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AUA – Vinifera

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι το τρίτο αρχαιότερο

Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα (1920) (www.aua.gr)



AUA – Vinifera

• Εγκατάσταση εργαστήριου Οινολογίας

https://www.oenology.aua.gr/,

• Επίσημα με ΦΕΚ από το 2015

• Το μόνο εργαστήριο Οινολογίας

Πανεπιστημιακού επιπέδου

• Η ομάδα αποτελείται από μεταδιδακτορες

υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς

φοιτητές

https://www.facebook.com/AUA.Oenology/



AUA – Vinifera

• Το εργαστήριο ασχολείται με έρευνα πάνω 

στις Ελληνικές ποικιλίες : 

• Από την ταυτοποίηση αυτών μέχρι την

αξιολόγηση των σταφυλιών κα των οίνων

• Ερευνητικά προγράμματα

- Hellenoinos

- Eμβληματικη δράση για το αμπέλι

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Διόνυσος – INTEREG
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List of descriptors  

a. Flowers 

Rose petals   Citrus fruit flowers  
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List of descriptors  

b. Fruits 

Pear    Green apple   Red apple   
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List of descriptors  

b. Fruits 

Lime    Orange peel   Grape fruit    
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List of descriptors  

b. Fruits 

Melon     Peach Apricot   
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List of descriptors  

c. Nuts 

Hazel nut     Almond 
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Lime ??? 

Rose petals ???  

π

Red apple ???

Citrus flower 
???

Green apple ??? 

Grape fruit ????

Aromatic profile of
Moschofilero wines ?



AUA – Vinifera

• Ανάλυση πτητικών συστατικών με αέρια

Χρωματογραφία και ολφακτομετρια!

• Προσδιορισμός των χημικών συστατικών

του αρώματος



Mavrothiriko Limnio Pamidi Μoschomavro Vardea

Avgoustiatis MavrostyfoAssyrtikoMalagouziaMpegleri

320 ποικιλίες στην εθνική συλλογή !!!



Red wines

White wines

Red and White wines



Asprovaria

Asyrtico

Glykerithra

Kydonitsa

Monemvasia 





Mοριακη Ταυτοποίηση 

• Εκχύλιση DNA extraction 

• Ηλεκτροφόρηση



Molecular analysis showed that TE Glykerithra when compared to similar 
varieties from the National Collection (HAO-D) was found to be related to 
Asyrtico.

Dendrogram produced 
by the molecular 

analysis: Asyrtico group-
II
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MAKE OUR WINES 100% PURE 



25

MAKE OUR WINES 100% PURE 



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ 



65 εκατομμύρια χρόνια χρονολογούνται τα πιο παλιά 
Vitis που έχουν βρεθεί (Vitis Sezannensis Sap)

Vitis vinifera: 10.000 ποικιλίες (1.000 με εμπορική 
σημασία).

Άλλα είδη Vitis ως υποκείμενα

80.000.000 στρέμματα παγκοσμίως

3η σε οικονομική σημασία καλλιέργεια στον κόσμο. 

ΑΜΠΕΛΟΣ



Καταγωγή της αμπέλου:

Η τελευταία εξάπλωση της αμπέλου έχει δύο πιθανά 
κέντρα καταγωγής

Α) περιοχή του Καυκάσου και της Γεωργίας

Β) Περιοχή του Αφγανιστάν και Ιράν

 τελικά περισσότερες από 10 000 ποικιλίες σήμερα

 πολλές ποικιλίες είναι αρκετά παλιές           

Μεγάλη παραλλακτικότητα



Προϊόντα της αμπέλου

• Επιτραπέζια σταφύλια

• Σταφίδες

• Οινοποιήσιμα σταφύλια - Οίνος

• Χυμός σταφυλιού

• Συμπυκνωμένα γλεύκη

• Ξύδι
• Γιγαρτέλαιο

• Τρυγικό οξύ

• Αλκοόλη (υπολείμματα οινοποίησης)

• Αμπελόφυλλα



Γεωγραφική κατανομή αμπελώνων στον Κόσμο



XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΖΩΗΡΟΤΗΤΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
• χαμηλή (κυρίως στις ερυθρές)

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
• 35-45 μέρες
• προσαρμογή στο κλίμα της περιοχής (ώστε να συγκομίζεται 
περί τα μέσα με τέλη Σεπτέμβρη)

ΣΤΑΦΥΛΗ
• μικρή - μέτρια (<200g)
• πυκνή - μέτρια πυκνή

ΡΑΓΑ
• μικρή - μέτρια (1,5-2,5 γρ.)
• σημαντική παρουσία φλοιών και γιγάρτων (ξηρό υπόλειμμα 
μεγάλο: 12-16%)
• σχέση χυμού/ξηρού υπολείμματος χαμηλή (5-7)



XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
• Σάκχαρα: 11-15 % σε αντίστοιχο οινόπνευμα (180-250 g/L)
• Ολική οξύτητα 6-7 g/L • pH 3,0-3,4
• Σχέση σάκχαρα:οξέα 40-60
• Άζωτο αφομοιώσιμο (ΝΗ4

+): > 100 mg/L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΡΤΩΝ
• Ανθοκυάνες (ερυθρές):

- Υψηλή περιεκτικότητα 200-1500 mg/L
- Εκχυλισιμότητα

• Τανίνες (ερυθρές):
- Υψηλή περιεκτικότητα 1-5  g/L
- Υψηλό ποσοστό πολυμερισμού 
- Μικρή συμμετοχή των γιγάρτων

• Αρωματικές ενώσεις



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (1)

Ι. Ανάλογα με το χρώμα τους
1. Λευκοί (από λευκά ή ερυθρά σταφύλια με άμεση πίεση των 

σταφυλιών)
2. Ερυθροί (από ερυθρά σταφύλια, με συμπαραμονή του γλεύκους με 

τα στέμφυλα)
3. Ροζέ ή ερυθρωποί (από ερυθρά σταφύλια με άμεση πίεση ή 

αφαίμαξη)

ΙΙ. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε σάκχαρα
1. Ξηροί (σάκχαρα < 4 g/L)
2. Ημίξηροι (4 g/L < σάκχαρα < 18 g/L)
3. Ημίγλυκοι (18 g/L < σάκχαρα < 45 g/L)
4. Γλυκείς (σάκχαρα > 45 g/L)

-Φυσικώς γλυκείς
-Γλυκείς φυσικοί

ΙΙΙ. Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε CO2

1. Ήρεμοι (πίεση < 0,5 bar)
2. Ημιαφρώδεις (0,5 bar < πίεση < 2,5 bar)
3. Αφρώδεις (2,5 bar < πίεση < 5 bar)



ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (2)

ΙV. Ανάλογα με τη γεωγραφική τους προέλευση:

1. Οίνοι Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ΠΟΠ (πρώην 
ΟΠΑΠ και ΟΠΕ)
Οι οίνοι ΟΠΑΠ/ΟΠΕ παράγονται από συγκεκριμένες 
αμπελουργικές περιοχές και συγκεκριμένες ποικιλίες και 
οινοποιούνται στον τόπο παραγωγής τους με καθορισμένο 
τρόπο. Ακολουθούνται καθορισμένες αμπελουργικές φροντίδες 
και ορίζεται ένα μέγιστο στρεμματικής απόδοσης

2.  Οίνοι Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (πρώην Τοπικοί
Οίνοι)
Επιτραπέζιοι οίνοι με γεωγραφική ένδειξη

3. Λοιποί Επιτραπέζιοι Οίνοι



Κατανομή οινοποιήσιμων σταφυλιών στην Ελλάδα



H συνολική έκταση αμπελώνων ανέρχεται στα 1.100.000 στρ. περίπου.

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση οινοποιήσιμων ποικιλιών είναι 
590.000 στρ. με τάση μείωσης.

Η συνολικά καλλιεργούμενη έκταση επιτραπέζιων ποικιλιών 
είναι 165.000 στρ. με ανοδική τάση. 

