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Ειςαγωγι

Ειςαγωγι
• Κλιματικι Αλλαγι
• Θ αμπελοκαλλιζργεια είναι ςτενά ςυνδεδεμζνθ με το
κλίμα κάκε περιοχισ
• Εκπτυξθ οφκαλμϊν, άνκθςθ και ωρίμανςθ ςταφυλιϊν
λαμβάνουν χϊρα 2-3 εβδομάδεσ νωρίτερα
(Stock et al., 2005)

Ραραγωγι μθ ιςορροπθμζνων οίνων, ζλλειψθ χρϊματοσ
και αρϊματοσ
(Pallioti et al., 2014)

Κλιματικι Αλλαγι

Average Global temperature , 1880- 2020. Source NASA- GISS. National Aeronautics and Space Administration,
Goddard Institutefor Space studies

Επιπτώςεισ ςτον Αμπελο- οινικό τομζα

• Συρρίκνωςθ
φαινολογικϊν
ςταδίων
• Επιταχυνόμενθ
ωρίμανςθ ςταφυλιϊν
• Ρρϊιμοσ τρφγοσ (πχ
2018)
Mira De Orduna, (2010); Mozell, M. R., and
Thach, L. (2014).

Επιπτϊςεισ ςτον Οίνο
• Αυξθμζνα επίπεδα Σακχάρων
• Ζλλειψθ χρϊματοσ και αρϊματοσ
• Χαμθλό επίπεδο οξφτθτασ των
οίνων
• Μθ ιςορροπθμζνοι Οίνοι

Ρρόλθψθ πρϊιμου τρφγου
• Άρδευςθ
• Τεχνικζσ κλαδζματοσ
• Εναλλακτικζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ
εφαρμογι βιοδιεγερτϊν

Οι βιοδιεγζρτεσ είναι δυνατόν να αυξιςοφν τθ
ςυςςϊρευςθ των ανκοκυανϊν ςτουσ ερυκροφσ
οίνουσ, να βελτιϊςει το χρϊμα των ραγϊν, και να
αυξιςει το αρωματικό δυναμικό λευκϊν και ερυκρϊν
οίνων

Πρόλθψθ πρϊιμου τρφγου
Συςτιματα Μόρφωςθσ
• ιπίδιο
• Κφπελο
• Γραμμικό (μονόπλευρο,
αμφιπλευρο)
• Κρεβατίνα
• Στρωτό
• Κουλοφρα
• Λίρα
• Διπλι Κουρτίνα
• Lincon (ορίηοντιασ Ανάπτυξθσ)
• Γραμμικό κορδόνι Κάκετθσ
Ανάπτυξθσ

Πρόλθψθ πρϊιμου τρφγου
• Κλάδεματα
Ελαφρφ κλάδεμα, Κακυςτζρθςθ περκαςμοφ και τρφγου
Ανάπτυξθ πολυάρικμϊν και μικρϊν βλαςτϊν που ζχουν
ςταφυλζσ με καλφτερο χρϊμα και υψθλότερο τιμι
φαινολικϊν ουςιϊν

• Ξεφφλιςμα
Στθ ςταφυλλικι ηϊνθ
Αφαίρεςθ κορυφαίων φφλλων

Πρόλθψθ πρϊιμου τρφγου ΙΙ
• Πψιμο βλαςτολόγθμα
Ρροκαλεί τθν εκπτυξθ πλάγιων βλαςτϊν

• Άρδευςθ
Πψιμθ άρδευςθ

• Πψιμο κλάδεμα
Κακυςτερεί τθν ωρίμανςθ

• Εφαρμογι καολίνθσ
Ρεριοριςμόσ απϊλειασ νεροφ και φωτοςφνκεςθσ

υμπεράςματα
• Θ χριςθ τθσ καολίνθσ μειϊνει τθν κερμοκραςία του φφλλου
• Ωσ προσ το υδατικό δυναμικό θ επζμβαςθ τθσ καολίνθσ μείωςε τθν υδατικι
καταπόνθςθ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ μόρφωςθσ με ςθμαντικότερθ διαφορά
ςτο γραμμικό ςφςτθμα.
• Θ καολίνθ παρουςίαςε χαμθλότερεσ τιμζσ φωτοςφνκεςθσ από τον μάρτυρα και
ςτα δφο ςυςτιματα μόρφωςθσ με πιο ζντονεσ διαφορζσ ςτο γραμμικό
ςφςτθμα.
• Δεν επθρζαηει τθν διαπνοι ςτο γραμμικό ςφςτθμα. Ενϊ αφξθςε τθν διαπνοι
ςτο παραδοςιακό.
• Θ χριςθ τθσ καολίνθσ κακυςτερεί τθν ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν ςτθν
περίπτωςθ του παραδοςιακοφ(κουλοφρα) ςυςτιματοσ μόρφωςθσ.
• Στισ γλευκογραφικζσ αναλφςεισ του ςταφυλιοφ δεν παρουςιάηει ςθμαντικζσ
διαφορζσ μεταξφ των επεμβάςεων.
• Θ χριςθ τθσ καολίνθσ μπορεί να αποτελζςει μια οικονομικι και
αποτελεςματικι λφςθ ςτθν εξοικονόμθςθ φδατοσ του φυτοφ χωρίσ να
επθρεάηεται ςθμαντικά θ ςφςταςθ του ςταφυλιοφ ςε μια χρονιά με ζντονεσ
ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ.

