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Προϊόντα τθσ αμπζλου 

• Επιτραπζηια ςταφφλια 

• Σταφίδεσ 

• Οινοποιιςιμα ςταφφλια - Οίνοσ 

• Χυμόσ ςταφυλιοφ 

• Συμπυκνωμζνα γλεφκθ 

• Ξφδι 
• Γιγαρτζλαιο 

• Τρυγικό οξφ 

• Αλκοόλθ (υπολείμματα οινοποίθςθσ) 

• Αμπελόφυλλα 

 



   XΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΡΟΙΘΣΙΜΩΝ ΡΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 
 

ΗΩΘΟΤΘΤΑ & ΡΑΑΓΩΓΙΚΟΤΘΤΑ 
 • χαμθλι (κυρίωσ ςτισ ερυκρζσ) 
 
ΧΟΝΟΣ ΡΛΘΟΥΣ ΩΙΜΑΝΣΘΣ 
 • 35-45 μζρεσ 
 • προςαρμογι ςτο κλίμα τθσ περιοχισ (ϊςτε να ςυγκομίηεται περί τα 

μζςα με τζλθ Σεπτζμβρθ) 
 
ΣΤΑΦΥΛΘ 
 • μικρι - μζτρια (<200g) 
 • πυκνι - μζτρια πυκνι 
 
ΑΓΑ 
 • μικρι - μζτρια (1,5-2,5 γρ.) 
 • ςθμαντικι παρουςία φλοιϊν και γιγάρτων (ξθρό υπόλειμμα μεγάλο: 

12-16%) 
 • ςχζςθ χυμοφ/ξθροφ υπολείμματοσ χαμθλι (5-7) 
 



   XΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΝΟΡΟΙΘΣΙΜΩΝ ΡΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 

 
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΓΛΕΥΚΟΥΣ 
  • Σάκχαρα: 11-15 % ςε αντίςτοιχο οινόπνευμα (180-250 g/L) 
  • Ολικι οξφτθτα 6-7 g/L • pH 3,0-3,4 
  • Σχζςθ ςάκχαρα:οξζα 40-60 
  • Άηωτο αφομοιϊςιμο (ΝΘ4

+): > 100 mg/L 
 
ΧΑΑΚΤΘΙΣΤΙΚΑ ΦΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΓΑΤΩΝ 
  • Ανκοκυάνεσ (ερυκρζσ): 

 - Υψθλι περιεκτικότθτα 200-1500 mg/L 
 - Εκχυλιςιμότθτα 

  • Τανίνεσ (ερυκρζσ): 
 - Υψθλι περιεκτικότθτα 1-5  g/L 
 - Υψθλό ποςοςτό πολυμεριςμοφ  
 - Μικρι ςυμμετοχι των γιγάρτων 

  • Αρωματικζσ ενϊςεισ 



ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (1) 
 
 
Ι. Ανάλογα με το χρϊμα τουσ 
1.  Λευκοί (από λευκά ι ερυκρά ςταφφλια με άμεςθ πίεςθ των ςταφυλιϊν) 
2.  Ερυκροί (από ερυκρά ςταφφλια, με ςυμπαραμονι του γλεφκουσ με τα 

ςτζμφυλα) 
3.  Ροηζ ι ερυκρωποί (από ερυκρά ςταφφλια με άμεςθ πίεςθ ι αφαίμαξθ) 
 
ΙΙ. Ανάλογα με τθν περιεκτικότθτα ςε ςάκχαρα 
1.  Ξθροί (ςάκχαρα < 4 g/L) 
2.  Ημίξθροι (4 g/L < ςάκχαρα < 18 g/L) 
3.  Ημίγλυκοι (18 g/L < ςάκχαρα < 45 g/L) 
4.  Γλυκείσ (ςάκχαρα > 45 g/L) 

 -Φυςικϊσ γλυκείσ 
 -Γλυκείσ φυςικοί 

 
ΙΙΙ. Ανάλογα με τθν περιεκτικότθτα ςε CO2 

1.  Θρεμοι (πίεςθ < 0,5 bar) 
2.  Ημιαφρώδεισ (0,5 bar < πίεςθ < 2,5 bar) 
3.  Αφρώδεισ (2,5 bar < πίεςθ < 5 bar) 



ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΟΙΝΩΝ (2) 
 
 
ΙV. Ανάλογα με τθ γεωγραφικι τουσ προζλευςθ: 
 
1. Οίνοι Ρροςτατευόμενθσ Ονομαςίασ Ρροζλευςθσ ΡΟΡ (πρϊθν ΟΡΑΡ και 

ΟΡΕ) 
 Οι οίνοι ΟΡΑΡ/ΟΡΕ παράγονται από ςυγκεκριμζνεσ αμπελουργικζσ 

περιοχζσ και ςυγκεκριμζνεσ ποικιλίεσ και οινοποιοφνται ςτον τόπο 
παραγωγισ τουσ με κακοριςμζνο τρόπο. Ακολουκοφνται κακοριςμζνεσ 
αμπελουργικζσ φροντίδεσ και ορίηεται ζνα μζγιςτο ςτρεμματικισ απόδοςθσ 

 
2.  Οίνοι Ρροςτατευόμενθσ Γεωγραφικισ Ζνδειξθσ (πρϊθν Τοπικοί 
     Οίνοι) 
 Επιτραπζηιοι οίνοι με γεωγραφικι ζνδειξθ 
 
3. Λοιποί Επιτραπζηιοι Οίνοι 



Κατανομι οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν ςτθν Ελλάδα 



H ςυνολικι ζκταςθ αμπελϊνων ανζρχεται ςτα 1.100.000 ςτρ. περίπου. 
 
