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Πίνακας Περιεχομένων 



Η κλιματική αλλαγή έχει αντίκτυπο σε διάφορά σημεία της 
παγκόσμιας παραγωγής κρασιού όπως είναι (Mozell & Thach, 2014): 
 η μετατόπιση των αμπελοκαλλιεργητικών περιοχών 
 η μεταβολή της χημικής σύστασης των σταφυλιών που επηρεάζει 

και την ποιότητα του κρασιού 
 η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η οποία συνεπάγεται 

απώλεια μέρους της καλλιεργήσιμης έκτασης του αμπελιού 
 η αύξηση των εντόμων και των ασθενειών που αυτά προκαλούν 
 η αλλαγή στην ποιότητα της βελανιδιάς, άρα και στον 

οργανοληπτικό χαρακτήρα του οίνου που υφίσταται παλαίωση 

1. Εισαγωγή 

Παράγοντες όπως η θερμοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία και η 
βροχόπτωση μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στην απόδοση της 
αμπέλου και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλίών και των 
παραγώμενων οίνων 



1. Εισαγωγή 

• Κλιματική Αλλαγή 
• Η αμπελοκαλλιέργεια είναι στενά συνδεδεμένη με το 

κλίμα κάθε περιοχής 
• Εκπτυξη οφθαλμών, άνθηση και ωρίμανση σταφυλιών 

λαμβάνουν χώρα 2-3 εβδομάδες νωρίτερα 
     (Stock et al., 2005) 

 
  

   Παραγωγή μη ισορροπημένων οίνων, έλλειψη χρώματος 
και αρώματος 
(Pallioti et al., 2014) 



 
• Συρρίκνωση φαινολογικών σταδίων 

• Επιταχυνόμενη ωρίμανση σταφυλιών 

• Πρώιμος τρύγος (πχ 2018) 

 

 

• Μείωση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των σταφυλιών  όπως 
χρώμα και αρωματικό δυναμικό  

Αρνητικές Επιπτώσεις στον Αμπελο- 
οινικό τομέα 



Αρνητικες Επιπτώσεις στον Οίνο 

• Αυξημένα επίπεδα Σακχάρων 

• Έλλειψη χρώματος και αρώματος 

• Χαμηλό επίπεδο οξύτητας των 
οίνων 

• Μη ισορροπημένοι Οίνοι 

 
(Pallioti et al., 2014) 



2. Πρόληψη πρώιμου τρύγου 



Συσχετισμός Πρώιμου Τρύγου και  
Κλιματικής αλλαγής 

• άμεση συσχέτιση της ευαισθησίας της αμπέλου στο θερμικό στρες (κλιματική 
αλλαγή) με τα φαινολογικά στάδια(αναπτυξιακά στάδια) 

• η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης έχει οδηγήσει σε μία σταδιακή 
επιτάχυνση της ετήσιας διαδοχής των φαινολογικών σταδίων της αμπέλου 

•   η άμπελος παρουσιάζει ήδη λόγω της κλιματικής αλλαγής, μία τάση για 
πρόωρη ανθοφορία, πρώιμη έναρξη ωρίμανσης και πρώιμου τρύγου. 

• μετατόπιση της κρίσιμης περιόδου ωρίμανσης σε μέρες όπου επικρατούν 
υψηλότερες θερμοκρασίες 

 

• Οι πιο υψηλές θερμοκρασίες δύναται να μεταβάλλουν τη χημική σύσταση των 
καρπών οδηγώντας σε αυξημένη σακχαροπεριεκτικότητα, χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις οξέος άρα και υψηλότερο ρΗ του οίνου, μεταβολή στα επίπεδα 
φαινολικών συστατικών, ειδικά ανθοκυανών στις ερυθρές ποικιλίες, στην 
περιεκτικότητα αμινοξέων και στη ποσότητα της μεθοξυπυραζίνης 



• Κλάδεματα 
Ελαφρύ κλάδεμα, Καθυστέρηση περκασμού (γυάλισμα 
σταφυλιών) και τρύγου 

Ανάπτυξη πολυάριθμών και μικρών βλαστών που έχουν 
σταφυλές με καλύτερο χρώμα και υψηλότερο τιμή 
φαινολικών ουσιών 

• Ξεφύλισμα 
Στη σταφυλλική ζώνη 

Αφαίρεση κορυφαίων φύλλων 

 

Τρόποι Πρόληψης πρώιμου 
τρύγου 



 