Πρόλθψθ πρϊιμου τρφγου
υκμιςτζσ ανάπτυξθσ
Exogenous auxin
Brassinosteroids

Salicylic acid
Cytokinins
Absiscic Acid

Εναλλακτικζσ καλλιεργθτικζσ
τεχνικζσ
• Εφαρμογι βιοδιεγερτϊν και φυτο- ορμονϊν
(πειραματικά ςε οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ)
•
•
•
•

Μόρια ενεργοποιοφν τθν άμυνα των φυτϊν
Συμβάλλουν ςτθν αντίςταςθ των φυτϊν κατά πακογόνων
Ενεργοποίθςθ δευτερογενοφσ μεταβολιςμοφ
Συςςϊρευςθ φαινολικϊν και αρωματικϊν ενϊςεων

Χθμικζσ Ενϊςεισ
Molecule

Cultivar

Induced Responce

Reference

Salicilic Acid

Chardonnay, Pinot Noir

β-1,3-Glucanases and
chitinases (13 isoforms)
accumulation

Derckel et al. (1996, 1998)

Benzothiadiazole (BTH)

Merlot, Pinot noir, Riesling

callose and lignin
deposition; phytoalexin
and anthocyanin
accumulation

Iriti et al. (2004, 2005);
Hamiduzzaman et al. (2005)

Methyl Jasmonate (MeJA)

Gamay,
Cabernet Sauvignon,
Barbera

callose and lignin
deposition; phytoalexin
and anthocyanin
accumulation

Hamiduzzaman et al.
(2005);
Belhadj et al. (2006);
Vezzulli et al. (2007)

Absiscic Acid (ABA)

Emerald Riesling,
Sultana

callose
and lignin deposition

Loulakakis (1997)

Chitosan (CHT)

Chardonnay, Limberger

phytoalexin accumulation;
chitinase

Aziz et al. (2006);
Trotel-Aziz et al. (2006)

Ergosterol

Ugni blanc

phytoalexin accumulation

Laquitaine et al. (2006)

Flagelin

Pinot noir

phytoalexin accumulation,
cytoskeleton
reorganisation

Chang and Nick (2012)

Harpin

Pinot noir

phytoalexin accumulation,
cytoskeleton

Qiao et al. (2010)

Βιοδιεγζρτεσ που εφαρμόηονται
πειραματικά από το Εργ. Οινολογίασ
(ΓΠΑ)
• Benzothiadiazole (BTH)
functional analogue of salicylic acid

• Chitozan (CHT)
deacetylated chitin derivative
Enhance plant immune system, triggering a complex defence machinery
known as systemic acquired resistance (SAR) (Iriti & Faoro, 2007; Spoel & Dong, 2012).
Wide use against grey mould (Botrytis cinerea) and powdery mildew (Erysiphe
necator)

• Abscisic Acid (ABA)
role in the promotion of fruit ripening and fruit anthocyanin content
(Agarwal et al, 2005)

Molecu Cultivars Organs
les

Induced
response

Referenc
e

BTH

Groppello ,
Monastrell,
Syrah and
Merlot, Kyoho
(Table grapes)

grapes

increased total acetals
and esters, higher
anthocyanin levels,
accumulation of stilbene
phytoalexins, enhance
resveratrol

Vitalini et al,
2014; Gomez
Plaza et al, 2016;
Wang et al,
2016, Iriti et al,
2004

CHT

Groppello ,
Montepulciano

grapes

raised the levels of total
acetals and alcohols,
Stilbenes increased

Vitalini et al,
2014; Lucini et
al, 2018

ABA

Verdejo,
Malbec,
Cabernet
Sauvignon

grapes

higher ethanol
concentration and poorer
aroma; elicited synthesis
of mono- and
sesquiterpenes, increase
of total anthocyanins

Gonzales et al,
2017; Murcia et
al, 2017; Ju et al,
2016

Savvatiano
Control
400 mg/L ABA
800 mg/L ABA

pH

Tot. Acid
(Tart. Acid
g/L)

Vol. Acid
(Acid. Acid
g/L)

V.V.
(%)

Res. Sug.
(g/L)

3.36±0.017a
3.36±0.045a

4.2±0.04a
4.5±0.08b

0.16±0.01a
0.12±0.01a

12.8±0.02a
12.1±0.02b

1.0±0.07a
0.9±0.15a

3.45±0.097a

4.2±0.01a

0.18±0.02a

12.8±0.07ab 0.87±0.01b

pH

Tot. Acid
(Tart. Ac.
g/L)

Control

3.71±0.02a

5.89±0.05a

400 mg/L ABA

3.56±0.02b

6.49±0.06b

800 mg/L ABA

3.57±0.05b

Mouchtaro

Vol. Acid
(Acid. Ac.
g/L)

V.V.
(%)

Res. Sug.
(g/L)

0.58±0.01a

11.5±0.2a

1.9±0.09a

0.63±0.07a

12.3±0.05b

2.13±0.19a

6.11±1.04ab 0.42±0.24a

11.4±0.24a

2.16±0.07a

Κλαςςικζσ Αναλφςεισ Γλεφκουσ ποικιλίασ Σαββατιανό κατά τθ περίοδο ωρίμανςθσ
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Figure 1: Sugar measurement of Savvatiano expressed in Brix over the ripening period Figure 2: Total Acidity of Savvatiano must expressed in mg Tartaric acid/ L, over the ripen
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Figure 3: Weight of 150 berries of Savvatiano expressed in grams, over the ripening period
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Figure 6: Sugar measurement of Mouchtaro must expressed in Brix over the ripening period

Figure 7: Total Acidity of Mouchtaro must expressed in mg Tartaric acid/ L over the ripening perio
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Figure 8: Weight of 150 berries of Mouchtaro expressed in gr, over the ripening period

Figure 9: TPI of Mouchtaro must over the ripening period
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Figure 10: Colour intensity of Mouchtaro wine
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Figure 11: Total Anthocyanin of Mouchtaro wine expressed in mg/ L
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Figure 12: OD280 of Mouchtaro wine, Total polyphenol Index