Θ ςυνολικι καλλιεργοφμενθ ζκταςθ οινοποιιςιμων ποικιλιϊν είναι 590.000 ςτρ. με 
τάςθ μείωςθσ. 
 
Θ ςυνολικά καλλιεργοφμενθ ζκταςθ επιτραπζηιων ποικιλιϊν είναι 165.000 ςτρ. με 
ανοδικι τάςθ.  
 
 

54,7%

19,4%

25,9%

Οηλνπνηήζηκεο

Δπηηξαπέδηεο

ηαθηδνπνίεζεο

ΚΑΤΑΝΟΜΘ ΤΘΣ ΑΜΡΕΛΟΚΑΛΛΙΕΓΕΙΑΣ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 



Θ παραγωγι από ελλθνικζσ ποικιλίεσ είναι το 89% ζναντι 11% 
τθσ παραγωγισ από τισ διεκνείσ.  
 
Κυριαρχοφν οι λευκζσ οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ. 
 



Ο ελλθνικόσ αμπελϊνασ οινοποιιςιμων ςταφυλιϊν καταγράφεται  
 
 το 1961 ωσ 1.338.000 ςτρζμματα,  
 
 το 1980 ωσ 1.013.000 ςτρ.  
 
 ςιμερα ωσ 590.000 ςτρ. 

 
 
Δθλ. ο ελλθνικόσ αμπελώνασ οινοποιιςιμων ςταφυλιών ζχει χάςει 
το ιμιςυ τθσ ζκταςισ του (πάνω από το 1/3 τα τελευταία 35 
χρόνια). 



•Το 31% αυτϊν είναι μικρότερεσ από 2 ςτρ. και το 64% αυτϊν είναι μικρότερεσ 
από 5 ςτρ. δθλαδι το 64% δεν είναι βιώςιμεσ αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ. 

 
•Ράνω από 20 ςτρ. είναι 11.780 αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ (8% του 
ςυνόλου) που μασ δίνουν περίπου 7.000 αμπελουργοφσ οινοποιιςιμων 
ςταφυλιϊν ( 100 χιλιάδεσ αμπελουργοφσ) 

 
•Ράνω από 50 ςτρ. ζχουν μόλισ 750 αμπελουργοί 

 

•Ράνω από τον γαλλικό μζςο όρο που είναι τα 90 ςτρ. ζχουμε μόλισ 50 
αμπελουργικζσ εκμεταλλεφςεισ.  

ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΑ  

γηα ηηο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο 



 
 

 
 

ΔΥΝΑΜΙΚΘ ΓΘΓΕΝΩΝ ΡΟΙΚΙΛΙΩΝ 
 διαφορετικότθτα/ταυτότθτα 
 ποιοτικό οινικό δυναμικό 
 μικρι γνϊςθ! 

 

Οινικόσ Κλάδοσ 



 
Οι οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ ςυγκεντρϊνονται 
ςτο νότιο μιςό τθσ ελλθνικισ επικράτειασ 



2007-2008   

Πνηθηιία 
Φπηεπκέλε 

έθηαζε (ha) 
Πνζνζηό (%) 

(1)  (2) (3) 

1.  ΑΒΒΑΣΙΑΝΟ 12.641,11 17,80 

2.  ΡΟΓΙΣΗ 9.742,74 13,72 

3.  ΑΓΙΩΡΓΙΣΙΚΟ 3.637,83 5,12 

4.  ΞΙΝΟΜΑΤΡΟ 2.389,40 3,36 

5.  ΛΙΑΣΙΚΟ 2.112,66 2,98 

6.  CABERNET SAUVIGNON 1.743,08 2,45 

7.  ΑΤΡΣΙΚΟ 1.704,40 2,40 

άιιεο 37.038,92 52,16 

ύλνιν 71.010,14 100,00 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΤΡΙΟΣΔΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΩΝ 

ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΑΜΠΔΛΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ρεριςςότερεσ από 200 γθγενείσ ποικιλίεσ 



ΩΡΙΜΑΝΗ  



Φάζε 1 Φάζε 3 Φάζε 2 

ΑΥΞΘΣΘ και ΩΙΜΑΝΣΘ ΤΘΣ ΑΓΑΣ 

Γηπιή ζηγκνεηδήο θακπύιε 

(3 θάζεηο αύμεζεο) 



Φάςθ Ι 
• Αρχικι φάςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ ράγασ κατά τθν οποία παρατθρείται ζντονθ 

αφξθςθ ςε μζγεκοσ  

– ζντονθ κυτταροδιαίρεςθ θ οποία και ςταματά 5-6 εβδομάδεσ μετά τθν 
άνκθςθ  

– αφξθςθ του μεγζκουσ των κυττάρων (κυτταρικι μεγζκυνςθ) ξεκινά 2 
εβδομάδεσ μετά τθν άνκθςθ και ςυνεχίηεται ωσ το τζλοσ αυτισ τθσ φάςθσ. 