• Άρδευση 

• Τεχνικές κλαδέματος 

• Εναλλακτικές καλλιεργητικές τεχνικές 

    εφαρμογή  βιοδιεγερτών 

 

Οι βιοδιεγέρτες είναι δυνατόν να αυξήσουν τη 
συσσώρευση των  ανθοκυανών στους ερυθρούς 
οίνους, να βελτιώσει το χρώμα των ραγών, και να 
αυξήσει το αρωματικό δυναμικό λευκών και ερυθρών 
οίνων (Sun et al., 2019) 

Τεχνικές  πρόληψης Πρώιμου τρύγου 



• Όψιμο βλαστολόγημα 
 Προκαλεί την εκπτυξη πλάγιων βλαστών 

• Άρδευση  
Όψιμη άρδευση 

• Όψιμο κλάδεμα 
Καθυστερεί την ωρίμανση 

• Εφαρμογή καολίνης 

Περιορισμός απώλειας νερού και φωτοσύνθεσης 

Πρόληψη πρώιμου τρύγου ΙΙ 



• Δειγματοληψίες παρακολούθησης (συχνότητα) 

• Μέτρηση και συνεκτίμηση των παραμέτρων για 
την επυθημητή τεχνολογική ωριμότητα 

• Αξιολόγηση επικυνδυνότητας λόγω  
κλιματολογικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) 

• Διαθεσιμότητα εργατικού προσωπικού 

• Οργάνωση παραλαβής στο οινοποιείο 

Κατάλληλη στιγμή τρύγου 
σταφυλιών  



Κατάλληλη στιγμή τρύγου 
σταφυλιών  

• Χρώμα των σταφυλιών. 

• Χρώμα των στελεχών και των γιγάρτων των σταφυλιών: Όταν τα 
σταφύλια των ερυθρών ποικιλιών είναι έτοιμα να τρυγηθούν, τα 
στελέχη και οι σπόροι τους γίνονται καφέ ενώ στα σταφύλια των 
λευκών ποικιλιών γίνονται χρυσοί. 

• Άλλα χαρακτηριστικά των καρπών: Τα ώριμα σταφύλια είναι πιο 
ζουμερά καθώς τα σάκχαρά τους αυξάνονται. Επίσης, είναι πιο 
εύκολο να βγουν από το τσαμπί όταν ωριμάσουν. 

• Υφή των σπόρων: Γευτείτε ένα καρπό και προσέξτε εάν μπορείτε 
να μασήσετε τους σπόρους εύκολα. 

• Γεύση των καρπών: Τα ώριμα σταφύλια είναι γλυκά, χωρίς ίχνος 
πίκρας στη σάρκα ή στους σπόρους. Επίσης, οι έμπειροι 
οινοπαραγωγοί αναζητούν την ανάδειξη της ιδιαίτερης γεύσης 
της κάθε ποικιλίας. 



3. Εναλλακτικές καλλιεργητικές 
τεχνικές 



Εικόνα 1: Εφαρμογή Καολινης σε πρέμνα 
ποικιλίας Ασυτικο 

Εικόνα 2: Καολινης σε σταφυλή 
ποικιλίας Ασυτικο 

Εικόνα 3: Ψεκασμένα και αψέκαστα 
πρέμνα με Καολίνη 

Εικόνα 4: Ψεκασμένα και αψέκαστα 
πρέμνα με Καολίνη 

Εφαρμογή καολίνης σε ποικιλία Ασυρτικο  

Φωτογραφίες : Μεταπτυχιακή εργασία Ξυραφης Στρατος 



Συμπεράσματα 

• Η χρήση της καολίνης μειώνει την θερμοκρασία του φύλλου 

• Μείωσε την υδατική καταπόνηση και στις δύο περιπτώσεις μόρφωσης 
με σημαντικότερη διαφορά στο γραμμικό σύστημα. 

• Η καολίνη παρουσίασε χαμηλότερες τιμές φωτοσύνθεσης από τον 
μάρτυρα και στα δύο συστήματα μόρφωσης 

• Δεν επηρεάζει την διαπνοή στο γραμμικό σύστημα. Ενώ αύξησε την 
διαπνοή στο παραδοσιακό. 

• Η χρήση της καολίνης καθυστερεί την ωρίμανση των σταφυλιών στην 
περίπτωση του παραδοσιακού (κουλούρα) συστήματος μόρφωσης. 