Οργανολθπτικόσ Ζλεγχοσ
Savvatiano

Mouchtaro

control

control

400
mg/L
Colour
Intensity

400 mg/L

800
mg/L

Colour
Intensity

5

Body

4
3

Acidity

0

5

Flavor
Balance

Finish

4

Hue

3

2
1

800 mg/L

Body

Aroma
Intensity

2

Aroma
Intensity

1
0

Bitterness
Flowers

White Fruits
Vegetal
aroma

Savvatiano 800 mg/L ABA has the most delicate/
strong aroma/ flavor among the other treatmets

Red Fruits

Astrigency

Spicyness
Acidity

Vegetal
Aroma

Mouchtaro of 800 mg/L ABA provides wines with
higher colour and aroma intensity and characterized
by its red fruits aroma and spicyness

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ - ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΑΜΡΕΛΩΝΑ

Ζ θαηαιιειόηεηα ελόο ηόπνπ γηα ακπεινθαιιηέξγεηα εμαξηάηαη:
- ηνπηθό θιίκα (θεπμοκπαζία, ειηνθάλεηα θιπ.)
- ηύπνο εδάθνπο (υδαηοχωπηηικόηηηα, γονιμόηηηα, βάζνο θιπ.)
- νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη (δηαζεζηκόηεηα εξγαηηθώλ, δηαζεζηκόηεηα
γεο, δηαζεζηκόηεηα λεξνύ θιπ.)
- λνκνζεζία (πνηθηιίεο, ππνθείκελα θιπ.).

ΑΤΣΆ ΗΥΤΟΤΝ ΚΑΗ ΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΔ ΠΟΗΚΗΛΗΔ

Επιλογι ποικιλίασ:
1. Χαρακτθριςτικά τθσ ποικιλίασ (χρϊμα, ποικιλιακό άρωμα κλπ.)
2. Κλιματικζσ και εδαφολογικζσ απαιτιςεισ
3. Ρρωιμότθτα ωρίμανςθσ
4. Δυναμικό παραγωγισ
5. Αντοχι ςε πακογόνα
6. Νομοκεςία (Ηϊνθ Ο.Ρ.Α.Ρ., Τοπικόσ Οίνοσ, Συνιςτϊμενεσ-Επιτρεπόμενεσ)
7. Απαιτιςεισ ςε οινοποιθτικζσ τεχνικζσ
8. Εμπορικι απιχθςθ

Ρόλοσ του κλίματοσ (κερμοκραςία του αζρα) ςτθν επιλογι
του τφπου προϊόντοσ
Μέζε ζεξκνθξαζία αέξα

Λεπθέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
Εξπζξέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
(γηα νίλνπο άκεζεο θαηαλάιωζεο)
Εξπζξέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
(γηα νίλνπο παιαίωζεο)
Πνηθηιίεο γηα γιπθείο νίλνπο
Επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο

Ρόινο ηνπ εδάθνπο ζηελ επηινγή ηνπ ηύπνπ
πξνϊόληνο
Γνληκόηεηα
Γηαζέζηκν λεξό

Εσεξόηεηα
ακπέινπ

Δπηηξαπέδηεο πνηθηιίεο

Λεπθέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
Δξπζξέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
(γηα νίλνπο άκεζεο θαηαλάισζεο)
Δξπζξέο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο
(γηα νίλνπο παιαίσζεο)

Επηινγή ππνθεηκέλνπ:

• Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο
• αλζεθηηθόηεηα ζηελ μεξαζία
• αλζεθηηθόηεηα ζε αλζξαθηθό αζβέζηην
• αλζεθηηθόηεηα ζε αιαηνύρα & όμηλα εδάθε
• αλζεθηηθόηεηα ζε ζπλεθηηθά θαη βαξηά εδάθε
• αλζεθηηθόηεηα ζηνπο λεκαηώδεηο

• Επίδξαζε ζηελ πνηθηιία
• επίδξαζε ζηελ επξωζηία
• επίδξαζε ζηελ πξωηκόηεηα ηνπ εηήζηνπ θύθινπ
• ζπκβαηόηεηα κε ηελ πνηθηιία

• Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ θιίκαηνο
• επίδξαζε ζηελ πξωηκόηεηα ηνπ εηήζηνπ θύθινπ

Ππθλόηεηα θύηεπζεο:

π.χ.:

Υπολογιςμόσ ςτο ςτρζμμα (100 m  10 m)
1000 / (απόςταςθ μεταξφ γραμμϊν  απόςταςθ μεταξφ φυτϊν)
1000 / (2,0 m  1,2 m) = 1000 / 2.4 = 416 φυτά/ςτρ.

Θ πυκνότθτα φφτευςθσ πρζπει να προςαρμόηει το μζγεκοσ των πρζμνων ανάλογα με τα
χαρακτθριςτικά του εδάφουσ: όςο πιο φτωχό και ρθχό είναι το ζδαφοσ, τόςο πυκνότερθ
πρζπει να είναι θ φφτευςθ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επικυμθτι ιςορροπία.

Για Μεςογειακά κλίματα, θ πυκνότθτα κυμαίνεται μεταξφ 150 και 500 φυτϊν ανά ςτρζμμα
(πυκνότερεσ φυτεφςεισ απαιτοφν περιςςότερθ βροχόπτωςθ).

Η απόςταςθ μεταξφ των
γραμμών κα πρζπει να
προςαρμόηεται ςτο φψοσ του
φυλλϊματοσ:
Μικρι απόςταςθ κα πρζπει να
ςυνδυάηεται με χαμθλό φψοσ
φυλλϊματοσ για αποφυγι
αλλθλοςκίαςθσ.
Επίςθσ εξαρτάται από το
διακζςιμο μζςο καλλιζργειασ,
τθν τοπογραφία, το ςχιμα
διαμόρφωςθσ.

