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Αυτόχκονεσ Ροικιλίεσ & Κλιματικι Αλλαγι 

 Θ άμπελοσ (Vitis vinifera L.) είναι ζνα από τα πιο ευρζωσ 

καλλιεργθμζνα είδθ παγκοςμίωσ.  

 Ρερίπου 12500 ποικιλίεσ ζχουν καταχωρικεί ςτον Vitis 

International Variety Catalog (VIVC). 

 Ωςτόςο, με βάςθ τα DNA προφίλ τουσ, ο αρικμόσ των 

ποικιλιϊν αμπζλου εκτιμάται ότι είναι περίπου 5000, και 

ςφμφωνα με ζρευνεσ, πολλζσ εκ των ποικιλιϊν 

ςυνδζονται ςτενά.  
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 Κάκε ποικιλία ςταφυλιϊν ταυτίηεται με γονότυπο, φαινότυπο 

και μια ςυμπεριφορά που τθν κακιςτά μοναδικι. Οπότε, οι 

διάφορεσ ποικιλίεσ μποροφν να αποτελζςουν μια  φυτογενετικι 

τράπεηα ενδιαφζροντοσ για τθν επιλογι εκείνων που 

προςαρμόηονται καλφτερα ςτισ νζεσ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ 

που επιβάλλει θ κλιματικι αλλαγι. 

 Οι οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ ζχουν τεράςτια ποικιλία ςτα 

χαρακτθριςτικά που επθρεάηουν τθν προςαρμοςτικότθτά τουσ 

ςτο κλίμα, όπωσ θ φαινολογία και θ ανοχι ςτθν ξθραςία. 

Ωςτόςο, λίγθ από αυτιν τθν ποικιλομορφία αξιοποιείται.  
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Αυτόχκονεσ Ροικιλίεσ & Κλιματικι Αλλαγι 



 Οι πιο πολλζσ χϊρεσ φυτεφουν το 70-90% των ςυνολικϊν 

εκτάςεϊν τουσ με τισ ίδιεσ 12 ποικιλίεσ, που 

αντιπροςωπεφουν το 1% τθσ ςυνολικισ ποικιλομορφίασ. 

 Σε γενικζσ γραμμζσ, θ κλιματικι αλλαγι επθρεάηει τθν 

ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν, «πρωϊμίηοντασ» τθ ςυγκομιδι 

κατά 10 ζωσ 24 θμζρεσ, τα τελευταία 30-50 χρόνια,  

οδθγϊντασ ζτςι ςε υπερϊριμα ςταφφλια. Ωσ ςυνζπεια, το 

παραγόμενο γλεφκοσ ζχει υψθλοφσ ΔΑΤ, υψθλότερο pH, 

χαμθλότερθ οξφτθτα και χαμθλά επίπεδα εφκολα 

αφομοιϊςιμου αηϊτου. 
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Αυτόχκονεσ Ροικιλίεσ & Κλιματικι Αλλαγι 



 Ο OIV αςχολείται με τθν επιλογι και βελτίωςθ νζων 

ποικιλιϊν πιο προςαρμοςμζνων ςτθν κλιματικι 

αλλαγι. 

 Υπάρχουν πολλζσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που 

ςχετίηονται με τον γενετικό και μορφολογικό 

χαρακτθριςμό των γθγενϊν ποικιλιϊν αμπζλου 

χρθςιμοποιϊντασ Simple Sequence Repeat (SSR) ι 

μικροδορυφορικοφσ μοριακοφσ δείκτεσ και 

αμπελογραφικοφσ περιγραφείσ.  
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Αυτόχκονεσ Ροικιλίεσ & Κλιματικι Αλλαγι 



 Ωςτόςο, αυτά τα ζργα δεν περιλαμβάνουν 

δεδομζνα ςχετικά με τθ φυςικοχθμικι ςφνκεςθ των 

γλευκϊν τουσ, τα οποία ουςιαςτικά διαμορφϊνουν 

το οινολογικό δυναμικό των ποικιλιϊν, τθν 

προςαρμογι τουσ ςτισ ςυνκικεσ τθσ αγρο-

κλιματικισ ηϊνθσ. 
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Αυτόχκονεσ Ροικιλίεσ & Κλιματικι Αλλαγι 



Οινοποιιςιμεσ Ροικιλίεσ Αμπζλου 
ςτθν ΑΜΘ 
 Λευκζσ 

Ακιρι, Αςφρτικο, Ηουμιάτικο, Μαλαγουηιά, Μοςχάτο 
Αλεξανδρείασ, Μπατίκι, Ξινόμαυρο, Ρρικνάδι, οδίτθσ, ομπόλα, 
Σαββατιανό, Chardonnay, Gewurztraminer, Sauvignon blanc, 

Viognier, Semillon, Ugni blanc, Riesling.  

