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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 Η αµπελουργία είναι η βασική γεωργική ενασχόληση για τους κατοίκους των περιοχών της 

Νάουσας και της Γουµένισσας, στις οποίες υπάρχουν  δύο ζώνες παραγωγής οίνων Ονοµασίας 

Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) της Κεντρικής Μακεδονίας. 

 Με βάση τον αριθµό των αµπελοκαλλιεργητών και τον αριθµό των στρεµµάτων των 

καλλιεργούµενων αµπελώνων στις δύο περιοχές και την βαρύνουσα σηµασία της αµπελοκαλλιέργειας 

για την τοπική οικονοµία των δύο περιοχών, πιστεύουµε ότι η αµπελοκαλλιέργεια πρέπει να 

υποστηριχθεί µε κάθε τρόπο προκειµένου να συνεχιστεί η ανάπτυξή της µε την εξασφάλιση των 

καλύτερων δυνατών συνθηκών.  

 Σήµερα οι ζώνες Ο.Π.Α.Π. αντιµετωπίζουν σηµαντικά προβλήµατα από την άποψη της 

επιστηµονικά τεκµηριωµένης και εµπεριστατωµένης αναδιάρθρωσης των ποικιλιών των αµπελώνων, 

αλλά και τον επαναπροσδιορισµό των ορίων τους. Σηµαντικό επίσης ζήτηµα είναι ο διαχωρισµός των 

επί µέρους περιοχών των ζωνών ΟΠΑΠ σε υποπεριοχές ανάλογα µε τις ιδιαίτερες εδαφολογικές και 

κλιµατολογικές συνθήκες, προκειµένου να µπορέσουν να υποδειχθούν, εντός της κάθε ζώνης, 

διαφορετικές ποικιλίες και υποκείµενα αµπέλου. 

 Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Επαναπροσδιορισµός των 

Ζωνών Ο.Π.Α.Π. Νάουσα και Γουµένισσα», στα πλαίσια του διαδηµοτικού σκέλους του ΕΠΤΑ. Η  

υλοποίηση της ξεκίνησε το 2000 µε την υποβολή της πρότασης και ολοκληρώθηκε το 2005. 

 Η ανάληψη και υλοποίηση αυτής της µελέτης από τους ∆ήµους Νάουσας και Γουµένισσας 

αποδεικνύει το ενδιαφέρον και την έµπρακτη υποστήριξη τους στην ανάπτυξη της αµπελοοινικής 

οικονοµίας των περιοχών αυτών.  

 Η µελέτη περιλαµβάνει  

α. Τον εδαφολογικό χάρτη της ζώνης Ο.Π.Α.Π. “Γουµένισσα” 

β. Τη µελέτη Μάρκετινγκ 

γ. Τη διάκριση  “υποπεριοχών” εντός των δύο ζωνών 

δ. Προτάσεις αναδιάρθρωσης της ποικιλιακής σύνθεσης των ζωνών.  

ε. Προτάσεις βελτίωσης των εφαρµοζόµενων καλλιεργητικών τεχνικών 

ζ. Προτάσεις διαχείρισης της πρώτης ύλης  

η. ∆ηµιουργία λογισµικού παρακολούθησης των αµπελοτεµαχίων. 

θ. Προτάσεις για την ανάπτυξη συλλογικής πολιτικής στις δύο ζώνες.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά το χρόνο αναγνώρισης των ζωνών της Νάουσας (1971) και της Γουµένισσας (1979), 

µαζί µε άλλες ζώνες Ο.Π.Α.Π. και Ο.Π.Ε., δεν προϋπήρχαν οι κατάλληλες υποδοµές (αµπελουργικό 

µητρώο, εδαφολογικοί χάρτες, αποδεικτικοί αµπελώνες) για τη σωστή οριοθέτηση τους. Υπήρχε, 

όµως, εµφανής και επιτακτική η ανάγκη για µια πρώτη συγκροτηµένη διευθέτηση του ελληνικού 

αµπελώνα που θα ευνοούσε την µετέπειτα παραγωγή «επώνυµων» προϊόντων σε βάρος των χαµηλής 

ποιότητας και προστιθέµενης αξίας βιοµηχανικών οίνων. Υπό το πρίσµα της παραπάνω ανάγκης, η 

πολιτική που επιλέχθηκε την εποχή εκείνη ήταν η καταρχήν δηµιουργία υποδοµής για την παραγωγή 

«επώνυµων» προϊόντων (οριοθέτηση ζωνών) και στη συνέχεια η διεξαγωγή έρευνας για τη διόρθωση 

των αδυναµιών του συστήµατος (επανασχεδιασµός ζωνών και όρων ένταξης αµπελώνων) και την 

παρουσίαση µιας δεύτερης (βελτιωµένης) γενιάς οίνων Ο.Π.Α.Π.. 

Από τότε κύλησαν σχεδόν τριανταπέντε χρόνια και µόνο για ορισµένες από τις ζώνες 

Ο.Π.Α.Π. και Ο.Π.Ε. διενεργήθηκε συστηµατική και προσαρµοσµένη έρευνα των παραγόντων που 

επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και των παραγόµενων οίνων (π.χ. Νεµέα, 

Σαντορίνη κλπ). Μεταξύ των ζωνών που µελετήθηκαν περιλαµβάνεται και αυτή της Νάουσας, ενώ 

αντίθετα για τη ζώνη της Γουµένισσας δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα, ακόµη και 

σήµερα. Όµως, έως τώρα, για καµία από τις ζώνες που µελετήθηκαν δεν υλοποιήθηκε το δεύτερο 

σκέλος της αρχικής πολιτικής. ∆ηλαδή, δεν υπήρξαν διορθωτικές ενέργειες επανασχεδιασµού τους και 

τροποποίησης των όρων ένταξης επιµέρους αµπελώνων στο δικαίωµα να παράγουν οίνους µε την 

ένδειξη Ο.Π.Α.Π. ή Ο.Π.Ε.. 

Πρωτοπόροι στην αναγνώριση των µηνυµάτων των καιρών, οι βορειοελλαδίτες παραγωγοί 

θεωρούν ότι ωρίµασαν οι συνθήκες για την υλοποίηση του δεύτερου σκέλους της αρχικής πολιτικής, 

αρχής γενοµένης σε δύο από τις τέσσερις ζώνες Ο.Π.Α.Π. του βορειοελλαδικού χώρου στις οποίες 

καλλιεργείται το Ξινόµαυρο. ∆ηλαδή, ότι ήρθε ο χρόνος για την παραγωγή της επόµενης γενιάς 

προϊόντων Ο.Π.Α.Π. από τη Β. Ελλάδα, µε κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή ποιότητα, τα σαφώς 

προδιαγεγραµµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (έστω και αν παραλλάσσουν), τη διαφορετικότητα και 

κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα τους στη διεθνή οινική σκηνή. 

Πρώτο βήµα, η σύνοψη και αξιολόγηση του συνόλου των ερευνητικών δεδοµένων που 

συσσωρεύτηκαν κατά την παρελθούσα τριακονταπενταετία. ∆εύτερο βήµα, η τεκµηρίωση µιας 

πρότασης επανασχεδιασµού των ζωνών Ο.Π.Α.Π. του βορειοελλαδικού χώρου. Τρίτο βήµα, η 

διαµόρφωση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου-κώδικα διαχείρισης της υφιστάµενης κατάστασης και 

της πρώτης ύλης µε προσανατολισµό την ποιότητα. 

Στο πλαίσιο που προδιαγράφηκε, παρουσιάζεται η σύνοψη των υφιστάµενων ερευνητικών δεδοµένων 

για την ποικιλία «Ξινόµαυρο». Τα δεδοµένα προέρχονται, εξολοκλήρου, από τις µελέτες που 

διενεργήθηκαν στη ζώνη της Νάουσας στο πλαίσιο ερευνητικών προγραµµάτων 
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(χρηµατοδοτούµενων από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους) ή παραχωρήθηκαν από µεµονωµένους 

παραγωγούς µέλη της Εν.Ο.Α.Β.Ε..  

Επιπρόσθετα, επιχειρείται µια συνολική αξιολόγηση τους µε στόχο την τεκµηρίωση δράσεων 

στις παρακάτω κατευθύνσεις: α) βελτιστοποίηση των ακολουθούµενων στις δύο ζώνες 

καλλιεργητικών τεχνικών και φροντίδων, β) ορθολογικότερη αξιοποίησης της πρώτης ύλης, γ) 

βελτιστοποίηση υφιστάµενων εµπορικών προϊόντων, δ) παραγωγή νέων τύπων οίνων, ε) πιθανή χρήση 

συµπληρωµατικών ποικιλιών. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Α. Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

1. Ιστορικά στοιχεία  
Η αµπελοκαλλιέργεια στην Νάουσα και το Ναουσαίικο κρασί έχουν µια παράδοση που 

χάνεται στα βάθη των αιώνων.  

Με βάση ανέκδοτα κατάστιχα που βρίσκονται στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Βουλγαρίας στη 

Σόφια και αναφέρονται στις καλλιεργούµενες εκτάσεις της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην 

κεντρική και δυτική Μακεδονία, το 1528, η περιοχή της Νάουσας (Άγουστος) εµφανίζεται ως 

αµπελότοπος του καζά της Βέροιας1.  

Οι πρώτες βέβαια αξιόλογες γραπτές µαρτυρίες σχετικά µε την ποιότητα του παραγόµενου 

στην περιοχή κρασιού αναφέρονται στην περίοδο µετά το 1700. 

«...Η Νάουσα ή Νιάουστα κωµόπολις ακουστή δια τον εξαίρετον οίνον...» σηµειώνει στο 

βιβλίο του «Γεωγραφία παλαιά και νέα» (Βενετία 1728) ο µητροπολίτης  Αθηνών Μελέτιος2. 

Ο γάλλος πρόξενος του Μεγάλου Ναπολέοντα Πουκεβίλ3, γράφει στο βιβλίο του «Voyage de 

la Grece» (1826) ότι ο οίνος της Νάουσας είναι εκ των  καλυτέρων της Μακεδονίας. «Αι σταφυλαί αι 

παράγουσαι τον οίνον τούτον έχουν γεύσιν οξύ-στυπτικήν, ού ένεκα ο οίνος πίνεται το 4ον ή 5ον έτος 

από του τρυγητού». 

Το 1831 ο Cousinery4 στο «Voyage dans la Macedoine» αναφέρει ότι «ο οίνος της Ναούσης 

είναι εν Μακεδονία ότι ο Βουργουνδίας εν Γαλλία, τον πωλούν πάντοτε εις τιµήν διπλασίαν των 

άλλων οίνων... Τον µεταφέρουν εις την Θεσσαλονίκη και τας Σέρρας, όπου καταναλίσκεται αφθόνως. 

Εξαιρουµένου του της Τενέδου, ο οίνος ούτος θεωρούµενος ως συνήθης οίνος είναι πράγµατι ο 

καλύτερος των οίνων όλης της Τουρκίας».  

Και η Mary Adelaide Walker5, που επισκέπτεται τη ∆υτική Μακεδονία στα 1860 αναφέρει ότι 

«τα κρασιά της Κοζάνης και της Νάουσας ήταν περίφηµα σε όλη τη χώρα». 

Στις αρχές του 20ου αιώνα το Ναουσαίικο κρασί ταξιδεύει παντού στην κεντρική και ανατολική 

Ευρώπη αλλά και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το αµπέλι καταλαµβάνει το σύνολο σχεδόν της 

γεωργικής γης της Νάουσας, το εξαγωγικό εµπόριο βρίσκεται σε ακµή και οι κάτοικοι εξασφαλίζουν 

ένα πολύ καλό εισόδηµα. Έχουν µάλιστα επιβάλλει οι ίδιοι οι παραγωγοί του κρασιού τον έλεγχο 

γνησιότητας του προϊόντος µε την ύπαρξη σε αυτό ετικέτας-σφραγίδας γνησιότητας. Πρόκειται για 

την απόδειξη της εισφοράς ειδικού φόρου στον δήµο Νάουσας, απαραίτητη για την εµπορία του 

Ναουσαίικου κρασιού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Έχουν προχωρήσει και σ’ ένα πρώτο 

διαχωρισµό των αµπελώνων µε βάση το ποιοτικό τους δυναµικό. Ο Ευστάθειος Στουγιαννάκης6 

αναφέρει ότι οι αµπελώνες της Σµίξης, της Κωτίχας, της Γάστρας, της Καραίδας, του Γαλατσιάνου 

παρήγαγαν φηµισµένα κρασιά ενώ αυτοί στο Κουκούλι ήταν υποδεέστεροι. 
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∆υστυχώς η είσοδος της φυλλοξήρας αλλά και τα νέα δεδοµένα που δηµιούργησαν οι δύο 

παγκόσµιοι πόλεµοι οδήγησαν στην καταστροφή του αµπελώνα της Νάουσας, ο οποίος ανασυστάθηκε 

µόλις στις αρχές της δεκαετίας του 70 χάρη στην πρωτοβουλία της εταιρείας Μπουτάρη.
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2. Ο αµπελώνας της Νάουσας σήµερα       

Με κυβερνητικό διάταγµα που υπογράφηκε το 1971, η Ονοµασία Προελεύσεως «Νάουσα» 

δίνεται σε οίνο ερυθρό ξηρό που έχει παραχθεί από σταφύλια της ποικιλίας Ξινόµαυρο, εντός 

καθορισµένης περιοχής, τα γεωγραφικά όρια της οποίας έχουν καθορισθεί από το υπουργείο 

Γεωργίας, και παραµένει σε δρύινα βαρέλια για ένα τουλάχιστον χρόνο7.  

Το 1995 µε τροποποίηση του διατάγµατος αναγνωρίστηκε και ο ηµίγλυκος «Νάουσα» που 

κυκλοφορεί στην εξωτερική αγορά8. 

Ο αµπελώνας σήµερα καταλαµβάνει µία έκταση 7000 περίπου στρεµµάτων µε την ποικιλία 

Ξινόµαυρο εµβολιασµένη κυρίως στα υποκείµενα 110 R και 41B. 

Η πλειονότητα των αµπελώνων περιλαµβάνει φυτά διαµορφωµένα σε γραµµικό αµφίπλευρο 

κορδόνι (Royat) µε 4-7 κεφαλές των δύο µατιών. Οι αποστάσεις φύτευσης κυµαίνονται από 1.80-2.5 

Χ 1.20-1.5µ (266-400 φυτά το στρέµµα). Το ύψος διαµόρφωσης ποικίλει από 30 ως 60 cm, ενώ το 

ύψος της φυλλικής επιφάνειας από 60 ως 120 cm.  

Η απουσία το 1971 δεδοµένων σχετικών µε το έδαφος και το µικροκλίµα της κάθε περιοχής 

οδήγησε στον καθορισµό της ζώνης παραγωγής Οίνων  Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα», µε βάση τα κοινοτικά 

όρια των κοινοτήτων: Τριλόφου- Φυτειάς, Στενηµάχου, Κοπανού, Λευκαδίων, Μαρίνας-Πολλών 

Νερών, Γιαννακοχωρίου και του δήµου της Νάουσας και όχι τη δυναµικότητα της κάθε περιοχής.  

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να φυτευτεί το Ξινόµαυρο ακόµη και σε περιοχές ακατάλληλες για 

την καλλιέργειά του, αλλά και µε υποκείµενα που δεν ήταν τα πλέον ενδεικνυόµενα. 

Παράλληλα οι αµπελουργοί, απουσία κανονιστικού πλαισίου, ακολούθησαν διαφορετικές 

αµπελουργικές τεχνικές στους αµπελώνες τους µε αποτέλεσµα να υπάρχει σήµερα σηµαντική 

διαφοροποίηση ως προς τις αποστάσεις φύτευσης, το ύψος διαµόρφωσης, τη φυλλική επιφάνεια, τη 

διαχείριση του εδάφους, την άρδευση, τη λιπαντική τακτική, τις αποδόσεις  

Με την πάροδο του χρόνου προέκυψε η πρόταση καλλιέργειας δοκιµαστικά άλλων ερυθρών 

αλλά και λευκών ποικιλιών σε µια προσπάθεια α) βελτίωσης του οινικού δυναµικού της ζώνης και β) 

παραγωγής νέων κρασιών που θα εµπλουτίσουν την γκάµα των προϊόντων που παράγονται στη ζώνη. 

Εξάλλου, πρέπει να αναφερθεί ότι πριν την αναγνώριση του Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα», στη ζώνη 

καλλιεργούνταν και άλλες ποικιλίες (Νεγκόσκα, Πρεκνιάρικο, Cinsaut κ.α.) 
Η επιστηµονική έρευνα παράλληλα επιβεβαιώνοντας την παραλλακτικότητα του Ξινόµαυρου ανέδειξε 

αξιόλογους οινικά κλώνους, οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των 

κρασιών, αλλά και ισχυρές ενδείξεις διαφορετικής αµπελουργικής και οινικής συµπεριφοράς της ποικιλίας στα 

διαφορετικά οικοσυστήµατα της ζώνης. 
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3. Ερευνητικά δεδοµένα 

Στηριζόµενη στη διεθνή επιστηµονική εµπειρία, αλλά και σε παρατηρήσεις που σχετίζονται µε 

τη διαφοροποίηση των ποιοτικών χαρακτήρων των οίνων που παράγονται σε διαφορετικές περιοχές 

της ζώνης, η επιστηµονική έρευνα που διενεργήθηκε στο µεσοδιάστηµα για την ποικιλία Ξινόµαυρο, 

στη ζώνη της Νάουσας, επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς άξονες.  

α) Καταρχήν, στη συστηµατική καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας 

(αµπελουργικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, βιότυποι, χηµική σύσταση σταφυλιών (π.χ. φαινολική 

και αρωµατική σύσταση) και παραγόµενων οίνων. 

β) Στην αναγνώριση της παρουσίας επιµέρους οικοσυστηµάτων εντός της ζώνης και τη 

διερεύνηση της προσαρµοστικότητας της ποικιλίας σε αυτά. Στοιχειοθέτηση της παρουσίας 

αµπελότοπων που συστηµατικά παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και µε διαφοροποιηµένα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά από το µέσο όρο της συνολικής παραγωγής της ζώνης. 

γ) Στη διερεύνηση της επίδρασης των επιµέρους παραγόντων που διαµορφώνουν ένα 

οικοσύστηµα (έδαφος-κλίµα-φυτό) στον τρόπο έκφρασης της ποικιλίας (µελέτες «terroir»). 

δ) Στην αξιολόγηση της επίδρασης των ακολουθούµενων καλλιεργητικών τεχνικών και 

φροντίδων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και των παραγόµενων προϊόντων. 

ε) Τέλος, στην αξιολόγηση επιµέρους οινοποιητικών τεχνικών ως µέσων για τη βελτίωση της 

ποιότητας ή/και την πληρέστερη αξιοποίηση του οινικού δυναµικού της ποικιλίας. 

 

3α. Χαρακτηριστικά της ποικιλίας στη ζώνη της Νάουσας. 
Αµπελουργικά χαρακτηριστικά-ιδιότητες 

Το Ξινόµαυρο θεωρείται η ευγενικότερη ποικιλία του βορειοελλαδίτικου χώρου.9 Είναι 

ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, παραγωγική, ικανοποιητικά ανθεκτική στις περισσότερες ασθένειες, αλλά 

ευαίσθητη στην έλλειψη νερού. Αρέσκεται σε µέσης σύστασης εδάφη ως αργιλλασβεστώδη, µε καλή 

στράγγιση, εδάφη που της εξασφαλίζουν οµαλή τροφοδοσία µε νερό. ∆ιαµορφώνεται σε γραµµικό 

αµφίπλευρο κορδόνι (Royat) και κλαδεύεται κοντά στα 2 µάτια (και ο τυφλός ή τσίµπλα είναι 

γόνιµος). Είναι καλιόφιλη ποικιλία που δείχνει έντονα την έλλειψη καλίου τόσο στα φύλλα (ακόµα 

και πριν την ανθοφορία) όσο και στο κρασί (µεγάλη οξύτητα).10  

Ξεκινά την βλάστηση το πρώτο δεκαπενθήµερο του Απρίλη και ωριµάζει σχετικά όψιµα, µετά 

τις 20 Σεπτέµβρη. Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2-3 σταφύλια µέτρια ως µεγάλα, που µπορούν 

να φθάσουν µέχρι και τα 400 g, συνήθως πτερυγωτά, κωνικά ως κυλινδροκωνικά, πυκνόραγα, που 

κόβονται πολύ εύκολα (δηµιουργώντας πρόβληµα την περίοδο του γυρίσµατος των σταφυλιών στις 

ανεµόπληκτες περιοχές, αλλά διευκολύνοντας και τον τρυγητό).11  

Οι ράγες είναι µέσου µεγέθους, 2,2 g, σφαιρικές, µε φλοιό παχύ κυανοµέλανου χρωµατισµού 

και σάρκα άχρωµη, χυµώδη, υπόξινη. Σε ότι αφορά τη σύσταση της ράγας το σάρκωµα αντιστοιχεί 
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στο 84%, ο φλοιός στο 13,5% ενώ τα γίγαρτα 2,5% (6) του βάρους των ραγών. Το 74% των ραγών 

περιέχουν περισσότερα από 2 γίγαρτα εκ των οποίων 32% περιέχουν περισσότερα από τρία12. 

Η µέχρι σήµερα έρευνα σχετικά µε την παραλλακτικότητα της ποικιλίας «Ξινόµαυρο» 

απέδειξε ότι η ποικιλία παρουσιάζει σηµαντική παραλλακτικότητα, που εντείνεται από τις 

διαφορετικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες των κέντρων καλλιέργειάς της και την αµπελοκοµική τεχνική 

που εφαρµόζεται.  Η σχετική έρευνα διενεργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ, έργο 98-ΒΙ-3)13 και αποτελεί µία από τις λίγες προσπάθειες 

κλωνικής επιλογής οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου στην Ελλάδα.14,15  Από τη σχετική έρευνα, 

στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο Παράρτηµα, προέκυψε η αναγνώριση πέντε τουλάχιστον 

βιότυπων-πιθανών κλώνων- της ποικιλίας, απαλλαγµένων ιώσεων και µε διακριτά αµπελογραφικά, 

αµπελοκοµικά και οινικά χαρακτηριστικά. ∆ύο από τους παραπάνω βιότυπους προέρχονται από την 

αµπελουργική ζώνη της Νάουσας, ενώ οι υπόλοιποι από τις ζώνες της Ραψάνης, της Όσσας και του 

Βελβεντού. 

Οι βιότυποι αυτοί παρουσιάζουν πολύ ενδιαφέροντα αµπελοκοµικά χαρακτηριστικά (καλή 

σχέση ποιότητας-ποσότητας) αφού βασικό κριτήριο επιλογής τους στάθηκε η χαµηλή τους 

παραγωγικότητα και η καλή τους υγειονοµική κατάσταση. Επίσης, από τη διαδικασία οινολογικής 

αξιολόγησης τους προέκυψαν σαφείς ενδείξεις διαφοροποίησης τους ως προς το αρωµατικό και 

φαινολικό δυναµικό των οίνων που δύνανται να παράγουν. Τα στοιχεία της µελέτης υποδηλώνουν ότι, 

οι συγκεκριµένοι βιότυποι-πιθανοί κλώνοι-της ποικιλίας, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις 

αναµπελώσεις, ο καθένας µόνος του ή σε συνδυασµό, αποτελώντας ένα επιπλέον εργαλείο στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητα των κρασιών του Ξινόµαυρου.  

Χηµική σύσταση σταφυλών-οίνων 

Τα υφιστάµενα επιστηµονικά δεδοµένα για την ποικιλία τεκµηριώνουν την άποψη ότι η 

ονοµασία της «ξινό-µαύρο» συνάδει µε τα βασικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων της. 

Όξινος χαρακτήρας (ξινό), φαινολικός πλούτος και ικανοποιητική ωρίµανση (µαύρο), στοιχεία που 

προϊδεάζουν για ένα ρωµαλέο κρασί µε διάρκεια και αντοχή στο χρόνο, όπως πράγµατι συµβαίνει µε 

τους οίνους της ποικιλίας. 

Σχετικά µε τον όξινο χαρακτήρα, αυτός συσχετίζεται µε την ικανότητα της ποικιλίας να 

βιοσυνθέτει-συσσωρεύει πολύ υψηλές ποσότητες τρυγικού οξέος, το οποίο είναι από τα ισχυρότερα 

των οξέων που απαντώνται στο γλεύκος των σταφυλιών, και µάλιστα σε συγκεντρώσεις 

υπερδιπλάσιες εκείνων του µηλικού οξέος. Ο όξινος χαρακτήρας των σταφυλιών και των οίνων της 

ποικιλίας δεν εξαρτάται από το βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών αλλά ρυθµίζεται από µια σειρά 

παραµέτρων που σχετίζονται µε τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της χρονιάς, το φορτίο των 

πρέµνων και τον τύπο του εδάφους του αµπελώνα. Σε χρονιές που επικρατούν ξηροθερµικές συνθήκες 

ο όξινος χαρακτήρας της ποικιλίας ατονεί, ενώ αντίθετα, όταν έχουµε πολλές βροχοπτώσεις, κυρίως 

µετά τον περκασµό, η χηµική οξύτητα αυξάνεται.12,16 Η µείωση του φορτίου ανά πρέµνο και ο τύπος 
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του εδάφους (παρουσία ανθρακικού ασβεστίου) δρούν ρυθµιστικά επί του όξινου χαρακτήρα (µείωση) 

καθώς, αφενός, ευνοούν τον εµπλουτισµό των ραγών µε το ισχυρά βασικό κάλιο (φυσική 

εξουδετέρωση οξύτητας), αφετέρου, µεταβάλλουν τον µεταβολισµό του φυτού στην κατεύθυνση της 

παραγωγή υψηλότερων συγκεντρώσεων µηλικού οξέος και µείωση του λόγου τρυγικό προς µηλικό 

οξύ (ρύθµιση pH).17,18  

Αναφορικά µε τον φαινολικό πλούτο της ποικιλίας, τα επιστηµονικά δεδοµένα υποστηρίζουν 

ότι αυτός συσχετίζεται κυρίως µε την παρουσία ταννοειδών ουσιών στις σταφυλές και τα γίγαρτα, 

παρά µε την παρουσία χρωστικών (ανθοκυάνες) στους φλοιούς των σταφυλιών. Τα σταφύλια και οι 

οίνοι της ποικιλίας «ξινόµαυρο» είναι γενικώς φτωχοί έως και πολύ φτωχοί σε χρωστικές, ενώ 

γενικώς, η παρουσία ταννοειδών ενώσεων είναι αυξηµένη.19  

Το βαθύ ερυθρό χρώµα, σχεδόν µαύρο, που αποκτούν σε ορισµένες περιπτώσεις οι οίνοι της 

Νάουσας και η αξιοσηµείωτη σταθερότητα του στο χρόνο είναι αποτέλεσµα: α) του υψηλού βαθµού 

εκχυλισιµότητας από τους φλοιούς που εµφανίζουν (σε ορισµένες περιπτώσεις) οι φαινολικές ουσίες 

συνολικά, β) του υψηλού βαθµού ιονισµού των ανθοκυανών (ένταση χρώµατος) και γ) της υψηλής 

περιεκτικότητας σε τανίνες και του µεγάλου βαθµού συµπλοκοποίησης των ανθοκυανών µε αυτές 

(διατήρηση χρώµατος). Όπως και στην περίπτωση του όξινου χαρακτήρα της ποικιλίας, η 

περιεκτικότητα  των σταφυλιών και των παραγόµενων οίνων σε χρωστικές δεν εξαρτάται απαραίτητα 

από το βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών, αλλά ρυθµίζεται από µια σειρά παραγόντων που 

σχετίζονται µε τα κλιµατολογικά χαρακτηριστικά της χρονιάς (ξηροθερµικές συνθήκες ή 

βροχοπτώσεις µετά τον περκασµό), τον τύπο του εδάφους του) και την ακολουθούµενη λιπαντική 

τεχνική.12,18,19,20 Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τη συγκέντρωση των χρωστικών και τανινών στους 

φλοιούς, αλλά κυρίως το βαθµό εκχυλισιµότητά τους στον οίνο. 

Ο έντονα τανικός χαρακτήρας της ποικιλίας προσδιορίζει το «ρωµαλέο» χαρακτήρα των οίνων 

της και καθιστά δυνατή τη µακρόχρονη παλαίωσή τους.12 Επιπλέον, τα υφιστάµενα επιστηµονικά 

δεδοµένα υποδηλώνουν ότι η ποσοτική παρουσία των ταννοειδών ουσιών και η προέλευση τους 

(φλοιοί, ράγες, γίγαρτα), διαµορφώνουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τα «εν γένει» οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των οίνων. Και στην περίπτωση των τανινών, η ποιοτική και ποσοτική σύσταση δεν 

συσχετίζεται άµεσα µε τη βιοµηχανική ωριµότητα των σταφυλιών αλλά ρυθµίζεται από µια σειρά 

παραµέτρων οι οποίοι εκτός των προαναφερθέντων για τις χρωστικές (ξηροθερµικές συνθήκες ή 

βροχοπτώσεις µετά τον περκασµό, τύπος εδάφους του αµπελώνα, ακολουθούµενη λιπαντική τεχνική) 

σχετίζονται επίσης µε το φορτίο ανά πρέµνο και το υποκείµενο.17,21 Τα δεδοµένα τεκµηριώνουν ότι η 

µείωση του φορτίου έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του φαινολικού πλούτου των σταφυλιών και την 

αυξηµένη εκχυλισµατικότητά τους στον οίνο. Η δε επιλογή του υποκειµένου είναι, σε συνάρτηση µε 

τον τύπο του εδάφους, κρίσιµη. Όταν οι εδαφικές συνθήκες το επιτρέπουν (περιεκτικότητα του 

εδάφους σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο µικρότερη του 15%), η επιλογή του R110 οδηγεί στην 
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παραγωγή οίνων µε πλουσιότερη δοµή και σώµα (φαινολικός πλούτος), ενώ αντίθετα το 41β δίνει πιο 

«ραφινάτα» κρασιά. 

Τέλος, τα υφιστάµενα επιστηµονικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι το «ξινόµαυρο» δεν συγκαταλέγεται 

στις θεωρούµενες ως αρωµατικές ποικιλίες.22  Συνήθως, το άρωµα των οίνων της ποικιλίας στη 

νεότητά τους είναι µάλλον διακριτικό, αλλά και ιδιαίτερο. Η ένταση και ο χαρακτήρας του αρώµατος 

(φρουτώδεις χαρακτήρες) διαµορφώνονται κυρίως από την παρουσία συστατικών του δευτερογενούς 

αρώµατος ή αρώµατος της ζύµωσης (οξικοί εστέρες αλκοολών και εστέρες λιπαρών οξέων), ενώ τα 

ποικιλιακά χαρακτηριστικά περιορίζονται στην εµφάνιση ιδιαίτερων οσµών που θυµίζουν 

ντοµατοπολτό και ελιά, χαρακτήρες για τους οποίους µέχρι σήµερα δεν κατέστη δυνατή η συσχέτιση 

µε συγκεκριµένες χηµικές ενώσεις ή τύπους ενώσεων. Η αναγνώριση και τεκµηρίωση της παρουσίας 

ενός σχετικά αυξηµένου αρωµατικού δυναµικού από φαινολικά και τερπενικά γλυκοζιτικά παράγωγα 

στους φλοιούς των σταφυλιών της ποικιλίας, ερµηνεύει σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι, στην 

ωριµότητά τους και µετά από παλαίωση οι οίνοι της ποικιλίας αναπτύσσουν συνήθως µία παλέτα 

σύνθετων αρωµάτων όπου οι τυπικοί αρωµατικοί χαρακτήρες συµπλέκονται µε φρουτώδη 

χαρακτηριστικά και γλυκούς χαρακτήρες που θυµίζουν δαµάσκηνα, µαρµελάδα, µέλι κλπ. Όµως, και 

πάλι, ο ρόλος επιµέρους συστατικών στη διαµόρφωση του αρώµατος και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του κλάσµατος των πρόδροµων αρωµατικών 

ενώσεων στο σταφύλι δεν έχουν αποσαφηνιστεί µέχρι σήµερα. Εκείνο που τα υφιστάµενα δεδοµένα 

υποδηλώνουν είναι ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ αρωµατικού δυναµικού των οίνων (ελεύθερο 

άρωµα, πρόδροµες αρωµατικές ενώσεις) και των παραγόντων υποκείµενο, φορτίο ανά πρέµνο και 

τύπος εδάφους22.



