΝίΪ βΝ κυμΝ

ηφαθέα αδΝ εΪζκμ,Ν βζα ά,Ν ηδαΝ αθκηκδσηκλφβΝ ηΪααΝ παλ ΰξυηα δευθΝ ευ ΪλπθΝ

δαφκλ δεκτΝ ίαγηκτΝ πλδησ β αμΝ εαδΝ δαφκλκπκέβ βμέΝ  κΝ ξβηα δ ησΝ κυΝ φαέθ αδΝ σ δΝ

ε σμΝ πθΝεαηίδαευθΝευ ΪλπθΝ υηη ΫξκυθΝεαδΝετ αλαΝ κυΝβγηκτΝεαδΝ βμΝ θ λδυθβμέΝΟΝ

εΪζκμΝ έθαδΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝαθ έ λα βμΝ πθΝαυθ πθΝευ ΪλπθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ βμΝ κηάμΝ

πκυΝπαλαηΫθκυθΝΪγδε αΝεΪ πΝαπσΝ κΝ λυηαΝ βμΝφ ζζέθβμ,ΝβΝκπκέαΝπλκκ υ δεΪΝεαζτπ δΝ

βθΝ πζβΰάΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Πλσ φα βΝ Ϋλ υθαΝ κυΝ ShujiΝ Χβί1γΨΝ Ϋ δι Ν σ δΝ ΰδαΝ βθΝ

λδακΰΫθ βΝεαδΝπκζζαπζα δα ησΝ βμΝαηπΫζκυΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝτπαλιβΝεΪζκυΝΰδαΝ βθΝ

βηδκυλΰέα λδαυθέΝ Ν εαζκΰΫθ βΝ εαδΝ λδακΰΫθ βΝ ηπκλ έΝ πκζζΫμΝ φκλΫμΝ θαΝ υηίαέθκυθΝ

αυ σξλκθαΝ άΝ σξδ,Ν αζζΪΝ ε σμΝ απσΝ η λδεΫμΝ π λδπ υ δμ σπκυΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ ι εδθΪΝ απσΝ

ετ αλα κυΝ εΪζκυΝ βΝ εαζκΰΫθ βΝ θΝ έθαδΝ πλκςπσγ β ΰδαΝ βθΝ λδακΰΫθ β,Ν αθΝ εαδΝ έθαδΝ
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πδγαθσΝθαΝ πβλ Ϊακθ αδΝαπσΝ κυμΝέ δκυμΝ θ κΰ θ έμΝεαδΝ ιπΰ θ έμΝπαλΪΰκθ μΝΧώartmann εέΪ, 

1997) Χ δεσθαΝ1έηΨ. 

Ν πζ δκθσ β αΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθΝ ηφαθέα αδΝ εκθ ΪΝ κυμΝ εσηίκυμΝ κυΝ

ηκ ξ τηα κμ,ΝσπκυΝκΝίαγησμΝ δαφκλκπκέβ βμΝ πθΝδ υθΝ έθαδΝζδΰσ λκΝΫθ κθκμ,Ν αΝιυζυ βΝ

αΰΰ έαΝ ηδελσ λκυΝ η ΰΫγκυμ,Ν βΝ π λδ ε δεσ β αΝ Ν θ λσΝ αυιβηΫθβΝ εαδΝ κΝ απκγβ αυλδ ησμΝ

υ α αθγλΪεπθΝ υοβζσμέΝ υξθΪΝ σηπμ,Ν ηφαθέα αδΝ Ϋθ κθβΝ λδακΰΫθ βΝ Ν σζκΝ κΝ ηάεκμΝ κυΝ

η κΰκθα έκυΝ Χ δεσθαΝ 1.6). ΟΝ ξλσθκμΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λδαδευθΝ

εα αίκζυθΝεαδΝ βθΝΫικ κΝ βμΝθΫαμΝ υξαέαμΝλέααμΝευηαέθ αδΝη αιτΝθΝεαδΝκΝβη λυθΝΧύalet, 

βίίίΨέΝ θΝ εαδΝ αυ σΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ πκζζκτμΝ παλΪΰκθ μ σππμ, κΝ ξλσθκΝ εκπάμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθ,Ν βθΝ φαληκΰάΝεαδΝ βΝ υΰεΫθ λπ β αυιδθυθΝεαγυμΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ βΝ

γ ληκελα έαΝ λδακΰΫθ βμέΝ Έλ υθαΝ πθ Alley εαδΝ Peterson (1977) πκυΝ βΝ δα δεα έα 

λδακΰΫθ βμΝΫζαί  ξυλαΝ Νγ ληκελα έαΝβλΝ°ω Ϋ δι Νσ δ κΝεΪζκμΝ ηφαθέ βε Ν Νζ - 17 

βηΫλ μ,Ν θυΝ Νξαηβζσ λ μ γ ληκελα έ μΝξλ δΪ βεαθΝπ λδ σ λ μΝβηΫλ μέΝ ΝλδακΰΫθ βΝ

θΝ φαέθ αδΝ θαΝ πβλ Ϊ βε  απσΝ κθΝ ξλσθκΝ εκπάμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ  κυμΝ βλΝ °ωΝ βΝ

λδακΰΫθ βΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ Ν 1ί - βζΝ βηΫλ μ,Ν Ν ξαηβζσ λβΝ γ ληκελα έαΝ ξλ δΪ βε  

π λδ σ λκμ ξλσθκμ. 

τηφπθαΝη Ν κθΝύaletΝ ΧβίίίΨΝκΝαλδγησμΝ πθΝευ ΪλπθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝεα α κτθΝ

η λδ πηα δεΪΝ έθαδΝ η ΰαζτ λκμΝ εκθ Ϊ βΝ ίΪ βΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμέΝ υ σΝ φαέθ αδΝ απσΝ

Ϋλ υθαΝ κυΝWeaverΝΧ1λιηΨΝσπκυΝΫ δι  σ δΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝίΪ βΝξλ δΪ βεαθ ζδΰσ λκΝ

ξλσθκ εαδΝ έξαθΝ υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμΝ βμΝ

εζβηα έ αμέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝφαέθ αδ θαΝπαλκυ δΪακυθΝκλδ ηΫθαΝετ αλα απ’ σπκυΝηπκλκτθΝ

θαΝαθαπ υξγκτθΝλδαδεΫμΝεα αίκζΫμέΝΣΫ κδαΝλδακΰσθαΝ λυηα αΝ θ κπέακθ αδ κΝπ λδετεζδκ,Ν

κθΝ βγησΝ εαδΝ κΝ εΪηίδκέΝ  βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ δαφκλκπκδβηΫθπθΝ δ υθ,Ν σππμΝ έθαδΝ κΝ

π λδετεζδκΝ εαδΝ κΝ βγησμ,Ν έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ απκ δαφκλκπκέβ βμΝ εαδΝ βμΝ

παθα δαφκλκπκέβ βμΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΣκΝφαδθση θκΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θα 

π ε αγ έΝ Ν ετ αλαΝ κυΝ φζκδυ κυμΝ παλ ΰξτηα κμ,Ν κυΝ πλπ κΰ θκτμΝ εαδΝ υ λκΰ θκτμΝ

βγηκτΝ εαδΝ κυΝ ιτζκυ,Ν αΝ κπκέαΝ θΝ ΫξκυθΝ πζάλπμΝ δαφκλκπκδβγ έέΝ τΝ ξβηα δ ησμΝ πθΝ

λδακΰσθπθΝευ ΪλπθΝεαδΝ θΝ υθ ξ έαΝβΝαθΪπ υιβΝεαδΝβΝΫικ κμΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθΝζαηίΪθ δΝ

ξυλαΝ Ν λέαΝ Ϊ δαέΝ Μ ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμΝ Ν υθκρεΫμΝ υθγάε μΝ

κλδ ηΫθαΝ υλδηαΝ παλ ΰξυηα δεΪΝ ετ αλαΝ υΰε ελδηΫθαΝ κυΝ η κ Ϋ ηδκυΝ εΪηίδκυΝ

δκΰευθκθ αδ εαδΝπαλκυ δΪακυθΝυπ λ λκφέαΝ πθΝπυλάθπθΝεαδΝ πθΝπυλβθέ επθ,ΝεαγυμΝεαδΝ

η αίκζΫμΝ κΝευ αλσπζα ηαΝ πθΝευ ΪλπθΝσπκυΝ ζδεΪΝγαΝεα α κτθΝλδακΰσθαΝετ αλαέΝ
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ΣκΝ τ λκΝ Ϊ δκΝαλξέα δΝη ΝΫθ κθβΝηδ π δεάΝ λα βλδσ β αΝ πθΝλδακΰσθπθΝευ ΪλπθΝ αΝ

κπκέα,Ν η Ν υθ ξ έμΝ π λδεζ έθ δμ δαδλΫ δμ,Ν ξβηα έακυθΝ δμΝ λδαδεΫμΝ εα αίκζΫμέΝ ΣκΝ λέ κ 

Ϊ δκΝ ξαλαε βλέα αδΝ απσ βθΝ π λαδ ΫλπΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ λδαδευθΝ εα αίκζυθ,Ν κ βΰυθ αμΝ

Ϋ δΝ βθΝ Ϋικ κΝ πθΝ θΫπθ,Ν υξαέπθΝ λδαυθΝ Χόavre,Ν 1λιγΨέ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ πλπ αλξδευθΝ

λδαδευθΝ η λδ πηΪ πθΝ έθαδΝ υθάγπμΝ βΝ η Ν ζΝ εαδΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝ τοκμΝ βμΝ θ σ λβμΝ

δίΪ αμΝ κυΝβγηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ξβηα έ βε Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέκ κΝίζΪ β βμΝ θ σμΝ βμΝ

θ λδυθδαμΝαε έθαμΝ εαδΝ Ν έ βΝ απσ α βΝαπσΝ αΝβγηυ βΝαΰΰ έαΝ πκυΝ βθΝπ λδίΪζζκυθέΝ Ν

θΫαΝ λέααΝ αθαπ τ δΝ αΰΰ δαεσΝ τ βηαΝ πκυΝ βΝ υθ Ϋ δΝ πλκμΝ βθΝ πζβ δΫ λβΝ Ϋ ηβΝ πθΝ

αΰΰ έπθΝ κυΝβγηκτΝεαδΝ κυΝιτζκυΝ κυΝίζα κτΝάΝ βμΝεζβηα έ αμ,Ν θυΝΰδαΝθαΝ ιΫζγ δΝαπσΝ κΝ

ησ ξ υηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκπγβγ έΝ δαηΫ κυΝ κυΝ υ λκΰ θκτμΝβγηκτΝεαδΝ κυΝπ λδ Ϋληα κμΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ 1έημΝ ξβηα δ ησμΝ λδαυθΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν εαζκΰΫθ βΝ Χαλδ λΪΨΝ εαδΝ

ξβηα δ ησμΝεΪζκυΝ κθ εσηίκΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝΧ ιδΪΨέ 
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δεσθαΝ 1.6: Μδελκ εκπδεάΝ παλα άλβ β ξβηα δ ηκτΝ εα αίκζάμΝ λδαδ έκυ Χαλδ λΪΨ  

ΧΠβΰάμΝ  αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨ. ΡδακΰΫθ βΝ κθΝ εσηίκΝ ΧηΫ βΨΝ εαδΝ κΝ η κΰκθΪ δκΝ

δΪ βηαΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝΧ ιδΪΨέ 

1.7.2 ΠαλΪΰκθ μΝπκυΝ πβλ ΪακυθΝ κθΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθ 

1.7.2.1 έ κμΝεαδΝπκδεδζέαΝαηπΫζκυ 

ΣαΝ έ βΝ κυΝ ΰΫθκυμΝ Vitis κηα κπκδκτθ αδΝ Ν ε έθαΝ πκυΝ λδακίκζκτθΝ υξ λυμΝ Ν

πκ κ σΝη ΰαζτ λκΝ κυΝ ηίΣΝσππμ,ΝV. vinifera, V. riparia, V. rupestris, V. labrusca,Ν αΝ

υ ξ λυμΝ λδακίκζκτθ αΝ έ βΝ πκυΝ λδακίκζκτθΝ Ν πκ κ σΝ ηδελσ λκΝ κυΝ βίΣΝ σππμΝ έθαδΝ

εζυθκδ,Ν πθΝBerlandieri εαδΝV. monticola εαδΝ ΫζκμΝ αΝ έ βΝ πκυΝ λδακίκζκτθΝ ζΪξδ αΝ άΝ

εαγσζκυ,ΝσππμΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ αΝVέ Aestivalis α  Vέ Rubra Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ υ ΪΝ αΝ

κηΫθαΝ εα ΫζβιαθΝ η Ϊ απσΝ Ϋλ υθ μ κθΝ πκζζαπζα δα ησ δαφσλπθΝ υπκε δηΫθπθ, 

παλα έΰηα κμΝ ξΪλβ, βΝ δαφκλ δεάΝ υθαηδεσ β α λδακΰΫθ βμΝ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ φαέθ αδΝ

εαδΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ κυΝQaoud (1999), πκυΝ Ϋΰδθ Ν πΫηία βΝη Ν κίίίΝppmΝ Ι Ν Ν εσθβΝ βΝ

ίΪ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ δαφσλπθ υπκε δηΫθπθέΝ  κΝ 11ίγΝ PaulsenΝ παλα βλάγβε Ν βΝ

υοβζσ λβΝ λδακΰΫθ βΝ ΰδαΝ τκΝ δαφκλ δεΪΝ Ϋ βΝ Χκ1% εαδΝ ιι,ίγΣΨΝ αθ έ κδξα,Ν

αεκζκυγκτη θβΝαπσΝ11ίΝRichterΝΧθβ,ηί% εαδΝηί,ί1ΣΨΝεαδΝζ1 ΝΧη1,βη% εαδΝγλ,ζζΝΣΨΝ θυΝ κΝ

υπκε έη θκΝ1ζίΝRuggeriΝΧηί,ιη% εαδΝγι,ηβΣΨΝΫ π Ν αΝξαηβζσ λα πκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμέΝ

 ΝηδαΝαπσΝ δμΝπλυ μ Ϋλ υθ μ σπκυΝεαδ θ κπέ βε ΝβΝφυ δεάΝαυιέθβΝΙ Ν αΝπλΫηθαΝΝαπσΝ

κθΝ SpiegelΝ Χ1ληηΨ,Ν απκεαζτφγβε  β παλκυ έαΝ αθα κζΫπθΝ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ λΫγβεαθΝ

υοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝαυιδθυθΝεαδΝξαηβζσ λ μΝ πθΝπαλ ηπκ δ υθΝλδακΰΫθ βμΝΝ αΝ

τεκζκμ λδακίκζκτθ αΝυίλέ δαΝVitis rupestris σππμΝαθ δπαλαίΪζζ αδΝη Ν αΝ τ εκζαΝπλκμΝ

λδακίκζέαΝυίλέ δα Vitis berlandieri.    
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ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ υλππαρεάμ αηπΫζκυΝ λδακίκζκτθΝ υξ λυμΝ παλσζκΝ πκυΝ θΝ

υπΪλξκυθΝπλκ ξβηα δ ηΫθ μΝλδαδεΫμΝεα αίκζΫμέΝΣαΝπ λδ σ λα αη λδεΪθδεαΝεαδΝα δα δεΪΝ

έ β,Ν θυΝ αθάεκυθΝ κΝ έ δκΝ υπκΰΫθκμ,Ν Euvitis παλκυ δΪακυθΝ ξαηβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμέΝ θ έγ α,Ν αΝ έ βΝ κυΝυπκΰΫθκυμΝMuscadinia έ Νξαλαε βλέακθ αδΝαπσΝπζάλβΝ

α υθαηέαΝ ξβηα δ ηκτΝ υξαέπθΝ λδαυθ, έ Ν παλκυ δΪακυθΝ ιαδλ δεΪΝ ξαηβζΪΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμέΝ υ σμΝΪζζπ Ν έθαδΝκΝζσΰκμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝ αΝ έ βΝ κυΝυπκΰΫθκυμΝMuscadinia 

θΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ πμΝ υπκε έη θαΝ ΰδαΝ κθΝ ηίκζδα ησΝ πθΝ πκδεδζδυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

αηπΫζκυ,ΝπαλΪΝ βθΝ ιαδλ δεάΝαθ κξάΝ κυμ βΝλδασίδαΝφυζζκιάλα,Ν κυμΝθβηα υ δμΝαζζΪΝ

εαδΝ Ναίδκ δεκτμΝπαλΪΰκθ μΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝΠλαε δεΪΝκΝ λσπκμ πκζζαπζα δα ηκτΝ

ΰδαΝ αΝ έ βΝ κυΝυπκΰΫθκυμΝMuscadinia έθαδΝησθκΝη Νεα αίκζΪ μ (Galet, 2000). 

1.7.2.2 υθγάε μΝπ λδίΪζζκθ κμ εαδΝυπσ λπηαΝλδακΰΫθ βμ 

Ν πδ υξέα κυΝπκζζαπζα δα ηκτΝ βμΝαηπΫζκυ η Νηκ ξ τηα αΝ πβλ Ϊα αδ απσΝ δμΝ

υθγάε μΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝπκυΝ πδελα κτθΝ σ κΝ κΝηβ λδεσΝαηπ ζυθα,ΝαπσΝ κθΝκπκέκΝγαΝ

πλκΫζγκυθΝ αΝ ηκ ξ τηα α,Ν σ κΝ εαδΝ απσΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝ βηΫλαμΝ βμΝ υζζκΰάμΝ κυμΝ απσΝ

αυ σθέΝ βηαθ δεσ α κΝ παλΪΰκθ αΝ δα λαηα έακυθΝ κδΝ υθγάε μΝ αυ ΫμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ

υπσ λπηαΝλδακΰΫθ βμΝ κΝφυ υλδκΝ κΝκπκέκΝγαΝ γκτθΝΰδαΝλδακίσζβ βέΝ Ν πέ λα βΝ βμΝ

Ϋθ α βμΝ βμΝβζδαεάμΝαε δθκίκζέαμ,Ν βμΝγ ληκελα έαμ,Ν βμΝυΰλα έαμΝεαδΝ βμΝφπ κπ λδσ κυΝ

δμΝ φυ δκζκΰδεΫμΝ εαδΝ ίδκξβηδεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ πθΝ ηβ λδευθΝ φυ υθΝ σππμΝ βΝ φπ κ τθγ β,Ν

ηκλφκΰΫθ β,Ν ίδκ τθγ βΝ αυιβ δευθΝ κυ δυθΝ εέΪέ, Ϋξ δΝ πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ

τηπζκεπθ φαδθκηΫθπθΝεαδΝαζζβζ πδ λΪ πθ,ΝκΝ υθ υα ησμΝ πθΝκπκέπθΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ

θδ ξτ δΝάΝεαδΝθαΝπαλ ηπκ έ δΝ βΝλδακΰΫθ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΧ αυλαεΪεβμ, 2013). 

Νγ ληκελα έαΝεαδΝβΝα ηκ φαδλδεάΝυΰλα έα,Νεα ΪΝ βΝζάοβΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝαπσΝ κΝ

ηβ λδεσΝφυ σ,Ν πβλ ΪακυθΝΫηη α, αζζΪΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝ βΝ δα δεα έαΝλδακΰΫθ βμ,Νη Ν βθΝ

ΫθθκδαΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ δαφκλ δεκτΝ ίαγηκτΝ αφυ Ϊ π β. ηπ δλδεΫμΝ

παλα βλά δμΝεαδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝΫξκυθΝ έι δΝ κΝ βηαθ δεσΝλσζκΝπκυΝ δα λαηα έα δΝβΝ

υοβζάΝ π λδ ε δεσ β αΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υΰλα έαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λδαδευθΝ

εα αίκζυθ,Ν θυΝ έθαδΝ ΰθπ άΝ εαδΝ βΝ πέ λα βΝ βμΝ υ α δεάμΝ εα απσθβ βμΝ πθΝ ηβ λδευθΝ

φυ υθΝ βθΝ π λδ ε δεσ β αΝ πθΝ δ υθΝ Ν θ κΰ θ έμΝ κυ έ μΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΓδαΝ κΝ

ζσΰκΝαυ σΝ έθαδΝΰθπ σΝσ δΝΰδαΝ βθΝζάοβΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ πδζΫΰκθ αδ βηΫλ μΝθ φκ ε π έμ 

η ΝυοβζάΝ ξ δεάΝυΰλα έαΝεαδΝξαηβζάΝγ ληκελα έαΝ Ν υθ υα ησ η ΝΪη βΝη αφκλΪΝεαδΝ

απκγάε υ βΝ κΝ γΪζαηκΝ απκγάε υ βμ η Ν δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μΝ υΰλα έαμΝ εαδΝ

γ ληκελα έαμ, υ ΝθαΝαπκφ υξγ έ βΝαφυ Ϊ π βΝ κυμΝΧ αυλαεΪεβμ,ΝεέΪέ,ΝβίίίΨέ 
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Υαλαε βλδ δεΪΝ σππμΝ βΝ Ϋθαλιβ,Ν βΝ Ϋθ α βΝ εαδΝ βΝ πκλ έαΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ κΝφυ υλδκΝαηπΫζκυΝ πβλ Ϊακθ αδΝ Ν βηαθ δεσΝίαγησ,Ναπσ κΝ έ κμΝεαδΝ βΝ

τ α βΝ κυΝ υπκ λυηα κμ,Ν εαγυμΝεαδΝ βΝ γ ληκελα έαΝεαδΝ υΰλα έαΝ κυ,Ν κΝφπμΝεαδΝ κθΝ

α λδ ησέΝ  Ν ΰ θδεΫμΝ ΰλαηηΫμ,Ν γ ληκελα έαΝ βηΫλαμήθτξ αμΝ β1 - 28/15 °C γ πλκτθ αδΝ

υθκρεΫμΝ ΰδαΝ βΝ λδακίσζβ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αηπΫζκυέΝ θυΝ βΝ υοβζά γ ληκελα έαΝ

πλκεαζ έΝ πλσπλβΝ είζΪ β βΝ πθΝ κφγαζηυθ,Ν απυζ δ μΝ Ν υΰλα έα,Ν η Ν υθΫπ δαΝ ξαηβζΪΝ

πκ κ ΪΝλδακίσζβ βμ,Ναθ ιαλ ά πμΝ πθΝζκδπυθΝ υθγβευθέΝΠκζτΝυοβζάΝγ ληκελα έαΝΪθπΝ

πθΝ γηΝ °ωΝ αθα Ϋζζ δΝ βΝ δα δεα έα βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ Θ ληκελα έα εΪ πΝ πθΝ 1η °C 

αθαφΫλ αδΝ σ δΝ η δυθ δ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ν δα δεα έα 

λδακΰΫθ βμ ηκ ξ υηΪ πθΝ ΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μ, 10 °C η έπ  εα ΪΝηβΣΝ κΝηάεκμΝ πθΝ

λδαυθΝεαγυμΝεαδΝ βθΝη Ϋπ δ αΝίζα δεάΝαθΪπ υιβ εαδΝπ λδ ε δεσ β αΝ Νξζπλκφτζζβ πθΝ

φυ υθ. λθβ δεά πέ λα β αΝπαλαπΪθπΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ έξ Νεαδ βΝυοβζάΝγ ληκελα έαΝ

ΧύκrnikΝεέΪέ,ΝβίίκΨέ 

 Ν παΰπΰάΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝη Ν βθΝξλά βΝγ ληαδθση θπθ υπκ λπηΪ πθΝ έθαδΝηδαΝ

πδ υξυμ ξλβ δηκπκδκτη θβΝ ηΫγκ κμ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ τ εκζπθΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ σππμ, βΝ αηα εβθδΪ,Ν ηβζδΪΝ εαδΝ αξζα δΪέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα α υζζΫΰκθ αδΝ εα ΪΝ

βθΝ ξ δη λδθάΝ π λέκ κΝ η ΪΝ βθΝ φυζζσπ π βΝ άΝ αλΰΪΝ κΝ ξ δηυθαέΝ Γέθ αδΝ ηίΪπ δ β πθΝ

ίΪ πθΝ κυμΝ Ν Ι Ν βηίί – 5000 ppm εαδ κπκγΫ β βΝ κυμΝ Ν ΪηηκΝ η Ν γ ληΪ λ μΝ άΝ

αθαευεζκτη θκ α σΝ θ λσΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ βμΝ ΪηηκυέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ αυ ΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ

η αφυ τκθ αδΝ πλδθ βθΝ Ϋεπ υιβΝ πθΝ κφγαζηυθέΝ Ν ηΫγκ κμΝ αυ άΝ έθαδ πκζτΝ πδ υξάμ 

ηΫγκ κμΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ πθΝ τ εκζπθΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ φυ υθΝ Χώartmann εέΪέ, 1997). 

Έλ υθαΝσπκυ αΝηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝ κπκγ άγβεαθΝ Ν γ ληαδθση θκ υπσ λπηαΝ Ϋ δι  

σ δΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ πκ κ Ϊ λδακΰΫθ βμ εαδΝ η δυθ αδΝ κΝ ξλσθκμΝ πκυΝ απαδ έ αδ ΰδαΝ αυ άθ 

ΧψartoliniΝεέΪέ,ΝβίίλΨέΝΟδΝχlleyΝεαδΝPetersonΝΧ1λιιΨΝ ΝΫλ υθαΝ κυμΝΫ διαθ σ δΝβΝεαζκΰΫθ βΝ

Ϋζαί ΝξυλαΝ ΝζΝ - 1ιΝβηΫλ μΝ κυΝβλΝ°ω,Ν θυΝ Νξαηβζσ λ μ γ ληκελα έ μΝξλ δΪ βεαθΝ

π λδ σ λ μΝ βηΫλ μέΝ  δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν κυμΝ βλΝ °ωΝ Ϋζαί  ξυλαΝ Ν 1ί - 24 

βηΫλ μΝ αθ έγ αΝ Ν ξαηβζσ λβΝ γ ληκελα έαΝ ξλ δΪ βε Ν π λδ σ λκ ξλσθκέ ΟδΝ

ψlennerhassettΝ εαδΝ ωonsidineΝ Χ1λιλΨΝ Ϋ διαθΝ σ δΝ βΝ εα αζζβζσ λβΝ γ ληκελα έαΝ

υπκ λυηα κμΝΰδαΝ βΝλδακΰΫθ βΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝRamsey (Vitis champiniΨΝ έθαδΝβηΝ°ωέ Ν

υθκρεά πλκμΝλδακΰΫθ β γ ληκελα έαΝαθΝεαδΝευηαέθ αδ αΝπλκαθαφ λγΫθ α σλδαΝξλάα δΝ

Ϋλ υθαμΝαφκτ εΪγ Νυπκε έη θκΝαθ απκελέθ αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν δαφκλ δεΫμΝγ ληκελα έ μέ 
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Ν π λδ ε δεσ β αΝ πθΝ ιυζκπκδβηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υΰλα έαΝη ΪΝ βθΝαπκεκπάΝ

κυμΝ απσΝ κΝ ηβ λδεσΝ φυ σΝ ευηαέθ αδΝ κΝ ηί - ηβΣέΝ πκηΫθπμ,Ν βΝ ξ δεάΝ υΰλα έαΝ κυΝ

υπκ λυηα κμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δα βλ έ αδΝυοβζά,Νυ ΝθαΝηβθΝαφυ α πγκτθΝ αΝηκ ξ τηα αέΝ

Μ ΪΝ βθΝΫικ κΝ πθΝλδαυθΝεαδΝ κθΝ πκδεδ ησ κυΝυπκ λυηα κμ,ΝβΝυΰλα έαΝ κυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ

ευηαέθ αδΝ Ν πέπ αΝπκυΝ θΝγαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝαθΪπ υιβΝα γ θ δυθ,Νκτ Ν βθΝαφυ Ϊ π βΝ

πθΝηκ ξ υηΪ πθέΝ ΝλδακΰΫθ βΝπλαΰηα κπκδ έ αδ,Ν υθάγπμ,Ν κΝ ηάηαΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝ

πκυΝίλέ ε αδΝηΫ αΝ κΝΫ αφκμ,Ν βζα άΝ Ν υθγάε μΝ εσ κυμέΝΠαλΪΝ ατ αΝΫξ δΝ δαπδ πγ έΝ

σ δΝ κΝ φπμΝ Ϊζζκ Ν θδ ξτ δΝ εαδΝ Ϊζζκ Ν παλ ηπκ έα δΝ βΝ λδακΰΫθ βέΝ Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝλδαυθΝ κΝ Ϋ αφκμΝ υθκ έ αδΝ απσΝ υθγάε μΝηΫ λδαμΝ υΰλα έαμΝ

εαδΝεαζκτΝα λδ ηκτ,Ν υθγάε μΝπκυΝπλΫπ δΝ θαΝ ια φαζέακθ αδΝ κΝφυ υλδκΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν

2013). 

 Ν Ϋζζ δοβΝ κιυΰσθκυΝ η δυθ δΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λδαδευθΝ εα αίκζυθΝ εαδΝ πδ λΪΝ

αλθβ δεΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ λδαυθΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΣκΝ κιυΰσθκΝ έθαδΝ ΫθαμΝ πκζτΝ

βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝλέααμ,Ν ΪθΝ θΝ έθαδΝ δαγΫ δηκΝπαλκυ δΪα αδΝ

ια γΫθβ βΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ εαδΝ θΫελπ βΝ κυέΝ Ν θΫλΰ δαΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ βμΝ λέααμΝ εαδΝ βθΝ απκλλσφβ β δσθ πθΝ εαδΝ θ λκτΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ αθαπθκά,Ν

δα δεα έαΝ υθ ξση θβΝ πκυΝ απκ εκπ έΝ βθΝ δΪ πα βΝ πθΝ υ α αθγλΪεπθΝ εαδΝ παλαΰπΰάΝ

θΫλΰ δαμΝΫθαΝηΫλκμΝ βμΝ κΝκπκέκΝξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ βθΝ υθ άλβ βΝ βμΝλέααμ,Ν βθΝ πέ υιβΝ

πθΝ απαλαέ β πθΝ δαφκλυθΝ υθαηδεκτΝ δμΝ η ηίλΪθ μΝ κυμΝ εαδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ θΫπθΝ

ευ ΪλπθέΝ Μ Ν βθΝ Ϋζζ δοβΝ κιυΰσθκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ θ ελπ δεΫμΝ εβζέ μΝ δμΝ λέα μΝ πκυΝ

κ βΰκτθΝ βθΝ πλκ ίκζάΝ κυμΝ απσΝ α γΫθ δ μΝ εαδΝ θΝ ΫζβΝ βθΝ εα α λκφά κυμέΝ ΧμΝ

ΰ θδε υηΫθκμΝεαθσθαμΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έΝσ δΝβΝεαζάΝαθΪπ υιβ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ Ν

ΫθαΝυπσ λπηα απαδ έΝ βθΝτπαλιβΝ έ βμΝπκ σ β αμΝθ λκτΝεαδΝκιυΰσθκυέΝΈξ δΝυπκζκΰδ έΝ

σ δΝ ΰ θδεΪΝ κΝγλ π δεσΝ δΪζυηαΝ βθΝλδασ φαδλαΝ θσμΝφυ κτΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝπ λδΫξ δΝθΝppmΝ

κιυΰσθκυΝΧΜαυλκΰδαθθκπκυζκμ,ΝβίίθΨέΝ 

ΣαΝυπκ λυηα α λδακΰΫθ βμΝ βμΝαηπΫζκυΝαπαδ έ αδΝθαΝΫξκυθ ξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝ

θαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ υΰελΪ β β υΰλα έαμ,Ν βθΝ εαζάΝ κιυΰσθπ βΝ εαδΝ γΫληαθ βΝ εαδΝ βθΝ

απλσ εκπ β αθΪπ υιβΝ κΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ. Έλ υθα Νπκζζαπζα δα ησΝυπκε δηΫθπθΝ βμΝ

αηπΫζκυΝ Ϋ δι Ν βθΝ αλθβ δεάΝ πέ λα βΝ πκυΝ Ϋξ δ βΝ ξαηβζά υΰλα δαεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ

υπκ λυηα κμΝεαδΝ βμΝυοβζάμΝγ ληκελα έαμΝΧύκrnikΝεέΪέ,ΝβίίκΨέΝ κΝυπκε έη θκ Rupestris 

du Lot (Vitis rupestrisΨΝη ζ άγβε ΝκΝπκζζαπζα δα ησμΝη Νηκ ξ τηα αΝ Νκε υΝ δαφκλ δεΪΝ

υπκ λυηα αέΝ λΫγβε Νσ δΝβΝΪηηκμΝΫ π Ν κΝη ΰαζτ λκ αλδγησ λδαυθΝΧ11,βζΨ,ΝίΪλκμΝΧ1,γγΝ
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g), ηάεκμ ίζα κτΝ Χγί,γγΝ cmΨΝ εαδΝ δΪη λκΝ Χγ,1βΝ mmΨέΝ Ο π λζέ βμΝ ελέγβε Ν πμΝ κΝ

απκ κ δεσ λκ υπσ λπηαΝαυιΪθκθ αμ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ Χλγ,γΣΨΝΧSabirΝεέΪέ,ΝβίίζΨέΝ

 ξλβ δηκπκέβ β κυΝ ΪφκυμΝ η Ν βθΝ πλκ γάεβΝ ΪηηκυΝ φαέθ αδΝ θαΝ ί ζ έπ Ν αΝ

ξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ υπκ λυηα κμέΝ  φτ υ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υπσ λπηαΝ ΪφκυμΝ - 

ΪηηκυΝκ άΰβ   ατιβ βΝ κυΝίΪλκυμΝεαδ ηάεκυμΝλδαυθΝΧθ1,ιι εέ). Ό αθ πμΝυπσ λπηαΝ

ξλβ δηκπκδάγβε ΝΫ αφκμ κΝηάεκμΝλδαυθ ά αθΝξαηβζσ λκ Χβη,ιβΝ εέΨΝ ΧύalaviΝεέΪέ,Νβί1γΨέΝ 

Νξλά βΝβφαδ δαεάμ πΫ λαμ πμΝυπσ λπηαΝλδακίκζέαμ Ναθκδε σΝυ λκπκθδεσΝ τ βηα,Ν

κ άΰβ Ν ΝΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,ΝκιΝ- 90% Ν τΰελδ βΝη Ν κΝξαζέεδ εαδΝ κΝΫ αφκμΝ

σπκυΝΫ π αθΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ50 - 75% εαδΝ31 - 39% αθ έ κδξα ΧϊavtyanΝεαδΝψznuni, 

1λιηΨέΝΣΫζκμΝ κΝPengΝ ΧβίίκΨΝ λ τθβ Ν βθΝ πέ λα βΝ υ άηα κμ πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμ, 

ξλβ δηκπκδυθ αμ πμΝ υπσ λπηαΝ θ λσΝ ΰδαΝ β λδακΰΫθ βΝ ηαζαευθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αηπΫζκυΝ

(Vitis thunbergii). ΣκΝ τ βηαΝ αυ σΝ Ϋ π  πκζτΝ εαζΪ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ΧκβΣΨΝ Ν

τΰελδ βΝ η Ν αΝ ξαηβζσ λαΝ πκ κ Ϊ (48%) σ αθΝ Ϋΰδθ  ξλά βΝ υπκ λυηα κμ,Ν π λζέ βΝ – 

εκεκφκέθδεα. 

1.7.2.3 Κα Ϊ α βΝγλΫοβμΝΝηβ λδεκτΝφυ κτ 

Ν λδακΰΫθ βΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυΝ πβλ Ϊα αδΝ Ϋθ κθαΝ απσΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ

γλΫοβμΝ πθΝ ηβ λδευθΝ φυ υθέ  υοβζάΝ π λδ ε δεσ β αΝ πθΝ ηβ λδευθΝ φυ υθΝ Ν

υ α Ϊθγλαε μΝ εαδΝ βΝ υξΫλ δαΝ δαεέθβ άμΝ κυμΝ ηΫ πΝ θσμΝ εαζΪΝ αθαπ υΰηΫθκυΝ αΰΰ δαεκτΝ

υ άηα κμΝ απκ ζ έΝ βηαθ δεσΝ παλΪΰκθ αΝ ΰδαΝ βθΝ πλσκ κΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ βθΝ θΝ υθ ξ έαΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ θΫπθ,Ν υξαέπθ λδαυθέΝ Ο ηβξαθδ ησμΝ βμΝ

πέ λα βμΝ αυ άμΝ θΝ Ϋξ δΝ απκ αφβθδ γ έΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ θΝ

υηφπθκτθΝπΪθ αΝπμΝπλκμΝ κΝλσζκΝ πθΝυ α αθγλΪεπθΝ βΝλδακΰΫθ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθέΝ

θαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ υπκε έη θκΝ 1ζίΝ Ruggeri, κΝ πκ κ σΝ λδακίσζβ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ

πκυΝ πλκΫλξκθ αθ απσΝ εζβηα έ μΝ η Ν υοβζσΝ ίαγησΝ απκγβ αυλδ ηκτΝ αθ λξσ αθ Ν θγΣ,Ν

Ϋθαθ δΝ ησζδμΝ 1ιΣΝ ε έθπθΝ η Ν ξαηβζσΝ ίαγησΝ απκγβ αυλδ ηκτέΝ ΟδΝ πκ σ β μΝ πθΝ

απκγβ αυλδ ηΫθπθΝ υ α αθγλΪεπθΝ η δυγβεαθ εα ΪΝ κίΣΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ λδυθΝ πλυ πθΝ

ί κηΪ πθΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ βμΝαθΪπ υιβμΝ πθΝλδαυθ Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝΟΝWeaverΝ

Χ1λιηΨΝΫ δι Νσ δΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ υζζκΰάμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,ΝβΝλδακΰΫθ βΝ

ά αθΝ η ΰαζτ λβΝ αΝ ία δεΪΝ ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ φ πξσ λβΝ αΝ αελαέαΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ

πκδεδζέαμΝ ωarignan κυΝ έ κυμΝ Vitis vinifera. Τπκ άλδι Ν σ δΝ βΝ ηδελά λδακίκζέαΝ πθΝ

εκλυφαέπθΝηκ ξ υηΪ πθΝκφ έζ αδΝ αΝξαηβζσ λαΝ πέπ αΝυ α αθγλΪεπθέΝ δαπδ υγβε Ν

αεσηβΝ σ δΝ ηκ ξ τηα αΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ ηΝ Ν ΧBerlandieri x RipariaΨΝ λδακίσζβ αθΝ
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υξ λΫ λαΝαπσ ηκ ξ τηα αΝ κυΝ1ζίΝRuggeriΝ ΧBerlandieri x RupestrisΨ,ΝπαλΪΝ κΝΰ ΰκθσμΝ

σ δΝ έξαθΝηδελσ λκΝεα ΪΝγγΣΝίαγησΝαπκγβ αυλδ ηκτέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έΝ

κΝ εαζτ λκΝ αΰΰ δαεσΝ τ βηαΝ εαδΝ βθΝ αξτ λβΝ η αεέθβ βΝ πθΝ υ α αθγλΪεπθΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ κυΝ ηΝ έΝ υ σΝ πδί ίαδυθ δΝ πλκΰ θΫ λβΝΪπκοβΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝ ίαγησμΝ

απκγβ αυλδ ηκτΝ έθαδΝπλπ αλξδεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝ πδίέπ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,Ν βΝγλΫοβΝ

πθΝθΫπθΝλδαυθΝεαδΝ πθΝίζα υθΝηΫξλδμΝσ κυΝ αΝφυ ΪΝεα α κτθΝφπ κ υθγ δεΪΝαυ Ϊλεβ,Ν

αζζΪΝ θΝ ξ έα αδΝ υγΫπμΝη Ν κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ. 

τηφπθαΝη Ν κθΝψuttroseΝΝΧ1λθθΨΝ αΝΝηκ ξ τηα αΝπκυΝπ λδΫξκυθΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝ1ίΣΝ

ΪηυζκΝεαδΝ1ΣΝ δαζυ κτμΝΝυ α Ϊθγλαε μ,Νη αιτΝ κυΝπλυ κυΝεαδΝ κυΝ τ λκυΝη κΰκθα έκυΝ

Ϋξκυθ βΝ εα ΪζζβζβΝ αθαζκΰέαΝ υ Ν θα ια φαζδ έΝ βΝ ηΫΰδ β λδακΰΫθ βΝ εαδ αθΪπ υιβ 

πθΝ λδαυθ.  ηκλφάΝ πθΝ απκγβ αυλδ ηΫθπθΝ κυ δυθ ηπκλ έΝ θαΝ Ϋξ δΝ βηαθ δεάΝ πέ λα βΝ

βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν δ δεΪΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ εαδΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝ εα αίκζυθέΝ Φαέθ αδ σ δΝ κΝ ΪηυζκΝ Ν γ ληκελα έ μΝ εκθ Ϊ κυμΝ ηΝ °ωΝ

η α λΫπ αδΝ Ν δαζυ ά ηκλφά ξπλέμΝσηπμΝθαΝεα αθαζυθ αδ εΪπκδα πκ σ β α αυιΪθκθ αμΝ

Ϋ δΝ βθΝ αθαζκΰέαΝ δαζυ υθΝ αεξΪλπθΝ πλκμΝ ΪηυζκέΝ θ έγ αΝ κυμΝ 1ίΝ °ωΝ υπΪλξ δΝ ηδαΝ

εα αθΪζπ βΝ πθΝ δαζυ υθΝ αεξΪλπθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ απκ σηβ βΝ κυΝ αητζκυΝ

ελα υθ αμ αγ λάΝαυ άΝ βθΝαθαζκΰέαΝεαδΝκ βΰυθ αμ Νεαζτ λβΝλδακΰΫθ βΝΧTreebyΝεαδΝ

ωonsidine,Ν 1λκβΨέΝ Ν δαπέ π βΝ αυ άΝ θδ ξτ αδ απσΝ Ϋλ υθ μΝ πθ Alley εαδΝChristensen 

Χ1λιζΨΝ εαδΝ ψlennerhassett (1979) πκυΝ Ϋ διαθ σ δΝ πδ υΰξΪθκθ αδ υοβζσ λα πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμ, η ΪΝ απσ απκγάε υ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν γ ληκελα έαΝ πηα έκυΝ Ν υΰλάΝ

ΪηηκέΝ ΣκΝ ΪηυζκΝ αυιάγβε Ν βθΝ υθ άλβ βΝ Ν ΪηηκΝ θυ εα ΪΝ βΝ υθ άλβ βΝ Ν ουξλάΝ

υθ άλβ βΝπαλΫη δθ Ν αγ λσ. 

Ν γ δεάΝ πέ λα βΝ πθΝ υ α αθγλΪεπθΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υξαέπθΝ

λδαυθΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ κγ έΝ π λδ σ λκΝ βΝ ξαηβζάΝ

π λδ ε δεσ β αΝ πθΝδ υθΝ ΝΪαπ κΝΧΝΨ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝπλκ έ δΝυοβζΫμΝ δηΫμΝ κΝζσΰκΝωήσέΝ

 υπ λίκζδεάΝααπ κτξκμΝ ζέπαθ βΝ πθΝηβ λδευθΝφυ υθΝκ βΰ έΝ Νη ΰΪζβΝ απβλσ β αΝ πθΝ

ίζα υθ, η Ν υθΫπ δα,Ν ξαηβζσΝ ίαγησΝ απκγβ αυλδ ηκτ,Ν πζβηη ζάΝ ιυζκπκέβ βΝ πθΝ

εζβηα έ πθΝ εαδΝ αυιβηΫθβΝ υΰεΫθ λπ βΝ ααπ κτξπθΝ κυ δυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ πδ λκτθΝ αλθβ δεΪΝ

κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιάΝ κυμΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝΝ

τηφπθαΝη Ν κθΝSatishaΝ Χ2008) φαέθ αδ σ δΝκΝπκζτΝυοβζσμΝάΝκΝπκζτΝξαηβζσμΝζσΰκμΝωήσΝ

πβλ Ϊα δ αλθβ δεΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ Ο ξαηβζσμΝ ζσΰκμΝ C/N πκυΝ έξ  κ 
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υπκε έη θκ Dog RidgeΝ κ άΰβ Ν Ν ξαηβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ,Ν αθ έγ α η Ν κθΝ

θ δΪη κ ζσΰκΝπκυΝ έξ Ν κΝSt. George, πκυΝπαλκυ έα Νυοβζσ λα πκ κ ΪέΝ 

ΘαΝπλΫπ δ,ΝίΫίαδα,ΝθαΝ πδ βηαθγ έΝσ δΝΫθ κθβΝααπ κπ θέαΝ πθΝηβ λδευθΝφυ υθΝεα ΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ π λδσ κυΝ ίζΪ β βμΝ πδ λΪΝ αλθβ δεΪΝ βθΝ υπκεέθβ βΝ βμΝ

βηδκυλΰέαμΝ πθΝαλξδευθΝλδαδευθΝευ ΪλπθΝ αΝηκ ξ τηα α,Ν κηΫθβμΝ βμΝ υηίκζάμΝ κυΝ

ααυ κυΝ βΝ τθγ βΝ πθΝ θκυεζ ρθδευθΝ κιΫπθΝ εαδΝ πθΝ πλπ ρθυθΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ

έθαδΝ ΰθπ σμΝ κΝ λσζκμ πθΝ πκζυαηδθυθΝ βθΝ ατιβ βΝ εαδΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ

ευ Ϊλπθ κυΝβζέαθγκυέΝ λΫγβε Νσ δΝβΝ ιπΰ θάμΝ φαληκΰάΝ βμΝπκυ λ εέθβμΝ Ν τ εκζαΝ

πλκμΝλδακίκζέαΝηκ ξ τηα αΝ ζδΪμΝεαδΝλκ αεδθδΪμΝ ατιβ  αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ ΧRuginiΝ

εέΪέ, 1λλγ,Ν ZilkahΝ εέΪέ,Ν βίίθΨέΝ Μκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυ κυΝ υπκε δηΫθκυ 140 Ruggeri 

κπκγ άγβεαθΝ Ν γ ληαδθση θκ υπσ λπηαΝ εαδΝ ίλΫγβε Ν σ δΝ αυιΪθ αδΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ εαδΝ

η δυθ αδΝ κΝ ξλσθκμΝ πκυΝ απαδ έ αδ. υ σΝ υ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ ατιβ βΝ πθΝ ζ τγ λπθΝ

πκζυαηέθπθΝεαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝ θ κΰ θάΝπκυ λ εέθβέΝ Ν π ληέθβΝαεκζκτγβ Ν δμΝέ δ μΝ

δαευηΪθ δμΝ εα ΪΝ βθΝ λδακΰΫθ βΝ σππμΝ βθΝ πκυ λ εέθβέΝ Ν π ληδ έθβΝ θΝ φΪθβε Ν θαΝ

πβλ Ϊα δΝ άΝ θαΝ ηπζ ε αδΝ βθΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝΟδΝ τκΝ πκζυαηέθ μΝ π ληέθβΝ

εαδΝ π ληδ έθβΝ ίλΫγβεαθΝ Ν ξαηβζσ λβ υΰεΫθ λπ β απσΝ βθΝ πκυ λ εέθβέΝ Ο ετλδκμΝ

λσζκμΝαυ υθΝ πθΝκυ δυθΝ αΝ δΪφκλα φαδθση θαΝ δαφκλκπκέβ βμΝκφ έζ αδΝ βθΝδεαθσ β αΝ

κυμΝ ΰδαΝ θέ ξυ βΝ βμΝ τθγ βμΝ πλπ ρθυθ,Ν θκυεζ ρευθΝ κιΫπθΝ εαδΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ

λα δεσ β αμΝ πθΝ δαφσλπθΝ υ ξ δ ηΫθπθΝ θατηπθΝ ΧψartoliniΝ εέΪέ,Ν βίίλΨέΝ πδπλσ γ αΝ

απσΝ βΝ υ ξΫ δ β πθΝπκζυαηδθυθΝεαδΝ βμΝπκυ λ εέθβμΝη Ν βΝ δ λΰα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ

βθΝ Ϊηπ ζκ,Ν βΝ ιπΰ θάμΝ φαληκΰάΝ πθΝ κυ δυθΝ αυ υθΝ θΝ φαέθ αδΝ θαΝ Ϋ π Ν ι εΪγαλαΝ

απκ ζΫ ηα αΝκτ ΝθαΝατιβ Ν βΝλδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

   αΝηκ ξ τηα αΝυπκε δηΫθπθΝηΝωΝεαδΝSτ4,ΝβΝεαζκΰΫθ βΝεαδΝβΝαθΪπ υιβΝ κυΝεΪζκυΝ

η δυθ αδΝ σ αθΝ αυιΪθκθ αδΝ αΝ πέπ αΝ κυΝ ααυ κυ,Ν κυΝ φπ φσλκυΝ εαδΝ κυΝ εαζέκυ αΝ

ηβ λδεΪΝ φυ ΪΝ εαδΝ υθαεσζκυγαΝ αΝ ηκ ξ τηα αέΝ Ϋζ δ βΝ π λδ ε δεσ β α πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθ ΝεΪζδκΝαθαφΫλ αδΝη αιτΝί,γΝ - ί,ηΣέΝ πσΝ αΝ δξθκ κδξ έα,Ν πδ λΪ γ δεΪ 

βΝλδακΰΫθ βΝκΝο υ ΪλΰυλκμέΝΣαΝπκ κ ΪΝλδακίσζβ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝπκυΝπλκάζγαθΝ

απσΝηβ λδεΪΝφυ ΪΝ αΝκπκέαΝ έξαθΝ ξγ έΝζέπαθ βΝη Νο υ ΪλΰυλκΝά αθΝυοβζσ λαΝ Ν ξΫ β 

η Ναυ ΪΝπκυΝ θΝ ΫξγβεαθΝζέπαθ βέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έΝ βθΝατιβ βΝ πθΝ θ κΰ θυθΝ

αυιδθυθΝζσΰπΝ βμΝαυιβηΫθβμΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝ λυπ κφΪθβμ,ΝβΝ τθγ βΝ βμΝκπκέαμΝπλκΪΰ αδΝ

απσΝ βθΝπαλκυ έαΝ κυΝο υ αλΰτλκυΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ Νυπσγ βΝαυ άΝ θδ ξτ αδΝαπσ 

Ϋλ υθαΝ κυΝ κυΝStojkovskaΝΧ1λι6ΨΝσπκυΝατιβ  αΝπκ κ ΪΝλδακίκζέαμΝ Νηκ ξ τηα αΝ κυΝ
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υπκε δηΫθκυΝζ1Ν Νξλβ δηκπκδυθ αμΝί,ίηΣΝξ δζδεσ έ βλκ, η Ναπκ Ϋζ ηα 1ίίΣΝλδακίκζέαΝ

εαδΝξ δζδεσ ο υ ΪλΰυλκΝπλκεαζυθ αμ ιηΣΝλδακίκζέαΝ αΝηκ ξ τηα αέ 

πδπλσ γ αΝ απσΝ βΝ πέ λα βΝ πθ απκγβ αυλδ δευθΝ κυ δυθ,Ν πθΝ αθσλΰαθπθΝ

κδξ έπθ,Ν πθΝ παλαΰση θπθΝ πλπ ρθυθ εαδΝ πκζυαηδθυθ,Ν πέ λα βΝ βΝ δ λΰα έαΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΫξ δΝεαδΝβΝ υΰεΫθ λπ β φαδθκζδευθΝκυ δυθΝεαδΝ θατηπθΝ αΝ

ηβ λδεΪΝφυ ΪΝεαδΝ υθαεσζκυγαΝ αΝηκ ξ τηα αΝπλκμΝλδακΰΫθ βέΝ Νπκζυφαδθκζκκι δ Ϊ βΝ

έθαδΝ ΫθαΝ ΫθαυηκΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ Ν σζαΝ αΝ φυ ΪΝ εαδΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝ λδακΰΫθ βέΝ έθαδΝ ΫθαΝ

ΰ θ δεΪΝ επ δεκπκδβηΫθκΝ ΫθαυηκΝ πκυΝ έθαδΝ θπηΫθκΝ η Ν ξαζεσΝ εαδΝ κι δ υθ δΝ φαδθκζδεΫμΝ

θυ δμέΝ ΣκΝ ΫθαυηκΝ αυ σΝ ζΫΰξ δΝ βθΝ ίδκ τθγ βΝ φαδθκζδευθΝ κυ δυθ, εαγυμΝ εαδΝ βΝ

δαφκλκπκέβ βΝ πθΝευ Ϊλπθ,Ν κΝ ξβηα δ ησΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝλδαδευθΝεα αίκζυθ εα ΪΝ

βΝ δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμέΝΣαΝφαδθκζδεΪΝ υ α δεΪΝ λκυθ υθ λΰδ δεΪΝη Ν δμΝαυιέθ μΝ

ΰδαΝ βθΝ δαφκλκπκέβ βΝ πθΝευ Ϊλπθ εαδΝ βΝ δ λΰα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμέΝΣαΝυοβζΪ πκ κ ΪΝ

φαδθκζδευθΝκυ δυθΝκ βΰκτθΝ Νυοβζσ λβΝ λΪ βΝ βμΝπκζυφαδθκζκκι δ Ϊ βμ. υ σΝκ βΰ έΝ

βθΝ η αφκλΪΝ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ παλαΰπΰάΝ λδαδευθΝ εα αίκζυθΝ αΝ ηκ ξ τηα αέΝ Ο Satisha 

ΧβίίκΨΝ Ϋ δι Ν σ δΝ βΝ υοβζσ λβΝ π λδ ε δεσ β αΝ Ν φαδθκζδεΪΝ κ άΰβ Ν Ν αξτ λβΝ

λδακΰΫθ βΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝϊogΝRidgeΝεαδΝ11ίΝRΝ ΝθίΝ– λίΝβηΫλ μέΝ θυΝ κΝυπκε έη θκΝ

StέΝ ύeorgeΝ η ΪΝ απσΝ 1βίΝ βηΫλ μΝ αυιάγβε Ν βΝ λΪ βΝ βμΝ πκζυφαδθκζκκι δ Ϊ βμΝ εαδΝ

παλα βλάγβε Ν λδακίσζβ β, Ν η ΰαζτ λα σηπμ πκ κ ΪέΝ  υοβζά λΪ β βμΝ

πκζυφαδθκζκκι δ Ϊ βμΝ η δυθ δΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακίκζέαμΝ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ

φΪθβε Ν αΝ ξαηβζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ πκυΝ Ϋξ  κΝ υπκε έη θκΝ ϊogΝ RidgeΝ κΝ κπκέκΝ

παλα βλάγβε  υοβζσ λβΝ λΪ βΝ κυ θατηκυΝ αΝ αλξδεΪΝ Ϊ δαέΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ υοβζάΝ

λΪ βΝ κυΝ θατηκυ,Ν αΝ ξαηβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ κΝ υπκε έη θκ αυ σΝηπκλ έΝ θαΝ

κφ έζκθ αδΝ βθ υοβζά π λδ ε δεσ β α Ν παλ ηπκ δ Ϋμ λδακΰΫθ βμΝ εαδ αΝ ξαηβζΪΝ

πέπ α θ κΰ θυθ αυιδθυθέΝ ΣΫζκμ κΝ ηάεκμΝ πθΝ λδαυθΝ ά αθΝ η ΰαζτ λκΝ αΝ υπκε έη θαΝ

ϊogΝ RidgeΝ εαδΝ StέΝ ύeorgeΝ σπκυΝ βΝ λΪ βΝ βμΝ πκζυφαδθκζκκι δ Ϊ βμΝ ά αθΝ ξαηβζάΝ αΝ

ζ υ αέα Ϊ δαΝ βμΝλδακΰΫθ βμέ 

πσΝ δμΝ αηπ ζκεκηδεΫμΝ π ηίΪ δμ,Ν βΝ ξαλαΰάΝ φαέθ αδΝ σ δΝ πδ λΪΝ γ δεΪΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθ,Ν δ δαέ λαΝσ κθΝαφκλΪΝ αΝπλΪ δθαΝηκ ξ τηα α,ΝαφκτΝ δαεσπ δΝ

κΝεα δσθΝλ τηαΝξυηκτΝεαδΝ υηίΪζζ δΝ βθΝατιβ βΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝυ α αθγλΪεπθ,Ν

πθΝαυιβ δευθΝκυ δυθΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝπαλαΰσθ πθΝπκυΝπλκΪΰκυθΝ β λδακΰΫθ βΝ κΝ ηάηαΝ

κυΝφυ κτΝπΪθπΝαπσΝ βΝξαλαΰάΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝΜδαΝΪζζβΝηΫγκ κμΝπκυΝαυιΪθ δΝ βθΝ

λδακΰΫθ βΝ έθαδΝβΝπλ κ φαληκΰάΝξαηβζάμΝ υΰεΫθ λπ βμ αυιδθυθ,Ν δαφυζδεΪΝ αΝηβ λδεΪΝ
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φυ ΪΝ πλδθΝ βθΝ εκπάΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ, υ Ν θαΝ αυιβγ έΝ βΝ θ κΰ θάμΝ υΰεΫθ λπ β κυμΝ

(Hartmann εέΪέ,Ν 1λλιΨέΝ ΜδαΝ θαζζαε δεά ηΫγκ κμΝ πλκ έθ αδ απσΝ κθΝ ύκrnikΝ ΧβίίκΨΝ Ν

λ υθβ δεσ πέπ κ,Νπκυ ξλβ δηκπκέβ Νξδ καΪθβ ΧψiochikolΝίβίΝPωΨΝπμ ΫθαΝπκζυη λΫμΝ βμΝ

ΰζυεκααηέθβμΝ πλκ λξση θκΝαπσΝε ζτφβ κ λαεκ δ υθέΝ Ν κυ έαΝαυ άΝφαέθ αδ θαΝπλκΪΰ δΝ

βθΝαθγ ε δεσ β αΝ πθΝφυ υθΝ Νεα απκθά δμΝεαδΝευλέπμΝ βΝιβλα έαέΝΣκΝ ε τα ηαΝΫξ δΝ

αθ δηδελκίδαεάΝ λΪ βΝεαδΝπλκΪΰ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝκυ δυθ, σππμΝκδΝφυ καζ ιέθ μέΝ Ν ξλά βΝ

κυΝ φαέθ αδ θαΝ ί ζ έπ Ν βΝ λδακίκζέαΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν ατιβ Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ θΫπθΝ

ίζα υθ,Ν κΝ ηάεκμΝ κυμ,Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ η κΰκθα έπθ εαδΝ βΝ π λδ ε δεσ β αΝ βμΝ

ξζπλκφτζζβμΝ αΝ ξβηα δαση θαΝφτζζαέΝ Ναπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ φαληκΰάμΝ ιαλ Ϊ αδΝ

απσΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝεαδΝ κΝ Ϊ δκΝαθΪπ υιβμΝ κυΝφυ κτΝπκυ ΰέθ αδΝβ φαληκΰάέ 

1.7.2.4 ΛαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέ αΝηκ ξ τηα α 

έθαδΝ υθάγβμΝηΫγκ κμΝ κθΝπκζζαπζα δα ησΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝβΝαπκηΪελυθ βΝΝ πθΝ

ζαθγαθσθ πθΝκφγαζηυθΝΧώartmann εέΪέ,Ν1λλιΨέΝ υ σΝΰέθ αδΝ έ  η Ν ηίκζδα άλδα, έ  η Ν

δ δεσΝ τληα, έ  η ΝηαξαδλδΪέΝ υ ΫμΝκδΝηΫγκ κδ έθαδΝ πέπκθ μ,Νξλκθκίσλ μ,Ν λαυηα έακυθΝ

αΝηκ ξ τηα αΝεαδΝηπκλ έΝθαΝγΫ κυθΝ Νεέθ υθκΝ κΝ λΰα δεσΝπλκ ππδεσέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ

ΫΰδθαθΝΫλ υθ μ ΰδαΝ ι τλ β κυ δυθΝη Ν εκπσΝ βΝξβηδεάΝθΫελπ βΝ πθΝκφγαζηυθΝΧχlleyΝεαδΝ

Ferrari, 1980).  ΝΫλ υθαΝπκυΝξλβ δηκπκδάγβε  κΝσχχΝπμΝκυ έα παλ ηπσ δ βμ Ϋεπ υιβμΝ

πθΝ κφγαζηυθΝ κδΝ υΰε θ λυ δμ ιιηΝ ppmΝ εαδ 1.500 ppm Ϋ διαθ αΝ εαζτ λα 

απκ ζΫ ηα αΝ παλ ηπσ δ βμ βμΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ κφγαζηυθΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ ζδΪμ,Ν λκ δΪμ,Ν

αηα εβθδΪμΝεαδΝεαλυ δΪμΝΧLaRueΝεέΪέ,Ν1λιζΨέΝΥλβ δηκπκδυθ αμΝ βθ έ δαΝκυ έαΝκδΝχlleyΝεαδΝ

όerrariΝ Χ1λκίΨΝ Ϋ διαθΝ σ δ,Ν απσ δμΝ κεδηααση θ μΝ πκδεδζέ μΝ η ΰαζτ λβΝ λΪ βΝ εαδΝ

υαδ γβ έα κΝ Ν Ν έξαθ κδΝ πκδεδζέ μ,Ν όreedom,Ν RubyΝ ωabernet,Ν όrenchΝ ωolombard,Ν

Ganzin 1 εαδ St. George.  