Πνιύ ππθλέο γξακκέο (ζθίαζε ζηε δώλε παξαγσγήο)

Γενικά 1,5 m με 3,0 m

Πνιύ αξαηέο γξακκέο (απώιεηα σθέιηκεο θπιιηθήο επηθάλεηαο)

Η απόζηαζη μεηαξύ ηων θυηών πξέπεη λα
αθνινπζεί απηή κεηαμύ ησλ γξακκώλ:
κεγάινη δηάδξνκνη απαηηνύλ θαη
κεγαιύηεξεο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ θπηώλ
(γηα λα έρνπκε κία ηδαληθή ππθλόηεηα ~15
βιαζηνί αλά κέηξν).
Γεληθά 0,8 m κε 2,0 m

Πεξηνρή Bordeaux

Ππθλή θύηεπζε ακπειώλα
800 θπηά/ζηξέκκα
1,50 × 0,90 m
Εδάφθ χαμθλισ γονιμότθτασ ςε περιοχι
υψθλισ βροχόπτωςθσ

Πεξηνρή Μεζνγείνπ
Αξαηή θύηεπζε ακπειώλα
270 θπηά/ζηξέκκα
2,50 × 1,50 m
Εδάφθ υψθλισ γονιμότθτασ με δυνατότθτα
άρδευςθσ

Ρροςανατολιςμόσ γραμμϊν φφτευςθσ

Εξαρτάται από:
- ςχιμα αγροτεμαχίου (ςε παραλλθλόγραμμα χωράφια, κατά τθ μεγάλθ πλευρά)
- κλίςθ (όταν >10%, κατά τθ φορά τθσ κλίςθσ για διευκόλυνςθ καλλιζργειασ, αλλά αν
>20%, καλφτερθ θ δθμιουργία αναβακμίδων)
- ζνταςθ και κατεφκυνςθ κφριου ανζμου
- επίδραςθ ςτθν εκμετάλλευςθ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ
- επίδραςθ ςτο μικροκλίμα ςτο περιβάλλον των ςταφυλιών

Αμηνιόγεζε πξνζαλαηνιηζκνύ γξακκώλ
Ζιηαθή αθηηλνβνιία
ηνλ Β-Ν πξνζαλαηνιηζκό, ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαηά ηηο πξσηλέο θαη
απνγεπκαηηλέο ώξεο πξνζπίπηεη ζηελ νιόηεηά ηεο ζην θύιισκα. Καηά ηηο
κεζεκβξηλέο, κόλν ε θνξπθή ηεο βιάζηεζεο θσηίδεηαη ελώ ε ππόινηπε
πξνζπίπηεη ζην έδαθνο (δύν κέγηζηα θσηνζύλζεζεο).
ηνλ Α-Γ πξνζαλαηνιηζκό, ε ειηαθή αθηηλνβνιία πξνζπίπηεη πεξηζζόηεξν ζην
έδαθνο ζπλνιηθά αιιά θαηαλέκεηαη πην νκνηόκνξθα κέζα ζηελ εκέξα (έλα κέγηζην
θσηνζύλζεζεο) αιιά κε κία απμεκέλε επίδξαζε ζηε λόηηα πιεπξά (ζην Β.
εκηζθαίξην).

Ν

Β

Γ

Α

Β-Ν

Α-Γ

Β+45º
•Ο προςανατολιςμόσ Β-Ν επιτρζπει τθν εκμετάλλευςθ του φωτόσ και ςτισ
2 πλευρζσ (χριςιμο το φκινόπωρο). Σε κερμά κλίματα ευνοεί τθν πρωινι
φωτοςφνκεςθ (ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ), το μεςθμζρι επιτρζπει τθ ςκίαςθ
αλλά θ απογευματινι φωτοςφνκεςθ είναι μειωμζνθ λόγω υδατικοφ ςτρεσ
(κλείςιμο ςτομάτων). Τα ςταφφλια όμωσ κερμαίνονται περιςςότερο.
•Ο προςανατολιςμόσ Α-Δ εκμεταλλεφεται ομοιόμορφα τθν θλιακι
ακτινοβολία αλλά κερμαίνει περιςςότερο τθν πλευρά προσ τον ιςθμερινό
(νότια για το Β. θμιςφαίριο). Δίνει διαφορετικά επίπεδα ωρίμανςθσ ςτισ 2
πλευρζσ (ίςωσ επικυμθτό) αλλά τα ςταφφλια εκτίκενται λιγότερο ςτον
ιλιο.
•Καλφτεροσ για κερμά κλίματα είναι ζνασ προςανατολιςμόσ Α-Δ

Β+20º

Δμέηαζε εδάθνπο
Ζ δηάλνημε εδαθηθώλ θαηαηνκώλ πξηλ από ηε
θύηεπζε
δίλεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα
•
ην βάζνο ηνπ εδάθνπο (δπλαηόηεηα
εθκεηάιιεπζεο από ηε ξίδα),
•
αδηαπέξαζηνπο νξίδνληεο (αξγηιιηθνί,
αζβεζηνύρνη, ζπκπαγέο κεηξηθό πέηξσκα)
•
ππόγεηα ζηάζκε
•
Ηδηόηεηεο ζηξάγγηζεο (ρξώκα, ιίζνη θιπ)

Ανάλυςθ εδάφουσ
Δδαθνινγηθή αλάιπζε πξηλ από ηε
θύηεπζε είλαη απαξαίηεηε:
•

γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκό ηεο
κεραληθήο ζύζηαζεο

•

γηα ηε δηαπίζησζε ειιείςεσλ θαη
ηε δηόξζσζε ηεο γνληκόηεηαο
(θπξίσο θάιην θαη θώζθνξνο σο
βαζηθή ιίπαλζε αιιά θαη θάπνηα
ηρλνζηνηρεία)