 16 

3β. Επιµέρους οικοσυστήµατα. 

Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια για την επιστηµονική τεκµηρίωση της παρουσίας 

επιµέρους οικοσυστηµάτων εντός της ζώνης της Νάουσας έγινε την περίοδο 1987-89 όταν ο 

∆ιεπαγγελµατικός Σύνδεσµος Νάουσας ζήτησε τη συνδροµή του Ινστιτούτου Οίνου στη διερεύνηση 

των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών και των οίνων που παράγονταν από αµπελοτεµάχια 

που παρουσίαζαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους και που το καθένα από αυτά αντιπροσώπευε ένα 

σηµαντικό ποσοστό αµπελώνων της Νάουσας23. Ήταν η πρώτη φορά που η επιστηµονική έρευνα α) 

ανέδειξε την παρουσία διαφορετικών οικοσυστηµάτων εντός της ζώνης της Νάουσας, β) προσδιόρισε 

τον τρόπο που τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας παραλλάσσουν σε διαφορετικά 

οικοσυστήµατα και γ) προδιέγραψε µε σαφήνεια ορισµένους από τους παράγοντες (έδαφος, 

υγρασιακό καθεστώς, υποκείµενο) που συµβάλλουν στη διαµόρφωση και ανάδειξή τους.17  Σε πρώτη 

φάση σε επίπεδο µεµονωµένων αµπελώνων.  

Η προσπάθεια εκείνη συνεχίστηκε και επεκτάθηκε, αργότερα, τις περιόδους 1992-1993 και 

1994-1996, στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ Ι & ΙΙ) µε 

την υλοποίηση δύο έργων µε τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας 

V.Q.P.R.D.».24,25 Στηριζόµενη στα ευρήµατα και τις υποδείξεις της πρώτης µελέτης, η νέα προσέγγιση 

του θέµατος προσπάθησε α) να συµπληρώσει τα υφιστάµενα κενά (εκπόνηση φυσιογραφικής και 

εδαφολογικής µελέτης της ζώνης26, συλλογή κλιµατικών δεδοµένων υποπεριοχών, δεδοµένων για το 

υγρασιακό καθεστώς επιµέρους αµπελώνων κ.λ.π.) β) να τεκµηριώσει την παρουσία εντός της ζώνης 

διακριτών υποπεριοχών µε ενιαία εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά, γ) να περιγράψει µε σαφήνεια τον 

τρόπο έκφρασης της ποικιλίας στα επιµέρους οικοσυστήµατα και δ) να διερευνήσει και να 

αποκωδικοποιήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι επιµέρους παράγοντες που διαµορφώνουν ένα 

οικοσύστηµα (έδαφος-κλίµα-φυτό) επηρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων της ποικιλίας 

(βλέπε επόµενο κεφάλαιο). Στόχους που κατάφερε να υλοποιήσει σε πολύ µεγάλο βαθµό, όχι όµως 

πλήρως. Και τούτο γιατί, τελικά, η αξιολόγηση του οινικού δυναµικού της ποικιλίας περιορίστηκε σε 

έξι διευρυµένες υποπεριοχές ενδιαφέροντος της συγκεκριµένης µελέτης και όχι στο σύνολο των 

ενιαίων εδαφοκλιµατικά περιοχών της ζώνης. 

Παρά τις ατέλειες και τους περιορισµούς των επιµέρους προσεγγίσεων, η συνδυασµένη 

αξιολόγηση α) των δεδοµένων στα οποία στηρίχθηκαν (εδαφολογικός χάρτης ζώνης και εδαφολογικά 

στοιχεία επιµέρους αµπελώνων) και β) των ευρηµάτων που προέκυψαν από αυτές (αναλυτικά και 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πειραµατικών οίνων) τεκµηριώνει την παρουσία εντός της ζώνης 

δεκατριών (13) υποπεριοχών, µε ενιαία εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά, από τις οποίες παράγονται 

οίνοι µε οργανοληπτικούς χαρακτήρες που παραλλάσσουν µεταξύ τους σε διαφορετικό βαθµό 

(χαρακτήρας αλλά και ένταση χαρακτήρων).  Στη ζώνη της Νάουσας υπάρχουν αµπελώνες ή/και 

υποπεριοχές που πληρούν τις προϋποθέσεις για να δώσουν οίνους «Νάουσα» άριστης ποιότητας. 

Οίνους πλούσιους αρωµατικά, µε δυνατότητα µακροχρόνιας παλαίωσης. Αµπελώνες ή/και 
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υποπεριοχές που δίνουν οίνους µε πλούσιους αρωµατικούς χαρακτήρες, αντιπροσωπευτικούς  της 

προέλευσης τους (τυπικούς, καλούς «Νάουσα») αλλά µε µικρότερη αντοχή στο χρόνο.  Και άλλοι που 

δίνουν οίνους µε υποδεέστερα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή και ακατάλληλους να φέρουν την ένδειξη 

Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα». Τα επιστηµονικά δεδοµένα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια 

αποσαφηνίζουν ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες οίνων σχετίζονται µε την παρουσία αµπελώνων, οι 

οποίοι βρίσκονται διάσπαρτοι στις υποπεριοχές της ζώνης, µε εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά τα 

οποία είτε δυσκολεύουν την προσαρµογή της ποικιλίας (π.χ. όξινα εδάφη-ακατάλληλα για την 

ποικιλία, ψυχρό κλίµα-δυσκολία ωρίµανσης), είτε απαιτούν την εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών για 

να µπορέσει η ποικιλία να προσεγγίσει υψηλά ποιοτικά επίπεδα (π.χ. παρουσία αδιεπέραστου 

ορίζοντα, πολύ υψηλή παρουσία ανθρακικού ασβεστίου).   

 

3β1. Το κλίµα της Νάουσας 

Ο κύριος κορµός της αµπελουργικής ζώνης της Νάουσας βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 

περίπου 40,6ο και γεωγραφικό µήκος 22,17ο , και σε υψόµετρο που ξεκινά από τα 80µ και φθάνει τα 

350µ., παρουσιάζει δε έντονο ανάγλυφο. 

Το κλίµα της περιοχής χαρακτηρίζεται κατά την κλίµακα Koeppen, ως εύκρατο µεσογειακό, µε 

τάσεις ηπειρωτικού κλίµατος27. Οι βροχοπτώσεις φθάνουν τα 650 mm, και κατανέµονται κυρίως στη 

διάρκεια του φθινοπώρου-χειµώνα, ενώ το άθροισµα των βαθµοηµερών ξεπερνά τις  2005 dj  και το 

άθροισµα των ωρών ηλιοφάνειας  τις 2000 ώρες. Κλιµατολογικές συνθήκες οι οποίες ευνοούν την 

ωρίµανση των περισσότερων ποικιλιών28. Η θεωρητική εξατµισοδιαπνοή βρίσκεται στα ίδια επίπεδα 

µε την βροχόπτωση τους χειµερινούς µήνες, ενώ υπερέχει την βλαστική περίοδο µε σηµαντική 

έλλειψη διαθέσιµης υγρασίας.  

Η επεξεργασία των διαθέσιµων κλιµατολογικών δεδοµένων που προήλθαν από το Ινστιτούτο 

Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νάουσας και τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή της Ν. Ταβερναράκη12, επιβεβαίωσε 

την ύπαρξη διαφορών µεταξύ των περιοχών της ζώνης, όσον αφορά τη θερµοκρασία. Οι 

παρατηρούµενες διαφορές στη µέση θερµοκρασία φαίνεται ότι σχετίζονται κυρίως µε το υψόµετρο, 

ενώ οι υπάρχουσες διαφορές µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης θερµοκρασίας όπως και οι µέρες όπου η 

θερµοκρασία ξεπερνά τους 30ο C σχετίζονται κυρίως µε την έκθεση.  

∆ιαφορές επίσης παρατηρούνται και στο ύψος των βροχοπτώσεων και κυρίως στο συνολικό 

ύψος, οι οποίες σχετίζονται επίσης µε το υψόµετρο.  

∆ιαφορές παρατηρούνται και στον ηλιοθερµικό δείκτη του Huglin (ΗΙ=Σ(Tmj-10)+(Tmaxj-

10)/2*Κ (Κ=1,02), ο οποίος υπολογιζόµενος από ¼ ως 30/9 σχετίζεται άµεσα µε την ικανότητα για 

φωτοσύνθεση και ανάπτυξη των βλαστών, όπως και µε την πρωιµότητα της έκπτυξης όταν αυτός 

αναφέρεται στην περίοδο από 1/1 ως 30/4. 
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Η επεξεργασία όλων των δεδοµένων που συλλέχθηκαν σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα του 

υψόµετρου και της έκθεσης, συνηγορούν στη διάκριση της αµπελουργικής ζώνης σε 6 «κλιµατικές» 

περιοχές. 

Η πρώτη περιοχή αφορά το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα της Φυτειάς και τους ορεινούς αµπελώνες 

της Νάουσας (προς Αρκοχώρι), και θεωρείται η πιο ψυχρή περιοχή της ζώνης, κύρια λόγω υψοµέτρου 

(>350 µ) και έκθεσης, καθώς και η περιοχή µε τις υψηλότερες βροχοπτώσεις κατά τη βλαστική 

περίοδο (200-450 mm). Η περιοχή αυτή έχει το µικρότερο ηλιοθερµικό δείκτη του Huglin (1/4-30/9: 

2.200-2.500) καθώς και το µικρότερο ηλιοθερµικό άθροισµα της ζώνης (1/1-31/4), που σχετίζεται 

άµεσα µε την όψιµη εκβλάστηση της αµπέλου.  

Η δεύτερη περιοχή αφορά τα ∆ιαµερίσµατα Τριλόφου (η πιο ζεστή περιοχή της ζώνης) και 

Στενηµάχου που θεωρούνται από τις θερµότερες περιοχές της ζώνης (κυρίως το διάστηµα που 

µεσολαβεί από την έναρξη του περκασµού έως την ωρίµανση του Ξινόµαυρου). Οι αµπελώνες της 

περιοχής αυτής έχουν χαµηλό υψόµετρο (100-150 µ.), παρουσιάζουν το υψηλότερο ηλιοθερµικό 

άθροισµα (1/1-31/3) που σχετίζεται µε την πρώιµη εκβλάστηση και τον υψηλότερο δείκτη Huglin 

(2570-2860), ενώ εδώ παρατηρούνται και οι περισσότερες ηµέρες που η µέση θερµοκρασία ξεπερνά 

τους 30ο C, κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης του σταφυλιού.  

Η τρίτη περιοχή είναι αυτή του λόφου της Γάστρας που καταλήγει στον Κοπανό και τα 

Λευκάδια, και εν µέρει του λόφου του Παλιοκαλιά, µε υψόµετρο που ξεκινά από τα 100 µέτρα και 

φθάνει τα 200 µ., κυρίως ανατολικής έκθεσης, µε µέτρια βροχόπτωση, δεύτερη σε πρωιµότητα 

έκπτυξης περιοχή, δεύτερη όσον αφορά το ύψος του ηλιοθερµικού δείκτη (2.500-2.750). 

Η τέταρτη περιοχή περιλαµβάνει το δηµοτικό διαµέρισµα της Μαρίνας και κυρίως των 

περιοχών νότια-νοτιοδυτικά του οικισµού και των περιοχών του Γιαννακοχωρίου που γειτνιάζουν µε 

αυτές. Περιοχή αρκετά πρώιµη µε υψόµετρο που ξεκινά από τα 150 µ και φθάνει τα 200 µ. και µε 

ανατολική κυρίως έκθεση.  

Η πέµπτη περιοχή είναι αυτή της υπόλοιπης Νάουσας (Στράντζα, Ράµνιστα), Ράµνιστα 

Γιαννακοχωρίου, Ράµνιστα Μαρίνας, µε υψόµετρο που κυµαίνεται από τα 120-170 µέτρα µε 

ενδιάµεσα κλιµατικά χαρακτηριστικά, ενώ η τελευταία περιοχή είναι αυτή των υψωµάτων του 

Γιαννακοχωρίου (Κτήµα Κυρ Γιάννη), και των Πολλών Νερών, αµέσως µετά τη Φυτειά ψυχρότερες 

περιοχές, µε τον ηλιοθερµικό δείκτη να κυµαίνεται µεταξύ 2.500-2.750 µονάδων. 

 

3β2. Εδαφικά Χαρακτηριστικά της Ζώνης 

Με βάση τα δεδοµένα που προκύπτουν από την φυσιογραφική και εδαφολογική µελέτη της 

αµπελουργικής ζώνης της Νάουσας που πραγµατοποιήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρµοσµένης 

Εδαφολογίας και το Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης του Α.Π.Θ26., φαίνεται ότι τα εδάφη γενικά της 

ζώνης προέρχονται από διάφορους γεωλογικούς σχηµατισµούς. 
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Πιο συγκεκριµένα η περιοχή των Πολλών Νερών-Μαρίνας-Γιαννακοχωρίου αποτελείται από 

σύναγµα τραχει-ανδεσιτικό του Λουτροχωρίου, σερπεντίνες, δολερίτες και συνδεδεµένα ηφαιστειακά 

πετρώµατα, µάρµαρα, σχιστόλιθους, παλαιές αναβαθµίδες µε προχώµατα, παλαιές αποθέσεις 

κροκαλλοπαγών, κώνους και χαµηλές αναβαθµίδες στους πρόβουνους, καθώς και από σύγχρονες 

προσχώσεις, ανάλογα µε την υποπεριοχή. 

Η περιοχή νότια του Γιαννακοχωρίου -Νάουσα- Λευκάδια-Κοπανός- και βόρεια της 

Στενηµάχου αποτελείται από παλαιές αποθέσεις κροκαλλοπαγών της Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου 

περιόδου, σερπεντίνες, δολερίτες και συνδεδεµένα ηφαιστειακά πετρώµατα, λατυποπαγή, 

λατυποπαγείς ασβεστόλιθους και πλακώδεις ασβεστόλιθους, κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους της 

Πελαγονικής ζώνης, λατυποπαγή και κόκκινους σχιστόλιθους, τραβερτίνες, κώνους και χαµηλές 

αναβαθµίδες, καθώς και από σύγχρονες προσχώσεις, ανάλογα µε την υποπεριοχή. 

Η περιοχή της Στενηµάχου-Τριλόφου-Φυτειάς αποτελείται από φλύσχη της Στενηµάχου, 

µαργαικούς ασβεστόλιθους, λατυποπαγή και κόκκινους σχιστόλιθους, τόφφους φλυσχοειδείς 

λατυποπαγείς, σερπεντίνες, παλαιές αποθέσεις κροκαλλοπαγών της Πλειοκαίνου-Πλειστοκαίνου 

περιόδου, κώνους και χαµηλές αναβαθµίδες στους πρόβουνους, καθώς και από σύγχρονες 

προσχώσεις, ανάλογα µε την υποπεριοχή. 

Τα εδάφη της ζώνης είναι στην πλειονότητά τους ουδέτερης ως αλκαλικής αντίδρασης (µε 

εξαίρεση κάποιες περιοχές των Πολλών Νερών όπου µέχρι τα 60 cm τα εδάφη είναι όξινα). 

Το ανθρακικό ασβέστιο (ολικό και ενεργό) βρίσκεται γενικά σε υψηλά επίπεδα, µε εξαίρεση 

τις περιοχές που επικρατούν τα οφιολιθικά πετρώµατα όπου λείπει τελείως ή είναι σε πολύ χαµηλό 

ποσοστό (όπου υπάρχουν τραβερτίνες). 

Η εναλλακτική ικανότητα των εδαφών της ζώνης είναι γενικά καλή, λόγω της παρουσίας 

µεγάλου ποσοστού σµεκτιτών στα ορυκτά της αργίλου, ενώ η παρουσία τόσο του εναλλακτικού 

ασβεστίου όσο και του εναλλακτικού µαγνησίου είναι ικανοποιητική έως υψηλή. Αντίθετα το 

εναλλακτικό κάλιο εµφανίζεται γενικά σε χαµηλά επίπεδα και χρήζει ενίσχυσης. 

Η οργανική ουσία είναι γενικά ικανοποιητική στους επιφανειακούς ορίζοντες και µειώνεται 

πολύ µε το βάθος, όπως είναι αναµενόµενο. Η οργανική ουσία των εδαφών της ζώνης, στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων, είναι ικανή να τροφοδοτήσει τα φυτά µε το απαραίτητο για την 

ανάπτυξή τους άζωτο, χωρίς να χρειάζεται συµπληρωµατική αζωτούχος λίπανση. Αντίθετα οι 

αζωτούχες λιπάνσεις όπου εφαρµόζονται στη ζώνη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αποβαίνουν 

επιζήµιες στην ποιότητα των παραγόµενων σταφυλιών.  

Από τα ιχνοστοιχεία στο έδαφος, ο σίδηρος βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες, το µαγγάνιο σε 

ικανοποιητικές έως υψηλές, ο ψευδάργυρος γενικά σε χαµηλά επίπεδα, το βόριο σε χαµηλά έως 

υψηλά επίπεδα ανάλογα µε την τοµή. 
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3β3. ∆ιάκριση ενιαίων υποπεριοχών εντός της Ζώνης 

Η µελέτη όλων των διαθέσιµων χαρακτηριστικών του εδάφους, επέτρεψε αρχικά τη διάκριση 

της ζώνης σε 20 υποπεριοχές. 

Η πρώτη αυτή διάκριση έλαβε υπόψη της όλες τις λεπτοµέρειες που διαφοροποιούν τη µία 

περιοχή από την άλλη και που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να διαφοροποιούν και την ποιότητα των 

παραγόµενων οίνων. 

Η περαιτέρω µελέτη των στοιχείων του εδάφους (µητρικό υλικό, τύπος εδάφους, µηχανική 

σύσταση, περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο, pH, ανάγλυφο) σε συνδυασµό µε τα στοιχεία του 

κλίµατος και τη συστηµατική και συγκριτική καταγραφή των υφιστάµενων αναλυτικών και 

οργανοληπτικών δεδοµένων σε σταφυλές και οίνους (πειραµατικούς ή βιοµηχανικούς) από επιµέρους 

αµπελοτεµάχια, επέτρεψε την ενοποίηση υποπεριοχών, µε το σκεπτικό ότι οι µεταξύ τους υφιστάµενες 

εδαφικές και κλιµατολογικές διαφορές δεν είναι σηµαντικές, ώστε να διαφοροποιούν την ποιότητα 

των κρασιών. 

Έτσι οι 20 υποπεριοχές µειώθηκαν στις ακόλουθες 13. 

 

1.Φυτειά, εδαφοτοµές Τ8, Τ9, Τ10 
Περιλαµβάνει τους αµπελώνες που βρίσκονται στο δηµοτικό διαµέρισµα της Φυτειάς (Τοµές 

8,9 και 10 της εδαφολογικής µελέτης), αριστερά και δεξιά του κεντρικού δρόµου Τριλόφου-Φυτειάς. 

Θεωρείται η πιο ψυχρή περιοχή της ζώνης, κύρια λόγω υψοµέτρου (>350 µ) και έκθεσης (βορινής ως 

βορειοανατολικής και σε µικρότερο βαθµό νοτιοανατολικής), καθώς και η περιοχή µε τις υψηλότερες 

βροχοπτώσεις κατά τη βλαστική περίοδο (200-450 mm). Η περιοχή αυτή έχει το µικρότερο 

ηλιοθερµικό δείκτη του Huglin (1/4-30/9: 2.200-2.500) καθώς και το µικρότερο ηλιοθερµικό 

άθροισµα της ζώνης (1/1-31/4), που σχετίζεται άµεσα µε την όψιµη εκβλάστηση της αµπέλου. Με 

βάση τους δείκτες πρωιµότητας (σάκχαρα-οξέα) επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι η Φυτειά είναι η 

οψιµότερη περιοχή της ζώνης, αφού το Ξινόµαυρο εµφανίζει τη µικρότερη περιεκτικότητα σε 

σάκχαρα και την υψηλότερη οξύτητα της ζώνης. Η κλίση των αµπελώνων των περιοχών αυτών σε 

ορισµένες περιπτώσεις φθάνει το 18%, κάτι που ιδιαίτερα στην περίπτωση των αµπελώνων 

νοτιοανατολικής έκθεσης αποτελεί πλεονέκτηµα. Το γεωλογικό υλικό είναι κυρίως οφιολιθικό 

(τόφφοι φλυσχοειδείς-λατυποπαγείς, εναλλάξ µε σερπεντίνες). Τα εδάφη της περιοχής 

χαρακτηρίζονται ως µέσης µηχανικής σύστασης κυρίως και ανήκουν στα Inceptisols. Περιέχουν λίγα 

χαλίκια επιφανειακά και αρκετούς λίθους µετά τα 25 cm. Είναι εδάφη σχεδόν ουδέτερης αντίδρασης, 

µε εξαίρεση τις περιοχές Κουµπολάκ, Καρατζούλα, Αγ. Θεόδωρος, Βαρσιά που είναι ελαφρά όξινα, 

συνήθως πλούσια σε µαγνήσιο, µε λίγο κάλιο. Το ολικό ανθρακικό ασβέστιο είναι λίγο, συνήθως 

µικρότερο του 2% στο βάθος που αναπτύσσεται το ριζικό σύστηµα, µε εξαίρεση την τοµή Τ10, όπου 

στο βάθος των 20-40cm παρατηρείται 15% ολικό ανθρακικό (9% ενεργό), ενώ µετά τα 40cm δεν 

υπάρχει καθόλου. Το ριζικό σύστηµα στα εδάφη αυτά είναι αρκετά επιφανειακό, συνήθως 
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περιορίζεται στα πρώτα 40 εκ και σε ορισµένες περιπτώσεις σε λιγότερο από 30 εκ. βάθος. Οι 

αµπελώνες της Φυτειάς εµφανίζονται µε µειωµένα αποθέµατα σε ενέργεια και θρεπτικά, ενώ τα 

αποθέµατα σε νερό επηρεάζονται άµεσα από τις κλιµατολογικές συνθήκες της χρονιάς.12 

Οίνοι: 

Λόγω υψοµέτρου, αλλά και των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν στους αµπελώνες της 

περιοχής, τις περισσότερες χρονιές το ξινόµαυρο παρουσιάζει δυσκολία στην ωρίµανση των 

σταφυλιών (συσσώρευση σακχάρων). Ως αποτέλεσµα, οι οίνοι από τη Φυτειά εµφανίζονται συνήθως 

µε χαµηλότερο αλκοολικό τίτλο από το µέσο όρο της ζώνης. Χρωµατικά, κάποιες χρονιές ιδιαίτερα 

ξηροθερµικές εµφανίζονται µε  µεγάλη περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες, σκουρόχρωµοι, συνήθως όµως 

υστερούν σε χρώµα. Αρωµατικά, οι οίνοι παρουσιάζουν συστηµατικά έντονα φρουτώδεις χαρακτήρες 

(κόκκινα φρούτα δάσους) γεγονός που αποτελεί στοιχείο ποιότητας για τους οίνους και, ενδεχοµένως, 

να συνδέεται µε τη φύση των εδαφών της περιοχής (εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης), όταν η 

ωρίµανση των σταφυλιών είναι ικανοποιητική. ∆ιαφορετικά υπερτερούν οι χορτώδεις, άγουροι 

χαρακτήρες. Γευστικά, στις περισσότερες χρονιές, υστερούν σε δοµή και σώµα µε αποτέλεσµα να 

υπερτονίζονται ο όξινος και ο τανικός χαρακτήρας των οίνων, γεγονός που δεν συνάδει µε έναν 

«Νάουσα» ποιότητας. Όµως, σε πολύ ξηρικές χρονιές, λόγω ορθολογικότερης υδατικής θρέψης των 

φυτών, η διαδικασία ωρίµανσης βελτιστοποιείται µε αποτέλεσµα οι παραγόµενοι οίνοι να αποκτούν 

επιπλέον δοµή και σώµα, ισορροπηµένη γεύση και προοπτική παλαίωσης, χαρακτηριστικά ενός καλού 

οίνου Νάουσα.  

2.Περιοχή που οριοθετείται από τον οδικό άξονα Βέροιας-Νάουσας και Πατρίδας-Τριλόφου. 

Περιλαµβάνει τις περιοχές: Τρίλοφος (Τούρκος, Κοτσιά, Αγ. Τρύφωνας, Αυλαγάς,  Μπατάλια, 

Τούµπα, Φυσιόη, Καψούρα) Στενήµαχος (Ροδιά, Θράψα, Αγ. Κωνσταντίνος), Νάουσα (Σµίξη), 

εδαφοτοµές Σ1, Τ1, Τ3, Τ4 

Σχεδόν επίπεδη περιοχή ως µε µικρή κλίση, µε χαµηλό υψόµετρο (100 µ), η οποία θεωρείται 

από τις θερµές περιοχές της ζώνης (κυρίως το διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρξη του 

περκασµού έως την ωρίµανση του Ξινόµαυρου). Εδώ, όπως και στην επόµενη περιοχή, 

παρατηρούνται και οι περισσότερες ηµέρες που η µέση θερµοκρασία ξεπερνά τους 30ο C, κατά τη 

διάρκεια της ωρίµανσης του σταφυλιού. Η περιοχή αποτελείται από εδάφη σε κώνους και χαµηλές 

αναβαθµίδες στους πρόβουνους, αλλά και από παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών, µε µητρικό υλικό 

ανάµικτο από τεµάχια φλύσχη, ασβεστόλιθου και οφιόλιθων. Τα εδάφη ανήκουν στην κατηγορία των 

Alfisols. Χαρακτηριστικό των εδαφών αυτών είναι η ύπαρξη αρκετής αργίλου µετά τα 20 cm και 

sliken sides (ιδιαίτερα όσο πλησιάζουµε στον οδικό άξονα Βέροιας-Νάουσας και προς τη Στενήµαχο), 

που έχουν ως αποτέλεσµα την επιφανειακή συγκέντρωση του ριζικού συστήµατος. Είναι εδάφη µέσης 

µηχανικής σύστασης στα πρώτα 20 cm και βαριάς συνήθως στη συνέχεια, αλκαλικής αντίδρασης σε 

όλο το βάθος τους, χωρίς ανθρακικό ασβέστιο. ∆ιάσπαρτα απαντώνται αµπελώνες ελαφρύτερης 

µηχανικής σύστασης (Μπατάλια, Αυλαγάς, Καψούρα), καθώς και αµπελώνες µε ανθρακικό ασβέστιο 
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(Φυτιώτικα, Τούµπα-Αυλαγάς, Μπατάλια), όπου διαφοροποιείται η ποιότητα των παραγόµενων 

κρασιών. Aπό τη Στενήµαχο και προς τον Τρίλοφο υπάρχει µία αύξηση του εναλλακτικού µαγνησίου 

των εδαφών και µείωση του εναλλακτικού ασβεστίου και του καλίου (οι τοµές Τ3 και Τ1 του 

Τριλόφου σχεδόν απασβεστωµένες). Η οργανική ουσία είναι σηµαντική στα 50 πρώτα εκατοστά και 

µειώνεται στη συνέχεια, ενώ το ριζικό σύστηµα συγκεντρώνεται στα πρώτα 50 cm. Πρόκειται για 

εδάφη πλούσια σε εναλλακτικό µαγνήσιο κανονικά σε εναλλακτικό ασβέστιο και φτωχά σε κάλιο, µε 

υψηλά ενεργειακά και θρεπτικά αποθέµατα, στα οποία ο παράγοντας υγρασιακή θρέψη αλλά και τα 

επίπεδα της θερµοκρασίας την περίοδο της ωρίµανσης είναι οι ρυθµιστές της ποιότητας των 

σταφυλιών.   

Οίνοι:  
Λόγω υψοµέτρου, αλλά και των γενικότερων συνθηκών που επικρατούν στους αµπελώνες της περιοχής 

(υψηλότερες θερµοκρασίες), το ξινόµαυρο εµφανίζεται γενικά πρώιµο, γεγονός που ευνοεί την παραγωγή οίνων 

µε υψηλό αλκοολικό τίτλο και ικανοποιητική οξύτητα. Χρωµατικά, εµφανίζονται µε µέτριο έως ικανοποιητικό 

ερυθρό χρώµα, παρόλο που η περιεκτικότητα τους σε ανθοκυάνες είναι συνήθως χαµηλή (µε εξαίρεση 

ορισµένους αµπελώνες, µέτρια βαριάς µηχανικής σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο οι οποίοι παράγουν έντονα 

ερυθρούς οίνους).  Αρωµατικά, οι οίνοι δεν παρουσιάζουν έντονα πρωτογενή αρώµατα (φρουτώδεις 

χαρακτήρες), είναι πιο ουδέτεροι. Γευστικά, εµφανίζονται συνήθως µε περισσότερο σώµα, καλύτερη δοµή και 

ικανοποιητικότερη γευστική ισορροπία συγκριτικά µε τους οίνους της προηγούµενης περιοχής, όµως γενικώς, 

χαρακτηρίζονται ως «ελαφριά» κρασιά, που δεν επιδέχονται µεγάλη παλαίωση, µε εξαίρεση ορισµένους 

αµπελώνες που βρίσκονται σε εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο, οι οποίοι παράγουν πληθωρικά κρασιά. Οι 

παραπάνω παρατηρήσεις σχετικά µε την αρωµατική και γευστική υφή των οίνων καθώς και το χρώµα τους 

µπορούν να συσχετιστούν µε τους τύπους των εδαφών που γενικά κυριαρχούν στην περιοχή (αργιλλώδη χωρίς 

ανθρακικό ασβέστιο), αλλά και µε την πλούσια υδατική θρέψη των φυτών. 

 

 

3. Περιοχή βόρεια του Τριλόφου, Μπας Καρτέλ, Στενήµαχος- Πλαγιές,  Παλιοκαλιάς, 

εδαφοτοµές Σ2, Σ3, Τ2. 

Περιοχή µε υψόµετρο 100-180µ και κλίση που κυµαίνεται µεταξύ 2 και 12%. Ο 

προσανατολισµός της περιοχής είναι ανατολικός ως βορειοανατολικός. Θεωρείται από τις θερµές 

περιοχές της ζώνης (κυρίως το διάστηµα που µεσολαβεί από την έναρξη του περκασµού έως την 

ωρίµανση του Ξινόµαυρου), µε το υψηλότερο ηλιοθερµικό άθροισµα  (1/1-31/3) που σχετίζεται µε την 

πρώιµη εκβλάστηση και τον υψηλότερο δείκτη Huglin (2570-2860). Εδώ, όπως και στην 

προηγούµενη περιοχή παρατηρούνται οι περισσότερες ηµέρες που η µέση θερµοκρασία ξεπερνά τους 

30ο C, κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης του σταφυλιού. Τα εδάφη της περιοχής αυτής προέρχονται 

από παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών, µητρικό υλικό κολούβιο αργιλώδες, µε τεµάχια φλύσχη και 

ασβεστόλιθου.  Ανήκουν στην κατηγορία των Entisols. Πρόκειται για εδάφη πηλώδους µηχανικής 

σύστασης σε όλο το βάθος τους, ως βαριά µετά τα 70-80 cm. Η αντίδραση στο ανθρακικό ασβέστιο 
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είναι αρνητική ως πολύ ασθενής, ενώ το pH του εδάφους είναι αλκαλικό. Υπάρχουν ελάχιστα χαλίκια 

σε όλο το βάθος, ενώ χαµηλή είναι η περιεκτικότητα σε εναλλακτικό ασβέστιο και κάλιο και 

ικανοποιητικό το ποσοστό της οργανικής ουσίας επιφανειακά, το οποίο όµως µειώνεται µε το βάθος. 