 Ερυκρζσ 

Αγιωργίτικο, Κονιάρικο, Λθμνιό, Λθμνιϊνα, Μαυροφδι, 
Μοςχόμαυρο, Νεγκόςκα, Ραμίδι, Σζφκα, Καρναχαλάδεσ, 
Κερατςοφδα, Μπογιαλαμάδεσ, Χονδρόμαυρο, Cabernet 

Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot, Syrah Carignan, Cinsaut, 
Mourverde, Nebbiolo, Refosco, Tempranillo, Sangiovese, Barbera, 

Montepulciano, Negro Amaro, Tannat. 
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Γθγενείσ Ροικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 

 Ηουμιάτικο 

Λευκι ποικιλία βαλκανικισ προζλευςθσ, που ιταν 
γνωςτι από τον 12ο αιϊνα. 

Καλλιεργείται ςε Βουλγαρία, περιοχζσ τθσ πρϊθν 
Γιουγκοςλαβίασ, Ανατολικι Θράκθ και ουμανία. 

Στθν Ελλάδα καλλιεργείται ςποραδικά ςτθν 
Ανατολικι Μακεδονία και τθ Θράκθ. 
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 Κερατςοφδα 

Ερυκρωπι ποικιλία τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, θ οποία 
απαντάται ςποραδικά ςε παλαιοφσ αμπελϊνεσ τθσ 
περιοχισ του Σουφλίου και τθσ Ανατολικισ 
ωμυλίασ. 

Ρικανότατα προζρχεται από περιοχζσ κοντά ςτισ 
όχκεσ του ποταμοφ Στρυμόνα, ςε Βουλγαρία και 
Ελλάδα. 

Ρλζον κινδυνεφει με εξαφάνιςθ. 
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Γθγενείσ Ροικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Ραμίδι 

Ερυκρωπι ποικιλία που εντοπίηεται ςε περιοχζσ τθσ 
Ανατολικισ ωμυλίασ, τθσ Ανατολικισ Μακεδονίασ 
και τθσ Θράκθσ. 

Καλλιεργείται κυρίωσ ςε Χαλκιδικι (Σικωνία και Άγιο 
Προσ), Μακεδονία, Θράκθ, Νθςιά Βορείου Αιγαίου, 
Σποράδεσ και Θεςςαλία. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Λθμνιό 

Ερυκρι γθγενισ ποικιλία θ οποία ςφμφωνα με τον 
Θςίοδο και τον Αριςτοτζλθ, προζρχεται από 
τθ“Λθμνία Σταφυλι” τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ. 

Θεωρείται ωσ μία από τισ αρχαιότερεσ ποικιλίεσ 
ςταφυλιϊν ςτον κόςμο. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Σζφκα 

Ερυκρι ποικιλία βουλγαρικισ προζλευςθσ, θ οποία 
καλλιεργείται ςποραδικά ςε Ανατολικι Μακεδονία 
και Θράκθ. 

Kινδυνεφει με εξαφάνιςθ. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Κοϊνιάρικο 

Ερυκρι ποικιλία θ οποία προζρχεται από τα 
παράλια τθσ Μικράσ Αςίασ. 

Καλλιεργείται ςε πολφ μικρι ζκταςθ ςτθ Μακεδονία 
και κυρίωσ ςτον Νομό Σερρϊν. 

Απαντάται διάςπαρτα ς' ολόκλθρθ τθν Ελλάδα και 
πρόκειται για παλιά ελλθνικι ποικιλία, 
καλλιεργοφμενθ ςε όλθ τθ νότια περιοχι του Αίμου. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Μαυροφδι Θράκθσ 

Ερυκρι ποικιλία θ οποία είναι θ πλζον αμιγισ 
κρακικι ποικιλία (περιλαμβανομζνθσ και τθσ νότιασ 
Βουλγαρίασ). 

Το όνομα Μαυροφδι, προζρχεται από τθν ελλθνικι 
λζξθ «μαφρο» γιατί ζχει ζνα βακφ ςκοφρο ρουμπινί 
χρϊμα. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Μπογιαλαμάσ 

Ερυκρι, βακφχρωμθ, βαφικι ποικιλία θ οποία καλλιεργείται ςε 
Ανατολικι Μακεδονία και Θράκθ. 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προςπάκεια να αναδειχκοφν τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ και να διαδοκεί θ καλλιζργειά τθσ. 

Εμφανίηει πολλζσ αμπελογραφικζσ ομοιότθτεσ με τθν ποικιλία 
Alicante bouchet (πικανό υβρίδιό τθσ). 