•

γηα ηε δηόξζσζε ηεο νξγαληθήο
νπζίαο

•

γηα ηπρόλ δηόξζσζε ηνπ pH (αλ
<5,5, δηόξζσζε κε CaCO3, MgCO3
θιπ)

•

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ CaCO3
(ζεκαληηθό γηα επηινγή
ππνθεηκέλνπ)

•

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο

Φφτευςθ Μάρτιοσ - Μάιοσ
Τα φυτά πρζπει να είναι διατθρθμζνα ςε χαμθλι κερμοκραςία και
υψθλι υγραςία.
Καλι χάραξθ γραμμϊν και ςθμάδεμα.
Διάνοιξθ λάκκου βάκουσ 40-50 cm. Άμεςο πότιςμα ςτο λάκκο.
Τοποκζτθςθ παςςάλου για κάκε φυτό.
Σθμείο εμβολιαςμοφ 5-10 εκ. πάνω από το ζδαφοσ
(για να μθν επιτρζπει τθν ανάπτυξθ ριηϊν από το
εμβόλιο

ηηο μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ηεο
Διιάδαο, ζπληζηάηαη θάιπςε κε
ρώκα γηα λα απνθεπρζεί ε
μήξαλζε.

Γηα ηνλ ίδην ιόγν, ζε ζεξκέο
πεξηνρέο ζπληζηάηαη
πξσηκόηεξε θύηεπζε.

40 cm

Πξόζδεζε ζε παζαιάθη ή ειεύζεξε
αλάπηπμε θαηά ηνλ 1ν ρξόλν

• Ρεριποιιςεισ :
• υποςτφλωςθ
• αρδευτικό ςφςτθμα
• αηωτοφχοσ λίπανςθ
• Φυτοπροςταςία

ΚΛΑΓΔΜΑ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ
Γηακόξθσζε είλαη ε δηάηαμε ζην ρώξν ησλ ππέξγεησλ ηκεκάησλ ηνπ
πξέκλνπ ε νπνία επηηπγράλεηαη κε θαηάιιεια θιαδέκαηα θαη έλα ζύζηεκα
ππνζηήξημεο.
Σν ζρήκα απηό ησλ θπηώλ ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζηαθεπό θαη
αμεηάβληηο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ακπειώλα
Κυριότερα ςχιματα διαμόρφωςθσ
ΥΡΟΣΤΘΙΓΜΕΝΑ (φψοσ κορμοφ > 50 cm): τόςο οι βραχίονεσ όςο και θ ετιςια βλάςτθςθ
Ατομικι υποςτιριξθ: Μονόπλευρο και αμφίπλευρο γραμμοειδζσ (γραμμικό) -με
κεφάλια-μόνιμεσ καρποφόρεσ μονάδεσ (Royat)
-με ανανεοφμενο βραχίονα-αμολυτι (Guyot)
Ομαδικι υποςτιριξθ: κρεββατίνα

ΜΘ ΥΡΟΣΤΘΙΓΜΕΝΑ (φψοσ κορμοφ < 70 cm): κυπελλοειδζσ

Σν ζύζηεκα δηακόξθσζεο κπνξεί λα είλαη απιό (ζε θησρά εδάθε) ή
πνιύπινθν (ζε ζπλζήθεο απμεκέλεο επξσζηίαο ησλ πξέκλσλ).

Ζ επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο δηακόξθσζεο εμαξηάηαη από:
- θιίκα (ειηνθάλεηα, ζεξκνθξαζία, βξνρόπησζε θιπ.)
- ηνπνγξαθία (έθζεζε, θιίζε, πςόκεηξν θιπ.)
- γνληκόηεηα εδάθνπο
- θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο
- δπλαηόηεηα κεραλνπνίεζεο
- λνκνζεζία

ΩΡΗΜΑΝΖ

χζςθ ποιότθτασ
ςταφυλιϊν – παραγόμενου οίνου
• Θ ποιότθτα του οίνου πάντα ςχετίηεται με τθν
λεπτι αρμονικι ιςορροπία των γεφςεων και
αρωμάτων, όπου καμία γεφςθ και άρωμα δεν
κυριαρχεί πάνω ςτο άλλο. Τα ποιοτικά του
χαρακτθριςτικά ι τα ελαττϊματα του, ςυνδζονται
άμεςα με τθ χθμικι του ςφνκεςθ, τισ ουςίεσ
δθλαδι που περιζχει και προιλκαν από τα
ςταφφλια που οινοποιικθκαν για τθν δθμιουργία
του (Peynaud 1987).
• Τα ποιοτικά ςταφφλια, αυτά που μποροφν να
δϊςουν υψθλισ ποιότθτασ οίνουσ, παράγονται ςε
κάκε περίπτωςθ από ιςορροπθμζνουσ αμπελϊνεσ.

Eνδείξεισ ιςορροπίασ
• Ικανοποιθτικι ωρίμανςθ
• Ικανοποιθτικά αποκζματα υδατανκράκων
• Υψθλόσ βακμόσ ομοιομορφίασ ανάμεςα ςτουσ
βλαςτοφσ
• Θ παφςθ τθσ βλαςτικισ ανάπτυξθσ μετά τθ
περίοδο του περκαςμοφ
• Θ ποιότθτα των παραγόμενων οίνων

Δείκτεσ που δεν είναι κατάλλθλοι
για τθν εκτίμθςθ τθσ ιςορροπίασ
τθσ αμπζλου

1. Απόδοςθ
• Θ ςτρεμματικι απόδοςθ ι θ απόδοςθ ανά πρζμνο,
δεν αποτελοφν δείκτεσ τθσ ιςορροπίασ τθσ αμπζλου
οφτε τθσ ποιότθτασ των οίνων που κα παραχκοφν.
• Θ πλειονότθτα των αμπελϊνων που παράγουν
υψθλισ ποιότθτασ οίνουσ είναι αμπελϊνεσ χαμθλισ
απόδοςθσ και ζτςι κάποιοι υποκζτουν ότι θ υψθλι
απόδοςθ αποτελεί περιοριςτικό παράγοντα ςτθν
επίτευξθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ.
• Στθν πραγματικότθτα όμωσ δεν είναι θ μικρι
απόδοςθ αυτι κακ’ αυτι, αλλά ο τόποσ που φφεται
ο αμπελϊνασ και ο τρόποσ διαχείριςθσ του που
κακορίηει τθν ποιότθτα των οίνων που παράγονται.