∆ιάσπαρτα στον Παλιοκαλιά και το Ρέµα Στενηµάχου απαντώνται αµπελώνες βαρύτερης µηχανικής 

σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο, αλλά και αµπελώνες µέσης µηχανικής σύστασης και όξινης 

αντίδρασης (µητρικό υλικό φλύσχης Στενηµάχου, Παλιοκαλιάς). Βόρεια του οικισµού της 

Στενηµάχου και προς το ύψωµα του Παλιοκαλιά τα εδάφη γίνονται πλούσια σε µαγνήσιο, κανονικά σε 

ασβέστιο και φτωχά σε κάλιο, ενώ και οι θερµοκρασίες που παρατηρούνται είναι χαµηλότερες από 

την υπόλοιπη περιοχή. Το ριζικό σύστηµα κατανέµεται σε όλο το βάθος, κάτι που εξηγεί σε 

συνδυασµό µε τη γονιµότητα των εδαφών και την υγρασιακή τους κατάσταση την αυξηµένη 

ζωηρότητα των περισσότερων αµπελώνων της οµάδας αυτής. 

Οίνοι:  

Γενικά τα κρασιά χαρακτηρίζονται από υψηλό αλκοολικό τίτλο, οξύτητα που είναι σχετικά 

χαµηλή (ικανοποιητική) για την ποικιλία, χρώµα µέτριο ως αδύνατο, σώµα µέτριο ως καλό ανάλογα 

µε το έδαφος και την παραγωγή. Οι τανίνες γενικά των κρασιών αυτών είναι µαλακές. Αρωµατικά, οι 

οίνοι δεν έχουν έντονα πρωτογενή αρώµατα, όµως παρουσιάζονται µε ένα ιδιαίτερο αρωµατικό 

χαρακτήρα (αρώµατα πιο σύνθετα, µπανάνα, βιολέτα, φρούτα του πάθους) και φινέτσα, συστατικά 

επιθυµητά για την απόκτηση µιας µέσης ποιότητας (και σε ορισµένες περιπτώσεις καλής) Νάουσας. 

 

4. Η πιο νότια περιοχή της ζώνης, αριστερά και δεξιά του δρόµου Πατρίδας-Τριλόφου, πριν τον 

οικισµό του Τριλόφου, που περιλαµβάνει τις περιοχές: Αµυγδαλιά, Τουρκόβρυση, Πουρνάρια, 

Αγ. Αθανάσιος, Καιάφας, εδαφοτοµές T5, T6, T7 

Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο 100-150 µ, µε κλίση 2-10% και έκθεση βορειοανατολική, 

ενώ οι κλιµατολογικές συνθήκες είναι παρόµοιες µε αυτές που επικρατούν στην προηγούµενη 

περιοχή. Πρόκειται κυρίως για ασβεστολιθικής σύστασης µητρικό υλικό και εδάφη µέσης µηχανικής 

σύστασης, µε αρκετό ολικό και ενεργό CaCO3, αλκαλικά, µε λίγα χαλίκια µέχρι τα 25-80 cm και 

αρκετούς λίθους στη συνέχεια. Εξαίρεση αποτελούν ορισµένοι αµπελώνες της περιοχής Καιάφα, όπου 

µετά τα 30 cm το έδαφος γίνεται βαρύτερο. Η οργανική ουσία είναι σηµαντική µέχρι τα 50 cm και στη 

συνέχεια µειώνεται ενώ το ριζικό σύστηµα περιορίζεται µέχρι τα 50 cm. Είναι εδάφη τύπου Inceptisol 

µε αρκετό εναλλακτικό ασβέστιο, ελάχιστο εναλλακτικό κάλιο και αρκετό εναλλακτικό µαγνήσιο που 

αυξάνει πολύ όσο πλησιάζουµε προς την Πατρίδα.  

Οίνοι: 

Η περιοχή αυτή, όπως και οι άλλες δύο του Τριλόφου, δίνει κρασιά µε πολύ υψηλό αλκοολικό 

τίτλο, µε µέτρια προς υψηλή οξύτητα. Χρωµατικά, εµφανίζονται µε µέτριο έως αδύνατο ερυθρό 

χρώµα, παρόλο που η περιεκτικότητα τους σε ανθοκυάνες είναι συνήθως υψηλότερη του µέσου όρου 

της ζώνης. Αρωµατικά, οι οίνοι εµφανίζονται µε έντονα πρωτογενή αρώµατα (φρούτα του δάσους, 
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φραγκοστάφυλο). Γευστικά, έχουν σώµα µέτριο ως καλό και µαλακές τανίνες. Και εδώ θα µπορούσαν 

να παραχθούν ισορροπηµένα φρέσκα κρασιά (αλλά υπό προϋποθέσεις και Νάουσες µε δυνατότητα 

παλαίωσης). 

 

5. Καµάρα, Αγ. Νικόλαος, Λευκάδια,  Εδαφοτοµή Ν 1. 
Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο που ξεκινά από τα 100 µέτρα και φθάνει τα 200 µ., κυρίως 

ανατολικής έκθεσης, µε 2-5% κλίση. Είναι µία περιοχή σχετικά ζεστή, µε µέτρια βροχόπτωση. Το 

µητρικό υλικό των εδαφών είναι µάργα και τα εδάφη τύπου Inceptisol, µέσης µηχανικής σύστασης, 

αλκαλικά. Εµφανίζουν ελάχιστα χαλίκια µέχρι τα 45 cm και ένα διαφοροποιηµένο µαργαικό ορίζοντα 

µέχρι τα 90 cm και µάργα στη συνέχεια. Πρόκειται για εδάφη πολύ φτωχά σε οργανική ουσία, µε 

αρκετό ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, πλούσια σε εναλλακτικό ασβέστιο και µαγνήσιο και φτωχά σε 

κάλιο. Το ριζικό σύστηµα είναι συγκεντρωµένο στο επιφανειακό τµήµα µέχρι βάθους 45 cm και η 

στράγγιση σχετικά καλή. Πολλοί αµπελώνες των περιοχών αυτών εµφανίζουν, λόγω του υψηλού 

ανθρακικού ασβεστίου των εδαφών και του χαµηλού επιπέδου της οργανικής ουσίας, προβλήµατα 

ισορροπηµένης θρέψης. 

Οίνοι:  

Η ύπαρξη των προαναφερθέντων προβληµάτων ευθύνεται για την παραγωγή κρασιών µε 

σχετικά χαµηλό αλκοολικό τίτλο, µέτρια οξύτητα, µέτριο έως καλό χρώµα, και λίγο σώµα από την 

περιοχή αυτή. Αρωµατικά κρίνονται ως, µάλλον ουδέτεροι οίνοι. Γευστικά κρίνονται ως «γυµνοί» 

οίνοι όπου υπερτονίζεται ο τανικός χαρακτήρας. Χωρίς ιδιαίτερη ικανότητα παλαίωσης. 

 

6. Γάστρα, εδαφοτοµή Ν2. 
Περιοχή µε υψόµετρο 200 περίπου µέτρων, 2-18% κλίση, βορειοανατολική και 

νοτιοανατολική έκθεση. ∆εύτερη σε πρωιµότητα έκπτυξης περιοχή, δεύτερη όσον αφορά το ύψος του 

ηλιοθερµικού δείκτη (2.500-2.750), µε µέτρια βροχόπτωση. Εδάφη προερχόµενα από µητρικό υλικό 

ανάµικτο από οφιόλιθους (σερπεντίνες) και ασβεστολιθικά υλικά. Πρόκειται για εδάφη τύπου Alfisol, 

µε αρκετό ανθρακικό ασβέστιο, αλκαλικής αντίδρασης, µέτρια βαριάς µηχανικής σύστασης, πλούσια 

σε εναλλακτικό µαγνήσιο και ασβέστιο και φτωχά σε κάλιο, όπως και σε οργανική ουσία, µε λίγα 

χαλίκια µέχρι τα 35 cm και πολλά στη συνέχεια. Το ριζικό σύστηµα συγκεντρώνεται µέχρι το βάθος 

των 40 cm. Η στράγγιση είναι καλή. 

Οίνοι:  

Τα κρασιά των αµπελώνων αυτών, όταν η βλάστηση όπως και η υγρασιακή θρέψη των φυτών, 

είναι ισορροπηµένη και όχι υπερβολική, είναι υψηλόβαθµα και σκουρόχρωµα. Γευστικά, 

παρουσιάζουν καλή ισορροπία, σώµα πλούσιο, πολύ καλή δοµή (έντονες και καλές τανίνες), διάρκεια 

στο στόµα. Αρωµατικά, παρουσιάζουν ένα σύνθετο χαρακτήρα από πρωτογενή αρώµατα (κόκκινα 

φρούτα του δάσους) και νότες µπαχαρικών, καπνού και ξηρών καρπών, αρώµατα που αναπτύσσονται 
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κατά την παλαίωση. Γενικά, θεωρείται ότι η περιοχή δίνει «τυπικούς», πολύ καλής ποιότητας οίνους 

Νάουσα µε αντοχή στο χρόνο, υπό την προϋπόθεση του ελέγχου της ζωηρότητας και της παραγωγής 

των φυτών. 

 

7. Καραίδα-Μαντέµι, εδαφοτοµή Ν3. 
Περιοχή µέτριας πρωιµότητας, µε υψόµετρο 150-180 µ. Τα εδάφη προέρχονται από µητρικό 

υλικό ανάµικτο από οφιόλιθους (Σερπεντίνης). Είναι τύπου Entisol, µέσης µηχανικής σύστασης µέχρι 

τα 35 cm και στη συνέχεια απαντάται αρχικά αποσαθρωµένο και στη συνέχεια συµπαγές το µητρικό 

πέτρωµα. Μέχρι τα 40 cm απαντώνται αρκετά χαλίκια και κατόπιν το πέτρωµα.  Σε όλο το βάθος το 

έδαφος περιέχει πολύ λίγο ανθρακικό ασβέστιο, είναι αλκαλικό, µε πολύ λίγη οργανική ουσία, σχετικά 

καλή στράγγιση και ριζικό σύστηµα που συγκεντρώνεται µέχρι το βάθος των 35 cm. Η κατάσταση 

βελτιώνεται στους αµπελώνες που βρίσκονται σε χαµηλότερο υψόµετρο λόγω του ότι διαθέτουν 

µεγαλύτερο βάθος εδάφους, καθώς και σε αµπελώνες µε καλύτερα ποσοστά οργανικής ουσίας. 

Πρόκειται για εδάφη κανονικής περιεκτικότητας σε εναλλακτικό ασβέστιο, µεγάλης σε εναλλακτικό 

µαγνήσιο και φτωχά σε κάλιο. 

 

Οίνοι: 

Τα κρασιά που δίνουν οι αµπελώνες της περιοχής αυτής χαρακτηρίζονται από µέτριο 

αλκοολικό τίτλο, σχετικά υψηλή οξύτητα. Χρωµατικά εµφανίζονται µε αδύναµο έως ικανοποιητικό 

χρώµα. Αρωµατικά δεν εµφανίζουν έντονους και ιδιαίτερους χαρακτήρες (µάλλον ουδέτεροι), 

κυριαρχούν ορισµένοι «πράσινοι»-«τυπικοί» χαρακτήρες περιγραφής του ξινόµαυρου 

(ντοµατοπολτός, ελιά). Γευστικά, έχουν µέτρια δοµή και σώµα µε αποτέλεσµα  να υπερτονίζεται ο 

τανικός χαρακτήρας τους. Γενικά, χαρακτηρίζεται ως µια περιοχή παραγωγής µιας µέσης Νάουσας 

χωρίς ιδιαίτερο δυναµικό παλαίωσης.  

 

8. Στράντζα- Καραούτσα, Νάουσα-Γαλατσάνος, εδαφοτοµή Ν4. 
Μέτριας πρωιµότητας περιοχή µε υψόµετρο 150-170 µ., βορειοανατολικής έκθεσης, µε κλίση 

2-15%. Το µητρικό υλικό είναι κροκαλοπαγές (υπάρχουν και κροκάλες σερπεντινίτη µε 

τσιµεντοποιηµένο τραβερτίτη). Τα εδάφη της οµάδας αυτής ανήκουν στα Entisols. Πρόκειται για 

εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης µέχρι τα 40 cm και στη συνέχεια εµφανίζεται συµπαγές το µητρικό 

πέτρωµα, µε αρκετό ενεργό ανθρακικό ασβέστιο (κάτι που διαφοροποιεί την περιοχή αυτή από την 

προηγούµενη), µε πολύ λίγη οργανική ουσία επιφανειακά και ελάχιστη στη συνέχεια. Μέχρι τα 40 cm 

παρατηρούνται λίγα έως αρκετά µικρά χαλίκια. Το ριζικό σύστηµα συγκεντρώνεται µέχρι το βάθος 

των 35 cm. Η περιεκτικότητα σε εναλλακτικό µαγνήσιο είναι µεγάλη, κανονική σε ασβέστιο και µικρή 

σε κάλιο. 

Οίνοι:  
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Τα µέχρι σήµερα δεδοµένα (αναλυτικά, οργανοληπτικά) για την ποικιλία ξινόµαυρο 

υποδηλώνουν ότι σε ελαφρά έως µέσης µηχανικής σύστασης ασβεστούχα εδάφη αναπτύσσει 

χαρακτήρες πρωτογενών αρωµάτων που θυµίζουν το άρωµα «µικρών κόκκινων φρούτων» 

(φραγκοστάφυλο, αγριοφράουλες, κεράσι, σµούρα κλπ). Όταν το φορτίο ανά πρέµνο είναι υψηλό, η 

ένταση του αρωµατικού χαρακτήρα των «κόκκινων φρούτων» στους οίνους είναι έντονη και 

επικυρίαρχη. Όµως, γευστικά οι οίνοι είναι συνήθως «γυµνοί», µε αδύναµο σώµα και χωρίς γευστική 

ισορροπία (κυριαρχεί η αίσθηση της οξύτητας). Χρωµατικά, εµφανίζονται µε µέτριο έως καλό χρώµα. 

Στις περιπτώσεις που το φορτίο είναι χαµηλό, αρωµατικά οι οίνοι γίνονται πολυπλοκότεροι καθώς η 

ένταση των φρουτωδών αρωµάτων υποχωρεί και συµπλέκεται µε αρωµατικές νότες καπνού, ελιάς, 

ντοµατοπολτού και ξηρών φρούτων. Γευστικά οι οίνοι γεµίζουν, αποκτούν µαλακότερη δοµή, 

πλουσιότερο σώµα και ισορροπούν γευστικά καθώς µασκάρεται η οξύτητα. Χρωµατικά σκουραίνουν, 

χωρίς να αυξάνεται η περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η συγκεκριµένη 

περιοχή δίνει οίνους µεσαίας χρωµατικής έντασης, µε τυπικούς αρωµατικούς χαρακτήρες, 

δοµηµένους, στρογγυλούς µε γευστική ισορροπία, αλλά µέτρια ικανότητα παλαίωσης. Τυπικές και 

καλές Νάουσες. 

 

9. Νάουσα-Στράντζα, ανατολικά και δυτικά του δρόµου Νάουσα- Στράντζα-Μαρίνα, εκτάσεις 
γύρω από τον οικισµό, Καραγάτσι, εδαφοτοµή Ν6. 

Μέτριας πρωιµότητας περιοχή, µε κλίση 2-10%, ανατολικής, νοτιοανατολικής έκθεσης. 

Μητρικό υλικό οφιολιθικό (Σερπεντινίτης), εδάφη τύπου Inceptisol, ανατολικά του δρόµου Νάουσα-

Στράντζα, και παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών και εδάφη τύπου Entisols δυτικά και βόρεια. 

Πρόκειται για εδάφη βαριά στα πρώτα 20 cm και µέτρια βαριά ως µέσης µηχανικής σύστασης στη 

συνέχεια, µε λίγο ανθρακικό ασβέστιο (που γίνεται πολύ περισσότερο όσο περνούµε δυτικά και 

βόρεια του δρόµου Νάουσα-Στράντζα), αλκαλικά µε αρκετή οργανική ουσία επιφανειακά και 

ελάχιστη στη συνέχεια. ∆ιάσπαρτα απαντώνται και πολύ ελαφρύτερα εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο. 

Μέχρι τα 40 cm παρατηρούνται λίγα µικρά χαλίκια και αυτό είναι το βάθος στο οποίο 

συγκεντρώνονται και οι ρίζες. Η περιεκτικότητα σε εναλλακτικό µαγνήσιο είναι µεγάλη, κανονική σε 

ασβέστιο (µεγάλη δυτικά και βόρεια του δρόµου Νάουσα-Μαρίνα) και µικρή σε κάλιο. 

Οίνοι: 

H περιοχή µπορεί να δώσει, ανάλογα µε την παραγωγή και την περιεκτικότητα των εδαφών σε 

ανθρακικό ασβέστιο, κρασιά µέτριου ως υψηλού αλκοολικού τίτλου, υψηλής οξύτητας, µέτριου ως 

καλού χρώµατος. Παρουσία ασβεστίου, αρωµατικά οι οίνοι εµφανίζονται σύνθετοι, µε αρώµατα 

φρούτων και µπαχαρικών. Γευστικά παρουσιάζονται ισορροπηµένοι, µε πλούσια δοµή και σώµα, και 

µε δυνατότητα µακροχρόνιας παλαίωσης. 
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10. Ράµνιστα, εδαφοτοµές Ν5, Ν7, Μ1, τα χαµηλά του Κτήµατος Κυρ Γιάννη και του Κτήµατος 

Τσάνταλη. 

Περιοχή µε ποικίλες κλίσεις που ξεκινούν από 1% και φθάνουν το 15%, βορειοανατολικής, 

νοτιοδυτικής και νοτιοανατολικής έκθεσης, µε υψόµετρο που ξεκινά από τα 150 και φθάνει τα 200 µ, 

κάτι που µεταβάλει εντός της περιοχής το χρόνο εµφάνισης των φαινολογικών σταδίων, ανάλογα µε 

το υψόµετρο και την κλίση-έκθεση. Τα εδάφη προέρχονται από παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών, 

περισσότερο ή λιγότερο αποσαθρωµένων και είναι κυρίως Inceptisol και Alfisol. Πρόκειται για εδάφη 

βαριά επιφανειακά και µέσης µηχανικής σύστασης στη συνέχεια (µετά τα 40 –70 cm), µε καλή 

οργανική ουσία επιφανειακά που µειώνεται στη συνέχεια, αλκαλικά σε όλο το βάθος, µε ελάχιστο ως  

έως πολύ ανθρακικό ασβέστιο (κυρίως προς τα Λευκάδια). Μέχρι τα 25-40 εκατοστά υπάρχουν λίγα 

έως αρκετά χαλίκια και πολλά χαλίκια και λίθοι στη συνέχεια. Είναι εδάφη κανονικά εφοδιασµένα σε 

εναλλακτικό ασβέστιο και µαγνήσιο και φτωχά σε κάλιο. Το ριζικό σύστηµα αναπτύσσεται µέχρι τα 

50 cm. 

Οίνοι: 

Τα υφιστάµενα αναλυτικά και οργανοληπτικά δεδοµένα για την ποικιλία ξινόµαυρο 

υποδηλώνουν ότι σε περιοχές µε τα εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά της Ράµνιστας (αµµοαργιλλώδη 

ως αργιλοπηλώδη, ουδέτερα έως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο) η ποικιλία 

εµφανίζεται µε αυξηµένο ανθοκυανικό πλούτο. Όταν το φορτίο ανά πρέµνο είναι κανονικό, οι οίνοι 

που παράγονται έχουν ικανοποιητικό αλκοολικό τίτλο, παρόλο που κυµαίνεται σε επίπεδα µικρότερα 

από το µέσο όρο της ζώνης. Χρωµατικά οι οίνοι είναι ικανοποιητικά σκουρόχρωµοι µε αυξηµένη 

περιεκτικότητα ανθοκυανών ως προς το µέσο όρο των οίνων της ζώνης. Αρωµατικά, δεν 

επικυριαρχούνται από τις έντονα φρουτώδεις οσµές. Οι χαρακτήρες των κόκκινων φρούτων 

συµπλέκονται µε αρωµατικές νότες καπνού, µε «θερµούς» και «γλυκούς» χαρακτήρες που θυµίζουν 

µαρµελάδα, µέλι, δαµάσκηνα µε αποτέλεσµα οι οίνοι από τη Ράµνιστα να εµφανίζουν συνήθως ένα 

σύνθετο και πλούσιο µπουκέτο αρωµάτων. Γευστικά οι οίνοι εµφανίζονται µε πλούσιο σώµα και 

ισορροπηµένο όξινο χαρακτήρα. Γενικά, εκτιµάται ότι οι οίνοι της περιοχής εµφανίζουν ιδιαίτερο 

δυναµικό παλαίωσης και αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα πολύ καλής Νάουσας. 

 

11. Μαρίνα: Αράπικο, Σαµπάνιτσα, Τσαίρι, Γαλλικά, Γιαννακοχώρι: Τρίτη Κατηγορία, 

Τσατάλι, τµήµατα των κτηµάτων Κυρ Γιάννη και Τσάνταλη, εδαφοτοµές Μ2,Μ3. 

Γενικά θεωρούνται σχετικά πρώιµες περιοχές. Η πρωιµότητα των αµπελώνων των περιοχών 

αυτών σχετίζεται µε την έκθεσή τους και την κλίση των εδαφών που φθάνει σε ορισµένες περιπτώσεις 

το 20%. Τα εδάφη προέρχονται από παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών και είναι τύπου Alfisol και 

Inceptisol. Είναι µέσης (κυρίως στις περιοχές Σαµπάνιτσα, Τσαίρι) ως βαριάς µηχανικής σύστασης, 

(συνήθως βαριάς στις πρώτες διαστρώσεις και µέσης στη συνέχεια), αλκαλικά, µε λίγα χαλίκια και 
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λίθους σε όλη την κατατοµή. Στην περιοχή της Σαµπάνιτσας και σε ορισµένα αµπελοτεµάχια των 

Γαλλικών δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου ανθρακικό ασβέστιο, ενώ αρκετό απαντάται στις υπόλοιπες 

περιοχές. Είναι εδάφη µέτριας περιεκτικότητας σε εναλλακτικό µαγνήσιο, µικρής σε κάλιο και υψηλής 

σε εναλλακτικό ασβέστιο. Η οργανική ουσία είναι ικανοποιητική επιφανειακά και µειώνεται στη 

συνέχεια. Η παρουσία χαλίκων και λίθων σε όλο το βάθος στις περισσότερες περιοχές βελτιώνει τις 

φυσικές ιδιότητες των εδαφών. Ο κύριος όγκος του ριζικού συστήµατος φθάνει µέχρι τα 60 cm. 

Οίνοι: 

Μπορεί να χαρακτηριστεί ως περιοχή µε δυνατότητα παραγωγής οίνων Νάουσας ποιότητας. Οι 

οίνοι χαρακτηρίζονται από υψηλό αλκοολικό τίτλο, καλή οξύτητα και χρώµα. Παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον αρωµατικό δυναµικό που εξελίσσεται κατά την παλαίωση και δίνει «θερµούς», «γλυκούς» 

και πολύπλοκους χαρακτήρες (µαρµελάδα, µέλι, αποξηραµένα φρούτα κλπ). Γευστικά είναι 

ισορροπηµένοι και δοµηµένοι οίνοι, πλούσιοι σε τανίνες. Πρόκειται για περιοχή που µπορεί να δώσει 

κρασιά παλαίωσης µε την προϋπόθεση του ελέγχου της ζωηρότητας και της παραγωγής. 

 

12. Μαρίνα Σαντίνα, Παλιάµπελα, Τσαµπάζη, Καραούλι,  εδαφοτοµές Μ8,Μ7. 
Σχετικά όψιµες περιοχές, µε κλίσεις ως 12 %. Τα εδάφη προέρχονται από παλαιές αναβαθµίδες 

µε προχώµατα αποτελούµενες από αργίλους, αλλά και από παλαιές αποθέσεις κροκαλοπαγών και 

είναι τύπου Vertisol, αλλά και Inceptisol (Redzina, εδάφη ανεπτυγµένα σε µαλακά ασβεστολιθικά 

πετρώµατα). Είναι εδάφη αλκαλικά, βαριάς µηχανικής σύστασης µε αρκετό ανθρακικό ασβέστιο, ενώ 

απαντώνται διάσπαρτα και ορισµένοι αµπελώνες µέσης µηχανικής σύστασης (Καραούλι κ.α.) 

Παράλληλα στην περιοχή Τσαµπάζη εµφανίζονται και αµπελώνες βαριάς µηχανικής σύστασης χωρίς 

καθόλου ανθρακικό ασβέστιο. Στη Σαντίνα και µέχρι το βάθος των 70 cm παρατηρούνται λίγα χαλίκια 

και στη συνέχεια εµφανίζονται αποσαθρωµένα κροκαλοπαγή, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου σχεδόν 

χαλίκια στις άλλες περιοχές, στις οποίες µετά τα 40 cm εµφανίζονται µαργαικές διαστρώσεις. Η 

οργανική ουσία είναι µέτρια επιφανειακά και στη συνέχεια µειώνεται. Η συγκέντρωση του 

εναλλακτικού ασβεστίου και του εναλλακτικού µαγνησίου είναι υψηλή ενώ του καλίου χαµηλή. Η 

στράγγιση είναι σχετικά καλή. Συχνά παρατηρούνται προβλήµατα θρέψης µε σίδηρο και ιχνοστοιχεία 

λόγω της παρουσίας υψηλού ανθρακικού ασβεστίου, ιδιαίτερα στη Σαντίνα και τα Παλιάµπελα κάτι 

που υποβαθµίζει εν µέρει την παραγωγή. Το ριζικό σύστηµα συγκεντρώνεται επιφανειακά κυρίως 

µέχρι το βάθος των 40 cm.  

Οίνοι: 

Τα κρασιά που µπορεί να δώσει η περιοχή αυτή χαρακτηρίζονται από µέτριο αλκοολικό τίτλο, 

υψηλή οξύτητα, µέτριο χρώµα και σώµα, µέτριο πρωτογενές αρωµατικό δυναµικό. Στις περιοχές µε 

µέτριο ανθρακικό ασβέστιο, µπορούν µε την προϋπόθεση της χαµηλής παραγωγής να παραχθούν και 

ισορροπηµένα κρασιά παλαίωσης. Χαρακτηρίζεται ως µια περιοχή παραγωγής µεσαίας ποιότητας, 

αλλά τυπικής, Νάουσας. 



 29 

 

13. Μαρίνα, Πολλά Νερά, δρόµος προς Σέκο, Σέκο. Εδαφοτοµές Μ4, Μ5, Μ6, τµήµατα του 

κτήµατος Γιαννακοχωρίου. 

Από τις σχετικά όψιµες περιοχές της ζώνης, µε υψόµετρο που πλησιάζει τα 200 µ και ποικίλου 

προσανατολισµού, µεγάλες σχετικά κλίσεις. Το µητρικό υλικό αποτελούν παλαιές αποθέσεις µε 

σερπεντινίτη, ενώ τα εδάφη ανήκουν στην κατηγορία των Inceptisol και Alfisol. Είναι εδάφη µέσης 

µηχανικής σύστασης επιφανειακά και βαριάς στη συνέχεια αλλά και εδάφη βαριάς µηχανικής 

σύστασης σε όλη την κατατοµή, κυρίως όξινα επιφανειακά έως ελαφρά αλκαλικά στη συνέχεια. 

Χωρίς καθόλου CaCO3, µε µεγάλη περιεκτικότητα σε εναλλακτικό µαγνήσιο και µικρή σε κάλιο. Η 

οργανική ουσία είναι σε χαµηλά επίπεδα, ενώ παρατηρούνται γενικά λίγα χαλίκια και η στράγγιση δεν 

είναι ιδιαίτερα καλή (λόγω αρκετής αργίλου σε βάθος µεγαλύτερο των 85-90cm), ενώ παρατηρείται 

στο ίδιο βάθος σε αρκετές περιπτώσεις υπόγεια στάθµη νερού. 

Οίνοι: 

Στις περιπτώσεις των εδαφών βαριάς µηχανικής σύστασης σε όλη την κατατοµή, όξινης 

αντίδρασης, παράγονται κρασιά µε µέτριο αλκοολικό τίτλο, µέτριο σώµα, υψηλή οξύτητα και άγριες 

τανίνες. Όπου τα εδάφη είναι ουδέτερα και µέτριας µηχανικής σύστασης µπορούν να παραχθούν 

κρασιά ισορροπηµένα, µε µαλακές τανίνες, καλό χρώµα και καλό σώµα.  

 

3γ. Μελέτη του συστήµατος «Κλίµα-Έδαφος–Φυτό» 

Ο ρόλος της ποικιλίας, του υποκειµένου ή των ανθρώπινων επεµβάσεων στη διαµόρφωση των 

οργανοληπτικών χαρακτήρων ενός οίνου είναι αδιαµφισβήτητος. Όµως µερικές φορές, οίνοι που 

προέρχονται από την ίδια ποικιλία, µε κοινές ανθρώπινες επεµβάσεις, εµφανίζουν σταθερά διαφορές 

µεταξύ τους που αφορούν είτε την ποιότητα, είτε την τυπικότητά τους. Τέτοιες διαφοροποιήσεις οίνων 

έχουν µελετηθεί ιδιαίτερα στο εξωτερικό (γαλλικός αµπελώνας) και έχουν αποδοθεί στη διαφορετική, 

αλλά συνδυασµένη, δράση των φυσικών παραγόντων (έδαφος, κλίµα, υγρασιακό καθεστώς) στη 

φυσιολογία των φυτών.  

Η αναγνώριση και τεκµηρίωση της παρουσίας διακριτών οικοσυστηµάτων, όπως είδαµε 

προηγουµένως, εντός της ζώνης της Νάουσας ήταν επόµενο να οδηγήσει την επιστηµονική έρευνα 

στην κατεύθυνση της διερεύνησης των αιτίων που προκαλούν τις ποιοτικές διαφοροποιήσεις µεταξύ 

οίνων από τα διακριτά οικοσυστήµατα. Απαραίτητο εργαλείο για την κατανόηση του τρόπου 

επίδρασης των φυσικών παραγόντων στη λειτουργία του φυτού (ζωηρότητα, ευρωστία, 

φωτοσυνθετική ικανότητα) και τον αντίκτυπο της αλληλεπίδρασης τους στα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων είναι η διενέργεια µελέτης «terroir».  

Στην ζώνη της Νάουσας, η σχετική µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ, έργο ΕΚΒΑΝ 602 «Βελτίωση της 

ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας V.Q.P.R.D.»)25 και αφορούσε οκτώ (8) 
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αµπελοτεµάχια αντιπροσωπευτικά ενός µεγάλου αριθµού αµπελώνων της ζώνης, όχι όµως και του 

συνόλου των διαφορετικών οικοσυστηµάτων που εντοπίζονται στη ζώνη. Αναλυτικά, οι παρατηρήσεις 

και τα αποτελέσµατα της σχετικής µελέτης περιγράφονται στη διδακτορική διατριβή της Ν. 

Ταβερναράκη.12 Εκτεταµένα στοιχεία της συγκεκριµένης µελέτης, υπό µορφή ανακοίνωσης, 

επισυνάπτονται στο παράρτηµα της παρούσης.  

Στη συγκεκριµένη παρουσίαση επιχειρείται µια αποτίµηση, υπό οινολογική θεώρηση, του 

συνόλου των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο των µελετών που εκπονήθηκαν 

(διερεύνηση οικοσυστηµάτων, µελέτη «terroir»), µε στόχο να οµαδοποιηθούν τα επιµέρους 

οικοσυστήµατα της ζώνης σε ευρείες οµάδες παραπλήσιων χαρακτηριστικών, ως προς τη λειτουργία 

των φυσικών παραγόντων, και να αποκωδικοποιηθεί και περιγραφεί, κατά το δυνατόν, η συµβολή και 

επίδραση τους στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων. 