 βθΝ αηπ ζκεκηδεάΝ πλΪιβΝ Ϋξ δΝ ΰ θδε υγ έΝ βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ ιυζκπκδβηΫθπθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ αηπΫζκυΝ ηάεκυμΝ ζίΝ - ζηΝ cmΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκυθ ζαθγΪθκθ μΝ

κφγαζηκτμ.   πκζζΫμΝπ λδπ υ δμΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝφυ πλδαεάΝηκθΪ αΝαφαδλκτθ αδΝ φσ κθ 

αΝηκ ξ τηα α γαΝξλβ δηκπκδβγκτθ Ν πδ λαπΫαδκ ηίκζδα ησΝ θυΝαθΝγαΝξλβ δηκπκδβγκτθΝ

πμΝαπζΪΝΫλλδαα αφαδλκτθ αδΝκδΝεα υ λκδΝκφγαζηκέέΝΟΝλσζκμΝ πθΝκφγαζηυθΝ βΝλδακΰΫθ βΝ

πθΝηκ ξ υηΪ πθΝεαδΝ κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθΝΫξ δΝαπκ ζΫ δΝαθ δε έη θκΝΫλ υθαμΝ

σ κΝ βθΝ Ϊηπ ζκΝ σ κΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ πκζυ άΝ φυ Ϊ, παλκυ δΪακθ αμ αθ δφα δεΪΝ εαδΝ

δαφκλ δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝαφκτ έθαδΝ ΫθαΝπκζυ τθγ κΝφαδθση θκέΝ ΝπκζζΪΝφυ δεΪΝ έ β 

φΪθβε Νσ δΝβΝτπαλιβ πθΝκφγαζηυθΝίκβγΪΝ κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθ λδαυθέΝ ΝΪζζαΝίλΫγβε Ν
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σ δΝ έθαδΝ ξλά δηκδ εα ΪΝ αΝ πλυ αΝ Ϊ δαΝ παΰπΰάμΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ βΝ η Ϋπ δ αΝ

αφαέλ βΝ κυμΝ θΝΫξ δΝεΪπκδαΝ βηα έαΝ Χώartmann εέΪέ,Ν1λλιΨέΝτΝόavreΝΧ1λιγΨΝ έξ Ν έι δΝ

σ δ,ΝεΪ πΝαπσΝκλδ ηΫθ μΝ υθγάε μ,ΝβΝαφαέλ βΝ πθΝκφγαζηυθΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝ θδ ξτ δΝ αΝ

πκ κ ΪΝλδακίσζβ βμ,Ν θυΝεΪ πΝαπσΝΪζζ μΝ υθγάε μΝ αΝη δυθ δΝαδ γβ ΪέΝ υ σΝαθαφΫλ αδ 

εαδ απσΝ κθΝώartmannΝΧ1λλιΨΝσπκυ,ΝαθαφΫλ δ σ δΝαθΝ α ιυζκπκδβηΫθα ηκ ξ τηα α ζβφγκτθ 

εα ΪΝ κΝ ξ δηυθαΝ πκυΝ κδΝ κφγαζηκέΝ έθαδΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ ζάγαλΰκυ βΝ αφαέλ βΝ κυμΝ θΝ

πβλ Ϊα δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμ. θ αΝηκ ξ τηα αΝεκπκτθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝπκυΝκδΝ

κφγαζηκέΝ έθαδΝ θ λΰκέΝ βΝ παλκυ έαΝ κυμΝ πλκπγ έ δ ξυλΪΝ βθΝ λδακΰΫθ βέΝΟΝSmartΝ ΧβίίγΨΝ

Ϋ δι Ν σ δΝ βΝ παλκυ έαΝ ζαθγαθσθ πθΝ κφγαζηυθΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ ωabernetΝ

SauvignonΝ πκυΝ λδακίκζκτθΝ υξ λυμΝ πδίλα τθ δΝ άΝ παλ ηπκ έα δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ υξαέπθΝ

λδαυθ, θυΝ  ηκ ξ τηα αΝΝαη λδεαθδευθΝ δ υθΝεαδΝπκδεδζδυθΝπκυΝ θΝλδακίκζκτθΝ υξ λυμΝ

θΝΫξ δΝεαηέαΝ πέ λα βέΝ Ν δαφκλκπκέβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝαυ υθΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έΝ

αΝ δαφκλ δεΪΝαθαπ υιδαεΪΝεαδΝφυ δκζκΰδεΪΝ Ϊ δα,Ν βΝφτ βΝ πθΝκφγαζηυθΝ (απζκέΝ άΝ

η δε κέΝκφγαζηκέΨ,Ν βθΝ πέ λα βΝ κυΝζάγαλΰκυΝΧ δΪλε δαΝεαδΝ δαεκπά) εέΪέΝΧ αυλαεΪεβμ,Ν

2013).  

 βθΝ Ϊηπ ζκ,Ν έθαδΝ πκζτΝ τ εκζβΝ βΝ ιάΰβ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ βμΝ παλκυ έαμΝ πθΝ

κφγαζηυθΝ κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθ,ΝαφκτΝ κυμΝκφγαζηκτμΝπαλα βλ έ αδΝ αυ σξλκθαΝ

σ κΝβΝίζα β δεάΝσ κΝεαδΝβΝαθαπαλαΰπΰδεάΝφΪ βέΝ ιΪζζκυ,Ν έθαδΝ υθάγβμΝβΝπαλΪζζβζβΝ

είζΪ β βΝ πθΝζαθγαθσθ πθΝκφγαζηυθΝη Ν βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθΝΧ δεσθαΝ1.7). 

 βθΝ αηπ ζκφυ πλδαεάΝ πλΪιβΝ υθάγπμΝ αφαδλκτθ αδΝ κδΝ ζαθγΪθκθ μΝ κφγαζηκέΝ κυΝ θ σμΝ

κυΝ ΪφκυμΝ ηάηα κμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝλδακίσζβ βμέΝ θυΝ αΝ ηίκζδΪ δηαΝηκ ξ τηα α,Ν

εα ΪΝ βθΝ πλκ κδηα έαΝ ΰδαΝ κθΝ ηίκζδα ησ,Ν αφαδλκτθ αδΝ σζκδΝ κδΝ κφγαζηκέΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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δεσθαΝ1.7: ΠαλΪζζβζβΝΫεπ υιβ κφγαζηκτΝεαδΝ ηφΪθδ βΝλδαυθΝ Νυπκε έη θκΝαηπΫζκυ. 

1.7.2.5 Φυ κκλησθ μ 

ΟδΝφυ κκλησθ μΝά λυγηδ ΫμΝαθΪπ υιβμ,Ν έθαδΝξβηδεκέΝαΰΰ ζδκφσλκδΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝ

απσΝ αΝ φυ ΪΝ εαδΝ δαηκλφυθκυθΝ δμΝ ευ αλδεΫμ δ λΰα έ μ,Ν αζζβζ πδ λυθ αμΝ η Ν

υΰε ελδηΫθ μΝπλπ θ μ υπκ κξ έμΝπκυΝζ δ κυλΰκτθ πμΝη αφκλ έμΝ βηΪ πθΝη αΰπΰάμΝ Ν

πκζζΪΝίδκξβηδεΪΝηκθκπΪ δαέΝΟδΝκλησθ μΝπκυΝ λκυθΝ Νπαλαε έη θαΝετ αλα απσΝ κΝ βη έκΝ

παλαΰπΰάμΝ κθκηΪακθ αδΝ παλαελδθ έμΝ κλησθ μ,Ν θυΝ αυ ΫμΝ πκυΝ λκυθ Ν ΪζζκυμΝ δ κτμΝ

θ κελδθ έμΝ κλησθ μέΝ Ν φυ δεάΝ αθΪπ υιβΝ λυγηέα αδΝ απσΝ ΫιδΝ ετλδ μΝ κηΪ μΝ κληκθυθ,Ν δμΝ

αυιέθ μ,Ν δμΝ ΰδίί λ ζζέθ μ,Ν δμΝ ευ κεδθέθ μ,Ν κΝ αδγυζΫθδκ,Ν κΝ αηπ δ δεσΝ κιτΝ εαδΝ αΝ

ίλα δθκ λκ δ άΝ ΧTaizΝ εαδΝ Zeiger,Ν βί1ίΨέΝ Ν αθαεΪζυοβΝ πθΝ αυιδθυθΝ εαδΝ βΝ υ ξΫ δ άΝ

κυμΝ η Ν κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθΝ άλγ Ν θαΝ θδ ξτ δΝ βθΝ υπσγ βΝ πκυ έξ Ν

δα υππγ έΝ αλε ΪΝ ξλσθδαΝ θπλέ λαΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ηέαΝ θ κΰ θάμΝ κυ έαΝ

φυ κκλησθβ,Ν πκυΝ ξβηα έα αδΝ δμΝ εα αίκζΫμΝ πθΝ φτζζπθΝ εαδΝ εδθ έ αδΝ η Ν πκζδεάΝ

εα τγυθ β,Ν ζΫΰξ δΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ δαφσλπθΝ κλΰΪθπθΝ πθΝ φυ υθΝ εαδΝ πλκπγ έΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθέΝΠλσε δ αδΝ ΰδαΝ κΝ δθ κζυζκιδεσΝ κιτΝ ΧΙ ΨΝ πκυΝ υθ έγ αδΝ

αΝθ αλΪΝφτζζαΝεαδΝ κυμΝκφγαζηκτμ,ΝεαδΝεδθ έ αδΝηΫ πΝ κυΝβγηκτΝπκζδεΪ,Νη Νία δπΫ αζβΝ

εα τγυθ βΝεαδΝη ΝηΫ βΝ αξτ β αΝ1ί - 5ίΝmmήhΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

ΟδΝαυιέθ μΝ έθαδΝηέαΝεα βΰκλέαΝφυ δευθΝκληκθυθΝπκυΝ υθάγπμΝ ηφαθέακθ αδΝ ΝσζαΝ

αΝ φυ ΪέΝ Ν κηάΝ βμΝ αυιέθβμΝ πλκ δκλέ βε Ν απσΝ κυμΝ ThimannΝ εαδ KoepfliΝ Χ1λγηΨ,Ν κδΝ

κπκέκδΝαθαεΪζυοαθΝσ δΝ έθαδ ΫθαΝπαλΪΰπΰκΝδθ σζβμ εαδ σ δΝ υηη Ϋξ δΝ Νΰ π λκπδεΫμΝεαδΝ



   34 

φπ κ λκπδεΫμΝαθ δ λΪ δμέΝΟδΝαυιέθ μΝΫξκυθΝίλ γ έΝθαΝ ηπζΫεκθ αδΝ ΝπκζζΫμΝαθαπ υιδαεΫμΝ

δα δεα έ μ,Ν σππμΝ έθαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ ηίλτκυ,Ν κυΝ αΰΰ δαεκτΝ δ κτ,Ν βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

λδαυθ,ΝβΝευλδαλξέαΝ βμΝεκλυφάμΝεαδΝβΝαθΪπ υιβ κυΝεαλπκτέΝΌππμΝπλκαθαφΫλγβε Ν κΝ1λγί 

αυ κπκδάγβε  κΝ Ι Ν πκυ ίλέ ε αδΝ βΝ η ΰαζτ λβ υΰεΫθ λπ β αΝ φυ ΪέΝ λΰσ λαΝ

αεζκτγβ  βΝ αυ κπκέβ β εαδΝΪζζπθ κυ δυθΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝαυιδθυθέΝ  

αυιέθβΝ έθαδΝαπαλαέ β κμΝλυγηδ άμΝαθΪπ υιβμΝΰδαΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝφυ υθΝ θυ κδΝΪζζ μΝ

κλησθ μΝ εα αζτκυθΝ λυγηδ δεσΝ λσζκΝ ΧTaizΝ εαδΝ Zeiger,Ν βί1ίΨέΝ Ν φυ δκζκΰδεΪΝ λα δεάΝ

ηκλφά έθαδΝ κΝ ζ τγ λκΝ κιτΝ ΧΙ ΨέΝ Μπκλ έΝ πέ βμΝ θαΝ ίλ γ έΝ Ν υα υΰηΫθ μΝ ηκλφΫμ,Ν

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ ΫλπθΝη Ν βθΝεαλίκιυζκηΪ αΝ υθ ηΫθβΝηΫ πΝκιυΰσθκυΝ Ν

ΫθαΝ ΪεξαλκΝπέξέΝΰζυεσαβ εαγυμΝεαδ αηδ έκυΝη Ν βθΝεαλίκιυζδεάΝκηΪ αΝθαΝ ξβηα έα δΝΫθαΝ

αηέ δκΝη Νπ π δ δεσΝ ησ η ΝαηδθκιΫαΝεαδ πκζυπ π έ δαΝΧKowalczyk,ΝβίίβΨέΝ 

ΣκΝ Ι Ν υθ έγ αδ κυμΝ η λδ πηα δεκτμ εαδΝ θ αλκτμΝ δ κτμΝ πθΝ φυ υθέΝ ΟδΝ

η ΰαζτ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ αυιέθβμΝ παλΪΰκθ αδΝ πλαε δεΪΝ αΝ φυ Ϊ απσΝ αΝ πΪελδαΝ

η λδ πηα αΝ πθΝ ίζα υθ εαδΝ βμΝ λέααμέΝ Χ σ κ βΝ λέααΝ παλαηΫθ δΝ ιαλ βηΫθβΝ απσΝ κΝ

ίζα σ ΰδαΝ ΫθαΝ η ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ βμΝ αυιέθβμΝ πκυΝ ξλ δΪα αδέΝ ΟδΝ αυιέθ μ παλκυ δΪακυθ 

ία δπΫ αζβΝ η αεέθβ β, βζα ά, απσΝ αΝ αθυ λαΝ ηάηα αΝ πθΝ φυ υθΝ πκυΝ παλΪΰκθ αδΝ

εδθκτθ αδΝπλκμΝ αΝεα υ λαΝπλΪΰηαΝπκυ ηπκλ έΝθαΝγ πλβγ έΝεαδΝπμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυΝαυιΪθ δΝ

βΝ λδακΰΫθ βΝ αΝ ηκ ξ τηα α ηΫ βμΝ εαδΝ ίΪ βμ βμΝ αηπΫζκυΝ αφκτΝ πΫλαθΝ κυΝ σ δ Ϋξκυθ 

εαζτ λκΝαπκγβ αυλδ ησΝηπκλ έΝθαΝΫξκυθΝ υ πλ τ δΝη ΰαζτ λβΝ υΰεΫθ λπ βΝαυιέθβμ. 

ε σμΝ κυΝ Ι Ν Ν πκζζΪΝ φυ δεΪΝ έ βΝ παλΪΰκθ αδ εαδΝ Ϊζζ μΝ αυιέθ μ σππμ,Ν κΝ ζ-

ξζπλκδθ κζκ-κιδεσΝκιτΝΧζ-CI-IχχΨΝεαδΝ κΝδθ κζυζκ-3-ίκυ υλδεσΝκιτΝΧΙ Ψέ 

 Ό κθ αφκλΪΝ δμΝ κ κτμΝ ίδκ τθγ βμ,Ν απκγάε υ βμΝ εαδΝ απκδεκ σηβ βμΝ πθΝ

αυιδθυθ, κΝ Ι Ν ξ έα αδΝ κηδεΪΝη Ν κΝαηδθκιέΝ λυπ κφΪθβΝεαδΝ κΝ πλσ λκηκ ησλδκ βμΝ

Ιθ κζκ-3-φπ φκΰζυε λσζβμέΝ ΟδΝ τκ αυ Ϋμ κυ έ μΝ λκυθΝπμΝ πλσ λκηα ησλδαΝ ίδκ τθγ βμΝ

κυΝΙ έΝ ΝαυιέθβΝηπκλ έΝθαΝ υα υξγ έΝκηκδκπκζδεΪ η ΝπκζζΫμΝ θυ δμΝξαηβζάμΝά υοβζάμΝ

ηκλδαεάμΝηΪααμΝεαδΝαυ σΝ κΝ τηπζ ΰηαΝεαγδ Ϊ δμΝαυιέθ μΝαθ θ λΰΫμέΝΣκΝ Ι Νηπκλ έΝθα 

υα υξγ έΝη ΝησλδαΝηδελκτΝηκλδαεκτΝίΪλκυμΝσππμΝ αΝαηδθκιΫαΝάΝ αΝ ΪεξαλαΝαζζΪΝεαδΝη Ν

η ΰΪζκυΝηκλδαεκτΝίΪλκυμΝ θυ δμΝσππμΝ αΝπ π έ δα,Νΰζτεαθ μ εαδΝΰζυεκπλπ έθ μέΝΣκΝΙ Ν

απ ζ υγ λυθ αδΝ ΰλάΰκλαΝ απσΝ πκζζΫμΝ θυ δμΝ τα υιβμΝ ηΫ πΝ θαυηδευθΝ δ λΰα δυθΝ

αυιΪθκθ αμΝ Ϋ δΝ κΝ ζ τγ λκ εαδΝ λα δεσΝ Ι έΝΜ λδεΫμΝ απσΝ δμΝ αθ δ λΪ δμ αυ ΫμΝ έθαδΝ

αθ δ λ π Ϋμ εαδΝΪζζ μΝσξδΝΧTaizΝεαδΝZeiger, 2010). πδπλσ γ αΝαπσΝ βΝ υπζκεκπκέβ β εαδΝ
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απ θ λΰκπκέβ β κυΝΙ ,ΝξΪθ αδΝεαδΝηδαΝπκ σ β αΝαφκτΝ κ Ι Νκι δ υθ αδΝεαδΝξπλέμΝ βθΝ

παλκυ έα θατηπθΝαπσΝ κΝφυμ,Ν βζα ά,Νφπ κ δα πΪ αδΝΧώartmann εέΪέ, 1997). 

ΟδΝ αυιέθ μΝ παλκυ δΪακυθΝ πκζδεάΝ η αφκλΪ,Ν βζα ά,Ν η αφκλΪΝ πλκμΝ ησθκΝ ηδαΝ

εα τγυθ βΝεαδΝ υΰε ελδηΫθα ία δπ αζδεάέΝΜ Ν κθΝσλκΝαυ σΝ θθκκτη  βθΝη αφκλΪ απσΝ

αΝεκλυφαέα ηάηα αΝ κυΝφυ κτΝπλκμΝ βΝίΪ β,Ν βζα ά,ΝαπσΝ κΝεκλυφαέκ η λέ πηαΝεαδΝ αΝ

φτζαΝ κυΝίζα κτΝπλκμΝ βΝλέααΝεαδΝαπσΝ βθΝεαζτπ λαΝεαδΝ κΝεκλυφαέκ η λέ πηαΝ βμΝλέααμΝ

πλκμΝ κθΝ εσηίκΝ Ϋθπ βμΝ λέααμΝ ίζα κτέΝ υ σΝ απκ δεθτ αδ απσ φαληκΰΫμΝ Ι Ν Ν

ηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝπκυΝαθΝεαδΝ βΝ φαληκΰάΝ Ϋΰδθ Ν δμΝ εκλυφΫμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ, ζσΰπ 

βμΝ ία δπΫ αζβμΝ εέθβ βμΝ πθΝ αυιδθυθΝ η αεδθάγβεαθ βθΝ ίΪ βΝ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ εαδΝ

πλκάΰαΰαθΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ ΧKoseΝ εαδΝ ύuleryuz,Ν βίίθΨέΝ ΟδΝ ευλδσ λ μ π λδκξΫμΝ πκζδεάμΝ

η αφκλΪμΝ κυμΝ φυ δεκτμΝ δ κτμΝ πθΝ φτζζπθ,Ν πθΝ ηέ ξπθΝ εαδΝ πθΝ λδαυθΝ έθαδΝ κΝ

παλΫΰξυηαΝ κυΝ αΰπΰκτΝ δ κτ,Ν ευλέπμΝ αυ σΝ πκυΝ ΰ δ θδΪα δΝ η Ν κΝ ιτζπηαέΝώΝ ία δπ αζδεάΝ

εέθβ βΝ βμΝ αυιέθβμΝ δμΝ λέα μΝ δα λαηα έα δ βηαθ δεσΝ λσζκΝ κθΝ ίαλυ λκπδ ησΝ εαδΝ

υθ δ φΫλ δΝ βθΝ πδηάευθ βΝ πθΝπζΪΰδπθΝλδαυθέΝ ΝπκζδεάΝη αφκλΪΝ βμΝαυιέθβμΝαπαδ έΝ

θΫλΰ δαΝεαδΝ έθαδ αθ ιΪλ β βΝ βμΝίαλτ β αμέΝ  η αφκλΪΝΰέθ αδΝαπσΝετ αλκΝ Νετ αλκ, 

βζα ά,Ν ιΫλξ αδΝ κυΝ ετ αλκυ η αφΫλ αδ απκπζα δεΪΝ εαδΝ δ Ϋλξ αδΝ κΝ πση θκΝ

ετ αλκ απσΝ βθΝ πζα ηα δεάΝ κυΝ η ηίλΪθβΝ ΧTaizΝ εαδΝ Zeiger,Ν βί1ίΨέΝ Ν σζβ δα δεα έαΝ

απαδ έΝ η αίκζδεάΝ θΫλΰ δαΝ βζα άΝ κιυΰσθκ,Ν ΪεξαλαΝ εαδΝ απκυ έαΝ η αίκζδευθΝ

αθα κζΫπθέΝ Ν αξτ β αΝ η αφκλΪμΝ βμΝ αυιέθβμΝ ηπκλ έ θαΝ ι π λΪ δΝ αΝ γ mmήhΝ αθΝ εαδΝ

αθαφΫλ αδΝ σ δΝ εδθ έ αδΝ ηΫ πΝ κυΝ βγηκτΝ πκζδεΪ,Ν η Ν ία δπΫ αζβΝ εα τγυθ βΝ εαδΝ η Ν ηΫ βΝ

αξτ β αΝ1ί - ηίΝmmήhΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝτδΝπκζδεΫμΝλκΫμΝ βμΝαυιέθβμΝπγκτθ αδΝαπσΝΫθαΝ

ξ δη δπ α δεσΝ υθαηδεσέΝ Νπλπ κθδπηΫθβΝαυιέθβΝ δ Ϋλξ αδΝ αΝετ αλα η Ν δΪξυ βΝεα ΪΝ

ηάεκμΝ βμΝευ αλδεάμ η ηίλΪθβμΝεαδΝ πέ βμ η Ν υηη αφκλ έμΝπλπ κθέπθ βμΝκδεκΰΫθ δαμΝ

UX1ήδχXέΝΟδΝPIσΝεαδΝχTPΝ ιαλ υη θ μΝπλπ θ μΝεα υγτθκυθΝ βθΝ ελκάΝ βμΝαυιέθβμΝ

ΝκζσεζβλκΝ κΝφυ σέΝΧTaizΝεαδΝZeiger,Νβί1ίΨέ 

πσΝ κΝ 1λγίΝ δα υπυγβε Ν βΝ ΪπκοβΝ σ δΝ κδΝ αυιέθ μΝ άΝ ΫθαΝ τηπζκεκΝ λυγηδ υθΝ

ατιβ βμΝ έθαδΝ η θΝ αθαΰεαέ μΝ ΰδαΝ βθΝ υπκεέθβ βΝ βμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν αζζΪΝ απαδ έ αδΝ βΝ

παλκυ έαΝ εαδΝ ΪζζκυΝ υηπζβλπηα δεκτΝ παλΪΰκθ α,Ν βμΝ λδακεαζέθβμ,Ν κυ έα,Ν σηπμΝ πκυΝ

κυ Ϋπκ Ν απκηκθυγβε έΝ λΰσ λα,Ν βΝ ΪπκοβΝ αυ άΝ παθάζγ ,Ν η Ν βθΝ πδ άηαθ βΝ σ δΝ ηέαΝ

κυ έαΝάΝΫθαΝκληκθδεσΝ τηπζκεκΝΪΰθπ βμΝξβηδεάμΝ τθγ βμΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝαυιέθ μΝ

εαδΝΰδίί λ ζζέθ μΝπαλΪΰ αδΝ κυμΝκφγαζηκτμ,ΝΫξ δΝία δπΫ αζβΝεα τγυθ βΝεαδΝυπκεδθ έΝ Ν

λα βλδσ β αΝ Ϋθαθ τ λκΝ Ϊΰθπ κ ηβΝ αυ κπκδβηΫθκΝ παλΪΰκθ α,Ν πκυΝ ίλέ ε αδΝ αΝ
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λδακΰσθαΝ λυηα αΝ κυΝ ίζα κτΝ εαδΝ βμΝ εζβηα έ αμΝ εαδΝ πλκεαζ έΝ κ ξβηα δ ησΝ πθΝ

λδαδευθΝεα αίκζυθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝΦαέθ αδΝσ δΝκΝπλυ κμ αυιβ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ θΝ

Ϋξ δΝ ι δ δε υηΫθβΝ λΪ β,ΝαφκτΝφαέθ αδΝθαΝ λαΝ ιέ κυΝεαζΪΝ Ν δαφκλ δεΪΝ έ βΝαηπΫζκυ,Ν

θυΝ κΝ τ λκμΝ παλΪΰκθ αμΝ ηφαθέα αδΝ πκζτΝ θπλέμΝ κυμΝ ίζα κτμ,Ν αφκτΝ αΝ πλΪ δθαΝ

ηκ ξ τηα αΝπαλκυ δΪακυθ Ϋθ κθβΝλδακΰΫθ βΝΧΝ αίέ βμ, 1λιιΨέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝαπσΝ βθΝ

φαληκΰά πθΝ υθγ δευθΝ αυιδθυθ,Ν σππμΝ κΝ ί-δθ κζυζκίκυ υλδεσΝ κιτΝ ΧΙ ΨΝ εαδΝ κΝ α-

θαφγαζδθκιδεσΝκιτΝΧΝ Ψ,ΝΰδαΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπκ κ υθΝλδακΰΫθ βμΝ πθΝαθγ ε δευθΝ βΝ

λδασίδαΝ φυζζκιάλαΝ υπκε δηΫθπθΝ θδ ξτκυθΝ σ κΝ βθΝ υπσγ βΝ βμΝ αυιβ δεάμΝ φτ βμΝ κυ 

πλυ κυΝ υηπζσεκυ παλΪΰκθ αΝσ κΝεαδΝ βθΝπκζυπζκεσ β αΝ κυΝφαδθκηΫθκυέ 

ΠλΪΰηα δ,Ν κΝφαδθση θκΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝαηπΫζκυ,Ν δ δεΪ αυ υθΝ

πκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝεζβηα έ μ,Ν έθαδΝ τηπζκεκΝεαδΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝπκζζκτμΝπαλΪΰκθ μ,Ν

η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ αΝ πέπ αΝ πθΝ θ κΰ θυθΝ λυγηδ υθΝ ατιβ βμΝ εαδΝ κδΝ υθγάε μΝ

η αεέθβ άμΝ κυμ,ΝκΝζάγαλΰκμ,ΝκΝαπκγβ αυλδ ησμΝαζζΪΝεαδΝ δΪφκλκδΝπαλ ηπσ δ μ ατιβ βμΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ Ν πκζζΪΝφυ ΪΝεαδΝ βθΝΪηπ ζκ,ΝΫξκυθΝ έι δΝ

σ δΝ ΰδαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λδαδευθΝ εα αίκζυθΝ εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ

αλξδευθΝ λδακΰσθπθΝ ευ ΪλπθΝ εαδΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ

παλκυ έαΝ πθΝ αιδθυθέΝ Ν φυ δεάΝ αυιέθβΝ πκυ θ κπέ βε Ν αΝ πλΫηθα απσΝ κθΝ Spiegel 

Χ1ληηΨ,Ν έθαδΝ κΝΙ έΝ Ν έ δαΝη ζΫ βΝαπκεΪζυο Ν βθΝπαλκυ έαΝαθα κζΫπθΝπκυΝηπκλκτ αθΝ

θαΝ υπκ κτθΝ εξτζδ βΝ η Ν δαίλκξάΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ κΝ θ λσέΝ λΫγβεαθΝ υοβζσ λ μΝ

υΰε θ λυ δμΝ αυιδθυθ εαδ ξαηβζσ λ μΝ πθΝ παλ ηπκ δ υθΝ λδακΰΫθ βμ αΝ τεκζαΝ

λδακίκζκτθ αΝυίλέ δαΝVitis rupestris σππμΝαθ δπαλαίΪζζ αδΝη Ν αΝ τ εκζαΝπλκμΝλδακίκζέαΝ

υίλέ δα Vitis berlandieri. 

 ΫθαλιβΝ πθΝ πζαΰέπθΝ βζα ά,Ν υ λκΰ θυθΝ λδαυθΝ εαδΝ πθΝ πδΰ θυθΝ πλκπγ έ αδ 

απσΝ η ΰαζτ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ αυιδθυθΝ απσΝ σ δΝ απαδ έ αδ ΰδαΝ βθΝ πδηάευθ βΝ πθΝ

πλπ κΰ θυθ λδαυθέΝΟδΝπζΪΰδ μΝλέα μΝίλέ εκθ αδΝπΪθπΝαπσΝ βΝαυθβΝ πδηάευθ βμ εαδΝλδαδευθΝ

λδξδ έπθΝεαδΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝηδελΫμΝκηΪ μΝευ Ϊλπθ κυΝπ λδευεζέκυέΝΜ ζΫ μΝΫ διαθΝ

σ δΝ βΝ εέθβ βΝ βμΝ αυιέθβμΝ πκυΝ η αφΫλ αδΝ πλκμΝ κΝ αελαέκ η λέ πηαΝ βμΝ λέααμΝ έθαδΝ

απαλαέ β βΝΰδαΝθαΝι εδθά δΝβΝευ αλδεά δαέλ βΝ κΝπ λδετεζδκέΝ Νπλσ ζβοβΝ βμΝαυιέθβμΝ

απσΝ δμΝλέα μΝΫΰε δ αδ βθΝ θαληκθδ ηΫθβΝ λΪ βΝ πθΝPIσ 2, AUX 1, ABCB 1λΝεαδΝχψωψΝ

1έΝ Ν δχXΝ γΝ κ βΰ έΝ βθΝ πλσ ζβοβ βμΝ αυιδθβμΝ απσΝ αΝ ετ αλα κυΝ φζκδκτΝ εαδΝ βμΝ

πδ ληέ αμΝ βμΝ λέααμ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ κ βΰ έΝ βθΝ η αίκζάΝ εαδΝ δσΰεπ βΝ κυΝ ευ αλδεκτ 

κδξυηα κμ κ βΰυθ αμ βθΝ ηφΪθδ βΝ πζΪΰδπθΝ λδαυθέΝ  ία δπ αζδεάΝ η αφκλΪΝ βμΝ
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αυιδθβμΝ απσΝ βΝ λέααΝ Ν υθ υα ησ η Ν αυ άΝ κυΝ ίζα κτΝ κ βΰ έΝ βθΝ πδηάευθ β πθΝ

πζΪΰδπθΝλδαυθέΝΌ κθ αφκλΪΝ δμΝ υξαέ μ λέα μ,Ν αΝαυιβηΫθα πέπ αΝαυιέθβμΝεαδΝβΝ ιπΰ θάμΝ

φαληκΰάΝ κ βΰ έΝ κθΝ ξβηα δ ησΝ κυμέΝ  κθΝπκζζαπζα δα ησΝ πθΝφυ υθΝ αυ άΝ βΝ λΪ βΝ

πθΝ αυιδθυθΝ Ϋξ δΝ απκ δξγ έ δ δαέ λα ξλά δηβΝ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησ η Ν ηκ ξ τηα αέΝ

ΧTaizΝεαδΝZeiger,Νβί1ίΨέ 

ΟδΝ υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ ιπΰ θκτμΝ αυιέθβμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ αβηδΪΝ εαδΝ

κιδεσ β αΝ βΝ ίΪ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ Οδ αυιέθ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ λκυθ γ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ

λδακΰΫθ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝπμΝηέαΝκλδ ηΫθβΝ υΰεΫθ λπ β, αθΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝεαδΝ βθΝ

πκδεδζέαέΝ Νυοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝΫξκυθΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βθΝαθα κζάΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ

ΧύalaviΝεέΪέ,Νβί1γΨέΝ θαφΫλ αδΝσ δΝβΝ πδηάευθ β πθΝπλπ κΰ θυθ λδαυθΝαθα Ϋζζ αδ απσΝ

βθΝ τπαλιβΝ υΰεΫθ λπ βμ αυιέθβμΝ η ΰαζτ λβμ πθΝ1ί - κΝΜΝ ΧTaizΝ εαδΝZeiger,Ν βί1ίΨέ Ν

εα Ϊζζβζβ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ θ κΰ θυθΝ αυιδθυθΝ εαγκλέα αδ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμ, βθΝ

πκδεδζέαΝ εαδΝ κΝ ζάγαλΰκέΝ Μκ ξ τηα αΝ πκδεδζδυθΝ κυΝ V. champinii πκυΝ ΫγβεαθΝ Ν

λδακίσζβ βΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ κθΝ ευλέπμΝ ζάγαλΰκΝ παλκυ έα αθΝ η ΰΪζβΝ

υ ξΫλ δαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθΝΧχlleyΝεαδΝόerrari,Ν1λκίΨΝ Ν ξΫ βΝη Νηκ ξ τηα αΝ

κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Ramsey,Ν πκυΝ Ϋ π αθΝ η ΰαζτ λαΝ πκ κ ΪΝ υξαέπθ λδαυθΝ η ΪΝ βθΝ

πέ λα βΝ ξαηβζυθΝ γ ληκελα δυθΝ εαδΝ βθΝ Ϋικ κΝ απσΝ κΝ ζάγαλΰκΝ ΧψlennerhassettΝ εαδΝ

Considine, 1979). 

τΝλσζκμΝ πθΝ ζκδπυθΝ κυ δυθΝ ατιβ βμΝ σππμ,Ν ΰδίί λ ζζέθ μ,Ν ευ κεδθέθ μ,Ν αηπ δ δεσΝ

κιτ,ΝαδγυζΫθδκΝεαδΝπκζυαηέθ μΝ θΝΫξ δΝπζάλπμΝ δ υελδθδ γ έ κΝ ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθ. 

ΟδΝ ΰδίί λ ζζέθ μΝ εαδΝ κδΝ ευ κεδθέθ μΝ θΝ ηπζΫεκθ αδΝ Ϊη αΝ βΝ λδακΰΫθ β,Ν θυΝ ΫξκυθΝ

αθαφ λγ έΝ π λδπ υ δμ Ν ιυζυ βΝ φυ Ϊ πκυ βΝ φαληκΰάΝ κυμΝ ιπΰ θυμΝ Ν υοβζΫμΝ

υΰε θ λυ δμ Ϋ λα Ν παλ ηπκ δ δεΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ υξαέπθΝ λδαυθέΝ θαφΫλ αδΝ σ δΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ φυ δευθΝ δ υθΝ η Ν υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ θ κΰ θυθΝ ευ κεδθδθυθΝ λδακίκζκτθΝ

υ ξ λΫ λαΝαπ’Νσ δ αΝ έ βΝη ΝξαηβζΪΝ πέπ αέΝΟδ KoseΝεαδΝύuleryuzΝ ΧβίίθΨΝ ΝΫλ υθαΝ

πκυΝη ζΫ β Ν βθΝ πέ λα βΝαυιδθυθΝεαδΝευ κεδθδθυθΝ Νηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυ,ΝΫ διαθΝσ δΝκδΝ

ευ κεδθδθΫμΝ πλκΪΰκυθ βθΝπαλαΰπΰάΝεΪζκυ,Ν θυΝκδΝ αυιέθ μΝ πλκΪΰκυθ βθΝλδακΰΫθ βΝ πθ 

ηκ ξ υηΪ πθέΝΟδΝευ κεδθέθ μΝηπκλ έΝθαΝαυιά κυθΝ κθΝαθ αΰπθδ ησΝη αιτΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝ

λδακΰΫθ βμέΝ Ν έ βΝεαδΝπκδεδζέ μΝσπκυΝυπΪλξ δΝυοβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝαυιδθυθΝεαδΝξαηβζάΝ

υΰεΫθ λπ βΝ ευ κεδθδθυθΝ παλα βλ έ αδΝ υοβζσμΝ ίαγησμΝ λδακΰΫθ βμέΝ Γ θδεΪ,Ν βΝ φαληκΰάΝ

υθγ δευθΝ ευ κεδθδθυθΝ παλ ηπκ έα δΝ κΝ ξβηα δ ησΝ πθΝ λδαδευθΝ εα αίκζυθΝ αΝ

ηκ ξ τηα αέΝ Ό κθ αφκλΪΝ κΝ λσζκ κυΝ αηπ δ δεκτΝ κιΫκμΝ παλαηΫθ δΝ πλκμΝ δ λ τθβ βέΝ
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Π δλαηα δεΪΝ κηΫθαΝ έξθκυθΝ σ δΝ Ϊζζκ Ν πλκπγ έ,Ν Ϊζζκ Ν παλ ηπκ έα δΝ εαδΝ Ϊζζκ Ν θΝ

Ϋξ δΝεαηέαΝ πέ λα βΝ βΝλδακΰΫθ βΝ πθΝιυζπ υθΝφυ υθέΝ ΝΡκυπη ζΪεβΝ- ΰΰ ζΪεβΝΧβίίγΨΝ

αθαφΫλ δΝ σ δΝ κΝ Ν ηπκλ έ θαΝ πβλ Ϊ δΝ κΝ ηάεκμΝ πθΝ λδαδευθΝ λδξδ έπθέΝ Ν

παλ ηπκ δ δεάΝ λΪ βΝ κυΝπδγαθυμΝκφ έζ αδΝ βθΝαλθβ δεάΝ πέ λα άΝ κυ βθΝαθΪπ υιβΝ

πθΝκφγαζηυθέΝΣκΝαδγυζΫθδκ,Ναθ εαδΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βΝ λΪ βΝ πθΝαυιδθυθ,Ν θΝφαέθ αδΝθαΝ

πβλ Ϊα δΝ Ϊη αΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ βθΝ Ϊηπ ζκ,Ν αφκτΝ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξπλέμΝ βθΝ παλκυ έαΝ

αυιδθυθΝ θΝ Ϋξ δΝ εαηέαΝ πέ λα βέΝ  υΰεΫθ λπ βΝ κυΝ αδγυζ θέκυΝ αυιΪθ δΝ εα ΪΝ βΝ

δα δεα έαΝ λδακΰΫθ βμΝ Ν υίλέ δαΝ αη λδεαθδευθΝ δ υθΝ αηπΫζκυΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ

ΣΫζκμΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ κΝ αδγυζΫθδκΝ Ν υθ υα ησ η Ν δμΝ αυιέθ μΝ άΝ ηκθσ κυΝ λα πμΝ

δαξ ση θκ άηαΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέα λδαδευθΝ λδξδ έπθΝΧΡκυπη ζΪεβΝ– ΰΰ ζΪεβ,ΝβίίγΨέ 

1.7.2.6 δ δεκέΝξαλαε άλ μΝηκ ξ υηΪ πθ 

ΣκΝηάεκμ,Ν κΝ ηάηαΝ βμΝεζβηα έ αμΝαπσΝ κΝκπκέκΝπλκΫλξ αδΝεαδΝβΝπκζδεσ β ΪΝ κυΝ

φαέθ αδΝσ δΝ πβλ ΪακυθΝ κθ ξβηα δ ησΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝαηπΫζκυέΝ

εσηαΝ ΫθαΝ ξαλαε βλδ δεσΝ πκυΝ πβλ Ϊα δ έθαδΝ κΝ έ κμΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμ, βζα ά,Ν αθΝ

πλκΫλξ αδΝ απσΝ βΝ ιυζκπκδβηΫθβ εζβηα έ αΝ άΝ αθΝ πλκΫλξ αδΝ απσΝ κθΝ πλΪ δθκΝ ίζα σ, 

βζα ά,Ν ηκ ξ τηα αΝηαζαεκτΝ ιτζκυέΝ θΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμΝ εαδΝ βθΝ πκδεδζέαΝ βμΝ αηπΫζκυ,Ν

η ΰαζτ λκυ ηάεκυμΝηκ ξ τηα αΝπαλκυ δΪακυθΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,ΝπδγαθυμΝ

ζσΰπ βμΝ η ΰαζτ λβμΝ π λδ ε δεσ β αμΝ κυμΝ Ν απκγβ αυλδ δεΫμΝ κυ έ μΝ εαδΝ βμΝ ξ δεΪΝ

ηδελσ λβμΝ αφυ Ϊ π βμΝ εα ΪΝ βΝ δα άλβ άΝ κυμ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ υ σΝ

αθ δπαλαίΪζζ αδΝαπσΝ κΝσ δΝεαδΝ αΝηκ ξ τηα αΝ θσμΝκφγαζηκτΝ έξαθΝπκζτΝυοβζΪΝπκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝΧSabirΝεέΪέ,ΝβίίζΨ. 

 ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ ηαζαεκτ ιτζκυΝ Ν πκζζΫμ π λδπ υ δμΝ ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ πλκΫλξκθ αδ 

απσΝ πλΪ δθκυμΝ ίζα κτμ θΝ ΫξκυθΝ δαφκλκπκδά δ πζάλπμΝ αΝ ετ αλα κυμ, κτ  ΫξκυθΝ

ιυζκπκδβγ έέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σ λδακίκζκτθΝ υξ λΫ λαΝ φσ κθΝ ζβφγκτθΝ β εα ΪζζβζβΝ

ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ εαδΝ γκτθΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ υθγάε μΝ λδακΰΫθ βμΝ η Ν απαλαέ β βΝ βθΝ

υοβζά ξ δεά υΰλα έαΝ ΰδαΝ απκφυΰάΝ βμΝ αφυ Ϊ π βμΝ κυμέΝ έθαδΝ ΰθπ σ σ δΝ βΝ τπαλιβΝ

φτζζπθΝ εαδΝ πλΪ δθκυΝ ίζα κτ πκυ έθαδΝ φπ κ υθγ δεΪΝ θ λΰκέΝ δ κέ, ΫξκυθΝ δ ξυλάΝ

πέ λα βΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ λΫγβε  σ δ η ΪΝ απσΝ πΫθ Ν

ί κηΪ μ ΝγΪζαηκ λδακΰΫθ βμΝ ΝφυζζκφσλαΝηκ ξ τηα αΝαίκεΪθ κ, π θ απζα δΪ βε  

βΝ υΰεΫθ λπ β αητζκυέΝΣκ έ δκΝεαδΝ Νηκ ξ τηα αΝδίέ εκυ,ΝσπκυΝίλΫγβε Νγ δεάΝ πέ λα βΝ

πθΝφτζζπθΝ βθΝλδακΰΫθ βέΝ Ν ατιβ βΝ κυΝαπκγβ αυλδ ηκτΝαπσΝ βθΝφπ κ τθγ βΝ πθΝ

φτζζπθΝυπκίκβγΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμέΝΈθαμΝΪζζκμΝ βηαθ δεσμΝπαλΪΰκθ αμΝ έθαδΝ
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εαδΝίδκ τθγ βΝαυιδθπθΝαπσΝ αΝφτζζαΝεαδΝ κΝίζα σΝπκυΝηΫ πΝ βμΝία δπΫ αζβμΝη αφκλΪμΝ

κυμΝ εα υγτθκθ αδΝ πλκμΝ βΝ ίΪ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ υπκίκβγυθ αμ βθΝ λδακΰΫθ βΝ

(Hartmann εέΪέ,Ν 1λλιΨέΝ  Ν πλσ φα βΝ Ϋλ υθαΝ κυΝ κΝ PengΝ ΧβίίκΨΝ Ϋ δι Ν σ δΝ κΝ αΰ θάμΝ

πκζζαπζα δα ησμΝ εζυθπθΝ βμΝ ΪΰλδαμΝ αηπΫζκυΝ βμΝ ΣαρίΪθ σπκυΝ θΝ παλκυ έαα Ν εαζΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ λδακΰΫθ βμΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ ιυζκπκδβηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ παλκυ έα  εα ΪΝ

πκζτΝη ΰαζτ λαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ ΝπλΪ δθα ηκ ξ τηα α ίζα κτ. 

τηφπθαΝ η Ν κθΝ Ν αίέ βΝ Χ1λιιΨΝ παλα βλάγβε Ν σ δΝ Ν υπκε έη θαΝ αηπΫζκυ,Ν βΝ

λδακΰΫθ βΝ έθαδΝπλπδησ λβΝεαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθΝη ΰαζτ λκμΝ Νκλδ ηΫθκυμΝ

εσηίκυμΝ βμΝεζβηα έ αμέΝ δαπδ υγβε Νσ δΝ αΝυπκε έη θαΝζ1Ν ΝεαδΝ11ίΝRΝκδΝεσηίκδΝθ,Ν1ί,Ν

11ΝεαδΝ1βΝπαλκυ δΪακυθΝπλπδησ λβΝεαδΝ θ κθσ λβΝλδακΰΫθ βέΝ ηπ δλδεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ

κηΫθαΝ έξθκυθΝσ δΝ αΝηκ ξ τηα αΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝη αέκΝ ηάηαΝ βμΝεζβηα έ αμΝ

παλκυ δΪακυθΝ πκ κ ΪΝ λδακίσζβ βμΝ η ΰαζτ λαΝ εα ΪΝ π λέπκυΝ βίΣΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ

ηκ ξ τηα αΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝία δεσΝ ηάηαΝ βμΝεζβηα έ αμ,ΝεαδΝαεσηβΝη ΰαζτ λαΝ

Ν ξΫ βΝη Ναυ ΪΝ κυΝαελαέκυ ηάηα κμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ λΫγβε Νσ δΝιυζκπκδβηΫθα 

ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ ηκ ξ τηα αΝ ηαζαεκτΝ ιτζκυ αηπΫζκυΝ κυΝ έ κυμΝ Vitis aestivalis πκυΝ

ζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ βθΝ πδκΝ ία δεάΝ άΝ η αέαΝ π λδκξάΝ βμΝ εζβηα έ αμΝ ά κυΝ ίζα κτΝ

αθ έ κδξα παλκυ έα αθΝ υοβζσ λβ λδακΰΫθ βΝ απσΝ ηκ ξ τηα αΝ πλκ λξση θαΝ απσΝ βθΝ

εκλυφαέαΝ π λδκξάΝ ΧKeeleyΝ εέΪέ,Ν βίίζΨέΝ ΣκΝ έ δκΝ παλκυ έα Ν εαδΝ κΝ WeaverΝ Χ1λιηΨΝ πκυ βΝ

λδακΰΫθ βΝ ά αθΝ αξτ λβΝ εαδΝ Ν η ΰαζτ λα πκ κ ΪΝ αΝ ία δεΪΝ ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ

φ πξσ λβΝ αΝ αελαέαΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ ωarignan κυΝ έ κυμΝ Vitis vinifera. 

Τπκ άλδι Νσ δΝβΝεαεάΝλδακίκζέαΝ πθΝεκλυφαέπθΝηκ ξ υηΪ πθΝκφ έζ αδΝ αΝξαηβζσ λαΝ

πέπ αΝυ α αθγλΪεπθέΝ 

 Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ πκζδεσ β α,Ν λ υθβ δεΪΝ εαδΝ ηπ δλδεΪΝ κηΫθαΝ έξθκυθΝ σ δΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ λδακίκζκτθ,Ν εα ΪΝ εαθσθα,Ν απσΝ βΝ ηκλφκζκΰδεάΝ ίΪ βΝ κυμ,Ν θυΝ απσΝ βΝ

ηκλφκζκΰδεάΝ εκλυφάΝ πλκΫλξ αδΝ κΝ ίζα σμΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βΝ φκλΪ κπκγΫ β βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθέΝ Ν πκζδεσ β αΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ εα ΪΝ β 

δα δεα έαΝπκζζαπζα δα ηκτΝεαδΝλδακίσζβ βμΝ κυμΝΧ αυλαεΪεβμ, 2013) Χ δεσθαΝ1έκΨ. 
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δεσθαΝ 1έκμΝ Έθ διβΝ βμΝ πκζδεσ β αμΝ Ν ιυζκπκδβηΫθαΝ ηκ ξ τηα α αηπΫζκυΝ πκυΝ

λδακίσζβ αθΝ απσΝ βΝ ηκλφκζκΰδεάΝ κυμΝ ίΪ βΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βΝ φκλΪΝ πκυΝ

κπκγ άγβεαθΝ κΝυπσ λπηαΝΧΠβΰάμΝHartmann εέΪέ, 1997). 

1.7.2.7 ΥλσθκμΝζάοβμΝηκ ξ υηΪ πθΝεαδΝ υθ άλβ βΝ κυμ 

Σσ κΝπαΰεκ ηέπμ αζζΪΝεαδΝ βθΝ ζζβθδεάΝαηπ ζκεκηδεάΝπλΪιβΝξλβ δηκπκδκτθ αδ,Ν

πμΝ πέΝ κΝ πζ έ κθ ιυζκπκδβηΫθαΝ ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυέΝ  Ν ζέΰ μΝ ησθκΝ π λδπ υ δμΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝπλΪ δθαΝηκ ξ τηα αέΝ δμΝπ λδ σ λ μΝπ λδπ υ δμ,ΝκΝξλσθκμ ζάοβμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ αΝ ηβ λδεΪΝ φυ ΪΝ αηπΫζκυΝ υηπέπ δΝ η Ν βθΝ π λέκ κΝ βμΝ ξ δηΫλδαμΝ

αθΪπαυ βμΝ πθΝ πλΫηθπθΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΓδαΝ δμ ζζβθδεΫμ υθγάε μΝ βΝ ζάοβΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ κΝ λέηβθκ Ιαθκυαλέκυ – Μαλ έκυΝ εαδΝ πλαε δεΪ βΝ εκπάΝ πθΝ

ηίκζδκφσλπθΝεζβηα έ πθΝ υηπέπ δΝη Ν κΝξ δη λδθσΝεζΪ υηαΝΧ αυλαεΪεβμΝεέΪέ,ΝβίίίΨέΝ

ΟΝαελδίάμΝξλσθκμΝεκπάμΝ θΝ έθαδΝ αγ λσμΝεαδΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝπαλΪΰκθ μΝσππμ,Ν κΝ έ κμΝ

εαδΝβΝπκδεδζέα,ΝαθΝ έθαδ ηίκζδκφσλ μΝεζβηα έ μΝάΝαθγ ε δεΪΝ βΝφυζζκιάλαΝυπκε έη θα,ΝκΝ

ξλσθκμΝ ξλβ δηκπκέβ βμ,Ν κδΝ υθα σ β μΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ δα άλβ βμΝ εέΪέέΝ βηαθ δεσΝ έθαδΝ

σ δΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ δαεκπ έΝ κΝ ζάγαλΰκμΝ πθΝ ζαθγαθσθ πθΝ

κφγαζηυθέΝ Μ ΪΝ βΝ δαεκπάΝ κυΝ ζάγαλΰκυ,Ν αΝ πκ κ ΪΝ λδακίσζβ βμΝ Ν ιυζκπκδβηΫθαΝ

ηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝη δυθκθ αδΝ λα δεΪ,Ν ζσΰπΝ βμΝ είζΪ β βμΝ πθΝκφγαζηυθΝεαδΝ βμΝ

αξ έαμΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ ίζα υθ. υ σΝ υθ πΪΰ δΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ αθαπθ υ δεάΝ
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λα βλδσ β α, κ βΰυθ αμ βθΝαπυζ δαΝυΰλα έαμΝεαδΝ βθΝιάλαθ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝπλδθΝ

απκε ά κυθΝ λέα μΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ ΣαΝ παλαπΪθπ κηΫθαΝ θδ ξτκθ αδ απσΝ πκζζΫμΝ

Ϋλ υθ μΝ σπκυΝ υ άθκυθΝ βθΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ΰδαΝ 1βΝ – βζΝ υλ μΝ υ Ν θαΝ

αυιβγκτθΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝαθΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝαυ άΝ υηίΪζ δΝεαδΝκΝπαλΪΰκθ αμΝ

Ϋεπζυ βμΝ πθΝπαλ ηπκ δ υθΝλδακΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ θυ Ϊ π βΝ κυμΝ

Χχlley,Ν1λιλ,ΝύökbayrakΝεέΪέ,Νβί1ίΨέΝΝΟδ χlleyΝεαδΝPeterson (1977) Ϋ διαθΝσ δ βΝεαζκΰΫθ βΝ

πβλ Ϊ βε  απσΝ κΝ ξλσθκΝ εκπάμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ θυΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ θΝ φαέθ αδΝ θαΝ

πβλ Ϊ βε . Π δλαηα δεΪΝ κηΫθαΝ κΝ υπκε έη θκΝ RamseyΝ πκυΝ παλκυ δΪα δΝ υ εκζέαΝ

κθΝπκζζαπζα δα ησ, Ϋ διαθ σ δΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ αλΰΪΝ κΝ Ϋζκμ κυΝξ δηυθαΝ

άΝβΝουξλάΝ υθ άλβ βΝ κυμΝαυιΪθ δΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝΝΧψlennerhassettΝεαδΝωonsidine,Ν

1979ΨέΝ Ν υ ξΫλ δαΝ βθΝ κπκέαΝ παλκυ δΪακυθΝ κλδ ηΫθαΝ έ βΝ εαδΝ πκδεδζέ μΝ αηπΫζκυΝ κθΝ

αΰ θάΝη Νησ ξ υηαΝπκζζαπζα δα ησΝεαδΝ κΝ ξβηα δ ησΝλδαυθΝ θ ξκηΫθπμΝθαΝκφ έζ αδΝ

βθΝαυιβηΫθβΝ υΰεΫθ λπ βΝπαλ ηπκ δ δευθΝκυ δυθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝζάγαλΰκυΝεαδΝ

βμΝ ξ δηΫλδαμΝ αθΪπαυ βμΝ πθΝ πλΫηθπθΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ   εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμ βΝ

εαγυ λβηΫθβΝ ζάοβΝ άΝ βΝ ουξλάΝ απκγάε υ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αυ υθΝ υπκίκβγΪΝ βΝ

δΪ πα βΝ πθΝπαλ ηπκ δ υθΝλδακΰΫθ βμέ 

Ό κθ αφκλΪΝ κΝ ξλσθκΝ εαδΝ δμΝ υθγάε μΝ απκγάε υ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝηΫξλδΝ βΝ

ξλά βΝ κυμ, πλαε δεΪΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ ουε δεκέΝ γΪζαηκδ η Ν ξαηβζάΝ γ ληκελα έαΝ εαδΝ

υοβζάΝ ξ δεάΝ υΰλα έαΝυ Ν θαΝ ηβθΝ αφυ α πγκτθέΝ ε σμΝ πθ πλαε δευθ αβ βηΪ πθΝ εαδΝ

βθΝΰ θδεά φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝη γσ κυ,ΝβΝ υθ άλβ βΝηπκλ έ θαΝ πβλ Ϊ δΝ βΝλδακΰΫθ βΝ

έ  γ δεΪΝ έ  αλθβ δεΪΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμ,Ν πκδεδζέα,Ν ξλσθκΝ ζάοβμΝ εαδΝ υθγάε μΝ

δα άλβ βμέΝτηφπθαΝη Ν κθΝχlleyΝΧ1λιλΨΝβΝουξλάΝ υθ άλβ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ κυ Dog 

ridge η έπ Ν κΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμ,Ν κθΝαλδγησΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ

αΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ εσπβεαθΝ θπλέμ, εαγυμΝ εαδΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝπκυΝ ζάφγβεαθΝπδκΝ αλΰΪ. Ν υθ άλβ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ η έπ Ν κ πκ κ σΝ

λδακΰΫθ βμΝ βΝ πκδεδζέαΝThompsonΝ αζζΪΝ θΝ έξ  εαηδΪ πέ λα βΝ βθΝ πκδεδζέαΝύanzinέΝ

θαφΫλ αδ αεσηβΝ σ δΝ ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυΝ πκυΝ απκγβε τ βεαθΝ Ν ουξλάΝ υθ άλβ βΝ

ξλ δΪ βεαθΝπ λδ σ λκ ξλσθκΝΰδαΝεαζκΰΫθ β,ΝλδακΰΫθ βΝεαδΝΫεπ υιβ πθΝζαθγαθσθ πθΝ

κφγαζηυθΝ ΧχlleyΝ εαδΝ Peterson, 1977). θ έγ α Ν θ σ λβΝ Ϋλ υθα, ηκ ξ τηα αΝ Vitis 

aestivalis πκυΝ υζζΫξγβεαθΝ κθΝΙαθκυΪλδκΝεαδΝ δα βλάγβεαθΝ ΝοτιβΝ κυμΝηΝ°ωΝΰδαΝΝ≥ΝηηΝ

βηΫλ μΝ ΧρΝ βγίίΝ υλ μΨΝ ξβηΪ δ αθΝ π λδ σ λ μΝ λέα μ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ

υπΫ β αθ ζδΰσ λ μΝ υλ μΝ οτιβΝ ΧKeeleyΝ εέΪέ,Ν βίίζΨέΝ ΚΪπκδ μΝ η ζΫ μΝ έξθκυθΝ σ δΝ αΝ

πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αυιΪθκθ αδΝ η Ν βθΝ απκγάε υ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αηπΫζκυΝ η Ϊ βΝ
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ζάοβΝ κυμΝ Ν γ ληκελα έαΝ πηα έκυΝ Ν υΰλάΝ ΪηηκΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΰεα Ϊ α β κυμΝ κΝ

φυ υλδκΝ(χlleyΝεαδΝωhristensen,Ν1λιζ,ΝψlennerhassettΝεαδΝωonsidine, 1λιλΨέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝ

ηπκλ έΝθαΝκφ έζ αδΝ σ κΝ βΝΫεπζυ βΝεαδΝ δΪ πα βΝεΪπκδπθΝπαλ ηπκ δ δευθΝκυ δυθΝπμΝ

πλκμΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμ,Νσ κΝεαδΝ βΝί ζ δ κπκέβ βΝ βμΝαθαζκΰέαμ, δαζυ υθΝ

υ α αθγλΪεπθΝ πλκμΝ αητζκυ, πκυΝ δα λαηα έα δ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βθΝ δ λΰα έαΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμέ 

1.8 Τπκεέθβ βΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ Νηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυ 

1.8.1 θυ Ϊ π βΝεαδΝξλά βΝλυγηδ υθΝατιβ βμ 

Μ ΪΝ βθΝ δ ίκζάΝ βμΝφυζζκιάλαμΝ κθΝ υλππαρεσΝαηπ ζυθαΝεαδΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ

πθΝ υ ξ λυμ λδακίκζκτθ πθΝ δ υθ,ΝεζυθπθΝεαδΝυίλδ έπθΝ βμΝίκλ δκαη λδεαθδεάμΝβπ έλκυΝ

ΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝθΫπθΝαηπ ζυθπθ,Νεα Ϋ βΝαθαΰεαέαΝβΝ φαληκΰάΝ δαφσλπθΝηΫ πθΝεαδΝ

ξθδευθΝ ΰδαΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ πκ κ υθΝ λδακίσζβ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝ αηπΫζκυέΝ Ν

δ λ τθβ βΝ κυΝ φαδθκηΫθκυΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ κυΝ λσζκυΝ πθΝ λυγηδ υθΝ ατιβ βμ,Ν

κ άΰβ Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ κυ δυθΝ αυ υθΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ δεαθσ β αμΝ λδακΰΫθ βμΝ