54,7%

19,4%

25,9%

Οινοποιήσιμες

Επιτραπέζιες

Σταφιδοποίησης

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗς ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑς ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Η παραγωγή από ελληνικές ποικιλίες είναι το 89% 
έναντι 11% της παραγωγής από τις διεθνείς. 

Κυριαρχούν οι λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες.



Ο ελληνικός αμπελώνας οινοποιήσιμων σταφυλιών 
καταγράφεται 

το 1961 ως 1.338.000 στρέμματα, 

το 1980 ως 1.013.000 στρ. 

σήμερα ως 590.000 στρ.

Δηλ. ο ελληνικός αμπελώνας οινοποιήσιμων σταφυλιών 
έχει χάσει το ήμισυ της έκτασής του (πάνω από το 1/3 τα 
τελευταία 35 χρόνια).



•Το 31% αυτών είναι μικρότερες από 2 στρ. και το 64% αυτών είναι 
μικρότερες από 5 στρ. δηλαδή το 64% δεν είναι βιώσιμες 
αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις.

•Πάνω από 20 στρ. είναι 11.780 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις (8% 
του συνόλου) που μας δίνουν περίπου 7.000 αμπελουργούς 
οινοποιήσιμων σταφυλιών ( 100 χιλιάδες αμπελουργούς)

•Πάνω από 50 στρ. έχουν μόλις 750 αμπελουργοί

•Πάνω από τον γαλλικό μέσο όρο που είναι τα 90 στρ. έχουμε μόλις 
50 αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις. 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 
για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες



Μεγάλη πρόοδος μετά το 1980, δείχνει το δυναμισμό του αμπελοοινικού 
τομέα ως κλάδου της αγροτικής οικονομίας.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περί τα 1300 οινοποιεία, τα 
οποία χωρίζονται σε μεγάλες (>1.000.000 φιάλες), μεσαίες (150.000 –
1.000.000 φιάλες) και μικρές (<150.000 φιάλες) μονάδες.

Η οινοποιία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε κρίση 
(μειωμένες τιμές οινοποιήσιμων ποικιλιών): μείωση της παραγωγής κατά 
18% στις οινοποιήσιμες ποικιλίες.  

Τάση αύξησης των εξαγωγών ποιοτικών οίνων, τα τελευταία 4 χρόνια. Οι 
πωλήσεις του ελληνικού κρασιού ήταν αυξημένες το 2012 κατά 37% στις ΗΠΑ 
και κατά 56% στον Καναδά, σε σχέση με το 2011. 

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΗΓΕΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
διαφορετικότητα/ταυτότητα
ποιοτικό οινικό δυναμικό
μικρή γνώση!

Οινικός Κλάδος





Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες 
συγκεντρώνονται στο νότιο μισό της 
ελληνικής επικράτειας



2007-2008

Περιφέρεια

Πραγματικά φυτευμένη έκταση (ha)

οίνος με 
προστατευόμενη 

ονομασία 
προέλευσης*

οίνοι χωρίς 
προστατευόμενη 

ονομασία προέλευσης / 
γεωγραφική ένδειξη**

Σύνολο %

(1) (2) (5) (6) (6)

1. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 0,00 2.502,51 2.502,51 4

2. Κ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 1.122,90 3.886,53 5.009,43 7

3. Δ. ΜΑΚ.ΝΙΑΣ 626,50 2.013,09 2.639,59 4

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 808,00 3.500,05 4.308,05 6

5. ΗΠΕΙΡΟΥ 156,50 510,12 666,62 1

6. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 373,50 2.561,65 2.935,15 3

7. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 547,00 8.956,09 9.503,09 14

8. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 0,00 8.441,28 8.441,28 13

9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.815,96 8.345,83 12.161,79 17

10. ΑΤΤΙΚΗΣ 0,00 7.257,67 7.257,67 10

11. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.421,60 714,14 3.135,74 4

12. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2.876,75 1.529,69 4.406,44 6

13. ΚΡΗΤΗΣ 2.562,40 5.480,38 8.042,78 11

Σύνολο κράτους μέλους 15.311,11 55.699,03 71.010,14 100



2007-2008

Ποικιλία
Φυτευμένη 
έκταση (ha)

Ποσοστό (%)

(1) (2) (3)

1.  ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟ 12.641,11 17,80

2.  ΡΟΔΙΤΗΣ 9.742,74 13,72

3.  ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ 3.637,83 5,12

4.  ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ 2.389,40 3,36

5.  ΛΙΑΤΙΚΟ 2.112,66 2,98

6.  CABERNET SAUVIGNON 1.743,08 2,45

7. ΑΣΥΡΤΙΚΟ 1.704,40 2,40

άλλες 37.038,92 52,16

Σύνολο 71.010,14 100,00

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Περισσότερες από 200 γηγενείς ποικιλίες



































ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ -- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ



Η καταλληλότητα ενός τόπου για αμπελοκαλλιέργεια εξαρτάται:

- τοπικό κλίμα (θερμοκρασία, ηλιοφάνεια κλπ.)

- τύπος εδάφους (υδατοχωρητικότητα, γονιμότητα, βάθος κλπ.)

- οικονομικές παράμετροι (διαθεσιμότητα εργατικών, διαθεσιμότητα 

γης, διαθεσιμότητα νερού κλπ.)

- νομοθεσία (ποικιλίες, υποκείμενα κλπ.).

ΑΥΤΆ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ



Επιλογή ποικιλίας:

1. Χαρακτηριστικά της ποικιλίας (χρώμα, ποικιλιακό άρωμα κλπ.)

2. Κλιματικές και εδαφολογικές απαιτήσεις

3. Πρωιμότητα ωρίμανσης

4. Δυναμικό παραγωγής

5. Αντοχή σε παθογόνα

6. Νομοθεσία (Ζώνη Ο.Π.Α.Π., Τοπικός Οίνος, Συνιστώμενες-
Επιτρεπόμενες)

7. Απαιτήσεις σε οινοποιητικές τεχνικές

8. Εμπορική απήχηση



Ρόλος του Ρόλος του κλίματοςκλίματος (θερμοκρασία του αέρα) (θερμοκρασία του αέρα) 
στην επιλογή του τύπου προϊόντοςστην επιλογή του τύπου προϊόντος

Μέση θερμοκρασία αέραΜέση θερμοκρασία αέρα
Λευκές Λευκές οινοποιήσιμεςοινοποιήσιμες ποικιλίεςποικιλίες

Ερυθρές Ερυθρές οινοποιήσιμεςοινοποιήσιμες ποικιλίεςποικιλίες
(για οίνους άμεσης κατανάλωσης)(για οίνους άμεσης κατανάλωσης)

Ερυθρές Ερυθρές οινοποιήσιμεςοινοποιήσιμες ποικιλίεςποικιλίες
(για οίνους παλαίωσης)(για οίνους παλαίωσης)

Ποικιλίες για γλυκείς οίνουςΠοικιλίες για γλυκείς οίνους

Επιτραπέζιες ποικιλίεςΕπιτραπέζιες ποικιλίες



Γονιμότητα
Διαθέσιμο νερό Ζωηρότητα

αμπέλου
Επιτραπέζιες ποικιλίες

Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες

Ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες
(για οίνους άμεσης κατανάλωσης)

Ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες
(για οίνους παλαίωσης)

Ρόλος του Ρόλος του εδάφουςεδάφους στην επιλογή του τύπου στην επιλογή του τύπου 
προϊόντοςπροϊόντος



•• Χαρακτηριστικά του εδάφουςΧαρακτηριστικά του εδάφους
• ανθεκτικότητα στην ξηρασία
• ανθεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο
• ανθεκτικότητα σε αλατούχα & όξινα εδάφη
• ανθεκτικότητα σε συνεκτικά και βαριά εδάφη 
• ανθεκτικότητα στους νηματώδεις

•• Επίδραση στην ποικιλία Επίδραση στην ποικιλία 
• επίδραση στην ευρωστία• επίδραση στην ευρωστία
• επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου• επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου
• συμβατότητα με την ποικιλία • συμβατότητα με την ποικιλία 

•• Χαρακτηριστικά του κλίματοςΧαρακτηριστικά του κλίματος
• επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου• επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου

Επιλογή υποκειμένου:



Υπολογισμός στο στρέμμα (100 m  10 m)
1000 / (απόσταση μεταξύ γραμμών  απόσταση μεταξύ φυτών)

π.χ.: 1000 / (2,0 m  1,2 m) = 1000 / 2.4 = 416 φυτά/στρ.