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα σχετικά µε τον τρόπο επίδρασης του terroir έχουν ως εξής. 
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Κλίµα 
Η ζώνη της Νάουσας όπως προαναφέρθηκε µπορεί να διακριθεί σε 6 «κλιµατικές» 

υποπεριοχές (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1. Κλιµατικά χαρακτηριστικά των υποπεριοχών της ζώνης της Νάουσας 
Περιοχή* 1 2 3 4 5 6 

Υψόµετρο (m) 100-150 100-200 120-170 150-
200 

200-
280 

>350 

Έκθεση Α-ΒΑ Α-ΝΑ-
ΒΑ 

Ν-ΝΑ Ν-ΝΑ Ν-ΝΑ ΒΑ-ΝΑ

∆είκτης Huglin (1/4-30/9) 2715 2630 2610 2585 2430 2350 
∆είκτης Huglin (1/1-31/3) 93,40 87,33 85,50 85,50 71,93 66,47 
Μέση θερµοκρασία αέρα 
(1/3-31/10) 

19,40 18,90 18,80 18,90 18,30 18,00 

Αριθµός ηµερών µε 
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 
30ο C (1/7-30/9) 

54,67 52,67 46,50 46,33 39,93 35,33 

Βροχόπτωση κατά τη 
βλαστική περίοδο (mm) 

266 242 250 250 245 355 

*1: Τρίλοφος, Στενήµαχος, 2: Γάστρα, Λευκάδια, Κοπανός, Παλιοκαλιάς, 3: Στράντζα, 
Νάουσα, 4: Μαρίνα, 5: Πολλά Νερά, Γιαννακοχώρι, 6: Φυτειά, Αρκοχώρι 

 
Η παρουσία στα βόρεια της ζώνης του κύριου ορεινού όγκου του Βερµίου συντελεί στην 

καλύτερη προστασία των περιοχών αυτών από τους πολύ ψυχρούς ή πολύ θερµούς ανέµους, σε 

αντίθεση µε τους αµπελώνες που βρίσκονται στα νότια της ζώνης οι οποίοι λόγω θέσης, είναι 

περισσότερο εκτεθειµένοι.12 Έτσι οι περιοχές του Τριλόφου και σε µικρότερο βαθµό της Στενηµάχου 

παρουσιάζονται ως οι πιο θερµές της ζώνης (οι πιο πρώϊµες), ενώ οι πιο ψυχρές περιοχές είναι αυτές 

της Φυτειάς και των ορεινών αµπελώνων της Νάουσας (προς Αρκοχώρι) λόγω υψοµέτρου και 

έκθεσης. Οι κλιµατικές διαφορές που παρατηρούνται µεταξύ των άλλων περιοχών δεν είναι 

σηµαντικές µε εξαίρεση το Γιαννακοχώρι και τα Πολλά Νερά που παρουσιάζονται ως οι αµέσως 

ψυχρότερες, µετά τη Φυτειά, περιοχές. 

Βέβαια, µέσα στην ίδια «κλιµατική περιοχή» υπάρχουν αµπελώνες µε διαφορετικό 

προσανατολισµό, έδαφος, φυλλική επιφάνεια, υδατική θρέψη και παραγωγή ανά πρέµνο. Στοιχεία 

που, συνδυαστικά, διαφοροποιούν σηµαντικά το χρόνο επίτευξης της τεχνολογικής ωρίµανσης των 

σταφυλιών και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων. Ως παράδειγµα 

αναφέρονται οι οίνοι από δύο γεωγραφικές «υποπεριοχές» του Τριλόφου οι οποίες εντάσσονται στην 

ίδια «κλιµατική περιοχή» (πίνακας 2, περιοχές 2,3). Ενώ, λοιπόν, οι οίνοι από την περιοχή 2 

χαρακτηρίζονται γενικώς από ικανοποιητικό χρώµα αλλά µέτρια αρωµατική ένταση, από την περιοχή 

3 προκύπτουν οίνοι πιο αδύναµοι χρωµατικά, όµως, µε ιδιαίτερο αρωµατικό χαρακτήρα και φινέτσα  

(βλέπε παραπάνω, διάκριση υποπεριοχών). 

Συνεπώς, από τη διάκριση της ζώνης σε «κλιµατικές περιοχές» δεν προκύπτουν ισχυρές 

ενδείξεις συστηµατικής συσχέτισης του κλίµατος των υποπεριοχών µε τον τρόπο που παραλλάσσουν 

τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων. Προφανώς, η επίδραση των άλλων παραγόντων είναι 
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σηµαντικότερη και περιορίζει αυτήν του κλίµατος, η οποία παραµένει ισχυρή µόνο ως προς το χρόνο 

εµφάνισης των φαινολογικών σταδίων. Άλλωστε, τα στοιχεία των µελετών απέδειξαν ότι κάθε 

αµπελοτεµάχιο έχει µια περιπλοκότερη “θερµική συµπεριφορά”, η οποία δεν είναι σταθερή αλλά 

διαφοροποιείται από χρόνο σε χρόνο, σε συνάρτηση µε τις γενικότερες κλιµατικές συνθήκες της κάθε 

χρονιάς.  

Όµως, από τα διαθέσιµα δεδοµένα προκύπτουν σαφείς ενδείξεις συσχέτισης των 

χαρακτηριστικών του κλίµατος και της «έντασης» των οργανοληπτικών χαρακτήρων των οίνων, 

διαµορφώνοντας για τα χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς (ξηροθερµική ή µε πολλές βροχοπτώσεις) 

ένα ρόλο «ενισχυτή» της έντασης των χαρακτήρων που παρουσιάζουν οι οίνοι του «Ξινόµαυρου» στα 

επιµέρους οικοσυστήµατα. 

Για παράδειγµα τις χρονιές µε καλοκαίρια θερµά και ξηρά, όπως το 1990 και το 1994, οι οίνοι 

της ζώνης, γενικώς, παρουσίασαν υψηλή ποιότητα σε συµφωνία µε το υψηλό βαθµό ωρίµανσης των 

σταφυλών που επετεύχθη. Η ένταση του χρώµατος ήταν υψηλή και οι τανικοί χαρακτήρες ευχάριστοι. 

Το 1995, χρονιά όπου επικράτησαν βροχοπτώσεις µέχρι τον περκασµό, οι οίνοι είχαν, γενικώς, χρώµα 

µικρότερης έντασης και αυξηµένη περιεκτικότητα σε τανίνες των γιγάρτων. Οι γευστικοί χαρακτήρες 

τους ήταν λιγότερο ευχάριστοι σε σχέση µε τους οίνους της προηγούµενης χρονιάς, αλλά υπερείχαν 

των οίνων της επόµενης χρονιάς (1996) όπου επικράτησαν σηµαντικές βροχοπτώσεις από τον 

περκασµό µέχρι την συγκοµιδή. Το 1996, οι οίνοι ήταν ελαφρώς χρωµατισµένοι µε δυσάρεστες 

(επιθετικές) τανίνες.12  

Φαίνεται, εποµένως, ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς επηρεάζουν µε 

συγκεκριµένο και οµοιόµορφο τρόπο ένα σύνολο παραµέτρων που σχετίζονται µε την ποιότητα. Το 

βάρος των ραγών, η ολική οξύτητα και η συγκέντρωση των τανινών των γιγάρτων ευνοούνται από τις 

βροχοπτώσεις και τις χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης, ενώ αντίθετα, η 

περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ανθοκυάνες και τανίνες των φλοιών στις ίδιες συνθήκες είναι µικρή. 

 

Έδαφος 

Το έδαφος µέσω των φυσικών (µηχανική σύσταση, δοµή, υδατοχωρητικότητα) και 

δευτερευόντως των χηµικών ιδιοτήτων του (περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία) αποτελεί έναν από 

τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγόµενων οίνων. Σύµφωνα 

µε τα αποτελέσµατα των µέχρι σήµερα ερευνών τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται κυρίως ως 

µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης, µε µεγάλη υδατοχωρητικότητα, σταθερή δοµή που επιτρέπει 

την ανάπτυξη γενικά πλούσιου ριζικού συστήµατος.  

Τα αποτελέσµατα των µελετών που αφορούν το οικοσύστηµα κατέδειξαν επίσης µία 

σηµαντική επίδραση των φυσικών ιδιοτήτων του εδάφους στην τροφοδοσία του αµπελιού µε νερό και 

κατ’επέκταση στη βλάστηση και την ωρίµανση των σταφυλιών. 
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Ο ρόλος και η σηµασία του νερού στη ζωή της αµπέλου και κατά συνέπεια στην ποιότητα της 

πρώτης ύλης είναι αδιαµφισβήτητα. Η διατροφή της αµπέλου µε νερό εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες που συνδέονται µε το ίδιο το φυτό, την ατµόσφαιρα, µε το έδαφος (µηχανική σύσταση, 

ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα, τοπογραφία), αλλά και µε τον άνθρωπο που µε τις καλλιεργητικές 

τεχνικές που επιλέγει να εφαρµόσει (άρδευση ή µη, τρόπος διαχείρισης του εδάφους κλπ) επηρεάζει 

το υδατικό καθεστώς στο έδαφος και κατ΄ επέκταση στο ίδιο το φυτό. 

Έχοντας υπόψη ότι οι ατµοσφαιρικές συνθήκες, στο µεγαλύτερο µέρος της ζώνης, δεν 

παρουσιάζουν δραµατικές διαφορές µεταξύ τους, ικανές να δικαιολογήσουν αντίστοιχες διαφορές ως 

προς το υδατικό καθεστώς (µε εξαίρεση τους αµπελώνες της Φυτειάς και του Αρκοχωρίου που 

χαρακτηρίζονται από µικρότερη µέση θερµοκρασία και υψηλότερες βροχοπτώσεις κατά τη βλαστική 

περίοδο σε σχέση µε τις άλλες περιοχές), το υδατικό καθεστώς των αµπελώνων σχετίζεται µε την 

τοπογραφία-ανάγλυφο και το έδαφος. Ιδιαίτερα τη µηχανική σύσταση, τη δοµή του και την παρουσία 

ή µη µόνιµου ή εποχιακού υδροφόρου ορίζοντα. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι αµπελώνες που βρίσκονται στις «πατωσιές» παρουσιάζουν 

πλουσιότερη τροφοδοσία των φυτών µε νερό, σε σχέση µε τους αµπελώνες των πλαγιών, µε 

αποτέλεσµα την µη έγκαιρη διακοπή του κύκλου της βλάστησης µε όλες τις αρνητικές συνέπειες στην 

ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Πολύ δε περισσότερο, όσο πλουσιότερα σε λεπτή γη είναι τα 

εδάφη.  

Έτσι για παράδειγµα οι επίπεδοι αµπελώνες του Τριλόφου, βαριάς ως µέτρια βαριάς µηχανικής 

σύστασης χαρακτηρίζονται από πλούσια αποθέµατα σε νερό, που µεταφράζονται γενικά σε µία 

αυξηµένη ζωηρότητα και ευρωστία των φυτών. Το φυτό, σε αυτού του τύπου τα αµπελοτεµάχια, 

δυσκολεύεται να ωριµάσει τα σταφύλια. Το βάρος των ραγών είναι αυξηµένο, η τιµή της ολικής 

οξύτητας υψηλή, οι ράγες (φλοιός, σάρκωµα) είναι γενικά φτωχές σε φαινολικά συστατικά, µε µικρό 

ως µέτριο βαθµό εκχυλισιµότητας και, συνεπώς, η συνεισφορά των τανινών των γιγάρτων αυξηµένη. 

Κατά συνέπεια, οι οίνοι που παράγονται από αυτού του τύπου τα αµπελοτεµάχια είναι λιγότερο 

πλούσιοι σε φαινολικά συστατικά (συνολικά). Έχουν µικρότερη ένταση χρώµατος λόγω της µικρής 

περιεκτικότητάς τους σε ολικές ανθοκυάνες, αλλά και εξαιτίας της µικρής παρουσίας συνδυασµένων 

µορίων ανθοκυανών – τανινών (σταθεροποίηση). Ο τανικός τους χαρακτήρας υπερτονίζεται, ως 

αποτέλεσµα της υψηλής οξύτητας και της µεγάλης συνεισφοράς των τανινών των γιγάρτων στη 

διαµόρφωσή του.  

Αντίθετα, οι αµπελώνες που βρίσκονται σε πλαγιές χαρακτηρίζονται, γενικώς, από πολύ 

περιορισµένη ως µέτρια περιορισµένη υδατική τροφοδοσία των φυτών, ανάλογα µε τον τύπο του 

εδάφους. Όµως, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις που αφορούν αµπελώνες µε έντονο ανάγλυφο (πλαγιές) 

στους οποίους η τροφοδοσία των φυτών µε νερό κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης είναι σηµαντική και 

συσχετίζεται µε την παρουσία υδροφόρου ορίζοντα ή την κακή δοµή του εδάφους. Σε αντιστοιχία µε 

την προηγούµενη οµάδα, τα φυτά των αµπελώνων εµφανίζονται ζωηρά. Το βάρος των ραγών υψηλό 
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και η ολική τους οξύτητα αυξηµένη. Η παρουσία ανθοκυανών στους φλοιούς και γενικά η παρουσία 

φαινολικών συστατικών στις ράγες είναι συχνά σηµαντική, αλλά η εκχυλισµατικότητα τους παραµένει 

χαµηλή. Με αποτέλεσµα, η συνεισφορά των τανινών των γιγάρτων, που συνδέεται µε τη ζωηρότητα, 

να είναι και πάλι σηµαντική. 

Οι αµπελώνες που βρίσκονται σε εδάφη µε µέτρια διαθέσιµα αποθέµατα νερού (π.χ. τµήµατα 

του αµπελώνα Γιαννακοχωρίου) δηµιουργούν µέτριας ζωηρότητας φυτά και παράγουν σταφυλές που 

χαρακτηρίζονται από µέσες τιµές για το βάρος ραγών, την ολική οξύτητα, τη συγκέντρωση σε 

ανθοκυάνες και την εκχυλισιµότητά τους.  

Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι αµπελώνες που βρίσκονται σε εδάφη µε 

περιορισµένα διαθέσιµα αποθέµατα νερού. Τα φυτά εµφανίζουν µικρή ως µέτρια ζωηρότητα και 

παράγουν σταφυλές µε µικρό βάρος ραγών, ικανοποιητική οξύτητα, πολλές και εύκολα εκχυλίσιµες 

φαινόλες, ενώ η συνεισφορά των τανινών των γιγάρτων τους είναι υποδεέστερη. 

Σε αντίθεση µε τις δύο πρώτες οµάδες, οι αµπελώνες µε µικρή και µέτρια τροφοδοσία µε νερό 

έχουν δώσει οίνους υψηλής ποιότητας. Οι οίνοι αυτοί είναι πλούσιοι σε φαινολικά συστατικά. Έχουν 

έντονο (έως σκουρόχρωµο) και σταθερό χρώµα το οποίο οφείλεται τόσο στην υψηλή περιεκτικότητα 

σε ολικές ανθοκυάνες, όσο και στο υψηλό ποσοστό των χρωµοφόρων µορίων (βαθµός ιονισµού) 

εξαιτίας του υψηλού ποσοστού ενώσεων ανθοκυανών–τανινών. Ο τανικός τους χαρακτήρας είναι 

επίσης έντονος, αλλά όχι επιθετικός και άγουρος γεγονός που αποδίδεται στη δοµή των τανινών τους 

(ενώσεις τανινών µε άλατα, πολυσακχαρίτες και σε µικρότερο ποσοστό µε πρωτεΐνες) και την 

περιορισµένη συµµετοχή των τανινών των γιγάρτων στη διαµόρφωσή του. Μεταξύ των οίνων αυτής 

της κατηγορίας οι υφιστάµενες διαφορές στον αρωµατικό τους χαρακτήρα σχετίζονται µε τον τύπο 

του εδάφους (µητρικό υλικό, µηχανική σύσταση, παρουσία ή µη ανθρακικού ασβεστίου). 

Σύµφωνα µε την εδαφολογική µελέτη που διενεργήθηκε στη ζώνη της Νάουσας26, τα εδάφη 

της ζώνης προέρχονται από ποικίλους γεωλογικούς σχηµατισµούς. Αξιολογώντας τα στοιχεία της 

σχετικής µελέτης, αλλά και τα κλιµατικά δεδοµένα που παρουσιάστηκαν παραπάνω, έγινε δυνατή η 

διάκριση της ζώνης στις δεκατρείς προαναφερθείσες, σχετικά ενιαίες περιοχές, οι οποίες 

παρουσιάζουν µεταξύ τους οµοιότητες αλλά και σηµαντικές διαφορές ως προς το µητρικό υλικό του 

εδάφους, τις φυσικοχηµικές ιδιότητές του και τα στοιχεία του κλίµατος (πίνακας 2). 

Με δεδοµένα ότι: α) δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συσχέτισης του κλίµατος της κάθε 

υποπεριοχής  µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των οίνων και β) για ορισµένες από 

τις δεκατρείς αυτές περιοχές δεν υπάρχουν επαρκή αναλυτικά στοιχεία για τη συγκριτική αξιολόγηση 

τους, η προσοχή µας στράφηκε στον καθορισµό σαφώς διακριτών οµάδων εδαφών-αµπελώνων για τις 

οποίες τα υφιστάµενα δεδοµένα (εδαφικά, αναλυτικά και οργανοληπτικά) θα µπορούσαν να 

αιτιολογήσουν τις παρατηρούµενες διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων.   

Ορισµένες κρίσιµες επισηµάνσεις από τις πρωτότυπες µελέτες του «Terroir» που εκπονήθηκαν 

τα προηγούµενα χρόνια10,23 σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου ήταν οι εξής:  1) 
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«.…όταν το Ξινόµαυρο καλλιεργείται σε ελαφριά εδάφη, τα κρασιά του έχουν έντονα φρουτώδη 

χαρακτηριστικά», 2) «… σε βαριάς µηχανικής σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο εδάφη, έχουν 

φαινολικό πλούτο και αρωµατική πολυπλοκότητα», 3) «…σε όξινα εδάφη, τα κρασιά δεν έχουν 

χρώµα, είναι όξινα και γυµνά».  

Στηριζόµενοι στις παραπάνω επισηµάνσεις και αναλύοντας τα στοιχεία του πίνακα 2 

προκύπτει ότι η ζώνη µπορεί να διαχωριστεί σε πέντε διακριτές οµάδες µε βάση τη µηχανική 

σύσταση, το pH και την περιεκτικότητά του εδάφους σε ανθρακικό ασβέστιο. 

Η πρώτη οµάδα (Κ1) περιλαµβάνει εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης (SCL, L), ουδέτερα ως 

αλκαλικά (pH 6,5-8), µε ελάχιστο ως καθόλου ενεργό ανθρακικό ασβέστιο (<3%). Η οµάδα αυτή (Κ1) 

αντιπροσωπεύει περίπου το 15% των εδαφών.  

Η δεύτερη οµάδα (Κ2) περιλαµβάνει εδάφη της ίδιας µηχανικής σύστασης και του ιδίου pH, µε 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4% και αντιπροσωπεύει περίπου το 23% των 

εδαφών. 

Η τρίτη και η τέταρτη οµάδα περιλαµβάνουν τα βαρύτερα εδάφη της ζώνης (SC, CL, C). Η 

τρίτη οµάδα (Κ3) αποτελείται από εδάφη χωρίς καθόλου ή µε ελάχιστο ενεργό ανθρακικό ασβέστιο 

(<3%) και αντιπροσωπεύει ένα περίπου 25% των εδαφών, ενώ η τέταρτη (Κ4), εδάφη µε ανθρακικό 

ασβέστιο (>4%) τα οποία αντιπροσωπεύουν το 30% των εδαφών. 

Τέλος η πέµπτη οµάδα (Κ5) περιλαµβάνει τα όξινα εδάφη της ζώνης (pH<6,5) τα οποία και 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό γύρω στο 7% των εδαφών. 
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Πίνακας 2. ∆ιάκριση υποπεριοχών εντός της ζώνης της Νάουσας µε βάση τα χαρακτηριστικά του 

εδάφους και του κλίµατος 
Περιοχή Κλιµατική 

περιοχή 
Μητρικό 
υλικό 

Μηχανική 
σύσταση 

Τύπος εδάφους pH Οργανική 
ουσία 

Βάθος 
ανάπτυξης 

ριζοστρώµατος 
(cm) 

1 6 οφιόλιθοι L Inceptisols 6,9-8 Καλή <35-40 
2 1 κροκαλοπαγή CL Alfisols 7-8 καλή <60 
3 1 κροκαλοπαγή L Entisols 7,4-7,7 Kαλή <70 
4 1 Ασβεστόλιθοι L, SL Inceptisols 8-8,5 Καλή <50 
5 2 Μάργα L Inceptisols 7,4-8,8 Πολύ λίγη <45 
6 2 Οφιόλιθοι-

ασβεστόλιθοι
CL Alfisols 8-8,4 Καλή <40 

7 3 οφιόλιθοι L Entisols 8,1 λίγη <35 
8 3 κροκαλοπαγή L Entisols 8-8,6 λίγη <35 
9 3 οφιόλιθοι L, SCL Inceptisols, 

Entisols 
7,6-8 καλή <40 

10 4, 5 κροκαλοπαγή CL, SC Inceptisols, 
Alfisols 

7,7-8,3 καλή <50 

11 4,5 κροκαλοπαγή CL,SCL Inceptisols, 
Alfisols 

7,8-8 καλή <60 

12 4 Κροκαλοπαγή,
άργιλοι 

CL, C Vertisols, 
Inceptisols 

7,8-8,8 Μέτρια <40 

13 5 οφιόλιθοι SCL, C Inceptisols, 
Alfisols 

6-7,8 λίγη <50 

Περιοχή Κλιµατική 
περιοχή 

Ποσοστό 
χαλίκων- 
λίθων 

Ύπαρξη 
υπόγειου 
νερού 

Ένταση 
διάβρωσης 

Στράγγιση Ενεργό 
ανθρακικό 
ασβέστιο 

Κάλιο 

1 6 υψηλό όχι µέτρια καλή λίγο χαµηλή 
συγκέντρωση 

2 1 µικρό όχι µκρή καλή απουσία χαµηλή 
συγκέντρωση 

3 1 µικρό όχι µκρή καλή απουσία χαµηλή 
συγκέντρωση 

4 1 µέτριο όχι µέτρια καλή µέτριο χαµηλή 
συγκέντρωση 

5 2 µικρό όχι µκρή µέτρια υψηλό χαµηλή 
συγκέντρωση 

6 2 υψηλό όχι µέτρια καλή µέτριο χαµηλή 
συγκέντρωση 

7 3 µέτριο όχι µέτρια µέτρια λίγο χαµηλή 
συγκέντρωση 

8 3 µέτριο όχι µέτρια καλή µέτριο χαµηλή 
συγκέντρωση 

9 3 µικρό όχι µέτρια καλή λίγο ως υψηλό χαµηλή 
συγκέντρωση 

10 4, 5 υψηλό όχι µέτρια καλή λίγο ως υψηλό χαµηλή 
συγκέντρωση 

11 4,5 υψηλό όχι µέτρια καλή απουσία ως 
µέτριο 

χαµηλή 
συγκέντρωση 

12 4 µικρό όχι µέτρια µέτρια απουσία ως 
υψηλό 

χαµηλή 
συγκέντρωση 

13 5 µικρό ναι µέτρια ως 
µεγάλη 

µέτρια απουσία ως 
λίγο 

χαµηλή 
συγκέντρωση 

 
 
Φυτό 

Η µελέτη της συµπεριφοράς των φυτών µέσα σε ορισµένα οικοσυστήµατα της Νάουσας 

πραγµατοποιήθηκε µε την βοήθεια των εξής παραµέτρων: Την καταγραφή των φαινολογικών 
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σταδίων, τον υπολογισµό της ζωηρότητας και της ευρωστίας των φυτών (βάρος ξύλου, ρυθµός 

αύξησης και µήκος βλαστών, φυλλική επιφάνεια, παραγωγή) και τα  χαρακτηριστικά του γλεύκους 

και των παραγόµενων οίνων. 

∆ιαφορές παρατηρούνται στα φαινολογικά στάδια µεταξύ των αµπελώνων και ιδιαίτερα στο 

στάδιο της έκπτυξης των οφθαλµών. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται κυρίως µε τη θερµοκρασία του 

αέρα λόγω υψοµέτρου. Έτσι οψιµότερη έκπτυξη παρατηρείται γενικά στους αµπελώνες της Φυτειάς, 

ενώ η πρωιµότερη σε αµπελώνες του Τριλόφου. Αντίθετα η αρχή του περκασµού και της ωρίµασης 

επηρεάζονται από παράγοντες που σχετίζονται µε τη ζωηρότητα των φυτών κυρίως όµως από τα 

υδατικά αποθέµατα και την διατροφή του φυτού µε νερό : η πρωιµότητά τους και η µικρή χρονική 

διάρκεια των δύο αυτών σταδίων ευνοείται από την απουσία νερού. Πιο συγκεκριµένα ο χρόνος 

διακοπής της βλάστησης που σηµατοδοτεί το χρόνο όπου το φυτό ξεκινά πλέον να δουλεύει για την 

παραγωγή και την ποιότητα της παραγωγής, επηρεάζεται κυρίως από τα διαθέσιµα υδατικά 

αποθέµατα του εδάφους ενώ προς αυτή την κατεύθυνση επηρεάζει ως ένα βαθµό και η µέση 

θερµοκρασία. Έτσι σηµαντική επιβράδυνση της αύξησης των βλαστών παρατηρείται όταν η µέση 

θερµοκρασία κατά τη διάρκεια µιας εβδοµάδας ξεπερνά τους 23-24βαθµούς. 12 

Η ζωηρότητα-ευρωστία των φυτών είναι αυτή που αντικατοπτρίζει  τη γενικότερη φυσιολογία 

της αµπέλου ως αποτέλεσµα της επίδρασης του εδάφους, του κλίµατος, αλλά και των ανθρώπινων 

επεµβάσεων και σχετίζεται  άµεσα µε την ποιότητα της παραγωγής, αφού επηρεάζει τόσο την 

ποσότητα όσο και τις συνθήκες ωρίµανσης των σταφυλιών.29,30,31  

Από όλες τις ερευνητικές εργασίες που αφορούν το Ξινόµαυρο στη ζώνη της Νάουσας 

προκύπτει η σηµαντική ζωηρότητα και ευρωστία των περισσότερων αµπελώνων της ζώνης, όπως 

εκφράζεται από το µέσο βάρος των κληµατίδων ανά πρέµνο, το ρυθµό αύξησης και το τελικό µήκος 

των βλαστών, τη φυλλική επιφάνεια και τέλος την παραγωγή.  

Οι περισσότεροι αµπελώνες είναι πολύ ζωηροί ως αποτέλεσµα των γόνιµων εδαφών, των 

ευνοϊκών για την ανάπτυξη της αµπέλου κλιµατικών συνθηκών, της καλής ανάπτυξης του ριζικού 

συστήµατος των φυτών. Ως εκ τούτου εµφανίζουν αυξηµένο δυναµικό παραγωγής, κάτι που αντίκειται 

στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Έτσι το βάρος ξύλου των περισσότερων αµπελώνων της 

Νάουσας κυµαίνεται µεταξύ 600 g (για τις πυκνές φυτεύσεις) και 1000 g ανά φυτό (για τις αραιές 

φυτεύσεις), µε µέσο βάρος κληµατίδας γύρω στα 75 g ανεξάρτητα από την πυκνότητα φύτευσης, 

βάρος πολύ σηµαντικό που δηλώνει ακριβώς την αυξηµένη ζωηρότητα των φυτών.12,32 Το τελικό 

µήκος βλαστών (χωρίς κορυφολόγηµα) ξεπερνά τα 500 cm, ενώ η φυλλική επιφάνεια, η οποία 

συνδέεται µε την ευρωστία των φυτών και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων 29,33,34,35 για ένα 

µέσο ύψος κορυφολογήµατος (ύψος κύριου βλαστού) 95 cm, ξεπερνά τα 5400 cm2 ανά βλαστό.Η 

παραγωγή ανά φυτό κυµαίνεται µεταξύ 2,5 και 7 Kg/ πρέµνο, ενώ το µέσο βάρος των σταφυλιών 

κυµαίνεται µεταξύ 190-350g, ανάλογα µε τον αµπελώνα και τις κλιµατολογικές συνθήκες της 

χρονιάς.32  
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Με βάση διάφορα ερευνητικά δεδοµένα35,36 για την πλήρη ωρίµανση των σταφυλιών 

απαιτείται φυλλική επιφάνεια ίση µε 7-20 cm2/g καρπού, ανάλογα µε τις κλιµατολογικές συνθήκες.  

Για τις κλιµατολογικές συνθήκες των δύο ζωνών που η ηλιοφάνεια ξεπερνά τις 2000 ώρες, 

µπορούµε να πούµε ότι 13-15 cm2 ανά γραµµάριο καρπού είναι ικανοποιητικό µέγεθος για τη σωστή 

ωρίµανση των σταφυλιών.32,35,36,37,38 Η σχέση αυτή δυστυχώς σε πολλούς αµπελώνες της ζώνης  δεν 

εξασφαλίζεται, πολύ δε περισσότερο στις περιπτώσεις εκείνες που οι αµπελουργοί µε το φόβο της 

προσβολής ασθενειών καταφεύγουν σε πρώιµο ξεφύλλισµα, µειώνοντας ακόµα περισσότερο την ανά 

γραµµάριο καρπού φυλλική επιφάνεια. 

Η αυξηµένη λοιπόν ζωηρότητα και ευρωστία των φυτών, όπως εκφράζεται από τα παραπάνω 

αναφερόµενα µεγέθη, έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών µε όλες τις 

αρνητικές επιπτώσεις που αυτή συνεπάγεται στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Μέχρι 

σήµερα, τα ερευνητικά δεδοµένα δεν επιτρέπουν τη συσχέτιση των πέντε εδαφικών τύπων στους 

οποίους διακρίθηκε η ζώνη της Νάουσας µε τάξεις ζωηρότητας των αµπελώνων, αφού ίδιας 

ζωηρότητας αµπελώνες απαντούν και στις πέντε κατηγορίες εδαφών. Αλλά παραµένει ισχυρή η 

διαπίστωση ότι γενικά οι αµπελώνες της ζώνης χαρακτηρίζονται από αυξηµένη ζωηρότητα, ο έλεγχος 

της οποίας αποτελεί και το  κλειδί στην παραγωγή αναβαθµισµένων ποιοτικά προϊόντων. 

 

Αναλυτικά δεδοµένα σταφυλιών και οίνων - Οινολογική αξιολόγηση 

Από τις µελέτες που διενεργήθηκαν στη ζώνη της Νάουσας, προέκυψε µια πληθώρα 

αναλυτικών και οργανοληπτικών δεδοµένων σχετικά µε το Ξινόµαυρο και τα οποία παρουσιάζονται 

αναλυτικά στο παράρτηµα. Τα δεδοµένα αυτά αφορούν τη σύσταση των σταφυλιών και των οίνων 

που παράγονται από ένα ικανοποιητικά µεγάλο δείγµα αµπελώνων πειραµατισµού σε διαφορετικά 

σηµεία της ζώνης. ∆υστυχώς, οι αµπελώνες πειραµατισµού δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο των 

οικοσυστηµάτων που παρουσιάσαµε. Εποµένως, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν την πλήρη 

αποκωδικοποίηση της συµπεριφοράς του Ξινόµαυρου και στα δεκατρία (13) οικοσυστήµατα που 

εντοπίστηκαν. 

Εφαρµόζοντας το ίδιο σκεπτικό που χρησιµοποιήσαµε στην κατηγοριοποίηση των εδαφών της 

ζώνης σε οµάδες (κοινά εδαφικά χαρακτηριστικά), για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο σχετικό 

εδάφιο και παραπάνω, το σύνολο των διαθέσιµων αναλυτικών και οργανοληπτικών δεδοµένων 

οµαδοποιήθηκε, αντιστοίχως, και επεξεργάστηκε ώστε να προκύψουν οι µέσοι όροι τιµών για κάθε 

κατηγορία εδάφους της ζώνης.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι µέσες τιµές που παρουσιάζονται προέρχονται από ένα σύνολο 

ανεξάρτητων µετρήσεων, αλλά συγκρίσιµων µεταξύ τους ως προς τη µεθοδολογία, οι οποίες 

διενεργήθηκαν σε βάθος χρόνου µιας εικοσαετίας (1987-1997), µπορούµε να θεωρήσουµε ότι στις 

συγκεκριµένες µέσες τιµές δεν υπεισέρχεται έντονα η επίδραση του παράγοντα «χρονιά».   
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Επίσης, επειδή τα αναλυτικά δεδοµένα προέρχονται από αµπελώνες µε διαφορετικές 

αποδόσεις, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η επίδραση του παράγοντα «φορτίο ανά πρέµνο» στη 

διαµόρφωση των µέσων τιµών είναι σχετικά οµοιόµορφη και ότι σε κάθε περίπτωση τα σχετικά 

αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά της υφιστάµενης κατάστασης στη ζώνη της Νάουσας. 