πθΝηκ ξ υηΪ πθΝαηπΫζκυΝ βθΝαηπ ζκφυ πλδαεάΝπλΪιβέ υ ά βΝ φαληκΰάΝ πδίΪζζ αδΝθαΝ

έθαδΝ δ δαδ ΫλπμΝ πλκ ε δεά,Ν εαγυμΝ κτ Ν κΝ ηβξαθδ ησμΝ λΪ βμΝ πθΝ θ κΰ θυθΝ αυιβ δευθΝ

κυ δυθΝ Ϋξ δΝ απκ αφβθδ γ έΝ πζάλπμ,Ν κτ Ν έθαδΝ ΰθπ κέΝ η Ν αελέί δαΝ κδΝ υηπζβλπηα δεκέΝ

παλΪΰκθ μΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝπλσκ κΝ βμΝλδακΰΫθ βμέΝ υ σΝκφ έζ αδΝ αΝαθ δφα δεΪ,Ν

Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμ,Ν λ υθβ δεΪ κηΫθαΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ ι δ δε υηΫθβΝαθ απσελδ βΝ

πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν δ έπμΝ πθΝ υ ξ λυθΝ λδακίκζκτθ πθΝ δ υθΝ εαδΝ πκδεδζδυθΝ αηπΫζκυΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

Ολδ ηΫθαΝ έ βΝ εαδΝ πκδεδζέ μΝ αηπΫζκυΝ παλκυ δΪακυθΝ υ εκζέαΝ κθΝ αΰ θάΝ η Ν

ησ ξ υηαΝ πκζζαπζα δα ησΝ εαδΝ κΝ ξβηα δ ησΝ λδαυθ εαδΝ θΝ αθ δ λκτθΝ γ δεΪΝ βθΝ

φαληκΰάΝαυιδθυθέΝ υ σΝαθαφΫλ αδΝ σ κΝ βθΝαηπ ζκεκηδεάΝπλΪιβΝσ κΝεαδΝαπσΝπκζζΫμΝ

λ υθβ δεΫμ λΰα έ μέΝ ΣκΝ φαδθση θκΝ αυ σΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ

υΰεΫθ λπ βΝ παλ ηπκ δ δευθΝ κυ δυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ζάγαλΰκυΝ εαδΝ βμΝ ξ δηΫλδαμΝ

αθΪπαυ βμΝ πθΝπλΫηθπθέΝ θΝεαδΝκδΝπαλ ηπσ δ μ αυ κέΝ θΝΫξκυθΝ αυ κπκδβγ έ,Νφαέθ αδΝσ δΝ

βΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ υηίΪζζ δΝ έ Ν βθΝαπκηΪελυθ βΝ έ Ν βθΝα λαθκπκέβ άΝ

κυμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κΝ ξβηα δ ησΝ λδαυθέΝ δαπδ υγβε Ν σ δΝ βΝ θυ Ϊ π βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ

πκδεδζδυθΝVinifera η Ν θ λσΝ Ϋεπζυ βμΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκΝ πλκ λξσ αθ απσΝ υπκε έη θαΝ

πκυΝλδακίκζκτθΝ υ ξ λυμ,ΝπλκεΪζ Ν βηαθ δεάΝη έπ βΝ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝΜ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ
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βμΝίζΪ β βμ,ΝβΝ λΪ βΝ πθΝπαλ ηπκ δ υθΝαυ υθΝ ζαξδ κπκδ έ αδ.  κΝφαδθση θκΝαυ σΝ

ηπκλ έΝθαΝκφ έζκθ αδΝεαδΝ αΝαυιβηΫθαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝπκυΝπαλκυ δΪακυθΝ αΝπλΪ δθαΝ

ηκ ξ τηα αΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν βΝ ηίΪπ δ βΝ Ν θ λσΝ φαέθ αδΝ θαΝ αυιΪθ δΝ αΝ πκ κ ΪΝ

εαζζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αέΝΟδΝWaiteΝεαδΝεayΝ ΧβίίηΨΝπλκ έθκυθΝ βθΝ

ηίΪπ δ βΝηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝπκδεδζέαμΝωhardonnayΝΰδαΝ1ηΝυλ μΝ Νθ λσΝυ ΝθαΝαυιβγκτθΝ

αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμέΝ  βθΝ πκδεδζέαΝ Vinifera,Ν ωabernetΝ SauvignonΝ φΪθβε Ν σ δΝ βΝ

ηίΪπ δ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Νγ λησΝθ λσΝ πέΝ1ίΝζ π ΪΝ Νγ ληκελα έαΝηΫξλδΝηθΝ°ωΝΰδαΝ βΝ

η έπ βΝ κυΝ πζβγυ ηκτΝ κυΝ ίαε βλέκυΝ Agrobacterium tumefaciens ί ζ έπ Ν αΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ λδαυθ,Ν δ δαέ λαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ζάφγβ αθΝ απσΝ αΝ ηβ λδεΪΝ φυ ΪΝ θπλέμΝ κΝ ξ δηυθαΝ εα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ Νκ ηίλέκυΝ αλξΫμΝ

ε ηίλέκυΝΧWample, 1λλιΨέΝΟΝχlleyΝΧ1λθ1Ψ,Νπαλα άλβ  αυιβηΫθαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ

αΝ υπκε έη θαΝ SaltΝ ωreekΝ εαδΝ StέΝ ύeorgeΝ ηίαπ έακθ αμΝ αΝ ΰδαΝ βζΝ υλ μΝ Ν θ λσέΝ  κΝ

υπκε έη θκΝ ζ1Ν Ν ίλΫγβε Ν σ δΝ ηίΪπ δ β πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ΰδαΝ βζΝ υλ μΝ Ν θ λσΝ εαδΝ

φαληκΰάΝΙ Νατιβ αθΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝαλδγησΝλδαυθΝΧ1β,ιηΨ Ν ξΫ βΝη Ν κΝ

ηΪλ υλαΝΧη,θίΨέΝΣκ ίΪλκμΝ πθΝλδαυθΝά αθΝη ΰαζτ λκ δμΝ φαληκΰΫμΝ ηίΪπ δ βμΝ Νθ λσΝ

ΰδαΝ βζΝυλ μΝ εαδΝ φαληκΰάΝ Ι έΝ ΣκΝ τ εκζκΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ υπκε έη θκΝ 1ζίΝRΝ π λδΫξ δΝ

ξαηβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝ θ κΰ θυθΝαυιδθυθΝεαδΝυοβζάΝ υΰεΫθ λπ β ΰδίί λ ζδθυθΝεαδΝ ,Ν

κυ έ μΝπκυΝπαλ ηπκ έακυθΝ βθΝλδακΰΫθ βέΝΟΝKrackeΝΧ1λκ1ΨΝΫ δι Νσ δΝβΝ ηίΪπ δ βΝ Νθ λσΝ

πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απκηαελτθ δΝ κυμΝ παλ ηπκ έ μΝ εαδΝ αυιΪθ δΝ βθΝ υΰεΫθ λπ β πθΝ

θ κΰ θυθ Ι έΝ ΟΝ ψartoliniΝ Χ1λκθΨΝ Ν λ υθβ δεΪ κηΫθαΝ παζβγ τ δ σ δΝ βΝ ηίΪπ δ βΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝ1ζίΝRuΝεαδΝη ψψΝ Νθ λσΝΰδαΝ1βΝυλ μΝη δυθ δΝ βθΝπκ σ β αΝ

πθΝ ΰδίί λ ζδθυθΝεαδΝ κ βΰ έ Ν ατιβ β κυΝ Ι  εαδ υθαεσζκυγα αυιβηΫθβΝλδακΰΫθ βέΝ

τηφπθαΝη Ν κθΝRobertoΝΧβίίζΨΝζκΝυλ μΝ ηίΪπ δ βΝ Νθ λσΝπλκάΰαΰ  υοβζσ λκΝπκ κ σΝ

λδακΰΫθ βμ εαδΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθΝ κΝυπκε έη θκ  ηΝψψ,Ν πέ βμΝ κΝθππσΝεαδΝιβλσΝ

ίΪλκμΝ πθΝλδαυθΝεαγυμΝεαδΝ κΝπκ κ σΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝσπκυΝ επ τξγβεαθΝκδΝζαθγΪθκθ μΝ

κφγαζηκέΝά αθΝυοβζσ λκΝσ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ θυ α υγβεαθέΝ 

 ΣαΝφυ ΪΝπαλΪΰκυθΝφυ δεΪΝ θ κΰ θάΝαυιέθβΝ Νίζα κτμΝεαδΝθ αλΪΝφτζζα,ΝαζζΪΝβΝ

φαληκΰάΝ υθγ δεάμΝαυιέθβμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ

εαδΝ βθΝπλσζβοβΝ βμΝιάλαθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθέΝ ΝαυιέθβΝ έθαδΝηδαΝαπσΝ δμΝπδκΝ βηαθ δεΫμΝ

κλησθ μΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησ η Ν ηκ ξ τηα α,Ν πδ αξτθκθ αμΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝ λδαυθέΝ ΟΝ κυ δα δεσμΝ λσζκμΝ βμΝ αυιέθβμΝ Ϋξ δΝ εηβλδπγ έΝ βθΝ
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παΰπΰάΝεαδΝ κΝ ξβηα δ ησΝ βμΝλέααμέΝΣαΝπζ κθ ε άηα α βμΝξλά βμΝ πθΝαυιβ δευθΝκυ δυθ 

έθαδ,Ν βΝ ατιβ βΝ κυΝ λυγηκτΝ βμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν βΝ ατιβ βΝ κυΝ πκ κ κτΝ λδακΰΫθ βμ,Ν κυΝ

αλδγηκτ,Ν βμΝ πκδσ β αμΝ πθΝ λδαυθΝ αθΪΝ ηκ ξ τηα αΝ εαδ βμΝ κηκδκηκλφέαμΝ βΝ λδακίκζέαΝ

(Hartmann εέΪέ, 1997). 

π ηίΪ δμΝ αΝηκ ξ τηα αΝη Νλυγηδ ΫμΝαθΪπ υιβμΝ τπκυΝαυιέθβμ,ΝΰδαΝατιβ β κυΝ

πκ κ κτ λδακΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,Ν έθαδΝπζΫκθΝηδαΝεκδθάΝπλαε δεάΝ αΝπ λδ σ λαΝ

φυ ΪΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ εαδΝ βμΝ αηπΫζκυέΝ ΟδΝ θυ δμΝ πκυΝ ίλΫγβεαθΝ πδκΝ

απκ ζ ηα δεΫμΝεαδ δα κηΫθ μΝ βθΝαηπ ζκεκηδεάΝπλΪιβΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σΝ έθαδΝκδμΝΰ-

δθ κζυζκίκυ υλδεσΝ κιτΝ ΧΙ Ψ,Ν θαφγαζδθκιδεσΝ κιτΝ ΧσχχΨΝ εαδΝ ί-δθ κζυζκιδεσΝ κιτΝ ΧΙ ΨΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ν ίδίζδκΰλαφέαΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ ξλά βΝ πθΝ υθγ δευθΝ λυγηδ υθΝ

αθΪπ υιβμΝ βθΝΪηπ ζκΝ έθαδΝ ε θάμέΝ Νφυ δεάΝαυιέθβΝ κΝαηπΫζδΝπλκ δκλέ βε ΝαπσΝ κθΝ

SpiegelΝΧ1ληηΨΝπμ κΝδθ κζυζκιδεσΝκιτέΝ 

ΠκζζΪΝ λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝ έξθκυθΝ βΝ γ δεάΝ λΪ βΝ πθΝαυιδθυθΝ βθΝ παΰπΰάΝ

βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ Ν φαληκΰάΝ αυιδθυθΝ βθΝ κηάΝ βμΝ εκλυφάμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ κυΝ V. 

berlandieri πλκεΪζ Νλδακίσζβ βΝ Ν πκ κ σΝζγΣΝ Ν ξΫ βΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝαθΪζκΰβμΝ

σ βμΝ βΝίΪ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,ΝσπκυΝ α πκ κ ΪΝλδακίσζβ βμΝευηΪθγβεαθ  πέπ αΝβΝ

- θΣέΝΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝηπκλκτθΝθαΝ ληβθ υγκτθΝ έ Νη Ν βθΝπκζδεάΝεέθβ βΝ πθΝαυιδθυθΝη Ν

ία δπΫ αζβΝφκλΪ,Ν έ Νη Ν βθΝυπκεέθβ βΝ τθγ βμΝ θσμΝλδακΰσθκυΝπαλΪΰκθ αΝεα ΪΝηάεκμΝ

κυΝ ζΫξκυμΝ κυΝηκ ξ τηα κμ,ΝπδγαθυμΝ Νυπαδθέ αδΝσ δΝαπσΝησθ μΝ κυμΝκδΝαυιέθ μΝ θΝ

πλκεαζκτθΝ λδακΰΫθ βΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Σσ κΝ βθΝ Ϊηπ ζκΝ σ κΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ έ βΝ βΝ

φαληκΰάΝ Ι Ν εαδΝ Ι Ν πλκυγβ Ν βθΝ λδακΰΫθ βΝ εαδΝ ατιβ Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ λδαυθΝ

ΧωarvalhoΝ εέΪέ,Ν 1λληΨέΝ Ν λδακΰΫθ βΝ υίλδ έπθΝ κυΝ Vitis berlandieri ί ζ δυγβε Ν

ξλβ δηκπκδυθ αμΝ σχχΝ βΣΝ Ν ηκλφάΝ αΫζΝ ΧSchumannΝ εαδΝ Uhl, 1λιηΨέΝ ΟδΝ υοβζΫμΝ

υΰε θ λυ δμΝ αυιέθβμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ κιδεσ β αΝ εαδΝ ίζΪίβΝ βθΝ ίΪ βΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ πκυ φαλησ βεαθέΝ Ν αυιέθβΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ ΰδαΝ βΝ

λδακΰΫθ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν ηδαΝ κλδ ηΫθβΝ υΰεΫθ λπ β,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ έ κμΝ εαδΝ βθΝ

πκδεδζέαέΝ  Ν υοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ πλκεαζ έΝ αθα κζάΝ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ ΟΝ Galavi 

(2013) Ϋ δι Νσ δΝκ αλδγησμΝ πθΝλδαυθ,Ν κΝηάεκμ,Ν κΝθππσΝεαδΝιβλσΝίΪλκμΝαυιάγβε Νη Ν βθΝ

ατιβ βΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ βμΝ αυιέθβμΝ ΧΙ ΨΝ απσΝ βίίίΝ αΝ ζίίίΝmgήL Ν ξΫ βΝ η Ν κθΝ

ηΪλ υλαέΝ Χ σ κ,Ν υΰεΫθ λπ βΝ θίίίΝ mgήL έξ Ν αθ έ λκφαΝ απκ ζΫ ηα α εαδΝ κιδεάΝ

λΪ β. 
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  Ν π δλαηα δεΪΝ κηΫθαΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ όabbriΝ Χ1λκθΨΝ αθαφΫλ αδΝ σ δΝ βΝ ξλά βΝΝ

κυΝλυγηδ άΝατιβ βμΝωhlormequatΝΧ -ξζπλσ-αέγυζ- λδηΫγυζκ-αηηπθδκΝξζπλέ δκΨΝεα ΪΝ βθΝ

π λέκ κΝίζΪ β βμΝ Νηβ λδεΪΝπλΫηθαΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ1ζίΝRuggeriΝατιβ Νεα ΪΝπκζτΝ αΝ

πκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθέΝ υ άΝβ κυ έαΝη δυθ δΝ βθΝ αξτ β αΝατιβ βμΝεαδΝ κΝ

ζδεσΝηάεκμΝ πθΝίζα υθ,ΝαυιΪθ δΝ κθΝαλδγησΝεαδΝ θδ ξτ δΝ βθΝαθΪπ υιβΝ πθΝη κεΪλ δπθΝ

ίζα υθέΝ ΣβθΝ πση θβΝ π λέκ κ,Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ πλκάζγαθΝ απσΝ αΝ πλΫηθαΝ αυ ΪΝ

παλκυ έα αθΝυοβζσΝπκ κ σΝλδακίσζβ βμ,Ν ξ σθΝ λδπζΪ δκΝ Ν ξΫ βΝη Ν κυμΝηΪλ υλ μ,Ν Ν

πκ κ ΪΝηί,κ% Ϋθαθ δΝ 1ι,ηΣέΝυηπζβλυθκθ αμΝ αΝ πλκαθαφ λγΫθ αΝ π λέ θυ Ϊ π βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝεαδΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ βμΝη γσ κυΝη Ν βθΝλδακΰΫθ βΝεαδΝ Ναυ άΝ βΝπ λέπ π βΝ κΝ

πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ αυιάγβε Ν αεσηβΝ π λδ σ λκΝ εαδΝ αθάζγ Ν  κγ,γΣΝ σ αθΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ θυ α υγβεαθ,Ν πλδθΝ απσΝ βΝ φτ υ άΝ κυμ,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ θΝ

θυ α υγβεαθΝπκυΝ κΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμΝίλΫγβε  55%.  

 α δφκλδεσ β αΝ έθαδΝ ΫθαμΝ βηαθ δεσμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ αφκλΪΝ βθ ΰ πλΰέαΝ εαδΝ

υθαεσζκυγαΝ βθΝαηπ ζκυλΰέα. ΠκζζΫμΝφκλΫμΝξλβ δηκπκδκτθ αδ απθ αθκέΝηδελκκλΰαθδ ηκέΝ

ΰδαΝ βθΝ αθ δεα Ϊ α βΝ πθΝ ξβηδευθΝ λυγηδ υθΝ ατιβ βμέΝ ΟΝ Sabir (2013) ξλβ δηκπκέβ  

λδακίαε άλδαΝΧPseudomonas putida Ϋζ ξκμΝBA - κΝεαδΝBacillus Ϋζ ξκμ 7) ΰδα εκπκτμΝ

πκζζαπζα δα ηκτ πθΝφυ δευθΝευ Ϊλπθ εαδΝ ξβηα δ ηκτ εΪζκυέ λΫγβε Νσ δΝπλκΪΰκυθΝ κΝ

ξβηα δ ησΝεΪζκυΝ κΝ βη έκΝΫθπ βμΝ ηίκζέκυΝυπκε δηΫθκυΝ α υπκε έη θα 41 ΝεαδΝ11ίγΝ

P ζσΰπ βμΝ παλαΰπΰάμΝ αυιδθυθΝ απσΝ κυμΝ ηδελκκλΰαθδ ηκτμέΝ υ σΝ έ πμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ

η ζ βγ έΝεαδΝθαΝ φαληκ έΝΰδαΝ εκπκτμΝατιβ βμΝ βμΝλδακΰΫθ βμ, αφκτΝαυ άΝ πβλ Ϊα αδΝ

απσΝ δμΝαυιέθ μέ 

θΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμ εαδΝπκδεδζέα αηπΫζκυ,Ν πδίΪζζ αδΝβ πλκ ε δεάΝ φαληκΰάΝ σ κΝ

κυΝ έ κυμ,Ν βμΝηκλφάμΝ κυΝαυιβ δεκτΝλυγηδ άΝάΝ κυΝ υθ υα ηκτΝ δαφσλπθΝλυγηδ υθΝεαδΝ

βμΝ θ δεθυση θβμΝ υΰεΫθ λπ βμ,Ν σ κΝ εαδΝ βμΝ άλβ βμΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ

αφκλκτθΝ βθΝ υ α δεάΝ εα Ϊ α βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ π λδίαζζκθ δευθΝ υθγβευθ, 

σππμΝ βΝ γ ληκελα έα,Ν φπμΝ εέΪέέΝ  Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμ,Ν κΝ υθ υα ησμΝ τκΝ λυγηδ υθΝ

ατιβ βμΝ Ϋξ δΝ εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα α,Ν σππμΝ πέ βμΝ βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝ αζΪ πθΝ βμΝ

κλησθβμΝαθ έΝ κυΝκιΫκμ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝη ΰαζτ λβμΝ δαζυ σ β αμΝ πθΝπλυ πθέΝΈθαΝ τθβγ μ 

παλΪ δΰηαΝ έθαδΝ κΝ Ϊζαμ ΚαζέκυΝ– Ιθ κζυζκίκυ υλδεκτΝκιΫκμΝ ΧΚΙ ΨέΝ Ν ξλβ δηκπκέβ β 

αυιδθυθ ιπΰ θυμ θΝ Ϋξ δΝ πλαε δεΪΝ απκ ζΫ ηα α,Ν αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝ Ν υπκε έη θαΝ – πκδεδζέ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξαηβζΪΝ πέπ αΝ θ κΰ θυθΝ αυιδθυθΝ

εαδΝ υοβζΪΝ πέπ αΝ εΪπκδπθΝ κυ δυθΝ πκυΝ παλ ηπκ έακυθΝ βθΝ λδακΰΫθ βΝ εαδΝ εαζκτθ αδΝ
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αθα κζ έμ βμΝ λδακΰΫθ βμέΝ πσΝ κηΫθαΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ π δλαηα δευθΝ λΰα δυθΝ

αζζΪΝεαδΝ βθΝαηπ ζκεκηδεάΝπλΪιβΝπλκετπ δΝσ δΝβΝ παλεάμΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ 

πλδθΝαπσΝ βΝφτ υ βΝΫξ δ,Νεα ΪΝεαθσθα,Νγ δεάΝ πέ λα βΝ βΝλδακΰΫθ βΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

πζκτ δκυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝαηπΫζκυέΝ  ξλά βΝ δαφσλπθΝξβηδευθΝ

ηΫ πθΝ εαδΝ αυιβ δευθΝ κυ δυθΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ ιπΰ θυμΝ κ βΰ έΝ Ν ατιβ βΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ αφυμΝ η ΰαζτ λβΝ σ αθΝ Ϋξ δΝ πλκβΰβγ έΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ Χ δεσθαΝ1έλΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ1έλμΝ θυ Ϊ π βΝηκ ξ υηΪ πθΝαηπΫζκυΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ 

1.8.2 ΣκΝΝΙ ΝεαδΝβΝ φαληκΰάΝ κυΝπμΝπαλΪΰκθ αμΝλδακΰΫθ βμ 

ε σμΝ κυΝΙ Ν ΝπκζζΪΝφυ δεΪΝ έ βΝπαλΪΰκθ αδΝ θ κΰ θυμ εαδΝΪζζ μΝαυιέθ μΝσππμΝ κΝ

4-ξζπλκδθ κζκ–κιδεσΝκιτΝΧζ-CI-IAχΨΝεαδΝ κΝδθ κζυζκ-3-ίκυ υλδεσΝκιτΝΧΙ ΨέΝΣκΝΙ Ν έθαδΝ

ηκλφάΝ φυ δεάμΝ αυιέθβμΝ πκυΝ βθΝ υα υΰηΫθβ κυΝ ηκλφάΝ υηη Ϋξ δΝ βθΝ ιαη θά 

απκγάε υ βμΝ κυΝ Ι έΝ Ν τα υιβΝ κυΝ Ι Ν η Ν αηδθκαετζδαΝ άΝ ΰζυεκαυζδπηΫθκυμΝ Ϋλ μΝ

εα αζτ αδΝη Νυ λσζυ βΝπλΪΰηαΝπκυΝκ βΰ έ βθΝπαλαΰπΰάΝ ζ τγ λκυΝΙ έΝ θΝ υθ ξ έαΝ κΝ

ζ τγ λκΝ Ι Ν η α λΫπ αδΝ θαυηδεΪΝ ηΫ κΝ ί-κι έ π βμΝ κΝ υπ λκι έ πηαΝ Ν ζ τγ λκΝ

Ι ΝΧTaizΝεαδΝZeiger,Νβί1ίΨέ 

ΣβθΝέ δα πκλ έαΝΫξ δΝεαδΝ κΝΙ ΝπκυΝ φαλησα αδΝ ιπΰ θυμ ΰδαΝ εκπκτμΝλδακΰΫθ βμΝ

αΝφυ ΪέΝΣκΝΙ Ν έθαδΝηδαΝαπσΝ δμΝευλδσ λ μΝαθΝσξδΝβΝευλδσ λβ εαδΝ υθβγΫ λβ κυ έαΝ

ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ π λδ σ λπθΝφυ δευθΝ δ υθΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝεαδΝ βμΝ

αηπΫζκυέΝ έθαδΝ αγ λάΝΫθπ βΝπκυΝ βηδκυλΰ έ αΝηδελσ λαΝπλκίζάηα αΝ κιδεσ β αμΝεαδΝ
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πκζτΝεαζΪ απκ ζΫ ηα αΝλδακΰΫθ βμΝ θΝ υΰελέ δ η Ν δμΝΪζζ μΝκυ έ μ,Ν πέ βμ,Νηπκλ έΝθαΝ

ξλβ δηκπκδβγ έ Ν ΫθαΝ η ΰΪζκΝ τλκμΝ υΰε θ λυ πθΝ ΧSabirΝ εέΪέ,Ν βίίζ,Ν artmann εέΪέ, 

1λλιΨέΝ πσ κυμΝαυιβ δεκτμΝλυγηδ ΫμΝ ΝυΰλάΝηκλφά,Ν κΝΙ Ν έθαδΝπ λδ σ λκΝαθγ ε δεσΝ

κΝ φπμΝ εαδΝ κΝ ίαε άλδκΝ βμΝ κιδεάμΝ ατηπ βμ,Ν αζζΪΝ ζδΰσ λκΝ δαζυ σΝ απσΝ κΝ Ι ,Ν

η αεδθ έ αδΝ τ εκζαΝ θ σμΝ πθΝ αΰΰ έπθΝ κυΝ φυ κτ,Ν βΝ λΪ βΝ κυΝ έθαδΝ ι δ δε υηΫθβ,Ν

θ κπδ ηΫθβΝ εαδΝ Ν απκ ζ ηα δεάέΝ Έ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ηδελΫμΝ σ δμΝ βμΝ

λα δεάμΝκυ έαμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γ). 

ΠκζζΪΝ λ υθβ δεΪ κηΫθαΝ απκ δεθτκυθΝ βθΝ υ λΰ δεάΝ λΪ βΝ κυΝ Ι Ν βΝ

λδακΰΫθ βΝ πθΝ π λδ σ λπθ φυ δευθΝ δ υθέΝ  Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ

φυ δεσΝ έ κμ,ΝπκδεδζέαΝεαδΝυπσ λπηαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΪζζκ  υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝΙ Ν

εαδΝΪζζκ  ξαηβζσ λ μέΝΟΝώartmannΝ Χ1λλιΨΝ Ϋ δι Νσ δΝβΝ φαληκΰάΝ Ι Ν Ν υΰεΫθ λπ βΝ

2500 - ζίίίΝ mgήδΝ έξ Ν θ υππ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα α,Ν βθΝ λδακΰΫθ βΝ Ν βηδΝ - ιυζυ βΝ

ηκ ξ τηα αΝηβζδΪμ,Ν αηα εβθδΪμΝεαδΝ ζδΪμέΝΠαλκηκέπμ κΝύalaviΝΧβί1γΨΝΫ δι Νσ δΝαλδγησμΝ

πθΝλδαυθ,Ν κΝηάεκμΝ βμΝλέααμ,Ν κΝθππσΝεαδΝιβλσΝίΪλκμΝ πβλ Ϊακθ αδΝ βηαθ δεΪΝαπσΝ κυμΝ

λυγηδ ΫμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ κΝυπσ λπηαΝφτ υ βμέΝΟ αλδγησμ πθΝλδαυθ,Ν κΝηάεκμ,Ν κΝθππσΝ

εαδΝιβλσΝίΪλκμΝαυιΪθ αδΝη Ν βθΝατιβ βΝ πθΝ υΰε θ λυ πθΝIψχΝαπσΝβίίίΝ ΝζίίίΝmgήδΝ

Ν ξΫ βΝη Ν κΝηΪλ υλαέΝΧ σ κ,ΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝθίίίΝppmΝπλκεΪζ Ν κιδεσ β αΝ αΝ

ηκ ξ τηα αέΝ βθΝΫλ υθαΝ κυΝχbu - QaoudΝΧ1λλλΨ,ΝσπκυΝΫΰδθ Ν πέπα βΝη ΝκίίίΝppmΝΙ Ν Ν

ηκλφά εσθβμ βΝίΪ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsenΝπαλα βλάγβε ΝβΝ

υοβζσ λβΝλδακΰΫθ βΝΰδαΝ τκΝ δαφκλ δεΪΝΫ βΝκ1% εαδΝιι,ίγΣΝαθ έ κδξα, Ν ξΫ βΝη Ν κΝ

ηΪλ υλαέΝΓδαΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπκ κ υθΝλδακίσζβ βμΝ βμΝπκδεδζέαμΝσortonΝ κυΝ έ κυμΝV. 

aestivalis ξλβ δηκπκδάγβε Ν εαζδκτξκΝ ΪζαμΝ κυΝ δθ κζυζκίκυ υλδεκτΝ κιΫκμΝ ΧΚΙ ΨΝ Ν

υΰε θ λυ δμΝ1ίίίίΝ- 15000 mg/L. ΣαΝπκ κ ΪΝλδακίσζβ βμΝι πΫλα αθΝ κΝιίΣΝ Ν ξΫ βΝ

η Ν κυμΝηΪλ υλ μ εαδΝ αυιάγβεαθ αεσηβΝπ λδ σ λκΝσ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝυπΫ β αθΝ βθΝ

πέ λα βΝξαηβζυθΝγ ληκελα δυθ,Νη°ωΝΰδαΝπ λδ σ λκΝαπσΝβγίίΝυλ μΝΧKeeleyΝεέΪέ,ΝβίίζΨέΝ 

 Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμ ξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμ Ι Ν έθκυθΝ πκζτΝ εαζΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝλδακΰΫθ βμΝ Νηκ ξ τηα αΝ δΪφκλπθΝφυ δευθΝ δ υθΝεαδΝ βμΝαηπΫζκυ, δ έπμ 

αθΝίλέ εκθ αδΝ ΝυΰλΪΝ δαζτηα αέΝΟΝόarooqiΝΧ1λλζΨΝσπκυΝ λ τθβ  βθΝ φαληκΰάΝΙ Ν βθΝ

λδαθ αφυζζδΪ ΰδαΝ εκπκτμΝ πκζζαπζα δα ηκτ,Ν Ϋ δι Ν σ δΝ αυιΪθ αδΝ κΝ πκ κ σΝ

λδακΰΫθ βμ,ΝκΝαλδγησμ,Ν κΝηάεκμ,Ν κΝπΪξκμ,Ν κΝθππσΝεαδΝιβλσΝίΪλκμΝ βμΝλέααμΝη Νατιβ βΝ

βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ κυΝ Ι ΝαπσΝ1ίίΝmgήδΝΫπμΝγίίΝmgήLέΝΣκΝ έ δκΝ Ϋ δι ΝεαδΝκΝωhalapathiΝ

Χβίί1ΨΝ σπκυΝ Ϋ δι Ν σ δΝ πΫηία βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ η Ν 500 mg/l Ι Ν Ϋ π Ν αΝ εαζτ λαΝ

απκ ζΫ ηα αΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝηάεκμΝίζα κτ,Ν κθΝαλδγησΝ πθΝφτζζπθ,Ν κΝηάεκμΝ βμΝλέααμΝ
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εαδΝ κΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ ΫίδαμέΝ ΣαΝ έ δαΝ απκ ζΫ ηα αΝ

παλκυ δΪ βεαθ εαδΝ βθΝΪηπ ζκΝη ΪΝ βΝξλά βΝ κυΝΙ ΝπμΝπαλΪΰκθ αΝλδακΰΫθ βμέ  αΝ

τ εκζαΝπλκμΝλδακίσζβ βΝυπκε έη θαΝSaltΝωreekΝεαδΝϊogΝRidgeΝβΝ φαληκΰάΝΙ Νατιβ  αΝ

πκ κ ΪΝ λδακίσζβ βμΝ εαδΝ πθΝ αλδγησΝ πθΝ λδαυθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαέΝ τιβ  κΝ

ηΫΰ γκμ εαδ κΝίΪλκμΝ πθΝλδαυθΝ βθΝπκδεδζέαΝSaltΝωreekέΝΌ κθ αφκλΪΝ δμΝ τεκζ μ πλκμΝ

λδακΰΫθ β πκδεδζέ μΝύanzinΝ1ΝεαδΝZinfandelΝαυιάγβε ΝκΝαλδγησμΝ πθΝλδαυθΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ

κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝπκδεδζέαμΝύanzinΝ1έΝώΝέ δαΝΫλ υθαΝΫ δι Νσ δΝ κΝ Ι Ν πβλ Ϊα δΝ

εα ΪΝπκζτΝ βθΝεαζκΰΫθ β, πλΪΰηαΝπκυΝκ άΰβ  εαδΝ Νη ΰαζτ λβΝΫεπ υιβΝλδαυθ,Ν πέ βμ, 

παλα βλάγβε Ν σ δΝ κΝ αυιαθση θκμΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ κ βΰ έΝ Ν ζ π σ λβμΝ δαηΫ λκυΝ λέα μέΝ

υ σΝπαλα βλάγβε  αΝηκ ξ τηα αΝπκυΝ ΫξγβεαθΝ φαληκΰάΝΙ ,Ν θυΝ κυμΝηΪλ υλ μΝκδΝ

λέα μΝ ά αθΝ ζδΰσ λ μΝ εαδΝ πδκΝ η ΰΪζβμΝ δαηΫ λκυέΝ Φαέθ αδΝ σ δΝ ΫθαμΝ η ΰαζτ λκμΝ αλδγησμ 

λδαυθΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝ δ λ υθά δΝ κΝπλκφέζΝ κυΝ ΪφκυμΝ Νη ΰαζτ λκΝίαγησΝπαλΫξκθ αμΝ

Ϋ δΝ κΝ αηπΫζδΝ πδκΝ Ϋθ κθβΝ αθΪπ υιβΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ φΪθβε Ν βθΝ η Ϋπ δ αΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ

φυ υθΝ πθΝπκδεδζδυθΝϊogΝRidge,ΝSaltΝωreekΝεαδΝύanzinΝ1ΝΧ lley,Ν1λιλΨέΝΟδΝSinghΝεαδΝSingh 

Χ1λιγΨΝαθαφΫλκυθΝσ δΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝαυιάγβεαθΝεα ΪΝπκζτΝ δμΝπκδεδζέ μΝώimrodΝ

εαδΝThompsonΝSeedlessΝξλβ δηκπκδυθ αμ δΪζυηαΝηίίΝppmΝIψχέΝΣκΝέ δκΝαπκ Ϋζ ηαΝΫ δι Ν

εαδΝ Ϋλ υθαΝ κυΝ SabirΝ ΧβίίζΨΝ σπκυ ίλΫγβε Ν σ δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ

πλαΰηα κπκδάγβε  Ν υπσ λπηαΝ π λζέ βΝ η Ν βθΝ φαληκΰάΝ ηίίΝ ppmΝ Ι , θυΝ βΝ ξλά βΝ

ΪηηκυΝΝπμΝυπσ λπηαΝ Ν υθ υα ησ η Ν φαληκΰάΝηίίΝppmΝΙ Νπαλκυ έα Ν αΝεαζτ λαΝ

απκ ζΫ ηα αΝσ κθΝαφκλΪΝ κθΝ αλδγησ,Ν ηάεκμΝ εαδΝ δΪη λκΝλδαυθέΝ τηφπθαΝη Ν αθαφκλΫμ 

κυΝTizioΝΧ1λθβΨΝίλΫγβε Νσ δΝυπΪλξ δΝαζζβζ πέ λα βΝ κυΝIψχΝη Ν βΝίδκ έθβέΝΟ υθ υα ησμ 

κυμΝεαδΝβΝ ιπΰ θάμΝ φαληκΰάΝπλκάΰαΰ Ν βΝλδακΰΫθ βΝηκ ξ υηΪ πθΝ πθΝπκδεδζδυθΝεalbecΝ

εαδΝKobberΝηΝψψέ 

1.8.3 Μ γκ κζκΰέαΝ φαληκΰάμΝαυιβ δευθΝκυ δυθ 

ΟδΝ θυ δμΝαυ ΫμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ έ  ΝηκλφάΝ εσθβμΝ έ  Ν υηπυεθπηΫθαΝυΰλΪ 

δαζτηα αέΝ Κα ΪΝ βΝ παλα ε υά δαζυηΪ πθΝ αυιέθβμΝ έθαδΝ βηαθ δεάΝ βΝ ξλά βΝ

πλκ α υ δευθΝ ΰαθ δυθΝ εαδΝ βΝ πλκ ε δεάΝ δΪζυ βΝ κυμΝ ΰδα έΝ π λδΫξκθ αδΝ έξθβ δκιέθβμ,Ν

κυ έαΝ βθΝ κπκέαΝ εΪπκδκδΝ Ϊθγλππκδ έθαδ πκζτΝ υαέ γβ κδέΝ ΟδΝ υθάγ δμ ηκλφΫμΝ αυιδθυθΝ

έθαδΝ Ν ηκλφάΝ κιΫπθΝ εαδΝ Ν υα υΰηΫθβΝ ηκλφάΝ η Ν εΪπκδκ αθσλΰαθκΝ ΪζαμέΝ ΟδΝ ηκλφΫμΝ

αυιδθυθΝπκυΝ έθαδΝΝ θπηΫθ μΝΝη ΝεΪπκδκΝΪζαμ πέξέΝΚΙ Ν έθαδΝ δαζυ ΫμΝ κΝθ λσέΝ ΝηκλφάΝ

κιΫπθΝκδΝαυιέθ μΝπλΫπ δΝθαΝ δαζυγκτθΝπλυ αΝ ΝεΪπκδκ δαζτ β,ΝσππμΝη γαθσζβ,Ναδγαθσζβ, 

δ κπλκπτζδκΝ εαδΝ η ΪΝ κΝ θ λσέΝ Μπκλκτθ πέ βμΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθ εΪπκδαμΝ ηκλφάμΝ
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αθ δπβε δευθΝ κυ δυθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκίκτθ ζδΰσ λκΝ κιδεΫμ σ αθΝ δαζτκθ αδ ’Ν αυ Ϋμ 

υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμ κληκθυθ, πΪθπΝαπσΝηίίίΝppmΝΧώartmann εέΪέ, 1997). 

  βθ π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ αυιβ δεάΝ κυ έαΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδβγ έ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

αηπΫζκυ έθαδ  ηκλφάΝ εσθβμΝ Νη έΰηαΝη Να λαθάΝκυ έα,  αφκτΝπλκβΰκυηΫθπμΝαθαθ πγ έΝ

εαδΝ θυ α πγ έΝβΝ κηάΝ βμΝίΪ βμΝ κυμ,Ν ηα κπκδκτθ αδΝ εαδΝ ΰέθ αδΝ πέπα βΝη Ν βΝ εσθβΝ

κυΝ ε υΪ ηα κμέΝ Μ ΪΝ βθΝ πέπα β,Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ φυ τκθ αδΝ πλκμΝ λδακίσζβ βΝ κΝ

φυ υλδκΝ άΝ βθΝ κλδ δεάΝ γΫ βΝ κυμέΝ παδ έ αδΝ πλκ κξάΝ υ Ν θαΝ ΰέθ δΝ εα ΪΝ κΝ υθα σθΝ

κηκδσηκλφβΝ πέπα βΝ κυΝ ε υΪ ηα κμΝ βθΝ κηάΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ

απκηαελυθγ έΝ εα ΪΝ κυμΝ ξ δλδ ηκτμΝ βμΝ φτ υ βμ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ  Ν πκζζΫμΝ

π λδπ υ δμΝ βθΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝ κηυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίκβγά δΝ ηίΪπ δ β βμΝ ίΪ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ ΝηίΣΝαζεκσζβμ,Νη γαθσζβμ, αε σθβμ άΝαδγαθσζβμ εαδΝθαΝαεκζκυγά δΝη ΪΝ

βΝ πέπα βΝ η Ν αυιέθβέΝ Ν ηΫγκ κμΝ αυ άΝ έθαδΝ τεκζβ ΰδα λα δ ξθδεάΝ ξλά β, σηπμΝ θΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδ υλΫπμΝ ζσΰπ βμΝ αθκηκδκηκλφέαμ βμΝ πέπα βμ βμΝ κλησθβμΝ εαδΝ βμΝ

απκηΪελυθ βμΝ βμΝ εα ΪΝ β η αξ έλδ β κυΝ πκζζαπζα δα δεκτ υζδεκτΝ εαδΝ φτ υ βΝ κυΝ

(Hartmann εέΪέ, 1997). 

ΣαΝ ε υΪ ηα αΝ Ν υΰλάΝ ηκλφά έθαδΝ πδκΝ απκ ζ ηα δεΪΝ αζζΪΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ

υαέ γβ αΝ κΝ ξ δλδ ησέΝ πσΝ κυμΝ αυιβ δεκτμΝ λυγηδ ΫμΝ Ν υΰλάΝ ηκλφά,Ν κΝ Ι Ν έθαδΝ

π λδ σ λκΝ αθγ ε δεσΝ κΝ φπμΝ εαδΝ κΝ ίαε άλδκΝ βμΝ κιδεάμΝ ατηπ βμ,Ν αζζΪΝ ζδΰσ λκΝ

δαζυ σΝαπσΝ κΝΙ έΝΜ αεδθ έ αδΝ τ εκζαΝ θ σμ πθΝαΰΰ έπθΝ κυΝφυ κτ,ΝβΝ λΪ βΝ κυΝ έθαδΝ

ι δ δε υηΫθβ,Ν θ κπδ ηΫθβΝεαδΝΝαπκ ζ ηα δεάέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝηδελΫμΝ

σ δμΝ λα δεάμΝκυ έαμέ ΣκΝΝ ΝΫξ δΝπαλαπζά δ μΝδ δσ β μΝη Ν ε έθ μΝ κυΝΙ ,Ν έθαδΝπδκ 

α αγάμΝΫθπ βΝεαδΝαπαδ έ αδΝδ δαέ λβΝπλκ κξάΝεα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυ,Ν δσ δΝβΝαπσ α βΝ

η αιτΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ βμΝ υθδ υη θβμΝ σ βμΝ εαδΝ βμΝ φυ κ κιδεσ β αμΝ έθαδΝ πκζτΝ

ηδελάέ 

Ν ηίΪπ δ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αηπΫζκυΝ ΰέθ αδΝ έ Ν Ν πυεθΪΝ έ Ν Ν αλαδΪ 

δαζτηα αέΝΣαΝπυεθΪΝ δαζτηα αΝ500 - 10000 ppm, πλκετπ κυθΝαπσΝ δΪζυ βΝ βμΝ λα δεάμΝ

κυ έαμΝ Ν αδγυζδεάΝ αζεκσζβΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ο ξλσθκμΝ ηίΪπ δ βΝ έθαδΝ απσΝ γ - 5 

υ λσζ π αΝ άΝ Ν εαδΝ π λδ σ λκ,Ν ΰδαΝ γί - θίΝ υ λσζ π αΝ ΧSatishaΝ εέΪέ,Ν βίίκΨέΝ Ν

ηίΪπ δ βΝΰέθ αδΝ βΝίΪ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ ΝίΪγκμ π λέπκυΝ1 – 2 εέΝ ΝηΫγκ κμΝαυ άΝ

Ϋξ δΝ πκζζΪΝ πζ κθ ε άηα αΝ σππμ,Ν εαζάΝ κηκδκηκλφέα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηίΪπ δ βΝ πκζζυθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ αυ σξλκθαΝεαδΝΰδαΝ τθ κηκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝΫ δΝπλκ δηΪ αδΝ ηπκλδεΪΝαπσΝ

βθΝ πέπα βέΝ θ έεθυ αδ Ν ηΫλ μΝ η Ν υοβζΫμ γ ληκελα έ μ εαδΝ αΫλαΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ κΝ



   50 

δΪζυηα βμΝ αυιέθβμΝ ΰδα έΝ ζσΰπ ιΪ ηδ βμΝ βμΝ αζεκσζβμ πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ δΪζυηαΝ ηπκλ έ θαΝ

αυιβγ έΝ βΝ υΰεΫθ λπ βμΝ βμέΝ ΟδΝ πκζτΝ οβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ ηπκλ έ θαΝ πλκεαζΫ κυθ 

κιδεσ β αΝεαδΝθΫελπ βΝ σ κΝ βμΝίΪ βμΝσ κ εαδΝκζσεζβλκυΝ κυΝηκ ξ τηα κμέΝβηαθ δεσΝ

βθΝ πδ υξέα βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝκληκθυθΝη Ναυ άΝ βΝηΫγκ κΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ υΰεΫθ λπ βΝ

βμΝαυιέθβμΝ έθαδ, κΝίΪγκμΝεαδΝκΝξλσθκμΝ ηίΪπ δ βμΝ βθΝκλησθβΝΧώartmann εέΪέ, 1997). 

  αΝαλαδΪΝ δαζτηα αΝ20 - 250 ppm,ΝβΝ ηίΪπ δ βΝ δαλε έΝβζΝυλ μΝεαδΝ υθδ Ϊ αδΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ θαΝ ίυγέακθ αδΝ εα ΪΝ β - 3 εέ,Ν βΝ γ ληκελα έαΝ κυΝ δαζτηα κμΝ θαΝ ευηαέθ αδΝ

κυμΝ βί°ωΝ εαδΝ βΝ σζβΝ λΰα έαΝ θαΝ ΰέθ αδΝ Ν εδΪέΝ Ν ηΫγκ κμΝ πθΝ υΰλυθΝ ε υα ηΪ πθΝ

πζ κθ ε έΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ κηκδκηκλφέαΝ εα αθκηάμΝ κυΝ ε υΪ ηα κμ,Ν βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ

ξλά βΝ κυΝ δαζτηα κμΝεαδΝ βθΝ υξΫλ δα φαληκΰάμ,ΝσηπμΝβΝξλά βΝαλαδυθΝ δαζυηΪ πθΝΰδαΝ

βζΝυλ μΝ θΝ έθαδΝπκζτΝ τξλβ β ηΫγκ κμΝΰδαΝαυ σΝ θΝπλκ δηΪ αδ ηπκλδεΪΝΧώartmann εέΪέ, 

1997).  

ΟδΝυΰλα δαεΫμΝεαδΝγ ληκελα δαεΫμΝ υθγάε μΝπκυΝ έθαδΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝ βθΝ εεέθβ βΝ

εαδΝ βθΝπλσκ κΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝ έθαδΝ αυ σξλκθαΝ υθκρεΫμΝΰδαΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝελυπ κΰαηδευθΝα γ θ δυθ,Νσππμ ΰδαΝπαλΪ δΰηαΝ αΝ έ βΝ κυΝΰΫθκυμΝPhytophthora 

εαδΝ Pythium,Ν πκυΝ πλκεαζκτθΝ άο δμΝ βΝ ίΪ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν παλ ηπκ έακθ αμΝ βΝ

λδακΰΫθ βΝ εαδΝ θΝ υθ ξ έαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ λδαυθέ Πλκ ίΪζζκυθΝ υξθΪΝ εαδΝ κΝ βη έκΝ

Ϋθπ βμΝ ηίκζέκυΝ υπκε δηΫθκυ,Ν δ δεΪΝ σ αθΝ θΝ Ϋξ δΝ ΰέθ δΝ εαζάΝ πλσ βέΝ ΓδαΝ βθΝ

αθ δη υπδ βΝ πθΝ βοδλλδαδυθΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝβΝαπκζτηαθ βΝ πθΝηΫ πθΝφτ υ βμΝεαδΝβΝ

ε Ϋζ βΝ ηίΪπ δ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ η Ν εα ΪζζβζαΝ ηυεβ κε σθαέΝ βηαθ δεΫμΝ αβηέ μΝ

βθΝπαλαΰπΰάΝηκ ξ υηΪ πθΝ Ν πδξ δλβ δαεάΝεζέηαεαΝηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ δΝ κΝητεβ αμΝ

Β trytis cinerea,Ν αθΝ Ν ζβφγκτθΝ αΝ εα ΪζζβζαΝ πλκζβπ δεΪΝ ηΫ αΝ εα ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθέΝ Μ Ϊ βθΝ πλκ ίκζάΝ πδίΪζζ αδΝ βΝ ε Ϋζ βΝ λδακπκ δ ηΪ πθΝ η Ν αΝ

εα ΪζζβζαΝηυεβ κε σθαΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

Ν παλαΰπΰάΝεαδΝ δΪ κ βΝ κΝ ηπσλδκΝηκζυ ηΫθκυΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝ έθαδΝ

Ϋθαμ κίαλσμΝ παλΪΰκθ αμΝ πκυΝ πλκεαζ έΝ η δπηΫθαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ,Ν απκ υξέ μΝ βθΝ

ΰεα Ϊ α β αηπ ζσθπθΝεαδΝ θΝ υθ ξ έαΝξαηβζΫμΝαπκ υ δμΝεαδΝηδελάΝ δΪλε δαΝαπάμΝ πθΝ

πλΫηθπθέΝΠλκζβπ δεΪ,ΝβΝξλά βΝ πθΝηυεβ κε σθπθΝ υθδ Ϊ αδΝθαΝΰέθ αδΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝ

ξλά βΝ πθΝ κληκθυθΝ λδακΰΫθ βμέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ ηίαπ έακθ αδΝ Ν δΪζυηαΝ εα ΪζζβζπθΝ

ηυεβ κε σθπθΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κΝ έ κμΝ πθΝ ε υα ηΪ πθΝ εαδΝ

εα σπδθΝ αεκζκυγ έΝ βΝ ηίΪπ δ βΝ κΝ δΪζυηαΝ πθΝ φυ κλυγηδ δευθΝ κυ δυθέΝ τηφπθαΝ η Ν

κυμΝWaiteΝεαδΝεayΝΧβίίηΨΝβΝΝ φαληκΰάΝεαυ κτΝθ λκτΝηίΝ°ωΝΰδαΝγίΝζ π ΪΝ ΝιυζκπκδβηΫθαΝ
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ηκ ξ τηα αΝ βμΝαηπΫζκυΝ έθαδΝηδαΝπλαε δεάΝηΫγκ κμΝαπκζτηαθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κθΝ

ηπκλδεσΝ πκζζαπζα δα ησέΝ υ άΝ β φαληκΰάΝ έθαδΝ απκ ζ ηα δεάΝ εα ΪΝ α γ θ δυθΝ κυΝ

ιυζυηα κμΝ σππμ,Ν Agrobacterium vitis, Phaeomoniella clamydospora, κυΝ αλξδεκτΝ

ηκζτ ηα κμΝ βμΝέ εαμΝεαδ κυΝφυ κπζΪ ηα κμΝFlavescence doree. υ σμΝκΝ λσπκμΝηπκλ έΝθα 

εκ υ δΝεαδΝφυ κπαγκΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμ σππμΝβΝφυζζκιάλαΝεαδΝκδΝθβηα υ δμέ 

1.9 ΠαλαΰπΰάΝηκ ξ υηΪ πθ 

1.9.1 Φυ υλδκΝαηπΫζκυ 

Ν ΰεα Ϊ α βΝ θΫπθΝ αηπ ζυθπθΝ η Ν βθΝ ξλά βΝ ΪλλδαπθΝ απζυθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ

αθγ ε δευθΝ βΝφυζζκιάλαΝπαλκυ δΪα δΝ υ εκζέ μΝζσΰπ βμΝ υ ξΫλ δαμΝλδακίσζβ βμΝ πθΝ

υπκε δηΫθπθΝ σ αθ αυ Ϊ φυ τκθ αδΝ απ υγ έαμΝ βθΝ κλδ δεάΝ κυμΝ γΫ βέΝ  δμΝ τΰξλκθ μΝ

αηπ ζκφυ πλδαεΫμΝηκθΪ μΝπαλΪΰκθ αδΝ εα ΪΝεσλκθΝΫλλδαα απζΪΝεαδΝ Ϋλλδαα ηίκζδα ηΫθαΝ

ηκ ξ τηα αέΝ ΜδαΝ φυ πλδαεάΝ ηκθΪ αΝ Ν πζάλβΝ ζ δ κυλΰέαΝ π λδζαηίΪθ δΝ κυμΝ ουε δεκτμΝ

γαζΪηκυμ,Ν κΝξυλκΝ θυ Ϊ π βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,Ν κΝ λΰκ ΪιδκΝ ηίκζδα ηκτ,Νπαλαφέθπ βμΝ

εαδΝ λπηΪ π βμΝ πθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αΝ εδίυ δα,Ν κθΝ πλκγΪζαηκ,Ν κΝ

γ ληκγΪζαηκΝ η Ν κθΝ απαλαέ β κΝ ικπζδ ησΝ ΰδαΝ βΝ λτγηδ βΝ βμΝ γ ληκελα έαμ,Ν υΰλα έαμ,Ν

α λδ ηκτ,Νφπ δ ηκτΝεαδΝ εσ κυμ,Ν κΝξυλκΝ ΰεζδηα δ ηκτΝ πθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθΝ

η ΪΝ βθΝΫικ κΝ κυμΝαπσΝ κΝγ ληκγΪζαηκΝεαδΝ δμΝ ε Ϊ δμΝ ΪφκυμΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ

ΰδαΝ βΝφτ υ βΝ κυΝυζδεκτέΝΟδΝ ε Ϊ δμΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝ έθαδΝη ΰΪζ μΝαθΝυπκζκΰδ έΝσ δΝ

παλΪΰκθ αδΝπ λέπκυΝ1ίέίίίΝ– 18.ίίίΝηκ ξ τηα αΝαθΪΝ λΫηηαΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.9.2 Κλδ άλδαΝ πδζκΰάμΝηκ ξ υηΪ πθ 

Ν πδζκΰάΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝαηπΫζκυΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ έ κμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ κυμΝ

δΫπ αδΝαπσΝαυ βλΪΝελδ άλδα πκυΝΫξκυθΝθαΝεΪθκυθΝ σ κΝη Ν αΝ έ δαΝ αΝηκ ξ τηα αΝαζζΪΝ

εαδΝ η Ν βθΝ εα Ϊ α β πθΝ ηβ λδευθΝ φυ υθΝ απ’ σπκυΝ πλκάζγαθέΝ ΣαΝ υοβζάμ πκδσ β αμΝ

ηκ ξ τηα αΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ πλΫηθαΝ πκυΝ ΫξγβεαθΝ δ κλλκπβηΫθβ ζέπαθ βΝ σ κΝ Ν

ηαελκ κδξ έαΝ σ κΝ εαδΝ Ν δξθκ κδξ έα,Ν ά αθΝ ηΫ λδαμΝ απβλσ β αμΝ εαδΝ η Ν υοβζσ ίαγησΝ

απκγβ αυλδ ηκτέΝ Νκζκεζάλπ βΝ βμΝπλέηαθ βμΝεαδΝιυζκπκδά βμΝ πθΝεζβηα έ πθΝαπκ ζ έ 

πλυ δ κ παλΪΰκθ αΝ πδζκΰάμΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτέΝΜΫξλδΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έ βΝ δ λΰα έαΝ

βμΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ θαΝ εα α κτθΝ αΝθΫαΝφυ ΪΝαυ ΪλεβΝεα αθαζυθκυθΝ γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ

απσΝ κΝ ησ ξ υηαΝ ΧώartmannΝ εαδΝ Kester,Ν 1λιηΨέΝ ΟδΝ εαζΪΝ ιυζκπκδβηΫθ μΝ εζβηα έ μΝ

παλκυ δΪακυθΝ σ κΝηκλφκζκΰδεΫμΝαζζΪΝεαδΝαθα κηδεΫμΝ δαφκλΫμέΝΣαΝυλδηαΝηκ ξ τηα αΝπκυΝ

πλκΫλξκθ αδΝαπσΝεα Ϊζζβζ μΝεζβηα έ μΝΫξκυθΝίαγτΝεα αθσΝξλυηα,Ναθγέ αθ αδ πλκμΝ βΝ
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γλατ β εαδΝ υ λκφάΝεαδΝ ΫξκυθΝηδελάΝαθαζκΰέαΝ θ λδυθβμΝ πλκμΝ ιτζκέΝΓδαΝ κΝ ζσΰκΝαυ σΝ

τθβγ μΝεαδΝ π άΝπλαε δεάΝ έθαδΝβΝζάοβΝηκ ξ υηΪ πθΝαπσΝ κΝη αέκΝεαδΝία δεσΝ ηάηαΝ

πθΝ εζβηα έ πθΝ αφκτΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμ υθάγπμΝ έθκυθΝ φ πξάΝ λδακΰΫθ βΝ

πλΪΰηαΝπκυΝαθαφΫλ αδ εαδΝαπσΝ κθΝύökbayrakΝΧβί1ίΨΝσπκυΝ σ κΝβΝ θυ Ϊ π β,Νσ κΝεαδΝβΝ

ξλά βΝΙ Ν θΝφαέθ αδ θαΝατιβ αθΝεα ΪΝπκζτΝ βΝλδακίκζέαΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝεκλυφάμΝ

κυΝ υπκε δηΫθκυ 41 έΝΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκφ τΰ αδΝ βΝ ζάοβΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ πλΫηθαΝ πκυΝ

υπΫ β αθΝ δ ξυλΫμΝεα απκθά δμ, απσΝΫζζ δοβΝθ λκτ,ΝπλυδηβΝαπκφτζζπ βΝαπσΝίδκ δεκτμΝ

εαδΝ αίδκ δεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ εαδΝ υπ λπαλαΰπΰάΝ ΧWinklerΝ εέΪέ,Ν 1λιζΨέΝ Ν ζάοβΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ εζβηα έ μΝ η Ν η ΰΪζαΝ η κΰκθΪ δαΝ δα άηα α,Ν απσΝ αελαέαΝ ηάηα αΝ

πζβηη ζυμ ιυζκπκδβηΫθπθΝ ίζα υθ εαδΝ ζαέηαλΰκυμΝ ίζα κτμΝ θΝ υθέ α αδέΝ υ ΪΝ αΝ

ξαλαε βλδ δεΪ υπκ βζυθκυθ υοβζάΝαπβλσ β α εαδΝαθΪπ υιβΝ πθΝίζα υθΝ Ν εδααση θ μΝ

π λδκξΫμΝ η Ν ξαηβζάΝ φπ κ υθγ δεάΝ λα βλδσ β αΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ν παλεάμΝ

πλέηαθ βΝ πθ εζβηα έ πθ εαδΝ υθαεσζκυγαΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ε σμΝ απσΝ δμΝ

ηαελκ εκπδεΫμΝπαλα βλά δμ ηπκλ έ θα δαπδ πγ έΝεαδΝη Ν κΝ  αητζκυ,Νπκυ ία έα αδΝ

βΝξλυ βΝ πθΝαηυζζσεκεπθ πθΝδ υθΝ κυΝιτζκυΝαπσΝ κΝδυ δκέΝ Ν φαληκΰάΝΝ δαζτηα κμ 

δπ έκυΝ Χ1gΝ δπ έκυΝ Ν1ίίΝmlΝ αζεκσζβμ ιίΣΨΝξλπηα έα δΝ δμΝυλδη μΝεζβηα έ μΝ Ν Ϋθ κθκΝ

ευαθσΝξλυηαΝεαδΝ δμΝαθυλδη μΝ ΝΫθαΝυπκεέ λδθκΝξλυηαΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11Ψ Χ δεσθαΝ1έ10). 

 

 

  

 

 

 

 

δεσθαΝ1.10: ΠζάλβμΝίαγησμΝιυζκπκέβ βμΝεζβηα έ πθ Χαλδ λΪΨ,Νη λδεάΝιυζκπκέβ βΝ

ΧηΫ βΨ η ΝίΪ βΝ βθΝ θ λδυθβ. ΠζάλβμΝ ιυζκπκέβ β Χ ιδΪΨ η Ν ξλά βΝ δπ έκυ,Ν έε βμΝ

Ravaz – Bonnet ΧΠβΰάμ  αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨ. 