Η πυκνότητα φύτευσης πρέπει να προσαρμόζει το μέγεθος των πρέμνων 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους: όσο πιο φτωχό και ρηχό είναι το 
έδαφος, τόσο πυκνότερη πρέπει να είναι η φύτευση ώστε να επιτυγχάνεται η 
επιθυμητή ισορροπία.

Για Μεσογειακά κλίματα, η πυκνότητα κυμαίνεται μεταξύ 150 και 500 φυτών 
ανά στρέμμα (πυκνότερες φυτεύσεις απαιτούν περισσότερη βροχόπτωση).

Πυκνότητα φύτευσης:



Πολύ αραιές γραμμές (απώλεια ωφέλιμης φυλλικής επιφάνειας)

Η απόσταση μεταξύ των 
γραμμών θα πρέπει να 
προσαρμόζεται στο ύψος 
του φυλλώματος:
Μικρή απόσταση θα πρέπει 
να συνδυάζεται με χαμηλό 
ύψος φυλλώματος για 
αποφυγή αλληλοσκίασης.

Επίσης εξαρτάται από το 
διαθέσιμο μέσο 
καλλιέργειας, την 
τοπογραφία, το σχήμα 
διαμόρφωσης.

Γενικά 1,5 m με 3,0 m

Πολύ πυκνές γραμμές (σκίαση στη ζώνη παραγωγής)



2,0 m2,0 m

1,1 m1,1 m

0,5 m0,5 m

Εκμετάλλευση της ηλιακής 
ακτινοβολίας

Ύψος βλάστησης / απόσταση Ύψος βλάστησης / απόσταση 
μεταξύ των γραμμών = 0,8μεταξύ των γραμμών = 0,8

ύψος/πλάτος (2,0): 0,8ύψος/πλάτος (2,0): 0,8

2,0 2,0 x 0,8 = x 0,8 = 1,6 m 1,6 m 

1,6 m1,6 m



Πυκνή φύτευση αμπελώνα
800 φυτά/στρέμμα

1,50 × 0,90 m

Αραιή φύτευση αμπελώνα
270 φυτά/στρέμμα

2,50 × 1,50 m

Περιοχή Μεσογείου

Περιοχή Bordeaux

Εδάφη υψηλής γονιμότητας με 
δυνατότητα άρδευσης

Εδάφη χαμηλής γονιμότητας σε 
περιοχή υψηλής βροχόπτωσης

Η απόσταση μεταξύ των φυτών πρέπει να 
ακολουθεί αυτή μεταξύ των γραμμών: 
μεγάλοι διάδρομοι απαιτούν και 
μεγαλύτερες αποστάσεις μεταξύ των φυτών
(για να έχουμε μία ιδανική πυκνότητα ~15
βλαστοί ανά μέτρο).
Γενικά 0,8 m με 2,0 m

Αποστάσεις <1,0 m επί της 
γραμμής πρέπει να 
αποφεύγονται (κακή 
διευθέτηση)



Εξαρτάται από:

- σχήμα αγροτεμαχίου (σε παραλληλόγραμμα χωράφια, κατά τη μεγάλη 
πλευρά)

- κλίση (όταν >10%, κατά τη φορά της κλίσης για διευκόλυνση 
καλλιέργειας, αλλά αν >20%, καλύτερη η δημιουργία αναβαθμίδων)

- ένταση και κατεύθυνση κύριου ανέμου
- επίδραση στην εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας
- επίδραση στο μικροκλίμα στο περιβάλλον των σταφυλιών

Προσανατολισμός γραμμών φύτευσης



Αξιολόγηση προσανατολισμού γραμμών

Ηλιακή ακτινοβολία
Στον Β-Ν προσανατολισμό, η ηλιακή ακτινοβολία κατά τις πρωινές και 
απογευματινές ώρες προσπίπτει στην ολότητά της στο φύλλωμα. Κατά τις 
μεσημβρινές, μόνο η κορυφή της βλάστησης φωτίζεται ενώ η υπόλοιπη 
προσπίπτει στο έδαφος (δύο μέγιστα φωτοσύνθεσης).
Στον Α-Δ προσανατολισμό, η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει περισσότερο στο 
έδαφος συνολικά αλλά κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στην ημέρα (ένα μέγιστο 
φωτοσύνθεσης) αλλά με μία αυξημένη επίδραση στη νότια πλευρά (στο Β. 
ημισφαίριο).

Ν

Β
Α

Δ



Β-Ν

Β+20º

Β+45º

Α-Δ

•Ο προσανατολισμός Β-Ν επιτρέπει την εκμετάλλευση του
φωτός και στις 2 πλευρές (χρήσιμο το φθινόπωρο). Σε θερμά
κλίματα ευνοεί την πρωινή φωτοσύνθεση (ευνοϊκότερες
συνθήκες), το μεσημέρι επιτρέπει τη σκίαση αλλά η
απογευματινή φωτοσύνθεση είναι μειωμένη λόγω υδατικού
στρες (κλείσιμο στομάτων). Τα σταφύλια όμως θερμαίνονται
περισσότερο.
•Ο προσανατολισμός Α-Δ εκμεταλλεύεται ομοιόμορφα την
ηλιακή ακτινοβολία αλλά θερμαίνει περισσότερο την πλευρά
προς τον ισημερινό (νότια για το Β. ημισφαίριο). Δίνει
διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης στις 2 πλευρές (ίσως
επιθυμητό) αλλά τα σταφύλια εκτίθενται λιγότερο στον ήλιο.
•Καλύτερος για θερμά κλίματα είναι ένας προσανατολισμός Α-Δ



Εξέταση εδάφους

Η διάνοιξη εδαφικών κατατομών πριν από τη 
φύτευση 

δίνει σημαντικές πληροφορίες για
• το βάθος του εδάφους (δυνατότητα 

εκμετάλλευσης από τη ρίζα),
• αδιαπέραστους ορίζοντες (αργιλλικοί, 

ασβεστούχοι, συμπαγές μητρικό πέτρωμα)
• υπόγεια στάθμη
• Ιδιότητες στράγγισης (χρώμα, λίθοι κλπ)



Εδαφολογική ανάλυση πριν από τη 
φύτευση είναι απαραίτητη:

• για τον ακριβή προσδιορισμό της 
μηχανικής σύστασης

• για τη διαπίστωση ελλείψεων και 
τη διόρθωση της γονιμότητας 
(κυρίως κάλιο και φώσφορος ως 
βασική λίπανση αλλά και κάποια 
ιχνοστοιχεία) 

• για τη διόρθωση της οργανικής 
ουσίας

• για τυχόν διόρθωση του pH (αν 
<5,5, διόρθωση με CaCO3, MgCO3

κλπ)

• για τον προσδιορισμό του CaCO3

(σημαντικό για εκλογή 
υποκειμένου)

• για τον προσδιορισμό της 
αλατότητας.

Ανάλυση εδάφους



ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

 Μηχανική σύσταση

 Οργανική ουσία

 pH

 Ανθρακικό ασβέστιο (πηγή Ca)

 Ηλεκτρική αγωγιμότητα

 Μακροστοιχεία (N, P, K, Ca, Mg)

 Ιχνοστοιχεία (Mn, Zn, Fe, Cu, B)



Φύτευση Μάρτιος - Μάιος

Τα φυτά πρέπει να είναι διατηρημένα σε χαμηλή 
θερμοκρασία και υψηλή υγρασία. 

Καλή χάραξη γραμμών και σημάδεμα.

Διάνοιξη λάκκου βάθους 40-50 cm. Άμεσο πότισμα στο 
λάκκο. Τοποθέτηση πασσάλου για κάθε φυτό.