2. Βάροσ Ράγασ
• Το βάροσ / μζγεκοσ τθσ ράγασ ζχει αναγνωριςτεί
ωσ ζνασ παράγοντασ τθσ ποιότθτασ των
παραγόμενων οίνων. Στθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα που
ςτθρίηουν τθν άποψθ αυτι.
• Θ καλφτερθ ποιότθτα του οίνου που παράγεται
από ςταφφλια με μικρότερεσ ράγεσ οφείλεται
κυρίωσ ςτθν επζμβαςθ που χρθςιμοποιικθκε για
να μειωκεί το μζγεκοσ των ραγϊν παρά ςτο μικρό
μζγεκοσ αυτό κακαυτό. Μία τζτοια επζμβαςθ είναι
θ ελεγχόμενθ εντόσ ορίων υδατικό ςτρεσ.

3. Επίπεδο κλαδζματοσ
• Μια «ςυνταγι» ςτο πραγματοποιοφμενο επίπεδο
κλαδζματοσ δεν μπορεί να επιφζρει τθν ιςορροπία
αλλά είναι πιο πικανό να οδθγιςει ςε ανιςορροπία
(Εξαρτάται τθ χρονιά)
• Θ ικανότθτα του αμπελιοφ να αντιμετωπίςει ζνα
ακατάλλθλο αρικμό οφκαλμϊν που ζχει αφεκεί με
το κλάδεμα καρποφορίασ, μεταβάλλοντασ :
α) τον αρικμό των βλαςτϊν που κα τελικά κα
εκπτυχκοφν
β) τον αρικμό των ραγϊν ανά ςταφφλι ςτθν
καρπόδεςθ και
γ) το μζγεκοσ των ραγϊν

Αιτίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ τθσ
ζλλειψθσ ιςορροπίασ

1. Ανιςορροπία λόγω χαμθλισ
ηωθρότθτασ
Αιτίεσ χαμθλισ
Ηωθρότθτα

Τρόποι
Αντιμζτϊπιςθσ

• Υδατικι
Καταπόνθςθ

• Ορκολογικι
Άρδευςθ
• Βελτίωςθ μεγζκουσ
ρ.ς.
• Κατάλλθλο
υποκείμενο

• Μθ Συμφωνία
Υποκειμζνου με
ποικιλία

Σο βάκοσ πραγματοποίθςθσ τθσ υπερβακείασ άροςθσ πριν τθν
εγκατάςταςθ του αμπελϊνα κακορίηει ςε πολλζσ περιπτϊςεισ και
το βάκοσ του ριηοςτρϊματοσ

Αιτίεσ χαμθλισ ηωθρότθτασ Τρόποι αντιμετϊπιςθσ

• Θ ζλλειψθ κρεπτικϊν
ςτοιχείων (κυρίωσ του
αηϊτου).

• Ορκολογικι Λίπανςθ

• Ρακογόνα και εχκροί

• Ρρόγραμμα
ολοκλθρωμζνθσ
καταπολζμθςθσ.

• Ιϊςεισ όπωσ ο
Μολυςματικόσ
εκφυλιςμόσ

• Επαναφφτευςθ
Αμπελϊνα

Vine sucker control or
removal

Diseases

Eriophyid Mites (bud, rust, erineum)
Insects &
Mites

Leafhoppers

Mealybugs

Fanleaf Virus

Leafroll Virus

Virus

Red Blotch Virus

Sampling

Multiple grapevine viruses may be detected in tissues during the season; however speciﬁc time of sampling will

provide higher virus titer for indicating presence of certain viruses.

destroy galls,
Cultural
Methods
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to prevent insect and dis-

ease problems
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Figure 1. Seasonal timing for monitoring and management of weeds, insects, mites, and diseases in vineyards. Main
pests of concern across Oregon’s grape growing regions are included. Growth stages and BBCH -scale are based on the

extended BBCH-scale (Figure 2, page 3). Figure by Patricia A. Skinkis, © Oregon State University.
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M»Pede or JMS Stylet Oil; Use caution with sulfur.

Applications
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Pull leaves in
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Shoot thinning and

positioning

Spray if
necessary

(rainy

Primary

Applications

_
Spray if

necessary

weather)

During these growth stages, rotate and/or tank mix fungicides that have different mode of action (FRAC) groups so that
no product is used more than two times per season to prevent fungicide resistance from developing. Always use product

with a different FRAC group than was used for the previous application.

Supplemental

Fungicides that have Botrytis efﬁcacy can be considered based on weather and cultivar sus —

ceptibility to Botrytis. Heed to warnings under “Primary Actions.”

Applications
Cultural
Methods

Shoot thinning and
positioning

Pull leaves in
cluster—zone

. Example strategy for powdery mildew and Botrytis bunch rot control. Figure by Patricia A. Skinkis, © Oregon State University

Ανιςορροπία λόγω υψθλισ
ηωθρότθτασ
• Θ επιλογι φφτευςθσ αμπελϊνων ςε βακειά και
γόνιμα εδάφθ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ςφγχρονεσ
εφαρμοηόμενεσ τεχνικζσ και μζςα (λιπάςματα,
φυτοπροςτατευτικά προϊόντα κτλ) οδθγοφν
αναπόφευκτα ςε προβλιματα που ςχετίηονται με
τθν υψθλι ηωθρότθτα.
• Οι λανκαςμζνεσ επιλογζσ εγκατάςταςθσ αμπελϊνα
και θ μθ ορκι διαχείριςι του οδθγοφν πολφ ςυχνά
ςε προβλιματα ανιςορροπίασ με επιπτϊςεισ τόςο
ςτθν ποιότθτα όςο και ςτθν ποςότθτα τθσ
παραγωγισ.