1.9.3 Πλκ δαΰλαφΫμΝηκ ξ υηΪ πθ 

ΟδΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ ξλά βΝ εαδΝ βΝ ξυλαΝ παλαΰπΰάμΝ

δΫπκθ αδΝαπσΝεΪπκδ μΝπλκ δαΰλαφΫμέΝ βθΝ ζζΪ αΝ κΝ ζδεσΝπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσΝ βμΝ
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αηπΫζκυΝ πλκμΝ πυζβ βΝ δΫπ αδΝ απσΝ δμΝ εκδθΫμΝ υπκυλΰδεΫμΝ απκφΪ δμΝ ΚΤ Ν

βηκθιθήβλέλέβίίγΝΧΦ ΚΝ 1η1ιήβίίγΨΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν βΝβκβζθηήβίίθΝΧΦ ΚΝ1β1βΨΝ

ΚΤ έΝΣαΝΪλλδαα ηίκζδΪ δηαΝηκ ξ τηα αΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝηΫΰδ βΝ δΪη λκΝ κΝπαξτ λκΝ

ηάηαΝ κυμΝ1ηΝmmΝεαδΝ κΝαθυ λκΝΪελκΝθαΝΫξκυθΝ δΪη λκΝθ,ηΝ– 1βΝmmέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝ

λδακίσζβ βμΝπλΫπ δΝθαΝ ΫξκυθΝ ζΪξδ βΝ δΪη λκΝ κΝαθυ λκΝΪελκΝ κυμΝγ,ηΝmmέΝΣΫζκμΝβΝ

δΪη λκμΝ πθΝ ηίκζδκφσλπθΝεζβηα έ πθΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδ έ δαΝη Ν πθΝΪλλδαπθ ηίκζδΪ δηπθΝ

η Ν ιαέλ βΝ κυΝ εαθσθαΝ αυ ΪΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδ Ν πδ σπδκυμΝ ηίκζδα ηκτμΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

 ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ λδακίσζβ βμ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ ηάεκμΝ ηηΝ cm,Ν θυΝ αΝ ηίκζδΪ δηαΝ

ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ ευεζκφκλκτθΝ κΝ ηπσλδκΝ Ν δΪφκλαΝ η ΰΫγβΝ εαδΝ ηαξέακθ αδ πλδθΝ κθΝ

ηίκζδα ησ, βθΝ ζζΪ α γαΝπλΫπ δΝθαΝΫξκυθΝηάεκμΝζηΝcmΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11ΨΝΧ δεσθα 1.11). 

 

  

 

 

 

 

 

δεσθαΝ1έ11μΝΜκ ξ τηα αΝαηπΫζκυ,Ν ηίκζδΪ δηαΝΧαΨ,Νλδακίσζβ βμΝΧίΨΝεαδΝ ηίκζδκφσλ μΝ

εζβηα έ μΝΧΰΨΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.9.4 ΚκπάΝεαδΝ ηαξδ ησμΝεζβηα έ πθ 

 εκπάΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ υπκε δηΫθπθΝ αθγ ε δευθΝ βΝ

φυζζκιάλαΝΰέθ αδΝεα ΪΝ βΝξ δηΫλδαΝαθΪπαυ βΝ πθΝπλΫηθπθ εαδ εα ΪΝπλκ έηβ β ΝβηΫλ μΝ

η Ν θΫφβ,Ν απΪθ η μ,Ν η Ν ξαηβζΫμΝ γ ληκελα έ μΝ εαδΝ υοβζά ξ δεάΝ υΰλα έαΝ υ Ν θαΝ

απκφ υξγ έΝβΝαφυ Ϊ π βΝ κυμΝΧ αυλαεΪεβμΝεέΪέ,ΝβίίίΨέΝΟΝεα αζζβζσ λκμ ξλσθκμΝεκπάμΝ

πθ ηκ ξ υηΪ πθΝ γ πλ έ αδΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ φυζζσπ π β,Ν π λέκ κμΝ σπκυΝ κδΝ εζβηα έ μΝ

δα βλκτθΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝυΰλα έαμΝεαδΝΫξκυθΝυοβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝαπκγβ αυλδ δευθΝ

κυ δυθέ  
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  βθΝαηπ ζκεκηδεάΝπλαε δεάΝκδΝη ΰΪζ μΝεζβηα έ μΝη αφΫλκθ αδΝ δμΝφυ πλδαεΫμΝ

ΰεα α Ϊ δμΝσπκυΝΰέθ αδΝαιδκζσΰβ β βμΝφυ κυΰ έαμΝεαδΝαπκγβ αυλδ ηκτΝ κυμ,ΝαπκεκπάΝ

πθΝη κεΪλ δπθΝεαδΝ πθΝηβΝιυζκπκδβηΫθπθΝ ηβηΪ πθΝεαδΝ ηαξδ ησμ κυμΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ

έ κμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ υθάγπμ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εσίκθ αδΝ Ν η ΰαζτ λκΝ ηάεκμΝ απσΝ δμΝ

ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ αΝ κίΝ – 90 cm εαδΝ αεκζκτγπμΝ Ϋηθκθ αδΝ κ ζδεσΝ κυμΝ ηάεκμΝ κΝ

φυ υλδκΝη Ν εκπσΝ βθΝαπκφυΰάΝ βμΝαφυ Ϊ π βμΝ κυμέΝΚα ΪΝ κθΝ ηαξδ ησΝ πθΝεζβηα έ πθΝ

αεκζκυγκτθ αδΝκλδ ηΫθκδΝπλαε δεκέΝεαθσθ μ υ ΝθαΝφαέθ αδΝ υελδθυμΝβΝπκζδεσ β αΝ βμΝ

εζβηα έ αμέΝ  κηάΝ βΝίΪ βΝ κυΝεΪγ Νηκ ξ τηα κμΝ έθαδΝεΪγ βΝ Ναπσ α βΝ1Νcm απσΝ

κθΝ ζ υ αέκ εσηίκ,Ν θυΝ βΝ εκλυφάΝβΝ κηάΝ ΰέθ αδ πζΪΰδαΝη Ν εζά βΝ ζηΝηκδλυθΝεαδΝ Ν

απσ α βΝγΝcm απσΝ κθΝ ζ υ αέκ εσηίκΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨΝΧ δεσθα 1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ 1.12: ΣκηΫμΝ βΝ ίΪ βΝ Χαλδ λΪΨΝ εαδΝ εκλυφάΝ Χ ιδΪΨ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ ΰδαΝ

άηαθ β βμΝπκζδεσ β αμΝ κυμ. 

1.9.5 Κα βΰκλέ μ,Ν ηα κπκέβ βΝεαδΝ άηαθ βΝηκ ξ υηΪ πθ 

ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε  απσΝ δμΝ ηβ λδεΫμΝ φυ έ μ παλΪΰκθ αδΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

λδακίσζβ βμΝεαδΝ αΝ ηίκζδΪ δηαΝσπκυΝπλΫπ δΝ θαΝ βλκτθΝ δμΝαπαλαέ β μΝπλκ δαΰλαφΫμΝ Ν

φυ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪ σππμΝ κΝηάεκμΝεαδΝβΝ δΪη λκμΝ κυμέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝλδακίσζβ βμΝ

υ ε υΪακθ αδΝ Ν Ϋηα αΝ πθΝ1ίίΝη ΝηΫΰδ κΝαλδγησΝαθΪ ΫηαΝηίί,Ν κΝ έ δκΝεαδΝ α Ϊλλδαα 

ηίκζδΪ δηαΝηκ ξ τηα αΝη ΝηΫΰδ κΝαλδγησΝ αΝ 1ίίίΝ ηΪξδαέΝ ΣαΝ ηίκζδκηκ ξ τηα αΝ βμΝ

υλππαρεάμ αηπΫζκυΝη ΝπΫθ ΝζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκτμΝ υ ε υΪακθ αδΝ Ν Ϋηα αΝ πθΝ1ίίΝάΝ

βίίΝ ηαξέπθΝ θυ,Νσ αθΝΫξκυθΝΫθαΝκφγαζησΝ Ν Ϋηα αΝ πθΝηίίΝη ΝηΫΰδ κΝαλδγησΝ αΝη000 

ηΪξδαέΝΚΪγ Ν ΫηαΝ υζέΰ αδ η ΝηδαΝ αδθέα απσΝ δ δεσΝηβξΪθβηαΝεαδΝ βηαέθ αδ η Νπδθαεέ αΝ

πκυΝφΫλ δΝσζαΝ αΝαπαλαέ β αΝ κδξ έαΝ αυ σ β αμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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ΣκΝπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσΝ βμΝαηπΫζκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝθκηκγ έαΝ δαελέθ αδΝ Ν

αλξδεσ,Ν ία δεσ, πδ κπκδβηΫθκΝ εαδΝ standardέΝ θΪζκΰαΝ η Ν βΝ δΪελδ βΝ φΫλ δΝ δεΫ μΝ

δαφκλ δεκτΝξλυηα κμέΝΣκΝαλξδεσΝυζδεσΝφΫλ δΝζ υεάΝ δεΫ αΝη Νηπί δαΰυθδαΝΰλαηηά,Ν κΝ

ία δεσΝζ υεά,Ν κΝπδ κπκδβηΫθκΝηπζ  εαδΝ κΝstandard ίαγτΝεέ λδθκέ 

 AλξδεσμΝ Ϋξ δΝ παλαξγ έΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ βηδκυλΰκτΝ η Ν ΰ θδεΪΝ απκ ε ΫμΝ

η γσ κυμ,ΝΫξ δΝΰθβ δσ β αΝπμΝπλκμΝ βθΝπκδεδζέαΝάΝεζυθκ,Ν έθαδ υΰ δΫμ,ΝΫξ δΝ δμΝ

πλκςπκγΫ δμ βμΝ εα βΰκλέαμΝ κυΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πμΝ πλκκλδ ησΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ

ία δεκτΝάΝπδ κπκδβηΫθκυΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτέ 

 α δεσμΝφΫλ δΝ δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝαλξδεκτΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝεαδΝ

πλκκλέα αδΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝπδ κπκδβηΫθκυΝπκζζαπζα δα δεκτ υζδεκτέ 

 Πδ κπκδβηΫθκμΝπλκΫλξ αδΝαπ υγ έαμΝαπσΝαλξδεσΝάΝία δεσΝυζδεσ,Νπζβλ έΝ δμΝ

πλκίζ πση θ μΝπλκςπκγΫ δμ βμΝεα βΰκλέαμΝ κυΝεαδΝΫξ δΝπμΝπλκκλδ ησΝ βθΝ

ΰεα Ϊ α βΝπαλαΰπΰδευθΝαηπ ζυθπθΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝ αφυζυθέ 

 StandardμΝ δαγΫ δΝ βθΝ αυ σ β αΝ εαδΝ εαγαλσ β αΝ βμΝ πκδεδζέαμ,Ν πζβλ έΝ δμΝ

πλκίζ πση θ μΝπλκςπκγΫ δμ βμΝεα βΰκλέαμΝ κυΝεαδΝΫξ δΝπμΝπλκκλδ ησΝ βθΝ

ΰεα Ϊ α βΝπαλαΰπΰδευθΝαηπ ζυθπθΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝ αφυζυθέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.6 δα άλβ βΝηκ ξ υηΪ πθ 

Μ ΪΝ βθΝ ζάοβΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ δμΝ ηβ λδεΫμΝ φυ έ μ εαδΝ ηΫξλδΝ κδΝ

γ ληκελα έ μΝεαδΝκδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μΝθαΝεα α κτθΝδ αθδεΫμΝΰδαΝφτ υ βΝ κυμΝ αΝ

φυ υλδα, αΝηκ ξ τηα αΝξλάακυθΝαθΪΰεβμΝαπκγάε υ βμΝεαδΝ δα άλβ βμΝ Ν υθγάε μ πκυΝθαΝ

ηβθΝ πλκεαζκτθΝ αφυ Ϊ π βΝ εαδΝ δΪ πα β πθ απκγβ αυλδ δευθΝ κυ δυθέ Ν απκγάε υ βΝ

δεσθαΝ1έ1γμΝ ηα κπκέβ βΝ ηίκζδΪ δηπθΝηκ ξ υηΪ πθΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΰέθ αδΝ υθάγπμ Νουε δεκτμΝγαζΪηκυμΝ Ν γ ληκελα έ μ 1 – 2 °C εαδΝ

υοβζά ξ δεάΝυΰλα έαΝυ Ν θαΝαπκφ υξγ έΝβΝαφυ Ϊ π βΝεαδΝβΝ αυιβηΫθβ αθαπθκάΝ κυμέΝ

υ σΝ πδ υΰξΪθ αδ η  δα άλβ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Ν αεκτζ μΝπκζυαδγυζ θέκυ η ΝεΪπκδκΝ

ίλ ΰηΫθκΝυζδεσΝσππμΝκΝπ λζέ βμΝΧCoombe εαδΝDry, 1992). υ ΫμΝκδΝ υθγάε μΝαπκγάε υ βμ 

η Ν βθΝ υοβζάΝ ξ δεάΝ υΰλα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκεαζΫ κυθΝ βθΝ αθΪπ υιβ παγκΰσθπθΝ

ηδελκκλΰαθδ ηυθ, υξθΪΝ κυΝBotrytis cinerea, εαγυμΝεαδΝ βθΝ δα άλβ βΝεαδΝ δα πκλΪΝεαδΝ

ΪζζπθΝ παγκΰσθπθ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κ βΰά δΝ  η δπηΫθβΝ πδ υξέα κυΝ

πκζζαπζα δα ηκτΝεαγυμΝεαδΝ ΝπκζζΪΝπλκίζάηα αΝεα ΪΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝεαδΝπαλαΰπΰδεάΝ

απάΝ πθΝαηπ ζυθπθέ 

ΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ βθΝαηπ ζκφυ πλδαεάΝ ξθδεάΝ αΝηκ ξ τηα αΝ Ϋξκθ αδΝεΪπκδ μΝ

η αξ δλέ δμέΝ Ν τθβγ μΝπλαε δεάΝ έθαδΝβΝ ηίΪπ δ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝεαδΝ θυ Ϊ π βΝ κυμΝ

Ν θ λσΝ ΰδαΝ 1Ν – βΝ βηΫλ μΝ εαδΝ η Ϋπ δ αΝ βΝ ξλά β ηυεβ κε σθπθ κυ δυθέΝ υθάγπμ 

ξλβ δηκπκδ έ αδ Ν υΰεΫθ λπ βΝ ί,ηΣΝ ωhinosolΝ Χκ-hydroxyquinolineΝ sulphateΨΝ πκυΝ σηπμΝ

θΝαθ δη ππέα δΝσζκυμΝ κυμΝπαγκΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμέΝΠαλΪζζβζαΝυπΪλξκυθΝεΪπκδ μΝ

αθαφκλΫμΝ σ δΝ Ν εΪπκδ μΝ π λδπ υ δμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ηπκ έ δΝ βθΝ εαζκΰΫθ βΝ ΧWaiteΝ εέΪέ,Ν

2015). Ν ηίΪπ δ βΝ κΝηυεβ κε σθκ ΰέθ αδΝ Νγ ληκελα έαΝ1ηΝ– 1κΝ°ωΝΰδαΝηΝ– ιΝυλ μΝΰδαΝ

αΝ ηίκζδκηκ ξ τηα αΝ εαδΝ 1βΝ – 1ηΝ υλ μΝ ΰδαΝ αΝ υπκε έη θαΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1γΨέΝ Ν

απκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ φαληκΰάμΝ αυιΪθ αδΝ σ αθΝ βΝ υΰεΫθ λπ β βμΝ ηυεβ κε σθκυΝ

κυ έαμ κΝ δΪζυηαΝ ηίΪπ δ βμΝ δα βλ έ αδ αγ λάΝ Νί,ηΣΝεαδΝ κΝpH εκθ ΪΝ κΝγ,κ, η Ν βΝ

ξλά βΝ κιΫκμ,Ν υθάγπμ γ δδεκτ.  απκγάε υ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν γ ληκελα έαΝ 1Ν °ωΝ

υπκίκβγΪΝ βθΝ σζβΝ δα δεα έαΝ αθ δη υπδ βμΝ πθΝ ηδελκκλΰαθδ ηυθΝ ΧωoombeΝ εαδΝ ϊry,Ν

1λλβΨέΝΠλΫπ δΝ θαΝ έθ αδΝ δ δαέ λβΝ πλκ κξάΝ ΰδα έΝ Ν η λδεΫμΝ π λδπ υ δμΝ Ν γ ληκελα έαΝ

εΪ πΝ κυΝ 1Ν °ωΝ φαέθ αδΝ κΝ ηυεβ κε σθκ θαΝ βηδκυλΰ έ ελυ Ϊζζκυμ εαδΝ θαΝ εαγέ α αδ 

κιδεσΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝΧWaiteΝεέΪέ,Νβί1ηΨέ 

 Ν τ λβ θαζζαε δεάΝεαδΝπλαε δεΪΝξλβ δηκπκδκτη θβ ηΫγκ κμΝαπκζτηαθ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ έθαδΝ βΝ ηίΪπ δ βΝ κυμΝ Ν γ λησΝ θ λσέΝ Ν φαληκΰάΝ αυ άΝφαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ

απκ ζ ηα δεάΝ εα ΪΝ α γ θ δυθΝ κυΝ ιυζσηα κμΝ σππμΝAgrobacterium vitis, Phaeomoniella 

clamydospora, κυΝ αλξδεκτΝ ηκζτ ηα κμΝ βμΝ έ εαμΝ εαδΝ κυΝ φυ κπζΪ ηα κμΝ Flavescence 

doree. Μπκλ έΝβΝηΫγκ κμΝαυ άΝθαΝγαθα υ δΝεαδΝφυ κπαγκΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμ σππμΝβΝ

φυζζκιάλαΝεαδΝκδΝθβηα υ δμ. ΝαΰπΰάΝη Νεαυ σΝθ λσΝ κυμΝηίΝ°ωΝΰδαΝγίΝζ π ΪΝ έθαδΝηδαΝ

πλαε δεάΝηΫγκ κμΝαπκζτηαθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κθ ηπκλδεσΝπκζζαπζα δα ησ (Waite 

εαδΝεay,ΝβίίηΨέΝ Νη αξ έλδ β αυ άΝ υθέ α αδΝ ΰδαΝηκ ξ τηα αΝπκυΝγαΝ ξλβ δηκπκδβγκτθ 
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Ϊη αΝ η ΪΝ βθΝ φαληκΰάέΝ Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πλΫπ δΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ θαΝ

κπκγ κτθ αδΝ ΝεαγαλσΝθ λσΝεαδΝ Νγ ληκελα έαΝπ λδίΪζζκθ κμΝΰδαΝβίΝ– γίΝζ π ΪέΝΣΫζκμ 

πλΫπ δΝ θαΝ τθ αδΝ πλκ κξάΝ υ Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ θαΝ έθαδ εαζΪΝ ιυζκπκδβηΫθαΝ εαδΝ Ν

εα Ϊ α βΝ ζάγαλΰκυέ ΈξκυθΝ αθαφ λγ έΝ π λδπ υ δμΝ σπκυΝ βΝ φαληκΰάΝ αυ άΝ πλκεΪζ Ν

πλσπλβΝΫεπ υιβ πθΝζαθγαθσθ πθΝκφγαζηυθΝεαδΝεαγυ Ϋλβ βΝ βμΝλδακΰΫθ βμέΝ  ατιβ βΝ

βμΝγ ληκελα έαμΝ κυμΝηηΝ°ωΝεαδΝβΝπαλαηκθάΝΰδαΝ1ίΝζ π ΪΝκ άΰβ Ν Νφ πξσΝ ξβηα δ ησΝ

εΪζκυΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.9.7 ΠαλαΰπΰάΝεαδΝπλκ δαΰλαφΫμΝΫλλδαπθΝαπζυθ ηκ ξ υηΪ πθ 

Μ Ϊ βΝεκπάΝεαδΝ ηηα κπκέ βΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝφΫλκυθΝ

αΝΫλλδααΝαπζΪΝηκ ξ τηα αΝη αφΫλκθ αδΝ κΝφυ υλδκΝπαλαφδθυθ αδΝβΝεκλυφάΝ κυμΝυ Ν

θαΝ ηβθΝ αφυ α πγκτθΝ εαδΝ έ  υθ βλκτθ αδΝ Ν ουε δεκτμΝ γαζΪηκυμ,Ν έ  φυ τκθ αδΝ κΝ

Ϋ αφκμέ πσΝ δμΝ εαζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ η ΪΝ βΝ φτ υ βΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ Ϋξ δΝ εαδΝ βΝ

φυ κπλκ α έαΝ ΰδαΝ βΝ φυζζσίδαΝ ηκλφάΝ βμΝ φυζζκιάλαμ ζσΰπΝ βμ υαδ γβ έαμΝ πκυΝ

παλκυ δΪακυθ αΝ αη λδεΪθδεαΝ υπκε έη θαέΝ Ν ελέαπ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ΰέθ αδΝ κθΝ

πση θκΝ ξ δηυθα η ΪΝ βΝ φτ υ βΝ κυμέΝ ΣαΝ ΫλλδααΝ πζΫκθΝ ηκ ξ τηα αΝ ελδαυθκθ αδ εαδΝ

η αφΫλκθ αδΝ κΝ λΰκ Ϊιδκ ΰδαΝαιδκζσΰβ β,Ν πδζκΰά,Ν π λδκλδ ησ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ

εαδΝ υθ άλβ βΝ κυμΝηΫξλδΝ βΝ δΪγ βΝ κυμΝ κυμΝαηπ ζκυλΰκτμΝΰδαΝφτ υ βΝ κθΝαηπ ζυθαΝ

εαδΝ κθΝ πδ σπδκΝ ηίκζδα ησΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ ΣαΝηκ ξ τηα αΝελέθκθ αδΝπμΝεα ΪζζβζαΝ

φσ κθ ΫξκυθΝ κυζΪξδ κθ γΝ ετλδ μΝ λέα μΝ εαθκθδεΪΝ εα αθ ηβηΫθ μΝ βΝ ίΪ β κυΝ

ηκ ξ τηα κμέΝ ιαέλ βΝαπκ ζ έΝ κΝυπκε έη θκ ζβίΝ ΝσπκυΝΰέθ αδΝαπκ ε σΝεαδΝη ΝβΝλέα μΝ

αζζΪ ΝγΫ βΝ δαη λδεΪΝαθ έγ βΝβΝηδαΝη Ν βθΝΪζζβέΝ Ν δΪη λκμΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝεΪ πΝ

απσΝ βθΝ ά δαΝίζΪ β βΝγαΝπλΫπ δΝ θαΝ έθαδ κυζΪξδ κΝη mm η λκτη θκΝ βΝηΫ βΝ κυΝ

η κΰκθα έκυ εαδΝεα ΪΝ βΝη ΰαζτ λβΝ δΪη λκέΝ βΝ υθΫξ δαΝ ηα κπκδκτθ αδΝ Ν Ϋηα αΝ

πθΝηί,Ν1ίίΝάΝπκζζαπζΪ δαΝ κυΝ1ίίΝη ΝηΫΰδ κΝ αΝηίίΝ ηΪξδαΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11Ψέ 

1.9.8 ΠαλαΰπΰάΝεαδΝπλκ δαΰλαφΫμΝΫλλδαπθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθ 

ΣαΝ ηίκζδΪ δηαΝ ηκ ξ τηα αΝ ιΫλξκθ αδΝ απσΝ βΝ υθ άλβ β θυ α υθκθ αδΝ ΰδαΝ βζΝ

υλ μΝ Ν θ λσΝ εαδΝ αεκζκτγπμΝ αφαδλκτθ αδΝ κδΝ ζαθγΪθκθ μΝ κφγαζηκέΝ η Ν δ δεΪΝ οαζέ δαΝ άΝ

δ δεσΝ λκξσέ Οδ ηίκζδκφσλ μΝεζβηα έ μΝ ηαξέακθ αδΝ Νηκ ξ τηα αΝ θσμΝκφγαζηκτΝεαδΝ

δαίλΫξκθ αδΝυ ΝθαΝηβθΝαφυ α πγκτθέΝ βθΝ τΰξλκθβ αηπ ζκφυ πλδαεάΝ ξθδεάΝΰέθ αδΝ

ηίκζδα ησμΝ πθΝ τκΝη Ναυ σηα μΝάΝ ξ δλκεέθβ μΝηβξαθΫμΝπηΫΰαέΝΜ Ϊ κθΝ ηίκζδα ησΝ

φαλησα αδΝ παλαφέθπ βΝ Ν ζκυ λσΝ παλαφέθβμΝ γ ληκελα έαμΝ κίΝ °C εαδΝ αεκζκτγπμ 

ηίΪπ δ βΝ Ν ελτκΝ θ λσΝ ΰδαΝ ΫΰθπηαέΝ Ν παλαφέθβΝ πλκ α τ δΝ κΝ βη έκΝ Ϋθπ βμΝ απσΝ
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εα απκθά δμ εαδΝαφυ Ϊ π βΝεα ΪΝ δμΝη Ϋπ δ αΝη αξ δλέ δμέΝ Ν τ α βΝ βμΝπαλαφέθβμΝ

θΝπ λδΫξ δΝ κιδεΫμΝκυ έ μΝεαδΝηπκλ έΝθαΝπ λδΫξ δΝεαδΝεΪπκδ μΝηυεβ κε σθ μΝκυ έ μ,Νεαγυμ 

εαδΝ παλ ηπκ δ ΫμΝ Ϋεπ υιβμΝ λδαυθΝ απσΝ κΝ βη έκ κυΝ ηίκζέκυ. TκΝ λέ κΝ Ϊ δκΝ πκυΝ

αεκζκυγ έΝ έθαδΝ βΝ λπηΪ π βΝ πθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝ Ϊλλδαπθ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν πζα δεΪΝ

εδίυ δα ξπλβ δεσ β αμ 700 – κίίΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαδΝ ιτζδθπθ ξπλβ δεσ β αμ 1200 – 1500 

ηκ ξ υηΪ πθΝηααέΝη ΝεΪπκδκΝυζδεσΝ λπηΪ π βμ, σππμΝκΝπ λζέ βμ,Ν αΝλδθέ ηα αΝιτζκυΝκΝ

ί ληδεκυζέ βμΝεαδΝβΝ τλφβΝ ηπκ δ ηΫθαΝη Νθ λσ.  

ΣαΝ εδίυ δα η Ϊ βΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ κ βΰκτθ αδΝ κυμΝ γ ληκγαζΪηκυμΝ ΰδαΝ βΝ

δα δεα έαΝ βμΝ υΰεσζζβ βμ ηίκζέκυΝ – υπκε δηΫθκυέΝ Παλα βλά δμΝ απσΝ βθ ζζβθδεάΝ

φυ πλδαεάΝ πλΪιβΝ έξθκυθΝ σ δΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλβΝ υΰεσζζβ βΝ Ν γ ληκελα έα 30 – 32 °C 

απαδ κτθ αδΝ 1ζΝ – 1ηΝ βηΫλ μΝ ΰδαΝ αΝ υπκε έη θα 1103 P εαδΝ SO4, 17 – 1κΝ βηΫλ μΝ ΰδαΝ αΝ

υπκε έη θαΝ 11ίΝ R, 41 B εαδΝ ζβίΝ Ν εαδΝ 1κΝ – ββΝ βηΫλ μΝ ΰδαΝ κΝ υπκε έη θκΝ 1ζίΝ Ru 

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ ΟΝξλσθκμΝ υΰεσζζβ βμ αθΝεαδΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ κΝ έ κμΝ κυΝ ηίκζέκυ 

εαδΝ υπκε δηΫθκυΝ πβλ Ϊα αδΝ εα ΪΝ πκζτΝ απσΝ βΝ γ ληκελα έαέΝ θαφΫλ αδΝ σ δΝ Ν υοβζΫμΝ

γ ληκελα έ μΝγγΝ– γηΝ°ωΝαπαδ κτθ αδΝ1ίΝ– 1βΝβηΫλ μ,Ν Νξαηβζσ λ μΝγ ληκελα έ μΝβίΝ– 22 

°ωΝ απαδ κτθ αδΝ β1Ν – ββΝ βηΫλ μΝ εαδΝ Ν γ ληκελα έ μΝ βζΝ – βθΝ °ωΝ εαδΝ βκΝ – γίΝ °ωΝ βΝ

υΰεσζζβ β κζκεζβλυθ αδΝ Ν1κΝεαδΝ1ζΝβηΫλ μΝαθ έ κδξαΝη Ν ξβηα δ ησΝεΪζκυΝ1Ν– 2 mm 

βΝαυθβΝΫθπ βμΝΧΝ αίέ βμ,Ν1λιιΨέΝ 

Νυΰλα έαΝαπαδ έ αδ θαΝ έθαδΝ ΝυοβζΪΝ πέπ αΝεαδΝαθΫλξ αδΝ ΝληΝ– λκΣΝ θ σμΝ πθΝ

εδίπ έπθ εαδΝ ιίΝ – ιηΣΝ κΝ π λδίΪζζκθ αΝ ξυλκέ Πλδθ βθΝ φτ υ βΝ κυμΝ αΝ υπκε έη θα 

πλΫπ δΝθαΝ ΰεζδηα δ κτθ, ΰδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ κπκγ κτθ αδΝ αΝεδίυ δαΝ λπηΪ π βμΝαθκδε ΪΝ

Ν γ ληκεάπδκΝ η Ν γ ληκελα έαΝ ββΝ – βζΝ °ωΝ ΰδαΝ ηΝ – θΝ βηΫλ μέΝ  Ν αυ άΝ βΝ π λέκ κΝ

ζαηίΪθκθ αδΝ ηΫ λαΝ πλκ α έαμΝ απσΝ αφυ Ϊ π βΝ εαδΝ βΝ φλΪΝ άοβέΝ εκζκτγπμΝ

η αφΫλκθ αδΝ Ν ξυλκΝ η Ν γ ληκελα έαΝ 1θΝ – 1κΝ °ωΝ ΰδαΝ βΝ εζβλαΰυΰβ βΝ κυμΝ σπκυ εαδΝ

παλαηΫθκυθΝΰδαΝ τκΝπ λέπκυ ί κηΪ μέΝΠλδθ βΝφτ υ βΝΰέθ αδΝ τθ ηβ βΝ πθΝίζα υθΝ πθΝ

ηίκζέπθ,Ν ΰέθ αδΝ ηδαΝ τ λβΝ παλαφέθπ βΝ βΝ αυθβΝ Ϋθπ βμ,Ν ΰέθ αδΝ άΝ ηίΪπ δ βΝ Ν

κλησθ μΝ λδακίκζέαμΝ εαδΝ άΝ φτ υ βΝ κυμΝ κΝ φυ υλδκ Χ δεσθαΝ 1έ1ζΨέΝΜ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ θσμΝ

Ϋ κυμΝ κΝ φυ υλδκΝ αΝ φυ ΪΝ ελδαυθκθ αδΝ ηβξαθδεΪΝ εαδΝ η αφΫλκθ αδΝ κΝ φυ υλδκ. ε έ 

δα βλ έ αδ βΝ εα αζζβζσ λβ εζβηα έ αΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ πκυ εζα τ αδ κυμΝ τκΝ

κφγαζηκτμ,Ν θυΝ κΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ π λδκλέα αδ κΝ ¼Ν π λέπκυέΝ ΣΫζκμΝ αΝ ηκ ξ τηα α 

παλαφδθυθκθ αδΝ κΝ βη έκΝΫθπ βμΝ ηίκζέκυΝυπκε δηΫθκυ εαδΝαπκγβε τκθ αδΝ Νουε δεκτμΝ

γαζΪηκυμΝ ηΫξλδΝ βΝ δΪγ β κυμΝ Χ δεσθαΝ 1έ1ηΨέΝ ΣαΝ ΫλλδααΝ ηίκζδα ηΫθαΝ ηκ ξ τηα αΝ



   59 

υ ε υΪακθ αδΝ Ν Ϋηα αΝ πθΝβη,Νηί,Ν1ίίΝεαδΝπκζζαπζΪ δαΝ κυΝ1ίίΝη ΝηΫΰδ κΝαλδγησΝ αΝ

ηίίΝ ηΪξδαΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ 1έ1ζμΝ Έικ κμΝ υΰεκζζβηΫθπθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ κΝ

γ ληκγΪζαηκΝ Χαλδ λΪΨΝ εαδΝ απκηΪελυθ βΝ ίζα υθΝ εαδΝ παθαπαλαφέθπ βΝ κυμΝ ΰδαΝ

φτ υ βΝΧ ιδΪΨέ 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ 1έ15: ελέαπ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ απσΝ κΝ φυ υλδκ Χαλδ λΪΨ,Ν εζΪ υηα βμΝ

εζβηα έ αμ,Νπ λδκλδ ησμ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ, παλαφέθπ βΝεαδΝ ηα κπκέβ βΝΰδαΝ

απκγάε υ β ηΫξλδΝ β φτ υ βΝΧ ιδΪΨΝΧΠβΰάμΝ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 

1.10 θαζζαε δεΫμΝηΫγκ κδ αΰ θκτμ πκζζαπζα δα ηκτΝ βμΝαηπΫζκυ  

ΟΝπαΰεσ ηδκμΝαηπ ζυθαμΝεαζτπ δΝ δμΝ αθΪΰε μ κυΝ Νπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσΝαπσΝ

δμΝ φυ πλδαεΫμΝ ηκθΪ μΝ ξ σθΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ απσΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ Ϋλλδαπθ απζυθΝ εαδΝ

ηίκζδα ηΫθπθΝ ιυζκπκδβηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ πκυΝ κ βΰκτθΝ βθΝ υλ έαΝ

δΪ κ β αυ άμΝ βμΝ η γσ κυΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ έθαδΝ βΝ απζσ β α,Ν κΝ ξαηβζσΝ εσ κμΝ

παλαΰπΰάμΝαζζΪΝεαδΝ ΰεα Ϊ α βμΝηδαμΝφυ πλδαεάμΝηκθΪ αμΝΧHartmann εέΪέ, 1997). υ άΝ
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βΝηΫγκ κμΝσηπμΝ έθαδΝξλκθκίσλαΝεαδΝξλ δΪα αδΝ κυζΪξδ κΝ1βΝηάθ μΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ κυΝ

πκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝεαγυμΝεαδΝη ΰΪζκΝαλδγησΝ ε Ϊ πθΝεαδΝφυ δευθΝπσλπθέ 

ΤπΪλξκυθΝπ λδπ υ δμΝσπκυΝ αΝεζα δεΪΝφυ υλδαΝ θΝηπκλκτθΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ δμΝ

αθΪΰε μΝ εαδΝ δ δεΫμΝ απαδ ά δμΝ παλαΰπΰάμΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ σππμΝ

δαηκλφυθκθ αδ έ  απσΝ βθΝα υθαηέαΝ ΰεα Ϊ α βμΝεαδΝπαλαΰπΰάμΝυπαέγλδα, ιαδ έαμ πθΝ

υ η θυθΝ εαδλδευθΝ εαδΝ αφδευθΝ υθγβευθ, έ  απσΝ βθΝ αθΪΰεβΝ αξτ α βμΝ απσε β βμ 

πκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτ,Ν έ  κΝπκζζαπζα δα ησμΝ πΪθδπθΝεαδΝ υ ξ λυμΝλδακίκζκτθ πθΝ

δ υθ,ΝπκδεδζδυθΝεαδΝεζυθπθ,Ν έ  απσΝ βθΝτπαλιβΝπκζτΝηδελκτΝαλδγηκτΝαλξδευθ,Νηβ λδευθΝ

φυ υθ, έ  ΰδαΝ βθΝ αθΪΰεβ εαγαλδ ηκτΝ εαδΝ παλαΰπΰάμ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ

απαζζαΰηΫθκυ απσ δυ δμΝεαδΝφυ κπαγκΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμ Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝ 

ΓδαΝ κυμΝ παλαπΪθπ ζσΰκυμΝ φαλησακθ αδΝ πκζζΫμΝ ηΫγκ κδ αξ έαμΝ παλαΰπΰάμΝ

πκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝσππμ,ΝβΝπαλαΰπΰάΝΫλλδαπθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθΝ θ σμΝ

κξ έπθΝ Ν ζ ΰξση θ μΝ υθγάε μ,Ν άΝ ξλά β υ λκπκθδευθΝ υ βηΪ πθ η  γ ληαδθση θα 

υπκ λυηα αΝ ΰδαΝ ΰλβΰκλσ λβΝ λδακΰΫθ βΝ εαδΝ παεσζκυγβΝ φτ υ βΝ Ν κξ έαέ Άζζβ 

ηΫγκ κμΝ έθαδΝβΝλδακίσζβ βΝξζπλυθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υθγάε μΝυ λκθΫφπ βμΝεαδΝ ΫζκμΝ κΝ

ηδελκπκζζαπζα δα ησμΝin vitro η Ν βΝηΫγκ κΝ βμΝδ κεαζζδΫλΰ δαμέΝΟδΝ τκΝ ζ υ αέ μ παλΪΝ

πθΝ πζ κθ ε βηΪ πθΝ κυμΝ απαδ κτθΝ πκζτΝ η ΰΪζκΝ αλξδεσΝ εσ κμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ εαδΝ

ι δ δε υηΫθκΝ πλκ ππδεσ (Coombe εαδΝ Dry,Ν 1λλβΨέΝ Μδα ΪζζβΝ ηΫγκ κμΝ αΰ θκτμΝ

πκζζαπζα δα ηκτ βμΝ αηπΫζκυ, απσΝ δμΝ αλξαδσ λ μ, έθαδ αυ άΝ πθΝ εα αίκζΪ πθ πκυ, 

αηΪ β Ν θαΝ ξλβ δηκπκδ έ αδ η ΪΝ βθΝ δ ίκζά βμΝ φυζζκιάλαμΝ εαδΝ βθΝ αθΪΰεβ 

ηίκζδα ηκτΝ πθΝπκδεδζδυθΝVinifera Ν αη λδεΪθδεαΝ υπκε έη θαέΝΧ σ κ ξλβ δηκπκδ έ αδ 

δμΝ ζδΰκ ΫμΝ ηβΝ φυζζκιβλδυ μΝ π λδκξΫμΝ εαδΝ Ν εΪπκδαΝ υπκε έη θα σπκυΝ παλκυ δΪακυθΝ

η ΰΪζβΝ υ ξΫλ δα πκζζαπζα δα ηκτΝ η Ν δμΝ Ϊζζ μΝ η γσ κυμΝ σππμΝ αΝ έ βΝ κυΝ υπκΰΫθκυμΝ

Muscadinia (Galet, 2000). 

1.11 Τ λκπκθέαΝεαδΝ φαληκΰΫμ κυ υ άηα κμ πδπζΫκυ αμ υ λκπκθέαμ 

Ν υ λκπκθδεάΝ εαζζδΫλΰ δαΝ άΝ εαζζδΫλΰ δαΝ ε σμΝ ΪφκυμΝ εαζ έ αδΝ εΪγ Ν ηΫγκ κμΝ

εαζζδΫλΰ δαμΝ φυ υθΝ πθΝ κπκέπθΝ κΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ αθαπ τ αδΝ ε σμΝ κυΝ φυ δεκτΝ

ΪφκυμέΝ δμΝ τΰξλκθ μΝυ λκπκθδεΫμΝεαζζδΫλΰ δ μΝ κΝλδαδεσΝ τ βηαΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝ

έ Ν αθαπ τ αδΝ απ υγ έαμΝ κΝ ξθδεΪΝ παλα ε υα ηΫθκΝ γλ π δεσΝ δΪζυηα,Ν έ Ν αΝ

εαζκτη θαΝ υπκ λυηα α,Ν βζα ά,Ν πoλυ βΝ λ ΪΝ υζδεΪΝ πκυΝ δαίλΫξκθ αδΝ αε δεΪΝ η Ν κΝ

υ α δεσΝ δΪζυηαΝεαζτπ κθ αμΝΫ δΝ δμΝαθΪΰε μΝ πθΝφυ υθΝ Νθ λσΝεαδΝγλΫοβέΝ ΝεαζζδΫλΰ δαΝ
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φυ υθΝ ε σμΝ φυ δεκτΝ ΪφκυμΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ ξυλαΝ απσΝ αΝ αλξαέαΝ ξλσθδαΝ η Ν πδκ ΰθπ άΝ βθΝ

π λέπ π βΝ πθΝελ ηα υθΝεάππθΝ βμΝ αίυζυθαμΝπκυΝαθαπ τ κθ αθΝπΪθπΝ Ναθαίαγηέ μΝ

η Νυπσ λπηαΝεαδΝ θ λσέΝ Ν υ λκπκθέαΝη Ν βθΝπζάλβΝΫθθκδαΝ κυΝσλκυΝΰ θθάγβε ΝαπσΝ κυμΝ

SachsΝεαδΝKnopΝ κΝ1κηλΝσπκυΝά αθΝκδΝπλυ κδΝπκυΝεαζζδΫλΰβ αθΝφυ ΪΝ Νγλ π δεσΝυ α δεσΝ

δΪζυηαΝη Ν εκπσΝ βθΝ δ λ τθβ βΝ βμΝαθΪΰεβμΝ πθΝφυ υθΝ Νγλ π δεΪΝ κδξ έαέΝΠλαε δεάΝ

φαληκΰάΝ Ν η ΰΪζβΝ εζέηαεαΝ Ϋΰδθ Ν εα ΪΝ κθΝ βκ παΰεσ ηδκΝ πσζ ηκΝ απσΝ κθΝ αη λδεαθδεσΝ

λα σΝ ΰδαΝ βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ θππυθΝ ζαξαθδευθΝ Ν ΪΰκθαΝ θβ δΪΝ ΰδαΝ βθΝ δα λκφάΝ πθΝ

λα δπ υθΝ ΧΪίίαμ,Ν βί11ΨέΝ άη λαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υλΫπμΝ Ν σζκΝ κθΝ εσ ηκΝ Ν

ηπκλδεάΝ εζέηαεαΝ δΪφκλ μΝ ηΫγκ κδΝ υ λκπκθδεάμΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ ΰδαΝ βθΝ παλΪΰπΰάΝ

αθγκεκηδευθΝεαγυμΝεαδΝζαξαθκεκηδευθΝ δ υθΝπλκμΝεα αθΪζπ βέΝΟ κηΫαμΝαυ σμΝαπκ ζ έΝ

βη έκΝη ΰΪζβμΝ λ υθβ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ σ κΝαπσΝ κθΝ δ γθάΝκλΰαθδ ησΝεαζζδ λΰ δυθΝ

ε σμΝ ΪφκυμΝσ κΝεαδΝαπσΝπκζζΪΝ γθδεΪΝεαδΝαεα βηαρεΪΝ δ λτηα αΝ ΧΜαυλκΰδαθθσπκυζκμ,Ν

βίίθΨΝΧΓλΪφβηαΝ1έ1). 

ΝαθΪπ υιβΝ πθΝφυ υθΝ ε σμΝ ΪφκυμΝ βηδκυλΰ έΝ βθΝαθΪΰεβΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ

ξθβ κτΝ εαδΝ ζ ΰξση θκυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ λέααμέΝ θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ

ξθκζκΰέα,Ν κΝ τ βηαΝ ευεζκφκλέαμΝ κυΝ γλ π δεκτΝ δαζτηα κμΝ εαδΝ αΝ υζδεΪΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδκτθ αδΝπμΝυπκ λυηα α,ΝκδΝυ λκπκθδεΫμΝεαζζδΫλΰ δ μΝηπκλκτθΝθαΝ αιδθκηβγκτθΝ

Ν δΪφκλαΝ υ άηα αΝ εαδΝ η γσ κυμ, αθΝ εαδΝ υπΪλξκυθΝ πκζζΫμΝ παλαζζαΰΫμΝ

ΧΜαυλκΰδαθθσπκυζκμ,Ν βίίθΨέΝ θΪζκΰαΝ η Ν κΝ τ βηαΝ ευεζκφκλέαμΝ κυΝ γλ π δεκτΝ

δαζτηα κμΝ αΝ υ λκπκθδεΪΝ υ άηα αΝ ξπλέακθ αδΝ Ν τκΝ η ΰΪζ μΝ εα βΰκλέ μ,Ν αΝ αθκδε ΪΝ

εαδΝ εζ δ ΪΝ υ άηα αέΝ ΣαΝ αθκδε ΪΝ υ άηα αΝ απαδ κτθΝ εΪπκδκΝ λ σΝ υπσ λπηαΝ

αθΪπ υιβμΝ κυΝ φυ κτέΝ Σκ γλ π δεσΝ δΪζυηαΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ απκλλΫ δ,Ν Ϋ δΝ εΪγ Ν φκλΪΝ

παλα ε υΪα αδΝ εαδθκτλδκΝ ΰδαΝ βθΝ πση θβΝ λκφκ σ β βέΝ ΣαΝ εζ δ ΪΝ υ άηα αΝ

ξλβ δηκπκδκτθΝ έ ΝεΪπκδκΝ λ σΝυπσ λπηαΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝφυ κτΝ έ Ν κΝ έ δκΝ κΝ

γλ π δεσΝ δΪζυηαΝ αφκτΝ υΰε θ λυθ αδ,Ν λυγηέα αδΝ εαδΝ παθαευεζκφκλ έέΝ ΧμΝ πλκμΝ βθΝ

ηΫγκ κΝ εαδΝ κΝ υπσ λπηαΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ ΫθαμΝ ΰ θδεσμΝ δαξπλδ ησμΝ ΰέθ αδΝ αΝ υ άηα αΝ

πκυΝ θΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ λ σΝ υπσ λπηαΝ εαδΝ ’ αυ ΪΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ έ Ν αθσλΰαθαΝ

α λαθάΝυπκ λυηα αΝ έ  κλΰαθδεΪΝΧδee εαδΝδeeΝ, βί1ηΨΝΧΠέθαεαμΝ1έζ). 
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ΠέθαεαμΝ 1.4μΝ ΚτλδαΝ εα βΰκλδκπκέβ βΝ πθΝ υ λκπκθδευθΝ υ βηΪ πθΝ ΧΠβΰάμΝ

Μαυλκΰδαθθσπκυζκμ,Ν2006).  

 

 

 

ΓλΪφβηα 1.1μΝ ιΫζδιβΝ πθΝ βηκ δ υηΫθπθΝ λ υθυθΝ ΝγΫηα αΝυ λκπκθέαμΝΧΠβΰάμΝLee 

εαδΝLee, 2015).  

1.11.1 τ βηα πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμ 

Ν ία δεάΝ αλξάΝ κυΝ υ άηα κμ,Ν έθαδΝ βΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ φυ δεκτΝ υζδεκτΝ πΪθπΝ Ν

πζΪε μΝ απσΝ ζαφλτΝ υζδεσέΝ ΣκΝ πδκ τθβγ μΝ έθαδΝ πζΪε μΝ πκζυ λέθβμΝ δμΝ κπκέ μΝ

βηδκυλΰκτθ αδΝ κπΫμΝ δμΝ πδγυηβ ΫμΝ απκ Ϊ δμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝφυ υθΝυ Ν κΝ

λδαδεσΝ τ βηαΝθαΝαθαπ υξγ έΝεΪ πΝαπσΝαυ Ϋμ,Ν θυΝ κΝυπΫλΰ δκΝ ηάηαΝπαλαηΫθ δΝ κΝπΪθπΝ
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ηΫλκμέΝΟδΝπζΪε μΝηααέΝη Ν κΝφυ δεσΝυζδεσΝ κπκγ κτθ αδΝ Νυ α δεσΝγλ π δεσΝ δΪζυηα εαδΝ

παλαηΫθκυθΝ πδπζΫκυ μΝ ζσΰπ κυΝ ηδελκτΝ δ δεκτΝ κυμΝ ίΪλκυμέΝ υ σΝ ίκβγΪΝ πέ βμΝ βΝ

ξλά βΝ πθΝπζαευθΝπμΝευζδση θκμΝδηΪθ αμΝπκυΝ δ υεκζτθ δΝ βΝη αφκλΪΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝ

εα ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝεαδΝαπκηΪελυθ βΝ κυέΝΟδΝζ εΪθ μΝεαζζδΫλΰ δαμΝπαλκυ δΪακυθΝη ΰΪζβΝ

δαετηαθ βΝπμΝπλκμΝ κΝηΫΰ γκμΝεαδΝ κΝίΪγκμΝ κυμΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝεαδΝ κΝξυλκέΝ Ν

εΪπκδ μΝυφδ Ϊη θ μΝ ΰεα α Ϊ δμΝκδΝζ εΪθ μΝΫξκυθΝ δα Ϊ δμΝιίΝx 4 x 0,40 m,ΝσηπμΝ κΝ

τοκμΝ πθΝζ εαθυθΝεαδΝ κυΝυ α δεκτΝ δαζτηα κμΝ Νη λδεΫμΝπ λδπ υ δμΝφ Ϊθ δΝ αΝκί - 100 

cm ζαξδ κπκδυθ αμΝ Ϋ δΝ δμΝ δαευηΪθ δμΝ εαδΝ η αίκζΫμΝ σ κΝ βΝ ξβηδεάΝ τ α βΝ κυΝ

δαζτηα κμΝ σ κΝ εαδΝ βΝ αγ λσ β αΝ βμΝ γ ληκελα έαμΝ κυΝ υ άηα κμΝ πμΝ πλκμΝ δμΝ

π λδίαζζκθ δεΫμΝη αίκζΫμέΝΣκΝ τ βηαΝαυ σΝ υθκ έΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμέΝ

ΟδΝ ζ εΪθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ ζκτθ αδΝ απσΝ εΪπκδκΝ α δΪίλκξκΝ εαδΝ α λαθΫμΝ υζδεσΝ υθάγπμΝ

πζα δεσέΝ κθΝπυγηΫθαΝ κυμΝυπΪλξκυθΝ δΪ λβ κδΝ πζάθ μΝΰδαΝαπκηΪελυθ β,Ν δσλγπ βΝεαδΝ

αθαετεζπ βΝ κυΝ γλ π δεκτΝ δαζτηα κμΝ η Ν εκπσΝ βΝ λτγηδ βΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ τ α βΝ εαδΝ

κιυΰσθπ βΝ κυέΝ πδπζΫκθΝ ΰδαΝ κιυΰσθπ βΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ αθ ζέ μΝ Ϋεξυ βμΝ φυ αζέ πθΝ

αΫλαΝ πκυΝ ηπζκυ έακυθΝ κΝ υ α δεσΝ δΪζυηαέΝ  βθΝ ηπκλδεάΝ κυΝ ηκλφάΝ κΝ τ βηαΝ

απκ ζ έ αδΝ απσΝ αυ σηα κυμΝ αδ γβ άλ μΝ απκΰ ηέ ηα κμΝ κυΝ γλ π δεκτΝ δαζτηα κμ,Ν

αδ γβ άλ μΝηΫ λβ βμΝ βμΝη αίκζάμΝ κυΝpH εαδΝ βμΝβζ ε λδεάμΝαΰπΰδησ β αμ, εαγυμΝεαδΝ

ε φαζάΝυ λκπκθέαμΝΰδαΝ βΝλτγηδ βΝ κυΝΧΪίίαμ,Νβί11Ψ. 

1.11.2 Ν ηπκλδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ κυΝ υ άηα κμΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησ 

αηπΫζκυ 

ΣκΝ τ βηαΝ αυ σΝ φαλησα αδΝ ηπκλδεΪΝ η Ν πδ υξέαΝ ευλέπμΝ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ

ηδελκτΝ η ΰΫγκυμΝ φυ υθ,Ν σππμ κΝ ηαλκτζδΝ εαδΝ ΪζζαΝ εβπ υ δεΪ. Υλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ κθΝ

ΰΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ φυ υθέΝ Θ πλ έ αδΝ απκ ζ ηα δεάΝ ηΫγκ κμΝ παλαΰπΰάμΝ

πκλσφυ πθΝ αθγκεκηδευθ,Ν ζαξαθκεκηδευθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ φυ υθΝ σππμΝ κΝ εαπθσμΝ ΧΪίίαμ,Ν

2011).  

Ό κθ αφκλΪΝ κθΝ αΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ φυ υθΝ εαδΝ ευλέπμΝ πθΝ θ λπ υθΝ

δ υθΝεαδΝαηπΫζκυΝφαέθ αδΝθαΝηβθΝυπΪλξ δΝεΪπκδαΝ ηπκλδεάΝξλά βΝ κυΝ υ άηα κμέΝ πσΝ κΝ

1ληίΝ φαλησ βε Ν έ βΝ κΝ τ βηαΝ υ λκθΫφπ βμΝ αυιΪθκθ αμΝ εα ΪΝ πκζτΝ αΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝ ΝπκζζΪΝ έ βΝφυ υθέΝ Νη ζΫ βΝ πκυ λ τθβ Ν βθΝ πέ λα βΝ κυΝ υ άηα κμΝ

πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ πλΪ δθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εζυθπθΝ ΪΰλδαμΝ αηπΫζκυΝ

Vitis thunbergii βθΝ ΣαρίΪθ, παλα βλάγβε Ν βηαθ δεάΝ ατιβ βΝ κυΝ πκ κ κτΝ λδακίκζέαμΝ

π λέπκυΝεα ΪΝζίΣΝ Ν ξΫ βΝη Νυπσ λπηαΝ ΝπκυΝ έξ Ν τ α βΝ ΝγΝπ λζέ βμΝβΝ εκεκφκέθδεα. 
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πδπλσ γ αΝπαλα βλάγβε  η έπ βΝ κυΝξλσθκυΝ ηφΪθδ βμΝ πθΝ υξαέπθΝλδαυθ,Νπλκ έθκθ αμΝ

Ϋ δΝ κΝ τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμΝ πμΝ ΫθαΝ φαλησ δηκΝ τ βηαΝ ΰδαΝ βθΝ

αθαπαλαΰπΰάΝεζυθπθΝαηπΫζκυΝΧPengΝεέΪέ,ΝβίίκΨέ 

 ΣκΝ τ βηαΝαυ σΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπαλΫξ δΝηδαΝεαδθκ σηκ κδεκθκηδεΪΝ πδε λ άΝεαδΝ

α δφκλδεάΝ ηΫγκ κΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ αφκτΝ παλκυ δΪα δΝ ηδαΝ δλΪΝ

πζ κθ ε βηΪ πθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν βΝ υηία δεάΝ ηΫγκ κΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ κθΝ αΰλσέΝ Ν

ΰεα Ϊ α β,ΝκΝπκζζαπζα δα ησμΝεαδΝβΝαθΪπ υιβΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝαπαδ κτθΝ κΝΫ αφκμΝ

θαΝ Ϋξ δΝ δμΝ εα Ϊζζβζ μΝ φυ δεκξβηδεΫμΝ δ δσ β μΝ ΰδαΝ βθΝ εαζάΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ λδαδεκτΝ

υ άηα κμΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ θ λσΝ Ϊλ υ βμΝ θαΝ έθαδΝ Ν εαζάΝ εα Ϊ α βΝ ξπλέμΝ βθΝ τπαλιβΝ

αζΪ πθέΝ Νυ λκπκθέαΝ έθαδΝΫθαΝ τ βηαΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαιδκπκδά δΝ κΝθ λσΝπμΝυπσ λπηαΝ

αφάθκθ αμΝ Ϋ δΝ εαζάμΝπκδσ β αμΝ ΪφβΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝίλυ δηπθΝεαζζδ λΰ δυθΝ εαδΝσξδΝ ΰδαΝ

εκπκτμΝπκζζαπζα δα ηκτέΝ πδπλσ γ α, αΝπζ κθ ε άηα αΝ κυΝυ λκπκθδεκτΝ υ άηα κμΝ

έθαδμΝ κΝ ζ ΰξση θκΝεαδΝί ζ δ κπκδβηΫθκΝπ λδίΪζζκθΝαθΪπ υιβμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ

πθΝφυ υθ,ΝβΝαπαζζαΰάΝ πθΝφυ υθΝαπσΝα γΫθ δ μΝ κυΝ Ϊφκυμ,ΝβΝ ικδεκθσηβ βΝ κυΝθ λκτΝ

εαδΝ πθΝγλ π δευθΝ κδξ έπθΝαφκτΝβΝ φαληκΰάΝ έθαδΝ κξ υση θβ εαδΝ θΝυπΪλξ δΝαπυζ δαΝ

ζσΰπ πδφαθ δαευθΝαπκλλκυθΝεαδΝαπκλλσφβ βμΝ κυμΝ αΝίαγτ λαΝ λυηα αΝ κυΝ Ϊφκυμ,Ν

βΝ απκφυΰάΝ βμΝ λτπαθ βμΝ κυΝ υ λκφσλκυΝ κλέακθ αΝ η Ν ζδπαθ δεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ βΝ Ϊ εκπβΝ

πα ΪζβΝ θ λκτ,Ν βΝ υεκζσ λβΝ λτγηδ βΝ κυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ βμΝ λέααμΝ η Ν γΫληαθ βΝ εαδΝ

α λδ ησ,Ν βΝ ηβΝ αθΪΰεβ φαληκΰάμΝ εκ κίσλπθ,Ν ξλκθκίσλπθΝ εαδΝ η Ν υοβζσΝ απκ τππηαΝ

ΪθγλαεαΝεαζζδ λΰβ δευθΝφλκθ έ πθΝ κυΝ Ϊφκυμ, βζα ά, εαζζδΫλΰ δα,Ναδααθδκε κθέα,ΝεέΪέ. 

ΣΫζκμΝ θ υπΪλξ δΝ αθΪΰεβΝ αΰκλΪμ,Ν η αφκλΪμΝ εαδΝ απκζτηαθ βμΝ πθΝ κΰεπ υθΝ εαδΝ

απαθβλυθΝυζδευθΝ πθΝυπκ λπηΪ πθΝΧΜαυλκΰδαθθσπκυζκμ,ΝβίίθΨέ 

ΣκΝ τ βηαΝαυ σΝη δκθ ε έΝ κΝ σ δΝ Ϋξ δΝ υοβζσΝαλξδεσΝεσ κμΝ ΰεα Ϊ α βμ,Ν έθαδΝ

υαέ γβ κΝ τ βηαΝ εαζζδΫλΰ δαμΝ ξπλέμΝ η ΰΪζ μΝ αθκξΫμΝ ζαγυθΝ αφκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκίκτθΝ

εα α λ π δεΫμέΝΓδαΝ βθΝξλά βΝ κυΝξλ δΪα αδΝεα αλ δ ηΫθκΝπλκ ππδεσΝη ΝπζάλβΝ πέΰθπ βΝ

πθΝ πδγαθυθΝ εδθ τθπθΝ ζσΰπΝ κυΝ σ δΝ κΝ θ λσΝ ηπκλ έΝ τεκζαΝ θαΝ η α υ δΝ α γΫθ δ μΝ Ν

κζσεζβλκΝ κΝπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσΝΧLee εαδ Lee, 2015). 
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1.12 Τπκε έη θαΝ– Πκδεδζέ μ 

1.12.1 SO4 

1.12.1.1 Aηπ ζκΰλαφδεάΝπ λδΰλαφά 

ΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμμ Μ λέπμΝαθκδξ άΝΫπμΝαθκδξ ά,Νξθκυ βμΝη Νλσ δθβΝπαλυφάέΝ 

Ν αλΪ φτζζαμ λαξθκςφά,Ν πλΪ δθαΝ η Ν κλ δξΪζεδθ μΝ απκξλυ δμΝ εαδΝ ηδ ξδεσΝ εσζπκΝ Ν

ξάηαΝUέ 

Πκυ βμΝ ίζα σμμ λυγλππσμΝ ΫπμΝ δυ βμ βΝ θπ δαέαΝ πζ υλΪ,Ν θυΝ βΝ εκδζδαεάΝ πζ υλΪΝ

πλΪ δθκμΝη Ν λυγλΪΝ έΰηα α,Νπζ υλυ βμ,Νί ζκυ κ δ άμέΝΟδΝεσηίκδΝ έθαδΝλσ δθκδΝΫπμΝδυ δμ,Ν

ί ζκυ κ δ έμΝ εαδΝκδΝκφγαζηκέΝηδελκέ,ΝπλΪ δθκδέ 

θ π υΰηΫθκΝφτζζκμ Μ ΰΪζκ,Ν φβθκ δ Ϋμ,Ν πζάλ μΝη Ν Ϋζα ηαΝευηα υ μ,Ν θέκ Ν ζαφλυμΝ

πκηφκζυΰυ μ,Ν η Ν βθΝ παλυφάΝ ΰυλδ ηΫθβΝ πλκμΝ αΝ πΪθπ,Ν εδ λδθκπλΪ δθκ,Ν ζ έκΝ βθΝ ΪθπΝ

πδφΪθ δα,ΝαλαξθκςφΫμΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαέΝΟΝηδ ξδεσμΝεσζπκμΝαθκδξ σμ,Ν ξάηα κμΝUΝεαδΝ

Ϋξ δΝ λσ δθκΝηδ ξδεσΝ βη έκέΝΟδΝ θ υλυ δμΝεδ λδθκπλΪ δθ μ,Νί ζκυ κ δ έμέΝεέ ξκμΝίλαξτμ,Ν

ί ζκυ κ δ άμΝεαδΝκδΝκ σθ μΝηδελκέ,Ν ξ σθΝ πέπ κδΝη Νευλ ΫμΝπζ υλΫμέ 

Άθγκμμ Άλλ θ,Ν έλκέ 

Έζδε μμ Κα ΪΝ εαθσθαΝ δ ξδ έμ,Ν θέκ Ν λδ ξδ έμ,Ν ηδελκτΝ ΫπμΝ ηΫ λδκυΝ ηάεκυμ,Ν

λυγλκρυ δμ,Νζ έκδΝάΝη αιυ δμέ 

Κζβηα έ αμ Λ έα,Νπζ υλυ βμ,Νεα αθκτΝ εκ δθκτΝξλυηα κμΝη Νί ζκυ κ δ έμΝεσηίκυμΝεαδΝ

κφγαζηκτμΝηδελκτμΝεαδΝαδξηβλκτμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

 

δεσθαΝ1.16μΝΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμΝΧαλδ λΪΨΝεαδΝαθ π υΰηΫθκΝφτζζκ βθΝπΪθπΝ

πδφΪθ δαΝ ΧηΫ βΨΝ εαδΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ Χ ιδΪΨΝ κυ υπκε δηΫθκυ SO4 ΧΠβΰάμΝ

 αυλαεΪεβμ,Ν2010). 
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1.12.1.2 Ι δσ β μ εαδΝεαζζδ λΰβ δεάΝ υηπ λδφκλΪ 

ΣκΝυπκε έη θκΝSτ4 πδζΫξγβε ΝαπσΝφυ ΪΝ κυΝεζυθκυΝTeleki,Ν δα ατλπ βμΝ βζα άΝ

κυΝV. berlandieri x V. riparia σκΝ ζ,Ν βθΝ αηπ ζκΰλαφδεάΝ υζζκΰάΝ κυΝ τppenheimΝ βμΝ

Γ ληαθέαμΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ Ν κθκηα έαΝ κυΝ απκ ζ έΝ ίλαξυΰλαφέαΝ κυΝ SelectionΝ

Oppenheim No 4.  