Σημείο εμβολιασμού 5-10 εκ. πάνω από το έδαφος 
(για να μην επιτρέπει την ανάπτυξη ριζών από το 
εμβόλιο

40 cm

Στις ξηροθερμικές συνθήκες της 
Ελλάδας, συνιστάται κάλυψη με 
χώμα για να αποφευχθεί η 
ξήρανση.

Για τον ίδιο λόγο, σε θερμές 
περιοχές συνιστάται 
πρωιμότερη φύτευση.





•• Περιποιήσεις :Περιποιήσεις :
•• υποστύλωσηυποστύλωση
•• αρδευτικό σύστημααρδευτικό σύστημα
•• αζωτούχος λίπανσηαζωτούχος λίπανση
•• ΦυτοπροστασίαΦυτοπροστασία

Πρόσδεση σε πασαλάκι ή ελεύθερη 
ανάπτυξη κατά τον 1ο χρόνο



Κυριότερα σχήματα διαμόρφωσης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΑ (ύψος κορμού > 50 cm): τόσο οι βραχίονες όσο και η 
ετήσια βλάστηση

Ατομική υποστήριξη: Μονόπλευρο και αμφίπλευρο γραμμοειδέςγραμμοειδές (γραμμικό) -
με κεφάλια-μόνιμες καρποφόρες μονάδες (Royat)

-με ανανεούμενο βραχίονα-αμολυτή (Guyot)

Ομαδική υποστήριξη: κρεββατίνακρεββατίνα

ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΑ (ύψος κορμού < 70 cm): κυπελλοειδέςκυπελλοειδές

Διαμόρφωση είναι η διάταξη στο χώρο των υπέργειων τμημάτων του 
πρέμνου η οποία επιτυγχάνεται με κατάλληλα κλαδέματα και ένα σύστημα 
υποστήριξης.
Το σχήμα αυτό των φυτών θα πρέπει να διατηρείται σταθερό και 
αμετάβλητο κατά τη διάρκεια ζωής του αμπελώνα

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Η επιλογή του συστήματος διαμόρφωσης εξαρτάται από:
- κλίμα (ηλιοφάνεια, θερμοκρασία, βροχόπτωση κλπ.)
- τοπογραφία (έκθεση, κλίση, υψόμετρο κλπ.)
- γονιμότητα εδάφους
- κόστος εγκατάστασης και συντήρησης
- δυνατότητα μηχανοποίησης
- νομοθεσία

Το σύστημα διαμόρφωσης μπορεί να είναι απλό (σε φτωχά εδάφη) ή 
πολύπλοκο (σε συνθήκες αυξημένης ευρωστίας των πρέμνων).



ΩΡΙΜΑΝΣΗ 



Φάση 1 Φάση 3Φάση 2

ΑΥΞΗΣΗ και ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ

Διπλή σιγμοειδής καμπύλη
(3 φάσεις αύξησης)



Φάση Ι
• Αρχική φάση της ανάπτυξης της ράγας κατά την οποία παρατηρείται 

έντονη αύξηση σε μέγεθος 

– έντονη κυτταροδιαίρεση η οποία και σταματά 5-6 εβδομάδες μετά την 
άνθηση 

– αύξηση του μεγέθους των κυττάρων (κυτταρική μεγέθυνση) ξεκινά 2 
εβδομάδες μετά την άνθηση και συνεχίζεται ως το τέλος αυτής της 
φάσης.

• Διαρκεί συνολικά 40 – 60 ημέρες και αποτελεί το στάδιο της πράσινης 
σκληρής ράγας.



Φάση ΙΙ
• Μικρή περίοδος πριν τον περκασμό όπου η αύξηση 

επιβραδύνεται.

• Η περιεκτικότητα της χλωροφύλλης και ο ρυθμός 
φωτοσύνθεσης μειώνονται. 

• Στις έγχρωμες ποικιλίες εμφανίζεται το χρώμα (στις 
λευκές «γυαλίζει» ο φλοιός - διάφανος). 

• Η οξύτητα φθάνει στο μέγιστο επίπεδο.

• Φυσιολογική ωρίμανση των γιγάρτων (μέγιστο 
τανινών).

• Διαρκεί 7- 10 ημέρες. 

Περκασμός



Φάση ΙΙΙ (ωρίμανση)
• Οι ράγες αρχίζουν να γίνονται μαλακές                        

(αύξηση ελαστικότητας του φλοιού).

• Η αύξηση του μεγέθους των κυττάρων 
επαναλαμβάνεται με κυτταρική μεγέθυνση διότι 
συσσωρεύονται σάκχαρα, κατιόντα, αμινοξέα

• Η ράγα αποκτά το οριστικό μέγεθος περίπου 30 
μέρες πριν τον τρύγο

Ωρίμανση

 Σάκχαρα
 Οξέα
 Αμινοξέα
 Ανόργανα στοιχεία
 Φαινολικές ενώσες
 Αρωματικές ενώσεις
 + 70-80% νερό



Αύξηση σακχάρων:
- έντονη φωτοσύνθεση
- αύξηση διαλυτών πολυσακχαριτών 

(υδρόλυση πηκτινών)

Μείωση οξύτητας (αύξηση pH):
- διάσπαση μηλικού οξέος (αναπνοή)
- αραίωμα λόγω αύξησης όγκου
- εξουδετέρωση από κατιόντα (Κ+)

Αζωτούχες ενώσεις:
- αύξηση οργανικού αζώτου

Φαινολικές ενώσεις :
- αύξηση ανθοκυανών
- τανίνες φλοιών σταθερές σε ποσότητα
- τανίνες γιγάρτων μειώνονται (ιδιαίτερα οι 

μονομερείς όχι οι πολυμερισμένες) λόγω 
οξείδωσης

Αρωματικές ενώσεις:
- Αύξηση

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κατά την ωρίμανση

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ  ΤΗΣ ΡΑΓΑΣ:

• Ποικιλία

• Φυσικό Περιβάλλον

– κλίμα, κυρίως θερμοκρασία (μεσοκλίμα)

– έδαφος

• Υδατικό καθεστώς

• Υποκείμενο

• Μικροκλίμα (φύλλου και σταφυλιού)

• Αναλογία φυλ.επιφάνειας και παραγωγής

• Ισορροπία βλάστησης και παραγωγής (κατανομή προϊόντων 
φωτοσύνθεσης)

• Προσβολές από παθογόνα



Ο ΤΡΥΓΗΤΟΣ

H ωριμότητα έννοια μεταβλητή ανάλογα με :

-Επιθυμητό προϊόν

-Παράγοντες στην πορεία ωρίμανσης

Καθορισμός του χρόνου τρυγητού απαραίτητος για προγραμματισμό εργασιών 

στο οινοποιείο.

2 τρόποι

Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη ή εκτίμηση ωρίμανσης

Λεπτομερής παρακολούθηση παραμέτρων 



Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

Διάρκεια βλαστικού κύκλου ποικιλίας σε μία περιοχή είναι σχεδόν σταθερή

Από την άνθηση μπορεί να γίνει πρόβλεψη για τον τρυγητό

Γενικά 3-4 μήνες πριν μπορούμε να υπολογίσουμε τον τρυγητό

Απαραίτητη καταγραφή των διαφόρων φάσεων του βλαστικού κύκλου

Εμπειρικές παρατηρήσεις :

Ευκολία αποκόλλησης της ράγας 

Χρώμα

Γεύση, επίγευση



Λεπτομερής παρακολούθηση παραμέτρων - Έλεγχος πορείας ωρίμανσης 

Αρχίζει πρακτικά 1-2 βδομάδες μετά τον περκασμό

Στόχος : 

Α) ακριβής προσδιορισμός τρυγητού, 

Β) προσδιορισμός τρόπου οινοποίησης,

πρωτόκολλα οινοποίησης



Περιλαμβάνει :