• Στις γλευκογραφικές αναλύσεις του σταφυλιού δεν παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των επεμβάσεων. 

• Η χρήση της καολίνης μπορεί να αποτελέσει μια οικονομική και 
αποτελεσματική λύση στην εξοικονόμηση ύδατος του φυτού χωρίς να 
επηρεάζεται σημαντικά η σύσταση του σταφυλιού σε μια χρονιά με 
έντονες ξηροθερμικές συνθήκες. 



• Εφαρμογή βιοδιεγερτών και φυτο- ορμονών 
(πειραματικά σε οινοποιήσιμες ποικιλίες) 
 

• Φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία ενεργοποιούν την άμυνα 
των φυτών 

• Συμβάλλουν στην αντίσταση των φυτών κατά παθογόνων 

• Ενεργοποίηση δευτερογενούς μεταβολισμού 

• Συσσώρευση φαινολικών(ανθοκυάνες, ταννινές) και αρωματικών 
ενώσεων 



Βιοδιεγέρτες που εφαρμόζονται 
πειραματικά 

• Benzothiadiazole (BTH)  

• Chitozan (CHT) 
Βελτιώνουν το φυτικό “ανοσοποιητικό σύστημα” ενεργοποιώντας το 
αμυντικό μηχάνισμό των φυτών 

Ευρύ φάσμα χρήσης κατα κύριο λόγο ενάντια στο Βοτρύτη και το Ωίδιο της 
Αμπέλου   

• Abscisic Acid (ABA) 
Παίζει σμαντικό ρόλο στην καλύτερη  ωρίμανση των σταφυλιών και της 
περιεκτικότητας τους σε φαινολικές ενώσεις- ανθοκυάνες(χρώμα) και 
ταννίνες (στυπτικότητα) 



Φιγούρα 1: Μέτρηση σακχαροπεριεκτικότητας κατα τη διάρκεια της περιόδου Ωρίμανσης Φιγουρα 2: Ολική Οξύτητα κατά τη διάρεκια της περιόδου Ωρίμανση  

Φιγουρα 3: Βάρος ραγών κατά τη διάρεκια περιόδου Ωρίμανσης 

Κλασσικές Αναλύσεις Γλεύκους  ποικιλίας Σαββατιανό κατά τη περίοδο ωρίμανσης (Miliordos et al., 2019a) 
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Η εφαρμογή Αμπσισικού Οξεός στη ποικιλία 
Σαββατιανο, οψίμισε την ωρίμανση κατα 
μια εβδομάδα (Φιγουρά 1) αύξησε τα 
επίπεδα της ολικης οξύτητας στο γλευκος 
των σταφυλιών (Φιγούρα 2) και μείωσε το 
βάρος των σταφυλιών (Φιγούρα 3) 



Κλασσικές Αναλύσεις Γλεύκους Ποικιλίας Μούχταρο κατά τη περίοδο ωρίμανσης (Miliordos et al., 2019a) 
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Φιγούρα 1: Μέτρηση σακχαροπεριεκτικότητας κατα τη διάρκεια της περιόδου Ωρίμανσης Φιγουρα 2: Ολική Οξύτητα κατά τη διάρεκια της περιόδου Ωρίμανση  

Φιγουρα 3: Βάρος ραγών κατά τη διάρεκια περιόδου Ωρίμανσης 

Η εφαρμογή Αμπσισικού Οξέος στη ποικιλία 
Μουχταρο, οψίμισε την ωρίμανση κατα μια 
εβδομάδα (Φιγουρά 1) αύξησε τα επίπεδα 
της ολικης οξύτητας στο γλευκος των 
σταφυλιών (Φιγούρα 2) και μείωσε το 
βάρος των σταφυλιών αισθητά (Φιγούρα 
3), επιθυμητό χαρακτηριστικό των 
σταφυλιών στις ερυθρες ποικιλίες 
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Φιγουρά 3: Δείκτης Φαινολικών Ουσιών 

Αναλύσεις σε οίνο Μούχταρο (Miliordos et al., 2019a) 
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Η εφαρμογή του Αμπσισικού Οξέος σε 
σταφύλια ποικιλίας Μουχταρο εδωσε 
οίνους με υψηλότερη ένταση 
χρώματος(Φιγουρα 1 και 2) και  
Υψηλοτερα επίπεδα  του Δείκτη Ολικών 
Φαινολικών (Φιγουρα 3) 