ΣκΝ υπκε έη θκΝ Sτ4 ηφαθέα δΝ πκζτΝ υοβζάΝ αθ κξάΝ βΝ λδασίδαΝ ηκλφάΝ βμΝ

φυζζκιάλαμ,Ν δεαθκπκδβ δεάΝ αθ κξάΝ κυμΝ θβηα υ μΝ κυΝ ΰΫθκυμΝMeloidogyne, αζζΪΝ έθαδΝ

υαέ γβ κΝ βΝ φυ σφγκλαΝ εαδΝ βΝ γάζπ βέΝ έθαδΝ υπκε έη θκΝ ηΫ λδαμΝ ΫπμΝ εαθκθδεάμΝ

απβλσ β αμ, αθΝεαδΝη λδεΫμΝφκλΫμΝπ λδΰλΪφ αδΝπμΝυπκε έη θκΝη Νη ΰΪζβΝαπβλσ β αΝπκυΝ

αυιΪθ δΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κφ έζ αδΝ Ν δαφκλ δεκτμΝ εζυθκυμΝ κυΝ

υπκε δηΫθκυΝΧΝδεκζΪκυ,Νβί11ΨέΝ υθκ έΝ βθΝπλυδηβΝεαλπσ βΝεαδΝπλέηαθ βΝ πθΝ αφυζυθΝ

εαδΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ πθΝ πκδεδζδυθΝ πκυΝ ηίκζδΪακθ αδΝ Ν αυ σέΝ ΈξκυθΝ

αθαφ λγ έΝ π λδπ υ δμΝ βΝ ΓαζζέαΝ σπκυΝ πκζτΝ απβλκέΝ εζυθκδΝ πλκεαζκτθΝ αθγσλλκδα εαδΝ

εαλπσλλκδαΝ δμΝ πκδεδζέ μΝ - ηίσζδαΝ εαγυμΝεαδΝ φυ κπαγκζκΰδεΪ πλκίζάηα αΝ ιαδ έαμΝ κυΝ

πυεθκτΝφυζζυηα κμΝπκυΝπλκεαζ έΝπλκ ίκζΫμΝαπσΝίκ λτ βέΝΜ ΪΝ κθΝ ηίκζδα ησΝεαδΝ βθΝ

ΰεα Ϊ α βΝ κθΝ αηπ ζυθαΝ αθαπ τ αδΝ ηΪζζκθΝ ίλα ΫπμΝ αΝ πλυ αΝ ξλσθδαΝ

παλκυ δΪακθ αμΝ ηδελάΝ απβλσ β αέΝ Παλα βλ έ αδΝ σ δΝ η ΪΝ κΝ πΫλαμΝ 1ηΝ π λέπκυΝ ξλσθπθΝ βΝ

απβλσ β αΝ η δυθ αδΝ Ν ίαγησΝ υ Ν θαΝ πδίΪζζ αδΝ αθαηπΫζπ βέΝ υΰελδ δεΪΝ

υηπ λδφΫλ αδΝεαζτ λαΝαπσΝ αΝυπκε έη θαΝ1θ1Ν- ζλΝωΝεαδΝζ1Ν ,ΝαζζΪΝυ λ έΝΫθαθ δΝ κυΝηΝ

, κυμΝ υλππαρεκτμΝ αηπ ζυθ μΝ βμΝ Γαζζέαμ,Ν Γ ληαθέαμΝ εέΪ.. ιαδ έαμΝ βμΝ η ΰΪζβμΝ

κηκδσ β αμ πθΝ αηπ ζκΰλαφδευθΝ ξαλαε άλπθΝ η Ν κΝ υπκε έη θκΝ ηΝ ωΝ ξλβ δηκπκδάγβε  

α δΪελδ αΝ βΝ ίσλ δαΝ η λδεά,Ν ηΫξλδΝ σ κυΝ Ϋλ υθ μΝ η Ν ίδκξβηδεΫμΝ εαδΝ ηκλδαεΫμΝ η γσ κυμΝ

Ϋ διαθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝ δαφκλ δεΪΝυπκε έη θαΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

Ν φαληκΰάΝεζπθδεάμΝ πδζκΰάμΝ κθΝαλξδεσΝπζβγυ ησΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝΫ π ΝπκζτΝ

θ δαφΫλκθ μΝ εζυθκυμΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ Ν δ δεΫμΝ αφκεζδηα δεΫμ 

υθγάε μΝ πθΝ υπσΝ αθαηπΫζπ βΝ π λδκξυθ,Ν αζζΪΝ εαδΝ δμΝ απαδ ά δμΝ πθΝ πκδεδζδυθΝ

κδθκπκδέαμ,Ν πλκεαζυθ αμΝ σηπμΝ υξθΪ αθ δφα δεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ δαφσλπθΝ λ υθβ δευθΝ

λΰα δυθέΝ  βθΝ αηπ ζκεκηδεάΝ πλΪιβΝ ίλΫγβε Ν σ δΝ κΝ εζυθκμΝ σoΝ ηΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ

παλκυ δΪα δΝπλκίζάηα αΝσ αθΝ ηίκζδΪα αδΝη Ν κθΝεζυθκΝσoΝ1ί1Ν βμΝπκδεδζέαμΝSyrah,Νη Ν

απκ Ϋζ ηαΝ βθΝιάλαθ βΝ βμΝπκδεδζέαμΝ- ηίκζέκυΝτ λαΝαπσΝγ - ζΝξλσθδαΝΧ αυλαεΪεβμ,Ν

2010).  



   67 

έθαδΝ υαέ γβ κΝ βθΝ Ϋζζ δοβΝ ηαΰθβ έκυΝ κΝ κπκέκΝ αφκηκδυθ δΝ υ ξ λυμΝ εαδΝ θΝ

αθ δ λΪΝ γ δεΪΝ βθΝ πλκ γάεβΝ πθΝ αζΪ πθΝ ηαΰθβ έκυΝ κΝ Ϋ αφκμΝ απαδ υθ αμ δ δαέ λβΝ

πλκ κξάΝ βθΝ π λέπ π βΝ εαζδκτξπθΝ ζδπΪθ πθΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ υξθΪ,Ν σ αθΝ

ηίκζδΪα αδΝ η Ν πκδεδζέ μΝ απαδ β δεΫμΝ Ν ηαΰθά δκ,Ν πλκεαζ έΝ ιάλαθ βΝ βμΝ λΪξβμΝ βμΝ

αιδεαλπέαμ,Ν υλλέεθπ βΝ πθΝ λαΰυθΝ εαδΝ λκφκπ θέαΝ κΝ κδξ έκΝ αυ σΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν

2010). 

υθδ Ϊ αδΝΰδαΝ ΪφβΝ λκ λΪ,Ν ζαφλΪ,ΝζέΰκΝ υθ ε δεΪ,ΝηΫ λδαμΝΰκθδησ β αμ,ΝεαζΪΝ

απκ λαΰΰδαση θαΝη Νπ λδ ε δεσ β αΝ Ν θ λΰσΝαθγλαεδεσΝα ίΫ δκΝΫπμΝ1κΣΝΧ ΥΙΝγίΨέΝ Ν

πκζτΝΰσθδηαΝ ΪφβΝπλκεαζ έΝκοέηδ βΝ βμΝπαλαΰπΰάμέΝΠαλκυ δΪα δΝ υαδ γβ έαΝ Ναζα κτξαΝ

Ϊφβ,ΝΫπμΝί,ζΝΰλέΝαθΪΝεδζσΝ ΪφκυμΝεαδΝ β ιβλα έαέΝυηπ λδφΫλ αδΝπκζτΝεαζΪΝ αΝσιδθαΝ

ΪφβέΝ θαφΫλ αδΝ σ δΝ κλδ ηΫθκδΝ εζυθκδΝ δμΝ θΫ μΝ αηπ ζκυλΰδεΫμΝ ξυλ μΝ έθαδΝ αθγ ε δεκέΝ

βθΝ ιβλα έαΝ Χ αυλαεΪεβμ,Ν βί1ίΨέΝ  βΝ ΓαζζέαΝ ΫξκυθΝ δαξπλδ έΝ ικΝ εζυθκδΝ η Ν πδκΝ

βηαθ δεκτμΝ κυμΝ Ν°μΝ η,Ν 1ίβ,Ν 1κΝ εαδΝ 1ηέΝ θυΝ κδΝ π λδ σ λκΝ ξλβ δηκπκδκτη θκδΝ βθΝ

ζζβθδεάΝαΰκλΪΝ έθαδΝκδ,ΝVCR 105, ENT 1ίβ,Ν1ηιΝΧ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέΝ 

Ό κθ αφκλΪΝ κθΝ αΰ θάΝ πκζζαπζα δα ησΝ κΝ SO4 έθαδΝ κΝ πλυ κΝ υπκε έη θκΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβε Ν ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πδ κπκδβηΫθπθΝ ΫλλδαπθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝ φυ υθΝ

Χ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέΝΠαλκυ δΪα δΝπκζτΝεαζάΝ υηπ λδφκλΪΝ κΝπκζζαπζα δα ησ,Νλδακίκζ έΝ

υξ λυμ,Ν παλΪΰ δΝ η ΰΪζ μΝ πκ σ β μΝ ιτζκυΝ δμΝ ηβ λδεΫμΝ φυ έ μΝ πκυΝ πλδηΪα δΝ πλυδηα,Ν

πλπδησ λαΝαπσΝσζαΝ αΝυπκε έη θαΝ βμΝκηΪ αμΝTelekiέΝΣαΝπκ κ ΪΝ πδ υξέαμΝ κθΝ πδ σπδκΝ

ηίκζδα ησΝ έθαδΝ πκζτΝ εαζΪ,Ν θυΝ κθΝ πδ λαπΫαδκΝ δεαθκπκδβ δεΪΝ Χ αυλαεΪεβμ, 2010). 

ΈθαΝ ξαλαε βλδ δεσΝ ΰθυλδ ηαΝ κλδ ηΫθπθΝ εζυθπθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ αυ κτΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ

εκλησμΝ κυΝεΪ πΝαπσΝ κΝ βη έκΝ τθ βμΝ κυΝ ηίκζέκυΝ– υπκε δηΫθκυΝπαλαηΫθ δΝα γ θδεσμΝ

εαδΝ αΝ φυ ΪΝ απαδ κτθΝ υπκξλ π δεάΝ υπκ άλδιβΝ ΧΝδεκζΪκυ,Ν βί11Ψέ υ σΝ πλκεαζ έ αδΝ απσΝ

βθΝη ΰΪζβΝαθΪπ υιβΝ κυΝ ηίκζέκυΝ θΝαθ δγΫ δΝη Ν κΝυπκε έη θκΝπκυΝπαλαηΫθ δΝα γ θδεσΝ

κ βΰυθ αμΝ ζδεΪΝ Ν γλατ βΝ κΝ βη έκΝ Ϋθπ βμΝ κυμέΝ ΣκΝ φαδθση θκΝ παλα βλάγβε Ν Ν

αηπ ζυθ μΝ βθΝ ΚυΝ η Ν υπκε έη θκΝ SO4 εαδΝ ηίκζδα ηΫθβΝ βθΝ πκδεδζέαΝ Grenache 

Χ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέ 

Θ πλ έ αδΝ απσΝ αΝ πζΫκθΝ θ δαφΫλκθ αΝ υπκε έη θαΝ εαδΝ υθδ Ϊ αδΝ ΰδαΝ δμΝ

αηπ ζκυλΰδεΫμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ η βηίλδθάμΝ ζζΪ αμ,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ βμΝ απκφυΰάμΝ

υθγβευθΝΫθ κθβμΝιβλα έαμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 
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1.12.2 1103 Paulsen 

1.12.2.1 ηπ ζκΰλαφδεάΝπ λδΰλαφά 

ΚκλυφάΝ θ αλάμΝ ίζΪ β βμμ Μ λέπμΝ αθκδξ άΝ ΫπμΝ αθκδξ ά,Ν π πζα υ ηΫθβ,Ν πλΪ δθβ - 

κλ δξαζεσξλκβ,Νη Ν λυγλΪΝπαλυφά,Ναλαξθκςφάμέ 

Ν αλΪΝφτζζαμ  δζπθΪ,Νζ έα,Ναθα δπζκτη θα,Νπλα δθΫλυγλαΝΫπμΝκλ δξαζεσξλκαέΝ 

Πκυ βμΝ ίζα σμμ ξ σθΝ ζ έκμΝ άΝ αλαξθκςφάμ,Ν λυγλππσμΝ άΝ λυγλκρυ βμΝ η Ν

αθκδξ κπλΪ δθ μΝ λαί υ δμέΝ ΚσηίκδΝ λυγλκρυ δμ,Ν ζ έκδΝ άΝ ί ζκυ κ δ έμΝ η Ν κφγαζηκτμΝ

ηδελκτμ,ΝπλΪ δθκυμέ 

θ π υΰηΫθκΝφτζζκμ ΜδελσΝΫπμΝηΫ λδκ,Νθ φλκ δ Ϋμ,Ν ξ σθΝπζάλ μέΝΈξ δΝΫζα ηαΝ ζαφλυμΝ

ευηα υ μΝη Νπ λδφΫλ δαΝ λαηηΫθβΝπλκμΝ αΝεΪ π,ΝίαγυπλΪ δθκ,Νζ έκΝ βθΝΪθπΝεαδΝεΪ πΝ

πδφΪθ δα, αθκδξ σΝ πλΪ δθκΝ βθΝ εΪ πέΝ Παλκυ δΪα δΝ λσ δθ μ,Ν αθΪΰζυφ μ,Ν η Ν λυγλππάΝ

ίΪ β,Νη αιυ δμΝθ υλυ δμέΝΟ σθ μΝεαθκθδεκέ,ΝηΫ λδκδΝη Νευλ ΫμΝπζ υλΫμΝεαδΝκΝηδ ξδεσμΝ

εσζπκμΝΝ έθαδΝπκζτΝαθκδξ σμ,Ν ξάηα κμΝU,Νη ΝΰυηθάΝίΪ βέ 

Άθγκμμ Άλλ θ εαδΝ έλκέ 

Έζδε μμ Κα ΪΝεαθσθαΝ λδ ξδ έμ,Νδυ δμ,Νη ΝαλαδΪΝσλγδαΝεαδΝΫλπκθ αΝ λδξέ δαέ 

Κζβηα έ αμ έθαδΝ ηΫ λδκυΝ ηάεκυμΝ – πΪξκυμ,Ν δαεζα δαση θβ,Ν εα αθκτΝ ξλπηα δ ηκτΝ η Ν

λαί υ δμέΝΈξ δΝη κΰκθΪ δαΝη ΰΪζκυΝηάεκυμ,ΝευεζδεάμΝ κηάμ,Νη ΝεσηίκυμΝί ζκυ κ δ έμ 

η ΝκφγαζηκτμΝηδελκτμΝεαδΝεπθδεκτμΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ1.17μΝΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμΝΧαλδ λΪΨΝεαδΝαθ π υΰηΫθκΝφτζζκ βθΝπΪθπΝ

πδφΪθ δαΝ ΧηΫ βΨΝ εαδΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ Χ ιδΪΨΝ κυ υπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen ΧΠβΰάμΝ

 αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 
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1.12.2.2 Ι δσ β μΝεαδΝεαζζδ λΰβ δεάΝ υηπ λδφκλΪ 

έθαδΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πκυ αδσ λαΝ υπκε έη θαΝ βμΝ κηΪ αμΝ κυΝ εαδΝ πλκάζγ Ν απσΝ βΝ

δα ατλπ βΝ Berlandieri Ressequier No 2 x Rupestris du Lot (NδεκζΪκυ,Ν βί11ΨέΝ

βηδκυλΰάγβε Ν απσΝ κθΝ όέΝ PaulsenΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εα έαΝ κυΝ 1λκυΝ αδυθα βΝ δε ζέαέΝ

Μ ΪΝ κΝ1λζηΝΪλξδ ΝβΝξλά βΝ κυΝεαδΝ δα σγβε Ν βΝΓαζζέα,Ν υ λαζέαΝεαδΝΝσ δαΝ φλδεάΝ

βΝ εα έαΝ κυΝ 1λθί,Ν ευλέπμΝ αΝ α ί κτξαΝ ΪφβΝ βμΝ δε ζέαμΝ εαδΝ βμΝ Συθβ έαμΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

ΤοβζάμΝ αθ κξάμΝ βΝ λδασίδα,Ν υαέ γβ κΝ βΝ φυζζσίδαΝ ηκλφά βμΝ φυζζκιάλαμέΝ

θγ ε δεσΝ κθΝ π λκθσ πκλκΝ εαδΝ κΝ πέ δκ,Ν αζζΪΝ υαέ γβ κΝ βΝ φυ σφγκλαέΝ θγ ε δεσΝ

κυμΝθβηα υ δμΝ κυΝΰΫθκυμΝMeloidogyne, η λέπμΝαθγ ε δεσΝ κθΝXiphinema indexέΝ έθαδΝ

η λέπμΝ απβλσΝ ΫπμΝ απβλσ,Ν η Νη ΰΪζκΝίζα δεσΝετεζκ,Ν πλυδηβμΝ είζΪ β βμΝ εαδΝ αξ έαμΝ

αθΪπ υιβμ,Ν η α έ δΝ υξ λυμΝ βΝ απβλσ β αΝ δμΝ ηίκζδααση θ μΝ πκδεδζέ μ,Ν πλκεαζυθ αμΝ

Ϋ δΝκοέηδ βΝ βθΝπαλαΰπΰάέΝ πσΝ αΝπδκ αθγ ε δεΪΝ βθΝιβλα έαΝυπκε έη θκΝαηπΫζκυΝη Ν

πζκτ δκΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ πκυΝ αθαπ τ αδΝ Ν ίΪγκμέ Παλκυ δΪα δΝ σηπμΝ υαδ γβ έαΝ δμΝ

ξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝεαδΝ κυμΝσοδηκυμΝπαΰ κτμΝ βμΝΪθκδιβμέΝ Ν ξΫ βΝη  αΝυπκε έη θαΝ

11ίΝR,Ν1ίζηΝΡ,Ν1ζίΝRu,ΝλλΝRΝ έθαδΝπδκΝαθγ ε δεσΝ βθΝιβλα έα,ΝαζζΪΝυ λ έΝΫθαθ δΝαυ υθΝ

βθΝ αθ κξάΝ κΝ θ λΰσΝ α ίΫ δκέΝ Πλκ αλησα αδΝ αιδκ βη έπ αΝ Ν η ΰΪζβΝ πκδεδζέαΝ

αφυθ,Ν Ν υθ ε δεΪ,Ν αλΰδζυ β,Ν αίαγά,Ν ιβλΪ,Ν φ πξΪΝ αθΝ εαδΝ θΝ υθδ Ϊ αδΝ ΰδαΝ ΰσθδηα,Ν

ίαγδΪΝ ΪφβέΝ Παλκυ δΪα δ δεαθκπκδβ δεάΝ αθκξάΝ βθΝ υπ λίκζδεάΝ υΰλα έαΝ κυΝ ΪφκυμέΝ

έθαδΝαθγ ε δεσΝ αΝσιδθαΝ Ϊφβ,Ν κΝαθγλαεδεσΝα ίΫ δκΝ κυΝ Ϊφκυμ,ΝΫπμΝζίΣΝ Νκζδεσ,Ν

βίΣΝ Ν θ λΰσ,Νη Ν ΥΙΝΫπμΝγί,Νη λέπμΝαθγ ε δεσΝ βθΝαζα σ β α,Νί,θΝΰλέΝσaωl αθΪΝεδζσΝ

ΪφκυμέΝΈξκυθΝαθαφ λγ έΝεαδΝπ λδπ υ δμΝαθ κξάμΝηΫξλδΝ1,βΝΰλέΝσaωl αθΪΝεδζσΝ Ϊφκυμέ 

υθέ α αδΝ θαΝ απκφ τΰ αδΝ βΝ φτ υ βΝ κυΝ  ΪφβΝ φ πξΪΝ Ν εΪζδκΝ άΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ

πζκτ δαΝ εαζδκτξκμΝ ζέπαθ β,Ν υ Ν θαΝ ηβθΝ ηφαθέα αδΝ κΝ φαδθση θκΝ βμΝ υλλέεθπ βμΝ

βζα ά,Ν βμΝ απσ κηβμΝ αφυ Ϊ π βμΝ πθΝ λαΰυθΝ Ν ΪφβΝ πζκτ δαΝ Ν ηαΰθά δκ,Ν ζσΰπ βμΝ

ξ δεΪΝη ΰΪζβμΝ υαδ γβ έαμΝ κυΝ βθΝΫζζ δοβΝεαζέκυΝΧ αυλαεΪεβμ, 2010). 

Γ θδεΪΝ φαέθ αδΝ θαΝ παλκυ δΪα δΝ πκζτΝ εαζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακίσζβ βμΝ κΝ φυ υλδκέΝ Ν

υηπ λδφκλΪΝ κυΝ κυμΝ πδ σπδκυμΝ ηίκζδα ηκτμ,Ν δ έπμΝ κυμΝ γ λδθκτμΝ θκφγαζηδ ηκτμΝ

έθαδΝ πκζτΝ εαζάέΝ θΝ ΫξκυθΝ αθαφ λγ έΝ π λδπ υ δμΝ α υηφπθέαμΝ εαδΝ ηβΝ αληκθδεάμΝ

υηίέπ βμΝη Ν δμΝπκδεδζέ μΝvinifera.  βθΝ Ι αζέαΝσπκυΝ έθαδΝ υλτ α αΝ δα κηΫθκΝφΪθβε Ν

σ δΝ έθ δΝπκζτΝεαζΪΝαπκ ζΫ ηα αΝσ αθΝ ηίκζδΪα αδΝη Νπκδεδζέ μΝ πδ λαπΫαδαμΝξλά βμΝπκυΝ

ηκλφυθκθ αδΝ ΝΰλαηηδεΪΝ ξάηα αΝάΝελ ία έθ μέΝΥλβ δηκπκδ έ αδΝ Νη ΰΪζβΝΫε α βΝ βθΝ
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υ λαζέα,Ν δμΝπαλαη σΰ δ μΝαηπ ζκυλΰδεΫμΝπ λδκξΫμΝ βμΝΓαζζέαμ.  βθΝ ζζΪ α Ϊλξδ Ν

θαΝ δα έ αδΝ βθΝ ζ υ αέαΝ εαπ θ α έαέΝ ΣαΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ κηΫθαΝ υπκ δεθτκυθΝ σ δΝ

πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ πκζτΝ εαζσΝ υπκε έη θκΝ ΰδαΝ δμΝ υθγάε μΝ βμΝ ξυλαμ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ

αιδκπκδβγ έΝ Ν ιβλΪ,Ν αίαγά,Ν φ πξΪ,Ν Ϋ πΝ αζα κτξα,Ν Ϊφβ,Ν π λδ ε δεσ β αμΝ Ν θ λΰσΝ

αθγλαεδεσΝα ίΫ δκΝηΫξλδΝβίΣΝΧ αυλαεΪεβμ, 2010). 

1.12.3 Dog Ridge 

1.12.3.1 ηπ ζκΰλαφδεάΝπ λδΰλαφά 

ΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμμ Κζ δ ά,Νίαηίαευ βμΝη Ν ζαφλυμΝλσ δθβΝπαλυφάέ 

Ν αλσΝφτζζκ: Υθκυ β,Νεέ λδθκ - πλΪ δθκυΝξλυηα κμέ 

θ π υΰηΫθκ φτζζκ: Μδελσ,Ν ευεζδεσΝ άΝ θ φλσ ξβηκΝ πλκμΝ φβθκ δ Ϋμ,Ν κζσεζβλκΝ πλκμΝ

ζαφλυμΝ λέζκίκΝ η Ν ηδ ξδεσΝ εσζπκΝ ξάηα κμΝ αθκδε κτΝ UέΝ ΣκΝ Ϋζα ηαΝ έθαδΝ παξτΝ η Ν

η κθ τλδ μΝ ικΰευ δμ,Ν υθ λαηηΫθκΝ π λδφ λ δαεΪέΝ ΣκΝ εΪ πΝ Ϋζα ηαΝ έθαδΝ αλαξθκςφά 

η Νη λδεΪΝ δΪ παλ αΝ λδξέ δα αΝετλδαΝθ τλαέΝΟδΝκ σθ μΝ έθαδΝπζα δκέ,Νευλ κέΝεαδΝαυ κέΝ

πθΝετλδπθΝζκίυθΝ έθαδΝ ζαφλυμΝπλκ ιΫξκθ μέΝ 

ζα σμμ ΠκζυΰπθδεάμΝ κηάμ,Νλκ σξλκυμ,Νξθκυ βμΝ βθΝεκλυφαέαΝπ λδκξάέ 

Άθγβ: Θάζ αΝΧ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

δεσθαΝ1.18: Aθ π υΰηΫθκΝφτζζκ βθ πΪθπΝ πδφΪθ δαΝ Χαλδ λΪ) εαδΝεκλυφάΝθ αλάμΝ

ίζΪ β βμΝΧ ιδΪ) κυ υπκε δηΫθκυ Dog Ridge ΧΠβΰάμΝ ατλαεαμ,Ν2010). 
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1.12.3.2 Ι δσ β μΝεαδΝεαζζδ λΰβ δεάΝ υηπ λδφκλΪ 

ΟΝMunson Ϋεαθ Ν βθΝ ζδεάΝ πδζκΰάΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge Χ αυλαεΪεβμ,Ν

βί1ίΨέΝ λΫγβε Ν αΝίκυθΪΝ κυΝΣΫιαμ,Νίσλ δκΝ- υ δεΪΝ κυΝψeltonΝ κυΝDallas εαδΝαπαθ Ϊ αδΝ

βθΝ αζυ έ αΝ πθΝ α ί κτξπθΝ ίκυθυθΝ ΰθπ υθΝ πμΝ ϊogΝ RidgeΝ Χ ατλαεαμ,Ν βί1ίΨέΝ

Φαέθ αδΝθαΝπλκάζγ ΝαπσΝΰέΰαλ αΝ κυΝ έ κυμΝ βμΝαηπΫζκυΝV. Champini (Winkler εέΪέ,Ν1λιζΨέΝ

έθαδΝΫθαΝφυ δεσΝυίλέ δκΝrupestris x candicans έ πμΝεαδΝberlandieri,Ναυ σΝεαδΝΪζζαΝυίλέ δαΝ

αηπΫζκυΝ υΰε θ λυγβεαθΝαπσΝ κθΝPlanchonΝπμΝV. champini,ΝαζζΪΝαπκ ζκτθΝΫθαΝι ξπλδ σΝ

έ κμΝΧωhristensen,ΝβίίγΨέ  

ΣκΝ υπκε έη θκΝ αυ σΝ εα Ϋ βΝ ξλά δηκΝ β Καζδφσλθδα,Ν Ν ζαφλΪ,Ν αηηυ β,Ν

αλ υση θαΝ ΪφβέΝ έθαδΝαπβλσΝΫπμΝπκζτΝαπβλσ,Νη α έ δΝ υξ λυμΝ βΝαπβλσ β αΝ κυΝ δμΝ

ηίκζδα ηΫθ μΝ Ναυ σΝπκδεδζέ μ,Νη Νσπκδ μΝαλθβ δεΫμΝ πδ λΪ δμΝ υθ πΪΰ δΝβΝπκζτΝυοβζάΝ

απβλσ β αΝ ηααέΝ εαδ βΝ ξαηβζάΝ εαλπσ βέΝ ΣκΝ υπκε έη θκΝ αυ σΝ παλκυ δΪα δΝ ιαδλ δεάΝ

αθ κξάΝ κυμΝ ευ κθβηα υ δμΝ ΧWinklerΝ εέΪέ,Ν 1λιζΨέ θ Ϋξ δΝ Ν α ί υ βΝ ΪφβΝ η Ν

π λδ ε δεσ β αΝ ΝκζδεσΝα ίΫ δκΝ Νπκ κ ΪΝηίΝ- θίΣέΝ Ναθ κξάΝ κυΝ βΝλδασίδαΝηκλφάΝ

βμΝ φυζζκιάλαμΝ έθαδΝ ηδελσ λβΝ απσΝ αυ άΝ κυΝ SaltΝ ωreek,Ν θυΝ έθαδΝ πδκ αθγ ε δεσΝ βθΝ

φυζζσίδαΝ ηκλφά βμΝ Χ ατλαεαμ,Ν βί1ίΨέ Παλκυ δΪα δΝ ηΫ λδαΝ ΫπμΝ υοβζάΝ αθ κξάΝ πμΝ β 

ιβλα έα,Ν βθΝαζα σ β αΝεαδΝ αΝσιδθαΝ ΪφβΝΧωhristensen,ΝβίίγΨέ 

Παλκυ δΪα αδΝ πμΝ ΫθαΝ τ εκζκΝ υπκε έη θκΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ ΧWinklerΝ εέΪέ,Ν

1λιζΨέΝ Ν δεαθσ β αΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ εαδΝ πδ υξέαΝ κυΝ ηίκζδα ηκτΝ εα ΪΝ κΝ

πκζζαπζα δα ησΝ η Ν ηκ ξ τηα αΝ πβλ Ϊα αδΝ απσΝ βθΝ πκδεδζέαΝ βμΝ αηπΫζκυΝ πκυΝ γαΝ

ηίκζδα έ,Ν βΝ ξκλβΰκτη θβΝ υΰεΫθ λπ βΝ Ι Ν εαδΝ βθΝ π λδ ε δεσ β αΝ πθΝ ηβ λδευθΝ

φυ υθΝ εαδΝ υθ πυμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν φυ κξβηδεΪΝ υ α δεΪΝ ΧSatisha εέΪέ,Ν βίίκΨέΝ

Τπκε έη θαΝσππμΝζ1 ,ΝλλΝR,Ν1ζίΝRu,ΝζβίΝ ,ΝϊogΝRidgeΝεαδΝRamseyΝ έθαδΝΰθπ ΪΝΰδαΝ βθΝ

ηβΝδεαθκπκδβ δεάΝλδακίσζβ βΝ κυμέΝ λΫγβε Νσ δΝβΝ ηίΪπ δ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Νθ λσΝΰδαΝ

θυ Ϊ π βΝ κυμΝ πλδθΝ κθΝ ηίκζδα ησΝ άΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυμΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ έθαδΝ ηδαΝ

υθάγβμΝ ηΫγκ κμΝ Ν φυ υλδαΝ πκυΝ αυιΪθ δΝ αΝ πκ κ ΪΝ πδ υξέαμΝ έ πμΝ ζσΰπ βμΝ

απκηΪελυθ βμΝ εΪπκδπθΝ παλ ηπκ δ δευθΝ κυ δυθΝ ΧGökbayrak εέΪέ,Ν βί1ίΨέΝ  βθΝ ζζβθδεάΝ

αηπ ζκεκηδεάΝπλΪιβΝ κΝυπκε έη θκΝαυ σΝ θΝξλβ δηκπκδ έ αδ Χ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέ 
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1.12.4 Cabernet Franc 

1.12.4.1 ηπ ζκΰλαφδεάΝπ λδΰλαφά 

ΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμμ Μ λέπμΝαθκδξ άΝΫπμΝαθκδξ ά,Νεδ λδθσζ υεβΝη Νλσ δθβΝπαλυφάΝ

εαδΝξθκυ βμέ 

Ν αλΪΝφτζζαμ Πλα δθΫλυγλαΝΫπμΝκλ δξαζεσξλκα,Νίαγτεκζπα,Νξθκυ βΝ βθΝΪθπΝ πδφΪθ δαΝ

εαδΝίαηίαευ βΝη Νξθκυ δμΝθ υλυ δμΝ βθΝεΪ πΝ πδφΪθ δαέ 

Πκυ βμΝ ίζα σμμ λαξθκςφάμ,Ν βηδσλγδκμ,Ν πλΪ δθκμΝ η Ν λυγλΫμΝ λαί υ δμΝ βΝ θπ δαέαΝ

πζ υλΪΝ εαδΝ πλΪ δθκμΝ βθΝ εκδζδαεάΝ πζ υλΪέΝ ΚσηίκδΝ αλαξθκςφ έμ, πλα δθΫλυγλκδΝ βΝ

θπ δαέαΝεαδΝπλΪ δθκδ βθΝεκδζδαεάΝπζ υλΪΝη ΝκφγαζηκτμΝπλα δθΫλυγλκυμέ 

θ π υΰηΫθκΝ φτζζκμ ΜΫ λδκ,Ν π θ ΪεκζπκΝ εαδΝ ευεζδεσέΝ θυ λκδΝ εσζπκδΝ λκπαζκ δ έμ,Ν

η λέκυΝ ίΪγκυμΝ η Ν υΰεζέθκθ αΝ ξ έζβΝ εαδΝ κ σθ αΝ βΝ ίΪ βέΝ ΟδΝ εα υ λκδΝ εσζπκδΝ

λκπαζκ δ έμ,Ναθκδε κέΝεαδΝηδελκτΝίΪγκυμέΝΟΝηδ ξδεσμΝεσζπκμΝ έθαδΝεζ δ σμΝ ξάηα κμΝU άΝ

ζτλαμέΝΈζα ηαΝη λέκυΝπΪξκυμ,Νευηα υ μ,Νη ζδεβλυ μ, πκηφκζυΰυ μ,Νη Ναθα δπζκτη θβΝ

παλυφά,Νζ έκΝεαδΝίαγυπλΪ δθκΝ βθΝΪθπΝ πδφΪθ δαΝεαδΝαθκδξ κπλΪ δθκ,ΝαλαξθκςφάμΝ βθΝ

εΪ πΝ πδφΪθ δαέΝ ΟδΝ θ υλυ δμΝ έθαδΝ πλΪ δθ μ,Ν ζ έ μΝ βθΝ ΪθπΝ πδφΪθ δαΝ εαδΝ αλαξθκςφ έμΝ

βθΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαέΝ ΟδΝ κ σθ μΝ έθαδΝ αθδ κη ΰ γ έμ,Ν πζα έμ,Ν ηΫ λδκδΝ εαδΝ η Ν ευλ ΫμΝ

πζ υλΫμέΝΟΝηέ ξκμΝ έθαδΝίλαξτμ,ΝηΫ κυΝπΪξκυμ,ΝπλΪ δθκμΝη Ν λυγλΫμΝλαί υ δμΝεαδΝζ έκμέΝ

Κα ΪΝ βΝφυζζσπ π βΝ αΝφτζζαΝξλπηα έακθ αδΝπκλφυλΪέ 

Έζδε μμ ΜΫ λδκυΝ ηάεκυμ,Ν δ ξδ έμΝ εαδΝ λδ ξδ έμ,Ν ζ έ μ,Ν αλαξθκςφ έμΝ εαδΝ δαζ έπκυ μέΝ

Άθγβμ ΜκλφκζκΰδεΪΝεαδΝφυ δκζκΰδεΪΝ ληαφλσ δ αέ 

 αφυζάμ Μδελά - ηΫ λδαΝ θέκ Ν η ΰΪζβ,Ν ευζδθ λκεπθδεάΝ εΪπκ Ν π λυΰπ ά,Ν πυεθάέΝ ΟΝ

πκ έ εκμΝ έθαδΝεκθ σμ,Νδ ξυλσμΝ υ ξ λκτμΝαπκεκπάμέ 

ΡΪΰα: ΜδελΪΝ – ηΫ λδαΝ φαδλδεάέΝ ΟΝ φζκδσμΝ η λέπμΝ παξτμ,Ν αθγ ε δεσμ, ευαθκηΫζαθκμΝ η Ν

ΪφγκθβΝαθγβλσ β αέΝΪλεαΝ έθαδ,Ν η λέπμΝ λαΰαθά,Ν αθγ ε δεά,Ν ξυηυ βμΝ εαδΝ ΰζυεδΪΝ εαδΝ κΝ

ξυησμΝ έθαδΝΪξλπηκμέΝ 

Γέΰαλ αμ ΜδελΪΝ– ηΫ λδα,Νη Ναπδκ δ άΝ ξάηαΝεαδΝζ π σΝλΪηφκμ,Ν τκ αθΪΝλΪΰαέ 

Κζβηα έ αμ Κα αθκεέ λδθβΝη Νφαεέ δα,Νζ έα,Ν ζζ δοκ δ κτμ ά ευεζδεάμΝ κηάμέ 

ΦαδθκζκΰδεΪΝ Ϊ δαμ ΈθαλιβΝ ίζΪ β βμμΝ γκ εαάη λκΝΜαλ έκυέΝΠζάλβμΝ ίζΪ β βμΝ βκ 

εαάη λκΝ πλδζέκυέΝΈθαλιβΝΪθγδ βμΝ– πζάλβμΝΪθγδ β: 14 - 1κΝΜα κυέΝΈθαλιβΝπλέηαθ βμμΝ

3
κ
 εαάη λκΝΙκυζέκυέΝΠζάλβμΝπλέηαθ βμΝγκ εαάη λκΝ υΰκτ κυ Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέΝΝΝΝΝΝΝΝ 
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δεσθαΝ1.19μΝΚκλυφάΝθ αλάμΝίζΪ β βμΝΧαλδ λΪΨΝεαδΝαθ π υΰηΫθκΝφτζζκ βθΝπΪθπΝ

πδφΪθ δαΝ ΧηΫ βΨΝ εαδΝ εΪ πΝ πδφΪθ δαΝ Χ ιδΪΨΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc ΧΠβΰάμΝ

 αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

1.12.4.2 Ι δσ β μΝεαδΝεαζζδ λΰβ δεάΝ υηπ λδφκλΪ 

Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ παζαδΪ ΰαζζδεάΝ πκδεδζέαΝ η Ν πλκΫζ υ βΝ κΝ Μπκλθ σΝ σπκυΝ

εαζζδ λΰ έ αδΝαπσΝ κθΝ1ικ αδυθαΝεαδΝεα αζαηίΪθ δΝΫε α βΝπ λέπκυΝ1ηί,ίίίΝ λ ηηΪ πθέΝ Ν

ηδελσ λ μΝ ε Ϊ δμΝεαζζδ λΰ έ αδΝ βθΝΙ αζέα,Ν υ λαζέα,ΝΚαζδφσλθδα,ΝΝσ δαΝ η λδεάΝεαδΝ

Νσ δαΝ φλδεάέΝ Χμ υθυθυηα αθαφΫλκθ αδ α Petit vidure, Breton, Bouchy, Veron, 

Carmenet, Bouchet, Gros Bouchet. 

έθαδΝ πκδεδζέαΝ υαέ γβ βΝ κΝ π λκθσ πκλκΝεαδΝ δμΝ δυ δμ,Ν αζζΪΝ ξ δεΪΝαθγ ε δεάΝ

κΝίκ λτ βΝεαδΝ κΝπέ δκέΝ έθαδΝαπβλά,Νπαλαΰπΰδεά,Νκλγσεζα β, ηΫ βμΝ πκξάμΝ είζΪ β βμΝ

εαδΝπλέηαθ βμέ ΧλδηΪα δΝ1Ν- βΝί κηΪ μΝθπλέ λαΝαπσΝ βθΝCabernet SauvignonέΝΦΫλ δΝβ - 3 

αφυζΫμΝ απσΝ κθΝ βκΝ - 4
κ
 εσηίκέΝ ΧμΝ υ άηα αΝ ησλφπ βμΝ θΝ υ άθκθ αδ αΝ αθκδε ΪΝ

κλδασθ δαΝ υ άηα α.  βθΝ ΓαζζέαΝ ηκλφυθ αδΝ Ν ηκθσπζ υλκΝ άΝ αηφέπζ υλκΝ ύuyotΝ θυΝ

βθΝ ζζΪ αΝ υθάγπμΝ Ν αηφέπζ υλκΝ RoyatέΝ ΧμΝ εζΪ υηαΝ εαλπκφκλέαμΝ υ άθ αδΝ κΝ

ηαελσ η Ν αηκζυ Ϋμ 4 – θΝ κφγαζηυθΝ αφκτΝ κδΝ κφγαζηκέΝ βμΝ ίΪ βμΝ ΫξκυθΝ ηδελσ λβΝ

ΰκθδησ β α,Ναυ σΝκ βΰ έΝεαδΝ Νατιβ βΝ βμΝπαλαΰπΰάμέΝ έθαδΝπκδεδζέαΝπκυΝπλκ δηΪΝ ΪφβΝ

ΰσθδηα, ίαγδΪ,Ν λκ λΪΝ εαδΝ η Ν εαζάΝ απκ λΪΰΰδ β,Ν Ϋ κδ μΝ δ δσ β μΝ παλκυ δΪακυθΝ αΝ

αηηκα ί υ β,Ν αηηκαλΰδζυ βΝ εαδΝ ξαζδευ βΝ ΪφβέΝ έθ δΝ εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ν

βηδκλ δθΫμΝεαδΝκλ δθΫμΝπ λδκξΫμΝεαδΝ έθαδΝαθγ ε δεάΝ δμΝξαηβζΫμΝγ ληκελα έ μΝπ λδ σ λκΝ

απσΝ βθΝCabernet Sauvignon,ΝαζζΪΝπκζτΝ υαέ γβ βΝ κυμΝαθκδιδΪ δεκυμΝπαΰ κτμέΝ ΝιβλΫμΝ
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π λδκξΫμΝ η Ν ΪφβΝ αίαγάΝ εαδΝ φ πξΪΝ παλκυ δΪα δΝ υαδ γβ έαΝ βθΝ ιβλα έαΝ ΰδαΝ αυ σΝ

απαδ έ Ν λκφκ σ β βΝ πθΝ πλΫηθπθΝ η Ν θ λσΝ εαδΝ γλ π δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ βθΝ φυ δκζκΰδεάΝ

πλέηαθ βΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 

υηίδυθ δΝαληκθδεΪ η Ν α υπκε έη θα, SO4, 5 BB, 3309 C, 420 A, Riparia Gloire, 

110 R, 41 B εαδΝ11ίγΝPέΝΓδαΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝαπβλσ β αμΝ υθδ υθ αδΝηΫ λδαμΝαπβλσ β αμΝ

υπκε έη θαέΝ βθ ζζΪ α ξλβ δηκπκδάγβεαθΝη Ν πδ υξέαΝ αΝυπκε έη θαΝ11ίΝR εαδΝζ1 BέΝ Ν

πδ κπκδβηΫθκΝ πκζζαπζα δα δεσΝ υζδεσΝ έθαδΝ απκ ε κέΝ γηΝ εζυθκδΝ η Ν πδκ δα κηΫθκυμΝ

κυμΝΝ°μΝβ1ί,Νβ1β,Νβ1ζ,Νγβι,Νγγ1,Νγλγ,ΝθβγέΝΟδΝπδκ δα κηΫθκδΝ βθΝ ζζβθδεάΝαηπ ζκυλΰέαΝ

έθαδΝκδΝεζυθκδ,ΝENT 214, VCR 1ίΝΧ ατλαεαμ,Νβί1ίΨέ 

ΣαΝ ΰζ τεκμΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ Ϋξ δΝ π λδ ε δεσ β αΝ Ν ΪεξαλαΝ ββίΝ – 240 g/L,Ν κζδεάΝ

κιτ β αΝηΝ– 6 g/L λυΰδεκτΝκιΫκμ,ΝpH 3,5 – γ,θΝεαδΝκζδεΫμΝαθγκευΪθ μΝφζκδυθΝ1ηίίΝ– 1600 

mg/Kg αφυζυθέΝΠαλΪΰ δΝ αφτζδαΝπκυΝ έθκυθΝκέθκυμ πκδσ β αμΝη Νπζκτ δκΝΪλπηα,Ν υηαΝ

εαδΝξλυηαΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ ξγκτθΝπαζαέπ βΝάΝθαΝεα αθαζπγκτθΝφλΫ εκδΝυθάγπμΝκδΝκέθκδΝ

αυ κέΝ έθαδΝπδκΝηαζαεκέΝ εαδΝ ζ π κέ απσΝ κυμΝπλκ λξση θκυμΝαπσΝ βθΝCabernet Sauvignon. 

υ σΝίκβγΪΝεαδΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ εζ ε υθΝλκαΫΝκέθπθέΝ θ βΝπαλαΰπΰάΝ έθαδΝυοβζάΝεαδΝ αΝ

πλΫηθαΝπκζτΝαπβλΪΝ σ ΝπαλΪΰκθ αδΝκέθκδΝη Νξκλ υ βΝΰ τ βΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1ίΨέ 
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1.13 εκπσμΝ βμΝ λΰα έαμ 

ΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝαηπΫζκυΝ έθαδΝβΝπδκΝ υλΫπμΝ δα κηΫθβΝη αιτΝ πθΝπαλαΰπΰδευθΝ

εαζζδ λΰ δυθέΝ  ετλδαΝ ηΫγκ κμΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ έθαδΝ η Ν ΫλλδααΝ απζΪΝ άΝ

ηίκζδα ηΫθαΝιυζκπκδβηΫθα ηκ ξ τηα α.  ηΫγκ κμΝ έθαδΝξλκθκίσλα εαδΝη ΰΪζκυΝεσ κυμ 

εαγυμ ξλ δΪα αδΝ κυζΪξδ κθ 1βΝηάθ μΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ κυΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝ

εαδΝη ΰΪζβΝΫε α βΝΰβμ. ΤπΪλξκυθ π λδπ υ δμΝσπκυΝβΝηΫγκ κμΝαυ ά θΝηπκλ έΝθαΝεαζτο δΝ

δμΝ δ δεΫμ αθΪΰε μΝ εαδΝ απαδ ά δμΝ παλαΰπΰάμΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ βμΝ αηπΫζκυ. 

υ ΫμΝ δαηκλφυθκθ αδμ απσΝ βθΝ α υθαηέαΝ παλαΰπΰάμΝ υπαέγλδα, απσΝ δμΝ η ΰΪζ μΝ ε Ϊ δμΝ

πκυΝ απαδ κτθ αδ, απσΝ δμΝ υ η θ έμΝ αφκεζδηα δεΫμΝ υθγάε μ,Ν πκζζΫμΝ φκλΫμΝ απσΝ βθ 

αξτ α β αθΪΰεβ απσε β βμ πκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτ,ΝαπσΝ βθΝαθΪΰεβΝπκζζαπζα δα ηκτ 

πΪθδπθΝεαδΝ υ ξ λυμΝλδακίκζκτθ πθΝ δ υθ,ΝπκδεδζδυθΝεαδΝεζυθπθ,ΝαπσΝ βθΝτπαλιβΝπκζτΝ

ηδελκτΝ αλδγηκτΝ αλξδευθ,Ν ηβ λδευθΝ φυ υθΝ εαδΝ ΫζκμΝ απσΝ βθΝ απαέ β βΝ ΰδαΝ εαγαλσΝ

πκζζαπζα δα δεσΝυζδεσ απαζζαΰηΫθκυ απσ δυ δμΝεαδΝφυ κπκγαΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμ. 

ΓδαΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αυ κτμΝ φαλησακθ αδ ηΫγκ κδ αξ έαμΝ παλαΰπΰάμΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ

υζδεκτΝ σππμμ βΝ παλαΰπΰάΝ ΫλλδαπθΝ ηίκζδα ηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ θ σμΝ κξ έπθΝ Ν

ζ ΰξση θ μΝ υθγάε μ,Ν β ξλά βΝυ λκπκθδευθΝ υ βηΪ πθ η Νγ ληαδθση θα υπκ λυηα αΝ

ΰδαΝ ΰλβΰκλσ λβΝ λδακΰΫθ β,Ν βΝ λδακίσζβ βΝ ξζπλυθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υθγάε μΝ

υ λκθΫφπ βμΝ εαδΝ ΫζκμΝ κΝ ηδελκπκζζαπζα δα ησμΝ in vitro η Ν βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ

δ κεαζζδΫλΰ δαμ. 

ΚτλδκμΝ εκπσμΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝ έθαδΝβΝη ζΫ βΝεαδΝεα αθσβ βΝ βμ πέ λα βμΝ

βμΝ υΰεΫθ λπ βμ κυ δθ κζυζκίκυ υλδεκτΝκιΫκμΝ (IBA) εαδΝ κυΝ ηάηα κμΝ βμΝεζβηα έ αμ 

απ’Ν σπκυΝ πλκάζγαθΝ αΝ ηκ ξ τηα α, β λδακΰΫθ βΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν πθΝ υπκε δηΫθπθΝ

αηπΫζκυΝ (SO4, 1103 Paulsen, Dog RidgeΨΝ εαδΝ πκδεδζδυθΝ Vinifera (Cabernet Franc) Ν

υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμέΝ υΰε ελδηΫθαΝ ι Ϊ βε  β πέ λα βΝ πθΝ

παλαπΪθπΝ βθΝ εαζκΰΫθ β, λδακΰΫθ β, κθΝ αλδγησΝ λδαυθ, ηΫ βΝ δΪη λκ,Ν κζδεάΝ

πδφΪθ δαΝεαδΝηάεκμΝλδαυθέΝ Νπλπ κ υπέαΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμΝΫΰε δ αδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝ

Ϋΰδθ Ν ξλά β κυΝ θ λκτΝ πμΝ υπσ λπηαΝ ΰδαΝ β λδακΰΫθ βΝ Ν τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝ

υ λκπκθέαμ, τΰελδ β ξαηβζυθΝ εαδΝ υοβζυθ υΰε θ λυ πθΝ Ι , εαγυμΝ εαδΝ δ λ τθβ βΝ

υεσζπμΝ εαδΝ υ εσζπμ λδακίκζκτθ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ εαδΝ πκδεδζδυθέ υ σ απκ εκπ έΝ βΝ

εα αΰλαφάΝ υηπ λα ηΪ πθΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ υ άηα κμΝ εαδΝ πθΝ

πζ κθ ε βηΪ πθΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ υ δΝ σ κΝ Ν π δλαηα δεΫμΝ δα δεα έ μΝ αζζΪΝ εαδΝ κθ 

ηπκλδεσΝπκζζαπζα δα ησΝ βμΝαηπΫζκυ. 
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2 ΤΛΙΚ ΝΚ ΙΝΜ ΘΟ ΟΙ 

2.1 Π δλαηα δεσμΝγΪζαηκμΝ- υθγάε μ 

Ν δα δεα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ- λδακίσζβ βμ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΫζαί ΝξυλαΝ ΝγΪζαηκΝ

αθΪπ υιβμΝ ζ ΰξση θκυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ ηπ ζκζκΰέαμΝ κΝ Γ ππκθδεσΝ

Παθ πδ άηδκΝ γβθυθέΝΟΝγΪζαηκμΝλυγηέ βε Ν Ν υθγάε μΝ αγ λάμΝγ ληκελα έαμΝβηΝ±Ν1Ν

°ω,Ν ξ δεάμΝ υΰλα έαμΝ λίΣΝεαδΝφπ σμ,Ν απσΝ ζαηπ άλ μ, κπκγ βηΫθκυμ 40 - ηηΝ cmΝπΪθπΝ

απσΝ κΝπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσ, βηδκυλΰυθ αμΝΫ δΝ ξθβ Ϊ υθγάε μΝβηΫλαμΝεαδΝ εσ κυμΝ

ΰδαΝ εαΫιδΝεαδΝκε υΝυλ μΝαθ έ κδξαέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝπαλΫη δθαθΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ υθγάε μΝΰδαΝ

κΝ ί κηΪ μΝΧύökbayrakΝεέΪέ,Νβί1ί,ΝPengΝεέΪέ,ΝβίίκΨέ 

2.2 Π δλαηα δεσΝ ξΫ δκ 

θΪζκΰαΝ η Ν βθΝ εΪγ Ν πδηΫλκυμΝ π δλαηα δεάΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κυμΝ παλΪΰκθ μΝ πκυΝ

ι Ϊ βεαθΝ Ν αυ ά,Ν ξ δΪ βεαθ,Ν ηκθκπαλαΰκθ δεΪΝ π δλΪηα αΝ εαδΝ φαλησ βε Ν κΝ

θ ζυμΝ ΣυξαδκπκδβηΫθκΝ ξΫ δκέΝ Πλαΰηα κπκδάγβεαθΝ Ϋιδ π ηίΪ δμ η Ν IBA αθΪΝ

υπκε έη θκΝ – πκδεδζέαΝ εαδΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ παθαζάο πθΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκδάγβεαθΝαθΪΝ πΫηία βΝά αθΝ έεκ δ (ΠέθαεαμΝβέ1Ψέ 

 

 

 

τθκζκΝΝ π ηίΪ πθ π δλΪηα κμΩ 

Πκδεδζέα-Σηάηα Mαλέ 120 ppm 250 ppm 500 ppm 700 ppm 1000 ppm    τθκζκ 

1103 PμΝ Ϊ β,Ν
ΜΫ β,ΝΚκλυφάέ 

 

20x3
 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

360 

SO4μΝ Ϊ β,Ν
ΜΫ β,ΝΚκλυφάέ 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

360 

Dog Ridge: 

Ϊ β,ΝΜΫ β,Ν
Κκλυφάέ 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

360 

Cabernet Franc: 

Ϊ β,ΝΜΫ β,Ν
Κκλυφάέ 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

20x3 

 

360 

*Ο α ό  τ  πα α  α  φα γ  α  2ί ( α έμ τυ α )έ 1440 

ΠέθαεαμΝβέ1μΝΠαλκυ έα βΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ βμΝπ δλαηα δεάμΝ δα δεα έαμΝαθΪΝπκδεδζέα,Ν

ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝεαδΝ υΰεΫθ λπ βΝΙ έ 
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2.3 Φυ δεσΝυζδεσ 

Ν πδζκΰάΝ εαδΝ βΝ υζζκΰάΝ κυΝ φυ δεκτΝ υζδεκτΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν εα ΪΝ κΝ ηάθαΝ

ΙαθκυΪλδκέΝ πδζΫξγβεαθ εαδΝ υζζΫξγβεαθ εζβηα έ μΝ εαθκθδεάμΝ απβλσ β αμΝ ΰδαΝ κΝ εΪγ Ν

υπκε έη θκΝεαδΝπκδεδζέαΝπλκμΝ ιΫ α βΝΧ11ίγΝPaulsen, SO4, Dog Ridge, Cabernet FrancΨΝαπσΝ

βΝ ηβ λδεάΝ φυ έαΝ κυΝ αηπ ζυθαΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ ηπ ζκζκΰέαμΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ

Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝΧΰ πΰλαφδεσΝπζΪ κμΝγκκΝηκ΄Νηη΄΄,Νΰ πΰλαφδεσΝηάεκμΝβγκ γβ΄Ν1ζ΄΄,Ν

υοση λκΝγβΝηΨέΝΟδΝεζβηα έ μΝ ι Ϊ βεαθ εαδΝ πδζΫξγβεαθ υ ΝθαΝ έθαδ, απαζζαΰηΫθ μΝ

απσΝφυ κπαγκΰσθκυμΝηδελκκλΰαθδ ηκτμ,ΝεαθκθδεάμΝαπβλσ β αμΝη Νη κΰκθΪ δαΝ δα άηα αΝ

εαθκθδεκτΝηάεκυμ (ξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝεΪγ ΝπκδεδζέαμΝεαδ υπκε δηΫθκυ),Νη ΝεαζάΝαθΪπ υιβΝ

κυΝ ιυζυ κυμΝ αε υζέκυ,Ν η Ν π λδκλδ ηΫθβΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ εκτλκΝ ξλυηαΝ βμΝ θ λδυθβμ,Ν

εαζάμΝιυζκπκέβ βμ εαδΝαθ έ α βμ πμΝπλκμΝ βθΝ υ λκφάέΝΣκΝφυ δεσΝυζδεσΝ πδζΫξγβε  απσΝ

εζβηα έ μΝ τκ ηΫ λπθΝπ λέπκυ, πκυΝ ηαξέακθ αθΝεαδΝ δαξπλέακθ αθΝ Ν λέαΝ ηάηα αΝ πθΝ

60 cm αθΪζκΰα η Ν κΝ πλκ λξση θκΝ ηάηαΝ ΧίΪ βμ,Ν ηΫ βμ,Ν εκλυφάμΨέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ

κπκγ άγβεαθ Ν ηατλ μΝ αεκτζ μΝ πκζυαδγυζ θέκυΝ ηααέΝ η Ν ίλ ΰηΫθ μΝ π Ϋ μΝ υ Ν θαΝ

απκφ υξγ έΝβΝαφυ Ϊ π βΝ πθΝφυ δευθΝδ υθέΝ εκζκτγπμΝαπκγβε τ βεαθ ΝγΪζαηκΝοτιβμΝ

κυμΝ 1Ν °C ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμ υζζκΰάμ κυΝ απαλαέ β κυΝ φυ δεκτΝ

υζδεκτέ 

 βΝ τ λβΝφΪ βΝη αξ έλδ βμΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτ η αφΫλγβεαθ αΝηκ ξ τηα αΝ

απσΝ βθΝ υθ άλβ βΝεαδΝαθαθ υγβεαθ κδΝ κηΫμέΝΠλαΰηα κπκδάγβεαθ η λά δμΝ κυΝηάεκυμΝ

εαδΝ βμΝ δαηΫ λκυΝεαδΝεσπβεαθ κΝ ζδεσΝ κυμΝηάεκμέΝυΰε ελδηΫθαΝζηΝcmΝ Ναπσ α βΝ1Ν

cm απσΝ κθΝ ζ υ αέκΝ εσηίκΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμΝ η Ν δΪη λκΝ τλκυμΝ θ,ηΝ – 15 mm ΰδαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝεαδΝπΪθπΝαπσΝγ,ηΝcm βμΝεκλυφάμέΝΟδΝζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέΝ

αφαδλΫγβεαθ η Ν βΝ ίκάγ δαΝ ηίκζδα βλέκυ υ Ν θαΝ ιαδλ γ έΝ βΝ πέ λα βΝ κυμΝ βΝ

δ λΰα έαΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝθαΝαπκφ υξγ έΝβΝΫεπ υιβΝ κυμΝ κΝγΪζαηκΝαθΪπ υιβμέΝΣΫζκμΝ

Ϋγβεαθ Ν Ϋηα αΝ πθΝ ηΝηκ ξ υηΪ πθΝ Χ δεσθαΝβέ1Ψέ Τπάλι Νπλσθκδα αΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ

κυΝ φυ δεκτΝ υζδεκτ,Ν ηάεκμΝ εαδΝ δΪη λκμ ηκ ξ υηΪ πθΝ θαΝ υηφπθκτθΝ η Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ

πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝ φυ δεκτΝ υζδεκτΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ θκηκγ έαΝ εαδΝ βμΝ εκδθΫμΝ υπκυλΰδεΫμΝ

απκφΪ δμΝ π λέΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ βμΝ αηπΫζκυ (ΚΤ Ν βηκθιθήβλέλέβίίγΝ ΧΦ ΚΝ

1η1ιήβίίγΨΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βΝ βκβζθηήβίίθΝ ΧΦ ΚΝ 1β1βΨΝ ΚΤ ΨΝ εαγυμΝ εαδΝ η Ν

δΪφκλ μ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝΧΚose εαδΝGuleryuz, 2006, Waite εαδ may, 2005). 
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δεσθαΝβέ1μΝΥαλαε βλδ δεΪΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κυΝαλξδεκτΝφυ δεκτΝυζδεκτΝΧαλδ λΪΨΝ

εαδΝ κυΝ ζδεκτΝφυ δεκτΝυζδεκτΝΧ ιδΪΨέΝ 

2.4 Τπσ λπηαΝλδακΰΫθ βμΝ- τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμ 

Ν δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ - λδακίσζβ βμΝ Ϋΰδθ Ν πλπ κ τππμΝ Ν υ λκπκθδεσΝ

τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμΝ ΝιυζκπκδβηΫθα ηκ ξ τηα α βμΝαηπΫζκυΝΧ δεσθαΝβέβ). 