-Παρακολούθηση μεταβολών του χρώματος των ραγών 

-Εξέλιξη του βάρους

-Εξέλιξη περιεκτικότητας κυρίων συστατικών

- Έλεγχος ποιοτικής κατάστασης σταφυλιών 

3 φάσεις για την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης

Δ ειγματοληψία, 

Ε πεξεργασία δειγμάτων, 

Π ροσδιορισμός χρόνου τρυγητού



Δειγματοληψία

Επηρεάζει άμεσα την ορθότητα των αποτελεσμάτων

Πρέπει το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό

Δείγματα από διάφορα μέρη του φυτού και της σταφυλής



Συνήθως δειγματοληψία 2 φορές την εβδομάδα, 

- τις πρωινές ώρες

-δειγματοληψία ανά σταφυλή, 

- ανά τμήμα σταφυλής ή 

- ανά ράγα

Μέθοδος 200 ράγες από 200 πρέμνα επιλεγμένα (μαρκαρισμένα)

- Όταν το χωράφι παρουσιάζει ομοιογένεια εύκολα

- Όταν μη ομοιογένεια χωρίζουμε σε διαφορετικά τμήματα



Επεξεργασία δειγμάτων στο εργαστήριο

-Ζύγιση 100 ραγών, αυξάνει και σταθεροποιείται στην ωρίμανση. Στην 

υπερωρίμανση μειώνεται

-Γλευκοποίηση, με πιεστήριο ή blender (προσοχή) ή ομογενοποητή

-Σχέση φλοιών / χυμού για τα ερυθρά

-Προσδιορισμός σακχάρων με αραιόμετρο Baume ή διαθλασίμετρο ή 

πυκνότητα



Επεξεργασία δειγμάτων στο εργαστήριο

-Προσδιορισμός ογκομετρούμενης οξύτητας / pH, Kαλλίου

Για παραγωγή οίνων ποιότητας επιπλέον μετρήσεις :

Παρακολούθηση τρυγικού, μηλικού

Παρακολούθηση εκχυλισματικότητας ανθοκυανών

Παρακολούθηση συμμετοχής τανινών των γιγάρτων



Προσδιορισμός χρόνου τρυγητού 

Αναλογία σάκχαρα/οξύτητα (δείκτης ωρίμανσης), προσεγγιστική μέθοδος

Σάκχαρα σε g/l γλεύκους οξύτητα σε g/l τρυγικού οξέος 

Δείκτες εκχυλισματικότητας

Δείκτες τανινών γιγάρτων



1. Περιεκτικότητα φλοιών-γιγάρτων σε ανθοκυάνες και ταννίνες

2. Ιδιότητες ταννινών (στυπτικότητα πικράδα)

3. Εκχυλισματικότητα φλοιών-γιγάρτων

Φαινολικη Ωρίμανση



Οι ανθοκυάνες εμφανίζονται 
στον περκασμό και αυξάνουν ως 
τον τρύγο

Σε πολλές έρευνες καταγράφεται 
μείωση της περιεκτικότητας των 
ανθοκυανών πριν από τη 
συγκομιδή.

Φαινολικη Ωρίμανση

Kyraleou et al. (2016) J. Sci. Food Agric



Μεταβολή ανθοκυανών κατά την πορεία ωρίμανσης 
των σταφυλιών

Μέγιστη ποσότητα ανθοκυανών

Συγκέντρωσ
η

Αλλαγή χρώματος                          Πλήρης ωρίμανση               
Χρόνος

Ποσοτική μεταβολή ανθοκυανών

Ποιοτική μεταβολή ανθοκυανών





Κατά την ωρίμανση:
οι ταννίνες των φλοιών παραμένουν σταθερές σε ποσοτητα

Οι ταννίνες των γιγαρτων μειώνονται έντονα 





Εκχυλισματικότητα



Σε προχωρημένη ωρίμανση, 
τα κυτταρικά τοιχώματα των 
κυττάρων του φλοιού 
γίνονται λεπτότερα και 
αποδομούνται με τη δράση 
ενζύμων αυξάνοντας την 
εκχυλισματικότητα:

Πριν τον περκασμό Μετά τον περκασμό

1. Διάσπαση 
πολυσακχαριτών (πηκτίνες,
κυτταρίνες)λόγω δράσης 
ενζύμων υδρόλυσης 

2. Μείωση ασβεστίου 
(συνδέει τις πηκτίνες)λόγω 
μείωσης ανοδικού 
ρεύματος στη ράγα και 
ανταγωνισμού με το κάλιο

αύξηση εκχυλισματικότητας 
φλοιών με την πρόοδο της 
ωρίμανσης

Εκχυλισματικότητα φλοιών:







Mελετη ποικιλιών Σουφλίου









Κλασσικες οινολογικοί παράμετροι 

Variety pH
Tot. Acid. 

(g /L)
Vol. Acid.

(g/L)

Alcohol 
ethanol 

(%)

Res. 
Sugars 
(g/ L)

Color 
intensity

Hue

Karnachalas 3.589 5.32 0.40 13.5 1.79 1.72 1.05

Bougialamas 3.888 5.17 0.36 11.2 2.32 14.18 0.73

Voulgaroudi 3.341 6.07 0.46 12.3 1.46 0.64 1.51

Ligaridia 3.870 4.95 0.68 12 2.92 16.98 1.28

Bogiatjides 3.663 5.32 0.21 12.3 1.63 3.60 0.82

Pappadis 3.870 4.95 0.42 13.6 1.83 3.47 0.78

White Patiki 3.539 3.83 0.46 12 0.79 - -



Total Anthocyanins in red wines

Red Wine Color Intensity



Tannin Determination (BSA) (Habertson et al., 2002)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΥΦΟΤΗΤΑΣ 



Tannin Determination (MCP) (Sarneckis et al., 2006)



Sensory analysis of the 
autochthonous grapevine 

varieties.

Highlight:

According to the 
sensory analysis 
Bougialamas is a 
promising variety 
since it provides 
wines with high color 
intensity and 
characterized by the 
spiciness 



Anthocyanins and Total phenolics in grape Berries (Illand et al., 
2004 )

Bougialamas and Karnachalas

Anthocyanins mg/ Berry Anthocyanins mg/ gr Berry

Total phenolic (AU/ Berry) Total Phenolics (AU/ g Berry



Wine Comparison through the years 
2017 and 2018

Alcohol 
ethanol (%)

Tot. Acid. 
(g/ L)

Vol. Acid. 
(g/ L)

Res. Sugars 
(g/ L)

pH

Karnachalas 13.5 5.32 0.40 1.79 3.589

Bougialamas 11.2 5.17 0.36 2.32 3.888

Alcohol 
ethanol (%)

Tot. Acid. 
(g/ L)

Vol. Acid. 
(g/ L)

Res. 
Sugars (g/ 

L)
pH

Karnachalas 14,1 5,1 0,33 1.23 3,483

Bougialamas 14,3 5,3 0,23 1.98 3,634

Basic wine parameters on 2017

Basic wine parameters on 2018



Total Anthocyanins in red wines

Red Wine Color Intensity



Tannin Determination (BSA) (Habertson et al., 2002) Tannin Determination (MCP) (Sarneckis et al., 2006)



OD 280 Total phenolics (Folin Ciocalteau) experessed in 
mg Gallic acid/ L of wine 



ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΣΗ –
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 