 
 

Οργανοληπτικός Έλεγχος Οίνω μετα την 
εφαρμογη Αμπσισικού Οξέος(Miliordos et 

al., 2019a; 2022) 
 
 

Η υψηλλοτερη εφαρμογή ΑΒΑ έδωσε οίνους με 
υψήλοτερη ένταση αρώματος και άρωμα 
λευκών ανθέων και υψηλότερη οξύτητα 

Η υψηλότερη εφαρμόγή ΑΒΑ έδωσε οίνους 
με υψηλότερη ένταση χρώματος και 
υψηλότερη ένταση αρώματος κόκκινων 
φρούτων  
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Συμπεράσματα Εφαρμογής 
Αμπσισικού Οξέος 

• Επιβράδυνση ωρίμανσης των σταφυλιών της ερυθρής 
ποικιλίας Μουχταρο και της λευκής ποικιλίας 
Σαββατιανό 

• Καλύτερη και ηπιότερη ωρίμανση των σταφυλιών 

• Μείωση του βάρους των ραγών και των δυο ποικιλιών  

  



4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 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.). 

 

 

 



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 κλίματος (θερμοκρασία του αέρα) στην επιλογή 
του τύπου προϊόντος 

Μέση θερμοκρασία αέρα 
Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες 
 

 

Ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες 

(για οίνους άμεσης κατανάλωσης) 
 

 

Ερυθρές οινοποιήσιμες ποικιλίες 

(για οίνους παλαίωσης) 
 

 

Ποικιλίες για γλυκείς οίνους 

 

 

Επιτραπέζιες 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 εδάφους στην επιλογή του τύπου 
προϊόντος 



• Χαρακτηριστικά 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 ευρωστία 

  • επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου 

  • συμβατότητα με την ποικιλία  

 

• Χαρακτηριστικά του κλίματος 
  • επίδραση στην πρωιμότητα του ετήσιου κύκλου 

   

Επιλογή υποκειμένου: 



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) 



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 

 



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 επιλογή 

υποκειμένου) 

 

• για τον προσδιορισμό της 

αλατότητας. 

 

Ανάλυση εδάφους 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Κοιλάδα 
των Μουσών, Ασκρη,Βοιωτία) 



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. 



Ριζοβολημένα μοσχεύματα από φυτώριο έτοιμα προς φύτευση 



• Περιποιήσεις : 

• Υποστύλωση 

• Αδευτικό σύστημα 

• Αζωτούχος λίπανση 

• Φυτοπροστασία 
 

  

 

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 γραμμικό -με κεφάλές-μόνιμες 
καρποφόρες μονάδες (Royat) 

 -με ανανεούμενο βραχίονα-αμολυτή (Guyot) 
 

Ομαδική υποστήριξη: κρεββατίνα 
 
 

 ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΑ (ύψος κορμού < 70 cm): κυπελλοειδές 
 

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). 



5. Ωριμανση Σταφυλιών   



Σχέση ποιότητας 
σταφυλιών – παραγόμενου οίνου 
• Η ποιότητα του οίνου πάντα σχετίζεται με την 

λεπτή αρμονική ισορροπία των γεύσεων και 
αρωμάτων, όπου καμία γεύση και άρωμα δεν 
κυριαρχεί πάνω στο άλλο. Τα ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά ή τα ελαττώματα του, συνδέονται 
άμεσα με τη χημική του σύνθεση, τις ουσίες 
δηλαδή που περιέχει και προήλθαν από τα 
σταφύλια που οινοποιήθηκαν για την δημιουργία 
του (Peynaud 1987). 

• Τα ποιοτικά σταφύλια, αυτά που μπορούν να 
δώσουν υψηλής ποιότητας οίνους, παράγονται σε 
κάθε περίπτωση από ισορροπημένους αμπελώνες. 



Eνδείξεις ισορροπίας 

• Ικανοποιητική ωρίμανση 

• Ικανοποιητικά αποθέματα υδατανθράκων 

•  Υψηλός βαθμός ομοιομορφίας ανάμεσα στους 
βλαστούς 

•  Η παύση της βλαστικής ανάπτυξης μετά τη 
περίοδο του περκασμού (γυάλισμα σταφυλιών) 

•  Η ποιότητα των παραγόμενων οίνων 



Δείκτες που δεν είναι κατάλληλοι 
για την εκτίμηση της ισορροπίας 

της αμπέλου 



1. Απόδοση 

• Η στρεμματική απόδοση ή η απόδοση ανά πρέμνο, 
δεν αποτελούν δείκτες της ισορροπίας της αμπέλου 
ούτε της ποιότητας των οίνων που θα παραχθούν. 