Χμ υπσ λπηαΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν απδκθδ ηΫθκΝ θ λσέΝ ΣκΝ θ λσΝ έθαδΝ υζδεσΝ τεκζαΝ

δαξ δλά δηκ,Ν αθαευεζυ δηκΝ εαδΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ τεκζβΝ εαδΝ Ϊη βΝ η ζΫ βΝ κυΝ λδαδεκτΝ

υ άηα κμΝ ξπλέμ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ η Ϋπ δ α φαληκΰΫμΝ εαγαλδ δευθΝ εαδΝ ξλπ δευθΝ

κυ δυθέΝ Νία δεάΝαλξάΝ κυΝ υ άηα κμ,Ν έθαδΝβΝ κπκγΫ β βΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝπΪθπΝ Ν

πζΪε μΝαπσΝ ζαφλτΝυζδεσΝ υΰε ελδηΫθαΝπζΪε μΝπκζυ λέθβμΝ δμΝκπκέ μΝ βηδκυλΰάγβεαθ 

κπΫμΝ δμΝ πδγυηβ ΫμΝαπκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝαθΪΝπ θ Ϊ μΝυ Ν

κΝ λδαδεσΝ τ βηαΝ θαΝ αθαπ υξγ έΝ εΪ πΝ απσΝ αυ ΫμΝ θυΝ κΝ υπΫλΰ δκΝ ηάηαΝ παλαηΫθ δΝ κΝ

πΪθπΝηΫλκμέΝΣα ηκ ξ τηα αΝ κπκγ άγβεαθ ηΫ αΝ δμΝ κπΫμΝ πθΝ βλδΰηΪ πθΝ Ν ίΪγκμΝ βΝ

εσηίπθΝ κυΝηκ ξ τηα κμέΝ θΝ υθ ξ έαΝκδΝπζΪε μΝηααέΝη Ν κΝφυ δεσΝυζδεσΝ κπκγ άγβεαθ Ν

απδκθδ ηΫθκΝ θ λσέΝ υ σΝ ίκβγΪΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ πζαευθΝ πμΝ ευζδση θκμΝ δηΪθ αμΝ εαδ 

δ υεκζτθ δΝ βθΝσπκδαΝη αεέθβ βΝεαδΝη αφκλΪΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝεα ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ

εαδΝαπκηΪελυθ βΝ κυέΝΣΫζκμΝ κΝυζδεσΝαυ σΝ έθαδΝ ζαφλτΝεαδΝπαλκυ δΪα δΝ τεκζβΝγλατ βΝ

ξπλέμΝθαΝπλκεαζ έΝαβηέαΝ δμΝλέα μΝΰδαΝ δμΝη Ϋπ δ αΝη λά δμέ 

Μ Ν αυ άΝ βΝ ηΫγκ κΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ - λδακίσζβ βμΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ Ν

ζ εΪθ μΝ σΰεκυΝ ζηΝ δΝ εαδΝ δα Ϊ πθμΝ πζΪ κυμμΝ ηιΝ cm,Ν ηάεκυμμΝ γλΝ cm,Ν τοκυμμΝ βκΝ cm,Ν

ξλυηα κμΝ ηατλκυέΝ ΟδΝ ζ εΪθ μΝ ΰ ηέακθ αθΝ η Ν απδκθδ ηΫθκΝ θ λσΝ εαδΝ κΝ πκζζαπζα δα δεσΝ

υζδεσΝ ά αθΝ υθ ξυμΝ ηίαπ δ ηΫθκΝ ’αυ σέΝ ΣκΝ θ λσΝ αθαθ πθσ αθΝ εΪγ Ν 1ηΝ βηΫλ μΝ εαδΝ

υηπζβλυθκθ αθΝ αθΪΝ τκΝ βΝ π λέπκυ βηΫλ μΝ βΝ πκ σ β αΝ πκυΝ ια ηδασ αθέΝ  κΝ τ βηαΝ

ΰδθσ αθΝ υθ ξάμΝ λκφκ σ β βΝκιυΰσθκυΝη Να λαθ ζέαΝβΝκπκέαΝ δκξΫ υ ΝαΫλαΝ Χγ,ηΝδήminΨΝ
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ηΫ αΝ κΝθ λσέΝ Ν υθ ξάμΝζ δ κυλΰέαΝαθ ζδυθΝαΫλαΝ ια φαζέα δΝ βθΝεαζάΝκιυΰσθπ βΝ βμΝ

λέααμ,Ν αυιΪθκθ αμΝ κΝ θΝ δαζτ δΝ κιυΰσθκΝ εαδΝ βΝ υ υλ υ βΝ φυ αζέ πθΝ αΫλαΝ βΝ

λδασ φαδλαέΝ υ σΝ έξ Ν πμΝ απκ Ϋζ ηαΝ βΝ υθ άλβ βΝ κυΝ θ λκτΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ

π δλΪηα κμ,ΝαφκτΝ Ν κΝθ λσΝυπσΝεέθβ βΝ θΝαθαπ τ κθ αδ ηδελκκλΰαθδ ηκέ σ κΝ τεκζαΝ

εαδΝ αξΫπμΝ σ κΝ κΝ Ϊ δηκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ δκξΫ υ βΝ κυΝ απαλαέ β κυΝ κιυΰσθκυΝ πκυΝ

ξλ δΪα αδΝεα ΪΝ δμΝίδκξβηδεΫμΝ δα δεα έ μΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝΧPeng εέΪ,ΝβίίκΨέ 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝβέβμΝΆπκοβΝπ δλαηα δεκτΝ υ άηα κμΝ πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμΝη Νηκ ξ τηα αΝ

αηπΫζκυΝ κΝγΪζαηκ αθΪπ υιβμΝΧαλδ λΪΨΝεαδΝ ξ δαΰλαηηα δεάΝαπ δεσθδ βΝ κυΝσζκυΝ

υ άηα κμΝΧ ιδΪΨέ 

2.5 Παλα ε υάΝ δαζυηΪ πθΝΙ  

Ν παλα ε υά,Ν απκγάε υ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ δαζυηΪ πθΝ Ι Ν Ϋΰδθ  τηφπθαΝ η Ν

πλπ σεκζζκΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ εαδΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ

(Satisha εέΪέ, 2008, Hartman εέΪέ, 1997). ΓδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ αλξδεΪ πυεθκτΝ δαζτηα κμΝ

Ι , αυΰέ βεαθ 1ίΝ gΝ δθ κζυζκίκυ υλδεκτΝ κιΫκμΝ Ν αθαζυ δεσΝ αυΰσΝ αελδί έαμ,Ν αΝ κπκέαΝ

δαζτγβεαθ Ν ηδελάΝ πκ σ β αΝ δαζτηα κμΝ ηίΣΝ αδγαθσζβμΝ – θ λκτέΝ θΝ υθ ξ έαΝ Ν

κΰεκη λδεάΝφδΪζβΝ υηπζβλυγβε  κΝσΰεκμΝη Ν κΝπαλαπΪθπΝ δΪζυηαΝ Ν ζδεσΝσΰεκΝ1ίίίΝ

mlέΝ Ν δΪζυ βΝΫΰδθ  Νπκ άλδΝαΫ πμΝ κπκγ βηΫθκΝ Νηαΰθβ δεσΝαθα υ άλαΝη Ν ζαφλΪΝ

γΫληαθ βΝηΫξλδΝπκυΝθαΝΰέθ δΝπζάλβμΝ δαζυ κπκέβ βΝ κυΝΙ έΝ πσΝ βθΝπαλαπΪθπΝ δα δεα έαΝ

πλκετπ δΝαλξδεσΝ δΪζυηαΝ υΰεΫθ λπ βμΝ1ίίίίΝppmέΝΓδαΝ βθΝπαλα ε υάΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝ

υΰε θ λυ πθΝ ΰδαΝ δμΝ π ηίΪ δμ ΧΜΪλ υλαμ: 0 ppm, 120 ppm, 250 ppm) ζάφγβε  βΝ

απαδ κτη θβΝπκ σ β αΝαπσΝ κΝαλξδεσΝ δΪζυηαΝεαδΝ υηπζβλυγβε  η Ναπδκθδ ηΫθκΝθ λσΝ Ν

ζδεσΝσΰεκΝ1Νζέ λκυέΝ 
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ΓδαΝ βθΝ παλα ε υάΝ πθΝ πυεθυθΝ δαζυηΪ πθΝ (500 ppm, 700 ppm, 1000 ppm) 

ζάφγβε  βΝαπαδ κτη θβΝπκ σ β αΝαπσΝ κΝπυεθσ αλξδεσ δΪζυηαΝεαδΝ παλα ε υΪ βεαθ κδΝ

παλαπΪθπΝ υΰε θ λυ δμΝ Ν ζδεσΝ σΰεκΝ 1Ν ζέ λκυ,Ν η Ν δΪζυηαΝ ηίΣΝ αδγαθσζβμ – θ λκτ, 

σππμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝπαλα ε υάμΝ κυΝαλξδεκτΝ δαζτηα κμΝΙ ΝΧΠέθαεαμΝβέβΨέΝΜ ΪΝ κΝ

πΫλαμΝ βμΝ πλκ κδηα έαμΝ σζπθΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ αζεκκζδευθΝ δαζυηΪ πθΝ Ι ,Ν αυ ΪΝ

απκγβε τ βεαθ ΝηπκυεΪζδαΝαπσΝα λαθάΝυζδεσΝ υΰε ελδηΫθαΝΰυαζέ,Ν Ν υθγάε μΝοτιβμΝβΝ

°ωΝαπκυ έαΝφπ σμ, Ϋ δΝυ ΝθαΝ δα βλβγκτθΝεαδΝθαΝαπκφ υξγ έΝβΝφπ κ δΪ πα βΝ κυμέ 

ΠέθαεαμΝ βέβμΝ Παλα ε υάΝ πυεθυθΝ αζεκκζδευθΝ δαζυηΪ πθΝ εαδΝ αλαδυθΝ υ α δευθΝ

δαζυηΪ πθ απσΝαλξδεσ δΪζυηαΝΙ Ν(10000 ppm),ΝΰδαΝ δμΝ π ηίΪ δμ αΝηκ ξ τηα αΝ

πλκμΝλδακΰΫθ βέ 

ΠυεθΪΝαζεκoζδεΪΝ δαζτηα αΝαπσ κ αλξδεσ (10000 ppm) 

Σ ζδεάΝ υΰεΫθ λπ β  Ι ΝαθΪ ζέ λκ 

ppm  ml 

500  50 

700  70 

1000  100 

λαδΪΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝαπσΝ κΝαλξδεσ (10000 ppm) 

Σ ζδεάΝ υΰεΫθ λπ β  Ι ΝαθΪ ζέ λκ 

ppm  ml 

0  0 

120  12 

250  25 

 

2.6 φαληκΰάΝ δαζυηΪ πθΝΙ  

H φαληκΰάΝ πθΝλυγηδ υθΝαθΪπ υιβμΝεα ΪΝ κθΝπκζζαπζα δα ησΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ

ΰέθ αδΝ η Ν η γσ κυμΝ σππμΝ βΝ πέπα βΝ η Ν εσθβ,Ν η Ν ο εα ησΝ υ α δεκτΝ δαζτηα κμ,Ν η Ν βΝ

ηΫγκ κΝ βμΝαλΰάμΝ ηίΪπ δ βμΝ ΝαλαδΪΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝΰδαΝη ΰΪζκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝεαδΝ

βμΝ ΰλάΰκλβμΝ ηίΪπ δ βμΝ Ν πυεθΪ,Ν υθάγπμΝ αζεκκζδεΪΝ δαζτηα αΝ ΰδαΝ ηδελσΝ ξλκθδεσΝ

δΪ βηαέΝ 

 βθΝ πΫηία βΝ κυΝ ηΪλ υλαΝ θΝ Ϋΰδθ Ν εΪπκδαΝ φαληκΰάέΝ ΟδΝ π ηίΪ δμ Ι Ν δμΝ

υΰε θ λυ δμΝ1βί ppm εαδΝβηίΝppm Ϋΰδθαθ η Ν βΝηΫγκ κΝαλΰάμΝ ηίΪπ δ βμΝ βμΝίΪ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ αΝβ,ηΝcm ΰδαΝβζΝυλ μΝπλδθΝ βΝ κπκγΫ β βΝ κυμΝ κΝυπσ λπηαΝλδακΰΫθ βμΝ

- λδακίκζέαμέΝ ΝσζβΝ δα δεα έαΝΫζαί  ξυλαΝ Ν εδΪΝεαδΝ Νγ ληκελα έαΝπ λέπκυΝβίΝ°ωέΝΟδΝ
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π ηίΪ δμ πθΝαζεκκζδευθΝ δαζυηΪ πθΝΙ Ν Ν υΰε θ λυ δμ 500 ppm, 700 ppm εαδΝ1ίίίΝ

ppm Ϋΰδθαθ η Ν βΝηΫγκ κΝΰλάΰκλβμΝ ηίΪπ δ βμΝ βμΝίΪ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ αΝβ,ηΝcm ΰδαΝ

θίΝ υ λσζ π α. Χ δεσθαΝβέγ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝβέγ: π ηίΪ δμ Ι Νη Ν βΝηΫγκ κΝΰλάΰκλβμΝ ηίΪπ δ βμΝ ΝπυεθΪΝαζεκκζδεΪΝ

δαζτηα αΝΰδαΝΫθαΝζ π σΝΧαλδ λΪΨΝεαδΝαλΰάμΝ ηίΪπ δ βμΝ ΝαλαδΪΝυ α δεΪΝ δαζτηα αΝ

ΰδαΝβζΝυλ μΝΧ ιδΪΨέ 

2.7 Μ λά δμ 

ΟδΝ η λά δμΝ ζάφγβ αθΝ η ΪΝ απσΝ ιάθ αΝ βηΫλ μ απσΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ κΝ τ βηαΝ πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμέΝ υΰε ελδηΫθαΝ η λάγβεαθΝ εαδΝ

πκ κ δεκπκδάγβεαθ,Ν κΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμ,Ν βζα ά,Ν βΝ τπαλιβΝ άΝ σξδΝ λδαυθ,Ν κΝ πκ κ σΝ

εαζζκΰΫθ βμ,Ν βζα ά,Ν βΝτπαλιβΝάΝσξδΝα δαφκλκπκέβ κυΝ δ κτΝ κΝ βη έκΝλδακΰΫθ βμ,ΝκΝ

αλδγησμΝ πθΝ λδαυθ,Ν κΝ υθκζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθ,Ν βΝ ηΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ εαδΝ βΝ υθκζδεάΝ

πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ αθΪΝ ησ ξ υηαέΝ ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ λδυθΝ πλυ πθΝ η ΰ γυθΝ ΰδθσ αθΝ

κπ δεάΝ ηαελκ εκπδεάΝ εα αηΫ λβ β,Ν θυΝ ΰδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ κζδεκτΝ ηάεκυμ,Ν βμΝ

δαηΫ λκυΝ εαδΝ βμΝ κζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ ξλβ δηκπκδάγβε Ν αλπ άμΝ

υοβζάμΝ υελέθ δαμΝ εαδΝ η Ϋπ δ αΝ αθΪζυ βΝ δεσθαμ η Ν κΝ ζκΰδ ηδεσΝϊTΝ softwareΝ Χϊelta-T 

Scan version 2.04: Delta-T Devices Ltd, Burrwell, Cambridge, UK) (Bilalis εέΪέ, 2013, 

Kokko εέΪέ, 1993). 

Ν αλξάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝη γσ κυΝυπκζκΰδ ηκτΝ πθΝφυ δευθΝη ΰ γυθΝ βμΝλέααμΝ

απσΝ κΝ ζκΰδ ηδεσΝ αθΪζυ βμΝ δεσθαμΝ ία έα αδΝ βθΝ ευζδθ λδεάΝ φτ βΝ κυΝ λδαδεκτΝ

υ άηα κμέΝΈ δΝ κΝ δ δΪ α κΝκζδεσΝ ηία σθΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝη α λΫπ αδΝη Ν
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ηαγβηα δεκτμΝ τπκυμΝυπκζκΰέακθ αμΝ βθΝ κζδεάΝ λδαδεάΝ πδφΪθ δα, β ηΫ β δΪη λκΝεαδΝ κΝ

κζδεσΝηάεκμ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ.  

Ν ηΫγκ κμ αθΪζυ βμΝ δεσθαμΝ ζΫΰξγβε Ν ΰδαΝ βθΝ αελέί δαΝ πθ η λά πθΝ η Ν βΝ

ξλά βΝευζδθ λδευθΝ αθ δε έη θπθ, υΰε ελδηΫθαΝεαζπ έπθΝ ΰθπ άμΝ δαηΫ λκυΝεαδΝ ηάεκυμΝ

εαγυμΝ εαδΝ ηάηα κμΝ λέααμΝ σπκυΝ η λάγβεαθΝ η Ν ξΪλαεαΝ εαδΝ βζ ε λκθδεσΝ παξτη λκΝ αΝ

φυ δεΪΝη ΰΫγβΝ βμΝ δαηΫ λκυΝεαδΝ κυΝκζδεκτΝηάεκυμέΝΣαΝ έΰηα αΝαθαζτγβεαθΝκζσεζβλα,Ν

Ν ηάηα αΝεαδΝ Ν δαφκλ δεκτμΝπλκ αθα κζδ ηκτμέΝ 

ΟΝυπκζκΰδ ησμΝ πθΝυπσΝ δ λ τθβ βΝξαλαε βλδ δευθΝ πθΝλδαυθΝΰδθσ αθΝ ΝγΝ Ϊ δαέΝ

ΣαΝηκ ξ τηα αΝαπκηαελτθκθ αθ απσΝ κΝυπσ λπηα,Ν θΝ υθ ξ έαΝκδΝλέα μΝαπκεσπ κθ αθΝεαδΝ

κπκγ κτθ αθΝ Ναπκλλκφβ δεσΝξαλ έΝΰδαΝ1 - βΝζ π ΪΝΰδαΝθαΝΰέθ δΝεαζάΝαπκ λΪΰΰδ βΝυ Ν

θαΝηβθΝπαλ ηίαέθκυθΝ αΰσθ μΝτ α κμΝ δμΝη λά δμέΝ εκζκτγπμΝκδΝλέα μΝ ηαξέακθ αθΝ Ν

ηάηα αΝεαδΝ κπκγ κτθ αθΝ βθΝ πδφΪθ δαΝ κυΝ αλπ άΝη Ν λσπκΝπκυΝθαΝηβθΝΫλξκθ αδΝ Ν

παφάΝ βΝ ηδαΝ η Ν βθΝ Ϊζζβέ Πλδθ β ηΫ λβ βΝ πθΝ φυ δευθΝ ξαλαε βλδ δευθ Ϋΰδθ Ν κεδηάΝ

ξλυ βμΝ πθΝλδαυθΝη Νξλπ δεά, υΰε ελδηΫθαΝ δθδεάΝη ζΪθβΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝαθΪζυ βΝ βμΝ

δεσθαμΝ πλΪΰηαΝ πκυΝ θΝ ελέγβε Ν αθαΰεαέκΝ αφκτΝ ζσΰπ βμΝ εαγαλσ β αμΝ κυΝ λδαδεκτΝ

υ άηα κμΝζσΰπ κυΝυπκ λυηα κμΝ κυΝθ λκτ, αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝαθΪζυ βμΝ θΝ έξαθΝ

δαφκλΫμΝη αιτΝξλπηα δ ηΫθπθΝεαδΝηβΝλδαυθέ Ν Ϊλπ βΝΰδθσ αθΝ ΝαθΪζυ βΝγίίΝdpiΝεαδΝ

κδΝ δεσθ μΝαπκγβε τ βεαθ ΝηκλφάΝtifέΝ εκζκτγπμΝΰέθκθ αθΝκδΝαθαζτ δμΝ πθΝ δεσθπθΝη Ν

κΝζκΰδ ηδεσΝdtΝscanΝεαδΝβΝεα αΰλαφάΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθέΝ υ άΝβΝ δα δεα έαΝΰδθσ αθΝΰδαΝ

εΪγ Νησ ξ υηαΝι ξπλδ ΪΝΧ δεσθαΝ2.4).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 δεσθαΝ βέζμΝ Παλκυ έα βΝ λδακίσζβ βμΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ πλκμΝ ιΫ α βΝ Χαλδ λΪΨ,Ν δεσθαμΝ

απσΝ βθΝ δα δεα έαΝ Ϊλπ βμΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμΝ η Ν αλπ άΝ υοβζάμΝ υελέθ δαμΝ

ΧηΫ βΨΝΝεαδΝ δΪΰλαηηαΝαθΪζυ βμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝεαδΝ ιαΰπΰάμΝαπκ ζ ηΪ πθΝ

απσΝ κΝπλσΰλαηηαΝDt - scan Χαλδ λΪΨέ 
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2.8  α δ δεάΝαθΪζυ β 

Ν α δ δεάΝαθΪζυ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ πθΝπ δλαηΪ πθΝΫΰδθ Νη Ν κΝπλσΰλαηηαΝ

JumpΝ1ίέίΝΧSχSΝInstituteΝIncΨέΝ Ν βηαθ δεσ β αΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ ζΫΰξγβε Νη ΝαθΪζυ βΝ

βμΝ δα πκλΪμΝΧχnalysisΝofΝVarianceΨέΝ Ν τΰελδ βΝ πθΝηΫ πθΝΫΰδθ Νη Ν βΝηΫγκ κΝStudent’sΝ

T - tests,Ν Ν πέπ κΝ βηαθ δεσ β αμΝΡΝ≤ ί,ίηέΝ βθΝπαλΪγ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝκδΝηΫ κδΝ

σλκδΝ πκυΝ αεκζκυγκτθ αδΝ απσΝ δαφκλ δεΪΝ ΰλΪηηα αΝ βμΝ ζα δθδεάμΝ αζφαίά κυΝ δαφΫλκυθΝ

α δ δευμΝ βηαθ δεΪέΝ 
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3 ΠΟΣ Λ Μ Σ Ν 

3.1 πκ ζΫ ηα αΝη λά πθ αθΪΝ πΫηία βΝΙ  

3.1.1 SO4 

ΣαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν ηΫ βμΝ εαδΝ εκλυφάμΝ ευηΪθγβεαθΝ

αθ έ κδξαΝ Ν τλκμΝ ίΣΝ - 75%, 0% - ηηΣΝ εαδΝ ίΣΝ - 45%.  βθΝ πΫηία β 250 ppm αΝ

υοβζκ ΫλαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμ παλα βλάγβεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν ηΫ βμΝ εαδΝ

εκλυφάμΝ ΧιηΣ,Ν ηηΣ,Ν ζηΣΝ Ψ η Ν πκ κ δαέαΝ δαφκλΪΝ απσΝ κΝ ηΪλ υλαΝ 55Σ,Ν γηΣΝ εαδΝ γηΣΝ

αθ έ κδξαέΝΣαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝ κυμΝ λ δμΝ τπκυμΝηκ ξ υηΪ πθΝ βθΝ πΫηία βΝ

πθΝ 1ίίίΝ ppmΝ ά αθΝ ηβ θδεΪ,Ν ζσΰπΝ ηφΪθδ βμΝ πδγαθυμΝ κιδεσ β αμΝ βθ υΰεΫθ λπ β 

αυ ά (ΓλΪφβηα 3.1).  

 κ ΓλΪφβηαΝ3.2 αΝαπκ ζΫ ηα α έξθκυθΝσ δΝβΝ πΫηία βΝβηίΝppmΝπαλκυ έα Ν αΝ

υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ ΧηηΣ,Ν ζίΣΨέΝ ΣαΝ

ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ παλκυ έα αθΝ κΝ υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ ΧγηΣΨΝ βθΝ

πΫηία βΝ ηίίΝ ppm η Ν ηδελάΝ δαφκλΪΝ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ πθΝ βηίΝ ppm. Ο ηΪλ υλαμΝ 

παλκυ έα  ηβ θδεΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ε σμΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν πκυΝ

ξβηΪ δ αθΝ λέα μΝ Ν ξαηβζΪΝ πκ κ ΪΝ Χ1ηΣΨΝ Χ δεσθαΝ γέ1ΨέΝ ΣαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ

κυμΝ λ δμΝ τπκυμΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βθΝ πΫηία βΝ πθΝ 1ίίίΝ ppmΝ ά αθΝ ηβ θδεΪ,Ν ζσΰπΝ

ηφΪθδ βμΝπδγαθυμΝ κιδεσ β αμΝ βθΝΝ υΰεΫθ λπ βΝαυ ά Χ δεσθαΝγέγΨ.  βθ πΫηία βΝιίίΝ

ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν κΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ ά αθΝ εα ΪΝ ηΣΝ υοβζσ λκΝ απσΝ κΝ

πκ κ σΝεαζκΰΫθ βμ έξθκθ αμΝσ δΝκΝεΪζκμΝ θΝ έθαδΝπΪθ αΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ λδαυθ. Γ θδεΪΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ευηΪθγβεαθΝ Ν ξαηβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

απσΝ αΝαθ έ κδξαΝεαζκΰΫθ βμέ 

ΣκΝ ΓλΪφβηαΝ γέγΝ παλκυ δΪα δΝ κθΝ ηΫ κ σλκ αλδγηκτ λδαυθΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ κυΝ

υπκε δηΫθκυΝSτ4 αθΪΝ πΫηία βΝ Ι έΝΟΝηΫ κμ σλκμ λδαυθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πΫηία βΝ Ι Ν

ευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝβ,1γΝ– 11,λ1Ν αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν1,θι – ζ,θΝηΫ βμΝεαδΝη,κγΝ– 6,57 

εκλυφάμέΝΟδΝ π ηίΪ δμΝ κυΝηΪλ υλα εαδΝ πθΝ1ίίίΝppmΝ θΝΫ π αθΝλέα μΝ ε σμΝ βμΝπλυ βμΝ

πΫηία βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμέΝΟΝυοβζσ λκμΝηΫ κμ σλκμ λδαυθΝΧ11,λ1ΨΝπαλα βλάγβε Ν

βθΝ πΫηία βΝβηίΝppmΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χ δεσθαΝγέβΨέΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝ

εκλυφάμΝη ΰαζτ λκμ ηΫ κμΝσλκμ λδαυθΝπαλα βλάγβε  βθ πΫηία βΝηίίΝppmΝξπλέμΝσηπμΝ

α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝη αιτΝ πθΝΪζζπθΝ π ηίΪ πθέ 
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Ν ηΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πΫηία βΝ Ι Ν ευηΪθγβε Ν ΰδαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝί,κθΝ– 1,βιΝmm,ΝηΫ βμΝ1,ί1 – 1,βηΝmmΝεαδΝεκλυφάμΝ1,ί1Ν– 1,04 mmέΝ Ν

η ΰαζτ λβΝηΫ β δΪη λκμΝλδαυθΝ Χ1,βιΝmmΨΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝβηίΝppmΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmέΝ ΟΝ

η ΰΪζκμΝηΫ κμΝσλκμ αλδγηκτ λδαυθΝ θΝκ άΰβ Ν Νλέα μΝηδελάμΝ δαηΫ λκυΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμ βμΝ πΫηία βμ 250 ppm, ζσΰπ πδγαθυμ κυΝ υοβζκτΝ απκγβ αυλδ ηκτΝ εαδΝ βμΝ

πέ λα βμΝ κυΝΙ έΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝβΝυοβζσ λβ ηΫ β δΪη λκμΝλδαυθΝΧ1,βηΝmmΨΝ

παλα βλάγβε  βθΝ πΫηία βΝ ιίίΝ ppm πδγαθυμΝ ζσΰπΝ κυΝ ηδελκτΝ ηΫ κυΝ σλκυ αλδγηκτΝ

λδαυθΝπκυΝ ξβηα έ βεαθΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ πΫηία βΝξπλέμΝσηπμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ

δαφκλΫμΝη Ν δμΝΪζζ μ π ηίΪ δμ (ΓλΪφβηα 3.4).  

ΣκΝκζδεσΝηάεκμ λδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝζκι,λθ - γβ1κ,κιΝmmΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμ,Ν λζζ,19 – ζζβθ,κλΝmmΝ ηΫ βμΝ εαδΝ γλκκ,θγ - ζίγβ,1θΝmmΝ εκλυφάμέΝ ΣκΝ υοβζσ λκΝ

κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ παλα βλάγβε  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ίΪ βμΝ βθΝ πΫηία βΝ βηίΝ

ppmΝ αεκζκυγκτη θκ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmέΝ Ν πΫηία βΝ βηίΝ ppmΝ Ϋ π Ν κΝ

η ΰαζτ λκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ εαδΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪΝη Ν βθΝ πΫηία βΝηίίΝppmέΝ  γ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ Νπαλα βλ έ αδΝ δμΝξαηβζΫμΝ

υΰε θ λυ δμΝ κυ αφκτΝ πΫλαθΝ βμΝ πΫηία βμΝ βηίΝ ppm κΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ η δυθ αδΝ

(ΓλΪφβηα 3.5). 

ώΝ κζδεάΝ πδφΪθ δα λδαυθΝ ευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝ ηηι,λβ - 4018,48 mm
2
 ΰδαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Νκιη,76 – 4528,71 mm
2
 ηΫ βμΝεαδΝγληη,1λΝ - 4192,49 mm

2
 εκλυφάμέΝ  

υοβζσ λβΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝπαλα βλάγβε  αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝίΪ βμΝ βθΝ πΫηία βΝ

250 ppm αεκζκυγκτη θβ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmέΝ Ν πΫηία βΝ βηίΝ ppmΝ Ϋ π Ν βθΝ

η ΰαζτ λβΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ εαδΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη Ν βθΝ πΫηία βΝηίίΝppmέΝ Νγ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ Νπαλκυ δΪα αδΝ

δμΝξαηβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ βμΝαυιέθβμ,ΝαφκτΝ Ν υΰε θ λυ δμΝη ΰαζτ λβμΝ πθ 250 ppm 

παλα βλ έ αδΝη έπ βΝ βμΝκζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝλδαυθΝ(ΓλΪφβηα 3.6). 
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ΓλΪφβηα 3.1: ΚαζκΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Sτ4, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.2: ΡδακΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨέ 

 

ΡδακΰΫθ βΝυπκε έη θκυ SO4 

ΚαζκΰΫθ β υπκε έη θκυ SO4 
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ΓλΪφβηα 3.3: ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝSO4, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.4: ΜΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝυπκε δηΫθκυΝSO4 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝυπκε δηΫθκυΝSO4 
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ΓλΪφβηα 3.5: ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝSO4, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.6: ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δα λδαυθΝυπκε δηΫθκυΝSO4 

ΟζδεσΝηάεκμ λδαυθΝυπκε δηΫθκυΝSO4 
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δεσθαΝγέ1: ΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ (αλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝηΪλ υλαΝ κΝυπκε έη θκΝSO4. 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέβμΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΧαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝβηίΝppm κΝυπκε έη θκΝSO4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

δεσθαΝ γέγμΝ ΡδακΰΫθ βΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ ΧαΨ,Ν ηΫ βμΝ ΧίΨΝ εαδΝ εκλυφάμΝ ΧΰΨΝ βμΝ

πΫηία βμΝ700 ppm. πΫηία βΝ1ίίίΝppm ( ΨΝ κΝυπκε έη θκΝSO4. 

ΧαΨ ΧίΨ ΧΰΨ Χ Ψ 
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3.1.2 1103 Paulsen  

ΣαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πΫηία βΝ Ι Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ

ηΫ βμΝ εαδΝ εκλυφάμΝ ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμΝ 45% - 95%, 10% - κίΣΝ εαδΝ ίΣΝ - 60ΣέΝ ΣαΝ

υοβζκ ΫλαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ βη δυγβεαθΝ βθΝ πΫηία βΝηίίΝ

ppm  Νπκ κ σΝληΣ,Ναεκζκυγκτη θαΝαπσΝ βθΝ πΫηία βΝβηίΝppm Νπκ κ σΝλίΣέΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ παλα βλάγβεαθΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ βηίΝ ppm εαδΝ

500 ppm (80%) η Ν πκ κ δαέαΝ δαφκλΪ απσΝ κΝ ηΪλ υλαΝ ιίΣέΝ Φαέθ αδ,Ν πμΝ Ϊ β, σ δΝ αΝ

πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝαυιΪθκθ αδΝσ κΝαυιΪθ αδΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝΙ ΝηΫξλδΝ βθΝ πΫηία βΝ

500 ppm εαδΝ αεκζκτγπμΝ παλα βλ έ αδΝ η έπ βΝ κυΝ πκ κ κτΝ αυ κτέΝ ιαέλ βΝ απκ ζ έΝ β 

πΫηία βΝ πθΝ1000 ppm αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝπκυΝπαλκυ έα  κΝυοβζσ λκΝπκ κ σΝ

εαζκΰΫθ βμΝΧθίΣΨΝΧΓλΪφβηα 3.7). 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα α κ ΓλΪφβηα γέκΝ έξθκυθΝσ δΝβΝ πΫηία βΝηίίΝppmΝπαλκυ έα  αΝ

υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ ΧλίΣ,Ν θίΣΨ Χ δεσθαΝ

3.6), αεκζκυγκτη θβΝαπσΝ βθ πΫηία βΝβηίΝppmΝΧηίΣ,ΝζίΣΨ Χ δεσθαΝγέηΨ. ΣαΝηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμΝπαλκυ έα αθΝ κΝυοβζσ λκΝπκ κ σ λδακΰΫθ βμΝΧηίΣΨΝ βθΝ πΫηία βΝ1ίίίΝppmέΝ

ΟΝηΪλ υλαμΝπαλκυ έα Νξαηβζσ λαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ θΝ υΰελέ δΝη Ν δμΝ π ηίΪ δμ 

Ι , εα α δεθτκθ αμΝ βμΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ Ν βΝλδακΰΫθ βέΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ

κυ ηΪλ υλα παλα βλάγβε  υοβζσΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμΝ(45%) πδγαθυμΝζσΰπΝ βμΝ υεκζέαμ 

λδακΰΫθ βμΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP Χ δεσθαΝγέζΨέΝ 

ΟΝηΫ κμΝσλκμ λδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝγ,ββΝ– 1ζΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Νη,86 – 

1θ,θΝ ηΫ βμΝ εαδΝ γ,κΝ – 1ί,γκΝ εκλυφάμ (ΓλΪφβηαΝ γέλ).  κΝ ηΪλ υλαΝ παλα βλάγβε Ν κΝ

ηδελσ λκμΝηΫ κμΝσλκμ λδαυθΝ α ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμέΝΟΝυοβζσ λκμΝηΫ κμΝσλκμ 

λδαυθΝΧ1ζΨΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝιίίΝppm αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝη ΰαζτ λκΝηΫ κΝσλκ λδαυθΝΫ π ΝβΝ πΫηία βΝ1ίίίΝppm, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪΝ η αιτΝ πθΝ ΪζζπθΝ π ηίΪ πθ Χ δεσθαΝ γέιΨέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ

αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν παλα βλάγβε Ν ατιβ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ

ξβηα δαση θπθΝλδαυθΝεΪ δΝπκυΝ θΝά αθΝ σ κΝεαγαλσ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμ, αΝΝκπκέαΝ

παλα βλάγβε ΝκΝη ΰαζτ λκμΝηΫ κμΝσλκμ λδαυθΝ βθΝ πΫηία βΝ πθΝβηίΝppm. 

Ν ηΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πΫηία βΝ ευηΪθγβε Ν ΰδα αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝί,ιλΝ– 1,27 mm,ΝηΫ βμΝί,κβΝ– 1,γβΝmmΝεαδΝεκλυφάμΝί,λβΝ– 1,43 mmέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝβΝη ΰαζτ λβΝηΫ β δΪη λκμΝλδαυθΝΧ1,βιΨΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝιίίΝppm η Ν

α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ δμΝ π ηίΪ δμΝηΪλ υλα, 120 ppm, 250 ppm εαδΝ1ίίί 
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ppmέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ βΝ υοβζσ λβΝ ηΫ β δΪη λκμΝ λδαυθΝ Χ1,γβΝmmΨΝ βη δυγβε Ν

βθΝ πΫηία βΝ1ίίίΝppm, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ βθΝ πΫηία βΝιίίΝppm. 

Φαέθ αδΝσ δΝκ η ΰαζτ λκμΝηΫ κμ σλκμΝαλδγηκτ λδαυθ Ν ξΫ βΝη Ν κΝηΪλ υλα, κΝκπκέκμ 

ξβηα έ βε Ν δμΝ π ηίΪ δμΝη ΝΙ , η έπ Ν ζαφλΪΝ βΝηΫ βΝ δΪη λκΝλδαυθΝ δμΝξαηβζΫμΝ

υΰε θ λυ δμΝ Ι Ν Χ1βίΝppm,ΝβηίΝppmΨ,Ν πλΪΰηαΝ κΝκπκέκ,Ν σηπμ, θΝπαλα βλάγβε Ν δμΝ

π ηίΪ δμΝ η Ν υοβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝ Ι έΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ παλκυ δΪ βε Ν βΝ

η ΰαζτ λβΝηΫ βΝ δΪη λκμ λδαυθΝ(1,43 mmΨΝ βθΝ πΫηία βΝ500 ppm, αεκζκυγκτη θβΝαπσΝ

κΝηΪλ υλαΝΧ1,γηΝmm)έΝΣκΝαπκ Ϋζ ηαΝαυ σΝπδγαθυμ θαΝπλκΫευο ΝζσΰπΝ κυΝηδελκτΝαλδγηκτΝ

λδαυθΝπκυΝ ξβηα έ βεαθ,ΝαφκτΝ δμΝ π ηίΪ δμΝβηίΝppm εαδΝιίίΝppm πκυΝπαλκυ δΪ βε Ν

η ΰαζτ λκμΝ ηΫ κμΝ σλκμΝ λδαυθ, βΝ ηΫ β δΪη λκμΝ λδαυθΝ ά αθΝ ηδελσ λβΝ η Ν α δ δευμΝ

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ υιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν

παλκυ δΪα αδΝ ατιβ β βμΝ ηΫ βμ δαηΫ λκυΝ λδαυθ, αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμ, θΝ

αθ δγΫ δΝη Ν α ηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ αΝκπκέα παλα βλ έ αδΝη έπ βΝ βμΝηΫ βμΝ δαηΫ λκυ 

πδγαθυμ ζσΰπΝ κυΝηδελσ λκυΝαπκγβ αυλδ ηκτΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ (ΓλΪφβηα 3.10).  

ΣκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝιζί,ζκΝ- ιίλθ,βγΝmmΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμ,Ν 1ληγ,92 – γη1κ,ίζΝmmΝηΫ βμΝ εαδΝ ληβΝ - ηλιθ,ίγΝmmΝεκλυφάμέΝΜ ΰαζτ λκ κζδεσΝ

ηάεκμΝ λδαυθΝ παλα βλάγβε  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ βμ πΫηία βμ 120 ppm, 

αεκζκυγκτη θκ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ ιίίΝ ppm, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ δμΝ

υπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ Ν πΫηία βΝ1βίΝppmΝΫ π Ν κΝη ΰαζτ λκ κζδεσΝηάεκμ λδαυθ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμ.  πΫηία βΝ βηίΝ ppm παλκυ έα Ν κΝ η ΰαζτ λκ κζδεσΝ ηάεκμΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ αεκζκυγκτη θβΝ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppm ξπλέμΝ α δ δευμΝ

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝ τκέΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ βμΝ πΫηία βμΝηίίΝppm,Ν κΝ

αυιβηΫθκΝκζδεσΝηάεκμΝ θΝκφ έζ αδΝ κθΝη ΰΪζκΝαλδγησΝλδαυθΝαζζΪΝαθ έγ αΝφαέθ αδΝσ δΝκΝ

ηδελσμΝαλδγησμΝ κυμΝΧγ,ιηΨΝκΝεαζσμΝαπκγβ αυλδ ησμΝεαδΝ κΝΙ Νκ άΰβ αθΝ βθΝεα ΪΝηάεκμΝ

ατιβ βΝ πθΝλδαυθ (ΓλΪφβηα 3.11). 

ώΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ ευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝ ιζθ,ίιΝ - 6057,75 mm
2
 ΰδαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν1ιβθ,γλΝ– 4532,45 mm
2
 ηΫ βμΝεαδΝκλβ,λκ - 6774,60 mm

2
 εκλυφάμέΝΟδΝ

π ηίΪ δμΝ 1βί ppm εαδΝ ιίίΝ ppm παλκυ έα αθΝ βθΝ η ΰαζτ λβ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ βθΝ η ΰαζτ λβΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ

δμΝ π ηίΪ δμΝ1ίίίΝεαδΝ1βίΝppm, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ βθΝ πΫηία βΝ

700 ppmέΝ Ν πΫηία βΝ ηίίΝ ppmΝ Ϋ π Ν βθΝ η ΰαζτ λβΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη Ν βθΝ πΫηία βΝβηίΝppmΝ(ΓλΪφβηα 3.12). 
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ΓλΪφβηα 3.7: ΚαζκΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.8: ΡδακΰΫθ βΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ, ηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΚαζκΰΫθ βΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 

ΡδακΰΫθ β υπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 
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ΓλΪφβηα 3.9: ΜΫ κμΝσλκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.10: ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθ υπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθ υπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 
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ΓλΪφβηα 3.11: ΟζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.12: ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθ υπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθ υπκε δηΫθκυΝ11ίγΝPaulsen 
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δεσθαΝγέζμΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΧαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝηΪλ υλαΝ κΝυπκε έη θκΝ1103 P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέημΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΧαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ120 ppm κΝυπκε έη θκΝ1103 P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 δεσθαΝ γέθμΝ ΡδακΰΫθ βΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ Χαλδ λΪΨ,Ν ηΫ βμΝ ΧεΫθ λκΨΝ εαδΝ εκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝηίίΝppm κΝυπκε έη θκΝ1103 P. 
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δεσθαΝγέ7μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΧαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ1000 ppm κΝυπκε έη θκΝ1103 P. 

3.1.3 Dog Ridge  

ΣαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ κΝυπκε έη θκΝDog Ridge ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμΝ40% – 

ιηΣΝ ΰδαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ, 45% – θηΣΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ίΣΝ – γίΣΝ βμΝ εκλυφάμέΝ ΣαΝ

υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ ΧιηΣΨΝ παλα βλάγβεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ πθΝ

π ηίΪ πθΝ βηί ppm εαδΝ ηίίΝ ppmέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ κΝ υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ

εαζκΰΫθ βμΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝηίίΝppm (65%).  αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ αΝ

πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝά αθΝξαηβζΪΝη Ν κΝη ΰαζτ λκΝπκ κ σΝΧγίΣΨΝθαΝπαλα βλ έ αδΝ δμΝ

π ηίΪ δμΝιίί ppm εαδΝ1ίίίΝppmέΝΣαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝαυιΪθκθ αδΝαυιαθση θβμΝ βμΝ

υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν ηΫξλδΝ βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppm θυ,Ν δμΝ υοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμ 

παλα βλ έ αδΝ η έπ βΝ κυμέΝ υ σΝ θΝ έθαδ κΝ έ δκ ηφαθΫμ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ

(ΓλΪφβηα 3.13). 

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ κΝ ΓλΪφβηαΝ γέ1ζΝ έξθκυθ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθ πκυ ευηΪθγβεαθΝ Νπκ κ σΝ1η% – ιίΣΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν20% – 50% 

ηΫ βμΝ εαδΝ ί% – βηΣΝ βμΝ εκλυφάμέΝ ΣκΝ υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ ΧιίΣΨΝ

παλα βλάγβε Ν αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ βθΝ πΫηία βΝηίίΝppm η Νπκ κ δαέαΝ δαφκλΪΝαπσΝ

κΝηΪλ υλαΝ55% Χ δεσθαΝγέκ,Ν δεσθαΝγέ11)έΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ κΝυοβζσ λκΝπκ κ σΝ

λδακΰΫθ βμΝ ΧηίΣΨΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝβηίΝppm Χ δεσθαΝγέ1ίΨ,Ναεκζκυγκτη θκΝ

απσΝ βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppm ΧζίΣΨέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝ παλα βλάγβεαθΝ βθΝ πΫηία βΝ 1ίίίΝ ppm ΧβηΣΨΝ Χ δεσθαΝ γέ1γΨ.  αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝπαλα βλ έ αδΝεαγαλΪΝβΝ πέ λα βΝ κυΝ Ι Ν βθΝλδακΰΫθ βέΝ



   97 

υιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν αυιΪθκθ αδΝ εαδΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ΫπμΝ βθΝ

υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ ηίίΝ ppmέΝ  δμΝ πδκΝ υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ βΝ δαφκλΪΝ απσΝ κΝ ηΪλ υλαΝ

αυιΪθ αδΝ η Ν η δκτη θκΝ λυγησ Ν τΰελδ βΝ η Ν δμΝ ξαηβζσ λ μ υΰε θ λυ δμΝ Ι έΝ  αΝ

ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ αυιΪθ αδΝ ζαφλΪ κΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ αυιαθση θβμΝ βμΝ

υΰεΫθ λπ βμΝΙ , αζζΪΝπαλαηΫθ δΝ ΝξαηβζΪΝπκ κ Ϊ. 

ΟΝηΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πΫηία βΝ Ι ,Ν ευηΪθγβε Ν Ν ι – 1ζ,βηΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Νγ,ιηΝ– 16,38 ηΫ βμΝεαδΝβΝ– ιΝ βμΝεκλυφάμέΝΟΝη ΰαζτ λκμΝηΫ κμ σλκμ 

λδαυθΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΧ1ζ,βηΨΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ1βίΝppm ξπλέμΝσηπμΝθαΝ

υπΪλξ δΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝΪζζπθΝ π ηίΪ πθ Χ δεσθαΝγέλΨέΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝβΝ πΫηία βΝηίίΝppm Ϋ π Ν κθΝη ΰαζτ λκΝηΫ κΝσλκ λδαυθΝΧ1θ,γκΨΝη Ν

α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ 1βίΝ ppm, 700 ppm, 1000 ppm, 

αεκζκυγκτη θκμ απσΝ βθΝ πΫηία βΝβηίΝppmέΝ  αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝη ΰαζτ λκΝ ηΫ κ 

σλκ αλδγηκτ λδαυθΝΧιΨΝ ξβηΪ δ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝ πΫηία βμΝβηίΝppm (ΓλΪφβηα 3.15). 

ΝηΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝευηΪθγβε  ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ Νί,ικ – 1,37 mm, 

0,93 – 1,24 mm ηΫ βμΝεαδΝί,λθΝ– 1,11 mm βμΝεκλυφάμέΝ Ν πΫηία βΝβηίΝppm παλκυ έα  

βθΝ υοβζσ λβ ηΫ β δΪη λκΝ λδαυθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ Χ1,γιΝmmΨΝ εαδΝ ηΫ βμΝ Χ1,βζ 

mm)έΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝκδΝ π ηίΪ δμΝ κυΝηΪλ υλα εαδΝ1βίΝppmΝΫ π αθΝηβ θδεσΝ

αλδγησΝ λδαυθ, θυΝ αΝ βηίΝ ppm Ϋ π αθΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ ηΫ β δΪη λκΝ ξπλέμΝ α δ δευμΝ

βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη Ν δμΝυπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝΙ Νφαέθ αδΝθαΝατιβ Ν

βΝ ηΫ β δΪη λκΝ λδαυθΝ ηΫξλδΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ βηίΝ ppm, θυΝ κδΝ υοβζσ λ μΝ

υΰε θ λυ δμΝ θΝ έξαθΝ εΪπκδαΝ κυ δα δεάΝ πέ λα βέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ θΝ

παλκυ δΪ βε Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪ βμ ηΫ βμ δαηΫ λκυΝ πθΝλδαυθΝη αιτΝ πθΝ

π ηίΪ πθΝΙ Ν(ΓλΪφβηα 3.16). 

 κ ΓλΪφβηα γέ1ιΝπαλκυ δΪα αδΝβΝ πέ λα βΝ πθΝ π ηίΪ πθΝΙ Ν κΝκζδεσΝηάεκμΝ

λδαυθΝπκυΝευηΪθγβε Ν  τλκμ 1330,78 – 6004,90 mm ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν1ίθη,ηι – 

5355,16 mm ηΫ βμΝ εαδΝ ζγθλΝ – 7219,90 mm βμΝ εκλυφάμέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ κΝ

η ΰαζτ λκΝηάεκμΝ λδαυθΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ1βίΝppm αεκζκυγκτη θκΝαπσΝ βθΝ

πΫηία βΝηίίΝppm ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝ τκέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝη ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝηίίΝppm αεκζκυγκτη θκ απσΝ

βθΝ πΫηία βΝ1βίΝppm ξπλέμΝσηπμΝθαΝ δαφΫλκυθΝ α δ δευμΝ βηαθ δεΪέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμΝβΝ πΫηία βΝβηίΝppm Ϋ π Ν κΝυοβζσ λκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΧιβ1λ,λί mm), ξπλέμΝ

α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ πσΝ αΝ κηΫθαΝ κ 
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ΓλΪφβηα 3.15 παλα βλ έ αδΝ σ δΝ κΝ κζδεσΝηάεκμΝ λδαυθΝ πβλ Ϊ βε ΝαπσΝ κθΝη ΰΪζκΝ ηΫ κΝ

σλκ λδαυθΝ πκυΝ ξβηα έ βεαθΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ π ηίΪ δμέΝ ΣκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ αυιΪθ αδΝ

εαδΝΫξ δΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ κΝηΪλ υλαΝ δμΝξαηβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝΙ ,Ν

θυΝαυιαθση θβμ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ θΝαυιΪθ αδΝεαδΝ κΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΧ δεσθαΝγέ1βΨέ 

ΣκΝ ΓλΪφβηαΝ 3.18 παλκυ δΪα δ βθ πέ λα βΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ Ι Ν βθΝ κζδεάΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθΝπκυΝευηΪθγβε Ν Νλη1,ληΝ– 5793,53 mm
2
 ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Νλβ1,1γΝ

– 5309,28 mm
2
 ηΫ βμΝεαδΝζηθ7,50 – 7575,85 mm

2
 βμΝεκλυφάμέΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,ΝβΝ

η ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ παλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmΝ αεκζκυγκτη θβΝ απσΝ

βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppm, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ η αιτΝ πθΝ τκέΝ  αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμ, η ΰαζτ λβΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ παλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppmΝ

αεκζκυγκτη θβΝ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppm, ξπλέμΝ σηπμΝ θαΝ δαφΫλκυθΝ α δ δευμΝ

βηαθ δεΪέΝ Ό κθΝ αφκλΪΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ βΝ πΫηία βΝ βηίΝ ppmΝ Ϋ π Ν βθΝ

η ΰαζτ λβ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝΧιηιη,κη mm
2
), ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη Ν

δμΝ υπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ Ν κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ αυιΪθ αδΝ εαδΝ Ϋξ δΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪΝαπσΝ κΝηΪλ υλαΝ δμΝ υΰε θ λυ δμΝΙ  (120 ppm, 250 ppm, 500 pmm),Ν θυΝ δμΝ

η ΰαζτ λ μΝ υΰε θ λυ δμ (700 ppm, 1000 ppm) κΝ λυγησμΝ ατιβ βμΝ έθαδ υΰελδ δεΪΝ

ηδελσ λκμέ 
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ΓλΪφβηα 3.13: ΚαζκΰΫθ βμΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.14: ΡδακΰΫθ β κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΚαζκΰΫθ β υπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΡδακΰΫθ βΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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ΓλΪφβηα 3.15: ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.16: ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ Ν

εαδΝ ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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ΓλΪφβηα 3.17: ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.18: ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ πΫηία βΝΙ Ν

εαδΝ ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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δεσθαΝγέκμΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ κυΝηΪλ υλαΝ κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝ γέ9μΝ ΡδακΰΫθ βΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ Χαλδ λΪΨΝ εαδΝ ηΫ βμΝ Χ ιδΪΨΝ βμΝ

πΫηία βμΝ120 ppm κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέ10μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ250 ppm κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 
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δεσθαΝγ.11μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ500 ppm κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέ12μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ700 ppm κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 

 

 

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέ13μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ1000 ppm κΝυπκε έη θκΝDog Ridge. 
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3.1.4 Cabernet Franc  

ΣαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ βθΝ πκδεδζέαΝ Cabernet Franc ευηΪθγβεαθΝ Ν πκ κ ΪΝ

50% – ληΣΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Νηί% – κηΣΝηΫ βμΝεαδΝί% – ιηΣΝ βμΝεκλυφάμέΝ βθΝ

πκδεδζέαΝ Vinifera αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ίΪ βμΝ παλκυ έα αθΝ υοβζσΝ πκ κ σΝ

εαζκΰΫθ βμΝΧιίΣΨΝ κΝηΪλ υλαέΝΟδΝ π ηίΪ δμΝπκυΝπαλκυ έα αθΝ αΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝ

εαζκΰΫθ βμ ά αθΝ αΝ1ίίίΝppmΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ, η ΝηδελάΝσηπμΝ δαφκλΪΝαπσΝ δμ 

π ηίΪ δμΝηίίΝppmΝεαδΝβηίΝppmέΝ  πΫηία βΝ πθ 120 ppm ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝ

πθ 250 ppm ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝΫ π αθΝ αΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝΰδαΝ

αΝαθ έ κδξαΝηκ ξ τηα αέ ΟδΝ π ηίΪ δμΝη ΝΙ Νατιβ αθ αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝαθΝεαδΝ

βΝ πκδεδζέα Cabernet Franc βΝ γ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝ Ι Ν αΝ πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμ,Ν έθαδΝ

ηδελάΝεαδΝ θΝαπαδ κτθ αδ υοβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ κυ (ΓλΪφβηα 3.19). 

ΣκΝΓλΪφβηαΝγέβίΝπαλκυ δΪα δΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝαθΪΝ υΰεΫθ λπ βΝΙ ,ΝπκυΝ

ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμΝ50% – κηΣΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν45% – ιίΣΝηΫ βμΝεαδΝί% – 60% 

βμΝ εκλυφάμέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ κΝ υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ παλκυ δΪ βε Ν

δμΝ π ηίΪ δμΝηίίΝεαδΝ1ίίίΝppm,Ν βμΝηΫ βμΝ βθΝ πΫηία βΝβηίΝppm εαδΝ βμΝεκλυφάμΝ αΝ

700 ppmέΝ Ν πέ λα βΝ κυΝΙ Νφαέθ αδΝθαΝ έθαδΝυοβζά αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμ, εαγυμ κΝ

ηΪλ υλαμΝπαλκυ έα Νηβ θδεΪΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,Ν θυΝαυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ

Ί ΝηΫξλδΝ αΝιίίΝppm αυιάγβε ΝβΝλδακΰΫθ βέ 

τηφπθαΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα α κ ΓλΪφβηα γέβ1,Ν κΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ

Cabernet Franc αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ πΫηία βΝ Ι ,Ν ευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝ ηΝ – 19,53 ΰδαΝ κΝ

ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ, 5,78 – 1ζΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ίΝ – 7,8 βμΝ εκλυφάμέΝΟ υοβζσ λκμΝ ηΫ κμ σλκμ 

αλδγηκτ λδαυθΝ Χ1λ,ηγ) ξβηα έ βε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ βμΝ πΫηία βμΝ 1ίίίΝ ppm, 

αεκζκυγκτη θβΝαπσΝ βθΝ πΫηία βΝηίίΝppm, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ

πθΝ τκέΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝβΝ πΫηία βΝιίίΝppm Χ δεσθαΝγέ1ιΨΝΫ π Ν κθΝη ΰαζτ λκΝ

ηΫ κΝ σλκ λδαυθ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ 1βίΝppm,Ν βηίΝ

ppmΝ εαδΝ ηίίΝ ppmέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ κθΝ υοβζσ λκΝ αλδγησΝ λδαυθΝ Ϋ π Ν βΝ

πΫηία β 700 ppm η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ βθΝ πΫηία βΝηίίΝppm εαδΝ κθ 

ηΪλ υλαΝ Χ δεσθαΝ γέ1ζΨέΝ Παλα βλυθ αμΝ φαέθ αδΝ σ δΝ αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν

αυιΪθ αδΝκΝαλδγησμΝλδαυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν κ ηΪλ υλ μ,Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ έξθ δΝ βθΝπδγαθά γ δεάΝ

πέ λα βΝ κυΝΙ Ν κΝ ξβηα δ ησΝλδαυθ, ευλέπμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝζδΰσ λκΝ βμ 

ηΫ βμΝ εαδΝ εκλυφάμέΝ Ο δεαθκπκδβ δεσμΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ πκυΝ ξβηα έ βεαθΝ Ν ξαηβζΫμΝ
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υΰε θ λυ δμΝ Ι Ν εα α δεθτ δΝ βθΝ υεκζέαΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ ξβηα δ ηκτΝ υοβζκτΝ

αλδγηκτΝλδαυθΝ βμΝπκδεδζέαμΝVinifera Χ δεσθαΝγέ1ηΨέ 

Ν υοβζσ λβΝ ηΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ παλα βλάγβε Ν βθΝ

πΫηία βΝ1ίίίΝppm η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ δμΝΪζζ μΝ π ηίΪ δμ Χ δεσθαΝ

3.18)έΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμ, υοβζσ λβΝηΫ β δΪη λκμΝλδαυθΝΧ1,βιΝmmΨΝπαλα βλάγβε Ν

βθΝ πΫηία βΝιίίΝppmέΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝβΝατιβ βΝ κυΝαλδγηκτΝλδαυθΝ Ν

υθ υα ησΝ η Ν βμΝ ξαηβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ Ι Ν φαέθ αδΝ θαΝ η έπ Ν ζαφλΪΝ βΝ ηΫ βΝ

δΪη λκΝ λδαυθ,Ν αθ έγ αΝ δμΝ υοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ Ι Ν ιίί ppm εαδΝ 1ίίίΝ ppm 

ξβηα έ βε Ν η ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ λδαυθ,Ν η ΰΪζβμΝ δαηΫ λκυέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ, 

αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝΙ ΝηΫξλδΝ αΝηίίΝppm αυιάγβε ΝβΝηΫ β δΪη λκμΝλδαυθ. H 

ατιβ βΝ θΝά αθΝ α δ δευμΝ βηαθ δεά,Ν ε σμΝ βμΝ πΫηία βμΝηίίΝppm πκυΝΫ π ΝεαδΝ βθΝ

υοβζσ λβΝ δΪη λκΝλδαυθΝΧ1,θηΝmm), πδγαθυμ ζσΰπΝ βμΝ πέ λα βμΝ κυΝΙ ΝαζζΪΝεαδΝ κυΝ

ηδελκτΝαλδγηκτΝλδαυθΝπκυΝ ξβηΪ δ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝ πΫηία βμΝαυ άμΝΧΓλΪφβηα 3.22) 

Χ δεσθαΝγέ1θΨ. 