Με δεδοµένη, λοιπόν, την επιφύλαξη για την επίδραση των αποδόσεων ή/και των 

καλλιεργητικών τεχνικών στα αναλυτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών και των 

οίνων, από την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της σχετικής επεξεργασίας (πίνακες 3,4) προκύπτουν 

οι παρακάτω επισηµάνσεις:   

α) οι διαφορές που αποτυπώνονται στα αναλυτικά δεδοµένα των σταφυλιών και των οίνων 

είναι σαφώς ενδεικτικές των παρατηρούµενων διαφορών στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των 

οίνων «Νάουσα» από διαφορετικές περιοχές της ζώνης, και 

β) η παραλλακτικότητα των αναλυτικών και οργανοληπτικών χαρακτήρων µπορεί να 

συσχετιστεί και µε τους τρεις παράγοντες (µηχανική σύσταση, ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, pH) επί 

των οποίων στηρίχθηκε η διάκριση της ζώνης σε οµάδες. 

Καταρχήν, αναφορικά µε το pH του εδάφους προκύπτει και πάλι η δυσκολία προσαρµογής του 

ξινόµαυρου σε όξινα εδάφη10. Τα στοιχεία του πίνακα 3 υποδηλώνουν ότι η ποικιλία δυσκολεύεται να 

ωριµάσει (τεχνολογικά) και οι οίνοι προσεγγίζουν µε δυσκολία το κατώτερο επιτρεπόµενο όριο 

περιεκτικότητας σε οινόπνευµα. Η ικανοποιητική συσσώρευση χρωστικών στο φλοιό των σταφυλιών 

δεν αντανακλάται στα χρωµατικά χαρακτηριστικά των οίνων από όξινα εδάφη. Οι οίνοι εµφανίζονται 

µε φτωχό χρώµα γιατί ο βαθµός εκχυλισιµότητας των ανθοκυάνων από τους φλοιούς είναι µέτριος και 

επιπλέον στον οίνο απαντώνται σε άχρωµες µορφές (χαµηλή τιµή δείκτη ιονισµού). Η παρουσία 

τανινών στους οίνους είναι υψηλή και σε συνδυασµό µε το χαµηλό οινόπνευµα οι οίνοι εµφανίζονται 

τανικοί και άγριοι. 
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Πίνακας 3. Αναλυτικά στοιχεία σταφυλών και οίνων της ποικιλίας Ξινόµαυρο από διαφορετικούς 

τύπους εδαφών εντός της Ζώνης Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» 

Κατηγορία Εδάφους Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 
Ποσοστό Ζώνης (%) 15% 23% 25% 30% 7% 

Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Σταφυλιών      
∆υν. Αλκοολικός Τίτλος % 13,0 12,5 12,6 13,4 11,3 

Ογκοµετρούµενη Οξύτητα (g/L 
τρυγικού οξέος) 

8,2 7,4 7,4 8,5 7,0 

Ενεργός Οξύτητα (pH) 3,16 3,25 3,22 3,12 3,19 
Κάλιο   (g/L) 2,2 1,4 1,4 1,8 1,0 

Ολικές Ανθοκυάνες (mg/Κg σταφυλιών) 436 491 571 549 481 
Συντελεστής Εκχύλισης Ανθοκοκυανών 

(Σ%) 
58 42 36 56 41 

Ολικές Φαινόλες /Κg σταφυλιών 1369 1840 1690 1751 1581 
Αναλυτικά Χαρακτηριστικά Οίνων      

Αλκοολικός Τίτλος (Vol%) 12,7 12,6 12,7 13,1 11,5 
Ογκοµετρούµενη Οξύτητα (g/L 

τρυγικού οξέος) 
7,2 6,8 6,7 7,4 7,2 

Ενεργός Οξύτητα (pH) 3,34 3,42 3,39 3,37 3,37 
∆είκτης Φαινολών  (D280nm*100) 49 56 51 53 49,0 

Ολικές Φαινόλες mg/L 2710 2911 2600 3200 2200 
Ανθοκυάνες (mg/L) 203 174 166 198 179,0 

Ένταση Χρώµατος (d420+520+620nm) 5,06 4,60 4,51 5,44 4,14 
Απόχρωση Χρώµατος 
(D420nm/D520nm) 

0,63 0,69 0,67 0,60 0,60 

∆είκτης Ιονισµού (∆Ι%) 29 21 28 32 16 
∆είκτης Ζελατίνης (∆Ζ%) 63 76 67 71 78 

Τανίνες (g/L) 3,2 5,7 3,9 3,7 4,3 
 
Κ1: Εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης (SCL, L), ουδέτερα ως αλκαλικά, µε ελάχιστο ως 

καθόλου ενεργό ανθρακικό ασβέστιο. Κ2: Εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης, ουδέτερα ως αλκαλικά, 

µε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4%. Κ3: Εδάφη βαριάς µηχανικής 

σύστασης (SC, CL, C) χωρίς ή µε ελάχιστο ενεργό ανθρακικό ασβέστιο. Κ4: Εδάφη βαριάς µηχανικής 

σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο (>4%). Κ5: Όξινα εδάφη της ζώνης (pH<6,5). 

 

Αναφορικά µε την επίδραση της µηχανικής σύστασης, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το 

ξινόµαυρο, όταν καλλιεργείται σε βαριάς µηχανικής σύστασης εδάφη, συσσωρεύει ευκολότερα 

χρωστικές στους φλοιούς των σταφυλών και γενικότερα προσεγγίζει υψηλότερα επίπεδα φαινολικής 

ωρίµανσης (ανθοκυάνες και άλλες φαινολικές ουσίες). Αντίθετα, στα εδάφη µέσης µηχανικής  

σύστασης φαίνεται ότι η φαινολική ωριµότητα κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδα. Όµως, η παραγωγή 

σκουρόχρωµων οίνων τόσο από εδάφη βαριάς όσο και µέσης µηχανικής σύστασης, υποδηλώνει ότι 

και άλλοι παράγοντες επηρεάζουν σηµαντικά τη φαινολική ωρίµανση της ποικιλίας. Τα στοιχεία 

δείχνουν ότι, εκτός των άλλων, εδώ υπεισέρχεται ο παράγοντας «ενεργό ανθρακικό ασβέστιο».  
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Στα βαριά εδάφη, η απουσία ενεργού ανθρακικού ασβεστίου φαίνεται να οδηγεί στην 

παραγωγή οίνων, οι οποίοι συγκριτικά µε τους οίνους από βαριά εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο είναι 

πιο «αδύναµοι». Ο αλκοολικός βαθµός είναι χαµηλότερος. Οι ανθοκυάνες εκχυλίζονται δυσκολότερα 

από τους φλοιούς, το χρώµα των οίνων είναι ασθενέστερο (µικρότερος βαθµός ιονισµού) και γενικά το 

φαινολικό φορτίο είναι µειωµένο. Με αποτέλεσµα, όπως υποδηλώνουν και τα οργανοληπτικά 

δεδοµένα (πίνακας 4), να εµφανίζονται µε πιο αδύναµο σώµα, χειρότερη δοµή (στιφάδα), µικρότερη 

διάρκεια και επιδεκτικότητα παλαίωσης. 
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Πίνακας 4. Αποτελέσµατα οργανοληπτικής αξιολόγησης οίνων της ποικιλίας Ξινόµαυρο από 

διαφορετικούς τύπους εδαφών εντός της Ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα 

Κατηγορία Εδάφους Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 Κ5 
Ποσοστό Ζώνης (%) 15% 22% 25% 30% 7% 

Αποτελέσµατα Οργανοληπτικής Αξιολόγησης   
Χρώµα Καλό, 

σκουρόχρωµο
Μέτριο έως 

καλό 
Μέτριο έως 

καλό 
Πολύ καλό, 
σκουρόχρωµο 

Αδύναµο 
έως µέτριο

Άρωµα - Τυπικότητα     
(Ντοµατοπολτός-Ελιά ) 

Μέτρια 
ένταση 

Έντονο Μέτρια 
ένταση 

Έντονο Έντονο 

Άρωµα - Φρουτώδεις 
χαρακτήρες (Κεράσι, 

φράουλα, 
φραγκοστάφυλο) 

Έντονο, 
φινετσάτο 

Μέτρια 
ένταση 

Μέτρια 
ένταση 

Έντονο Μέτρια 
ένταση 

Άρωµα -Πολυπλοκότητα  
(Μαρµελάδα, µέλι, 
δαµάσκηνα, καπνός, 

σοκολάτα) 

Απουσία Μέτρια 
ένταση, 
σύνθετο 

Μέτρια 
ένταση 

Έντονο, 
σύνθετο 

Απουσία 

∆οµή και σώµα Μέτρια έως 
καλή. 

Μέτρια Μέτρια έως 
καλή. 

Πολύ καλή, 
Γεµάτο-
Μαλακό 

Κακή 
δοµή, 
άδειο 
σώµα 

Ισορροπία-∆ιάρκεια Καλή Τανικότητα 
µε µικρή 
διάρκεια 

Τανικότητα 
µε µικρή 
διάρκεια 

Πολύ καλή Όξινο-
τανικό 

Ικανότητα παλαίωσης Μέτρια Μέτρια Μέτρια Μεγάλη Μικρή 

 
Κ1: Εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης (SCL, L), ουδέτερα ως αλκαλικά, µε ελάχιστο ως 

καθόλου ενεργό ανθρακικό ασβέστιο. Κ2: Εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης, ουδέτερα ως αλκαλικά, 

µε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο σε ποσοστό µεγαλύτερο του 4%. Κ3: Εδάφη βαριάς µηχανικής 

σύστασης (SC, CL, C) χωρίς ή µε ελάχιστο ενεργό ανθρακικό ασβέστιο. Κ4: Εδάφη βαριάς µηχανικής 

σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο (>4%). Κ5: Όξινα εδάφη της ζώνης (pH<6,5). 

Αντίθετα, η παρουσία ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος, βελτιώνοντας τη δοµή του εδάφους, 

φαίνεται ότι διαφοροποιεί πολύ σηµαντικά και την έκφραση της ποικιλίας. Οι οίνοι από τέτοια εδάφη 

είναι υψηλόβαθµοι και µε καλό έως σκούρο ερυθρό χρώµα. Αρωµατικά, εµφανίζουν µια πλούσια 

παλέτα αρωµάτων, όπου οι τυπικοί χαρακτήρες του ξινόµαυρου (ντοµατοπολτός, ελιά) συµπλέκονται 

µε φρουτώδη αρώµατα (µικρά κόκκινα φρούτα), µε αρωµατικές νότες καπνού, µπαχαρικών και µε 

«θερµούς» και «γλυκούς» χαρακτήρες που θυµίζουν µαρµελάδα, µέλι, δαµάσκηνα. Γευστικά, οι οίνοι 

εµφανίζονται ισορροπηµένοι, µε πλούσια δοµή, σώµα και υψηλό δυναµικό παλαίωσης, 

χαρακτηριστικά που είναι επιθυµητά σε ένα πολύ καλό οίνο «Νάουσα». 

Στα εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης, τα στοιχεία της µελέτης υποδηλώνουν ότι, σε γενικές 

γραµµές, η παρουσία ενεργού ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφος επηρεάζει µε παραπλήσιο τρόπο τη 

διαδικασία ωρίµανσης των σταφυλιών. Όµως, παρατηρούνται και σηµαντικές αποκλίσεις στα 

αρωµατικά και εν γένει οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων οι οποίες δεν µπορούν να 

συσχετιστούν απόλυτα µε τους υπό εξέταση παράγοντες (µηχανική σύσταση, ενεργό ανθρακικό 
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ασβέστιο, pH). Εδώ, µάλλον υπεισέρχονται παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσιολογία του φυτού 

(ζωηρότητα) και σχετίζονται µε την τροφοδοσία των φυτών µε νερό. 

Όταν το ξινόµαυρο καλλιεργείται σε µέσης σύστασης εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο, 

συσσωρεύει εξίσου εύκολα χρωστικές στους φλοιούς και γενικότερα προσεγγίζει πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα φαινολικής ωριµότητας (ανθοκυάνες και άλλες φαινολικές ουσίες). Αρωµατικά, οι οίνοι 

παρουσιάζουν συστηµατικά έντονα φρουτώδεις χαρακτήρες (φραγκοστάφυλο, αγριοφράουλα, κεράσι) 

οι οποίοι, κατά περίπτωση, συµπλέκονται µε τις τυπικές αρωµατικές νότες της ελιάς, του 

ντοµατοπολτού και καπνού, γεγονός που τους προσδίδει κάποια πολυπλοκότητα. Χαρακτηριστικά τα 

οποία απαντούµε και στους οίνους που παράγονται από βαριά εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο, αν και 

σε µεγαλύτερη ένταση. Όµως,  χρωµατικά οι οίνοι εµφανίζονται µε µέτριο έως καλό χρώµα (µέτριος 

βαθµός εκχύλισης και χαµηλό ποσοστό ιονισµού των ανθοκυανών) και γευστικά µε µέτρια έως 

ικανοποιητική δοµή και υπερτονισµένο τον τανικό χαρακτήρα τους (υψηλή περιεκτικότητα τανινών). 

Στοιχεία που υποβαθµίζουν την ποιότητα των οίνων.   

Αντιστοίχως, στα µέσης σύστασης εδάφη χωρίς ανθρακικό ασβέστιο το ξινόµαυρο προσεγγίζει 

χαµηλότερα επίπεδα φαινολικής ωριµότητας. Γευστικά, οι οίνοι εµφανίζονται µε πιο αδύναµο σώµα, 

λιγότερο ικανοποιητική δοµή, µικρότερη διάρκεια και επιδεκτικότητα παλαίωσης. ∆ηλαδή, 

παρουσιάζουν οµοιότητες µε τους οίνους που παράγονται σε βαριά εδάφη χωρίς ανθρακικό ασβέστιο. 

Όµως, χρωµατικά εµφανίζονται έως και σκουρόχρωµοι, ενώ το άρωµά τους είναι έντονα φρουτώδες 

και µε φινέτσα. Γεγονός που τους διαφοροποιεί από τους οίνους που παράγονται σε βαριά εδάφη 

χωρίς ανθρακικό ασβέστιο. Ενδεχοµένως, το αποτέλεσµα της επίδρασης άλλων παραγόντων (π.χ. 

υποκείµενο, υδατική θρέψη) στην πορεία ωρίµανσης των σταφυλιών (πρωίµιση) να είναι ισχυρότερο 

και ουσιαστικά να καθορίζει τον τρόπο έκφρασης του ξινόµαυρου όταν αυτό καλλιεργείται σε µέσης 

µηχανικής σύστασης εδάφη, εντός της ζώνης.  

 

3δ. Καλλιεργητικές τεχνικές. 

Η σηµασία, αλλά και η πολυπλοκότητα, µε την οποία οι παράγοντες του φυσικού 

περιβάλλοντος (οικοσύστηµα) επιδρούν στη φυσιολογία του φυτού και την ποιότητα των 

παραγόµενων προϊόντων είναι αναµφισβήτητη. Τα ερευνητικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν 

απέδειξαν πως ούτε στη ζώνη της Νάουσας µπορούσε να είναι διαφορετικά.  

Εξίσου σηµαντική, και διεθνώς θεµελιωµένη, είναι και η επίδραση των ανθρώπινων 

επεµβάσεων στα οικοσυστήµατα, µε ρυθµιστικό ρόλο στη λειτουργία τους και αποτελέσµατα που είτε 

αναδεικνύουν τα προτερήµατά τους, είτε αλλοιώνουν τη φύση τους, οδηγώντας σε υποβαθµισµένα 

προϊόντα.  

Για να αντιληφθούµε καλύτερα το ρυθµιστικό ρόλο των ανθρώπινων επεµβάσεων στη 

λειτουργία ενός οικοσυστήµατος και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, νοµίζουµε ότι είναι 

σκόπιµο να κάνουµε µια ιστορική αναδροµή στο τι επικρατούσε στη ζώνη της Νάουσας, από 
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αµπελουργική σκοπιά, πριν τη οριοθέτηση της, τι συνέβη µετά και τι λιγο-πολύ επικρατεί µέχρι και 

σήµερα. 

Πριν την αναγνώριση της ζώνης Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα», η αµπελοκαλλιέργεια στη Νάουσα ήταν 

περιορισµένη (500-600 στρέµµατα). Η καλλιέργεια του Ξινόµαυρου ήταν ξηρική, η διαµόρφωση των 

πρέµνων ήταν κυπελλοειδής, η φύτευση πυκνή (450-500 πρέµνα ανά στρέµµα) και οι αποδόσεις πολύ 

χαµηλές (500-600 Kg/στρέµµα ή 1,0-1,5 Kg /πρέµνο). Οι τότε ανάγκες εκµηχάνισης της καλλιέργειας 

για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εισοδήµατος των αµπελουργών, αλλά και η έλλειψη 

στοιχείων σχετικά µε τις επιπτώσεις από την αλλαγή του τρόπου εγκατάστασης των αµπελώνων, 

οδήγησαν το νοµοθέτη της εποχής στη διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου ελαστικού και µε τις 

λιγότερες δυνατές δεσµεύσεις ως προς τον τρόπο καλλιέργειας. Κλάδεµα βραχύ, µέγιστη στρεµµατική 

απόδοση 600 Kg, ελάχιστος δυναµικός αλκοολικός τίτλος 11%Vol.21 

Πέντε χρόνια αργότερα, σε συνάρτηση µε τα κίνητρα που θεσπίστηκαν τότε για την επέκταση 

των εκλεκτών ποικιλιών αµπέλου στις οριοθετηµένες ζώνες παραγωγής οίνων ονοµασίας προέλευσης, 

το ενδιαφέρον για την αµπελοκαλλιέργεια αναβίωσε και φυσικά στράφηκε προς την καλλιέργεια του 

Ξινόµαυρου. Ο γοργός ρυθµός µε τον οποίο έγιναν οι αναµπελώσεις, ώστε η παραγωγή να 

ανταποκριθεί στη ζήτηση που ήταν τότε µεγάλη, η έλλειψη υποδοµών για τη σωστή οριοθέτηση της 

ζώνης και τη θέσπιση ενός συγκροτηµένου κανονιστικού πλαισίου καλλιέργειας της ποικιλίας είχαν 

ως φυσικό αποτέλεσµα τον αυτοσχεδιασµό των αµπελουργών. 

Έτσι, η ζώνη του Ξινόµαυρου στη Νάουσα σήµερα εκτείνεται σε µια έκταση περί τα 7.000 

στρέµµατα, διάσπαρτη µε αµπελώνες που διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους από πλευράς 

αποστάσεων φύτευσης, ύψους βλαστικού τοίχους, άρδευσης και λίπανσης, ακολουθούµενων 

καλλιεργητικών τεχνικών, αποδόσεων που κυµαίνονται από 2,5 έως και 7,0 κιλά ανά πρέµνο. 

Φυσικό και επόµενο, λοιπόν, ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των ανθρώπινων επεµβάσεων 

να αποτελέσει τον τέταρτο βασικό άξονα γύρω από τον οποίο περιστράφηκε η επιστηµονική έρευνα 

που διενεργήθηκε στη ζώνη της Νάουσας. 

 

Φορτίο Πρέµνων  

Η επιστηµονική έρευνα που διενεργήθηκε σχετικά µε την παραγωγικότητα της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο είχε διπλό στόχο. Αφενός, να ελέγξει το εύρος των ορίων παραγωγικότητας εντός των 

οποίων παράγονται οίνοι µε αναβαθµισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και, αφετέρου, να προδιαγράψει 

τον τρόπο µε τον οποίο το φορτίο των πρέµνων επηρεάζει τη χηµική σύσταση των σταφυλιών και τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων της ποικιλίας. 

Σχετικά µε το εύρος των ορίων παραγωγικότητας, η επιστηµονική έρευνα17,20,21,32  απέδειξε ότι 

η παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας (πληρότητα στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, µεγάλη 

δυνατότητα παλαίωσης) από την ποικιλία Ξινόµαυρο, προϋποθέτει χαµηλές αποδόσεις κυµαινόµενες 

µεταξύ 600-1000 kg/στρέµµα (2,0-2,5 kg/πρέµνο ανάλογα µε την πυκνότητα φύτευσης). Αποδόσεις 
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που ουσιαστικά αντιστοιχούν στο µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο που νοµοθετικά είχε θεσπιστεί στη 

ζώνη, αρχικά, και στο µέγιστο επιτρεπόµενο φορτίο που ισχύει σήµερα, µετά την τελευταία 

τροποποίηση του κανονισµού. Όµως, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το παραπάνω εύρος 

παραγωγικότητα δεν είναι απόλυτο. Και να πως εξηγείται.  

Οι απόψεις όλων των ερευνητών συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η παραγωγικότητα των 

πρέµνων καθορίζεται από την ισχύ τους. Και η ισχύς τους ρυθµίζεται από µια σειρά παραµέτρων που 

σχετίζονται µε τη γονιµότητα εδάφους, το υποκείµενο, την πυκνότητα φύτευσης, τις ανθρώπινες 

επεµβάσεις, αλλά και τα χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς.12,21  Από τους παραπάνω παράγοντες, 

ορισµένοι είναι σταθεροί µέσα στο χρόνο και δεν µεταβάλλονται καθώς η κατάσταση είναι 

διαµορφωµένη (τύπος εδάφους, υποκείµενο, πυκνότητα φύτευσης). Αυτό που αλλάζει, ή µπορεί να 

µεταβληθεί άµεσα, είναι η λιπαντική τακτική (ο ρόλος της οποία αναλύεται παρακάτω) και τα 

χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς. Σε χρονιές λοιπόν µε χαρακτηριστικά που δεν ευνοούν την ισχύ 

των πρέµνων (ξηροθερµικές χρονιές), τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι το φυτό µπορεί να ωριµάσει 

ικανοποιητικά και µεγαλύτερη παραγωγή, χωρίς αξιόλογες συνέπειες στην ποιότητα του τελικού 

προϊόντος. ∆ηλαδή, αναλόγως και της πυκνότητας φύτευσης, το παραγωγικό όριο µπορεί να 

κυµαίνεται και σε επίπεδα µεγαλύτερα από τα νοµοθετικώς οριζόµενα, προσεγγίζοντας έως και τα 

1.400 Kg/στρέµµα (ή τα 3,0-3,5 kg/πρέµνο). 

Αναφορικά µε τον τρόπο που το φορτίο επηρεάζει τη φυσιολογία του φυτού, τη χηµική 

σύσταση των σταφυλιών και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων της ποικιλίας, τα 

υφιστάµενα δεδοµένα είναι αρκούντως αποκαλυπτικά, όπως είδαµε παραπάνω (χηµική σύσταση).  

Καταρχήν, η µείωση του φορτίου των πρέµνων προκαλεί πρωίµιση της ποικιλίας, περίπου 

κατά µία εβδοµάδα, µε αποτέλεσµα η συγκοµιδή να γίνεται το πρώτο δεκαπενθήµερο του 

Σεπτεµβρίου, περίοδος που χαρακτηρίζεται από µικρή πιθανότητα βροχοπτώσεων σε σχέση µε το 

δεύτερο δεκαπενθήµερο που είναι και η συνήθης περίοδος τρυγητού στην Νάουσα. Γεγονός που 

µπορεί να επηρεάσει δραµατικά την υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών και την ποιότητα του οίνου.  

Η χαµηλή παραγωγικότητα οδηγεί σε προϊόντα µε πληρότητα χαρακτήρα και αυξηµένη 

τυπικότητα ως προς το οικοσύστηµα παραγωγής τους. Ο αλκοολικός τίτλος αυξάνει και ρυθµίζεται ο 

όξινος χαρακτήρας της ποικιλίας. Το αρωµατικό δυναµικό της ποικιλίας ενισχύεται καθώς η µείωση 

του φορτίου αυξάνει τη συγκέντρωση τόσο των πτητικών συστατικών (πρωτογενούς, δευτερογενούς 

αρώµατος), όσο και των πρόδροµων αρωµατικών ενώσεων (ενίσχυση πρωτογενούς αρώµατος και 

αρώµατος παλαίωσης).22,39 Οι οίνοι εµφανίζονται πιο «πυκνοί» και «παχύρευστοι», σκουρόχρωµοι, 

αποτέλεσµα του φαινολικού πλούτου που αποκτούν. Η περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, αυξάνει (όχι όµως απαραίτητα) και ο δείκτης ιονισµού των ανθοκυανών 

προσεγγίζει πολύ ψηλές τιµές. Η συσσώρευση ταννοειδών ουσιών ενισχύεται ενώ ταυτόχρονα αυξάνει 

ο βαθµός εκχυλισµατικότητάς τους, οδηγώντας σε κρασιά, µε πλούσια δοµή και σώµα, αλλά και 
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«γλυκύτητα» καθώς ο ρόλος των τανινών του φλοιού ενισχύεται και υπερκαλύπτει τη δράση αυτών 

των γιγάρτων (τραχύτητα).  

 

Αραίωση φορτίου – τεχνικές 

Έχοντας προδιαγράψει τη συµβολή της χαµηλής παραγωγικότητας στην παραγωγή ποιοτικών 

οίνων, η επιστηµονική έρευνα στράφηκε στη διερεύνηση των τεχνικών µείωσης του φορτίου, ως 

µέσου ρύθµισης της παραγωγικότητας των φυτών.  

Οι πειραµατισµοί αφορούσαν την αραίωση του φορτίου των πρέµνων σε διαφορετικό ποσοστό 

αλλά και σε διαφορετικά στάδια του βλαστικού κύκλου του φυτού (αραίωµα σταφυλιών στην Άνθηση 

σε ποσοστό 30%, αραίωµα σταφυλιών στην Καρπόδεση σε ποσοστό 50%, αραίωµα σταφυλιών στον 

Περκασµό σε ποσοστό 50% και συνδυασµένη επέµβαση τόσο στην Καρπόδεση όσο και στον 

Περκασµό µε αραίωµα σταφυλιών 40% κάθε φορά).17,18,25,40   

Από τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας (επισυνάπτεται στο παράρτηµα) προκύπτουν τα 

παρακάτω: 

Οι επεµβάσεις που γίνονται σε πρώιµο στάδιο του βλαστικού κύκλου της αµπέλου όπως είναι 

η αφαίρεση βλαστών, ταξιανθιών ή το αυστηρό κλάδεµα (στο µισό των οφθαλµών της συνήθους 

πρακτικής) δεν αρκούν για την δραστική µείωση της παραγωγής, ενώ αντίθετα οι επεµβάσεις µείωσης 

του φορτίου που γίνονται στην καρπόδεση και, κυρίως, στον περκασµό είναι πιο 

αποτελεσµατικές.17,18,25,40  Επιπλέον, τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι σε χρονιές αυξηµένης ευρωστίας 

των πρέµνων (αυξηµένες βροχοπτώσεις πριν τον περκασµό, ξηροθερµικές συνθήκες στην ωρίµανση) 

το «διπλό πέρασµα», ίσως, είναι αναγκαίο. 

Τα αποτελέσµατα της επίδρασης των διαφορετικών τεχνικών αραίωσης του φορτίου στη 

χηµική σύσταση των σταφυλιών και του οίνου αποτυπώνονται ξεκάθαρα στους πίνακες της εργασίας 

που επισυνάπτεται στο παράρτηµα. Εδώ, κρίνεται σκόπιµο να αναφέρουµε µόνο ορισµένα στοιχεία 

από την οργανοληπτική αποτίµηση των αντίστοιχων πειραµατικών οίνων τα οποία υποδεικνύουν τη 

σηµασία αλλά και τις επιπτώσεις του χρόνου εφαρµογής της τεχνικής του αραιώµατος. Οι οίνοι 

Μάρτυρας (µη-αραιωµένος, φορτίο 4,5-5,0 kg/πρέµνο) και Χειµερινό Κλάδεµα (φορτίο 4,0-4,5 

kg/πρέµνο) δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές στα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. 

Κρίθηκαν ως όξινοι, ουδέτεροι αρωµατικά, χωρίς γευστική ισορροπία και σώµα. Όµως, όσο πιο 

µειωµένη ήταν η παραγωγή ανά πρέµνο, τόσο πιο βελτιωµένα ήταν τα χρωµατικά και γευστικά 

χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων. Αντίθετα, από τις επεµβάσεις κατά την καρπόδεση (φορτίο 

3,0-3,2 kg/πρέµνο)  και τον περκασµό (φορτίο 2,0-2,5 kg/πρέµνο) προέκυψαν οίνοι µε έντονο χρώµα, 

τυπικό άρωµα και σώµα, χαρακτηριστικά µιας ποιοτικής «Νάουσα». Μεταξύ των δύο, προτιµήθηκε ο 

οίνος που προήλθε από τα πρέµνα που αραιώθηκαν κατά τον περκασµό ως πιο γεµάτος και αρωµατικά 

πλουσιότερος, σε πλήρη συµφωνία µε τα αναλυτικά αποτελέσµατα.25,40 
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Τέλος, οι οίνοι που προήλθαν από την εφαρµογή συνδυασµένης µείωσης φορτίου στην 

καρπόδεση και στον περκασµό (αποδόσεις περί τα 600-800kg/στρέµµα), χαρακτηρίστηκαν ως 

εξαιρετικοί, µε πολύ έντονη έκφραση της ποικιλίας και µεγάλη επιδεκτικότητα παλαίωσης. Μεταξύ 

των δύο προτιµήθηκε η µεγαλύτερη απόδοση και το αποτέλεσµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως 

ενδεικτικό περί του κατώτερου ορίου παραγωγικότητας της ποικιλίας.25,40 

 

Καλιούχος και αζωτούχος λίπανση 

Μεταξύ των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων το άζωτο και το κάλιο είναι τα πλέον σηµαντικά 

για την ποιότητα των οίνων. Περισσότερο άµεση είναι η επίδραση του αζώτου, δεδοµένου ότι 

επηρεάζει τις σηµαντικότερες παραµέτρους της αύξησης και της ανάπτυξης των φυτών και κατά 

συνέπεια της ωρίµασης της παραγωγής. 

Είναι γνωστή η θετική επίδραση του αζώτου στην ζωηρότητα των φυτών, την αύξηση της 

γονιµότητας των οφθαλµών, την αύξηση της καρπόδεσης, του αριθµού των γιγάρτων στις ράγες και 

του βάρους των ραγών.20 Τόσο οι σοβαρές ελλείψεις αζώτου όσο και η υπερεπάρκεια στο εδαφικό 

διάλυµα λόγω υπερβολικών αζωτούχων λιπάνσεων υποβαθµίζουν την ποιότητα του οίνου.21,22 

Αντίθετα αντικρουόµενα αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί σε ότι αφορά την επίδραση υψηλών 

επιπέδων καλίου στην ποιότητα του οίνου.20  

Από τα υφιστάµενα πειραµατικά δεδοµένα20,32 προκύπτει ότι τα υψηλά επίπεδα αζωτούχου 

λίπανσης προκαλούν αύξηση της ζωηρότητας των φυτών (βάρος ξύλου κλαδέµατος, ταχύτητα 

αύξησης των βλαστών, καθυστέρηση αναστολής), επιπτώσεις που γίνονται εντονότερες όταν τα 

αυξηµένα επίπεδα αζώτου συνοδεύονται και από υψηλά επίπεδα καλιούχου λίπανσης.  

Ως προς τη χηµική σύσταση των σταφυλιών και των παραγόµενων οίνων, τα διαθέσιµα 

δεδοµένα υποστηρίζουν ότι τα επίπεδα της ακολουθούµενης λιπαντικής τεχνικής δεν επηρεάζουν 

σηµαντικά τη διαδικασία συσσώρευσης σακχάρων και την όξινη σύσταση της ποικιλίας 

(ογκοµετρούµενη οξύτητα). Όµως, τα επίπεδα της καλιούχου λίπανσης µπορούν να ρυθµίσουν τη 

«γευστική οξύτητα» των οίνων (pH) καθώς τροφοδοτούν το φυτό µε το βασικό κάλιο που έχει την 

ιδιότητα να εξουδετερώνει τη χηµική οξύτητα (τρυγικό οξύ).23  

Μία από τις βασικές διαπιστώσεις των µελετών που διενεργήθηκαν είναι ότι στη ζώνη της 

Νάουσας υπάρχουν αµπελώνες στους οποίους το φυτό τροφοδοτεί τα σταφύλια µε λίγο κάλιο και 

γενικά λίγα κατιόντα, ανεξάρτητα µάλιστα εάν ο αµπελώνας αρδεύεται ή όχι. Με αποτέλεσµα οι οίνοι 

που παράγονται από τέτοιους αµπελώνες να είναι ιδιαίτερα όξινοι και να χαρακτηρίζονται από 

έλλειψη γευστικής ισορροπίας. Για τον λόγο αυτό, τότε, υπογραµµίστηκε η σηµασία της σωστής 

λίπανσης των αµπελώνων της ζώνης ως µέσο ρύθµισης του όξινου χαρακτήρα της ποικιλίας.  