Μθ ιςορρπθμζνοσ Αμπελϊνασ

Ιςορροπθμζνοσ Αμπελϊνασ

Σρόποι Αντιμετϊπιςθσ
• 1. Εφαρμογι μεκόδων
άρδευςθσ ελεγχόμενθσ
υδατικισ ςτζρθςθσ (ςε
περιοχζσ που δεν
υπάρχουν ςθμαντικζσ
κερινζσ βροχοπτϊςεισ)

2. Εδαφοκάλυψθ των διαδρόμων
του αμπελϊνα
• Θ χριςθ εδαφοκάλυψθσ με τθν φυςικι ηιηανιοχλωρίδα ι άλλα είδθ
φυτϊν, ανταγωνίηεται τα πρζμνα για νερό και κρεπτικά και
περιορίηει τθν ανάπτυξθ του ριηικοφ ςυςτιματοσ κυρίωσ ςτα
επιφανειακά ςτρϊματα του εδάφουσ.
• Υπάρχουν περιπτϊςεισ όμωσ ο ανταγωνιςμόσ μπορεί να είναι πολφ
ζντονοσ και να προκαλζςει υψθλι μθ επικυμθτι καταπόνθςθ.

• Εκτόσ από τθν φυςικι ηιηανιοχλωρίδα πολλά είδθ
(αγρωςτϊδθ, ψυχανκι, κλπ) μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ανάλογα με τισ ανάγκεσ και τισ
ςυνκικεσ του κάκε αμπελϊνα. Σε περίπτωςθ χριςθσ
ψυχανκϊν φυτϊν όπωσ ο βίκοσ χρειάηεται ιδιαίτερθ
προςοχι και παρακολοφκθςθ κακϊσ μπορεί να
αποδοκεί μεγάλθ ποςότθτα αηϊτου ςτα πρζμνα.

Καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ ελζγχου
και ρφκμιςθσ τθσ
ιςορροπίασ πρζμνων

1. Κλάδεμα καρποφορίασ
• Κλαδεφουμε αφινοντασ τον κατάλλθλο αρικμό
παραγωγικϊν μονάδων. Ζνα ελάχιςτο όριο 15
οφκαλμϊν ανά κιλό κλαδζματοσ, ζωσ πάνω από 30- 40
ανάλογα με τθν ποικιλία και τθν τοποκεςία
• Πταν το κλάδεμα είναι πολφ αυςτθρό, τα πρζμνα κα
οδθγθκοφν ςε υπερβολικι ανάπτυξθ φυλλικισ
επιφάνειασ με ςυνζπεια πολφ ηωθροφσ βλαςτοφσ,
αυξθμζνθ ςκίαςθ, μειωμζνθ γονιμότθτα οφκαλμϊν
και αυξθμζνθ προςβολι από πακογόνα

2. Βλαςτολόγθμα
• Θ πρακτικι αυτι πιο ςυχνά
εφαρμόηεται για να βελτιϊςει το
μικροκλίμα τθσ κόμθσ αλλά και για
ζλεγχο του φορτίου.
• Μπορεί μακροπρόκεςμα να ζχει
ωσ αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ
ιςορροπίασ ωσ ςυνζπεια τθσ
αφξθςθσ τθσ γονιμότθτασ των
οφκαλμϊν τθσ βάςθσ των
κλθματίδων λόγω καλφτερων
ςυνκθκϊν φωτιςμοφ.
• Ο Smart (2002) προτείνει ωσ
βζλτιςτθ πυκνότθτα βλαςτϊν τουσ
15 ανά μζτρο για το γραμμικό
ςφςτθμα μονισ κάκετθσ κόμθσ
όπωσ το αμφίπλευρο Royat .

3. Αφαίρεςθ ταξιανκιϊν /
ςταφυλιϊν
• Eίναι αποτελεςματικι ςτισ περιπτϊςεισ ανεπαρκοφσ
ενεργοφ φυλλϊματοσ εξαιτίασ κλιματολογικϊν
ςυνκθκϊν (χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, ζνταςθ φωτόσ) ι
ανεπαρκοφσ ςυςτιματοσ υποςτφλωςθσ.
• Ρραγματοποιείται για να μειϊςει τθν πικανι
υπερπαραγωγι ςε ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ π.χ. ποικιλίεσ
με πολφ μεγάλθ γονιμότθτα οφκαλμϊν ποικιλίεσ που
φζρουν πολφ μεγάλα ςταφφλια, ποικιλίεσ που
παρουςιάηουν μεγάλθ ζκπτυξθ γόνιμων λαίμαργων
βλαςτϊν.
• Aποτελλεί λφςθ για τθν επιτάχυνςθ τθσ ωρίμανςθσ τισ
χρονιζσ με δφςκολεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ.