Επιτρεπόμενθ ςτθ Θράκθ. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



 Καρναχαλάσ 

Ερυκρι ποικιλία του Ζβρου και ειδικότερα τθσ 
περιοχισ του Σουφλιοφ. 

Σφμφωνα με ιςτορικζσ αναφορζσ, τθν περίοδο πριν 
τθν εμφάνιςθ τθσ Φυλλοξιρασ, θ καλλιζργειά τθσ 
υπολογίηονταν ςε 8.000–10.000 ςτρζμματα. 

Επιτρεπόμενθ ςτθ Θράκθ. 
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Γθγενείσ ποικιλίεσ τθσ Ανατολικισ 
Μακεδονίασ & Θράκθσ 



Ρριν τθν οινοποίθςθ….. 
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Μθ επαρκισ τράπεηα δεδομζνων των ςτοιχείων 
ωρίμανςθσ των γθγενϊν ποικιλιϊν. 
 

Απαιτείται παρατιρθςθ και καταγραφι δεδομζνων: 

 Των βλαςτικϊν ςταδίων των ποικιλιϊν  

Καταγραφι θμερομθνιϊν, φυςικι παρατιρθςθ 

 Τθσ εξζλιξθσ ωρίμανςθσ των ποικιλιϊν 

Διόγκωςθ των ραγϊν, ςυςςϊρευςθ των ςακχάρων, 
μείωςθ τθσ οξφτθτασ, ςχθματιςμόσ των χρωςτικϊν και 
των τανινϊν, ςχθματιςμόσ των αρωματικϊν ςυςτατικϊν. 

 

 

 

 

 

 

 



Το ςτάδιο τθσ ωρίμανςθσ 
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3 είδθ ωριμότθτασ 

 Θ φυςιολογικι χαρακτθρίηεται από τθν 
ικανότθτα των γιγάρτων να βλαςτιςουν. 

  Θ βιομθχανικι αντιςτοιχεί ςτο ανϊτατο 
απόλυτο ποςό ςακχάρων του ϊριμου 
ςταφυλιοφ. 

 Θ τεχνολογικι ωριμότθτα είναι μια ζννοια 
ρευςτι που μεταβάλλεται ανάλογα με τον 
προοριςμό των παραγόμενων ςταφυλιϊν τθσ 
κάκε ποικιλίασ.  

 

 



Υπερωρίμανςθ ? 
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 Ακολουκεί το ςτάδιο τθσ ωριμότθτασ και είναι 
μια περίοδοσ που το ςταφφλι δεν δζχεται 
πρακτικά τίποτα από το φυτό, αλλά ηει με τα 
αποκζματά του. 

 Σε περιοχζσ που είτε βρίςκονται ςτα όρια τθσ 
δυνατότθτασ καλλιζργειασ τθσ αμπζλου είτε 
καλλιεργοφνται ποικιλίεσ μθ ςυμβατζσ με το 
τοπικό μικροκλίμα, θ παραγωγι ποιοτικϊν οίνων 
είναι δυνατι μόνο μετά από κάποια 
υπερωρίμανςθ των ςταφυλιϊν πάνω ςτο φυτό. 

 

 

 



Υπερωρίμανςθ ? 
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   Γθγενείσ ποικιλίεσ αμπζλου  

 

 

Καλφτεροσ «εγκλιματιςμόσ» ςτισ τοπικζσ     
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. 

 

 

Καλλιζργειεσ λιγότερο εκτεκειμζνεσ ςε δυςμενείσ 
καιρικζσ ςυνκικεσ. 



Ο χρόνοσ ςυγκομιδισ των ςταφυλιϊν 
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 Θ ωριμότθτα των ςταφυλιϊν δεν είναι κάτι 
ςτακερό, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με το 
προϊόν που πρόκειται να παραςκευαςτεί και 
ανάλογα με τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςτθν 
πορεία ωρίμανςθσ : 

- Ροικιλία 
- Εδαφοκλιματολογικζσ ςυνκικεσ 
- Καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ 
    Οπότε, ο βακμόσ ωρίμανςθσ και ο χρόνοσ 

ωριμότθτασ διαφοροποιοφνται από χρόνο ςε 
χρόνο και απαιτείται κάκε φορά ζνασ καινοφργιοσ 
κακοριςμόσ των μεγεκϊν αυτϊν. 