Απεναντίας, η υπερβολική αζωτούχος και καλιούχος λίπανση υποβαθµίζει σηµαντικά το 

φαινολικό δυναµικό της ποικιλίας και κατ’ επέκταση την ποιότητα των παραγόµενων οίνων. Η 

περιεκτικότητα των σταφυλιών σε ολικές ανθοκυάνες µειώνεται και η τιµή του δείκτη κυτταρικής 
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ωρίµασης των φλοιών αυξάνει, γεγονός που ισοδυναµεί µε µείωση της δυνατότητας εκχύλισής των 

ανθοκυανών και των άλλων ταννοειδών ουσιών από τη ράγα. Αποτέλεσµα, η παραγωγή φτωχών 

οίνων ως προς τη φαινολική σύστασή τους. Επιπλέον, αυξάνεται η εκχυλισµατικότητα των τανινών 

των γιγάρτων µε αποτέλεσµα να αυξάνεται και η «τραχύτητα» των οίνων.20 

 

Χλωρά λίπανση 
Η χλωρά λίπανση αποτελεί µία τεχνική που εφαρµόζεται στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργία 

και όχι µόνο 

Συνίσταται στην καλλιέργεια οποιουδήποτε φυτικού είδους σε µια επιθυµητή πυκνότητα, µε 

σκοπό τη διακοπή του κύκλου της βλαστήσεως και την ενσωµάτωση της οργανικής ύλης στο έδαφος, 

σε ένα τέτοιο στάδιο, όπου όλα τα θρεπτικά στοιχεία και κυρίως το άζωτο θα βρίσκονται στη µέγιστη 

δυνατή συγκέντρωση.41 

Ως σκοποί της χλωράς λιπάνσεως θεωρούνται η µείωση της διάβρωσης των εδαφών, 42,43,44 η 

προσθήκη αζώτου στο έδαφος όταν χρησιµοποιούνται ψυχανθή ως φυτά χλωράς λιπάνσεως,41,45,46 η 

βελτίωση της δοµής του εδάφους και της διείσδυσης του νερού στο έδαφος,42, 47,48,49,50, η µείωση της 

έκπλυσης του αζώτου, του ασβεστίου και του καλίου,41,51, η καλύτερη αξιοποίηση από το έδαφος της 

βροχόπτωσης κυρίως κατά τους χειµερινούς µήνες, η καταπολέµηση ζιζανίων κλπ 

Στη ζώνη της Νάουσας δοκιµάστηκαν ως φυτά χλωράς λιπάνσεως ο βίκος, ένα φυτό πλούσιο 

σε άζωτο και κάλιο και η αυτοφυής χλωρίδα της περιοχής και συγκρίθηκαν µε την εφαρµοζόµενη 

τακτική της διατήρησης καθαρού εδάφους κατά τη διάρκεια του χειµώνα και της άνοιξης. Ο βίκος και 

η αυτοφυής χλωρίδα  ενσωµατώθηκαν µε φρέζα στα µέσα µε τέλος του Απρίλη αφήνοντας καθαρό το 

έδαφος στη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι ο βίκος 

µπορεί να αποτελέσει έναν πολύ καλό τρόπο λίπανσης µε άζωτο και κάλιο και θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί στην περίπτωση πολύ αδύνατων εδαφών και αµπελώνων, ή πριν τη φύτευση 

αµπελώνα ή ως λιπαντική τακτική στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας, αλλά επ’ ουδενί λόγο στην 

πλειονότητα των αµπελώνων της Νάουσας, λόγω των πολύ µεγάλων ποσοτήτων αζώτου και καλίου 

που προσθέτει κατά την αποσύνθεσή του οι οποίες οδηγούν στην αύξηση της ζωηρότητας και της 

ευρωστίας των φυτών και στην υποβάθµιση της ποιότητας των οινικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα 

βρέθηκε ότι η χλωρά λίπανση µε βίκο, προσθέτοντας περισσότερες από 15 µονάδες αζώτου το 

στρέµµα, µείωσε την περιεκτικότητα σε σάκχαρα του γλεύκους και κατά συνέπεια τα δυναµικό 

αλκοολικό τίτλο, δεν επηρέασε την ολική και την ενεργό οξύτητα του γλεύκους, αύξησε όµως την 

περιεκτικότητα σε µηλικό οξύ (λόγω µεγαλύτερου µεγέθους των φύλλων και εντονότερης σκίασης 

των σταφυλιών), µείωσε τις ολικές και τις εκχυλίσιµες ανθοκυάνες, και αύξησε την περιεκτικότητα 

του γλεύκους σε αζωτούχες ενώσεις (αργινίνη και αµµώνιο).  

Η διατήρηση της φυσικής χλωρίδας από την άλλη ως το τέλος του Απρίλη, λόγω της µικρής 

της βιοµάζας επηρεάζει ελάχιστα την οργανική ουσία του εδάφους και τη γονιµότητα των εδαφών, 
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ενώ ο υψηλός λόγος C/N της αυτοφυούς βλάστησης οδηγεί στη δέσµευση του αζώτου από τους 

µικροοργανισµούς του εδάφους και την περιστασιακή έλλειψή του αντίστοιχα από τα φυτά της 

αµπέλου. Αυτό έχει σα συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προιόντων σε σχέση µε 

τη διατήρηση του εδάφους καθαρού κατά τη διάρκεια του χειµώνα και της άνοιξης µε φρέζα ή 

καλλιεργητή. Έτσι τα αµπελοτεµάχια που διατηρούν τη φυσική τους χλωρίδα µέχρι αργά την άνοιξη 

παρουσιάζουν µικρότερη ζωηρότητα και ευρωστία, µικρότερη ελαφρά παραγωγικότητα, ενώ το 

γλεύκος τους είναι πλουσιότερο σε σάκχαρα, µε υψηλότερο pH και χαµηλότερη συγκέντρωση σε 

αζωτούχα συστατικά.  

Η διατήρηση της φυσικής χλωρίδας φαίνεται ότι αποτελεί µία πολύ καλή πρακτική διατήρησης 

του εδάφους στις περιπτώσεις αµπελώνων µε τάσεις διάβρωσης, αφού χωρίς κόστος επιτυγχάνεται η 

διατήρηση του εδάφους και η αποφυγή της διάβρωσης, αλλά και στις περιπτώσεις πολύ ζωηρών 

αµπελώνων, όπως η πλειονότητα των αµπελώνων της Νάουσας. Θα µπορούσε εποµένως να 

χρησιµοποιηθεί ως µέσο µείωσής της και βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων προιόντων.32 

 

Φυτοκάλυψη-Χορτοκοπή 

Η µόνιµη φυτοκάλυψη του εδάφους συνίσταται στην καλλιέργεια συνήθως πολυετών φυτών, η 

πολυετών ζιζανίων όπως η αγριάδα  (Cynodon dactylon)  κ.α., ή ετήσιων µε δυνατότητα 

αναβλάστησης των σπόρων τους (Trifolum sp, Lolium multiflorum), µεταξύ των γραµµών φύτευσης 

της αµπέλου. Είναι µία τεχνική η οποία προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση, βελτιώνει τα 

φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους, αυξάνει το εδαφικό άζωτο, ως αποτέλεσµα της αύξησης 

της οργανικής ουσίας  και µειώνει το ποσοστό του CO2 που εκλύεται από το έδαφος λόγω της 

οξείδωσης της οργανικής ουσίας. Παράλληλα βελτιώνει το µικροκλίµα στο εσωτερικό των πρέµνων 

και µειώνει τις προσβολές του βοτρύτη.  

Σηµαντική είναι η επίδραση της τεχνικής αυτής και στα γλευκογραφικά χαρακτηριστικά των 

σταφυλιών. Σύµφωνα µε τους Murisier et Beuret52 η ολική οξύτητα µειώνεται τα πρώτα χρόνια 

εφαρµογής του µόνιµου χλοοτάπητα (κάτι που είναι ιδιαίτερα επιθυµητό στην περίπτωση του 

Ξινόµαυρου), ενώ παρατηρείται αύξηση των σακχάρων του γλεύκους, των ανθοκυανών και του δείκτη 

φαινολών,48 ως αποτέλεσµα της µειωµένης ζωηρότητας των φυτών, η οποία επιβάλει έγκαιρο 

σταµάτηµα της βλάστησης στην αρχή του περκασµού και διαφοροποίηση του µικροκλίµατος στο 

εσωτερικό του πρέµνου (µεγαλύτερες θερµοκρασίες και περισσότερη ηλιοφάνεια). 

Βασικό µειονέκτηµα της εφαρµογής µόνιµου χλοοτάπητα είναι ο έντονος ανταγωνισµός µε τα 

φυτά της αµπέλου για το νερό και τα θρεπτικά στοιχεία και κυρίως το άζωτο.47, 52, 53,54, 55 Ο 

ανταγωνισµός για το άζωτο και το νερό µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση της ζωηρότητας της 

αµπέλου, όπως αυτή εκφράζεται από το βάρος του ξύλου κατά το χειµερινό κλάδεµα και τη φυλλική 

επιφάνεια,48,55 κάτι που στις συνθήκες της Νάουσας θα µπορούσε βέβαια να αποτελεί πλεονέκτηµα. Ο 

έλεγχος των ζιζανίων επιτυγχάνεται µε χορτοκοπή. 
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Τόσο από τα ερευνητικά δεδοµένα διεθνώς όσο και από την εµπειρία που υπάρχει στις 

συνθήκες της Νάουσας (διατήρηση µόνιµου χλοοτάπητα εφαρµόζεται σε αρκετά τµήµατα του 

αµπελώνα του κτήµατος Κυρ-Γιάννη ως µέσω ελέγχου της διάβρωσης των εδαφών και περιστασιακά 

έχει εφαρµοστεί σε ορισµένους αµπελώνες των πεδινών του Τριλόφου µε θεαµατικά αποτελέσµατα 

όσον αφορά τη µείωση της παραγωγικότητας όπως αυτή εκφράστηκε µε τη µείωση του µεγέθους της 

σταφυλής), η τεχνική αυτή µπορεί να έχει εφαρµογή σε πολλούς αµπελώνες της Ζώνης. Ιδιαίτερα 

καλή τεχνική µπορεί να αποδειχθεί για τις επίπεδες περιοχές της ζώνης, µε εδάφη βαριά, γόνιµα και 

δροσερά, όπου υπάρχει παροδικός ή µόνιµος υδροφόρος ορίζοντας, όπου υπάρχει δυνατότητα 

άρδευσης.   

 

3ε. Τεχνολογική βελτίωση της ποιότητας 

Όπως έχει καταστεί σαφές από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω, το Ξινόµαυρο 

είναι ποικιλία µε µικρή περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες και συχνά υψηλή σε τανίνες, γεγονός που σε 

περιπτώσεις ανεπαρκούς ωριµότητας οδηγεί στην παραγωγή οίνων µε αδύνατο χρώµα, γυµνή γεύση 

και στυφή επίγευση. Αντίθετα, όταν η ωριµότητα είναι καλή, έχουµε βαθύχρωµους οίνους, µε σώµα, 

δοµή και διάρκεια καθώς και επιδεκτικότητα στην παλαίωση. Υπενθυµίζεται ότι το έντονο χρώµα των 

οίνων αυτών οφείλεται στο υψηλό ποσοστό συµπλόκων τανινών - ανθοκυανών καθώς και στον υψηλό 

βαθµό ιονισµού των ανθοκυανών τους.  

Συνεπώς, πρωταρχικός στόχος της οινοποίησης του Ξινόµαυρου είναι η παραλαβή κατά την 

εκχύλιση του µέγιστου δυνατού ποσοστού ανθοκυανών από τους φλοιούς, ενώ στην περίπτωση των 

τανινών η διαδικασία πρέπει να είναι εκλεκτική και να σταµατά πριν την παραλαβή έντονα στυφών 

συστατικών. Σύµφωνα µε τελευταίες απόψεις,12 οι ανθοκυάνες των φλοιών και οι τανίνες που 

υπάρχουν εκεί θεωρούνται “µαλακές” και εκχυλίζονται σε υδατικό διάλυµα. Αντίθετα, οι τανίνες των 

γιγάρτων παραλαµβάνονται παρουσία αλκοόλης, αφού δηλαδή έχει προχωρήσει η αλκοολική ζύµωση. 

Σύµφωνα µε τα διεθνώς παραδεκτά, στην κλασσική ερυθρή οινοποίηση η εκχύλιση των 

φαινολικών ουσιών επηρεάζεται σηµαντικά από την θερµοκρασία της ζύµωσης, τον χρόνο παραµονής 

του οίνου µε τα στέµφυλα και από τις  ανακυκλώσεις. Εναλλακτικά χρησιµοποιείται σε κάποιες 

περιπτώσεις (Pinot Noir) η τεχνική εµβάπτισης του καπέλου (pigeage). Άλλες τεχνικές που στοχεύουν 

στην ενίσχυση του παραλαµβανόµενου κατά την οινοποίηση φαινολικού δυναµικού είναι η αφαίµαξη 

(saignée), η χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων, η µεταζυµωτική εκχύλιση (macération post-fermentaire) 

και η εν θερµώ µεταζυµωτική εκχύλιση (macération finale a chaud). 

Η επίδραση των παραπάνω τεχνικών στη χηµική σύσταση και τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των οίνων του Ξινόµαυρου αποτέλεσε τον πέµπτο και τελευταίο άξονα της 

επιστηµονικής έρευνας που διενεργήθηκε γύρω από την ποικιλία. Η σχετική έρευνα διενεργήθηκε στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ Ι & ΙΙ) µε την υλοποίηση 

δύο έργων µε τίτλο «Βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων της κατηγορίας V.Q.P.R.D.». Τα 
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αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας παρουσιάστηκαν, υπό µορφή ανακοίνωσης, στο 2ο Οινολογικό 

Συνέδριο,56 η δε ανακοίνωση επισυνάπτεται στο παράρτηµα. Εδώ, παρουσιάζονται συνοπτικά τα 

βασικά σηµεία της. 

 

Επίδραση της αφαίµαξης χυµού στην εκχύλιση των φαινολικών 

Η τεχνική της αφαίµαξης ενός ποσοστού γλεύκους έχει ως στόχο να αυξήσει το βαθµό 

εκχύλισης των φαινολικών συστατικών από τα στέµφυλα, δηλαδή να αυξήσει τη συγκέντρωσή τους 

στο γλεύκος και να οδηγηθούµε στην παραγωγή «πυκνότερων» οίνων. 

Από τα στοιχεία της µελέτης προκύπτει ότι  σε χρονιές µε µέτριο επίπεδο ωριµότητας των 

σταφυλιών η βελτίωση της ποιότητας των οίνων ακολουθεί την αύξηση του ποσοστού της αφαίµαξης. 

Αντίθετα, σε χρονιές µε καλή ωριµότητα, οι επιπτώσεις της διαδικασία στην ποιότητα γίνονται 

εµφανείς µόνο όταν αυτή κινείται σε υψηλά επίπεδα (έως και 30% του γλεύκους).  Γενικώς, αναλόγως 

της χρονιάς, και του επιδιωκόµενου ποιοτικού (αλλά και οικονοµικού) αποτελέσµατος, τα όρια 

δραστικότητας της διαδικασίας κυµαίνονται µεταξύ 15-30% του γλεύκους των σταφυλιών.  

Οι επιπτώσεις της τεχνικής επί της σύστασης των οίνων είναι η ρύθµιση του όξινου χαρακτήρα 

τους (αύξηση του pH εξαιτίας της εκχύλισης µεγαλύτερης ποσότητας καλίου από τους φλοιούς), 

αύξηση του δείκτη φαινολών, της περιεκτικότητας σε ανθοκυάνες, σε τανίνες και σε πολυσακχαρίτες  

χωρίς όµως να προκαλεί µεταβολές στον δείκτη στυφάδας. Είναι φανερό ότι η αφαίµαξη του µούστου 

σαν τεχνική βελτιώνει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων (όξινος χαρακτήρας, χρωστικές, 

δοµή και όγκος) χωρίς να αυξάνει την τανικότητα. 

 

Επίδραση ανακυκλώσεων και θερµοκρασίας στην εκχύλιση των φαινολικών 

∆ιερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της εφαρµογής πολλών ανακυκλώσεων στην αρχή της ζύµωσης 

και σε χαµηλή θερµοκρασία και η εφαρµογή πολλών ανακυκλώσεων στο τέλος της ζύµωσης όπου η 

θερµοκρασία είναι υψηλότερη, σε αντιδιαστολή µε την τεχνική κλασσικής ερυθρής οινοποίησης που 

συνήθως διενεργείται στην περιοχή (µία ανακύκλωση ηµερησίως µέχρι το διαχωρισµό των στεµφύλων 

την 5η-7η ηµέρα της ζύµωσης). 

Συγκριτικά µε την κλασσική τεχνική, πολλές ανακυκλώσεις στην αρχή της παραµονής του 

χυµού µε τα στέµφυλα ευνοούν την διαλυτοποίηση των ανθοκυανών και τη σταθεροποίησή τους. 

Αντίθετα, οι πολλές ανακυκλώσεις στο τέλος, σε συνδυασµό την υψηλή θερµοκρασία της 

σταφυλοµάζας στις συνθήκες της ζύµωσης, επιτείνουν την εκχύλιση των τανινών. Η διαφορά µεταξύ 

των ποσοτήτων των ανθοκυανών που εκχυλίζονται στις δυο δοκιµές είναι ελάχιστη. Όµως, οι ενώσεις 

που εκχυλίζονται στο τέλος είναι λιγότερο σταθερές. Η κλασσική οινοποίηση στην περιοχή δίνει 

κρασιά λιγότερο πλούσια σε ανθοκυάνες από αυτά των δοκιµών και µε µικρότερη περιεκτικότητα σε 

τανίνες και πολυσακχαρίτες. 
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Τα αποτελέσµατα της σχετικής έρευνας υποδεικνύουν τη σκοπιµότητα οινοποίησης της 

ποικιλίας µε πολλές ανακυκλώσεις στην αρχή ώστε να προσλαµβάνεται η µέγιστη δυνατή ποσότητα 

σταθερών ανθοκυανών. Να προσθέσουµε σε αυτά την καλή δοµή τανινών, επιζητούµενη για τον 

«Νάουσα» και ένα υψηλό αρωµατικό δυναµικό το οποίο τονίζει την τυπικότητα. Όµως οι 

παραγόµενοι οίνοι δεν χαρακτηρίζονται ως επιδεκτικοί σε παλαίωση. 

Όταν οι ανακυκλώσεις γίνονται περισσότερες στο τέλος της ζύµωσης, µε υψηλή θερµοκρασία, 

έχουµε µεγαλύτερη εκχύλιση τανινών των γιγάρτων και πολυσακχαριτών. Το κρασί είναι και πάλι 

πλούσιο και γεµάτο και αποκτά µεγαλύτερη επιδεκτικότητα παλαίωσης. Όµως, ο τανικός χαρακτήρας 

γίνεται στυφός, άγριος όταν η ωριµότητα των σταφυλιών και των γιγάρτων δεν  είναι ικανοποιητική.  

Στην περίπτωση που η τεχνική των ανακυκλώσεων αντικατασταθεί µε αυτή της εµβάπτισης 

του καπέλου (Pigeage), η διαδικασία εκχύλισης των φαινολικών συστατικών ενισχύεται, η 

συγκέντρωση των ανθοκυανών και τανινών αυξάνει, όπως και ο βαθµός συµπλοκοποίησης τους 

(δείκτης PVPP). Γεγονός που οδηγεί σε µεγαλύτερη σταθερότητα του χρώµατος στο χρόνο και αναιρεί 

το σχετικό µειονέκτηµα της τεχνικής των πολλών ανακυκλώσεων στο τέλος της ζύµωσης. 

 

Επίδραση του χρόνου παραµονής µε τα στέµφυλα. Μεταζυµωτική εκχύλιση. 

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του φαινολικού πλούτου των οίνων της ποικιλίας και της 

µεγαλύτερης αντοχής στο χρόνο κινείται και η τεχνική της µεταζυµωτικής εκχύλισης. Οι διαφορετικές 

προσεγγίσεις που διερευνήθηκαν αφορούν την απλή µεταζυµωτική εκχύλιση (maceration post-

fermentaire, παραµονή οίνου µε στέµφυλα χωρίς ανακυκλώσεις) και τη µεταζυµωτική εκχύλιση εν 

θερµώ (maceration finale a chaud, παραµονή στεµφύλων-οίνου σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό 

χρονικό διάστηµα µετά τη ζύµωση), σε αντιδιαστολή µε την κλασσική τεχνική οινοποίησης που 

ακολουθείται στη ζώνη.  

Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι η παρατεταµένη παραµονή των οίνων µε τα 

στέµφυλα αυξάνει το φαινολικό τους φορτίο (αύξηση τιµής δείκτη φαινολικών ουσιών, ∆Φ) µέσω της 

αύξησης της συγκέντρωσης των τανινών και άλλων φαινολικών ουσιών. Όχι, όµως, των ανθοκυανών, 

η συγκέντρωση των οποίων µειώνεται ή παραµένει αµετάβλητη, αναλόγως του χρόνου παραµονής. 

Παρόλη τη µείωση των ανθοκυανών, η µεταζυµωτική εκχύλιση βελτιώνει, έως και πολύ σηµαντικά, 

την ένταση του χρώµατος των οίνων εξαιτίας της αύξησης του δείκτη ιονισµού.  Τα στοιχεία 

υποδηλώνουν ότι η µεταβολή της τιµής του δείκτη ιονισµού είναι σηµαντικότερη όσο αυξάνει ο 

χρόνος παραµονής µε τα στέµφυλα (έως και 25 ηµέρες µετά το πέρας της ζύµωσης). 

Ως προς τον τανικό χαρακτήρα των οίνων, η µεταζυµωτική εκχύλιση προκαλεί  αύξηση της 

συγκέντρωσής των τανινών στον οίνο, όµως, ταυτόχρονα βελτιώνει τη δοµή τους (αύξηση βαθµού 

πολυµερισµού τους, µεγαλύτερη ποσότητα πολυσακχαριτών, µείωση στιφάδας). Με αποτέλεσµα, οι 

οίνοι να εµφανίζονται µε εντονότερο χρώµα, πλουσιότερο σώµα, δοµή, διάρκεια και επιδεκτικότητα 

στην παλαίωση. Γενικά η συνέχιση της εκχύλισης µετά το τέλος της ζύµωσης είναι τεχνική που πρέπει 
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να εφαρµόζεται σε κρασιά µε προοπτική παλαίωσης. Όµως, πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη ο 

βαθµός ωριµότητας των σταφυλιών και γιγάρτων καθώς, σε χρονιές κακής ωριµότητας (µε πολλές 

βροχοπτώσεις µετά τον περκασµό), η παρατεταµένη παραµονή µε τα στέµφυλα µπορεί να οδηγήσει 

στην παραγωγή οίνων µε άγριες και στιφές τανίνες, αλλά και έντονα χορτώδεις εντυπώσεις, στοιχεία 

που υποβαθµίζουν την ποιότητα. 

Στην ίδια κατεύθυνση µε την προηγούµενη περίπτωση κινείται και η επίδραση της 

µεταζυµωτικής εκχύλισης εν θερµώ, ως προς τη χηµική σύσταση και τα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων. Συγκριτικά, µπορούµε να πούµε ότι οδηγεί στην παραγωγή 

ακόµη πλουσιότερων οίνων, µε πολυπλοκότερο άρωµα και υψηλή επιδεκτικότητα σε παλαίωση. 

Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι οίνοι που παράγονται µε αυτή την τεχνική συχνά εµφανίζουν υψηλές 

περιεκτικότητες σε ουρεθάνη, συστατικό επικίνδυνο για την υγεία και µε περιορισµούς ως προς την 

παρουσία του στους οίνους. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµείο προβληµατισµού στην εφαρµογή της 

τεχνικής.  

 

Χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων στην εκχύλιση φαινολικών συστατικών 

Από τα διαθέσιµα δεδοµένα προκύπτει ότι η χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων αυξάνει 

σηµαντικά την εκχύλιση των φαινολικών συστατικών, κυρίως όµως των τανινών. Η αύξηση της 

περιεκτικότητας σε ανθοκυάνες δεν είναι δραµατική, όµως, βρίσκονται σε πιο πολυµερισµένες µορφές 

γεγονός που συµβάλει στη σταθερότητα του χρώµατος. Οι αυξηµένες τιµές του δείκτη ζελατίνης 

οδηγεί στην υπόθεση ότι πέραν της αποδιοργάνωσης των κυττάρων και της αυξηµένης 

εκχυλισµατικότητας των φαινολικών συστατικών από τους φλοιούς, η χρήση ενζύµων, αναλόγως της 

καθαρότητάς τους, οδηγεί και στην αυξηµένη παραλαβή τανινών από τα γίγαρτα. Γι’ αυτό και σε 

ορισµένες περιπτώσεις η βελτίωση του χρώµατος και της δοµής συνοδεύεται από έντονη στιφάδα, 

ιδιαίτερα στην επίγευση. 

 

Αποζύµωση σε βαρέλι. Επίδραση του τύπου του ξύλου κατά την παλαίωση.  

Από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι η αποζύµωση του Ξινόµαυρου σε βαρέλι δεν 

µεταβάλει σηµαντικά τη χηµική του σύσταση, συγκριτικά µε την αποζύµωσή του στη δεξαµενή. Οι 

κύριες µεταβολές εµφανίζονται στην αυξηµένη ένταση του χρώµατος (έως και 25%), ως αποτέλεσµα 

της αύξησης της τιµής του δείκτη ιονισµού των ανθοκυανών του οίνου, αλλά κυρίως, στη σηµαντική 

αύξηση της τιµής του δείκτη αιθανόλης ο οποίος αντιπροσωπεύει το ποσοστό των τανινών που είναι 

συνδεδεµένες µε πολυσακχαρίτες. Στοιχεία που αντανακλώνται άµεσα στα οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά των οίνων καθώς εµφανίζονται πιο σκουρόχρωµοι, µε πλουσιότερη δοµή, όγκο, 

λιπαρότητα και πολυπλοκότητα αρώµατος και γεύσης. Στοιχεία που προσθέτουν στην ποιότητα ενός 

οίνου που δεν προορίζεται για παλαίωση 
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Αναφορικά µε την επίδραση του τύπου δρυός στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου, 

οι πειραµατισµοί που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο των µελετών για την ποικιλία αφορούσαν τη δοκιµή 

βαρελιών γαλλικής δρυός διαφορετικού πορώδους, τεχνικής ξήρανσης (φυσική ή τεχνητή ξήρανση) 

και καψίµατος (ελαφρύ, µέτριο και δυνατό κάψιµο).  

Οργανοληπτικά ο οίνος που ωρίµασε σε βαρέλι µεγάλου πορώδους προτιµήθηκε εξαιτίας της 

αρωµατικής αρµονίας και των µαλακών τανινών που επέφερε στον οίνο σε αντίθεση µε το βαρέλι 

µικρού πορώδους που έδωσε πιο σκληρές τανίνες και λιγότερο άρωµα. Το µέτριο κάψιµο προτιµήθηκε 

από το ελαφρύ και από το δυνατό όπως επίσης και η φυσική ξήρανση έναντι της τεχνητής.  

Βελτίωση της ποιότητας µε τη χρήση συµπληρωµατικών ποικιλιών (Merlot  & Syrah). 

Όπως σαφώς έχει αποτυπώσει η περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης στον αµπελώνα της 

Νάουσας, ένα σύνολο παραµέτρων που σχετίζονται µε το φυσικό περιβάλλον ή τις ανθρώπινες 

επεµβάσεις οδηγούν στην παραγωγή πρώτης ύλης µε υποβαθµισµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά ή/και 

ακατάλληλα για την παραγωγή οίνων ποιότητας. Με αποτέλεσµα την µειωµένη εµπορευσιµότητα και 

ανταγωνιστικότητα των τελικών προϊόντων. Ακόµη είδαµε ότι η αναίρεση των αρνητικών επιπτώσεων 

ορισµένων από τους παραπάνω παράγοντες απαιτεί την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του αµπελώνα στη 

ζώνη, γεγονός που απαιτεί ένα βάθος χρόνου και σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις. Υπό το πρίσµα 

της βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οίνων της ποικιλίας και κατ΄επέκταση της 

ανταγωνιστικότητάς τους στη διεθνή αγορά σε άµεσο χρόνο, πέραν των άλλων διερευνήθηκε και η 

δυνατότητα της χρήσης βελτιωτικών ποικιλιών στην παραγωγή οίνων µε την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. 

«Νάουσα». Στόχος µιας τέτοιας προσέγγισης είναι η αναίρεση των αδυναµιών που πηγάζουν από την 

ίδια την ποικιλία (χρωµατική αδυναµία, όξινος χαρακτήρας, τανικότητα) και οι οποίες σε πολλές 

περιπτώσεις επιτείνονται από το ίδιο το φυσικό περιβάλλον στο οποίο καλλιεργείται η ποικιλία ή από 

τις ανθρώπινες επεµβάσεις.  

Υπό το πρίσµα της παραπάνω λογικής διερευνήθηκε η δυνατότητα ανάµιξης του Ξινόµαυρου 

µε τρεις ευγενικές ερυθρές ποικιλίες του διεθνή αµπελώνα (Merlot, Syrah & Cabernet Sauvignon), 

καθώς και οι επιπτώσεις τους επί των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οίνων µε την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. 

«Νάουσα». Η επιλογή των ποικιλιών στηρίχθηκε στη λογική της αναίρεσης α) της αδυναµίας 

ωρίµανσης του Ξινόµαυρου σε ορισµένες περιοχές της ζώνης, β) της χρωµατικής αδυναµίας των 

οίνων, γ) της µείωσης του όξινου και τανικού χαρακτήρα τους και δ) της βελτίωσης της δοµής και του 

όγκου τους.  

Από τους πειραµατισµούς που διενεργήθηκαν προκύπτει ότι µεταξύ των τριών διεθνών 

ποικιλιών αρκετά πρωϊµότερη είναι η ποικιλία Merlot και στη συνέχεια ακολουθούν οι άλλες δύο µε 

τη σειρά που αναφέρονται. Ο χρωστικός πλούτος των Merlot και Syrah σε συνδυασµό µε τον υψηλό 

αλκοολικό τίτλο δείχνει το βελτιωτικό ρόλο που ενδεχόµενα θα µπορούσαν να παίξουν οι ποικιλίες 

αυτές σε κάποιες Νάουσες. Αντίθετα, ο ρωµαλέος χαρακτήρας του Cabernet Sauvignon ενισχύει τη 

σκληρότητα του Ξινόµαυρου και συνεπώς δεν φαίνεται να  ευνοεί την επιθυµητή γευστική απαλότητα.  
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Η χρήση της ποικιλίας Merlot σε ποσοστά 10-15% σκουραίνει το χρώµα του Ξινόµαυρου. 

Αρωµατικά και γευστικά το Ξινόµαυρο κυριαρχεί και δεν αλλοιώνεται η τυπικότητά του. Στο στόµα ο 

οίνος γεµίζει, βαραίνει κάπως αποκτώντας τις τανίνες του Merlot στην επίγευση. Σε µεγαλύτερα 

ποσοστά (25-30%), περνάµε πλέον σε ένα άλλο τύπο κρασιού, αρκετά πλούσιο στο χρώµα και στο 

στόµα. Όµως, σε αυτές τις αναλογίες, τα στοιχεία του Merlot αλλοιώνουν το χαρακτήρα της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο και οι οίνοι χάνουν την τυπικότητά τους. Η µίξη αυτή θα αποτελούσε διέξοδο για κάποιες 

πολύ προβληµατικές Νάουσες.  