 

• Διαρκεί ςυνολικά 40 – 60 θμζρεσ και αποτελεί το ςτάδιο τθσ πράςινθσ ςκλθρισ 
ράγασ. 

 



Φάςθ ΙΙ 

• Μικρι περίοδοσ πριν τον περκαςμό όπου θ αφξθςθ 
επιβραδφνεται. 
 

• Θ περιεκτικότθτα τθσ χλωροφφλλθσ και ο ρυκμόσ 
φωτοςφνκεςθσ μειϊνονται.  
 

• Στισ ζγχρωμεσ ποικιλίεσ εμφανίηεται το χρϊμα (ςτισ 
λευκζσ «γυαλίηει» ο φλοιόσ - διάφανοσ).  
 

• Θ οξφτθτα φκάνει ςτο μζγιςτο επίπεδο. 
 

• Φυςιολογικι ωρίμανςθ των γιγάρτων (μζγιςτο τανινϊν). 
 

 
• Διαρκεί 7- 10 θμζρεσ.  

 

Πεπκασμόρ 



Φάςθ ΙΙΙ (ωρίμανςθ) 
• Οι ράγεσ αρχίηουν να γίνονται μαλακζσ                        

(αφξθςθ ελαςτικότθτασ του φλοιοφ). 

• Θ αφξθςθ του μεγζκουσ των κυττάρων 
επαναλαμβάνεται με κυτταρικι μεγζκυνςθ διότι 
ςυςςωρεφονται ςάκχαρα, κατιόντα, αμινοξζα 

• Θ ράγα αποκτά το οριςτικό μζγεκοσ περίπου 30 
μζρεσ πριν τον τρφγο 

 

 

 

Ωπίμανση 

 

 Σάκχαπα 

 Οξέα 

 Αμινοξέα 

 Ανόπγανα στοιχεία 

 Φαινολικέρ ενώσερ 

 Απωματικέρ ενώσειρ 

 + 70-80% νερό 



 
 
Αφξθςθ ςακχάρων: 
- ζντονθ φωτοςφνκεςθ 
- αφξθςθ διαλυτϊν πολυςακχαριτϊν (υδρόλυςθ 

πθκτινϊν) 
 

Μείωςθ οξφτθτασ (αφξθςθ pH): 
- διάςπαςθ μθλικοφ οξζοσ (αναπνοι) 
- αραίωμα λόγω αφξθςθσ όγκου 
- εξουδετζρωςθ από κατιόντα (Κ+) 
 
Αηωτοφχεσ ενϊςεισ: 
- αφξθςθ οργανικοφ αηϊτου 

 
Φαινολικζσ ενϊςεισ : 
- αφξθςθ ανκοκυανϊν 
- τανίνεσ φλοιϊν ςτακερζσ ςε ποςότθτα 
- τανίνεσ γιγάρτων μειϊνονται (ιδιαίτερα οι 

μονομερείσ όχι οι πολυμεριςμζνεσ) λόγω 
οξείδωςθσ 

 
Αρωματικζσ ενϊςεισ: 
- Αφξθςθ 

 

ΒΙΟΧΘΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ κατά τθν ωρίμανςθ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ 

ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ 



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ 

ΩΡΙΜΑΝΗ  ΣΗ ΡΑΓΑ: 
 

• Ροικιλία 

• Φυςικό Ρεριβάλλον 

– κλίμα, κυρίωσ κερμοκραςία (μεςοκλίμα) 

– ζδαφοσ 

• Υδατικό κακεςτϊσ 

• Υποκείμενο 

• Μικροκλίμα (φφλλου και ςταφυλιοφ) 

• Αναλογία φυλ.επιφάνειασ και παραγωγισ 

• Ιςορροπία βλάςτθςθσ και παραγωγισ (κατανομι προϊόντων φωτοςφνκεςθσ) 

• Ρροςβολζσ από πακογόνα 



Ο ΣΡΤΓΗΣΟ 

H ωριμότθτα ζννοια μεταβλθτι ανάλογα με : 

-Επικυμθτό προϊόν 

-Ραράγοντεσ ςτθν πορεία ωρίμανςθσ 

Κακοριςμόσ του χρόνου τρυγθτοφ απαραίτθτοσ για προγραμματιςμό εργαςιϊν ςτο 

οινοποιείο. 