 



Γθγενείσ Ροικιλίεσ 

 Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ που ζγιναν ςε άλλεσ 
περιοχζσ (Ανδαλουςία Ιςπανίασ) ζδειξαν ότι οι 
αυτόχκονεσ ποικιλίεσ κα μποροφςαν να 
προςαρμοςτοφν καλφτερα ςτθν τρζχουςα 
κατάςταςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

 Συνικωσ, οι γθγενείσ ποικιλίεσ ζχουν μεγαλφτερο 
φαινολογικό κφκλο επιτρζποντασ μια πιο αργι 
ωρίμανςθ των ςταφυλιϊν, επιτυγχάνοντασ μια 
καλφτερθ τεχνολογικι και φαινολικι ωρίμανςθ.  
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Κριτήρια Έναρξης Τρφγου 
και διαλογής 1ης φλης  
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 Βακμόσ Ωριμότθτασ. 
 Ρεριεκτικότθτα ςε ςάκχαρα (ρ20, Bé, Brix, g/l >>> ΔΑΤ%) 

 Ρεριεκτικότθτα ςε οργανικά οξζα 

 Δείκτθσ Σακχάρων/Ολικι οξφτθτα 

 Βακμόσ Φαινολικισ Ωριμότθτασ. 
 Ρεριεκτικότθτα ςε πολυφαινόλεσ 

 Εκχυλιςματικότθτα των πολυφαινολϊν 

 Υγιεινι Κατάςταςθ Σταφυλιϊν. 
 Ρροςβολι από Botrytis cinerea 

 Ερυκρι (όξινθ) ςιψθ 

 



 
Επιτυχθμζνθ Οινοποίθςθ 
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1. Γνϊςθ του επικυμθτοφ τφπου/ςτιλ 
παραγόμενου οίνου ΑΡΟ ΤΘΝ ΑΧΘ. 

2. Σωςτι επιλογι τθσ θμερομθνίασ τρυγθτοφ. 

3. Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 

4. Γριγορθ μεταφορά των ςταφυλιϊν ςτον 
χϊρο οινοποίθςθσ, χωρίσ να ζχει προθγθκεί 
κακομεταχείριςι τουσ, ςε ςωςτζσ ςυνκικεσ 
υγιεινισ & κερμοκραςίασ. 

5. Υγιεινι του χϊρου οινοποίθςθσ.  

 
 



 
Επιτυχθμζνθ Οινοποίθςθ 
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1. Επιλογι του κατάλλθλου κατά περίπτωςθ 
πρωτοκόλλου οινοποίθςθσ (φυςικοχθμικά 
χαρακτθριςτικά ςταφυλιϊν, διακζςιμοσ 
εξοπλιςμόσ, τφποσ παραγόμενου προϊόντοσ). 

2. Χριςθ κατάλλθλου οινολογικοφ εξοπλιςμοφ 
και κατάλλθλων οινολογικϊν προϊόντων. 

3. Οργανωμζνοσ ποιοτικόσ ζλεγχοσ και ποιοτικι 
παρακολοφκθςθ των προϊόντων. 

4. Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ιχνθλαςιμότθτασ. 

5. Συμβουλι οινολόγου. 

 



 
Οινολογικά προϊόντα 
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Θ παραγωγι οινολογικϊν προϊόντων γίνεται ςε άλλεσ χϊρεσ. Οπότε, 

τα οινολογικά προϊόντα «εξυπθρετοφν τθν ιδανικι ζκφραςθ» των 

ξζνων ποικιλιϊν! 

Για ζνα καλφτερο ποιοτικό αποτζλεςμα υπάρχει άμεςθ ανάγκθ :  

1. Επιλογισ ηυμομυκιτων που να «αποκαλφπτουν» τθν 

προςωπικότθτα των παραγόμενων κραςιϊν εκφράηοντασ τθν 

τυπικότθτα των τοπικϊν ποικιλιϊν. 

2. Καλφτερθσ γνϊςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ των διαφορετικϊν 

αμπελοτεμαχίων που καλλιεργοφνται οι τοπικζσ ποικιλίεσ. 
 



 
Οινολογικά προϊόντα 
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Για ζνα καλφτερο ποιοτικό αποτζλεςμα υπάρχει άμεςθ ανάγκθ :  

3.      Καλφτερθσ δυνατισ εκμετάλλευςθσ του δυναμικοφ αυτισ τθσ 

βιοποικιλότθτασ, ελζγχοντασ πλιρωσ τθ μικροβιολογικι χλωρίδα. 

4.  Εντοπιςμοφ, απομόνωςθσ, καταμζτρθςθσ, ταυτοποίθςθσ 

ηυμομυκιτων, επιβεβαίωςθσ τθσ μοναδικότθτάσ τουσ, ςε ςχζςθ με 

αυτοφσ του εμπορίου, πραγματοποίθςθσ πειραματικϊν 

μικροοινοποιιςεων με χριςθ των πιο αντιπροςωπευτικϊν ςτελεχϊν. 
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