∆ιαφοροποιηµένη αρκετά και µε µεγαλύτερη συµβατότητα προς το Ξινόµαυρο είναι η 

επίδραση του Syrah. Σε ποσοστά 10-15%, οι παραγόµενοι οίνοι κινούνται γευστικά προς την ίδια 

κατεύθυνση µε τους οίνους από σκέτο Ξινόµαυρο, βελτιώνοντάς το, χωρίς όµως να αλλοιώνεται ο 

ιδιαίτερος χαρακτήρα της ποικιλίας. Σε υψηλότερα ποσοστά (25-30%), η επίδραση του Syrah αρχίζει 

να γίνεται αντιληπτή χωρίς το µίγµα να ξεφεύγει αισθητά από τα γευστικά πλαίσια της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο. Απλά, το Ξινόµαυρο σε αυτές τις αναλογίες αποκτά χαρακτήρα παλαίωσης µε σκούρο 

χρώµα και γεµάτο σώµα.  

Τα παραπάνω δεδοµένα υποδηλώνουν την ύπαρξη συµπληρωµατικότητας µεταξύ του 

Ξινόµαυρου και των ξενικών ποικιλιών Merlot και Syrah. Για την διατήρηση της τυπικότητας των 

οίνων µε την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα», τα ποσοστά ανάµιξης δεν πρέπει να ξεπερνούν το 10-15%, 

ενώ το Syrah φαίνεται να παντρεύεται καλύτερα µε την τοπική ποικιλία. Το µειονέκτηµά του είναι ότι 

σε ορισµένες περιοχές της ζώνης ωριµάζει µόλις µία εβδοµάδα πριν από το Ξινόµαυρο, δηλαδή 

αρκετά όψιµα.
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4. Συνεκτίµηση δεδοµένων - Προτάσεις 

Η παραγωγή οίνων ανωτέρας ποιότητας καθορίζεται, κυρίως από φυσικούς παράγοντες (κλίµα, 

έδαφος, χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς) οι οποίοι διαµορφώνουν την «ποιότητα» και την 

«τυπικότητα» των οίνων µιας συγκεκριµένης ποικιλίας.57,58 Από την άλλη, η ποιότητα των οίνων 

εξαρτάται από τις ανθρώπινες επεµβάσεις (επιλογή της ποικιλίας και του υποκειµένου, 

καλλιεργητικές, οινοποιητικές τεχνικές) οι οποίες, αφενός, µπορούν να ρυθµίσουν την επίδραση των 

φυσικών παραγόντων στη φυσιολογία του φυτού και την «έκφραση» της ποικιλίας (καλλιεργητικές 

τεχνικές), αφετέρου, να διορθώσουν ατέλειες της πρώτης ύλης ή να ρυθµίσουν την ένταση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (οινοποιητικές τεχνικές). 

Ο ρόλος που διαδραµατίζει η ποικιλία στην ποιότητα των παραγόµενων οίνων είναι προφανής. 

Άλλες έχουν ποιοτικές προδιαγραφές (φαινολικό και αρωµατικό πλούτο) και άλλες όχι. Άλλες 

αρέσκονται σε συγκεκριµένου τύπου εδάφη (π.χ. ασβεστούχα) και άλλες όχι. Άλλες είναι από τη φύση 

τους ζωηρές - παραγωγικές και άλλες πάλι όχι. 

Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (κλίµα, έδαφος, 

υγρασιακό καθεστώς) που ορίζουν ένα οικοσύστηµα (περιοχή ή αµπελώνας καλλιέργειας), 

επιδρώντας µε ένα µοναδικό τρόπο στη φυσιολογία του φυτού προδιαγράφουν ένα µονοσήµαντο 

τρόπο «έκφρασης» της κάθε ποικιλίας σε ένα οικοσύστηµα καθορίζοντας τη ζωηρότητα του φυτού, 

την παραγωγικότητά του και εν τέλει το βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών. Ανάλογα, λοιπόν, µε τη 

συµβατότητα των προδιαγραφών της κάθε ποικιλίας στα χαρακτηριστικά ενός οικοσυστήµατος, η 

ποιότητα των σταφυλιών και των παραγόµενων οίνων µπορεί να είναι επιθυµητή ή όχι. Συνεπώς, η 

ποιότητα των σταφυλιών και των παραγόµενων οίνων προδιαγράφονται σε µεγάλο βαθµό από τις 

ανθρώπινες επιλογές ως προς την ποικιλία και τον τόπο καλλιέργειά της. 

Πέραν των αρχικών του επιλογών (ποικιλία, τόπος), ο άνθρωπος µέσω των καλλιεργητικών και 

οινοποιητικών τεχνικών έχει τη δυνατότητα να παρέµβει σε µια σειρά σταδίων της παραγωγικής 

διαδικασίας και στην ουσία να ρυθµίσει την επίδραση των φυσικών παραγόντων στην ποιότητα της 

πρώτης ύλης, αλλά και να αξιοποιήσει κατά το δοκούν τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. Η 

τροποποίηση των χαρακτηριστικών του εδάφους ενός αµπελώνα (ασβέστωση, άρδευση κλπ), το 

σύστηµα διαµόρφωσης των πρέµνων, το ύψος του βλαστικού τοίχους και η διευθέτηση της κόµης των 

πρέµνων, η λιπαντική τεχνική, το σύστηµα διαχείρισης του εδάφους κλπ. αποτελούν τεχνικές 

ρύθµισης των χαρακτηριστικών ενός οικοσυστήµατος µε σηµαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της 

πρώτης ύλης. Από την άλλη πλευρά η επιλογή της κατάλληλης οινοποιητικής διαδικασίας µπορεί να 

αναδείξει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης ή να απαλύνει τις όποιες ατέλειες. 

Στη ζώνη της Νάουσας, οι αρχικές επιλογές ως προς τους φυσικούς παράγοντες και τον τρόπο 

αξιοποίησης τους έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώς, όπως δείχνουν τα δεδοµένα των 

µελετών που διενεργήθηκαν και παρουσιάζονται εκτενώς παραπάνω, πολλές από αυτές κινούνται σε 

λάθος κατεύθυνση.  Ορισµένες από αυτές τις επιλογές δεν αλλάζουν εύκολα και απαιτούν χρόνο και 
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χρήµα για να διορθωθούν (ορθολογικότερη επιλογή αµπελώνων καλλιέργειας, υποκειµένου, 

αποστάσεων φύτευσης κλπ.). Άλλες όµως απαιτούν απλά την αποδοχή και εφαρµογή των υποδείξεων 

της έρευνας. ∆ύσκολο και χρονοβόρο από την άποψη της αλλαγής νοοτροπίας των παραγωγών 

(κατάργηση της επικρατούσας αντίληψης για τη σωστή καλλιέργεια) αλλά τουλάχιστον ανέξοδη αν 

όχι επωφελής οικονοµικά. Για παράδειγµα, η γνώση των εδαφικών χαρακτηριστικών του κάθε 

αµπελώνα, η χρήση της άρδευσης σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις ανάγκες του 

φυτού και όχι της παραγωγής, η επιλογή της σωστής λιπαντικής τακτικής, η ορθολογικότερη 

διευθέτηση της κόµης των πρέµνων και γενικότερα η ορθολογικότερη διαχείριση όλων εκείνων των 

παραµέτρων που ρυθµίζουν τη ζωηρότητα και παραγωγικότητα του φυτού, όπως δείχνουν τα 

επιστηµονικά δεδοµένα, αποτελούν κλειδί για την ποιότητα των οίνων που παράγονται στη ζώνη της 

Νάουσας. 

Ας έρθουµε όµως στο προκείµενο. Ας δούµε τι υποδεικνύει η επιστηµονική έρευνα, τι 

εφαρµόζεται σήµερα και τι µπορεί να αλλάξει άµεσα. Τα κύρια σηµεία που προέκυψαν από τις 

µελέτες που διενεργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια περιγράφονται στα παρακάτω: 

Το ξινόµαυρο είναι πολύ ζωηρή και εύρωστη ποικιλία η οποία κάτω από ευνοϊκές 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι παραγωγική. Χαρακτηριστικά που δεν συµβάλλουν στην ποιότητα. 

Ακόµη είναι καλιόφιλη και αρέσκεται σε ασβεστούχα εδάφη. Χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν τις 

επιλογές των αµπελότοπων. 

Στη ζώνη της Νάουσας υπάρχουν διαφορετικά οικοσυστήµατα τα οποία οδηγούν στην 

παραγωγή προϊόντων µε διαφοροποιηµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το µαρτυρούσε η εµπειρική 

παρατήρηση, το απέδειξε και η έρευνα. 

Η διαµόρφωση των οικοσυστηµάτων προήλθε από ορισµένες αρχικές επιλογές ως προς την 

ποικιλία, τον τόπο (όρια ζώνης, επιλογή επιµέρους αµπελώνων) και τον τρόπο καλλιέργειας 

(υποκείµενο, πυκνότητα φύτευσης, διαµόρφωση αµπελώνων), οι οποίες δεν στηρίχθηκαν σε 

επιστηµονικά δεδοµένα, και οι οποίες, αναλόγως του οικοσυστήµατος, σε άλλες περιπτώσεις ευνοούν 

τη ζωηρότητα και παραγωγικότητα της ποικιλίας και σε άλλες την «τιθασεύουν», µε αντίστοιχες 

επιπτώσεις στην ποιότητα των οίνων. 

Τα επιστηµονικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι ορισµένες από τις ακολουθούµενες 

καλλιεργητικές τεχνικές και φροντίδες (πολύ αυστηρό κλάδεµα, περιορισµένος αριθµός καρποφόρων 

οφθαλµών, πυκνή φύτευση επί της γραµµής), πρακτικές µε ρυθµιστικές επιπτώσεις στη ζωηρότητα και 

παραγωγικότητα των φυτών, συνήθως κινούνται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ζωηρότητας και 

κατ΄ επέκταση της παραγωγικότητας και όχι της ρύθµισής της, υποβαθµίζοντας την ποιότητα των 

σταφυλιών και των οίνων. 

Η σταδιακή υποβάθµιση της ποιότητας του Ναουσαίικου οίνου και η σχετική µείωση της 

ανταγωνιστικότητάς του σχετίζεται µε τη σταδιακή αύξηση στην περιοχή της καλλιέργειας διεθνών 

ποικιλιών που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως συµπληρωµατικές (βελτίωση χαρακτήρων 
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Ξινόµαυρου, νέα προϊόντα). Γεγονός, που υπό προϋποθέσεις, µπορεί να οδηγήσει στην αλλοίωση της 

τυπικότητας του Ναουσαίικου κρασιού. 

Η δυνατότητα ρύθµισης της ζωηρότητας και της παραγωγικότητας της ποικιλίας µέσω των 

καλλιεργητικών τεχνικών και οι δυνατότητες διαφορετικής αξιοποίησης της πρώτης ύλης µέσω της 

επιλογής της κατάλληλης οινοποιητικής διαδικασίας µπορεί να ανατρέψει την υφιστάµενη κατάσταση 

προς όφελος της ποιότητας και διαφορετικότητας των προϊόντων µε την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. Νάουσα. 

Είναι θέµα επιλογών και εναρµόνισης σε ένα κοινά αποδεκτό κώδικα διαχείρισης των 

αµπελώνων και της πρώτης ύλης ο οποίος θα στηρίζεται στις υποδείξεις της έρευνας και όχι στη 

σκοπιµότητα της παραγωγικότητας. Άλλωστε το Ξινόµαυρο είναι κρασοστάφυλο και όχι βρώσιµη 

ποικιλία. 

Η αποκωδικοποίηση του τρόπου µε τον οποίο ορισµένοι φυσικοί παράγοντες άλλα και 

καλλιεργητικές τεχνικές επιδρούν επί της ποιότητας, σηµατοδοτεί τον τρόπο χειρισµού της 

κατάστασης και προδιαγράφει τα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν για την παραγωγή των οίνων 

Νάουσα τρίτης γενιάς. 

Ποιες είναι λοιπόν οι ανθρώπινες επεµβάσεις οι οποίες σε επίπεδο διαχείρισης των φυσικών 

παραγόντων (οικοσυστήµατα), των ακολουθούµενων καλλιεργητικών και της παραγόµενης πρώτης 

ύλης µπορούν να οδηγήσουν, άµεσα, σε ποιοτικά προϊόντα (ακόµη και αν παραλλάσσουν τα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά) και αυξηµένη ανταγωνιστικότητα; Τις απαντήσεις ανά περίπτωση τις 

δίνουν τα αποτελέσµατα των µελετών που διενεργήθηκαν στη ζώνη της Νάουσας. 

 

4α. ∆ιαχείριση Φυσικών Παραγόντων 

Τα στοιχεία των µελετών που παρουσιάστηκαν υποδηλώνουν ότι τουλάχιστον ένας από τους 

φυσικούς παράγοντες που διαµορφώνουν τα οικοσυστήµατα, ο τύπος εδάφους του αµπελώνα, 

επηρεάζει µε συστηµατικό τρόπο την προσαρµοστικότητα της ποικιλίας και τα χαρακτηριστικά των 

οίνων που παράγονται στα επιµέρους οικοσυστήµατα της ζώνης της Νάουσας. Παρόµοιες 

διαπιστώσεις έχουν προκύψει και από αντίστοιχες µελέτες που αφορούσαν άλλες ποικιλίες και 

περιοχές.57,58 

Η παρουσία, εντός της ζώνης, αµπελοτεµαχίων µε εδαφικά χαρακτηριστικά στα οποία η 

προσαρµογή της ποικιλίας δεν είναι ικανοποιητική (όξινα εδάφη), έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή 

οίνων που δεν ανταποκρίνονται στις επιθυµητές ποιοτικές προδιαγραφές ενός «Νάουσα». Ιδίως, όταν 

οι οίνοι παράγονται αποκλειστικά από σταφύλια τέτοιων αµπελώνων. Η αξιοποίηση των 

συγκεκριµένων τµηµάτων της ζώνης µέσω της καλλιέργειας ποικιλιών που προσαρµόζονται καλύτερα 

στα όξινα εδάφη (π.χ ποικιλία Syrah), θα µπορούσε να αποδώσει διπλό όφελος. Αφενός, θα περιόριζε 

τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις έχει η συµµετοχή των οίνων που παράγουν στην ποιότητα ενός 

«Νάουσα», αφετέρου, θα µπορούσε να ενισχύσει την οινική παραγωγή της ευρύτερης περιοχής µε νέα 

ανταγωνιστικά προϊόντα. Προκύπτει, λοιπόν, θέµα αποκλεισµού των σταφυλιών αµπελώνων µε όξινο 
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έδαφος από τη διαδικασία της παραγωγής του Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα». Κάτι που έχει επισηµανθεί και 

παλαιότερα10,23 και σαφώς χρήζει της προσοχής µας, ακόµη και σε κανονιστικό επίπεδο 

(επανασχεδιασµός της ζώνης). 

Ακόµη, η παρουσία αµπελώνων σε περιοχές µε ιδιαίτερα δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες 

(όπως για παράδειγµα οι πιο ορεινοί αµπελώνες της περιοχής της Φυτειάς ή του Αρκοχωρίου), στις 

οποίες το Ξινόµαυρο ωριµάζει ικανοποιητικά µόνο σε χρονιές µε έντονα ξηροθερµικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. 1990, 1994), δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε τη σκοπιµότητα της συµµετοχής τέτοιων 

αµπελώνων στη διαδικασία παραγωγής του Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα». Και σε αυτή την περίπτωση, 

ενδεχόµενη αξιοποίηση των αµπελώνων µέσω της καλλιέργειας µιας πιο πρώιµης ποικιλίας (π.χ. 

Αθήρι, Μαλαγουζιά, Merlot, Syrah, Chardonnay) θα µπορούσε να ενισχύσει το δυναµικό της 

ευρύτερης περιοχής από εµπορική σκοπιά.  

Επιπλέον, από τα στοιχεία των µελετών προκύπτει ότι εντός της ζώνης υπάρχουν 

αµπελοτεµάχια ή οµάδες αµπελώνων µε άλλα προβλήµατα ως προς τα εδαφικά χαρακτηριστικά (π.χ. 

αδιαπέραστος ορίζοντας, υψηλή περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου σε συνδυασµό µε χαµηλά 

επίπεδα οργανικής ουσίας) και στα οποία είναι αναγκαία η υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών για τη 

βελτίωση της συµπεριφοράς της ποικιλίας. Για παράδειγµα, η ποιότητα των παραγόµενων οίνων στην 

υποπεριοχή Νο 5 (υψηλή περιεκτικότητα ανθρακικού ασβεστίου σε συνδυασµό µε χαµηλά επίπεδα 

οργανικής ουσίας) θα µπορούσε να βελτιωθεί µε τη χρησιµοποίηση εδαφοβελτιωτικών όπως το θειάφι 

και η οργανική ουσία. Από την άλλη, σύµφωνα µε τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, η χρησιµοποίηση στις 

νέες φυτεύσεις υποκειµένων όπως το Fercal θα µπορούσε να συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση 

της ποιότητας των παραγόµενων κρασιών (π.χ. τροποποίηση δοµής τανινών). Επίσης, στην περίπτωση 

των εδαφών της υποπεριοχής Νο 7, µε περιορισµένο βάθος λόγω της εµφάνισης του µητρικού 

πετρώµατος, η προσθήκη οργανικής ουσίας θα µπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση σε συνδυασµό 

µε περισσότερο ορθολογική διαχείριση του εδάφους (ακαλλιέργεια-χορτοκοπή για την προστασία των 

εδαφών από τη διάβρωση λόγω των µεγάλων κλίσεων) και της άρδευσης.  

Τέλος, από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτουν ισχυρές ενδείξεις συσχέτισης µεταξύ δύο 

παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (τύπος εδάφους, υδατικό καθεστώς) και του φαινολικού και 

αρωµατικού πλούτου της ποικιλίας. Η διαχείριση της σταφυλικής παραγωγής, από τα οινοποιεία της 

ζώνης, στη βάση της τεχνολογικής ωριµότητας των σταφυλιών (όχι απλά της βιοµηχανικής), αλλά και 

του εδάφους του αµπελώνα προέλευσης τους, µπορεί να συµβάλλει στην παραγωγή επώνυµων οίνων, 

µε ξεκάθαρες διαφορές στην προσωπικότητά τους. Οίνους µε σύνθετο αρωµατικό δυναµικό και 

επιδεκτικούς σε µακροχρόνια παλαίωση (από εδάφη βαριάς µηχανικής σύστασης µε ικανοποιητικό 

ποσοστό ενεργού ανθρακικού ασβεστίου) ή φρουτώδεις και φινετσάτους οίνους, πιο πρώϊµης 

κατανάλωσης (ελαφριά έως µέσης σύστασης εδάφη). Το υδατικό καθεστώς της αµπέλου, ως απόρροια 

του τύπου του εδάφους, της τοπογραφίας του αµπελώνα (πλαγιές ή «πατωσιές»), της ύπαρξης µόνιµου 

ή εποχιακού υδροφόρου ορίζοντα και των ανθρώπινων επεµβάσεων (άρδευση ή µη) δρα ρυθµιστικά 
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ως προς τα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά, διαµορφώνοντας την ένταση των επιµέρους 

οργανοληπτικών χαρακτήρων στο κάθε οικοσύστηµα. 

Συνεπώς, η επίτευξη των επιθυµητών ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι και θέµα διαχείρισης 

της σταφυλικής παραγωγής από τα οινοποιεία. Εκείνο που χρειάζεται είναι η λεπτοµερής γνώση των 

εδαφικών χαρακτηριστικών των επιµέρους αµπελώνων της ζώνης και η οργάνωση των παραλαβών 

από τα οινοποιεία στο αντίστοιχο πνεύµα. Και αυτά µπορούν να γίνουν άµεσα και µε αποδεκτό 

κόστος. 

Μακροπρόθεσµα και για την παραγωγή της τρίτης γενιάς οίνων Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» 

προτείνεται η πλήρης καταγραφή των εδαφικών χαρακτηριστικών και του υδατικού καθεστώτος του 

συνόλου των αµπελώνων και ο επανασχεδιασµός της ζώνης στη βάση των εδαφοκλιµατικών 

χαρακτηριστικών των επιµέρους αµπελώνων. Και αυτό µπορεί να γίνει µόνο µέσα από ένα 

µακροχρόνιο ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο, λαµβάνοντας υπόψη τα υφιστάµενα δεδοµένα, θα 

στοχεύει στην κάλυψη των γνωστικών κενών για την πλήρη αποκωδικοποίηση του ρόλου των 

φυσικών παραγόντων επί της ποιότητας του «Νάουσα». 

 

4β. ∆ιαχείριση Καλλιεργητικών Τεχνικών 

Το βασικό στοιχείο υποβάθµισης της ποιότητας της παραγωγής µιας αµπελουργικής ζώνης 

είναι η αυξηµένη παραγωγή, ως αποτέλεσµα της µεγάλης ζωηρότητας και της µεγάλης ευρωστίας των 

φυτών. Όλες οι τεχνικές εποµένως που προκαλούν αύξηση της ζωηρότητας και της ευρωστίας των 

φυτών, οδηγούν στην αύξηση της παραγωγής και κατά συνέπεια σε υποβάθµιση της ποιότητας. 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η πλειονότητα των αµπελώνων χαρακτηρίζονται ως πολύ ζωηροί. 

Αυτό αποδείχθηκε όπως προαναφέρθηκε από πολλά ερευνητικά προγράµµατα που αφορούσαν το 

Ξινόµαυρο στη ζώνη της Νάουσας.  

Η ζωηρότητα αυτή οφείλεται τόσο στα γόνιµα εδάφη και τις ευνοϊκές, για την ανάπτυξη της 

αµπέλου, κλιµατικές συνθήκες, όσο και στις ανθρώπινες επεµβάσεις. 

Η εγκατάσταση των αµπελώνων έγινε µε υποκείµενα τα οποία επιλέχθηκαν κυρίως για την 

ανθεκτικότητά τους στις ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας και στο ανθρακικό ασβέστιο. Με 

βάση τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκαν κυρίως δύο υποκείµενα. Το 41 Β για τις περιπτώσεις που το 

ανθρακικό ασβέστιο ήταν υψηλό και το 110 Richter για όλες τις υπόλοιπες καταστάσεις.    

Και τα δύο υποκείµενα στις εδαφοκλιµατικές συνθήκες της ζώνης αποδείχθηκε ότι εντείνουν 

την ζωηρότητα της εµβολιαζόµενης σε αυτά ποικιλίας, δηλαδή του Ξινόµαυρου και επιβραδύνουν την 

ωρίµανση των σταφυλιών. Σε αυτό συµβάλλουν βέβαια και οι µικρές αποστάσεις επί της γραµµής 

φύτευσης σε συνδυασµό µε το αυστηρό κλάδεµα και την άρδευση. Από τους δύο αυτούς παράγοντες 

το αυστηρό κλάδεµα έπαιξε τον πιο σηµαντικό ρόλο, όπως τουλάχιστον αποδεικνύουν οι περιπτώσεις 

των ξηρικών αµπελώνων που υπάρχουν ακόµη στη ζώνη. 
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Η ανάγκη να µηχανοποιηθεί η καλλιέργεια που οδήγησε σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των 

γραµµών, το αυστηρό κλάδεµα για να επιτευχθεί το επίπεδο της νοµοθετικά οριζόµενης παραγωγής, 

τα γόνιµα εδάφη, οι κλιµατολογικές συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών, και οι 

καλλιεργητικές τεχνικές που στοχεύουν στην καλή παραγωγή και εµφάνιση των αµπελώνων, ήδη από 

τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης των φυτών, οδήγησαν στη δηµιουργία φυτών ζωηρών που δουλεύουν 

κυρίως για τη βλάστηση και λιγότερο για την ποιότητα της παραγωγής. 

Στην πορεία αποδείχθηκε ότι η ζωηρότητα που προσέδωσαν τα χρησιµοποιούµενα υποκείµενα 

στην ποικιλία «αναίρεσε» και µία βασική τους ιδιότητα, αυτήν της ανθεκτικότητας στην ξηρασία. 

∆ηµιουργώντας λόγω ζωηρότητας, άφθονη φυτοµάζα και παραγωγή, αύξησαν τις απαιτήσεις σε νερό 

των φυτών µε συνέπεια την ανάγκη πλέον άρδευσης των αµπελώνων. 

Έτσι από τη µία πλευρά χρησιµοποιήθηκαν ζωηρά υποκείµενα, ανθεκτικά στην ξηρασία, τα 

οποία από την άλλη, για τους προαναφερθέντες λόγους, ποτίζονται. 

Παράλληλα, σε µια προσπάθεια να µειωθεί η παραγωγή των φυτών και να βελτιωθεί η 

ποιότητά της, οι αµπελουργοί καταφεύγουν στην τεχνική της αραίωσης φορτίου, τεχνική η οποία έχει 

πράγµατι θετική επίδραση στην ποιότητα, όπως προαναφέρθηκε, από την άλλη όµως αυξάνει τη 

ζωηρότητα των φυτών, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής την επόµενη χρονιά και αναγκάζει 

σε εκ νέου αραίωση φορτίου και ούτω καθεξής.  

Σήµερα θεωρώντας ότι η µικρή παραγωγή ανά πρέµνο αποτελεί µονόδροµο για την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας προϊόντων, πρωταρχικής σηµασίας είναι ο έλεγχος της ζωηρότητας των φυτών, 

µέσα από την εφαρµογή ορθών καλλιεργητικών τεχνικών, οι οποίες και αναλυτικά περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

 

Υποκείµενα 

Στη µεταφυλλοξηρική αµπελουργία η χρησιµοποίηση υποκειµένων δηλαδή αµερικάνικων 

ειδών Vitis (και διασταυρώσεών τους µε την ευρωπαϊκή άµπελο) ανθεκτικών στην ριζόβια µορφή της 

φυλλοξήρας, στα οποία εµβολιάζεται η επιθυµητή  ποικιλία (Vitis vinifera, ανθεκτική στην φυλλόβια 

µορφή του εντόµου) είναι πρακτική απόλυτα επιβεβληµένη.  

Η επιλογή του κατάλληλου για κάθε περίπτωση υποκειµένου θα πρέπει να γίνεται µε βάση τα 

χαρακτηριστικά του εδάφους, αλλά και την ποικιλία, τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής και 

τις ιδιότητες των υποκειµένων. Η µελέτη των χαρακτηριστικών του εδάφους και κυρίως της 

µηχανικής σύστασης, και του ολικού και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, καθορίζει σε µεγάλο βαθµό 

τα κατάλληλα για κάθε περιοχή υποκείµενα.  

Βασικός παράγοντας που καθόρισε την επιλογή του υποκειµένου 110 R ως το πλέον 

κατάλληλο ήταν οι ξηροθερµικές συνθήκες της χώρας µας, ενώ η επιλογή του υποκειµένου 41 Β 

βασίστηκε στην ανθεκτικότητά του στο ανθρακικό ασβέστιο. 
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Όµως και τα δύο υποκείµενα στις συνθήκες τόσο της Νάουσας, όσο και της Γουµένισσας 

δηµιούργησαν φυτά πολύ ζωηρά, µε µεγάλη φυτοµάζα και ως εκ τούτου µε αυξηµένες ανάγκες σε 

νερό. 

Από την άλλη αύξησαν την παραγωγικότητα του Ξινόµαυρου, που είναι µία σχετικά όψιµη 

ποικιλία, µε αποτέλεσµα την ατελή ωρίµανση των σταφυλιών κάποιες δύσκολες χρονιές και την 

αύξηση των προσβολών από βοτρύτη. 

Τα τελευταία χρόνια, ξεκίνησε και η χρησιµοποίηση του υποκειµένου 1103 Ρ, που είναι ένα 

υποκείµενο εξίσου ζωηρό µε το 110 R, µε µεγαλύτερη αντοχή στα συνεκτικά εδάφη και 

καταλληλότερο για τις περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, το οποίο οδηγεί επίσης σε µεγάλη ζωηρότητα 

και παραγωγικότητα. 

Είναι αλήθεια ότι στις περιπτώσεις γόνιµων εδαφών, ο παράγοντας ζωηρότητα του 

υποκειµένου δεν έχει ίσως τόσο µεγάλη σηµασία, αφού ακόµα και αδύνατα υποκείµενα, µπορούν υπό 

τέτοιες συνθήκες να δηµιουργούν ζωηρά φυτά. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθεί η περίπτωση του 

υποκειµένου 41 Β, το οποίο θεωρείται µικρότερης ζωηρότητας από το 110 R. Στις συνθήκες της 

Νάουσας η εµπειρία δείχνει ότι τις χρονιές µε βροχερή άνοιξη το 41 Β είναι πολύ πιο ζωηρό και 

παραγωγικό από το 110 R. 

Παρόλα αυτά, χρήσιµη θα ήταν η δοκιµή της προσαρµογής υποκειµένων όπως τα 101-14, το 

3309, το Fercal κ.α. που θεωρούνται µικρότερης ζωηρότητας από τα τρία προαναφερθέντα, αφού η 

ευαισθησία στην ξηρασία πλέον δεν µπορεί να αποτελεί το πιο σηµαντικό κριτήριο επιλογής, µε 

δεδοµένη τη δυνατότητα άρδευσης των αµπελώνων. 

Το ζητούµενο εποµένως από τα υποκείµενα είναι η πρωίµιση του βλαστικού κύκλου της 

ποικιλίας, η µικρότερη ζωηρότητα και παραγωγικότητα των φυτών. Με δεδοµένη τη δυνατότητα 

άρδευσης των περισσότερων αµπελώνων θα πρέπει να πειραµατιστούµε µε νέα υποκείµενα (όπως τα 

101-14, 3309, Fercal, SO4 κλπ) που θα εξασφαλίζουν πιο ισορροπηµένα φυτά. 

Οι ιδιότητες των υποκειµένων παρουσιάζονται στο παράρτηµα. 

 

Συστήµατα διαµόρφωσης 

Το σύστηµα διαµόρφωσης θα πρέπει να εξασφαλίζει ικανοποιητική φυλλική επιφάνεια, καλά 

διευθετηµένη στο χώρο, ώστε να φωτοσυνθέτει στο µέγιστο βαθµό.59 

Στα ανεπτυγµένα συστήµατα διαµόρφωσης, τα οποία εξασφαλίζουν την καλύτερη σχέση 

ποσότητας-ποιότητας της παραγωγής, οι µεταξύ των γραµµών αποστάσεις φύτευσης καθορίζονται σε 

µεγάλο βαθµό από το µέγεθος του χρησιµοποιούµενου ελκυστήρα και κυµαίνονται µεταξύ 1.80-2.50 

µ. για το κορδόνι (Royat, Guyot) και 2.60-3.00 µ. για τα συστήµατα διαµόρφωσης τύπου λύρα, ενώ η 

µεταξύ των φυτών απόσταση επί της γραµµής, κυµαίνεται µεταξύ 1.10 µ. και 1.60 µ., ανάλογα µε το 

σύστηµα, τη ζωηρότητα της ποικιλίας και το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
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Στα γραµµικά συστήµατα µόρφωσης που επικρατούν, πλέον, η µεταξύ των γραµµών απόσταση 

φύτευσης επηρεάζει και το ύψος της φυλλικής επιφάνειας, το οποίο θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 

εξασφαλίζει την µέγιστη δυνατή απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

για µια καλύτερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από τα φυτά (και όχι από το έδαφος), ο 

λόγος του ύψους της βλάστησης (φύλλωµα+κορµός) προς την µεταξύ των γραµµών απόσταση θα 

πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 0.7- 0.8.60  

Αυτό το ύψος του φυλλικού τείχους επιτρέπει επιπλέον και την εφαρµογή του ξεφυλλίσµατος, 

τεχνικής που βοηθά στην περίπτωση αµπελώνων όψιµων περιοχών, όπως οι περιοχές µελέτης. Η 

τεχνική αυτή συνίσταται στην αφαίρεση φύλλων από τη σταφυλική ζώνη, σταδιακά κατά τη διάρκεια 

του περκασµού-ωρίµανσης, ώστε η απευθείας έκθεση των σταφυλιών στην ηλιακή ακτινοβολία να 

επισπεύσει την ωρίµανση και να µειώσει τις προσβολές από βοτρύτη (λόγω καλύτερου αερισµού και 

καλύτερης φυτοπροστατευτικής κάλυψης).  