4α. Αφαίρεςθ ταξιανκιϊν πριν
τθν άνκθςθ
• Θ εφαρμογι ςε αυτό το ςτάδιο ζχει το μικρότερο κόςτοσ
• Δεν πραγματοποιείται λόγω του κινδφνου τθσ πολφ υψθλισ
καρπόδεςθσ ςτισ παραμζνουςεσ ταξιανκίεσ, γεγονόσ που κα
οδθγιςει ςε πολφ πυκνόρογα ςταφφλια. Σε ποικιλίεσ όμωσ
που τα ςταφφλια είναι αραιόραγα αξίηει να δοκιμαςτεί.
• Υπάρχει ςυγχρόνωσ ο κίνδυνοσ ςε περίπτωςθ που θ
καρπόδεςθ που κα ακολουκιςει είναι κακι λόγω άςχθμων
κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν, να ζχουμε τελικά μειϊςει
υπερβολικά τθν παραγωγι και να ζχει αυξθκεί θ ηωθρότθτα
των βλαςτϊν.
• Το μζγεκοσ τθσ ράγασ γενικά κα αυξθκεί αλλά αυτό μπορεί
τελικά να μθν αποτελεί τόςο αρνθτικι εξζλιξθ, όπωσ
αναφζρκθκε πιο πάνω.

4β. Αφαίρεςθ ςταφυλιϊν αμζςωσ
μετά τθν καρπόδεςθ
• Συγκρινόμενθ με τθν προθγοφμενθ εφαρμογι, αυτι θ
εφαρμογι παρουςιάηει πολφ μικρότερο κίνδυνο ςτθν
δθμιουργία πυκνόραγων ςταφυλιϊν.
• Το φψοσ τθσ παραγωγισ είναι πλζον δεδομζνο και το
κόςτοσ εφαρμογισ είναι μικρότερο από τθν εφαρμογι
τθν περίοδο του περκαςμοφ.
• Θ ρφκμιςθ τθσ παραγωγισ γίνεται καλφτερα αυτι τθν
περίοδο αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνοσ ανάλογα με
τθν ποικιλία και τισ ςυνκικεσ, να αυξθκεί θ ηωθρότθτα
των βλαςτϊν εισ βάροσ τθσ επιδιωκόμενθσ ιςορροπίασ.

4γ. Αφαίρεςθ ςταφυλιϊν τθν
περίοδο του περκαςμοφ
• Κατά τθν εφαρμογι τθσ ςταφφλια που ζχουν
κακυςτεριςει να μπουν ςτθν τελικι φάςθ τθσ
ωρίμανςθσ είναι ο κφριοσ ςτόχοσ.
• Το αποτζλεςμα μπορεί να είναι θ μεγαλφτερθ
ομοιομορφία και θ ςυγχρονιςμζνθ ωρίμανςθ των
παραμζνοντων ςταφυλιϊν.
• Σε αυτι τθν χρονικι ςτιγμι θ εφαρμογι ζχει το
υψθλότερο κόςτοσ και πολλζσ φορζσ μπορεί να
μθν ζχει και το επικυμθτό όφελοσ.

υμπεράςματα – Προτάςεισ

• Θ βζλτιςτθ ποιότθτα των παραγόμενων οίνων από τα
ςταφφλια ενόσ αμπελϊνα επιτυγχάνεται όταν το
αμπζλι αυτό βρίςκεται ςε ιςορροπία.
• Οι επεμβάςεισ που μποροφμε να κάνουμε
διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ :
Σε αυτζσ που πραγματοποιοφνται με τθν εγκατάςταςθ του
αμπελϊνα και
Σε αυτζσ που αφοροφν τθν διαχείριςι του ςτθν ςυνζχεια

Κατά τθν εγκατάςταςθ του Αμπελϊνα
• Τρεισ μακροπρόκεςμεσ επιλογζσ αξίηουν ιδιαίτερθσ
προςοχισ:
• θ επιλογι του υποκειμζνου
(π.χ. Επιλογι λιγότερο ηωθρϊν υποκειμζνων )
• θ επιλογι των αποςτάςεων φφτευςθσ
(π.χ. Απόςταςθ των πρζμνων ςτθν γραμμι φφτευςθσ
μεγαλφτερθ από ζνα μζτρο)
• θ επιλογι του ςυςτιματοσ υποςτφλωςθσ
(π.χ. Να μπορεί να υποςτθρίξει τθν δεδομζνθ ευρωςτία και
ηωθρότθτα του αμπελϊνα δθμιουργϊντασ ιδανικό μικροκλίμα
κόμθσ. Αυτό μπορεί να ςθμαίνει ακόμθ και τθν χριςθ άλλων
ςυςτθμάτων όπωσ θ λφρα ι το Scott – Henry, μετά πάντα από
ςχετικό πειραματιςμό)

Ορκι Διαχείριςθ του Αμπελϊνα
• Iςόρροπθ ανάπτυξθ και παραγωγι ανάμεςα ςτθν
αριςτερι και τθν δεξιά πλευρά των γραμμικϊν
ςυςτθμάτων μόρφωςθσ.
• Αξιοποίθςθ τθσ φυςικισ ηιηανιοχλωρίδασ ι άλλο
ςυνδυαςμό φυτϊν για τθ εδαφοκάλυψθ των διαδρόμων
μθ ιςορροπθμζνου λόγο αυξθμζνθσ ηωθρότθτασ
αμπελϊνα.
• Εφαρμογι τεχνικών ελλειματικισ άρδευςθσ για ζλεγχο
τθσ βλαςτικισ –αναπαραγωγικισ φάςθσ αμπελϊνα.
• Εφαρμογι τθσ κάκε φορά απαραίτθτθσ τεχνικισ
διαχείριςθσ τθσ βλάςτθςθσ που αναφζρκθκαν.

• Να γίνεται ςυςτθματικι
καταγραφι τθσ
κατάςταςθσ του
αμπελϊνα και να
αξιολογοφνται οι οίνοι
που προκφπτουν. Θ
ποιότθτα και ο
χαρακτιρασ των οίνων κα
οδθγιςει ςτο να βρεκοφν
οι ιςορροπίεσ εκείνεσ που
πρζπει να τθροφνται ςτο
ςυγκεκριμζνο αμπζλι
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
βζλτιςτθ δυνατι ποιότθτα
ςταφυλικισ παραγωγισ.