 

 

2 τρόποι 

Μακροπρόκεςμθ πρόβλεψθ ι εκτίμθςθ ωρίμανςθσ 

Λεπτομερισ παρακολοφκθςθ παραμζτρων  



Μακροπρόκεςμθ πρόβλεψθ 

Διάρκεια βλαςτικοφ κφκλου ποικιλίασ ςε μία περιοχι είναι ςχεδόν ςτακερι 

Από τθν άνκθςθ μπορεί να γίνει πρόβλεψθ για τον τρυγθτό 

Γενικά 3-4 μινεσ πριν μποροφμε να υπολογίςουμε τον τρυγθτό 

 

 

Απαραίτθτθ καταγραφι των διαφόρων φάςεων του βλαςτικοφ κφκλου 

 

Εμπειρικζσ παρατθριςεισ : 

Ευκολία αποκόλλθςθσ τθσ ράγασ  

Χρϊμα 

Γεφςθ, επίγευςθ 



Λεπτομερισ παρακολοφκθςθ παραμζτρων - Ζλεγχοσ πορείασ ωρίμανςθσ  

 

Αρχίηει πρακτικά 1-2 βδομάδεσ μετά τον περκαςμό 

 

 

 

Στόχοσ :  

Α) ακριβισ προςδιοριςμόσ τρυγθτοφ,  

Β) προςδιοριςμόσ τρόπου οινοποίθςθσ, 

 πρωτόκολλα οινοποίθςθσ 



Ρεριλαμβάνει : 

-Ραρακολοφκθςθ μεταβολϊν του χρϊματοσ των ραγϊν  

-Εξζλιξθ του βάρουσ 

-Εξζλιξθ περιεκτικότθτασ κυρίων ςυςτατικϊν 

- Ζλεγχοσ ποιοτικισ κατάςταςθσ ςταφυλιϊν  

 

3 φάςεισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ ωρίμανςθσ 

Δειγματολθψία,  

Επεξεργαςία δειγμάτων,  

Ρροςδιοριςμόσ χρόνου τρυγθτοφ 



 

Δειγματολθψία 

 

Επθρεάηει άμεςα τθν ορκότθτα των αποτελεςμάτων 

 

Ρρζπει το δείγμα να είναι αντιπροςωπευτικό 

 

Δείγματα από διάφορα μζρθ του φυτοφ και τθσ ςταφυλισ 

 



 

Συνικωσ δειγματολθψία 2 φορζσ τθν εβδομάδα,  

- τισ πρωινζσ ϊρεσ 

-δειγματολθψία ανά ςταφυλι,  

- ανά τμιμα ςταφυλισ ι  

- ανά ράγα 

Μζκοδοσ 200 ράγεσ από 200 πρζμνα επιλεγμζνα (μαρκαριςμζνα) 

 

- Πταν το χωράφι παρουςιάηει ομοιογζνεια εφκολα 

- Πταν μθ ομοιογζνεια χωρίηουμε ςε διαφορετικά τμιματα 



Επεξεργαςία δειγμάτων ςτο εργαςτιριο 

 

-Ηφγιςθ 100 ραγϊν, αυξάνει και ςτακεροποιείται ςτθν ωρίμανςθ. Στθν υπερωρίμανςθ 

μειϊνεται 

 

-Γλευκοποίθςθ, με πιεςτιριο ι blender (προςοχι) ι ομογενοποθτι 

 

-Σχζςθ φλοιϊν / χυμοφ για τα ερυκρά 

 

-Ρροςδιοριςμόσ ςακχάρων με αραιόμετρο Baume ι διακλαςίμετρο ι πυκνότθτα 



Επεξεργαςία δειγμάτων ςτο εργαςτιριο 

 

-Ρροςδιοριςμόσ ογκομετροφμενθσ οξφτθτασ / pH, Kαλλίου 

 

Για παραγωγι οίνων ποιότθτασ επιπλζον μετριςεισ : 

 

Ραρακολοφκθςθ τρυγικοφ, μθλικοφ 

 

Ραρακολοφκθςθ εκχυλιςματικότθτασ ανκοκυανϊν 

 

Ραρακολοφκθςθ ςυμμετοχισ τανινϊν των γιγάρτων 

 



Ρροςδιοριςμόσ χρόνου τρυγθτοφ  

 

Αναλογία ςάκχαρα/οξφτθτα (δείκτθσ ωρίμανςθσ), προςεγγιςτικι μζκοδοσ 

 

Σάκχαρα ςε g/l γλεφκουσ οξφτθτα ςε g/l τρυγικοφ οξζοσ  

 

 



1. Ρεριεκτικότθτα φλοιϊν-γιγάρτων ςε ανκοκυάνεσ και ταννίνεσ 

2. Ιδιότθτεσ ταννινϊν (ςτυπτικότθτα πικράδα) 

3. Εκχυλιςματικότθτα φλοιϊν-γιγάρτων 

Φαινολικθ Ωρίμανςθ 



Οι ανκοκυάνεσ εμφανίηονται 
ςτον περκαςμό και αυξάνουν ωσ 
τον τρφγο 
 
Σε πολλζσ ζρευνεσ καταγράφεται 
μείωςθ τθσ περιεκτικότθτασ των 
ανκοκυανϊν πριν από τθ 
ςυγκομιδι. 