- Έκθλιψη των ραγών

- Αποβοστρύχωση, προαιρετική

- Διαχωρισμός από τα στέμφυλα 

- Γέμισμα του πιεστηρίου,  απομάκρυνση έως και 40% του 

συνολικού γλεύκους

- Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση 

- Αλκοολικη ζύμωση 

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ









Ή αλλιώς απομάκρυνση της υποστάθμης, διαδικασία 

απαραίτητη για παραγωγή ποιοτικών οίνων

Μετά το πιεστήριο στο γλεύκος αιωρούνται στερεά σωματίδια 

του σταφυλιού, σκόνες, χώματα, πηκτινικές ουσίες κ.α. Το 

ποσοστό εξαρτάται από την υγιεινή των σταφυλιών και την 

ένταση των μηχανικών διεργασιών που προηγήθηκαν

Στόχος της απολάσπωσης είναι η παραλαβή όσον το δυνατόν 

πιο διαυγές γλεύκος

Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση



Πλεονεκτήματα

Οίνοι πιο αρωματικοί

Με την απολάσπωση κατακάθονται και υπολοίματα 

φυτοφαρμάκων προσκολημένα στα στερεά σωματίδια, 

αποφυγή δημιουργίας αναγωγικών οσμών

Αποφυγή μολύνσεων από χορτώδη αρώματα

Οι λάσπες περιέχουν πρόδρομες ουσίες θειούχων πτητικών 

όπως μεθειονόλη, μεθαν-θειόλη που μυρίζουν πολύ 

άσχημα

Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση



Απομακρύνονται οξειδώσιμες ουσίες, μέτρηση Α420 nm και 

δείκτη φαινολών δείχνει αισθητή μείωση μετά την 

απολάσπωση

Στόχος της απολάσπωσης είναι η παραλαβή όσον το δυνατόν 

πιο διαυγές γλεύκος

Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση



Στατική απολάσπωση με προσθήκη θειώδη ανυδρίτη, ψύξη 

12-24 ώρες

Στατική απολάσπωση με προσθήκη πηκτινολυτικών ενζύμων 

τα οποία καταστρέφουν τις πηκτινικές ουσίες που ενεργούν 

ως προστατευτικά κολλοειδή και εμποδίζουν την καθίζηση

Τέλος μετάγγιση για αποχωρισμό από την υποστάθμη

Προζυμωτικη διαυγαση / απολάσπωση



Βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των λευκών οίνων είναι το άρωμά

τους

Τούτο απαρτίζεται κυρίως από το άρωμα της πρώτης ύλης

(πρωτεύων ή ποικιλιακό) και

από το δευτερεύων άρωμα, που σχηματίζεται κατά την αλκοολική

ζύμωση

Μιλαμε επίσης για τριτευων, αρωμα ωρίμανσης ή παλιωσης των

οίνων



Πολλές μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι

η θερμοκρασία της ζύμωσης είναι ο πιο βασικός παράγοντας,

που επηρεάζει το ποιοτικό αυτό χαρακτηριστικό του οίνου – το

άρωμα

και ότι οι θερμοκρασίες που επιτρέπουν τη διατήρηση

ικανοποιητικού αρώματος είναι εκείνες που δεν ξεπερνούν τους 20°C







Εκτός από τον έλεγχο της θερμοκρασίας της ζύμωσης και την

διατηρηση της καθόλη την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης σε

θερμοκρασίες < 20°C

η χρήση του κατάλληλου στελέχους ζυμομύκητα αλλά και η

τροφοδότηση αυτού με τα κατάλληλα θρεπτικά συστατικά, στην

κατάλληλη χρονική στιγμή παίζει σημαντικότατο ρόλο

Αλκοολική ζύμωση του γλεύκους





Γένος ή είδος των ζυμών, αλλά και του στελέχους είναι

σημαντικότατο για την τυποποίηση της ποιότητας του οίνου.

Κατά την αλκοολική ζύμωση

-παραγωγή αλκοόλης και CO2,

-παραγωγή δευτερογεννών μετβολιτών πτητικών (ανώτερες

αλκοόλες, ανώτεροι εστέρες, αλδεϋδες, πτητικά από πρόδρομες

αρωματικές ενώσεις κ.λ.π.) υπεύθυνα για το δευτερεύον άρωμα

του οίνου.

Χρησιμοποίηση επιλεγμένων καλλιεργειών 

ζυμών 



Σύγκριση συγκεντρώσεων μερκαπτοεξανόλης οίνων

που παράχθηκαν με 5 διαφορετικά στελέχη.

Μερκαπτοεξανόλη
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Χρησιμοποίηση επιλεγμένων καλλιεργειών 

ζυμών 



Χρησιμοποίηση επιλεγμένων καλλιεργειών 

ζυμών 6/ 



Χρησιμοποίηση 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών 

ζυμών 7/ 



Χρησιμοποίηση 

επιλεγμένων 

καλλιεργειών 

ζυμών 8/ 



Χαρακτηριστικά της ερυθράς οινοποίησης

Η εκχύλιση είναι το κύριο χαρακτηριστικό της ερυθράς

οινοποίησης. Συνεπώς τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα σ'αυιό

το είδος οινοποίησης την έχει η ΠΟΙΟΤΗΤΑ του

ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ. Το ίδιο συμβαίνει με την λευκή οινοποίηση

αλλά σε μικρότερο βαθμό, είναι η εφαρμοζόμενη τεχνολογία

που παίζει σημαντικότατο ρόλο

Εκχύλιση Mηλογαλακτική ζύμωση



Bασικά στάδια της Ερυθρής 
οινοποίησης

1. Σπάσιμο, εκραγισμός

2. Σταφυλλόμαζα στον οινοποητή

3. Αλκοολική ζύμωση /Εκχύλιση

4. Πίεση και Στράγγισμα

5. Ολοκλήρωση αλκοολικής ζύμωσης

6. Μηλογαλακτικη ζύμωση 



Τύποι ερυθρής ζύμωσης /εκχύλισης

Σταφύλι

Γλεύκος Γλεύκος όλο το σταφύλι

Ροζέ Χ βόστρυχ+ Με βόστρχ Aτμόσφαιρα

Οίνος CO2        

Με σπάσιμο/χωρίς σπάσιμο



Έκραγισμός

Στην ερυθρή οινοποίηση εφαρμόζεται πάντα εκτός από την

περίπτωση της οινοποίσης με ανθρακική αναεροβίωση

Κατεργασίες του σταφυλιού με μηχανικά μέσα

Έχει το πλεονέκτημα να μειώνει κατά 30% περίπου τον όγκο

του υπό κατεργασία σταφυλοπολτού, με αποτέλεσμα τη μείωση

του αναγκαίου όγκου δεξαμενών και τη μείωση των στέμφυλων

που πρέπει να πιέσουμε.



Καλύτερος χρωματισμός του οίνου.

Με την έγκαιρη αφαίρεση των βοστρύχων αποφεύγεται η

δέσμευση των χρωστικών απ'αυτούς, με αποτέλεσμα οι οίνοι να

έχουν εντονότερο χρώμα

Στα μοντέρνα εκραγιστήρια/θλιπτήρια έχει αυξηθεί το μήκος

του κεντρικού άξονα και του διάτρητου τύμπανου ώστε να

μειωθεί η ταχύτητα περιστροφής για μεγαλύτερο σεβασμό της

σταφυλλόμαζας.

Έκραγισμός





Έκθλιψη

Η έκθλιψη της ράγας του σταφυλιού έχει σκοπό να

ελευθερώσει το χυμό, (σπάσιμο) ο οποίος ταυτόχρονα

αερίζεται ελαφρά και αναμιγνύεται με τις ζύμες που

βρίσκονται στην επιφάνεια του σταφυλιού.

Ο σταφυλοπολτός μεταφέρεται στη δεξαμενή ζυμώσεως /

οινοποιητη με τη βοήθεια αντλίας σταφυλοπολτου



Έκθλιψη
- Ταυτόχρονα γίνεται προσθήκη θειώδη ανυδρίτη κατά

ομοιογενή τρόπο

- Η έκθλιψη πρέπει να γίνεται χωρίς βιαιότητα. Η σάρκα

ανάλογα με τη βιαιότητα της έκθλιψης μπορεί να μείνει σχεδόν

ανέπαφη ή να ελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος του χυμού που

περικλείει.