• Η πλειονότητα των αμπελώνων που παράγουν 
υψηλής ποιότητας οίνους είναι αμπελώνες χαμηλής 
απόδοσης και έτσι κάποιοι υποθέτουν ότι η υψηλή 
απόδοση αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην 
επίτευξη της υψηλής ποιότητας. 

• Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι η μικρή 
απόδοση αυτή καθ’ αυτή, αλλά ο τόπος που φύεται 
ο αμπελώνας και ο τρόπος διαχείρισης του που 
καθορίζει την ποιότητα των οίνων που παράγονται. 



2. Βάρος Ράγας 

• Το βάρος / μέγεθος της ράγας έχει αναγνωριστεί 
ως ένας παράγοντας της ποιότητας των 
παραγόμενων οίνων. Στην συγκεκριμένη 
περίπτωση υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που 
στηρίζουν την άποψη αυτή. 

• Η καλύτερη ποιότητα του οίνου που παράγεται 
από σταφύλια με μικρότερες ράγες οφείλεται 
κυρίως στην επέμβαση που χρησιμοποιήθηκε για 
να μειωθεί το μέγεθος των ραγών παρά στο μικρό 
μέγεθος αυτό καθαυτό. Μία τέτοια επέμβαση είναι 
η ελεγχόμενη εντός ορίων υδατικό στρες. 



3. Επίπεδο κλαδέματος 
•  Μια «συνταγή» στο πραγματοποιούμενο επίπεδο 

κλαδέματος δεν μπορεί να επιφέρει την ισορροπία 
αλλά είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε ανισορροπία 
(Εξαρτάται τη χρονιά) 

• Η ικανότητα του αμπελιού να αντιμετωπίσει ένα 
ακατάλληλο αριθμό οφθαλμών που έχει αφεθεί με 
το κλάδεμα καρποφορίας, μεταβάλλοντας : 

α) τον αριθμό των βλαστών που θα τελικά θα 
εκπτυχθούν 

β) τον αριθμό των ραγών ανά σταφύλι στην 
καρπόδεση και 

γ) το μέγεθος των ραγών 



6. Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης 
της 

έλλειψης ισορροπίας 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Κοιλάδα 
των Μουσών, Ασκρη,Βοιωτία) 



1. Ανισορροπία λόγω χαμηλής 
ζωηρότητας 
Αιτίες χαμηλής 
Ζωηρότητα  

 

• Υδατική 
Καταπόνηση 

 

• Μη Συμφωνία 
Υποκειμένου με 
ποικιλία 

 

 

Τρόποι Αντιμέτώπισης 

 

• Ορθολογική Άρδευση 

 

• Βελτίωση μεγέθους 
ριζικού συστήματος 

 

• Κατάλληλο 
υποκείμενο 

 



Το βάθος πραγματοποίησης της υπερβαθείας άροσης πριν την 
εγκατάσταση του αμπελώνα καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις και 
το βάθος του ριζοστρώματος. Σημαντικός ρόλος της άροσης για την 
ανάπτυξη του ριζικού συστήματος της αμπέλου με σκοπό την 
ευκολότερη προσροφηση θρεπτικών συστατικών από το έδαφος 

Εικόνα 1: Αναπτυξη ριζικού 
συστήματος αμπέλου σε καλά 
οργωμένο έδαφος 

Εικόνα 2: Ανάπτυξη ριζικού συστήματος σε 
έδαφος που δεν έχει εφαρμοστεί υπερβαθεία 
άροση 



Αιτίες χαμηλής ζωηρότητας 

 

• Η έλλειψη θρεπτικών 

στοιχείων (κυρίως του 

αζώτου). 

 

• Παθογόνα και εχθροί 

 

 

• Ιώσεις (πχ Μολυσματικός 
εκφυλισμός) 

 

Τρόποι αντιμετώπισης 

 

• Ορθολογική Λίπανση 

 

 

 

• Πρόγραμμα 
ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης. 