 κΝΓλΪφβηαΝγέβγΝπαλκυ δΪα αδΝβΝ πέ λα βΝ πθΝ π ηίΪ πθΝΙ Ν κΝκζδεσΝηάεκμΝ

λδαυθ,Ν πκυΝ ευηΪθγβε Ν Ν βίζη,βγΝ – θβλζ,1κΝ mmΝ ΰδαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν 1559,50 – 

κλγη,βίΝ mmΝ ηΫ βμΝ εαδΝ κθγΝ – βίγζ,θζΝ mmΝ βμΝ εκλυφάμέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ κΝ

η ΰαζτ λκΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ παλα βλάγβε Ν κΝ ηΪλ υλαΝ αεκζκυγκτη θκΝ απσΝ βθΝ πΫηία βΝ

1ίίίΝppmΝξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝ τκέΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ

η ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ1βίΝppmΝη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪΝαπσΝ δμΝυπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμ. Ό κθΝαφκλΪΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμ,ΝβΝ πΫηία βΝ

ιίίΝppmΝΫ π Ν κΝυοβζσ λκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη Ν

δμΝυπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμ,Ν ε σμΝ βμΝ πΫηία βμΝηίίΝppm πκυΝ έξ Ν ξβηα έ δΝ κΝηδελσ λκΝ

αλδγησΝλδαυθΝπλΪΰηαΝπκυΝ πβλΫα Ν κΝκζδεσΝηάεκμέΝ πσΝ αΝ κηΫθαΝ κ ΓλΪφβηα 3.21 

παλα βλ έ αδΝ σ δΝ κΝ η ΰΪζκ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ η Ν Ι ,Ν κφ έζ αδΝ κθΝ

η ΰΪζκΝαλδγησΝλδαυθΝπκυΝ ξβηα έ βεαθΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ π ηίΪ δμέΝ θΝεα αεζ έ δΝ κΝ

κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ αυιΪθ αδΝ ζαφλΪΝ άΝ εαγσζκυΝ θΝ υΰελέ δΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαΝ απσΝ δμΝ

π ηίΪ δμΝ Ι ,Ν θυΝ αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ θΝ αυιΪθ αδΝ εαδΝ κΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ

λδαυθέ 

ΣκΝ ΓλΪφβηαΝ 3.24 παλκυ δΪα δ βθ πέ λα βΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ Ι Ν βθΝ κζδεάΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθέΝΚυηΪθγβε Ν Ν τλκμΝ1λιβ,θη – 6474,20 mm
2
 ΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν

1665,03 – 8309,82 mm
2
 ηΫ βμΝεαδΝ1γ1γ,ζιΝ– 2386,96 mm

2
 βμΝεκλυφάμέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ
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ίΪ βμΝβΝη ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝπαλα βλάγβε Ν κ ηΪλ υλαέΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ

η ΰαζτ λβΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝπαλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ1βίΝppm, αεκζκυγκτη θβΝαπσΝ

κΝηΪλ υλαΝη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪέΝ α ηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝβΝ πΫηία βΝιίίΝ

ppmΝΫ π Ν βθΝη ΰαζτ λβ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ

η Ν δμΝ υπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμέΝ Ν κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ αυιΪθ αδΝ ζαφλΪΝ άΝ εαγσζκυΝ δμΝ

π ηίΪ δμΝ Ι Ν θΝ υΰελέ δΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαέΝ υιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν θΝ

αυιΪθ αδΝ βΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθ, εα α δεθτκθ αμ βΝ ξαηβζάΝ πέ λα βΝ κυΝ Ι Ν κΝ

ηΫΰ γκμΝαυ σέ 
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ΓλΪφβηα 3.19: ΚαζκΰΫθ β βμΝ πκδεδζέαμΝ Cabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝ Ι Ν εαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.20: ΡδακΰΫθ βΝ βμΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ ηάηα 

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

ΚαζκΰΫθ β πκδεδζέαμ Cabernet Franc  

ΡδακΰΫθ βΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc  
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ΓλΪφβηα 3.21: ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθ βμΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝΙ ΝεαδΝ

ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.22: ΜΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθ βμΝ πκδεδζέαμΝ Cabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝ

Ι ΝεαδΝ ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc  

MΫ κμΝσλκμ λδαυθΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc  
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ΓλΪφβηα 3.23: ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝ βμΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝ Ι Ν

εαδΝ ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.24: ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc, αθΪ πΫηία βΝ

Ι ΝεαδΝ ηάηα ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ. 

 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc  

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc  
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δεσθαΝγέ14μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμ ηΪλ υλα βΝπκδεδζέα Cabernet Franc. 

 

  

 

 

 

 

 

δεσθαΝγέ15μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμΝ1βίΝppm βΝπκδεδζέα Cabernet Franc. 

 

 

   

  

 

 

δεσθαΝγέ16μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμ 500 ppm βΝπκδεδζέα Cabernet Franc. 
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δεσθαΝγέ17μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμΝ πΫηία βμ 700 ppm βΝπκδεδζέα Cabernet Franc. 

 

 

 

 

 

  

 

 

δεσθαΝγέ18μΝΡδακΰΫθ βΝ Νηκ ξ τηα αΝίΪ βμ Χαλδ λΪΨ,ΝηΫ βμΝΧεΫθ λκΨΝεαδΝεκλυφάμΝ

Χ ιδΪΨΝ βμ πΫηία βμ 1000 ppm βΝπκδεδζέα Cabernet Franc. 
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3.2 πκ ζΫ ηα αΝη λά πθΝαθΪΝ ηάηαΝεζβηα έ αμΝ 

3.2.1  SO4 

 κΝ υπκε έη θκΝ Sτ4 βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ εαζκΰΫθ βμΝ Ϋ δι Ν σ δΝ παλκυ δΪα αδΝ

βηαθ δεάΝ δαετηαθ βΝ πθΝ πκ κ υθΝ εαζκΰΫθ βμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ηάηαΝ εζβηα έ αμΝ απ’Ν

σπκυ πλκΫλξκθ αδΝ αΝηκ ξ τηα αέΝ πσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝΧΓλΪφβηαΝ3.25) παλα βλ έ αδ σ δΝ

αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝίΪ βμΝπαλκυ έα αθΝ πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ βμΝ Ϊι πμΝί% – ιηΣ,Ν βμΝ

ηΫ βμ, 0% – ηηΣΝεαδΝ βμΝεκλυφάμΝί% – 45%.  κ τθκζκΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝ παλκυ έα αθΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμέ ΟδΝ

π ηίΪ δμ πθΝ 1βί ppm εαδΝ βηί ppm αΝ ηκ ξ τηα α βμΝ ίΪ βμΝ παλκυ έα αθ αΝ

υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ ηηΣΝ εαδΝ ιηΣΝ αθ έ κδξα. ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ παλκυ έα αθΝ

ηβ θδεΪΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ ε σμ πθΝ π ηίΪ πθ 250 ppm εαδΝηίίΝppmΝ(45%, 40%). 

ΣαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ εαδΝ κυμΝ λ δμΝ τπκυμΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βθΝ πΫηία βΝ πθΝ 1ίίίΝ

ppmΝ ά αθΝ ηβ θδεΪ,Ν ζσΰπΝ ηφΪθδ βμΝ πδγαθυμΝ κιδεσ β αμΝ βθ υΰεΫθ λπ βΝ αυ ά. 

υηπ λα ηα δεΪ,Ν αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ έθαδΝ υοβζσ λαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ

ηΫ βμΝ εαδΝ πκζτΝ ηδελσ λαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ, αθΝ εαδ  κλδ ηΫθ μΝ υΰε θ λυ δμΝ

Ι Ν αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝεκλυφάμΝ ηφαθέακυθΝηδελσ λβΝ δαφκλΪΝ Ν

ξΫ βΝη Ν αΝΪζζαέ 

ΣαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ βμ ίΪ βμΝευηΪθγβεαθΝ Νπκ κ ΪΝΝ0% 

– ηηΣ,Ν βμΝ ηΫ βμΝ 0% – ζίΣΝ εαδΝ βμΝ εκλυφάμΝ 0% – 35%.  κΝ ηΪλ υλα αΝ υοβζσ λαΝ

πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ παλκυ δΪ βεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ίΪ βμΝ θυΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝεαδΝεκλυφάμΝ θΝπαλκυ έα αθΝλέα μέΝ δμΝυπσζκδπ μΝ π ηίΪ δμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ

παλκυ έα αθΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ, η Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ηΫ βμΝ θαΝ

αεκζκυγκτθΝη Ν δαφκλΪΝπ λέπκυΝ1ί% – 20ΣΝαπσΝ αΝπλυ αέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝεκλυφάμΝ

θΝ παλκυ δΪ βε Ν λδακΰΫθ β, πζβθΝ πθΝ π ηίΪ πθ 250 ppm εαδΝ ηίίΝ ppm ΧΓλΪφβηα 

3.26). 

Ό κθΝ αφκλΪΝ κθΝ ηΫ κΝ σλκ αλδγηκτ λδαυθΝ κΝ ΓλΪφβηαΝ 3.27 παλκυ δΪα αδ πμΝ

Ϊ β, αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ θαΝ ΫξκυθΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝ λδαυθ, ε σμΝ πθΝ

π λδπ υ πθΝ βηίΝ εαδΝ ηίίΝ ppm, πκυΝ κΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ ηΫ βμΝ εαδΝ εκλυφάμΝ θΝ δΫφ λ Ν

α δ δευμΝ βηαθ δεΪέΝ ΟΝ η ΰαζτ λκμΝ ηΫ κμ σλκμ λδαυθΝ ξβηα έ βε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμ βμΝ πΫηία βμ 250 ppm (11,91). 
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Ν ηΫ βΝ δΪη λκμΝ πθΝ υξαέπθΝ λδαυθΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝ ίΪ βμΝ ευηΪθγβε Ν Ν

πέπ αΝί,κθΝ– 1,27 mm,Ν βμΝηΫ βμΝ1,ί1 – 1,25 mm εαδΝ βμΝεκλυφάμΝ1,ί1Ν– 1,04 mm.  δμΝ

π λδ σ λ μΝ π ηίΪ δμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ υπάλξ Ν απκυ έαΝ λδαυθέΝ Ν η ΰαζτ λβΝ

ηΫ β δΪη λκμΝλδαυθΝπαλκυ δΪ βε Ν αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ βθΝ πΫηία β 250 ppm (1,27 

mm) (ΓλΪφβηα 3.28). 

ΣκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ ίλΫγβε Ν υοβζσ λκΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ αεκζκυγκτη θκΝ

απσΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝίΪ βμ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝ τκέΝΣκΝ

κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ φαληκΰυθΝ θΝ

παλκυ έα  α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝ η αιτΝ κυμέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ

Ϋ π αθΝηβ θδεσΝηάεκμΝλδαυθ, αφκτΝ θΝ ξβηα έ βεαθΝλέα μΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ κυ ηΪλ υλα,Ν

εαγυμΝεαδΝ πθ 120 ppm,ΝιίίΝppmΝεαδΝ1ίίί ppmέΝ βθΝ πΫηία β 500 ppm αΝηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμ,Νπαλα βλάγβε Νη ΰαζτ λκΝηάεκμΝλδαυθΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝίΪ βμ,ΝπκυΝ

πδγαθυμ κφ έζ αδΝ κθΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝ λδαυθΝ πκυΝ ξβηα έ βεαθΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ

π λέπ π βΝΧΓλΪφβηα 3.29). 

 α απκ ζΫ ηα α κυ Γλαφάηα κμ 3.30 παλα βλ έ αδΝ β έ δαΝ Ϊ βΝ πκυΝ

παλκυ δΪ βε Ν κΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθ, ησθκΝπκυΝβΝ δαφκλΪΝΝ δηυθΝ βμΝκζδεάμΝΝ πδφαθ έαμΝΝ

λδαυθ η αιτΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμ,ΝηΫ βΝεαδΝεκλυφάμΝη δυγβε Νεαγυμ κθΝυπκζκΰδ ησΝ

κυΝ η ΰΫγκυμΝ βμΝ κζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ υηη Ϋξ δ εαδΝ κΝ ηΫΰ γκμΝ βμΝ ηΫ βμΝ δαηΫ λκυΝ πθΝ

λδαυθέΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ π ηίΪ πθ θΝυπΪλξκυθΝ α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝ βθΝ

υθκζδεά πδφΪθ δαΝ πθΝ λδαυθΝ η αιτΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμέΝ Ν η ΰαζτ λάΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθΝίλΫγβε Ν βθΝ πΫηία β 250 ppm αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝΧζηβκ,ι1Νmm
2
). 
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ΓλΪφβηα 3.25: ΚαζκΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ ΧίΪ βμ,Ν

ηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.26: ΡδακΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ ΧίΪ βμ,Ν

ηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΡδακΰΫθ βΝΝυπκε δηΫθκυ SO4 

ΚαζκΰΫθ βΝυπκε δηΫθκυ SO4 



   115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέβιμΝ ΜΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέβκμΝΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝSO4, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ SO4 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ SO4 
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ΓλΪφβηα γέβλμΝ ΟζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ SO4, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέγίμΝΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝSO4, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ SO4 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ SO4 
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3.2.2 1103 Paulsen  

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κΝΓλΪφβηα γέγ1Νεα α δεθτκυθΝ αΝυοβζΪ πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ

πκυΝπαλκυ έα αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ κΝηΪλ υλα Νπκ κ σΝζηΣΝ θΝ υΰελέ δΝη Ν αΝ

ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ, πκυΝ ξβηΪ δ αθΝ εΪζκΝ Ν πκ κ σΝ 1ίΣέΝ ΣκΝ έ δκΝ απκ Ϋζ ηα 

παλκυ δΪ βε Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ φαληκΰυθ,Ν η Ν υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδ ηΫ βμέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝ βμΝεκλυφάμΝ έξαθΝεα ΪΝηΫ κΝσλκΝπ λέπκυΝγίΝ

– ζίΝπκ κ δαέ μΝηκθΪ μΝξαηβζσ λαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝηΫ βμέΝ

ΣαΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ παλκυ δΪ βεαθ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ ΧληΣΨΝ εαδΝ

ηΫ βμΝ(80%) βθΝ πΫηία βΝη00 ppm. 

Ό κθΝαφκλΪΝ βΝ λδακΰΫθ β,Ν αΝ απκ ζΫ ηα α κΝΓλΪφβηαΝ3.32 ηφαθέακυθ βθΝ

έ δαΝ Ϊ β, σππμΝεαδΝ αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμ,ΝαθΝεαδΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝίλέ εκθ αδΝ Ν

ξαηβζσ λαΝ πέπ αέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ παλκυ έα αθΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμ, αεκζκυγκτη θαΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ζ υ αέαΝ βμΝ εκλυφάμέΝ

θΪζκΰαΝη Ν βθΝ πΫηία β βΝ δαφκλΪΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝη αιτΝηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμΝ

εαδΝ ηΫ βμΝ ευηαδθσ αθΝ απσΝ 1η% ηΫξλδΝ ζηΣέΝ Ν δαφκλΪΝ κυΝ πκ κ κτΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμΝαπσΝ βμΝεκλυφάμΝά αθΝγηΣ,ΝθίΣ,ΝγηΣ,ΝιίΣ,ΝγηΣΝεαδΝ1ίΣΝΰδα σζ μ  

δμ π ηίΪ δμΝ( ηΪλ υλαμ, 120 ppm, 250 ppm,ΝηίίΝppm,ΝιίίΝppmΝεαδΝ1ίίίΝppmΨέ 

 ΟΝηΫ κμΝ σλκμ αλδγηκτ ξβηα δαση θπθΝλδαυθΝ θΝ δαφΫλ δΝ α δ δευμΝ βηαθ δεΪΝ

η αιτΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμ,ΝηΫ βμΝεαδΝεκλυφάμΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ κυΝηΪλ υλα, πθ 250 

ppm,Νεαδ πθ ηίίΝppmέΝ βθΝ πΫηία β ιίίΝppmΝη ΰαζτ λκ ηΫ κ σλκ λδαυθΝπαλκυ έα αθΝ

αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝίΪ βμΝΧ1ζΨΝη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ

εαδΝ εκλυφάμέΝ  βθΝ πΫηία βΝ 1ίίίΝ ppmΝ η ΰαζτ λκμ ηΫ κμΝ σλκμ αλδγηκτ λδαυθΝ

ξβηα έ βε Ν αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝΧ1θ,θΨΝαεκζκυγκτη θκμ απσΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝ

ζ υ αέαΝ βμΝεκλυφάμΝ(ΓλΪφβηα 3.33). 

 κΝυπκε έη θκΝ11ίγΝPΝ βΝηΫ β δΪη λκμΝ πθΝλδαυθΝ θΝφαέθ αδΝ θαΝ πβλ Ϊ βε Ν

απσΝ κΝ ηάηαΝ βμΝεζβηα έ αμΝαπσ σπκυΝπλκΫλξκθ αθΝ αΝηκ ξ τηα αέΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ κυΝ

ηΪλ υλα,Ν βηίΝ ppm, 500 ppm παλκυ δΪ βε Ν υοβζσ λβΝ δΪη λκμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμΝ απσΝ αυ ΪΝ βμΝ ίΪ βμ, πδγαθυμΝ ζσΰπ κυΝ ηδελσ λκυΝ αλδγηκτΝ λδαυθΝ πκυΝ

ξβηα έ βεαθέΝ  βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ πκυΝ έξαθΝ η ΰαζτ λκΝ

αλδγησΝλδαυθΝαθΫπ υιαθΝεα ΪΝί,γηΝmmΝηδελσ λβΝηΫ βΝ δΪη λκΝλδαυθΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

βμΝηΫ βμέΝ δμΝ π ηίΪ δμΝιίίΝppmΝεαδΝ1ίίίΝppmΝυοβζσ λβΝ δΪη λκΝλδαυθΝπαλκυ έα αθΝ

αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝαθ έ κδξα,ΝσπκυΝ έξαθΝεαδΝ κθΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθέΝ
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υ σΝηπκλ έΝθαΝαπκ κγ έ πδγαθυμ κθΝεαζσΝαπκγβ αυλδ ησΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝσζπθΝ πθΝ

ηβηΪ πθ,Ν κΝ έ κμΝ κυΝυπκε δηΫθκυ εαδΝ βΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ  (ΓλΪφβηα 3.34). 

ΣκΝΓλΪφβηα 3.35 παλκυ δΪα δ κ κζδεσΝηάεκμΝλδαυθ,Νπκυ αθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πΫηία β 

Ι ΝεαδΝ κΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμ 740,48 – ιίλθ,βγΝmmέΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ

κυΝ ηΪλ υλα εαδ πθ βηίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ ηφΪθδ αθ η ΰαζτ λκυΝ ηάεκυμΝ

λδαδεσΝ τ βηα, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ αυ ΪΝ βμΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμέΝ

θ έγ αΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ 1βίΝ ppmΝ εαδΝ ιίίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ παλκυ έα αθ 

η ΰαζτ λκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθ, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝεαδΝεκλυφάμέΝ βθΝ πΫηία β 1βίΝppmΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΫ π αθ κΝυοβζσ λκΝ

ηάεκμΝ λδαυθΝ Χιίλθ,βγΝ mmΨέΝ  βθΝ πΫηία β 500 ppm κΝ η ΰαζτ λκΝ ηάεκμΝ λδαδεκτΝ

υ άηα κμΝ πλκάζγ Ν απσ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ εκλυφάμέΝ  βθΝ πΫηία β 1000 ppm 

η ΰαζτ λκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ πλκάζγ Ν απσ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμ,Ν αεκζκυγκτη θκ απσΝ

αυ σ πθΝηκ ξ υηΪ πθ βμΝίΪ βμΝεαδΝ ζ υ αέκ πθ ηκ ξ υηΪ πθ βμΝεκλυφάμέΝΣκΝκζδεσΝ

ηάεκμΝ πθΝ λδαυθΝ φαέθ αδΝ θαΝ πβλ Ϊα αδΝ Ϊη αΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ λδαυθ, εαγυμ κΝ

η ΰαζτ λκμΝαλδγησμΝλδαυθΝκ άΰβ ΝεαδΝ Νη ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθ. 

ΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμ 746,07 - 6774,60 mm
2
.  δμΝ π ηίΪ δμΝ

ηΪλ υλα,Ν βηίΝ ppmΝ εαδΝ ηίίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμΝ παλκυ έα αθΝ η ΰαζτ λβΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθ, θΝ υΰελέ δΝη Ναυ ΪΝ βμΝίΪ βμ, η  α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪέΝ βθΝ

πΫηία β ηίίΝppmΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝπαλκυ έα αθΝ βθΝη ΰαζτ λβ πδφΪθ δαΝλδαυθΝ

(6774,60 mm
2
). ΣαΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ δμΝ π ηίΪ δμΝ1βίΝppmΝεαδΝιίίΝppm Ϋ π αθ βθΝ

η ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝλδαυθ, θΝ υΰελέ δΝη Ναυ ΪΝ βμΝεκλυφάμέΝΠαλσηκδαΝ Ϊ βΝφαέθ αδ 

εαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ Ν πθ 1000 ppm, βθΝ κπκέα αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ βΝ

η ΰαζτ λβΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ Χζηγβ,ζηΝ mm
2ΨΝ αεκζκυγκτη θαΝ απσΝ αυ ΪΝ βμΝ ίΪ βμΝ εαδΝ

ζ υ αέαΝη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝηΫ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

βμΝεκλυφάμέΝΣκΝηΫΰ γκμΝαυ σΝφαέθ αδΝθαΝ πβλ Ϊ βε ΝαπσΝ κΝκζδεσΝηάεκμΝ πθΝλδαυθΝεαδΝ

βθΝηΫ β δΪη λκΝΧΓλΪφβηα 3.36). 
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ΓλΪφβηα 3.31: ΚαζκΰΫθ β κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ ΧίΪ βμ,Ν

ηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.32: ΡδακΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ ΧίΪ βμ,Ν

ηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΡδακΰΫθ βΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 

ΚαζκΰΫθ βΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 
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ΓλΪφβηα γέγγμΝ ΜΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέγζμΝΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 
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ΓλΪφβηα γέγημΝΟζδεσΝηάεκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέγθμΝ ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ 11ίγΝ P, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ 1103 Paulsen 
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3.2.3 Dog Ridge 

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ κ ΓλΪφβηα 3.37 έξθκυθΝ αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ θαΝ

ευηαέθκθ αδΝ Νπκ κ ΪΝ0% – 75%. ΣαΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝπαλκυ δΪ βεαθΝ

αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ξαηβζσ λα βμΝ εκλυφάμέΝ  δμΝ π ηίΪ δμΝ Ν κυΝ

ηΪλ υλα,Ν 1βίΝ ppmΝ εαδΝ ιίίΝ ppmΝ αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ ά αθΝ εα ΪΝ ηΣΝ υοβζσ λαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ βμΝηΫ βμΝ θΝ υΰελέ δΝ η Ν αυ ΪΝ βμΝ ίΪ βμέΝ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμΝ αΝ

πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝά αθΝηβ θδεΪΝΰδαΝ δμΝ π ηίΪ δμ κυΝηΪλ υλαΝεαδΝ πθ 120 ppmέΝ δμΝ

π ηίΪ δμΝβηίΝppm,ΝηίίΝppmΝεαδΝ1ίίίΝppmΝ αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝά αθΝιηΣ,ΝιηΣΝεαδΝ

55% αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν θυ βμΝεκλυφάμΝ ξβηΪ δ αθ εΪζκ, Νπκ κ ΪΝβηΣ,ΝβίΣΝεαδΝ

γίΣΝαθ έ κδξαέ 

ΣαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ ϊog Ridge, θσμΝ τ εκζκυΝ πλκμΝ

λδακΰΫθ βΝ υπκε δηΫθκυ,Ν ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμ 0% – ιίΣέΝ ΣαΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝ παλκυ δΪ βεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ εαδΝ αΝ ξαηβζσ λαΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝεκλυφάμέΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ1βίΝppm,ΝβηίΝppm,ΝηίίΝppm,ΝιίίΝppmΝεαδΝ1ίίί ppm 

αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝίΪ βμΝ ηφΪθδ αθ αΝυοβζσ λαΝ πέπ αΝλδακΰΫθ βμΝ Νπκ κ ΪΝζίΣ,Ν

ηίΣ,ΝιίΣ,ΝζηΣΝεαδΝγίΣΝαθ έ κδξαέΝ εκζκτγβ αθ αΝηκ ξ τηα αΝ βμΝηΫ βμΝ Νπκ κ ΪΝ

30Σ,ΝηίΣ,ΝζίΣΝγίΣΝεαδΝβίΣΝ(ΓλΪφβηα 3.38). 

Ο ηΫ κμΝ σλκμ αλδγηκτΝ λδαυθΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ απκ ζΫ ηα α κ ΓλΪφβηα 3.39 

παλκυ δΪ βε  υοβζσ λκμΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμ κΝ τθκζκΝ πθΝ π ηίΪ πθ. 

 δμΝ π ηίΪ δμΝιίίΝppm,Ν1ίίίΝppmΝεαδΝ1βίΝppmΝκΝηΫ κμΝσλκμ πθΝλδαυθΝά αθΝη ΰαζτ λκμΝ

αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ θΝ υΰελέ δΝη Ναυ ΪΝ βμΝηΫ βμ,Νη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ

δμΝ π ηίΪ δμΝ1ίίίΝppmΝεαδΝ1βίΝppmέΝ κΝηΪλ υλα παλκυ δΪα αδΝεαγαλΪΝβΝ πέ λα βΝ κυΝ

ηάηα κμΝ κυΝηκ ξ τηα κμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝπαλαΰση θπθΝλδαυθέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝ

ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ υοβζσ λκΝ αλδγησΝ λδαυθ απσΝ αΝ αθ έ κδξαΝ βμΝ εκλυφάμέΝ ΟΝ

η ΰαζτ λκμ ηΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ παλα βλάγβε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ Χ1θ,γιΨΝ βθΝ

πΫηία βΝηίίΝppmέ 

Ν ηΫ βΝ δΪη λκμ λδαυθΝ ευηΪθγβε Ν Ν τλκμ 0,78 – 1,γιΝ mmέΝ Μ ΰαζτ λβΝ

δΪη λκμΝ λδαυθΝ παλα βλάγβε Ν βθΝ πΫηία βΝ βηίΝ ppmΝ εαδΝ αΝ λέαΝ ηάηα αΝ

ηκ ξ υηΪ πθ,Ν η Ν η ΰαζτ λβ δΪη λκΝ θαΝ ηφαθέακυθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ίΪ βμ,Ν

αεκζκτγπμΝ βμΝηΫ βμΝεαδΝ ΫζκμΝ βμΝεκλυφάμ, ξπλέμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪέΝ βθΝ

πΫηία βΝ1βίΝppmΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ έξαθΝη ΰαζτ λβ ηΫ β  δΪη λκΝλδαυθΝαπσΝαυ ΪΝ

βμΝ ίΪ βμΝ εα ΪΝ 1ζΝ mm η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪέΝ Γ θδεΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ
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π ηίΪ πθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ ζαφλυμΝ η ΰαζτ λβΝ ηΫ βΝ

δΪη λκΝ λδαυθΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪέΝ υ σΝφαέθ αδΝθαΝ υ ξ έα αδΝη Ν κθΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθΝπκυΝ ξβηΪ δ αθΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝκ βΰυθ αμΝ Ναθ δ λσφπμΝαθΪζκΰβΝ ξΫ βΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ

λδαυθΝ η Ν βΝ δΪη λκΝ κυμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ ηφΪθδ αθ λέα μΝ

δαηΫ λκυ αθ έ κδξβμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμ, πδγαθυμ ζσΰπ κυΝ ηδελκτΝ

αλδγηκτΝλδαυθΝπκυΝ ξβηΪ δ αθ (ΓλΪφβηα 3.40). 

ΣκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμ 1065,57 - ιβ1λ,λίΝmmέΝ βθΝ πΫηία β 

1βίΝppmΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝΫ π αθ κΝη ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθ,Ν ξ σθΝ δπζΪ δκΝ

απσΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμ, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪέΝ υ σΝφαέθ αδΝθαΝκφ έζ αδΝ

κθΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ πθΝ ξβηα δαση θπθΝ λδαυθ, πκυΝ κ άΰβ Ν Ν ατιβ βΝ κυΝ κζδεκτΝΝ

ηάεκυμέΝ  δμΝ π ηίΪ δμΝ 250 ppm,Ν ιίίΝ ppmΝ εαδΝ 1ίίίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ εκλυφάμΝ

παλκυ έα αθΝ υοβζσ λκΝ κζδεσΝ ηάεκμ λδαυθ, θΝ υΰελέ δΝ η Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ

ηΫ βμ, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ δμΝ π ηίΪ δμΝβηίΝppm εαδΝ1ίίίΝppmέΝΦαέθ αδΝ

σ δΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ υπκε δηΫθκυΝ αθΝ εαδΝ Ϋ π αθ ηδελσ λκΝ

αλδγησΝ ξβηα δαση θπθΝλδαυθ,Ναυ σΝκ άΰβ  βΝη ΰαζτ λβ εα ΪΝηάεκμΝατιβ βΝ κυμέΝΣαΝ

αθ έ κδξαΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝ ξβηΪ δ αθΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθΝηδελσ λκυΝ

ηάεκυμΝΧΓλΪφβηαΝγέζ1Ψ. 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κΝΓλΪφβηαΝ3.42 παλκυ δΪακυθ βθΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝεαδΝ

ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμ 921,13 - 7575,85 mm
2έΝ  κθΝ πλκ δκλδ ησΝ κυΝ η ΰΫγκυμΝ αυ κτΝ

υηη ΫξκυθΝ βΝ δΪη λκμΝ εαδΝ κΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθ, ΰδαΝ αυ σΝ παλκυ δΪα αδΝ βηαθ δεάΝ

δαφκλΪ. ΣβθΝυοβζσ λβΝ δηάΝκζδεάμ πδφΪθ δαμ παλκυ δΪακυθΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ βμΝ

πΫηία βμΝ βηίΝ ppmέΝ  δμΝ π ηίΪ δμΝ κυΝ ηΪλ υλα, 500 ppm,Ν 1βίΝ ppmΝ εαδΝ βηίΝ ppmΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ Ϋ π αθΝ βΝ η ΰαζτ λβΝ δηάΝ κζδεάμ πδφΪθ δαμ λδαυθ, θΝ υΰελέ δΝ η Ν

αυ ΪΝ βμΝηΫ βμ, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ π ηίΪ δμέΝ 
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ΓλΪφβηαΝ γέγιμΝ ΚαζκΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.38: ΡδακΰΫθ β κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

ΚαζκΰΫθ βΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΡδακΰΫθ βΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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ΓλΪφβηα γέγλμΝΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝDog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ, εκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέζίμΝ ΜΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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ΓλΪφβηα 3.41μΝ ΟζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμ ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέζβμΝ ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge 
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3.2.4 Cabernet Franc 

τηφπθαΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα α πκυΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝΓλΪφβηαΝ3.43, αΝπκ κ ΪΝ

εαζκΰΫθ βμΝΰδαΝ βθΝπκδεδζέαΝωabernetΝόrancΝευηΪθγβεαθΝ  υοβζΪΝ πέπ αΝΫπμΝληΣ. ΣαΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝ ξβηΪ δ αθΝεΪζκ Νη ΰαζτ λαΝπκ κ ΪΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝ

εκλυφάμ, ε σμΝ βμΝ πΫηία βμΝ πθιίίΝppm.  

ΣαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ευηΪθγβεαθΝ Ν τλκμΝ ί% – κηΣέΝ  δμΝ π ηίΪ δμΝ κυΝ

ηΪλ υλα εαδΝ πθΝυπκζκέππθ (120 ppm, ηίίΝppm,ΝιίίΝppmΝεαδΝ1ίίίΝppm) αΝηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝΫ π αθ α υοβζσ λαΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,Νη Ν δαφκλΪμ 5%, 15%, 15%, 25%, 20% 

εαδΝ γηΣ αθ έ κδξαΝ απσΝ αυ ΪΝ βμΝ ηΫ βμ. ΣαΝ υοβζκ ΫλαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ΧκηΣΨΝ

παλα βλάγβεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ ηίίΝ ppmΝ εαδΝ 1ίίίΝ ppm.  βθΝ

πΫηία βΝ κυΝ ηΪλ υλα ξπλέμΝ Ι Ν υπΪλξ δΝ δαφκλΪ 50% αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ

ηκ ξ τηα α βμΝεκλυφάμΝαπσΝαυ ΪΝ βμΝίΪ βμέΝΠαλα βλ έ αδΝσ δΝ  κΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμΝ

σζπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝεζβηα έ αμΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝεαδΝ βμΝεκλυφάμ,ΝθαΝαυιΪθ αδΝη Ν δμΝ

π ηίΪ δμΝ Ι έΝ ΣαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ πκυΝ παλκυ δΪ βεαθΝ βθΝ πκδεδζέαΝ ωabernetΝ

όrancΝ ά αθΝ ιέ κυΝ υοβζΪΝ η Ν αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ πκυΝ παλκυ δΪακθ αδΝ κΝ ΓλΪφβηα 

3.43. Φαέθ αδ,Ν ,Νσ δΝ θ έθαδΝπΪθ κ ΝαθαΰεαέαΝβΝτπαλιβΝεΪζκυΝΰδαΝ βθΝπαλαΰπΰάΝλδαυθ,Ν

εαγυμ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ βθΝ φαληκΰάΝ ιίίΝ ppm, αθΝ εαδΝ παλκυ έα αθΝ πκ κ σΝ

εαζκΰΫθ βμΝηίΣΝ, κΝαθ έ κδξκΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμΝά αθ 60% (ΓλΪφβηα 3.44). 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κΝΓλΪφβηα 3.45 παλκυ δΪακυθΝ βθΝ πέ λα βΝ κυΝ ηάηα κμΝ κυΝ

ηκ ξ τηα κμΝ κθΝηΫ κΝσλκΝαλδγηκτ λδαυθέΝ θΪζκΰαΝη Ν κΝ ηάηαΝεαδΝ βθΝ πΫηία βΝΙ ΝκΝ

ηΫ κμ σλκμ λδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝ3 – 19,53.  κΝηΪλ υλα αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ θΝ

ξβηΪ δ αθ λέα μέΝ θ έ κδξαΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ1βίΝppm,ΝβηίΝppm,ΝηίίΝppm,ΝιίίΝppm,Ν1ίίίΝ

ppm,Ν κΝ ηΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ ά αθΝ ηδελσ λκμΝ απσΝ αυ υθΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμ εαδΝηΫ βμ, ξπλέμΝσηπμΝ α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ

π ηίΪ πθέΝΟΝ η ΰαζτ λκμΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ Χ19,53ΨΝ ξβηα έ βε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ

βμΝ πΫηία βμΝ1ίίίΝppm. 

 κΝ ΓλΪφβηα 3.46 παλκυ δΪα αδ β πέ λα βΝ κυΝ ηάηα κμΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμΝ βΝ

ηΫ βΝ δΪη λκΝ πθΝ παλαΰση θπθΝ λδαυθέΝ  βθΝ πΫηία βΝ βηίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ

εκλυφάμΝπαλκυ έα αθΝη ΰαζτ λβΝηΫ β δΪη λκΝη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝαπσΝ

αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ηΫ βμ,Ν κΝ έ δκ παλα βλάγβε Ν εαδΝ βθΝ πΫηία β 500 ppm σπκυΝ

παλα βλάγβε ΝβΝυοβζσ λβΝ δΪη λκμΝλδαυθΝ Χ1,θηΝmm). Παλα βλυθ αμΝ αΝαπκ ζΫ ηα α 

κ ΓλΪφβηα 3.45 φαέθ αδΝσ δΝσ κΝη ΰαζτ λκμΝκΝηΫ κμΝσλκμ πθΝλδαυθΝ σ κΝηδελσ λβΝ
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εαδΝ βΝ δΪη λκμΝ κυμέΝ Ν πέ λα βΝ αυ άΝ θΝ παλκυ δΪα αδΝ η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ

δαφκλΫμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμ, πδγαθυμ ζσΰπΝ κυΝ υοβζκτΝ ίαγηκτΝ

απκγβ αυλδ ηκτΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ αυ υθέΝ  βθΝ πΫηία βΝ ηίίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ

εκλυφάμΝ πκυΝ Ϋ π αθ κΝ ηδελσ λκΝ ηΫ κΝ σλκ λδαυθΝ ΧγΨΝ Ϋ π αθ βθΝ η ΰαζτ λβΝ δΪη λκΝ

λδαυθΝΧ1,θηΝmm). ΣκΝέ δκΝπαλα βλάγβε ΝεαδΝ βθΝ πΫηία βΝβηίΝppmέ 

ΣκΝκζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝευηΪθγβε Ν Ν τλκμΝκθγΝ- κλγη,βίΝmmέΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ κυΝ

ηΪλ υλα,Ν πθΝ500 ppmΝεαδ 1000 ppm,Ν αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ ηφΪθδ αθΝη ΰαζτ λκΝκζδεσΝ

ηάεκμΝλδαυθΝαπσΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝεκλυφάμ, η Ν α δ δευμΝ βηαθ δεΫμΝ δαφκλΫμΝ

δμΝ τκΝ ζ υ αέ μ π ηίΪ δμέΝ  δμΝ π ηίΪ δμΝ 1βίΝ ppmΝ εαδΝ ιίίΝ ppmΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝΫ π αθΝη ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμ,Ναεκζκυγκτη θκΝαπσΝαυ σ βμΝίΪ βμΝεαδΝ ΫζκμΝ βμΝ

εκλυφάμ,Νη Ν α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝηΫ βμΝεαδΝαυ υθΝ βμΝ

εκλυφάμΝεαδΝίΪ βμέΝ Νη ΰΪζβΝαθΪπ υιβΝ κυΝκζδεκτΝηάεκυμΝλδαυθΝφαέθ αδΝθαΝ υ ξ έα αδΝ

γ δεΪΝη Ν κθΝη ΰΪζκΝαλδγησΝπαλαΰση θπθΝλδαυθΝπκυΝ έθαδΝ ηφαθΫ λκ δμΝ π ηίΪ δμμΝ

ΜΫ βΝ – 120 ppm (8935,20mm),  BΪ βΝ – 500 ppm (3984,92 mmΨ,Ν Ϊ βΝ – 1000 ppm 

(4652,92 mm) (ΓλΪφβηα 3.47). 

 δμΝ π ηίΪ δμ κυΝ ηΪλ υλα,Ν 250 ppm, 500 ppm εαδ 1000 ppm,Ν η ΰαζτ λβΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθΝπαλα βλάγβε  αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝαεκζκυγκτη θβ απσΝαυ ΪΝ βμΝηΫ βμΝ

εαδΝ ΫζκμΝ βμΝ εκλυφάμέΝ  α δ δευμΝ βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ παλα βλάγβε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝ απσΝ αυ ΪΝ βμΝ ηΫ βμΝ εαδΝ εκλυφάμΝ δμ π ηίΪ δμΝ 1ίίίΝ ppmΝ εαδΝ ηίίΝ ppmέΝ  βθΝ

πΫηία βΝ ιίίΝ ppm αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ βθΝ η ΰαζτ λβΝ δηάΝ πδφΪθ δαμ 

λδαυθ,Ν κΝ έ δκΝ εαδΝ βθΝ πΫηία βΝ 1βίΝ ppmΝ πκυΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ παλκυ έα αθΝ βθΝ

υοβζσ λβ δηάΝ πδφΪθ δαμ λδαυθΝΧκγίλ,κβ mm
2ΨέΝΣκΝφυ δεσ ηΫΰ γκμΝ βμΝκζδεάμΝ πδφΪθ δαμΝ

υ ξ έα αδΝ γ δεΪΝ η Ν αυ σΝ κυΝ κζδεκτΝ ηάεκυμΝ λδαυθΝ εαδΝ βμΝ ηΫ βμΝ δαηΫ λκυΝ κυμΝ

(ΓλΪφβηα 3.48). 
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ΓλΪφβηα 3.43: ΚαζκΰΫθ βΝ βμΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc, αθΪΝ ηάηαΝηκ ξ τηα κμΝ 

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα 3.44: ΡδακΰΫθ βΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ Cabernet Franc, αθΪΝ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ

ΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΚαζκΰΫθ βΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 

ΡδακΰΫθ βΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 
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ΓλΪφβηα γέζημΝ ΜΫ κμΝ σλκμ λδαυθΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέζθμΝ ΜΫ βΝ δΪη λκμΝ λδαυθΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨ, εαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

ΜΫ κμΝσλκμ λδαυθΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 

ΜΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 
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ΓλΪφβηα γέζιμΝ ΟζδεσΝ ηάεκμΝ λδαυθΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓλΪφβηα γέζκμΝ ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc, αθΪΝ ηάηαΝ

ηκ ξ τηα κμΝΧίΪ βμ,ΝηΫ βμ,ΝεκλυφάμΨΝεαδΝ πΫηία βΝΙ έ 

ΟζδεσΝηάεκμΝλδαυθΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 

ΟζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθΝΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc 
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4 Τ Σ   

 βηαθ δεσΝ έθαδΝ θαΝ αθαφ λγ έΝ σ δΝ βΝ δα δεα έαΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝ

αηπΫζκυΝ έθαδΝ ΫθαΝ πκζυ τθγ κΝ φαδθση θκΝ πκυΝ πβλ Ϊα αδΝ βηαθ δεΪΝ απσΝ πκζζκτμΝ

θ κΰ θ έμΝ εαδΝ ιπΰ θ έμΝ παλΪΰκθ μΝ Ν σππμμΝ κΝ έ κμΝ εαδΝ πκδεδζέαΝ αηπΫζκυ,Ν υθγάε μΝ

π λδίΪζζκθ κμΝ εα ΪΝ βθΝ ζάοβΝ εαδΝ κπκγΫ β βΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν βΝ

εα Ϊ α βΝ γλΫοβμΝ κυΝ ηβ λδεκτΝ φυ κτ,Ν βΝ τπαλιβΝ άΝ σξδΝ πθΝ ζαθγαθσθ πθΝ κφγαζηυθ,Ν κΝ

έ κμ,Ν βΝ υΰεΫθ λπ β,Ν κΝ ξλσθκμΝ εαδΝ βΝ ηΫγκ κμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ φυ κκληκθυθ,Ν κδΝ δ δεκέΝ

ξαλαε άλ μΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝ ζάοβμΝ κυμέΝ ΛσΰπΝ βμΝ πκζυπζκεσ β αμΝ κυΝ

φαδθκηΫθκυΝεαδΝ κυΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝΝ δαφκλ δευθΝη αίζβ υθ,Ν θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝΪη βΝ

τΰελδ βΝπ δλαηα δευθΝ κηΫθπθΝη Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝπαλκτ αμΝ λΰα έαμέ 

 ΣαΝηκ ξ τηα αΝεα ΪΝ βθΝ υζζκΰάΝ κυμΝ ηαξέ βεαθΝ αΝθίΝcmΝεαδΝπαλΫη δθαθΝ κΝ

ουΰ έκΝηΫξλδΝθαΝ υηπζβλπγ έΝκΝαπαλαέ β κμΝαλδγησμΝΰδαΝθαΝΰέθκυθΝκδΝ π ηίΪ δμΝη ΝΙ έΝ

Έλ υθ μΝαθαφΫλκυθΝσ δΝβΝουξλάΝ υθ άλβ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ πέΝηαελσΝηπκλ έΝθαΝη δυ δΝ

κΝπκ κ σΝλδακΰΫθ βμ,Ν κθΝαλδγησΝεαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝθαΝ

αυιά δΝ κΝξλσθκΝπκυΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμΝΧχlley,Ν

1λιλ,Ν χlleyΝ εαδΝ Peterson,Ν 1λιιΨέΝ Μκ ξ τηα αΝ Vitis aestivalis πκυΝ υζζΫξγβεαθΝ εαδΝ

δα βλάγβεαθΝ Ν οτιβΝ κυμΝ ηΝ °ωΝ ΰδαΝ π λδ σ λ μΝ απσΝ ηηΝ βηΫλ μΝ ΧρΝ βγίίΝ υλ μΨΝ

ξβηΪ δ αθΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝ λδαυθΝ Ν ΧKeeleyΝ εέΪέ,Ν βίίζΨέΝ  κΝ υΰε ελδηΫθκΝ π έλαηαΝ βΝ

απκγάε υ βΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτΝΫΰδθ ΝΰδαΝπκζτΝπ λδκλδ ηΫθκΝ δΪ βηαΝεα ΪΝπκζτΝζδΰσ λκΝ

απσΝ αΝ πδκΝ πΪθπΝ σλδα,Ν η Ν εκπσΝ θαΝ απκ λαπ έΝ βΝ σπκδαΝ γ δεάΝ άΝ αλθβ δεάΝ πέ λα βΝ βμΝ

απκγάε υ βμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ βΝλδακΰΫθ βέ 

 κΝφυ δεσΝυζδεσΝπλαΰηα κπκδάγβεαθΝη λά δμΝ κυΝηάεκυμΝεαδΝ βμΝ δαηΫ λκυΝ πθΝ

εζβηα έ πθέΝΣαΝηκ ξ τηα αΝ ηαξέακθ αθΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝπλκ δαΰλαφΫμ,Ν ΝηάεκμΝζηΝcmΝ

εαδΝ Ν απσ α βΝ 1Ν cm απσΝ κθΝ ζ υ αέκΝ εσηίκΝ κυΝ ηκ ξ τηα κμέΝ ΟδΝ πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝ

φυ δεκτΝυζδεκτΝ πδζΫξγβεαθΝυ Ν κΝηάεκμΝεαδΝ δΪη λκμΝθαΝ υηφπθκτθΝη Ν δμΝ ηπκλδεΫμΝ

πλκ δαΰλαφΫμΝ κυΝ φυ δεκτΝ υζδεκτΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ θκηκγ έαΝ εαδΝ βμΝ εκδθΫμΝ υπκυλΰδεΫμΝ

απκφΪ δμΝ π λέΝ πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτΝ βμΝ αηπΫζκυΝ ΧΚΤ Ν βηκθιθήβλέλέβίίγΝ ΧΦ ΚΝ

1η1ιήβίίγΨΝ σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βΝ βκβζθηήβίίθΝ ΧΦ ΚΝ 1β1βΨΝ ΚΤ Ψ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν

Ϊζζ μΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝΧKoseΝεαδΝύuleryuz,Νβίίθ,ΝWaiteΝεαδΝMay, 2005).  
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ΟΝ λσζκμΝ πθΝ κφγαζηυθΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαδΝ κθΝ ξβηα δ ησΝ

υξαέπθΝ λδαυθΝ παλκυ δΪα δΝ δΪφκλαΝ απκ ζΫ ηα α,Ν εαγυμΝ έθαδΝ ΫθαΝ πκζυ τθγ κΝ

φαδθση θκέΝ  Ν πκζζΪΝ φυ δεΪΝ έ βΝ φΪθβε Ν σ δΝ βΝ τπαλιβΝ πθΝ κφγαζηυθΝ ίκβγΪΝ κΝ

ξβηα δ ησΝ υξαέπθΝλδαυθέΝ Νκλδ ηΫθαΝίλΫγβε Νσ δΝ έθαδΝξλά δηκδΝεα ΪΝ αΝπλυ αΝ Ϊ δαΝ

παΰπΰάμΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ βΝ η Ϋπ δ αΝ αφαέλ βΝ κυμΝ θ Ϋξ δΝ εΪπκδαΝ βηα έαΝ

ΧώartmannΝεέΪέ,Ν1λλιΨέΝΌ αθΝκδΝκφγαζηκέΝ έθαδΝ βθΝεα Ϊ α βΝζάγαλΰκυΝβΝαφαέλ βΝ κυμΝ

θΝ πβλ Ϊα δΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν σηπμΝ αθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκπκτθΝ αλΰΪΝ βθΝ

ΪθκδιβΝάΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝπκυΝκδΝκφγαζηκέΝ έθαδΝ θ λΰκέΝβΝπαλκυ έα κυμΝπλκπγ έΝδ ξυλΪΝ

βθΝλδακΰΫθ βΝΧόavre,Ν1λιγ,ΝώartmannΝεέΪέ,Ν1λλιΨέΝΟΝSmartΝ ΧβίίγΨΝΫ δι Νσ δΝβΝπαλκυ έαΝ

ζαθγαθσθ πθΝκφγαζηυθΝ Νηκ ξ τηα αΝ βμΝπκδεδζέαμΝωabernetΝSauvignonΝπκυΝλδακίκζκτθΝ

υξ λυμΝ πδίλα τθ δΝ άΝ παλ ηπκ έα δΝ βθΝ ηφΪθδ βΝ υξαέπθΝ λδαυθ,Ν θυΝ Ν ηκ ξ τηα αΝΝ

αη λδεαθδευθΝ δ υθΝεαδΝπκδεδζδυθΝπκυΝ θΝλδακίκζκτθΝ υξ λυμΝ θΝ πβλ Ϊα δέΝ βθΝΪηπ ζκ,Ν

έθαδΝπκζτΝ τ εκζβΝβΝ ιάΰβ βΝ βμΝ πέ λα βμΝ βμΝπαλκυ έαμΝ πθΝκφγαζηυθΝ κΝ ξβηα δ ησΝ

υξαέπθΝλδαυθ,ΝαφκτΝ κυμΝκφγαζηκτμΝπαλα βλ έ αδΝ αυ σξλκθαΝ σ κΝβΝίζα β δεάΝσ κΝεαδΝ

βΝ αθαπαλαΰπΰδεάΝ φΪ βέΝ  βθΝ αηπ ζκφυ πλδαεάΝ πλΪιβ,Ν υθάγπμΝ αφαδλκτθ αδΝ κδΝ

ζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέΝ κυΝ θ σμΝ κυΝ ΪφκυμΝ ηάηα κμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝλδακίσζβ βμέΝ αΝ

ηίκζδΪ δηαΝηκ ξ τηα α,Νεα ΪΝ βθΝπλκ κδηα έαΝΰδαΝ κθΝ ηίκζδα ησ,Ναφαδλκτθ αδ σζκδΝκδΝ

κφγαζηκέΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝΧ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέΝΓδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ δμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμΝ

κδΝζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέΝαφαδλΫγβεαθΝη Ν βΝίκάγ δαΝ ηίκζδα βλέκυ,Νυ ΝθαΝ ιαδλ γ έΝβΝ

πέ λα βΝ κυμΝ βΝ δ λΰα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν θαΝ απκφ υξγ έΝ βΝ Ϋεπ υιβΝ κυμΝ κ 

γ ληκγΪζαηκΝεαδΝ αΝ κηΫθαΝθαΝ υηία έακυθΝη Ν βθΝαηπ ζκφυ πλδαεάΝπλαε δεάέ 

Υαλαε βλδ δεΪΝ σππμΝ βΝ Ϋθαλιβ,Ν βΝ Ϋθ α βΝ εαδΝ βΝ πκλ έαΝ λδακΰΫθ βμΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ κΝφυ υλδκΝαηπΫζκυΝ πβλ Ϊακθ αδΝ Ν βηαθ δεσΝίαγησ,ΝαπσΝ κΝ έ κμΝεαδΝ βΝ

τ α βΝ κυΝ υπκ λυηα κμ,Ν εαγυμΝεαδΝ βΝ γ ληκελα έαΝεαδΝ υΰλα έαΝ κυ,Ν κΝφπμΝεαδΝ κθΝ

α λδ ησέΝ ΣαΝ υπκ λυηα αΝ λδακΰΫθ βμΝ βμΝ αηπΫζκυΝ απαδ έ αδΝ θαΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ

πκυΝ θαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝ υΰελΪ β βΝυΰλα έαμ,Ν βθΝ εαζάΝκιυΰσθπ βΝεαδΝ γΫληαθ βΝ ΰδαΝ βθΝ

απλσ εκπ βΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ λδαδεκτΝ υ άηα κμέΝ ΠκζζΫμΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ

ξλβ δηκπκέβ αθΝ πμΝ υπσ λπηαΝ λδακΰΫθ βμΝ Ϋ αφκμ,Ν π λζέ β,Ν Ϊηηκ,Ν εκεεκφκέθδεαΝ εαδΝ

η έΰηα α,Νυ ΝθαΝ ι Ϊ κυθΝ βθΝ πέ λα βΝ κυΝυπκ λυηα κμΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ

αΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝΧSabirΝεέΪέ,Νβίίζ,ΝύalaviΝεέΪέ,Νβί1γΨέΝΟδΝϊavtyanΝ

εαδΝ ψznuniΝ Χ1λιηΨΝ κπκγΫ β αθΝ ηκ ξ τηα αΝ Ν αθκδε σΝ υ λκπκθδεσΝ τ βηα,Ν

ξλβ δηκπκδυθ αμΝ πμΝ υπσ λπηαΝ βφαδ δαεάΝ πΫ λαΝ αυιΪθκθ αμΝ κΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ

(87 - λίΣΨΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κΝξαζέεδΝΧηίΝ- ιηΣΨΝεαδΝ κΝΫ αφκμΝΧγ1 - 39%). 