-Βίαιη έκθλιψη μπορεί να προκαλέσει την απότομη έναρξη της

αλκοολικής ζύμωσης, αποτέλεσμα της πλήρης ανάμειξης των

ζυμών με ταυτόχρονο αερισμό τους



Ζύμωση ολόκληρων ραγών 

Ράγες επιπλέουν σε 
γλεύκος/αιθανόλη 

-Πιο ήπια ζύμωση 

- Διατηρούνται καλύτερα τα 
αρώματα του φρούτουΓλεύκος

Έκθλιψη



Μέθοδοι εκχύλισης

• Περιστροφικός οινοποιητής

• Εμβάπτιση

• Χρήση αντλίας

• Mε την χρήση του φυσικού CO2



1. Περιστρεφόμενος οινοποιητής 





2. Εμβάπτιση

•Παραλλαγή της μεθόδου είναι οι οινοποιητές 
με μόνιμη εμβάπτιση







3. Χρήση αντλίας / Παλίροια

Η διαδικασία άντλησης χυμού εν ζυμώσει από 

τον πυθμένα της δεξαμενής προς το καπέλο 

από φλοιούς και γίγαρτα που σχηματίζεται 

κατά την ζύμωση





Παλίρροια

Καπέλ
ο

Οίνος
Racking valve

Σωλήνας

Περιστρεφόμενο
ς σωλήνας

Αντλία





4. Ανακύκλωση μέσω CO2



Η διάρκεια παραμονής των στεμφύλων με το γλεύκος βασικός

παράγοντας, που επηρεάζει την εκχύλιση των διαφόρων

συστατικών του σταφυλιού.

Ανάλογα, επομένως, με τον επιθυμητό βαθμό εκχύλισης

ρυθμίζεται και ο χρόνος συνύπαρξης στεμφύλων και γλεύκους

ή οίνου.

Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής 

στεμφύλων και γλεύκους)



Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής 

στεμφύλων και γλεύκους)

Με σημείο αναφοράς το τέλος της αλκοολική ς ζύμωσης,

ο διαχωρισμός γλεύκους και στεμφύλων θα μπορούσε να

πραγματοποιηθεί στις εξής τρεις περιόδους :

- Πριν από το τέλος της αλκοολικής ζύμωσης, όταν ακόμη

υπάρχουν αρκετά ζάχαρα αζύμωτα



Διάρκεια εκχύλισης  (διάρκεια συμπαραμονής 

στεμφύλων και γλεύκους)

.

-Αμέσως μετά το τέλος της ζύμωσης, όταν δεν υπάρχουν

πλέον άξιες λόγου ποσότητες ζαχάρων

- Τέλος, αρκετές ημέρες μετά το τέλος της αλκοολικής

ζύμωσης, επιμηκύνοντας έτσι την περίοδο εκχύλισης των

συστατικών της σταφυλής
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Διαφάνεια 165

t1 turbo-x; 17/10/2007



Γλεύκος

Κυτταρικό τοίχωμα

Μη φλαβανοειδή συστατικά σταφυλιού

Ανθοκυάνες

Πολυσακχαρίτες

Αζωτούχες ενώσεις

Φλαβονόλες-3,

Προκυανιδίνες

ταννίνες

Σταφύλι

Νερό

Γρήγορη Εκχύλιση

Αλκοόλη

Αργή

Εκχύλιση

Εκχύλιση

• Διάχυση

• Διάλυση

Εκχύλιση φαινολικων συστατικών - ερυθρή 
οινοποίηση 



Ανθοκυάνες
Τανίνες

Εκχύλιση φαινολικων συστατικών - ερυθρή 
οινοποίηση 



Βαθμός 
ωριμότητας

Αιθυλική 
αλκοόλη

Αναλογία 
γλεύκους

στεμφύλων

Αριθμός 
διαβροχών

Είδος ζύμης
Είδος 

δεξαμενής

Ποιότητα 
πρώτης

ύλης

Χρόνος 

Χρήση 
ενζύμων

Θειώδης 
ανυδρίτης

Θερμοκρασία

Εκχύλιση
φαινολικών 
συστατικών

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκχύλιση των 
φαινολικών συστατικών

Εκχύλιση φαινολικων συστατικών - ερυθρή οινοποίηση 



Μετρήσεις κατά την εκχύλιση των φαινολικών συστατικών

Πότε θα επέμβουμε ώστε να σταματήσουμε την εκχύλιση από τους φλοιούς 
και τα γίγαρτα ?

Αναλύσεις ελέγχου αλκοολικής ζύμωσης και εκχύλισης

Κλασσικές αναλύσεις
πορείας ζύμωσης

Χρωματικά χαρακτηριστικά Αναλύσεις φαινολικών συστατικών

Βαθμοί Be

Ολική οξύτητα

PH

Ένταση χρώματος

Απόχρωση

Σύνθεση χρώματος

Δείκτη φαινολικών ουσιών

Ολικές ανθοκυάνες

Δείκτη Ipvpp

Εκχύλιση φαινολικων συστατικών - ερυθρή οινοποίηση 



Διαχωρισμός οίνου και στεμφύλων

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει δύο φάσεις :

Η πρώτη συνίσταται στην απομάκρυνση της ελεύθερης υγρής

φάσης (γλεύκος-οίνος) από τη δεξαμενή ζύμωσης, με ελεύθερη

ροή, και στη μεταφορά της σε άλλη δεξαμενή

Εκεί θα παραμείνει για την ολοκλήρωση της ζύμωσης και τη

διατήρησή της. Η φάση αυτή καλείται πρώτη μετάγγιση ή

"τράβηγμα του οίνου", ενώ το προϊόν που παραλαμβάνεται

ονομάζεται οίνος εκροής



Η δεύτερη φάση συνίσταται στην απομάκρυνση της υγρής

φάσης από τα στέμφυλα, όχι όμως με απλή εκροή αλλά με πίεση

των στεμφύλων που έχουν μεταφερθεί στο πιεστήριο

Το προϊόν που παραλαμβάνεται με τη διαδικασία αυτή καλείται

οίνος πίεσης (νίn de presse)

Διαχωρισμός οίνου και στεμφύλων



ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 



8.2.  ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ                                                                              

Κράτος μέλος / περιοχή : ΕΛΛΑΔΑ  / GR 11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία 
ανακοινώσεως: Ιούλιος  

2008

Ποικιλία Παρατηρήσεις
Κατάσταση στις : 31/7/2007

Έκταση (εκτάρια)           %

1.ΡΑΖΑΚΙ 481,32

2.CABERNET SAUVIGNON 264,47

3.MERLOT 242,68

4.SAUVIGNON 210,70

5.CHARDONNAY 140,58

6.ΠΑΜΙΔΙ 125,66

Λοιπές  991,12

Σύνολο 2.456,53

Ι. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ



Παμίδι 

• Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη (ποικιλία των Βαλκανίων)

• Σταφυλή: μέση-μεγάλη, κυλινδρική-κυλινδροκωνική, πυκνή

• Ράγα: μέτρια, σφαιρική, ρόδινη

• Μέτρια ζωηρή, παραγωγική

• Ωρίμανση: 1ο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου

• Κλάδεμα: βραχύ

• Χαμηλή περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες



Chardonnay
Gouais B  Pinot N

Προέλευση: Βουργουνδία (Γαλλία), Καμπανία

Συνώνυμα: Morillon

Αρ. Κλώνων: 31 (κυριότεροι: 95, 96, 548)

Παγκόσμια έκταση: 1.600.000 στρ.

Φυτό: Μέτρια ζωηρό, παραγωγικό

Σταφυλή: μικρή (200g), κυλινδρική, πτερυγωτή, πυκνή

Ράγα: μικρή, σφαιρική, χρώμα κίτρινο-κεχριμπαρένιο, 
λεπτός φλοιός με λεπτή ανθηρότητα

Κλάδεμα: βραχύ

Χρόνος ωρίμανσης: 2ο 10μερο Αυγούστου (Ελλάδα), 
λίγο πριν ή μαζί με την Merlot

Οίνοι: Ήρεμοι, αφρώδεις, συνήθως σε βαρέλι, συχνή 
μηλογαλακτική ζύμωση

Πιθανοί συνδυασμοί: Σπάνια (Pinot N και Meunier)

Πλεονεκτήματα: Υψηλό αρωματικό δυναμικό, εύκολη 
προσαρμογή σε εδαφοκλιματικές συνθήκες, δεν χάνει 
σε ποιότητα με την αύξηση των αποδόσεων, ικανότητα 
παλαίωσης

Μεινοκτήματα: Ευαίσθητη σε ωίδιο, χρυσίζουσα 
χλώρωση, μολυσματικό εκφυλισμό 



Sauvignon blanc

Προέλευση: Λίγηρας, Μπορντό (Γαλλία), Ν. Ζηλανδία

Συνώνυμα: Fume blanc

Αρ. κλώνων: 21 (κυριότεροι: 108, 242, 905, R3)

Παγκόσμια έκταση: 750.000 στρ.