Φαινολικθ Ωρίμανςθ 

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



Μεταβολι ανκοκυανών κατά τθν πορεία ωρίμανςθσ των 
ςταφυλιών 

Μέγηζηε πνζόηεηα αλζνθπαλώλ 

πγθέληξωζ

ε 

Αιιαγή ρξώκαηνο                          Πιήξεο ωξίκαλζε               

Χξόλνο 

Πνζνηηθή κεηαβνιή αλζνθπαλώλ 

Πνηνηηθή κεηαβνιή αλζνθπαλώλ 







Εκχυλιςματικότθτα 
 



Σε προχωρθμζνθ ωρίμανςθ,  
τα κυτταρικά τοιχϊματα των  
κυττάρων του φλοιοφ  
γίνονται λεπτότερα και  
αποδομοφνται με τθ δράςθ  
ενηφμων αυξάνοντασ τθν  
εκχυλιςματικότθτα : 

Ρριν τον περκαςμό Μετά τον περκαςμό 

1. Διάςπαςθ  
πολυςακχαριτϊν ( πθκτίνεσ, 

κυτταρίνεσ)  λόγω δράςθσ  
ενηφμων υδρόλυςθσ  

2. Μείωςθ αςβεςτίου  
(ςυνδζει τισ πθκτίνεσ)  λόγω  
μείωςθσ ανοδικοφ  
ρεφματοσ ςτθ ράγα και  
ανταγωνιςμοφ με το κάλιο 

αφξθςθ εκχυλιςματικότθτασ  
φλοιϊν με τθν πρόοδο τθσ  
ωρίμανςθσ 

Εκχυλιςματικότθτα φλοιϊν: 







ΛΔΤΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗ – 

ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ  



  

 

- Έθζιηςε ησλ ξαγψλ 

- Απνβνζηξχρσζε, πξναηξεηηθή 

- Γηαρσξηζκφο απφ ηα ζηέκθπια  

- Γέκηζκα ηνπ πηεζηεξίνπ,  απνκάθξπλζε έσο θαη 40% ηνπ 

ζπλνιηθνχ γιεχθνπο 

- Πξνδπκσηηθή δηαχγαζε / απνιάζπσζε  

- Αιθννιηθή δχκσζε  

 

ΛΕΥΚΘ ΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ 









Ή αιιηψο απνκάθξπλζε ηεο ππνζηάζκεο, δηαδηθαζία απαξαίηεηε 

γηα παξαγσγή πνηνηηθψλ νίλσλ 

Μεηά ην πηεζηήξην ζην γιεχθνο αησξνχληαη ζηεξεά ζσκαηίδηα ηνπ 

ζηαθπιηνχ, ζθφλεο, ρψκαηα, πεθηηληθέο νπζίεο θ.α. Σν πνζνζηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πγηεηλή ησλ ζηαθπιηψλ θαη ηελ έληαζε ησλ 

κεραληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ πξνεγήζεθαλ 

ηφρνο ηεο απνιάζπσζεο είλαη ε παξαιαβή φζνλ ην δπλαηφλ πην 

δηαπγνχο γιεχθνπο 

 

Ρροηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ  



Πιενλεθηήκαηα 

Οίλνη πην αξσκαηηθνί 

Με ηελ απνιάζπσζε θαηαθάζνληαη θαη ππνιιείκαηα 

θπηνθαξκάθσλ πξνζθνιεκέλα ζηα ζηεξεά ζσκαηίδηα, 

απνθπγή δεκηνπξγίαο αλαγσγηθψλ νζκψλ 

Απνθπγή κνιχλζεσλ απφ ρνξηψδε αξψκαηα 

Οη ιάζπεο πεξηέρνπλ πξφδξνκεο νπζίεο ζεηνχρσλ πηεηηθψλ 

φπσο κεζεηνλφιε, κεζαλ-ζεηφιε πνπ κπξίδνπλ πνιχ άζρεκα 

 

Ρροηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ  



 

Απνκαθξχλνληαη νμεηδψζηκεο νπζίεο, κέηξεζε Α420 nm θαη 

δείθηε θαηλνιψλ δείρλεη αηζζεηή κείσζε κεηά ηελ 

απνιάζπσζε 

 

ηφρνο ηεο απνιάζπσζεο είλαη ε παξαιαβή φζνλ ην δπλαηφλ πην 

δηαπγνχο γιεχθνπο 

 

Ρροηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ   



ηαηηθή απνιάζπσζε κε πξνζζήθε ζεηψδε αλπδξίηε, ςχμε 12-

24 ψξεο 

ηαηηθή απνιάζπσζε κε πξνζζήθε πεθηηλνιπηηθψλ ελδχκσλ ηα 

νπνία θαηαζηξέθνπλ ηηο πεθηηληθέο νπζίεο πνπ ελεξγνχλ σο 

πξνζηαηεπηηθά θνιινεηδή θαη εκπνδίδνπλ ηελ θαζίδεζε 

Σέινο κεηάγγηζε γηα απνρσξηζκφ απφ ηελ ππνζηάζκε 

Ρροηυμωτικθ διαυγαςθ / απολάςπωςθ  



  

Βαζηθφ πνηνηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ιεπθψλ νίλσλ είλαη ην άξσκά ηνπο 

 

Απαξηίδεηαη θπξίσο απφ ην άξσκα ηεο πξψηεο χιεο (πξσηεχσλ ή 

πνηθηιηαθφ)  θαη  

απφ ην δεπηεξνγελέο άξσκα, πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ αιθννιηθή 

δχκσζε 

Δπίζεο γηα ηξηηνγελέο, άξσκα σξίκαλζεο ή παιαίσζεο ησλ νίλσλ 



Πνιιέο κειέηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

 

ε ζεξκνθξαζία ηεο δχκσζεο είλαη ν πην βαζηθφο παξάγνληαο,  

 

πνπ επεξεάδεη  ην πνηνηηθφ απηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ νίλνπ – ην άξσκα  

  

θαη φηη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ 

αξψκαηνο είλαη εθείλεο πνπ δελ μεπεξλνχλ ηνπο 20°C 





Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο δχκσζεο θαη ηελ δηαηεξεζε 

ηεο θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο ζε ζεξκνθξαζίεο < 

20°C 

 

 ε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ ζηειέρνπο δπκνκχθεηα αιιά θαη ε 

ηξνθνδφηεζε απηνχ κε ηα θαηάιιεια ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ζηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή παίδεη ζεκαληηθφηαην ξφιν  

 

 

Αλκοολικι ηφμωςθ του γλεφκουσ  





 

Γέλνο ή είδνο ησλ δπκψλ, αιιά θαη ηνπ ζηειέρνπο είλαη ζεκαληηθφηαην 

γηα ηελ ηππνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νίλνπ. 

Καηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε 

 

-παξαγσγή αιθνφιεο θαη CO2,  

 

-παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ πηεηηθψλ (αλψηεξεο 

αιθνφιεο, αλψηεξνη εζηέξεο, αιδευδεο, πηεηηθά απφ πξφδξνκεο 

αξσκαηηθέο ελψζεηο θ.ι.π.) ππεχζπλα γηα ην δεπηεξεχνλ άξσκα 

ηνπ νίλνπ.  

Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειϊν  

ηυμϊν  



Σφγκριςθ ςυγκεντρϊςεων μερκαπτοεξανόλθσ οίνων που 

παράχκθκαν με 5 διαφορετικά ςτελζχθ. 

Μεξθαπηνεμαλόιε
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Χρθςιμοποίθςθ επιλεγμζνων καλλιεργειϊν  

ηυμϊν  



Χρθςιμοποίθςθ 

επιλεγμζνων 

καλλιεργειϊν  

ηυμϊν   



 

Χρθςιμοποίθςθ 

επιλεγμζνων 

καλλιεργειϊν  

ηυμϊν  



Ερυκρά Οινοποίθςθ 



Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εξπζξάο νηλνπνίεζεο 

Η εθρχιηζε είλαη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εξπζξάο 

νηλνπνίεζεο. πλεπψο ηε κεγαιχηεξε ζπνπδαηφηεηα ζ'απηφ ην 

είδνο νηλνπνίεζεο ηελ έρεη ε ΠΟΙΟΣΗΣΑ ηνπ ΣΑΦΤΛΙΟΤ. Σν 

ίδην ζπκβαίλεη κε ηελ ιεπθή νηλνπνίεζε αιιά ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, είλαη ε εθαξκνδφκελε ηερλνινγία πνπ παίδεη 

ζεκαληηθφηαην ξφιν 

Δθρχιηζε Mεινγαιαθηηθή δχκσζε 



Bαζηθά ζηάδηα ηεο Εξπζξήο 

νηλνπνίεζεο 

1. πάζηκν, εθξαγηζκόο  

2. ηαθπιιόκαδα ζηνλ νηλνπνεηή  

3. Αιθννιηθή δύκωζε /Εθρύιηζε 

4. Πίεζε θαη ηξάγγηζκα 

5. Οινθιήξωζε αιθννιηθήο δύκωζεο 

6. Μεινγαιαθηηθε δύκωζε  



 

Σχπνη εξπζξήο δχκσζεο /εθρχιηζεο  

ηαθύιη 

Γιεύθνο   Γιεύθνο            όιν ην ζηαθύιη  

 