   134 

Ολδ ηΫθκδΝ λ υθβ ΫμΝαθαφΫλκυθΝσ δΝ κΝθ λσΝ θΝ έθαδΝεαζσΝηΫ κΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ

πθΝ λδαυθΝ αΝ ηκ ξ τηα α,Ν π δ άΝ θΝ έθαδΝ παλεΫμΝ Ν πκ σ β αΝ κιυΰσθκυΝ εαδΝ πμΝ εΝ

κτ κυΝ θΝηπκλκτθΝθαΝ φκ δα κτθΝκδΝαθαπ υ ση θ μΝλέα μΝσππμΝγαΝ Ϋπλ π Ν ΧSofferΝ εαδΝ

ψurger,Ν 1λκκ,Ν Zimmerman,Ν 1λγίΨέΝ Ν αθΪπ υιβΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ

πλκ Ϊγβε Ν πμΝ ηδαΝ απζάΝ εαδΝ απκ κ δεάΝ ηΫγκ κμΝ ΰδαΝ βΝ λδακίκζέαΝ ιυζπ υθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ

εΪπκδπθΝ φυ δευθΝ δ υθΝ ΧKomissarov,Ν 1λθκΨέΝ ΟΝ PengΝ ΧβίίκΨΝ λ τθβ Ν βθΝ πέ λα βΝ

υ άηα κμΝ πδπζΫκυ αμΝυ λκπκθέαμ,Νξλβ δηκπκδυθ αμΝπμΝυπσ λπηαΝθ λσΝ βΝλδακΰΫθ βΝ

ηαζαευθΝ ηκ ξ υηΪ πθ,Ν εζυθπθΝ ΪΰλδαμΝ αηπΫζκυΝ Vitis thunbergii έθκθ αμΝ πκζτΝ εαζΪΝ

πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ΧκβΣΨΝ Ν τΰελδ βΝ η Ν αΝ ηδελσ λαΝ πκ κ ΪΝ ΧζκΣΨΝ η Ν βΝ ξλά βΝ

υπκ λυηα κμΝπ λζέ βΝ- εκεκφκέθδεαέ 

  βθΝ παλκτ αΝ η ζΫ βΝ πδζΫξ βε Ν θαΝ ΰέθ δΝ πλπ κ τππμΝ κΝ πκζζαπζα δα ησμΝ

ιυζκπκδβηΫθπθΝηκ ξ υηΪ πθ,Νυπκε δηΫθπθΝεαδΝπκδεδζδυθΝαηπΫζκυ,Ν Νυ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ

πδπζΫκυ αμΝ υ λκπκθέαμ,Ν ξλβ δηκπκδυθ αμΝ πμΝ υπσ λπηαΝ λδακΰΫθ βμΝ – λδακίσζβ βμΝ

απδκθδ ηΫθκΝ θ λσέΝ ΓδαΝ θαΝ αυιβγ έΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ κυΝ κιυΰσθκυΝ Ν υ α δεσΝ υπσ λπηα,Ν

αθαφΫλ αδΝ πμΝ ηΫγκ κμΝ βΝ ξλά βΝ αθ ζδυθΝ αΫλαΝ ΧZimmerman,Ν 1λγίΨ,Ν ηΫγκ κμΝ πκυΝ

φαλησ βε Ν η Ν πδ υξέαΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμέΝ ΣαΝ πκ κ ΪΝ

λδακίσζβ βμ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ υπκε έη θκ,Ν κ ηάηαΝ ηκ ξ τηα κμΝ εαδΝ βθΝ πΫηία βΝ Ι Ν

Ϋφγα αθΝ Ν πκζτΝ εαζΪΝ πκ κ ΪΝ βμΝ Ϊι πμΝ κυΝ λίΣΝ Ν κλδ ηΫθ μΝ π ηίΪ δμ,Ν πκ κ ΪΝ

ιέ κυΝ υοβζΪΝ άΝ υοβζσ λαΝ απσΝ δμΝ πλκαθαφ λγ έ μΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκέβ αθΝΪζζαΝυπκ λυηα αέΝΣσ κΝκΝαλδγησμΝλδαυθΝαζζΪΝεαδΝ κΝηάεκμΝ κυΝλδαδεκτΝ

υ άηα κμΝ ευηΪθγβεαθΝ Ν η ΰαζτ λ μΝ δηΫμΝ απσΝ Ϊζζ μΝ Ϋλ υθ μ,Ν πκυΝ έξαθΝ σηπμΝ

ξλβ δηκπκδά δΝ δαφκλ δεΪΝ υπκ λυηα α,Ν υπκε έη θα,Ν γ ληκελα έ μΝ εαδΝ υΰε θ λυ δμΝ

Ι Ν ΧGalavi εέΪέ,Ν βί1γΨέΝ ΣαΝ ηδελσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ απσΝ αΝ αθ έ κδξαΝ βμΝ

εαζκΰΫθ βμ,Ν ξ σθΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ π ηίΪ πθΝ Ν σζαΝ αΝ υπσΝ δ λ τθβ βΝ υπκε έη θαΝ

πκδεδζέ μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ ξβηα δ ησμΝ λδαυθΝ αΝ βη έαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αθΝ πδκΝ εκθ ΪΝ βθΝ

πδφΪθ δαΝ κυΝ αΫλαΝ πδγαθυμ,Ν θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ κγκτθΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ί ζ δ κπκέβ βμΝ βμΝ

ξκλβΰκτη θβμΝπκ σ β αμΝκιυΰσθκυέΝ 

Ν παΰπΰάΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝη Ν βθΝξλά βΝγ ληαδθση θπθΝυπκ λπηΪ πθΝ έθαδΝηδαΝ

πδ υξυμΝ ξλβ δηκπκδκτη θβΝ ηΫγκ κμΝ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ τ εκζπθΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝσππμ,ΝβΝ αηα εβθδΪ,ΝηβζδΪΝεαδΝαξζα δΪέΝ ΝηΫγκ κμΝαυ άΝ έθαδΝπκζτΝ πδ υξάμΝ

ηΫγκ κμΝπκζζαπζα δα ηκτΝ πθΝ τ εκζπθΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝφυ υθΝΧώartmannΝεέΪέ,Ν1λλιΨέΝ Ν

η ζΫ βΝσπκυΝ αΝηκ ξ τηα αΝαηπΫζκυΝ κπκγ άγβεαθΝ Νγ ληαδθση θκΝυπσ λπηαΝίλΫγβε Ν
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σ δΝαυιΪθ αδΝβΝλδακΰΫθ βΝεαδΝη δυθ αδΝκΝξλσθκμΝπκυΝαπαδ έ αδΝΧψartoliniΝεέΪέ,ΝβίίλΨέΝ Ν

Ϋλ υθαΝ κυμΝκδΝχlleyΝεαδΝPetersonΝ Χ1λιιΨΝ Ϋ διαθΝσ δΝβΝεαζκΰΫθ βΝΫζαί ΝξυλαΝ ΝζΝ - 17 

βηΫλ μΝ κυμΝβλΝ°ω,Ν θυΝ Νξαηβζσ λ μΝγ ληκελα έ μΝξλ δΪ βεαθΝπ λδ σ λ μΝβηΫλ μέΝ

ΣκΝέ δκΝπαλα βλάγβε Νεα ΪΝ βΝλδακΰΫθ βΝ κυμΝβλΝ°ω,ΝΝσπκυΝβΝ δα δεα έαΝΝΫζαί ΝξυλαΝ Ν

10 - βζΝ βηΫλ μέΝ θ έγ αΝ Ν ξαηβζσ λβΝ γ ληκελα έαΝ ξλ δΪ βε Ν π λδ σ λκΝ ξλσθκέΝ Ν

υθκρεάΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝγ ληκελα έαΝαθΝεαδΝευηαέθ αδΝ αΝπλκαθαφ λγΫθ αΝσλδα,Νξλάα δΝ

Ϋλ υθαμΝεαγυμΝεΪγ Νυπκε έη θκΝαθ απκελέθ αδΝ δαφκλ δεΪΝ Ν δαφκλ δεΫμΝγ ληκελα έ μέΝ

Έλ υθαΝ πθΝψlennerhassettΝ εαδΝωonsidineΝ Χ1λιλΨΝ Ϋ δι Νσ δΝβΝγ ληκελα έαΝυπκ λυηα κμΝ

πθΝ βη°ωΝ έθαδΝ βΝ εα αζζβζσ λβΝ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ εαδΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ κυΝ

υπκε δηΫθκυΝ Ramsey, γ ληκελα έαΝ πκυΝ πδζΫξ βε Ν ΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ παλκτ αμΝ

λΰα έαμέΝ Ν δα δεα έαΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ - λδακίσζβ βμΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ϋζαί Ν ξυλαΝ Ν

γΪζαηκΝ αθΪπ υιβμΝ ζ ΰξση θκυΝ π λδίΪζζκθ κμέΝ ΟΝ γΪζαηκμΝ λυγηέ βε Ν Ν υθγάε μΝ

αγ λάμΝγ ληκελα έαμΝβηΝ±Ν1Ν°ω,Ν ξ δεάμΝυΰλα έαμΝλίΣΝεαδΝφπ σμ,ΝπκυΝ φαληκασ αθΝαπσΝ

ζαηπ άλ μΝζίΝ - ηηΝcmΝπΪθπΝαπσΝ κΝπκζζαπζα δα δεσΝυζδεσ,Ν βηδκυλΰυθ αμΝΫ δΝ ξθβ ΪΝ

υθγάε μΝ βηΫλαμΝ εαδΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ εαΫιδΝ εαδΝ κε υΝ υλ μΝ αθ έ κδξαέΝ ΣαΝ ηκ ξ τηα αΝ

παλΫη δθαθΝ Ναυ ΫμΝ δμΝ υθγάε μΝΰδαΝκε υΝ ί κηΪ μ,Ν Ν υηφπθέαΝη ΝΪζζ μΝ λ υθβ δεΫμΝ

λΰα έ μ πκζζαπζα δα ηκτΝ εαδΝ δ λ τθβ βμΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ Ν ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυΝ

ΧύökbayrakΝεέΪέ,Νβί1ί,ΝPengΝεέΪέ,ΝβίίκΨέ 

ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝπαλκτ αμΝη ζΫ βμΝΫ διαθΝη ΰΪζβΝ πέ λα βΝ κυΝ ηάηα κμΝαπ’Ν

σπκυΝπλκΫλξκθ αδΝ αΝηκ ξ τηα α,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ έ κμΝυπκε δηΫθκυΝεαδΝ βθΝ πΫηία βΝΙ έΝ

 κΝυπκε έη θκΝSO4 αΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμΝ βη δυγβεαθΝ αΝ

ηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝαεκζκυγκτη θαΝαπσΝαυ ΪΝ βμΝηΫ βμΝεαδΝΝ ΫζκμΝη ΝπκζτΝηδελΪΝπκ κ ΪΝ

αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ,Ν πκυΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ π ηίΪ δμΝ αΝ πκ κ ΪΝ ά αθΝ ηβ θδεΪέΝ

Ό κθΝαφκλΪΝ κθΝηΫ κΝσλκΝαλδγηκτΝπαλαΰση θπθΝλδαυθ,Ν βΝηΫ βΝ δΪη λκ,Ν κΝκζδεσΝηάεκμΝ

εαδΝ βθΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθ,Ν κδΝ η ΰαζτ λ μΝ δηΫμΝ παλκυ δΪ βεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ηΫ βμΝεαδΝίΪ βμΝεαδΝκδΝπδκΝηδελΫμΝ Ν αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝη Νη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθΝ

Χ11,λ1ΨΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ βμΝ πΫηία βμΝΧβηίΝppmΨΝεαδΝη ΰαζτ λκΝκζδεσΝηάεκμΝεαδΝ

κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝ βμΝέ δαμΝ πΫηία βμέΝ 

 κΝυπκε έη θκΝ11ίγΝP αΝπκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ εαδΝ λδακΰΫθ βμΝά αθΝ υοβζκ ΫλαΝ

αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμέΝ θΪζκΰαΝη Ν βθΝ πΫηία βΝΙ Ν αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ

πθΝηκ ξ υηΪ πθΝίΪ βμΝπαλκυ έα αθΝ αΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝη ΝηΫΰδ κΝλίΣέΝΟΝαλδγησμΝ

λδαυθΝεαδΝβΝηΫ βΝ δΪη λκμΝά αθΝη ΰαζτ λαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμ,Ν δ δαέ λαΝ
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δμΝυοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δΝΙ έΝ δμΝξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝκδΝ δαφκλΫμΝ θΝά αθΝ

α δ δευμΝ βηαθ δεΫμ,Ν θ ξκηΫθπμ,ΝζσΰπΝ κυΝΰκθσ υπκυΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝεαδΝ κυΝεαζκτΝ

απκγβ αυλδ ηκτΝ σζπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθέΝ ΣκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ εαδΝ βΝ κζδεάΝ

πδφΪθ δαΝλδαυθΝΝ ηφΪθδ αθΝη ΰαζτ λ μΝ δηΫμΝ δμΝ π ηίΪ δμΝπκυΝ ξβηΪ δ αθΝη ΰαζτ λκΝ

αλδγησΝ λδαυθέΝ  Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ αυ σΝ παλα βλάγβε Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ,Ν

πδγαθυμ,ΝζσΰπΝ κυΝεαζκτΝαπκγβ αυλδ ηκτΝσζπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝηκ ξ υηΪ πθέ 

   κΝ υ εσζπμΝ λδακίκζκτθΝ υπκε έη θκΝ Dog Ridge αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ

ευηΪθγβεαθΝαθΪζκΰαΝη Ν βθΝ πΫηία βΝ Νπκ κ ΪΝίΝ– ιηΣ,Νη Ν αΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝθαΝ

παλκυ δΪακθ αδΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν αεκζκυγκτη θαΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ εαδΝ

ΫζκμΝ βμΝ εκλυφάμέΝ ΣαΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ πλκΫευοαθ,Ν πέ βμ,Ν απσΝ αΝ

ηκ ξ τηα α ίΪ βμ,Ν η Ν ηφαθάΝ βΝ δαφκλΪΝ η Ν αυ ΪΝ βμΝ εκλυφάμέΝ Ν πΫηία βΝ ηίίΝ ppm 

Ϋ π ΝπκζτΝεαζΪΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,Ν η Ν πκ κ σΝιίΣΝΰδαΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμ,Ν ζίΣΝ

ηΫ βμΝ εαδΝ 1ηΣΝ εκλυφάμέΝ ΟΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ ά αθΝ η ΰαζτ λκμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμ,Ν η Ν

η ΰΪζβΝ δαφκλΪΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ,Ν θυΝ φΪθβε Ν σ δΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ εαδΝ

ίΪ βμΝξλ δΪακθ αδΝξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝΙ ΝΰδαΝθαΝ ξβηα έ κυθΝλέα μέΝ Ν δΪη λκμΝ

λδαυθΝά αθΝη ΰαζτ λβΝ αΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμέΝ πδπλσ γ αΝπαλα βλάγβε Νσ δΝκΝ

η ΰΪζκμΝαλδγησμΝλδαυθΝη έπ Ν βΝηΫ βΝ δΪη λκΝλδαυθ,Ν κΝκπκέκΝ υηφπθ έΝη ΝΫλ υθαΝ κυΝ

Alley Χ1λιλΨ,ΝσπκυΝπαλα άλβ Νη έπ βΝ βμΝ δαηΫ λκυΝ πθΝλδαυθΝαυιαθση θκυΝ κυΝαλδγηκτΝ

κυμΝ αΝυπκε έη θαΝDog Ridge εαδΝSalt Creek. Φαέθ αδΝσ δΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝυπκε έη θκΝ

αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ αθΝ εαδ έξαθΝ αΝ ξαηβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ,Ν κΝ ηδελσ λκμΝ

αλδγησμΝ ξβηα δαση θπθΝλδαυθΝκ άΰβ Ν βθΝη ΰαζτ λβΝεα ΪΝηάεκμΝατιβ βΝ κυμ,Ν θυΝ αΝ

αθ έ κδξαΝηκ ξ τηα αΝίΪ βμΝεαδΝηΫ βμΝ ξβηΪ δ αθΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθΝηδελσ λκυΝ

ηάεκυμέΝ 

 βΝπκδεδζέαΝCabernet Franc αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμΝά αθΝαλε ΪΝ

υοβζΪΝ Ν πκ κ σΝ ίΣΝ – ληΣΝ εαδΝ ίΣΝ – κηΣΝ αθ έ κδξαέΝ ΣαΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ

παλκυ δΪ βεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ αεκζκυγκτη θαΝ απσΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ηΫ βμΝ εαδΝ

ΫζκμΝ βμΝεκλυφάμΝη ΝηδελάΝ δαφκλΪΝη αιτΝ κυμέΝ Ν δηάΝ βμΝηΫ βμΝ δαηΫ λκυΝ πθΝλδαυθΝ

ά αθΝη ΰΪζβΝ Χ1,θηΝmmΨΝ εαδΝ αυιαθση θκυΝ κυΝαλδγηκτΝλδαυθΝ θΝ πβλ Ϊ βε ,Ν ε σμΝ απσΝ

αυ άΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εκλυφάμέΝ ΣκΝ κζδεσΝ ηάεκμΝ εαδΝ βΝ κζδεάΝ πδφΪθ δαΝ λδαυθ,Ν σ κΝ κΝ

ηΪλ υλαΝ σ κΝ εαδΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ Ι Ν παλκυ έα αθΝ υοβζσ λ μΝ δηΫμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝεαδΝηΫ βμ,ΝπκυΝ έξαθΝη ΰαζτ λκΝαλδγησΝλδαυθέΝ 
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ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝπ δλΪηα κμΝ υηφπθκτθΝη Ν ηπ δλδεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝ

πκυΝ έξθκυθΝ σ δΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ η αέκΝ εαδΝ ία δεσΝ ηάηαΝ βμΝ

εζβηα έ αμΝ παλκυ δΪακυθΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ η ΰαζτ λαΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ ηκ ξ τηα αΝ

πκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝαελαέκΝ ηάηαΝ βμΝεζβηα έ αμΝΧAlley εαδΝPeterson, 1977, Weaver, 1975 

KeeleyΝεέΪέ,ΝβίίζΨέΝΜκ ξ τηα αΝ κυΝ έ κυμΝVitis aestivalis πκυΝζάφγβεαθΝαπσΝ βθΝία δεάΝάΝ

η αέαΝπ λδκξάΝ βμΝεζβηα έ αμΝάΝ κυΝίζα κτΝαθ έ κδξαΝπαλκυ έα αθΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝαπσΝηκ ξ τηα αΝπλκ λξση θαΝαπσΝ βθΝεκλυφαέαΝπ λδκξάΝ ΧKeeleyΝεέΪέ,ΝβίίζΨέΝ

ΣκΝ έ δκΝ υπκ βλέα δΝ κΝ WeaverΝ Χ1λιηΨΝ πκτΝ Ϋ δι Ν σ δΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ

υζζκΰάμΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθ,ΝβΝλδακΰΫθ βΝά αθΝ αξτ λβΝεαδΝ Νη ΰαζτ λαΝπκ κ ΪΝ αΝ

ία δεΪΝ ηκ ξ τηα αΝ εαδΝ φ πξσ λβΝ αΝ αελαέαΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ πκδεδζέαμΝ ωarignanΝ κυΝ

έ κυμΝ Vitis viniferaέΝ τηφπθαΝ η Ν κθΝ KeeleyΝ ΧβίίζΨΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ βμΝ

ίΪ βμΝά αθΝυοβζσ λβΝ Νπκ κ σΝιβΣ,ΝΫθαθ δΝ κυΝγιΣΝπκυΝ ηφΪθδ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝΝ βμΝ

ηΫ βμέΝΣκΝ έ δκΝ παλα βλάγβε Ν εαδΝ η Ν κθΝαλδγησΝλδαυθΝβ,βΝ Ϋθαθ δΝ 1,βΝ εαδΝ κΝηάεκμΝ λδαυθΝ

1κ,λΝ mmΝ Ϋθαθ δΝ ι,θΝ mm,Ν πλΪΰηαΝ απκ Ϋζ ηαΝ πκυΝ παλα βλάγβε Ν Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμΝ

βθΝ παλκτ αΝ λΰα έαέΝ Ν ξαηβζάΝ λδακίκζέαΝ πθΝ εκλυφαέπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ πδγαθυμΝ θαΝ

κφ έζ αδΝ αΝ ξαηβζσ λαΝ πέπ αΝ υ α αθγλΪεπθΝ ΧKeeleyΝ εέΪέ,Ν βίίζΨέΝ πδπλσ γ αΝ βΝ

ίδκ τθγ βΝ αυιδθυθΝ απσΝ αΝ φτζζαΝ εαδΝ κΝ ίζα σΝ πκυΝ ηΫ πΝ βμΝ ία δπΫ αζβμΝ η αφκλΪμΝ

κυμΝ εα υγτθκθ αδΝ πλκμΝ βΝ ίΪ βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ υπκίκβγυθ αμΝ βθΝ λδακΰΫθ βΝ

ΧώartmannΝεέΪέ,Ν1λλιΨΝπδγαθυμ,ΝθαΝκ βΰ έΝ Νυοβζσ λβΝ υΰεΫθ λπ βΝ θ κΰ θυθΝαυιδθυθΝ

αΝηκ ξ τηα αΝηΫ βμΝεαδΝίΪ βμέΝ 

 βθΝπαλκτ αΝη ζΫ βΝπμΝκλησθβΝλδακίκζέαμΝ πδζΫξγβε Ν κΝ Ι έΝ έθαδΝ ηδαΝαπσΝ δμΝ

ευλδσ λ μ,Ν αθΝ σξδΝ βΝ ευλδσ λβΝ εαδΝ υθβγΫ λβΝ κυ έαΝ ΰδαΝ κθΝ πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ

π λδ σ λπθΝ φυ δευθΝ δ υθ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ βμΝ αηπΫζκυέΝ έθαδΝ αγ λάΝ Ϋθπ βΝ

πκυΝ βηδκυλΰ έΝ αΝ ηδελσ λαΝ πλκίζάηα αΝ κιδεσ β αμΝ εαδΝ πκζτΝ εαζΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ

λδακΰΫθ βμέΝ  Ν αθ έγ βΝ η Ν Ϊζζ μΝ αυιβ δεΫμΝ κυ έ μ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ξλβ δηκπκδβγ έΝ Ν ΫθαΝ

η ΰΪζκΝ τλκμΝ υΰε θ λυ πθΝΧSabirΝεέΪέ,Νβίίζ,Ν artmannΝεέΪέ,Ν1λλιΨέΝ πσΝ κυμΝαυιβ δεκτμΝ

λυγηδ ΫμΝ ΝυΰλάΝηκλφά,Ν κΝ Ι Ν έθαδΝπ λδ σ λκΝαθγ ε δεσΝ κΝφπμΝεαδΝ κΝίαε άλδκΝ

βμΝ κιδεάμΝ ατηπ βμ,Ν αζζΪΝ ζδΰσ λκΝ δαζυ σΝαπσΝ κΝ Ι ,Ν η αεδθ έ αδΝ τ εκζαΝ θ σμΝ πθΝ

αΰΰ έπθΝ κυΝφυ κτ,ΝβΝ λΪ βΝ κυΝ έθαδΝ ι δ δε υηΫθβ,Ν θ κπδ ηΫθβΝεαδΝΝαπκ ζ ηα δεάέΝΓδαΝ

κυμΝ ζσΰκυμΝ αυ κτμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ηδελΫμΝ σ δμΝ βμΝ λα δεάμΝ κυ έαμΝ

Χ αυλαεΪεβμ,Νβί1γΨέ 
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ΣκΝ Ι Ν πλκεαζ έΝ εαζκΰΫθ βΝ αΝ ηκ ξ τηα α,Ν βΝ κπκέαΝ κφ έζ αδΝ κθΝ

πκζζαπζα δα ησΝ πθΝ ευ ΪλπθΝ κυΝ εαηίέκυ,Ν κυΝ βγηκτΝ εαδΝ πδγαθυμΝ βμΝ θ λδυθβμ,Ν η Ν

απκ Ϋζ ηαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ α δαφκλκπκέβ κυΝ παλ ΰξυηα δεκτΝ δ κτΝ κΝ κπκέκμΝ ηφαθέα αδΝ

αθΝηδαΝΪηκλφβΝηΪααέΝΜ ΰΪζκμΝαλδγησμΝλδαυθΝ ηφαθέακθ αδΝ κΝ βη έκΝ κυΝεΪζκυΝεαδΝπδκΝ

υΰε ελδηΫθαΝ αΝ βη έαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πλκεζβγ έΝ ξέ δηκΝ κυΝ φζκδκτΝ κυΝηκ ξ τηα κμέΝ  βθΝ

παλκτ αΝ λΰα έαΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ ηφαθέ βεαθΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ

ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμ,Ν δμΝ π ηίΪ δμΝ πθΝ βηίΝ ppmΝ ΧSO4ΨΝ εαδΝ ηίίΝ ppm,Ν η  αΝ υοβζσ λαΝ

πκ κ ΪΝθαΝπαλα βλκτθ αδΝ βθΝ υΰεΫθ λπ βΝηίίΝppm,Ν αΝυπκε έη θαΝ11ίγΝP, Dog Ridge 

εαδΝ βθΝ πκδεδζέαΝ ωabernetΝ όrancέΝ  βΝ πκδεδζέαΝ Cabernet Franc εαδΝ κΝ υπκε έη θκΝ 11ίγΝ

Paulsen αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ εαδΝ λδακΰΫθ βμΝ ά αθΝ υοβζΪΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ ηΪλ υλα,Ν

δ δαέ λαΝ βθΝπκδεδζέαΝωabernetΝ όrancέΝΟΝεΪζκμΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β κμΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

λδαυθ,Ν εΪ δΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ Ν Ϋλ υθ μΝ πθΝ ShujiΝ Χβί1γΨΝ εαδΝ Hartmann Χ1λλιΨΝ εαδΝ

πδί ίαδυθ αδΝαπσΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ κυΝπ δλΪηα κμΝ κΝυπκε έη θκΝSτ4 εαδΝ βθΝπκδεδζέαΝ

Cabernet Franc πκυΝ αΝ πκ κ ΪΝ εαζκΰΫθ βμΝ ά αθΝ ηδελσ λαΝ απσΝ αΝ αθ έ κδξαΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμΝ ΝεΪπκδ μΝπ λδπ υ δμέ 

  ΠκζζΪΝ λ υθβ δεΪΝ κηΫθαΝ απκ δεθτκυθΝ βθΝ υ λΰ δεάΝ λΪ βΝ πθΝ ιπΰ θυθΝ

αυιδθυθΝ Ι Ν βΝ λδακΰΫθ βΝ πθΝ π λδ σ λπθΝ φυ δευθΝ δ υθΝ εαδΝ βμΝ αηπΫζκυ (Keeley 

εέΪέ,Νβίίγ,ΝLu, 2005, Singh εέΪέ,ΝβίίζΨέΝΟΝώartmannΝΧ1λλιΨΝΫ δι Νσ δΝβΝ φαληκΰάΝΙ Ν Ν

υΰεΫθ λπ βΝβηίίΝ- ζίίίΝmgήδΝ έξ Ν θ υππ δαεΪΝαπκ ζΫ ηα α,Ν βθΝλδακΰΫθ βΝ ΝβηδΝ- 

ιυζυ βΝηκ ξ τηα αΝηβζδΪμ,Ν αηα εβθδΪμΝεαδΝ ζδΪμέΝΟΝύalaviΝΧβί1γΨΝΫ δι Νσ δΝαλδγησμΝ πθΝ

λδαυθ,Ν κΝ ηάεκμΝ βμΝ λέααμ,Ν κΝ θππσΝ εαδΝ ιβλσΝ ίΪλκμΝ πβλ Ϊακθ αδΝ βηαθ δεΪΝ απσΝ κυμΝ

λυγηδ ΫμΝαθΪπ υιβμΝεαδΝ κΝυπσ λπηαΝφτ υ βμέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝλδαυθ,Ν κΝηάεκμ,Ν κΝθππσΝ

εαδΝιβλσΝίΪλκμΝαυιΪθ αδΝη Ν βθΝατιβ βΝ πθΝ υΰε θ λυ πθΝIψχΝαπσΝβίίίΝ ΝζίίίΝmgήδΝ

Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαέΝ ΟδΝ χlleyΝ εαδΝ PetersonΝ Χ1λιιΨΝ Ϋ διαθΝ σ δΝ πΫηία βΝ η Ν Ι Ν Ν

υΰε θ λυ δμΝί,βηΣΝΰδαΝβζΝυλ μΝεαδΝΰλάΰκλβΝ ηίΪπ δ βΝ Ν υΰεΫθ λπ βΝ1ΣΝκ άΰβ Ν Ν

ΰλβΰκλσ λβΝεαζκΰΫθ βΝεαδΝαθΪπ υιβΝλδαυθΝ Νηκ ξ τηα αΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝϊogΝRidge,Ν

SaltΝωreekΝεαδΝώarmonyέΝΓδαΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝπκ κ υθΝλδακίσζβ βμΝ βμΝπκδεδζέαμΝσortonΝ

κυΝ έ κυμΝ V. aestivalis ξλβ δηκπκδάγβε Ν εαζδκτξκΝ ΪζαμΝ κυΝ δθ κζυζκίκυ υλδεκτΝ κιΫκμΝ

ΧΚΙ ΨΝ Ν υΰε θ λυ δμΝ1ίίίίΝ- 15000 mg/L. 

   βθΝπαλκτ αΝ λΰα έα,Ν Ν υηφπθέαΝη Ν αΝπαλαπΪθπ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝυπκε έη θκΝεαδΝ

βθΝ πΫηία βΝ Ι ,Ν παλα βλάγβε Ν Ν δαφκλ δεσΝίαγησΝβΝγ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝ Ι Ν αΝ

πκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝ εαδΝ λδακΰΫθ βμ,Ν κθΝηΫ κΝ σλκΝ λδαυθ,Ν βΝηΫ βΝ δΪη λκ,Ν κΝ κζδεσΝ
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ηάεκμΝεαδΝ βθΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝλδαυθ, ΝσζαΝ αΝυπσΝ δ λ τθβ βΝυπκε έη θαΝΧSO4, 1103 P, 

Dog RidgeΨΝεαδΝπκδεδζέ μΝΧCabernet FrancΨΝ ΝπκζτΝξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝΙ έΝ βθΝ

πκδεδζέαΝ Cabernet Franc εαδΝ κΝ υπκε έη θκΝ 11ίγΝ P αΝ κπκέαΝ ζσΰπΝ βμΝ υεκζέαμΝ

πκζζαπζα δα ηκτΝ κυμ,Ν παλκυ έα αθΝ υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ,Ν υοβζσΝ αλδγησΝ λδαυθΝ

παλα βλάγβε Νηδελσ λβΝ πέ λα βΝ κυΝΙ έΝ Νγ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ ΝεαδΝβΝατιβ βΝ πθΝ

πκ κ υθΝεαζκΰΫθ βμ,ΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝυπσΝ δ λ τθβ βΝη ΰ γυθΝπαλα βλάγβε Ν

αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ εαδΝ ζΪξδ αΝ ΫπμΝ εαγσζκυΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ,Ν

ε σμΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ βμΝπκδεδζέαμΝCabernet Franc εαδΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝP 

πκυΝ αυιάγβεαθΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαΝ δμΝ υοβζσ λ μΝ

υΰε θ λυ δμΝΙ ΝΧιίίΝppm,Ν1ίίίΝppmΨέΝΣαΝπαλαπΪθπΝίλέ εκθ αδΝ Ν υηφπθέαΝη ΝπκζζΫμΝ

λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μ,ΝσπκυΝκδΝ π ηίΪ δμΝη ΝΙ Ν θΝπαλκυ έα αθΝ ηφαθάΝγ δεάΝ πέ λα βΝ

Νηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ βμΝαηπΫζκυΝΧAlley εαδΝPeterson,Ν1λιι,ΝWeaver,Ν1λιη,ΝKeeleyΝεέΪέ,Ν

2004). 

Έλ υθαΝ κυΝχbuΝ- QaoudΝΧ1λλλΨΝΫ δι Νσ δΝΝ αΝ υεσζπμΝλδακίκζκτθ αΝυπκε έη θαΝβΝ

ξλά βΝκίίίΝppmΝΙ Ν ΝηκλφάΝ εσθβμΝ βΝίΪ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ κυΝυπκε δηΫθκυΝ11ίγΝ

PaulsenΝκ άΰβ Ν Νυοβζσ λβΝλδακΰΫθ βΝΰδαΝ τκΝ δαφκλ δεΪΝΫ β,Ν Ν πκ κ ΪΝκ1ΣΝεαδΝ

ιι,ίγΣΝ αθ έ κδξα,Ν Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ ηΪλ υλαΝ πκυΝ ά αθΝ πκζτΝ ξαηβζσ λαέ  βθΝ παλκτ αΝ

λΰα έαΝαυ ΪΝ αΝπκ κ ΪΝ πδ υξγάεαθΝ ΝπαλσηκδαΝάΝυοβζσ λαΝπκ κ ΪΝ κΝυπκε έη θαΝ

1103 P εαδΝ βθΝ πκδεδζέαΝCabernet Franc,Ν πκυΝ Ν εα ΪΝ πκζτΝ ξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ

(250 ppm, 500 ppmΨ,Ν παλκυ έα αθΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ Ν Ν

πκ κ σΝλίΣΝεαδΝκηΣΝαθ έ κδξα,Ν υηφπθυθ αμΝη ΝΫλ υθαΝ πθΝSinghΝεαδΝSinghΝΧ1λιγΨέΝΣαΝ

πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ βθΝ Ϋλ υθα,Ν δμΝ πκδεδζέ μΝ ώimrodΝ εαδΝ ThompsonΝ SeedlessΝ

αυιάγβεαθΝξλβ δηκπκδυθ αμΝ δΪζυηαΝηίίΝppmΝΧίέίηΣΨΝIψχέΝ βθΝ τεκζβΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝ

πκδεδζέα Cabernet Franc,Ν αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ ά αθΝ υοβζΪΝ κΝ ηΪλ υλα,Ν

πδί ίαδυθκθ αμΝ αΝπαλαπΪθπΝπμΝπλκμΝ βθΝ υεκζέαΝπκζζαπζα δα ηκτΝ κυμέΝ ΝεαζκΰΫθ β,Ν

λδακΰΫθ β,ΝαλδγησμΝλδαυθ,ΝηΫ βΝ δΪη λκμΝλδαυθΝαυιάγβεαθΝη Ν δμΝ π ηίΪ δμΝ Ι ΝξπλέμΝ

θαΝπαλκυ δΪα αδΝη ΰΪζβΝ πέ λα β,Νδ δαέ λαΝ αΝη ΰΫγβΝ κυΝκζδεκτΝηάεκυμΝεαδΝ βμΝκζδεάμΝ

πδφΪθ δαμΝ λδαυθέΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ υηφπθκτθΝ η Ν κθΝAlley Χ1λιλΨ,Ν πκυ βθΝ πΫηία βΝ η Ν

Ι ,Ν δμΝ τεκζ μΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝπκδεδζέ μΝύanzinΝ1ΝεαδΝZinfandelΝΫ δι Νσ δΝαυιάγβε ΝκΝ

αλδγησμΝ πθΝλδαυθΝεαδΝ κΝηάεκμΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμΝ βμΝπκδεδζέαμΝύanzinΝ1,Ν θυΝ βθΝ

πκδεδζέα ZinfandelΝ αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ θΝ αυιάγβεαθ,Ν αζζΪΝ αυιάγβε Ν κΝ ηάεκμΝ κυΝ

λδαδεκτΝ υ άηα κμ,Νπαλκυ δΪακθ αμΝΫ δΝεαδΝ βθΝ δαφκλ δεάΝ πέ λα βΝ κυΝΙ ΝαθΪζκΰαΝ

η Ν κΝΰκθσ υπκΝ κυΝφυ δεκτΝυζδεκτέ 
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ΣκΝ υπκε έη θκΝ SO4 εαδΝ κΝ υ εσζπμΝ λδακίκζκτθΝ υπκε έη θκΝ Dog Ridge 

παλκυ έα αθΝ ιέ κυΝ υοβζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ κΝ υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ δμΝ

υΰε θ λυ δμΝ ΧβηίΝ ppm,Ν ηίίΝ ppmΨΝ Ν πκ κ σΝ ιίΣΝ εαδΝ ηίΣΝ αθ έ κδξαέΝ Ν γ δεάΝ

πέ λα βΝ κυΝΙ Ν βθΝατιβ βΝ βμΝλδακΰΫθ βμΝ κΝ υ εσζπμΝλδακίκζκτθΝυπκε έη θκΝDog 

Ridge υηφπθ έΝη Ν κθΝ lley Χ1λιλΨ,ΝπκυΝΫ δι Νσ δΝβΝ φαληκΰάΝ IψχΝατιβ Ν αΝπκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝεαδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝλδαυθΝ κΝυπκε έη θκΝϊogΝRidgeΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝηΪλ υλαέΝ

ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ λδαυθΝ ά αθΝ κ,κί,Ν αλδγησμΝ ηδελσ λκμΝ απσΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ παλκτ αμΝ

η ζΫ βμ,Ν πκυΝ θυΝ βΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ κληκθυθΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδάγβεαθΝ εαδΝ βΝ ξλκθδεάΝ

π λέκ κμΝ λδακΰΫθ βμΝ ά αθΝ εα ΪΝ πκζτΝ ηδελσ λ μ,Ν κΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ Ϋφ α Ν δμΝ 1ζ,βηΝ

ΧΜκ ξ τηα αΝίΪ βμΝ– 120 ppmΨέΝ Ν βηδκυλΰέαΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝλδαυθΝζ δ κυλΰ έΝ γ δεΪΝ

βθΝ η Ϋπ δ αΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰεα βηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαγυμΝ Ν έθαδΝ Ν γΫ βΝ θαΝ

δ λ υθά κυθΝεαζτ λαΝ κθΝ αφδεσΝκλέακθ αΝεαδΝθαΝ λκφκ κ ά κυθΝ κΝθΫκΝφυ σΝη Νθ λσΝ

εαδΝγλ π δεΪΝ κδξ έαΝΧAlley, 1979). 

 Ν πκζζΫμΝ η ζΫ μΝ αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ κληκθυθΝ παλα βλάγβε Ν εαδΝ

αθαζκΰδεάΝ ατιβ βΝ βμΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ αηπΫζκυΝ ΧBorba εαδΝ Kuhn, 1988, 

Harmail εέΪέ,Ν 1λκθ, Moretti εαδΝRidomi,Ν 1λκζΨέΝ θ έγ αΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ παλκτ αμΝ

λΰα έαμΝεα α δεθτκυθΝ βθΝγ δεά πέ λα βΝ κυΝΙ Ναυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ κυΝ

ΫπμΝ αΝηίίΝppmέΝΟδΝυοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝπαλκυ έαααθΝαλθβ δεσΝλυγησΝατιβ βμΝ βμΝ

λδακΰΫθ βμ,Ν θΝ υΰελέ δΝη Ν δμΝξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμ,Ν υηφπθυθ αμΝη ΝΫλ υθαΝ κυΝ

ύalaviΝΧβί1γΨέΝΟΝύalaviΝΧβί1γΨΝΫ δι Νσ δΝκΝαλδγησμΝ πθΝλδαυθ,Ν κΝηάεκμΝ κυμ,Ν κΝθππσΝεαδΝ

ιβλσΝίΪλκμΝ κυμΝαυιάγβε Νη Ν βθΝατιβ βΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ βμΝαυιέθβμΝΧΙ ΨΝαπσΝβίίίΝ

αΝζίίίΝmgήL,Ν Ν ξΫ βΝη Ν κθΝηΪλ υλαέΝ βθΝέ δαΝ λΰα έαΝπ σ κ,ΝβΝ υΰεΫθ λπ βΝθίίίΝ

mg/L έξ Ν αθ έ λκφαΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ κιδεάΝ λΪ βέΝ Ν πΫηία βΝ πθΝ1ίίίΝppm,Ν βθΝ

παλκτ αΝ λΰα έαΝ η Ν υπσ λπηαΝ θ λσΝ παλκυ έα Ν ηβ θδεΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ κΝ

υπκε έη θκΝSO4 πδγαθυμ,ΝζσΰπΝ κιδεάμΝ λΪ βμέ  αΝυπκε έη θαΝΧ11ίγΝP, Dog RidgeΨΝεαδΝ βθΝ

πκδεδζέαΝCabernet Franc αθΝεαδΝ ξβηα έ βεαθΝλέα μ,ΝβΝατιβ βΝ πθΝπκ κ υθΝλδακΰΫθ βμ,Ν

εαζκΰΫθ βμΝ εαδΝ πθΝ υπσζκδππθΝ η ΰ γυθΝ ά αθΝ ηδελσ λβΝ απσΝ βθΝ ατιβ βΝ πκυΝ

παλα βλάγβε Ν δμΝ π ηίΪ δμΝη Νξαηβζσ λβΝ υΰεΫθ λπ βΝΙ ΝΧ1βίΝppm, 250 ppm, 500 

ppmΨ,Ν σ κθΝ αφκλΪ,Ν ευλέπμ,Ν κΝ υπκε έη θκΝSO4  εαδΝ υ λ υσθ πμΝ κΝ υπκε έη θκΝDog 

Ridge. 

 ΣαΝ παλαπΪθπΝ απκ ζΫ ηα αΝ υηφπθκτθΝ η Ν πκζζΫμΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ

ξλβ δηκπκέβ αθΝ ξαηβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ Ι ,Ν βμΝ Ϊι πμΝ 1ίίΝ – 500 ppm αυιΪθκθ αμΝ
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απκ ζ ηα δεΪΝ βΝ λδακΰΫθ βΝ Ν δΪφκλαΝ φυ ΪΝ εαδΝ βθΝ Ϊηπ ζκΝ ΧόarooqiΝ εέΪέ, 1994, 

ωhalapathiΝ εέΪέ,Ν βίί1,Ν lley,Ν 1λιλ,Ν SabirΝ εέΪέ,Ν βίίζΨέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ πθΝ υπσΝ

δ λ τθβ βΝ υπκε δηΫθπθΝ εαδΝ πκδεδζδυθ,Ν βΝ υΰεΫθ λπ βΝ βηίΝ ppm Ϋ π Ν υοβζΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ λδακΰΫθ βμέΝ Ν υΰεΫθ λπ β,Ν σηπμ,Ν πθΝ ηίίΝ ppm Ϋ π Ν παλσηκδαΝ άΝ εαδΝ

εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ν σζαΝ αΝ ηάηα αΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ εαδΝ Ν σζαΝ αΝ υπσΝ δ λ τθβ βΝ

η ΰΫγβ,Ν ε σμΝ απσΝ κΝ υπκε έη θκΝ SO4, πκυΝ αΝ υοβζσ λαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ

παλα βλάγβεαθΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ1βίΝppm εαδΝβηίΝppmέΝΟδ lleyΝΧ1λιλΨ,ΝSabirΝΧβίίζΨΝεαδΝκδΝ

VargaΝεαδΝVargaΝΧ1λκκΨΝπλκ έθκυθΝ αΝηίίΝppm,ΝπμΝίΫζ δ βΝ υΰεΫθ λπ βΝΙ ,ΝΰδαΝατιβ βΝ

κυΝ πκ κ κτΝ λδακίκζέαμΝ εαδΝ κυΝ αλδγηκτΝ λδαυθ Ν δαφκλ δεΪΝ υπκ λυηα αΝ εαδΝ

υπκε έη θαΝ αΝ κπκέαΝ π λδ ζΪηίαθαθΝ πκδεδζέ μΝ Vinifera εαδΝ κΝ τ εκζκΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ

υπκε έη θκΝDog RidgeέΝ πδπλσ γ αΝαπσΝ βΝ λα δεσ β αΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πθΝηίίΝppm, 

βΝ πΫηία βΝαυ άΝπαλκυ δΪα δΝεαδΝζ δ κυλΰδεΪΝπζ κθ ε άηα α,ΝαφκτΝβΝ φαληκΰάΝξλ δΪα αδΝ

ηδελσΝ σΰεκΝ δαζτηα κμΝ εαδΝ ησζδμΝ ΫθαΝ ζ π σΝ φαληκΰάμΝ θΝ υΰελέ δΝ η Ν αΝ υ α δεΪΝ

δαζτηα α,Νξαηβζσ λβμΝ υΰεΫθ λπ βμΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝβζΝυλ μΝ φαληκΰάμέΝΣαΝπαλαπΪθπΝ

πζ κθ ε άηα αΝ αθαφΫλκυθΝ εαδΝ κδΝ ωhapmanΝ εαδΝ ώusseyΝ Χ1λκίΨΝ κΝ υπκε έη θκΝ Vitis 

champini,Ν πδ βηαέθκθ αμΝσ δΝ θΝυπάλξ Ν βηαθ δεάΝ δαφκλΪΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ

κθΝαλδγησΝλδαυθΝη αιτΝ πθΝ π ηίΪ πθΝIψχΝΰδαΝβζ υλ μΝ ΝβίίΝppmΝεαδΝ βμΝ πΫηία βμΝ

2000 ppm ΰδαΝηΝ υ λσζ π αέ 

 αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ κΝ η ΰαζτ λκμΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ

ηΪλ υλαΝ η έπ Ν ζαφλΪΝ βΝ ηΫ βΝ δΪη λκΝ λδαυθΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ υΰε θ λυ δμΝ Ι Ν Χ1βίΝ

ppm,Ν βηίΝ ppmΨ,Ν σξδΝ σηπμΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ η Ν υοβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝ Ι Ν αΝ υεσζπμΝ

λδακίκζκτθ αΝηκ ξ τηα αΝΧ11ίγΝP, Cabernet FrancΨ,ΝπκυΝζσΰπΝ κυΝεαζκτΝαπκγβ αυλδ ηκτΝ

εαδΝ βμΝ υεκζέαμΝ λδακΰΫθ βμ,Ν κΝ ξβηα δ ησμΝ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ λδαυθΝ θΝ κ άΰβ Ν βΝ

η έπ βΝ βμΝ δαηΫ λκυΝ κυμέΝ  αΝ ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμΝ εαδΝ Ν σζαΝ αΝ υπσζκδπαΝ ηάηα αΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝ πθΝ υπκε δηΫθπθΝ ΧSO4, Dog RidgeΨΝ αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι ,Ν

βηδκυλΰάγβε Ν η ΰαζτ λκμΝ αλδγησμΝ λδαυθΝ ηδελσ λβμΝ δαηΫ λκυέΝ ΣαΝ παλαπΪθπΝ

υηφπθκτθΝη Ν Ϋλ υθαΝ κυΝAlley Χ1λιλΨΝπκυΝ αΝ υ εσζπμΝλδακίκζκτθ αΝυπκε έη θαΝSalt 

Creek εαδΝ Dog Ridge αυιαθση θβμΝ βμΝ υΰεΫθ λπ βμΝ Ι Ν ξβηα έ βε Ν η ΰαζτ λκμΝ

αλδγησμΝλδαυθ,Νηδελσ λβμΝ δαηΫ λκυέΝ 

ΣκΝ υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ παλκυ έα Ν πκζτΝ εαζΪΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμ,Ν σ κΝ αΝ

υεσζπμΝλδακίκζκτθ αΝυπκε έη θαΝΧSO4, 1103 PΨΝεαδΝ βθΝπκδεδζέαΝCabernet Franc,Νσ κΝεαδΝ

κΝ υ εσζπμΝ λδακίκζκτθΝ υπκε έη θκΝ Dog RidgeέΝ Ν υ εκζέαΝ πκζζαπζα δα ηκτΝ πθΝ



   142 

αη λδεΪθδεπθΝ υπκε δηΫθπθΝ αηπΫζκυΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ Dog Ridge, 

θ ξκηΫθπμΝ θαΝ κφ έζ αδΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ υΰεΫθ λπ βΝ παλ ηπκ δ δευθΝ κυ δυθ πκυΝ

υπΪλξκυθΝ αΝ ιυζκπκδβηΫθαΝ ηκ ξ τηα αΝ πκυΝ υ πλ τκθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ

ζάγαλΰκυΝ εαδΝ βμΝ ξ δηΫλδαμΝ αθΪπαυ βμΝ πθΝ πλΫηθπθέΝ θΝ εαδΝ κδΝ παλ ηπκ δ ΫμΝ αυ κέΝ θΝ

ΫξκυθΝ αυ κπκδβγ έ,Ν φαέθ αδΝ σ δΝ βΝ θυ Ϊ π βΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ υηίΪζζ δ,Ν έ Ν βθΝ

απκηΪελυθ βΝ έ Ν βθΝα λαθκπκέβ άΝ κυμ,Νη Ναπκ Ϋζ ηαΝ κΝ ξβηα δ ησΝλδαυθέΝ 

ΣαΝ πλκαθαφ λγΫθ αΝ υηφπθκτθΝ η Ν πκζζΫμΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μ,Ν θδ ξτκθ αμΝ βθΝ

ΪπκοβΝσ δΝ κΝυ λκπκθδεσΝ τ βηα,Ν φσ κθΝ ια φαζέα δΝ παλεάΝα λδ ησΝηπκλ έΝθαΝπλκΪΰ δΝ

βΝ λδακΰΫθ β,Ν απκηαελτθκθ αμ,Ν πδγαθυμ,Ν δμΝ παλ ηπκ δ δεΫμΝ κυ έ μέΝ ΌππμΝ

πλκαθαφΫλγβε ΝβΝ ηίΪπ δ βΝ Νθ λσΝαυιΪθ δΝ αΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμΝ αΝ

ηκ ξ τηα αέΝ ΟδΝ WaiteΝ εαδΝ εayΝ ΧβίίηΨΝ πλκ έθκυθΝ βθΝ ηίΪπ δ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝ

πκδεδζέαμΝωhardonnayΝΰδαΝ1ηΝυλ μΝ Νθ λσΝυ Νθα αυιβγκτθΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμέΝ βθΝ

πκδεδζέαΝ ωabernetΝ SauvignonΝ βΝ ηίΪπ δ βΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ Ν γ λησΝ θ λσΝ πέΝ 1ίΝ ζ π ΪΝ Ν

γ ληκελα έαΝ ηΫξλδΝ ηθΝ °ω,Ν ί ζ έπ Ν αΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ αθΪπ υιβμΝ πθΝ λδαυθ,Ν

δ δαέ λαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ζάφγβ αθΝ απσΝ αΝ ηβ λδεΪΝφυ ΪΝ θπλέμΝ κΝ

ξ δηυθαΝ εα ΪΝ κΝ ΫζκμΝ Νκ ηίλέκυΝ αλξΫμΝ ε ηίλέκυΝ ΧWample,Ν 1λλιΨέΝ ΟΝ χlleyΝ Χ1λθ1Ψ,Ν

αθΫφ λ Ν αυιβηΫθαΝ πκ κ ΪΝ λδακΰΫθ βμΝ αΝ υπκε έη θαΝ SaltΝ ωreekΝ εαδΝ StέΝ ύeorgeΝ

ηίαπ έακθ αμΝ αΝ ΰδαΝ βζΝυλ μΝ Ν θ λσέΝ  κΝ υπκε έη θκΝ ζ1Ν Ν ίλΫγβε Ν σ δΝ ηίΪπ δ βΝ πθΝ

ηκ ξ υηΪ πθΝΰδαΝβζΝυλ μΝ Νθ λσΝεαδΝ φαληκΰάΝΙ Νατιβ αθΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ

αλδγησΝλδαυθΝΧ1β,ιηΨΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝηΪλ υλαΝΧη,θίΨέΝΣκΝίΪλκμΝ πθΝλδαυθΝά αθΝη ΰαζτ λκΝ

δμΝ φαληκΰΫμΝ ηίΪπ δ βμΝ Ν θ λσΝ ΰδαΝ βζΝ υλ μΝ εαδΝ φαληκΰάΝ Ι έΝ ΣκΝ τ εκζκΝ πλκμΝ

λδακΰΫθ βΝυπκε έη θκΝ1ζίΝRΝπ λδΫξ δΝξαηβζάΝ υΰεΫθ λπ βΝ θ κΰ θυθΝαυιδθυθΝεαδΝυοβζάΝ

υΰεΫθ λπ βΝ ΰδίί λ ζδθυθΝ εαδΝ αηπ δ δεκτΝ κιΫκμΝ Χ ),Ν κυ έ μΝ πκυΝ παλ ηπκ έακυθΝ βθΝ

λδακΰΫθ βέΝΟΝKrackeΝΧ1λκ1ΨΝΫ δι Νσ δΝβΝ ηίΪπ δ βΝ πθΝηκ ξ υηΪ πθΝ Νθ λσΝαπκηαελτθ δΝ

κυμΝ παλ ηπκ έ μΝ εαδΝ αυιΪθ δΝ βθΝ υΰεΫθ λπ βΝ πθΝ θ κΰ θυθΝ αυιδθυθΝ ΧΙ ΨέΝ ΟΝ

ψartoliniΝ Χ1λκθΨΝ παζβγ τ δΝσ δΝβΝ ηίΪπ δ βΝηκ ξ υηΪ πθΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝ1ζίΝRuΝεαδΝηΝ

ψψΝ Νθ λσΝΰδαΝ1βΝυλ μΝη δυθ δΝ βθΝπκ σ β αΝ πθΝΰδίί λ ζδθυθΝεαδΝκ βΰ έΝ Νατιβ βΝ κυΝ

Ι Ν εαδΝ υθαεσζκυγαΝ Ν αυιβηΫθβΝ λδακΰΫθ βέΝ Έλ υθαΝ κυΝ RobertoΝ ΧβίίζΨΝ έξθ δΝ σ δΝ

ηίΪπ δ βΝ Ν θ λσΝ ΰδαΝ ζκΝ υλ μΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ κυΝ υπκε δηΫθκυΝ ηΝ ψψ,Ν κ άΰβ Ν Ν

υοβζσ λκΝ πκ κ σΝ λδακΰΫθ βμΝ εαδΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝ λδαυθέΝ ΣΫζκμΝ κΝ θππσΝ εαδΝ ιβλσΝ

ίΪλκμΝ πθΝ λδαυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ πκ κ σΝ πθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ σπκυΝ επ τξγβεαθΝ κδΝ

ζαθγΪθκθ μΝκφγαζηκέΝά αθΝυοβζσ λκΝσ αθΝ αΝηκ ξ τηα αΝ θυ α υγβεαθέΝ 
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5 ΤΜΠ Ρ Μ Σ  

Ν εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ αηπΫζκυΝ έθαδΝ υλΫπμΝ δα κηΫθβΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πμΝ ετλδαΝ ηΫγκ κΝ

πκζζαπζα δα ηκτΝ α ιυζκπκδβηΫθα ηκ ξ τηα αέΝ  ηΫγκ κμΝ έθαδΝ ξλκθκίσλαΝ εαδΝ Ϋξ δΝ

η ΰΪζκΝ εσ κμ εαγυμΝ ξλ δΪα αδΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαΝ ξλσθκ ΰδαΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ κυΝ

πκζζαπζα δα δεκτΝ υζδεκτ,Ν η ΰΪζβΝ Ϋε α βΝ ΰβμ εαδΝ πκζζΫμΝ εαζζδ λΰβ δεΫμΝ φλκθ έ μΝ εαδΝ

απΪθ μ.  Ν πκζζΫμ π λδπ υ δμΝ βΝ ηΫγκ κμΝ αυ άΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζτο δΝ δμΝ δ δεΫμΝ

απαδ ά δμΝπαλαΰπΰάμΝπκζζαπζα δα δεκτΝυζδεκτΝ βμΝαηπΫζκυέ 

ΟΝ εκπσμΝ βμΝ παλκτ αμΝ λΰα έαμ ά αθΝ βΝ δ λ τθβ βΝ βμΝ πέ λα βμ,Ν π ηίΪ πθΝ

Ι ΝεαδΝ κυΝ ηάηα κμΝηκ ξ υηΪ πθΝεζβηα έ αμΝ ΧίΪ β,ΝηΫ β,ΝεκλυφάΨ,Ν βθΝεαζκΰΫθ β,Ν

λδακΰΫθ β, κθ ηΫ κΝσλκΝαλδγηκτ λδαυθ,ΝηΫ βΝ δΪη λκ,ΝκζδεάΝ πδφΪθ δαΝεαδΝηάεκμΝλδαυθ 

Ν τ εκζαΝεαδΝ τεκζαΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝυπκε έη θαΝεαδΝπκδεδζέ μΝΧSO4, 1103 Paulsen, Dog 

Ridge, Cabernet Franc) ξλβ δηκπκδυθ αμΝπμΝυπσ λπηαΝθ λσέΝ ΝσζβΝ δα δεα έαΝΫζαί Νξυλα 

πλπ κ τππμΝ Νυ λκπκθδεσΝ τ βηα. 

ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ Ϋ διαθ σ δΝ αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ βμΝ εζβηα έ αμΝ

παλκυ δΪακυθ υοβζσ λαΝπκ κ ΪΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝλδακΰΫθ βμ.  αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμΝ

παλκυ δΪ βεαθΝπκζτΝξαηβζΪΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝεαδΝ κΝΙ Ν θΝ πΫ λα Νγ δεΪΝπΫλαθΝ

πθΝπ λδπ υ πθΝ ΧCabernet Franc, 1103 P) πκυΝυοβζσ λ μΝ υ δμ (700 ppm, 1000 ppm) 

ατιβ αθΝ ζαφλΪΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμΝ αΝηκ ξ τηα αΝεκλυφάμέΝΟδΝ π ηίΪ δμΝβηίΝppm 

εαδΝ ηίί ppm παλκυ έα αθΝ αΝ εαζτ λαΝ απκ ζΫ ηα αΝ αΝ υπσΝ δ λ τθβ βΝ η ΰΫγβέΝ

Παλα βλάγβε  σ δΝκΝ ξβηα δ ησμΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτ λδαυθΝΫξ δΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝηδελσ λβμΝ

δαηΫ λκυΝ λέα μ, δ δαέ λα α ηκ ξ τηα αΝ εκλυφάμ,Ν κΝ υπκε έη θκΝSτ4 εαδΝ ευλέπμΝ κΝ

τ εκζκΝ πλκμΝ λδακΰΫθ βΝ υπκε έη θκΝ ϊogΝ Ridge.  αΝ ηκ ξ τηα αΝ ίΪ βμΝ εαδΝ ηΫ βμ,Ν

δ δαέ λαΝ κυΝ υπκε ηΫθκυ 1103 P εαδΝ βμΝ πκδεδζέαμ Cabernet Franc πκυΝ λδακίκζκτθΝ

υξ λΫ λαΝ εαδΝ πδγαθυμ αΝ πέπ αΝ απκγβ αυλδ ηκτΝ ά αθΝ η ΰαζτ λα, θΝ φΪθβε Ν θαΝ

βηδκυλΰ έ αδΝ αθ αΰπθδ ησμΝ η αιτΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτ λδαυθΝ εαδΝ βμΝ ηΫ βμΝ δαηΫ λκυΝ

κυμ, ευλέπμ δμΝ υοβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ Ι . Ο ξβηα δ ησμΝ εΪζκυΝ θΝ έθαδΝ

απαλαέ β κμ ΰδαΝ κθΝ ξβηα δ ησΝ λδαυθ εΪ δΝ πκυΝ παλκυ δΪ βε Ν κΝ υπκε έη θκ SO4 εαδΝ

πκδεδζέα Cabernet Franc. ΟδΝ π ηίΪ δμΝ Ι Ν η Ν υΰεΫθ λπ βΝ πΪθπΝ απσΝ ιίίΝ ppm 

παλκυ έα αθ κιδεάΝ λΪ βΝ κΝυπκε έη θκΝSτ4.  αΝυπκε έη θαΝΧ11ίγΝP,ΝϊogΝRidgeΨΝεαδΝ

βθ πκδεδζέαΝωabernetΝόrancΝ αΝπκ κ Ϊ λδακΰΫθ βμ,ΝεαζκΰΫθ βμΝεαδΝ α υπσζκδπα η ΰΫγβΝ

πκυΝ δ λ υθάγβεαθΝ παλκυ έα αθΝ ηδελσ λ μΝ δηΫμ,Ν απσΝ δμΝ δηΫμΝ κυμΝ δμΝ π ηίΪ δμΝ η Ν
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ηδελσ λβ υΰεΫθ λπ βΝΙ ΝΧ1βίΝppm,ΝβηίΝppm, 500 ppm),Νδ δαέ λαΝ πθΝυπκε δηΫθπθΝSτ4 

εαδΝDog Ridge. 

 ΣαΝαπκ ζΫ ηα αΝεα Ϋ διαθΝ βΝ βηα έαΝ κυΝΰ θκ τπκυΝ αΝπκ κ ΪΝλδακΰΫθ βμ,Ν

εαζκΰΫθ βμΝεαδΝ αΝ πέΝηΫλκυμΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝλδαδεκτΝ υ άηα κμ,Ν πθΝυπσΝ ιΫ α βΝ

πκδεδζδυθΝεαδΝυπκε δηΫθπθέ Μ ΰαζτ λαΝπκ κ ΪΝεαδΝ δηΫμ παλκυ δΪ βεαθΝ βθΝπκδεδζέαΝ

Vinifera εαδΝ κΝ υπκε έη θκΝ 11ίγΝ P αεκζκυγκτη θκΝ απσΝ κΝ υπκε έη θκΝ Dog Ridge  εαδΝ

ζ υ αέκΝ κΝυπκε έη θκΝSO4έΝ ιδκ βη έπ κΝ πέ βμΝΰ ΰκθσμΝαπκ ζκτθ αΝυοβζΪ πκ κ ΪΝ

λδακΰΫθ βμΝ κυΝ τ εκζκυΝπλκμΝπκζζαπζα δα ησΝυπκε δηΫθκυ Dog Ridge. Παλα βλάγβε ,Ν

,Ν σ δΝ πδγαθυμΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ φαληκ κτθ ξαηβζσ λ μΝ υΰε θ λυ δμΝ Iψχ,Ν αφκτΝ βΝ

ξλβ δηκπκέβ βΝ θ λκτΝ πμΝ υπσ λπηα,Ν φαέθ αδΝ θαΝ απκηαελτθ δΝ δμΝ κυ έ μΝ πκυΝ

παλ ηπκ έακυθΝ βΝλδακΰΫθ β. 

ΣκΝ υ λκπκθδεσΝ τ βηαΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθ δΝ  Ϊλδ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ λδακΰΫθ βμ, η Ν

απαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ βθΝ παλεάΝκιυΰσθπ βΝ κυΝθ λκτέΝΣκΝ τ βηαΝαυ σΝΫ δι ΝεαζΪΝ

απκ ζΫ ηα αΝ Ν τεκζαΝεαδΝ τ εκζαΝπλκμΝλδακΰΫθ βΝυπκε έη θαΝεαδΝπκδεδζέ μΝαηπΫζκυ,Ν

η Ν βΝξλά βΝξαηβζυθΝ υΰε θ λυ πθΝΙ έΝ 

πκηΫθπμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ αγ έΝ κΝ ηΫζζκθΝ πμΝ ηΫγκ κμΝ αξ έαμΝ αθαπαλαΰπΰάμΝ

ιυζκπκδβηΫθπθΝ ηκ ξ υηΪ πθΝ βμΝ αηπΫζκυ,Ν ΰδαΝ λ υθβ δεκτμΝ εκπκτμ,Ν εζπθδεάΝ πδζκΰά,Ν

πκζζαπζα δα ησΝ Ν κξ έα,Ν η Ν πλκκπ δεΫμΝ η ζΫ βμ εαδΝ ιΫζδιβμΝ ΰδαΝ βΝ ξλά βΝ κυΝ Ν

η ΰαζτ λβ εζέηαεαέΝ 

ΣΫζκμΝ κΝ τ βηαΝ αυ σΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδ ηδαΝ θαζζαε δεάΝ ζτ βΝ η Ν σζαΝ αΝ

κδεκθκηδεΪΝ εαδΝ π λδίαζζκθ δεΪΝ πζ κθ ε άηα αΝ πκυΝ πλκ έ δΝ βΝ ηΫγκ κμΝ βμΝ υ λκπκθέαμ 

Χαπκφυΰά: α γ θ δυθΝ Ϊφκυμ,Ν ζδπΪθ πθ,Ν αδααθδκε σθπθ,Ν η ΰΪζπθΝ ε Ϊ πθΝ ΰβμ,Ν θ λκτ,Ν

ηβξαθβηΪ πθΝεέΪέΨέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝγαΝά αθΝ εσπδηβ  βΝ υθΫξδ βΝ κυ  π δλαηα δ ηκτ Ν

δαφκλ δεΪ υπκε έη θα,Ν πέπ αΝ κιυΰσθκυΝ κΝ θ λσ,Ν γλ π δεΪΝ δαζτηα α,Ν γ ληκελα έ μ,Ν

ξλσθκυμΝ υζζκΰάμΝ πθΝεζβηα έ πθ, η γσ κυμΝ εζβλαΰυΰβ βμΝ πθΝλδαυθ,ΝεαγυμΝεαδΝη ζΫ βΝ

κυΝ υ άηα κμΝ Ν ηίκζδα ηΫθαΝηκ ξ τηα α. 
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ε σ δμΝ αηκτζβΝ έ έ 

ΝδεκζΪκυ,ΝΝέΝΧβί11ΨέΝ ηπ ζκυλΰέαέΝΘ αζκθέεβ,Ν ζζΪμμΝ ε σ δμΝτΰξλκθβΝΠαδ έαέ 

Ν αίέ βμ,ΝΟέΝΞέΝΧ1λιιΨέΝ ζζβθδεάΝ ηπ ζκζκΰέαέΝΣσηκμΝΆ,Ν oδξ έαΝΓ θδεάμΝ ηπ ζκυλΰέαμ,Ν

γάθαέ 

Ρκυηπ ζΪεβ- ΰΰ ζΪεβ,Ν ΚέΝ ΧβίίγΨέΝ Φυ δκζκΰέαΝ φυ υθέΝ ζζΪμμΝ Παθ πδ βηδαεΫμΝ ε σ δμΝ

Κλά βμέ 

 αυλαεΪεβμ,ΝΜέΝΧβί1ίΨέΝ ηπ ζκΰλαφέαέΝ γάθα,Ν ζζΪμμΝ ε σ δμΝΣλκπάέ 

 αυλαεΪεβμ,ΝΜέΝΧβί1γΨέΝ ηπ ζκυλΰέαέΝ γάθα,Ν ζζΪμμΝ ε σ δμΝΣλκπάέ 

 αυλαεΪεβμ,ΝΜέ,Νυηέθβμ,ΝΥέ,ΝΜπδθδΪλβ,ΝΚέΝεαδΝπ βλσπκυζκμ,ΝΓέΝΧβίίίΨέΝΝ ηπ ζκυλΰέαέΝ

γάθα,Ν ζζΪμμΝΟλΰαθδ ησμΝ ε σ πμΝ δ αε δευθΝίδίζέπθέ 

 Ϊυλαεαμ,Ν έΝΧβί1ίΨέΝ ηπ ζκΰλαφέαέΝΘ αζκθέεβ,Ν ζζΪμμΝ ε σ δμΝ β βέ 
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http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 

Τπκυλΰ έκΝ ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ ΣλκφέηπθέΝ Χβί1γΨέΝ θΪε β βΝ απσμΝ

http://www.minagric.gr/index.php/el/ 

ΦαλΪμ,ΝΓέ,ΝΣβθδΪεκυ,Ν έΝεαδΝΚαηΪλβ,Ν έΝΧβίίλΨέΝΜκλφκζκΰέαΝφυ υθ,ΝΜΫλκμΝI,Ν΄ ΝΈε κ βέΝ

ζζΪμμΝ ε σ δμΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθέΝ 

ΦαλΪμ,ΝΓέ,ΝΣβθδΪεκυ,Ν έΝεαδΝΚαηΪλβ,Ν έΝΧβίίθΨέΝΜκλφκζκΰέαΝφυ υθ,ΝΜΫλκμΝII,Ν΄ ΝΈε κ βέΝ

ζζΪμμΝ ε σ δμΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθέΝ 
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