Φυτό: Ζωηρό, μέτρια παραγωγικό

Σταφυλή: μικρή (<200g), κυλινδροκωνική, πτερυγωτή, 
πυκνή

Ράγα: μικρή, ωοειδής, χρώμα κιτρινοπράσινο-
χρυσίζον, λεπτός φλοιός με ελαφριά μοσχάτη γεύση

Ωρίμανση: 3ο 10μερο Αυγούστου (3-5 μέρες μετά την 
Merlot)

Κλάδεμα: βραχύ

Οίνοι: Ξηροί, γλυκείς, σπάνια σε βαρέλι

Συνδυασμοί: Σπάνια (Semillon, Muscadelle)

Πλεονεκτήματα: Δημοφιλές, χαρακτηριστικό άρωμα

Μεινεκτήματα: Ευαίσθητη στο βοτρύτη, μικρή ικανότητα 
παλαίωσης



Merlot
Προέλευση: Μπορντό (Γαλλία)

Συνώνυμα: Meritage

Αρ. κλώνων: 15 (κυριότεροι: 181, 343, 347)

Παγκόσμια έκταση: 2.300.000 στρ.

Φυτό: Μέτρια ζωηρό, παραγωγικό

Σταφυλή: μέτρια (250 g), κυλινδροκωνική, συχνά 
πτερυγωτή, μέτρια πυκνή έως αραιή

Ράγα: μικρή, σφαιρική, κυανομέλανη, παχύς φλοιός 
με άφθονη ανθηρότητα

Ωρίμανση: 3ο 10μερο Αυγούστου

Κλάδεμα: βραχύ

Οίνοι: ξηροί, έντονο χρώμα, μαλακές τανίνες

Συνδυασμοί: Cabernet Sauvignon + … (βελτιωτική 
ποικιλία λόγω χρώματος και πρωιμότητας)

Πλεονεκτήματα: Εύκολα κρασιά, κατάλληλη για 
παλαίωση. 

Μειονεκτήματα: Ευαίσθητη στο βοτρύτη, την 
ανθόρροια και την ξηρασία, ωριμάζει απότομα σε 
θερμές περιοχές



Cabernet Sauvignon
Cabernet franc  Sauvignon blanc

Προέλευση: Μπορντό (Γαλλία)

Αρ. κλώνων: 19 (κυριότεροι: 15, 169, 412, 685)

Παγκόσμια έκταση: 2.300.000 στρ.

Φυτό: Ζωηρό, μέτρια παραγωγικό

Σταφυλή: μικρή-μέτρια (200 g), κυλινδροκωνική, 
πτερυγωτή, μέτρια πυκνή-πυκνή, ξυλοποιημένος 
ποδίσκος

Ράγα: μικρή, σφαιρική, κυανομέλανη, παχύς φλοιός με 
άφθονη ανθηρότητα, ανθεκτικός

Ωρίμανση: 1ο 10μερο Σεπτεμβρίου (1,5 εβδομάδα μετά 
το Merlot)

Κλάδεμα: βραχύ

Οίνοι: ξηροί (Ελλάδα: ΟΠΑΠ Πλαγιές Μελίτωνα)

Συνδυάζεται: Merlot, Cabernet franc +…

Πλεονεκτήματα: Η πλέον πολυδυναμική ερυθρή 
ποικιλία στον κόσμο, ικανότητα παλαίωσης, 
προσαρμογή σε εδαφοκλιματικές συνθήκες, ανθεκτική 
στις ασθένειες

Μεινεκτήματα: Σημαντική η ημερομηνία τρύγου (ένταση 
«φυτικών» αρωμάτων).



Syrah (Shiraz)
Modeuse blanche  Dureza N

Προέλευση: Ροδανός (Γαλλία)

Συνώνυμα: Shiraz, Serine

Αρ. κλώνων: 16 (κυριότεροι: 174, 470, 747, 877)

Παγκόσμια έκταση: 1.300.000 στρ.

Φυτό: Μέτρια ζωηρό, παραγωγικό

Σταφυλή: μέτρια, κυλινδρική-κυλινδροκωνική, 
πτερυγωτή, πυκνή

Ράγα: μικρή-μέση, ωοειδής, κυανομέλανη, φλοιός με 
άφθονη ανθηρότητα

Ωρίμανση: αρχές Σεπτεμβρίου (μεταξύ Merlot και 
Cabernet)

Κλάδεμα: βραχύ 

Οίνοι: ξηροί (Ελλάδα: ΟΠΑΠ Μεσενικόλα με Μαύρο 
Μεσενικόλα και Carignan)

Συνδυασμοί : Grenache, Mourvèdre, Viognier

Positives : πολυδυναμική ποικιλία, γεμάτα κρασιά με 
ικανότητα παλαίωσης, προσαρμόζεται εύκολα,  
κατάλληλη για θερμά κλίματα, ανθεκτική σε ασθένειες

Negatives : Χάνει απότομα βάρος όταν υπερωριμάζει, 
ευαίσθητη στην ξηρασία (κιτρίνισμα φύλλων της βάσης)



ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  



Ραζακί • Ανατολικής προέλευσης (Συρία) 
• Διάδοση στον κόσμο: Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Ισπανία, Ρουμανία κλπ
• Ελλάδα: Καβάλα (16.300 στρέμματα), Ηράκλειο 

(12.000 στρέμ.) και Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική κλπ
• Χρώμα: κίτρινο
• Ωρίμανση: αρχές Σεπτεμβρίου- τέλος Οκτωβρίου 

ανάλογα την περιοχή καλλιέργειας)

• Απόδοση: 1,5-4 τον/στρέμμα
• Mέσο βάρος σταφυλής: 550 g
• Σχήμα ράγας: ελλειπτικό, κυλινδρικό
• Μέσο βάρος ράγας: 5,7 g
• Κλάδεμα κοντό, μέσο, μακρό.
• Εξαίρετοι οργανοληπτικοί χαρακτήρες
• Επιδεκτικότητα διατηρήσεως στο πρέμνο μετά την 

πλήρη ωρίμανση
• Επιδεκτικότητα συντήρησης στους 

ψυχροθαλάμους
• Επιδεκτικότητα στους χειρισμούς και τις μεταφορές
Ευαισθησία:
• ανθόρροια, μικρορραγία, ηλιοκαύματα, 
• χειμερινούς παγετούς, περονόσπορο, ωίδιο, 

βοτρύτη
• υψηλές παραγωγές

Εγίγαρτη

ΜΕΣΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ



Ραζακί



Όψιμος Σουφλίου

Συνώνυμα: Ραζακί Σουφλίου, Ραζακί Θράκης, Κρητικά, Ραζακί Ανατολίτικο

• Tουρκική ποικιλία (1931 στο Σουφλί)

• Χρώμα: κιτρινοπράσινο ή πράσινο και 

κίτρινο στον ήλιο

• Ωρίμανση: 2ο - 3ο 10ήμερο Σεπτεμβρίου

• Μέσο βάρος σταφυλής: 590gr

• Σχήμα ράγας: ελλειπτικό-κυλινδρικό

• Μέσο βάρος ράγας: 5,2gr

• Γεύση: γλυκιά, ευχάριστη (εξαιρετικά 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά)

• Κλάδεμα κοντό ή μικτό.

Μειονεκτήματα : 

• Ανθόρροια, μεγάλη ευαισθησία στο βοτρύτη, 

ηλιοκαύματα, σχίσιμο ραγών (λεπτός 

φλοιός)

Εγίγαρτη

ΜΕΣΗΣ 
ΕΠΟΧΗΣ



Όψιμο Σουφλίου