 

• Επαναφύτευση 
Αμπελώνα 



Ανισορροπία λόγω υψηλής 
ζωηρότητας 

• Η επιλογή φύτευσης αμπελώνων σε βαθειά και 
γόνιμα εδάφη, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες 
εφαρμοζόμενες τεχνικές και μέσα (λιπάσματα, 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα κτλ) οδηγούν 
αναπόφευκτα σε προβλήματα που σχετίζονται με 
την υψηλή ζωηρότητα. 

• Οι λανθασμένες επιλογές εγκατάστασης αμπελώνα 
και η μη ορθή διαχείρισή του οδηγούν πολύ συχνά 
σε προβλήματα ανισορροπίας με επιπτώσεις τόσο 
στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα της 
παραγωγής. 



Εικόνα 1 :Ισορροπημένος Αμπελώνας Εικόνα 2:Μη ισορρoπημένος Αμπελώνας 

Διαχείρηση Αμπελώνα, διαχείρηση της κόμης των πρέμνων 

• Μείωση σκίασης στο εσωτερικό της κόμης 
και των σταφυλιών 

• Με : Βλαστολόγημα, αφαίρεση 
ταχυφυών, ξεφύλλισμα. Αύξηση ενεργού 
φυλλώματος  
• Βελτίωση σχέσης φυλλικής επιφάνειας / 

παραγωγής 
• Αύξηση ύψους βλαστικού τοίχους ή και 

αφαίρεση φορτίου 
 
 

Φωτογραφία απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος  (Ανθοχώρi, 
Λειβαδιά, Βοιωτία) 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Bosa, 
Alghero, Sardigna, Italy) 



Εικόνα 1: Εφαρμογή μη ορθών 
τεχνικών κλαδεμάτων. Ζωηρά 
πρέμνα, πλούσια κόμη- βάστηση 

Εικόνα 1α: Εφαρμογή μη ορθών 
τεχνικών κλαδεμάτων. Πλούσια κόμη 
πρέμνων, μη αερισμός σταφυλικής 
ζώνης 

Εικόνα 2: Εφαρμογή ορθών 
καλλιεργητικων τεχνικών 

Εικόνα 2α: Εφαρμογή ορθών 
καλλιεργητικών τεχνικών. Αερισμός 
Σταφυλλικής ζωνης 

Σύγκριση αμπελώνων που έχουν εφαρμοστεί ορθές καλλιεργητικές πρακτικές με αμπελώνες 
που δεν εέχουν εφαρμοστεί ορθές καλλιεργητικές πρακτικές  

Κόμη αμπέλου που δεν έχει 
εφαρμοστεί σωστό βλαστολόγημα και 
ξεφύλισμα στη σταφυλλική ζώνη 
 

Κόμη αμπέλου που έχει εφαρμοστεί 
σωστό βλαστολόγημα και ξεφύλισμα 
επί της σταφυλλικής ζωνης 
 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Κοιλάδα 
των Μουσών, Ασκρη,Βοιωτία) 



Τρόποι Αντιμετώπισης Ανισορρπίας 
ενός αμπελώνα λόγω υψηλής 

ζωηρότητας 



Εφαρμογή μεθόδων άρδευσης 
ελεγχόμενης υδατικής στέρησης 
(σε περιοχές που δεν υπάρχουν 
σημαντικές θερινές 
βροχοπτώσεις) 

1. Μέθοδος άρδευσης 
ελεγχόμενης υδατικής στέρησης 

Ιδιαίτερη σημασία για την 
αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα, η 
εξεύρεση και εφαρμογή μιας στρατηγικής 
άρδευσης που θα αποσκοπεί στην 
βελτίωση της ποιότητας και της 
ποσότητας του παραγόμενου προϊόντος 
σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματικότερη χρήση του 
αρδευτικού νερού 

Φωτογραφία απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος 
(Ανθοχώρi, Λειβαδιά, Βοιωτία) 



2. Εδαφοκάλυψη των διαδρόμων 
του αμπελώνα 

• Η χρήση εδαφοκάλυψης με την φυσική ζιζανιοχλωρίδα ή άλλα είδη 
φυτών, ανταγωνίζεται τα πρέμνα για νερό και θρεπτικά και 
περιορίζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήματος κυρίως στα 
επιφανειακά στρώματα του εδάφους. 