Ρνδέ               Χ βόζηξπρ+ Με βόζηξρ      Aηκόζθαηξα  

Οίλνο                        CO2         

Με ζπάζηκν/ρωξίο ζπάζηκν 



Έθξαγηζκφο 

ηελ εξπζξή νηλνπνίεζε εθαξκφδεηαη πάληα εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε ηεο νηλνπνίζεο κε αλζξαθηθή αλαεξνβίσζε 

 

Καηεξγαζίεο ηνπ ζηαθπιηνχ κε κεραληθά κέζα 

Έρεη ην πιενλέθηεκα λα κεηψλεη θαηά 30% πεξίπνπ ηνλ φγθν ηνπ 

ππφ θαηεξγαζία ζηαθπινπνιηνχ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ 

αλαγθαίνπ φγθνπ δεμακελψλ θαη ηε κείσζε ησλ ζηέκθπισλ πνπ 

πξέπεη λα πηέζνπκε. 



Καιχηεξνο ρξσκαηηζκφο ηνπ νίλνπ.  

Με ηελ έγθαηξε αθαίξεζε ησλ βνζηξχρσλ απνθεχγεηαη ε δέζκεπζε 

ησλ ρξσζηηθψλ απ'απηνχο, κε απνηέιεζκα νη νίλνη λα έρνπλ 

εληνλφηεξν ρξψκα 

ηα κνληέξλα εθξαγηζηήξηα/ζιηπηήξηα έρεη απμεζεί ην κήθνο ηνπ 

θεληξηθνχ άμνλα θαη ηνπ δηάηξεηνπ ηχκπαλνπ ψζηε λα κεησζεί ε 

ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο γηα κεγαιχηεξν ζεβαζκφ ηεο 

ζηαθπιιφκαδαο.  

Έθξαγηζκφο 





Έθζιηςε  

  

Η έθζιηςε ηεο ξάγαο ηνπ ζηαθπιηνχ έρεη ζθνπφ λα ειεπζεξψζεη 

ην ρπκφ, (ζπάζηκν) ν νπνίνο ηαπηφρξνλα αεξίδεηαη ειαθξά θαη 

αλακηγλχεηαη κε ηηο δχκεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζηαθπιηνχ.  

 

Ο ζηαθπινπνιηφο κεηαθέξεηαη ζηε δεμακελή δπκψζεσο / 

νηλνπνηεηε κε ηε βνήζεηα αληιίαο ζηαθπινπνιηνπ 



Έθζιηςε  

- Σαπηφρξνλα γίλεηαη πξνζζήθε ζεηψδε αλπδξίηε θαηά νκνηνγελή 

ηξφπν 

- Η έθζιηςε πξέπεη λα γίλεηαη ρσξίο βηαηφηεηα. Η ζάξθα αλάινγα 

κε ηε βηαηφηεηα ηεο έθζιηςεο κπνξεί λα κείλεη ζρεδφλ αλέπαθε ή 

λα ειεπζεξψζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρπκνχ πνπ πεξηθιείεη.  

 

-Βίαηε έθζιηςε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απφηνκε έλαξμε ηεο 

αιθννιηθήο δχκσζεο, απνηέιεζκα ηεο πιήξεο αλάκεημεο ησλ 

δπκψλ κε ηαπηφρξνλν αεξηζκφ ηνπο 

  



Ηφμωςθ ολόκλθρων ραγϊν  

Ράγεο επηπιένπλ ζε 

γιεύθνο/αηζαλόιε  

-Πην ήπηα δύκωζε  

- Γηαηεξνύληαη θαιύηεξα ηα 

αξώκαηα ηνπ θξνύηνπ Γιεύθνο 

Έθζιηςε 



Μέζνδνη εθρχιηζεο  

• Πεξηζηξνθηθφο νηλνπνηεηήο 

• Δκβάπηηζε 

• Υξήζε αληιίαο 

• Mε ηελ ρξήζε ηνπ θπζηθνχ CO2 



1. Πεξηζηξεθόκελνο νηλνπνηεηήο  





2. Δκβάπηηζε 

•Παξαιιαγή ηεο κεζόδνπ είλαη νη νηλνπνηεηέο 

κε κόληκε εκβάπηηζε 







3. Υξήζε αληιίαο / Παιίξνηα 

Η δηαδηθαζία άληιεζεο ρπκνύ ελ δπκώζεη από 

ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο πξνο ην θαπέιν 

από θινηνύο θαη γίγαξηα πνπ ζρεκαηίδεηαη 

θαηά ηελ δύκωζε 





Παιίξξνηα 

Καπέι

ν 

Οίλνο 
Racking valve 

ωιήλαο 

Πεξηζηξεθόκελν

ο ζωιήλαο 

Αληιία 





4. Αλαθχθισζε κέζσ CO2 



 

 

Η δηάξθεηα παξακνλήο ησλ ζηεκθχισλ κε ην γιεχθνο βαζηθφο 

παξάγνληαο, πνπ επεξεάδεη ηελ εθρχιηζε ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηαθπιηνχ.  