• Υπάρχουν περιπτώσεις όμως ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι πολύ 
έντονος και να προκαλέσει υψηλή μη επιθυμητή καταπόνηση. 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Bosa, 
Alghero, Sardigna, Italy) 



• Εκτός από την φυσική ζιζανιοχλωρίδα πολλά είδη 
(αγρωστώδη, ψυχανθή, κλπ) μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
συνθήκες του κάθε αμπελώνα. Σε περίπτωση χρήσης 
ψυχανθών φυτών όπως ο βίκος χρειάζεται ιδιαίτερη 
προσοχή και παρακολούθηση καθώς μπορεί να 
αποδοθεί μεγάλη ποσότητα αζώτου στα πρέμνα. 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος  



7. Καλλιεργητικές τεχνικές 
ελέγχου και ρύθμισης της 

ισορροπίας πρέμνων 



1. Κλάδεμα καρποφορίας 

• Κλαδεύουμε αφήνοντας τον κατάλληλο αριθμό 
παραγωγικών μονάδων. Ένα ελάχιστο όριο 15 
οφθαλμών ανά κιλό κλαδέματος, έως πάνω από 30- 40 
ανάλογα με την ποικιλία και την τοποθεσία 

•  Όταν το κλάδεμα είναι πολύ αυστηρό, τα πρέμνα θα 
οδηγηθούν σε υπερβολική ανάπτυξη φυλλικής 
επιφάνειας με συνέπεια πολύ ζωηρούς βλαστούς, 
αυξημένη σκίαση, μειωμένη γονιμότητα οφθαλμών 
και αυξημένη προσβολή από παθογόνα 

 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Κοιλάδα 
των Μουσών, Ασκρη,Βοιωτία) 



2. Βλαστολόγημα 
• Η πρακτική αυτή πιο συχνά 

εφαρμόζεται για να βελτιώσει το 
μικροκλίμα της κόμης αλλά και για 
έλεγχο του φορτίου. 

• Μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει 
ως αποτέλεσμα την βελτίωση της 
ισορροπίας ως συνέπεια της 
αύξησης της γονιμότητας των 
οφθαλμών της βάσης των 
κληματίδων λόγω καλύτερων 
συνθηκών φωτισμού. 

• Ο Smart (2002) προτείνει ως 
βέλτιστη πυκνότητα βλαστών τους 
15 ανά μέτρο για το γραμμικό 
σύστημα μονής κάθετης κόμης 
όπως το αμφίπλευρο Royat . 



3. Αφαίρεση ταξιανθιών / 
σταφυλιών 

• Eίναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις ανεπαρκούς 
ενεργού φυλλώματος εξαιτίας κλιματολογικών 
συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, ένταση φωτός) ή 
ανεπαρκούς συστήματος υποστύλωσης. 

• Πραγματοποιείται για να μειώσει την πιθανή 
υπερπαραγωγή σε συγκεκριμένες ποικιλίες π.χ. ποικιλίες 
με πολύ μεγάλη γονιμότητα οφθαλμών ποικιλίες που 
φέρουν πολύ μεγάλα σταφύλια, ποικιλίες που 
παρουσιάζουν μεγάλη έκπτυξη γόνιμων λαίμαργων 
βλαστών. 

• Aποτελεί λύση για την επιτάχυνση της ωρίμανσης τις 
χρονιές με δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες. 



4α. Αφαίρεση ταξιανθιών πριν 
την άνθηση 

• Η εφαρμογή σε αυτό το στάδιο έχει το μικρότερο κόστος 
• Δεν πραγματοποιείται λόγω του κινδύνου της πολύ υψηλής 

καρπόδεσης στις παραμένουσες ταξιανθίες, γεγονός που θα 
οδηγήσει σε πολύ πυκνόρογα σταφύλια. Σε ποικιλίες όμως 
που τα σταφύλια είναι αραιόραγα αξίζει να δοκιμαστεί. 

• Υπάρχει συγχρόνως ο κίνδυνος σε περίπτωση που η 
καρπόδεση που θα ακολουθήσει είναι κακή λόγω άσχημων 
κλιματολογικών συνθηκών, να έχουμε τελικά μειώσει 
υπερβολικά την παραγωγή και να έχει αυξηθεί η ζωηρότητα 
των βλαστών. 

•  Το μέγεθος της ράγας γενικά θα αυξηθεί αλλά αυτό μπορεί 
τελικά να μην αποτελεί τόσο αρνητική εξέλιξη, όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω. 



4β. Αφαίρεση σταφυλιών αμέσως 
μετά την καρπόδεση 
•  Συγκρινόμενη με την προηγούμενη εφαρμογή, αυτή η 

εφαρμογή παρουσιάζει πολύ μικρότερο κίνδυνο στην 
δημιουργία πυκνόραγων σταφυλιών. 

•  Το ύψος της παραγωγής είναι πλέον δεδομένο και το 
κόστος εφαρμογής είναι μικρότερο από την εφαρμογή 
την περίοδο του περκασμού. 

• Η ρύθμιση της παραγωγής γίνεται καλύτερα αυτή την 
περίοδο αλλά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ανάλογα με 
την ποικιλία και τις συνθήκες, να αυξηθεί η ζωηρότητα 
των βλαστών εις βάρος της επιδιωκόμενης ισορροπίας. 



4γ. Αφαίρεση σταφυλιών την 
περίοδο του περκασμού 
• Κατά την εφαρμογή της σταφύλια που έχουν 

καθυστερήσει να μπουν στην τελική φάση της 
ωρίμανσης είναι ο κύριος στόχος. 

• Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη 
ομοιομορφία και η συγχρονισμένη ωρίμανση των 
παραμένοντων σταφυλιών. 

• Σε αυτή την χρονική στιγμή η εφαρμογή έχει το 
υψηλότερο κόστος και πολλές φορές μπορεί να 
μην έχει και το επιθυμητό όφελος. 



8. Συμπεράσματα – Προτάσεις  
 

Φωτογραφία απο προσωπικό αρχείο 
Μηλιορδος (Ανθοχώρη, Λειβαδιά, Βοιωτία) 



• Η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων οίνων από τα 
σταφύλια ενός αμπελώνα επιτυγχάνεται όταν το 
αμπέλι αυτό βρίσκεται σε ισορροπία. 

•  Οι επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε 
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

 
Σε αυτές που πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση του 

αμπελώνα και 

Σε αυτές που αφορούν την διαχείρισή του στην συνέχεια 



Κατά την εγκατάσταση του Αμπελώνα 

• Τρεις μακροπρόθεσμες επιλογές αξίζουν ιδιαίτερης 
προσοχής: 

•  η επιλογή του υποκειμένου 
(π.χ. Επιλογή λιγότερο ζωηρών υποκειμένων ) 
•  η επιλογή των αποστάσεων φύτευσης 
(π.χ. Απόσταση των πρέμνων στην γραμμή φύτευσης 
μεγαλύτερη από ένα μέτρο) 
• η επιλογή του συστήματος υποστύλωσης 
(π.χ. Να μπορεί να υποστηρίξει την δεδομένη ευρωστία και 
ζωηρότητα του αμπελώνα δημιουργώντας ιδανικό μικροκλίμα 
κόμης. Αυτό μπορεί να σημαίνει ακόμη και την χρήση άλλων 
συστημάτων όπως η λύρα ή το Scott – Henry, μετά πάντα από 
σχετικό πειραματισμό) 



Ορθή Διαχείριση του Αμπελώνα 

• Iσόρροπη ανάπτυξη και παραγωγή ανάμεσα στην 
αριστερή και την δεξιά πλευρά των γραμμικών 
συστημάτων μόρφωσης. 

•  Αξιοποίηση της φυσικής ζιζανιοχλωρίδας ή άλλο 
συνδυασμό φυτών για τη εδαφοκάλυψη των διαδρόμων 
μη ισορροπημένου λόγο αυξημένης ζωηρότητας 
αμπελώνα. 

•  Εφαρμογή τεχνικών ελλειματικής άρδευσης για έλεγχο 
της βλαστικής –αναπαραγωγικής φάσης αμπελώνα. 

• Εφαρμογή της κάθε φορά απαραίτητης τεχνικής 
διαχείρισης της βλάστησης που αναφέρθηκαν. 



• Να γίνεται συστηματική 
καταγραφή της κατάστασης 
του αμπελώνα και να 
αξιολογούνται οι οίνοι που 
προκύπτουν. Η ποιότητα και 
ο χαρακτήρας των οίνων θα 
οδηγήσει στο να βρεθούν οι 
ισορροπίες εκείνες που 
πρέπει να τηρούνται στο 
συγκεκριμένο αμπέλι ώστε να 
επιτυγχάνεται η βέλτιστη 
δυνατή ποιότητα σταφυλικής 
παραγωγής. 

Φωτογραφίες απο προσωπικό αρχείο Μηλιορδος (Κοιλάδα 
των Μουσών, Ασκρη,Βοιωτία) 
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