 

Αλάινγα, επνκέλσο, κε ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ εθρχιηζεο 

ξπζκίδεηαη θαη ν ρξφλνο ζπλχπαξμεο ζηεκθχισλ θαη γιεχθνπο ή 

νίλνπ.  

Γηάξθεηα εθρχιηζεο  (δηάξθεηα ζπκπαξακνλήο ζηεκθχισλ 

θαη γιεχθνπο)  



Γηάξθεηα εθρχιηζεο  (δηάξθεηα ζπκπαξακνλήο ζηεκθχισλ 

θαη γιεχθνπο)  

Με ζεκείν αλαθνξάο ην ηέινο ηεο αιθννιηθή ο δχκσζεο,  

ν δηαρσξηζκφο γιεχθνπο θαη ζηεκθχισλ ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο εμήο ηξεηο πεξηφδνπο : 

 

- Πξηλ απφ ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, φηαλ αθφκε 

ππάξρνπλ αξθεηά δάραξα αδχκσηα  

 

 

  



Γηάξθεηα εθρχιηζεο  (δηάξθεηα ζπκπαξακνλήο ζηεκθχισλ 

θαη γιεχθνπο)  
 

 .  

-Ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο δχκσζεο, φηαλ δελ ππάξρνπλ πιένλ 

άμηεο ιφγνπ πνζφηεηεο δαράξσλ 

 

- Σέινο, αξθεηέο εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, 

επηκεθχλνληαο έηζη ηελ πεξίνδν εθρχιηζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο 

ζηαθπιήο 

 



Αλζνθπάλεο 
Σαλίλεο 

Εκχφλιςθ φαινολικϊν ςυςτατικϊν - ερυκρι οινοποίθςθ  



Δθρύιηζε 
 θαηλνιηθώλ  
ζπζηαηηθώλ 

Θεξκνθξαζία 

Θεηώδεο  
αλπδξίηεο 

Υξήζε  
ελδύκωλ 

Υξόλνο  

Πνηόηεηα  
πξώηεο 

ύιεο 

Δίδνο  
δεμακελήο 

Δίδνο δύκεο 

Αξηζκόο  
δηαβξνρώλ 

Αλαινγία  
γιεύθνπο 

ζηεκθύιωλ 

Αηζπιηθή  
αιθνόιε 

Βαζκόο  
ωξηκόηεηαο 

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθρύιηζε ηωλ 

θαηλνιηθώλ ζπζηαηηθώλ 

Εκχφλιςθ φαινολικων ςυςτατικϊν - ερυκρι οινοποίθςθ  



Μετριςεισ κατά τθν εκχφλιςθ των φαινολικϊν ςυςτατικϊν 

Ρότε κα επζμβουμε ϊςτε να ςταματιςουμε τθν εκχφλιςθ από τουσ φλοιοφσ και τα 
γίγαρτα ? 

Αναλύσειρ ελέγσος 
αλκοολικήρ ζύμωσηρ 

και εκσύλισηρ 

Κλασσικέρ αναλύσειρ 
ποπείαρ ζύμωσηρ 

Βαθμοί Be 

Ολική οξύτητα 

PH 

Χπωματικά 
σαπακτηπιστικά 

Ένταση σπώματορ 

Απόσπωση 

Σύνθεση σπώματορ 

Αναλύσειρ υαινολικών 
σςστατικών 

Γείκτη υαινολικών 
οςσιών 

Ολικέρ ανθοκςάνερ 

Γείκτη Ipvpp 

Εκχφλιςθ φαινολικϊν ςυςτατικϊν - ερυκρι οινοποίθςθ  



Γηαρσξηζκφο νίλνπ θαη ζηεκθχισλ  
 

 

Η ελέξγεηα απηή πεξηιακβάλεη δχν θάζεηο :  

  

Η πξψηε ζπλίζηαηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο ειεχζεξεο πγξήο 

θάζεο (γιεχθνο-νίλνο) απφ ηε δεμακελή δχκσζεο, κε ειεχζεξε 

ξνή, θαη ζηε κεηαθνξά ηεο ζε άιιε δεμακελή 

 

Δθεί ζα παξακείλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δχκσζεο θαη ηε 

δηαηήξεζή ηεο. Η θάζε απηή θαιείηαη πξψηε κεηάγγηζε ή 

"ηξάβεγκα ηνπ νίλνπ", ελψ ην πξντφλ πνπ παξαιακβάλεηαη 

νλνκάδεηαη νίλνο εθξνήο 



Η δεχηεξε θάζε ζπλίζηαηαη ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πγξήο θάζεο 

απφ ηα ζηέκθπια, φρη φκσο κε απιή εθξνή αιιά κε πίεζε ησλ 

ζηεκθχισλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην πηεζηήξην 

 

Σν πξντφλ πνπ παξαιακβάλεηαη κε ηε δηαδηθαζία απηή θαιείηαη 

νίλνο πίεζεο (λίn de presse) 

Γηαρσξηζκφο νίλνπ θαη ζηεκθχισλ  