Οι µεταξύ των γραµµών αποστάσεις φύτευσης στη ζώνη της Νάουσας εξαρτώνται από το είδος 

του διαθέσιµου για την καλλιέργεια µηχανήµατος. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι αµπελουργοί είναι 

και δενδροκόµοι είχε σαν αποτέλεσµα την προτίµηση σε µεγαλύτερες αποστάσεις φύτευσης (2.40-

3.50µ). Η επί της γραµµής απόσταση από την άλλη κυµαίνεται µεταξύ 1.20 και 1.50 µ. Η επικρατούσα 

άποψη µέχρι πρόσφατα ήταν ότι είναι προτιµότερη η φύτευση στο 1.20, ώστε να αυξηθεί η πυκνότητα 

των φυτών στο στρέµµα και να µειωθεί η ζωηρότητα και η παραγωγή των φυτών. Όµως τόσο η 

εµπειρία όλα αυτά τα χρόνια, όσο και τα ερευνητικά δεδοµένα που προαναφέρθηκαν12,32 

αποδεικνύουν ότι η ζωηρότητα των φυτών στους αµπελώνες των 400 και των 266 φυτών το στρέµµα 

(που είναι οι δύο ακραίες καταστάσεις που απαντώνται στη Νάουσα) είναι σχεδόν ίδια. Μάλιστα στην 

περίπτωση των πιο πυκνών επί της γραµµής φυτεύσεων εξαιτίας της µεγάλης ζωηρότητας της 

ποικιλίας και των εδαφοκλιµατικών συνθηκών που επικρατούν και οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη 

της αµπέλου, είναι πολύ πιο δύσκολο να ρυθµιστεί η ζωηρότητα και η παραγωγή, απ’ ότι στις 

µεγαλύτερες αποστάσεις (1.5 µ) όπου το φυτό έχει πλέον το χώρο για να εκτονώσει την εγγενή του 

ζωηρότητα. 

Ενδεχόµενα εάν επιλεγεί διαφορετικό σύστηµα διαχείρισης του εδάφους που θα δηµιουργεί 

συνθήκες µόνιµου ανταγωνισµού (µόνιµος χλοοτάπητας για παράδειγµα), οι µικρότερες αποστάσεις 

να είναι οι πλέον κατάλληλες. 

Παράλληλα ο λόγος του ύψους της βλάστησης προς τη µεταξύ των γραµµών απόσταση 

φύτευσης σε αρκετούς αµπελώνες της Νάουσας είναι µικρότερος του επιθυµητού (κάτω από 0,6). 

Στις νέες, λοιπόν, φυτεύσεις θα πρέπει ο λόγος αυτός να λαµβάνεται υπόψη, ώστε να 

εξασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από τα φυτά.  

Το ύψος διαµόρφωσης επιλέγεται λαµβάνοντας υπόψη την επιδιωκόµενη πρωίµιση ή οψίµιση 

της παραγωγής, τις επικρατούσες κλιµατολογικές συνθήκες (κίνδυνος παγετού, αυξηµένη υγρασία 

κ.λ.π.) και την καλλιέργεια ή ακαλλιέργεια του εδάφους. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι όταν 
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επιδιώκεται πρωίµιση της παραγωγής, επιλέγονται χαµηλόκορµα συστήµατα µόρφωσης αφού όσο πιο 

κοντά στο έδαφος βρίσκεται η παραγωγή, τόσο η θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη, ενώ σε περιοχές 

παγετόπληκτες ή µε αυξηµένη υγρασία επιλέγονται υψηλόκορµα σχήµατα, τα οποία εκτός των άλλων 

διευκολύνουν σε µεγαλύτερο βαθµό και την µηχανική καλλιέργεια του εδάφους, πάνω στη γραµµή 

φύτευσης.  

Στη ζώνη της Νάουσας ένα ύψος κορµού 50-60 cm, είναι ικανό να εξασφαλίσει από τη µία 

πλευρά καλή ωρίµανση και από την άλλη να επιτρέψει την επί της γραµµής καλλιέργεια ή χορτοκοπή, 

ανάλογα µε το σύστηµα διαχείρισης του εδάφους που θα επιλεγεί. 

∆ιεθνώς εφαρµόζονται πλέον και άλλα συστήµατα διαµόρφωσης τα οποία εξασφαλίζουν 

καλύτερη σχέση ποσότητας - φυλλικής, καλά διευθετηµένης, επιφάνειας. Με δεδοµένο το γεγονός ότι 

η ποσότητα των 1000 κιλών το στρέµµα µε το ισχύον κόστος καλλιέργειας δεν εξασφαλίζει 

ικανοποιητικό εισόδηµα στον αµπελουργό, θα πρέπει ενδεχόµενα να δοκιµαστούν και άλλα 

συστήµατα διαµόρφωσης τα οποία να εξασφαλίζουν µεγαλύτερη παραγωγή αλλά µε καλύτερα 

χαρακτηριστικά. Ως παράδειγµα αναφέρεται το σύστηµα διαµόρφωσης σε λύρα, το οποίο µπορεί στις 

περιπτώσεις ιδιαίτερα των επίπεδων αµπελώνων να εξασφαλίζει µεγαλύτερη παραγωγή αλλά µε 

καλύτερα οινικά χαρακτηριστικά. Αλλά και άλλα συστήµατα ενδεχόµενα να εξασφαλίζουν καλύτερα 

οινικά χαρακτηριστικά από το κλασικό αµφίπλευρο κορδόνι. 

Όλα αυτά είναι σκόπιµο να δοκιµαστούν µέσα σε ένα πλάνο δεκαετίας και υπό το πρίσµα της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας και της ανάγκης εξασφάλισης από τη µία πλευρά ικανοποιητικού 

εισοδήµατος στον αµπελουργό αλλά και καλής ποιότητας προϊόντων µε το χαµηλότερο κόστος.   

 

 

Προσανατολισµός φύτευσης 

Σύµφωνα µε το Smart61 στο σύνολο της βλαστικής περιόδου, ο προσανατολισµός Β-Ν είναι 

αυτός που δέχεται το µεγαλύτερο ποσοστό της ηλιακής ενέργειας, ενώ για τους αµπελώνες πιο 

βόρειων και πιο ψυχρών περιοχών, µία κλίση κατά 20 µοίρες (Β∆-ΝΑ κατεύθυνση), θεωρείται από το 

Champagnol31 ως καταλληλότερη. 

Όµως ο προσανατολισµός των γραµµών επηρεάζεται από τη γενικότερη τοπογραφία και 

κυρίως από την κλίση του εδάφους, την ασφαλή κίνηση των γεωργικών µηχανηµάτων, το κλίµα, αλλά 

και το σχήµα και την έκταση του αµπελώνα. Έτσι σε πλαγιές µεγάλης κλίσης για παράδειγµα, η 

φύτευση κατά τις ισοϋψείς εξασφαλίζει τη µικρότερη δυνατή διάβρωση του εδάφους, αλλά συνήθως 

αποφεύγεται λόγω κόστους (για να γίνει σωστά) ή κινδύνου ανατροπής των µηχανηµάτων. Σε 

περιοχές πολύ θερµές προτιµάται η κατεύθυνση Α-∆ για την αποφυγή εγκαυµάτων στα σταφύλια, ενώ 

σε πολλές περιπτώσεις, η κατεύθυνση φύτευσης επηρεάζεται από το σχήµα του αµπελώνα και την 

επιθυµία να φυτευθούν περισσότερα φυτά. 
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Σε αµπελώνες όπου ο προσανατολισµός των γραµµών φύτευσης είναι Α-∆, θα πρέπει το 

σύστηµα διαµόρφωσης να είναι «απλωµένο», ώστε όλο και περισσότερα φύλλα να δέχονται την 

απευθείας ηλιοφάνεια όλη την ηµέρα, ενώ όταν οι γραµµές φύτευσης είναι Β-Ν, θα πρέπει το σύστηµα 

διαµόρφωσης να είναι «απλωµένο», αλλά και το ύψος της φυλλικής επιφάνειας να είναι µεγαλύτερο 

για τον ίδιο λόγο. 

 

∆ιαχείριση του εδάφους 

Η έντονη καλλιέργεια του εδάφους είναι η πλέον εφαρµοζόµενη τακτική ελέγχου των 

ζιζανίων, ενώ η χρήση των ζιζανιοκτόνων είναι σχετικά περιορισµένη και αφορά κυρίως εφαρµογές 

επί της γραµµής. 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η καλλιέργεια του εδάφους είναι ένα αναγκαίο κακό και ως κακό 

θα πρέπει να περιορίζεται σε επεµβάσεις απόλυτα δικαιολογηµένες ως προς το χρόνο και τον τρόπο 

εφαρµογής, µε στόχο τον έλεγχο των ζιζανίων και τη διατήρηση της εδαφικής υγρασίας, όπου αυτή 

είναι περιορισµένη. Υπερβολικός αριθµός επεµβάσεων και σε βάθος αποτελεί λανθασµένη και 

επιζήµια καλλιεργητική τακτική, ιδιαίτερα µάλιστα σε περιπτώσεις αµπελώνων µε σχετικά µεγάλη 

κλίση.  

Τα τελευταία χρόνια κάνει την εµφάνισή της  και  η ακαλλιέργεια, µε χορτοκοπή των ζιζανίων, 

κυρίως σε βιολογικά καλλιεργούµενους αµπελώνες. Είναι µία τακτική που στο εξωτερικό εφαρµόζεται 

τακτικά για την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση, τον έλεγχο της ζωηρότητας των φυτών στις 

περιπτώσεις πολύ γόνιµων εδαφών και σε περιοχές µε αυξηµένες βροχοπτώσεις.  

Μάλιστα πέρα από την υπάρχουσα φυσική χλωρίδα, σπέρνονται και διάφορα είδη φυτών 

(ψυχανθή, αγρωστώδη) για τους παραπάνω λόγους, αλλά και ως λιπαντική τακτική (χλωρά λίπανση 

µε κοπή και ενσωµάτωση ή µη των φυτών) στις περιπτώσεις αµπελώνων καλλιεργούµενων µε βάση 

τις αρχές της βιολογικής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Με δεδοµένο ότι υπάρχουν ερευνητικά δεδοµένα για τη ζώνη της Νάουσας τα οποία 

καταδεικνύουν όπως προαναφέρθηκε, την ποιοτική ανωτερότητα της χλωράς λίπανσης µε την 

αυτοφυή χλωρίδα (τα ζιζάνια της περιοχής), η τεχνική αυτή θα πρέπει να τύχει εφαρµογής. Η 

διατήρηση δηλαδή των ζιζανίων µέχρι το Μάιο (και ο έλεγχός τους µε χορτοκοπή) και η ενσωµάτωσή 

τους στη συνέχεια αποτελεί µία εύκολη και ιδιαίτερα χρήσιµη τεχνική, η οποία µπορεί να οδηγήσει σε 

µείωση της ζωηρότητας των φυτών και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών.  

Η ακαλλιέργεια, µε χορτοκοπή των ζιζανίων, και ο περιορισµός της µηχανικής καλλιέργειας 

του εδάφους, θα µπορούσε να αποτελεί επίσης µία καλή τακτική ιδιαίτερα στην περίπτωση αρκετών 

αµπελώνων της περιοχής µελέτης µε εδάφη ψυχρά, γόνιµα και δροσερά (πατωσιές), όπου επιδιώκεται 

ο έλεγχος της ζωηρότητας της αµπέλου και η πρωίµιση της παραγωγής. 30,48,62 

Ο κίνδυνος λόγω ανταγωνισµού των ζιζανίων µε τα φυτά της αµπέλου για το νερό και τα 

θρεπτικά είναι µικρότερος από τα πλεονεκτήµατα που η τεχνική αυτή εξασφαλίζει. Μάλιστα στην 



 66 

περίπτωση ξηροθερµικών ετών είναι εύκολη η άµεση καλλιέργεια του εδάφους όταν διαπιστωθεί 

µείωση της ζωηρότητας και της ευρωστίας των φυτών.  

 

Λίπανση 

Η εφαρµοζόµενη λιπαντική τακτική στους αµπελώνες παραγωγής ποιοτικών κρασιών θα 

πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τον τύπο του εδάφους και τη γονιµότητά του, το υποκείµενο, την 

ποικιλία και τον τύπο του παραγόµενου προϊόντος. Θα πρέπει δε να προτείνεται µε βάση όχι µόνο την 

ανάλυση του εδάφους, αλλά και τη φυλλοδιαγνωστική η οποία δείχνει τη θρεπτική κατάσταση του 

φυτού  και θα πρέπει να εφαρµόζεται ανά 3-4 χρόνια, καθώς και την εικόνα του ίδιου του φυτού.  

Το αµπέλι είναι φυτό µε µικρές γενικά απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία σε σχέση µε τις άλλες 

καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον Delas63 για µια µέση παραγωγή της τάξης των 1000 Kg/στρέµµα 

αφαιρούνται από ένα στρέµµα αµπελώνα ανά έτος µε τα φύλλα, τις κληµατίδες και τους καρπούς 2-7 

Kg αζώτου, 0,4-1 Kg φωσφόρου  (1-2 Kg P2O5),  4-7 Kg καλίου (5-8 Kg Κ2O), 4-8 Kg ασβεστίου (6-

12 Kg CaO), 0,6-1,5 Kg µαγνησίου (1-2,5 Kg MgO) 0,6 Kg θείου, 60 g σιδήρου, 10-20 g 

ψευδαργύρου, 8-16 g µαγγανίου, 8-15 g βορίου και 6-12 g χαλκού. Σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή οι 

τιµές αυτές θα πρέπει να αυξηθούν κατά 5-10% αν υπολογιστεί η ετήσια αύξηση των ριζών και των 

βραχιόνων.  Για µια παραγωγή της τάξης των 1200 Kg/στρέµµα, οι ποσότητες των θρεπτικών που 

απορροφούνται από ένα στρέµµα αµπελώνα σύµφωνα µε τον Lohnertz64 είναι 9,2 Kg αζώτου, 3 Kg 

φωσφόρου (P2O5), 10,4 Kg καλίου (K2O), 9,2 Kg ασβεστίου και 1 Kg µαγνησίου.  

Οι ποσότητες αυτές είναι σχετικά µικρές συγκρινόµενες µε τις αντίστοιχες άλλων 

καλλιεργειών, απαραίτητη όµως η ικανοποίησή τους για  µια ισόρροπη ανάπτυξη των φυτών της 

αµπέλου. Πλεόνασµα ή έλλειµµα ενός από τα θρεπτικά οδηγεί σε ανισόρροπη ανάπτυξη και σε 

παραγωγή κατώτερης ποιότητας προϊόντων.  

Η λιπαντική τακτική θα πρέπει λοιπόν να παίρνει υπόψη τις µικρές απαιτήσεις της αµπέλου σε 

θρεπτικά και το γεγονός ότι για την παραγωγή ποιοτικών σταφυλιών είναι επιθυµητή η ύπαρξη 

µέτριας ζωηρότητας φυτών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του αζώτου οι αµπελουργοί θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί και να µη στοχεύουν, εφαρµόζοντας µεγάλες ποσότητες αζώτου, στην αύξηση 

της παραγωγής αλλά στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Με δεδοµένο µάλιστα το ικανοποιητικό 

ποσοστό της οργανικής ουσίας στα εδάφη της Νάουσας, η αζωτούχος λίπανση είναι πρακτική που δε 

φαίνεται να έχει θέση παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Η καλιούχος λίπανση από την άλλη κρίνεται γενικά ως αναγκαία αφού το κάλιο συντελεί στη 

µείωση της υψηλής γευστικής οξύτητας των κρασιών του Ξινόµαυρου και βρίσκεται σε χαµηλά 

γενικά επίπεδα στην περιοχή.  
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Άρδευση 

Η άρδευση αποτελεί πλέον αποδεδειγµένα τακτική, αναγκαία για την σωστή ωρίµανση των 

σταφυλιών.  

Ήδη έχει αποδειχθεί στους αµπελώνες στους οποίους δεν υπάρχει δυνατότητα άρδευσης, η 

αδυναµία σωστής ωρίµανσης του Ξινόµαυρου τις «ξηρικές χρονιές», αλλά και η σωστή φαινολική 

τους ωρίµανση τις χρονιές µε κανονική κατανοµή των βροχοπτώσεων στη διάρκεια της βλαστικής 

περιόδου. 

Η άρδευση λοιπόν δεν είναι πανάκεια, αλλά ένα εργαλείο που στοχεύει στη σωστή ωρίµανση 

των σταφυλιών και όχι στην αύξηση της παραγωγικότητας των πρέµνων και ως τέτοιο θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται. 

Η απουσία βέβαια ερευνητικών εργασιών σχετικών µε το χρόνο, τον τρόπο και την ποσότητα 

νερού των αρδεύσεων σε διαφορετικούς εδαφικούς τύπους και σε βάθος χρόνου δεν επιτρέπει 

συγκεκριµένες προτάσεις παρά µόνο προτροπή λελογισµένης χρήσης του νερού. 

 

Κλωνική επιλογή  

Η µέχρι σήµερα έρευνα σχετικά µε την παραλλακτικότητα του Ξινόµαυρου έκανε δυνατή τη 

διάκριση 5 βιότυπων κλώνων µε διακριτά χαρακτηριστικά.14,15 

Οι βιότυποι αυτοί παρουσιάζουν όπως προαναφέρθηκε πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά 

(καλή σχέση ποιότητας-ποσότητας, µαλακές τανίνες, πολύ καλό χρώµα, αρωµατικό δυναµικό κλπ), 

αφού βασικό κριτήριο επιλογής τους στάθηκε η χαµηλή τους παραγωγικότητα και η καλή τους 

υγειονοµική κατάσταση. Ιδιαίτερα ο βιότυπος 6 από την περιοχή της Νάουσας και ο 3 από την 

περιοχή του Βελβεντού είναι αυτοί που κυρίως οργανοληπτικά εκτιµούνται και οι οποίοι θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις µελλοντικές αναµπελώσεις, ο καθένας µόνος του ή σε 

συνδυασµό, βελτιώνοντας την ποιότητα των κρασιών του Ξινόµαυρου (βλέπε σχετική εργασία στο 

παράρτηµα).   

 

Συµπληρωµατικές Ποικιλίες- Νέες Ποικιλίες 

Η αναγκαιότητα χρήσης συµπληρωµατικών του Ξινόµαυρου ποικιλιών είναι µία διαπίστωση 

που χρονολογείται εδώ και µία 20 ετία. Προέκυψε µέσα από την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των 

κρασιών που προέρχονται είτε από εδάφη ακατάλληλα για την καλλιέργεια του Ξινόµαυρου ή από 

αµπελώνες µε περιορισµένο για διάφορους λόγους ποιοτικό δυναµικό. 

Έτσι στο πλαίσιο αυτό είχαν προταθεί ορισµένες από τις διεθνείς υψηλού ποιοτικού δυναµικού 

ποικιλίες όπως το Merlot, το Cabernet Sauvignon, το Syrah. Από τα µέχρι σήµερα δεδοµένα 

προκύπτει ότι η ποικιλία Cabernet Sauvignon διαθέτοντας πολύ ισχυρό χαρακτήρα επισκιάζει τα 

χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου, και για το λόγο αυτό δεν κρίνεται σκόπιµη η χρήση της ως 
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συµπληρωµατική ποικιλία. Ως ποικιλία, φαίνεται ότι µπορεί να προσαρµοστεί σε αρκετά από τα 

εδάφη της Νάουσας και να δώσει νέους τύπους οίνων όπως για παράδειγµα Τοπικούς. 

Οι ποικιλίες Merlot και Syrah αποδείχθηκε ότι µπορούν σε ανάµιξη µε το Ξινόµαυρο να 

βελτιώσουν τα χαρακτηριστικά του, αλλά και να δώσουν πολύ καλούς ποικιλιακούς οίνους. 

Η αναγκαιότητα, από την άλλη, παραγωγής και άλλου χρώµατος οίνων οδήγησε αρκετούς 

οινοποιούς στην οινοποίηση και άλλων ποικιλιών όπως το Chardonnay, το Sauvignon, τη Malvasia 

aromatica. Από τις ποικιλίες αυτές το Sauvignon είναι µία ποικιλία που αρέσκεται γενικά σε ελαφρά 

εδάφη, τα οποία υπάρχουν σε µικρή έκταση στη ζώνη. Οι δύο άλλες ποικιλίες έχουν δώσει ενδείξεις 

πολύ καλής προσαρµογής σε αρκετά εδάφη της Νάουσας. 

Από την άλλη, υπάρχουν αξιόλογες γηγενείς ποικιλίες συνιστώµενες στο αµπελουργικό 

διαµέρισµα της Κεντρικής Μακεδονίας όπως το Αθήρι, το Ασύρτικο, η Μαλαγουζιά, οι οποίες 

µπορούν να προσαρµοστούν στην περιοχή. Ορισµένες µάλιστα από αυτές όπως το Αθήρι, η 

Μαλαγουζιά, όπως και ο από αρκετά χρόνια καλλιεργούµενος Ροδίτης θα µπορούσαν να δώσουν 

αξιόλογα αρωµατικά λευκά κρασιά σε ανάµειξη µε το Ξινόµαυρο (blanc de noir). 

Τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών που µπορούν να προσαρµοστούν στην κάθε υποπεριοχή της 

Νάουσας αναφέρονται στο παράρτηµα. 

4γ. ∆ιαχείριση Οινοποιητικών Πρακτικών-Βελτιστοποίηση Προϊόντων 

Εάν κάποιος προσπαθούσε να περιγράψει, από τη σκοπιά του καταναλωτή, τα «τυπικά» 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του µέσου όρου των οίνων από τη ζώνη της Νάουσας, η περιγραφή 

µάλλον θα επικεντρωνόταν στις αδυναµίες που παρουσιάζουν οι οίνοι σε σχέση µε τις απολαυστικές 

συνήθειες του µέσου καταναλωτή στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Θα έλεγε ότι είναι οίνοι µε υψηλή έως και ενοχλητική οξύτητα, µε µέτριας έως ασθενούς 

έντασης χρώµα, µε διακριτικό άρωµα που κυριαρχείται από φυτικούς χαρακτήρες (ντοµατοπολτός, 

ελιά), σκληρές και πολλές φορές επιθετικές τανίνες, που απαιτούν περισσότερο χρόνο παλαίωσης για 

να «γλυκάνουν» και ένα στόµα µάλλον φτωχό, που απέχει σηµαντικά από τη «γεµάτη» και 

«βελούδινη» αίσθηση που επιζητεί ο µέσος καταναλωτής. Περιγραφή µε την οποία θα αναγκαζόταν 

να συµφωνήσει και ο πιο φανατικός οπαδός του Ξινόµαυρου εάν συµµετείχε στη γευστική δοκιµή που 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο της παρούσης µελέτης και στην οποία αξιολογήθηκαν «Νάουσες» 

διαφορετικών παραγωγών και εσοδειών από οµάδα οινολόγων που εµπλέκονται στην παραγωγή του. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά, που όπως είδαµε πηγάζουν «εν ολίγοις» από την ίδια την ποικιλία 

και ενισχύονται από λαθεµένες επιλογές στον τόπο και τρόπο καλλιέργειας της, διαµορφώνουν για το 

Ξινόµαυρο, στην αντίληψη του µέσου καταναλωτή, την εικόνα ενός «ιδαίτερου κρασιού» το οποίο 

µπορούν να απολαύσουν, κυρίως, οι µυηµένοι γευσιγνώστες. Όχι βέβαια πως δεν υπάρχουν και 

ποιοτικά δείγµατα. Απεναντίας, η ζώνη της Νάουσας παράγει και οίνους στους οποίους το χρώµα 

«βαθαίνει», οι «επιθετικοί» και «άγριοι» χαρακτήρες µαλακώνουν, τα «φυτικά» αρώµατα 

επισκιάζονται από «φρουτώδεις», «θερµούς» και «γλυκούς» χαρακτήρες  και οι «χορτώδεις» γεύσεις 
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δίνουν τη θέση τους σε µια γευστική πληρότητα, στοιχεία που αναδεικνύουν την ποικιλία και 

µετατάσσουν τους οίνους από την κατηγορία των «ιδιαίτερων» σε αυτή των «πολύ καλών» ή και 

«εξαίρετων». 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας υποδεικνύουν ότι η παραγωγή πολύ καλών ή και εξαίρετων 

οίνων σχετίζεται µε την παρουσία οικοσυστηµάτων στα οποία η συνδυασµένη επίδραση των φυσικών 

παραγόντων και των ανθρώπινων επεµβάσεων «τιθασεύει» τη ζωηρότητα της ποικιλίας και τη 

βοηθούν στην επίτευξη του κατάλληλου βαθµού ωρίµανσης των σταφυλιών για την παραγωγή 

ποιοτικών οίνων. Είτε αυτοί κινούνται στην κατεύθυνση των «ρωµαλέων» οίνων, µε αρωµατική 

πολυπλοκότητα, γευστική πληρότητα και µεγάλη επιδεκτικότητα παλαίωσης, είτε προς την 

κατεύθυνση των φινετσάτων, µε φρουτώδη αρώµατα, οίνων πιο πρώιµης κατανάλωσης.  

Για την επίτευξη των επιθυµητών αποτελεσµάτων, οι δυνατότητες της ανθρώπινης 

παρέµβασης δεν εξαντλούνται µόνο στο επίπεδο της διαχείρισης των καλλιεργητικών τεχνικών και της 

σταφυλικής παραγωγής, όπως προείδαµε. Οι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν οπλίσει τον οινολόγο µε 

εργαλεία (τεχνικές) που µπορούν να τον βοηθήσουν όχι µόνο να αναδείξει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των σταφυλιών, αλλά και να απαλύνει ατέλειες. Η επιλογή και εφαρµογή επιµέρους 

τεχνικών εξαρτάται από τις προδιαγραφές της πρώτης ύλης και τον τύπο του οίνου που θέλει να 

παρασκευάσει.  

Ποιες είναι λοιπόν οι δυνατές επιλογές βελτίωσης της ποιότητας των οίνων Ο.Π.Α.Π. 

«Νάουσα» υπό το πρίσµα της διαχείρισης των οινολογικών πρακτικών; Έχοντας περιγράψει διεξοδικά 

τις επιπτώσεις των επιµέρους τεχνικών επί της σύστασης των οίνων, ας εξετάσουµε ορισµένα 

ενδεικτικά παραδείγµατα αξιοποίησης τους από τους οινοποιούς. 

Η τεχνική της αφαίµαξης του χυµού στοχεύει στην αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών 

ουσιών, εποµένως, στη βελτίωση της δοµής και της επιδεκτικότητάς του σε παλαίωση. Η χρήση της 

τεχνικής ενδείκνυται στις χρονιές µε κακό έως µέτριο επίπεδο ωριµότητας των σταφυλιών, όπως οι 

χρονιές µε αρκετές βροχοπτώσεις µετά τον περκασµό (π.χ. σοδειά 1996). Όταν η σταφυλική 

παραγωγή προέρχεται από οικοσυστήµατα όπου το «Ξινόµαυρο», λόγω κλιµατικών συνθηκών, 

δυσκολεύεται να ωριµάσει, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στους αµπελώνες µε το υψηλότερο 

υψόµετρο και το πιο ψυχρό κλίµα της ζώνης (π.χ. αµπελώνες από τις περιοχές της Φυτειάς και του 

Αρκοχωρίου). Ακόµη, όταν η σταφυλική παραγωγή προέρχεται από αµπελώνες µε ελαφρά ή µέσης 

σύστασης εδάφη, χωρίς ανθρακικό ασβέστιο και άφθονα διαθέσιµα αποθέµατα σε νερό (π.χ. τµήµατα 

του αµπελώνα του Γιαννακοχωρίου). Τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι η βελτίωση της ποιότητας 

ακολουθεί το ποσοστό της αφαίµαξης το οποίο, αναλόγως της ποιότητας των σταφυλιών, µπορεί να 

φτάσει έως και το 30% που είναι και το µέγιστο δυνατό από πρακτικής σκοπιάς. 

Πέραν της βελτίωσης της ποιότητας του ερυθρού οίνου, η εφαρµογή της πρακτικής αυτής 

µπορεί να αποδώσει στους οινοποιούς επιπλέον όφελος εάν συνδυαστεί µε εµπορική αξιοποίηση ενός 

δεύτερου προϊόντος (brand name) το οποίο, σε επίπεδο «Τοπικού Οίνου», θα µπορούσε να αποδώσει 
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αυξηµένη προστιθέµενη αξία. Ως δεύτερο προϊόν νοείται η αξιοποίηση του χυµού της αφαίµαξης στην 

παραγωγή ενός ροζέ οίνου ή ακόµη ενός λευκού πολυποικιλιακού που θα συνδύαζε το δροσερό 

χαρακτήρα του Ξινόµαυρου µε το σώµα, τη λιπαρότητα ή τον αρωµατικό πλούτο των ποικιλιών 

Ροδίτης, Μαλαγουζιά, Αθήρι ή ενδεχοµένως του Sauvignon blanc. Άλλωστε ο συνδυασµός του 

Ξινόµαυρου µε Ροδίτη είναι ήδη ένας επιτυχηµένος εµπορικά συνδυασµός. 

Οι επιλογές του αυξηµένου αριθµού ανακυκλώσεων (αρχή ή τέλος), της εµβάπτισης του 

«καπέλου» (Pigeage), ή της εφαρµογής µεταζυµωτικής εκχύλισης, αποτελούν τεχνικές οι οποίες, 

επίσης, στοχεύουν στην αύξηση της συγκέντρωσης των φαινολικών ουσιών, αλλά και των 

ποικιλιακών αρωµάτων, στον οίνο. Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή µιας από τις παραπάνω 

τεχνικές αποτελεί ο τύπος του οίνου που επιθυµούµε να προκύψει και, φυσικά, η φαινολική σύσταση 

των σταφυλιών που θέλουµε να οινοποιήσουµε.  Για παράδειγµα, σε χρονιές µε ξηροθερµικά 

χαρακτηριστικά και πολύ καλό επίπεδο ωριµότητας των σταφυλιών (όπως η σοδειά του 1994), ή όταν 

η σταφυλική παραγωγή προέρχεται από αµπελώνες µε βαριά, ασβεστούχα εδάφη και περιορισµένα 

διαθέσιµα αποθέµατα νερού (π.χ. τµήµατα του αµπελώνα της Γάστρας), η εφαρµογή αυξηµένου 

αριθµού ανακυκλώσεων στο τέλος της ζύµωσης ή η εφαρµογή της µεταζυµωτικής εκχύλισης µπορούν 

να οδηγήσουν στην παραγωγή ενός εξαίρετου Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» µε αρωµατική πολυπλοκότητα, 

φαινολικό πλούτο και µεγάλη αντοχή στο χρόνο. Ας υποθέσουµε, όµως, ότι επιθυµία του οινοποιού 

ήταν η αξιοποίηση της σταφυλικής παραγωγής ενός αµπελώνα µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά στην 

κατεύθυνση της παραγωγής ενός βαθύχρωµου, αλλά φρουτώδους και πρωιµότερης κατανάλωσης 

οίνου. Τότε, η εφαρµογή των συγκεκριµένων τεχνικών (µεταζυµωτική εκχύλιση ή πολλές 

ανακυκλώσεις στο τέλος) θα τον οδηγούσε σε µη-επιθυµητά αποτελέσµατα. Η ένταση των φρουτωδών 

αρωµάτων θα περιοριζόταν και ο τανικός χαρακτήρας του θα τον έκανε πολύ βαρύ για οίνο πρώιµης 

κατανάλωσης. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρµογή αυξηµένου αριθµού ανακυκλώσεων στην αρχή της 

ζύµωσης και η διακοπή αυτών λίγο µετά το µέσον της ζύµωσης θα τον βοηθούσε α) να παραλάβει όσο 

το δυνατόν περισσότερες χρωστικές και αρωµατικές ουσίες από τη φλούδα των σταφυλιών και β) να 

περιορίσει την εκχύλιση τανινών από τους φλοιούς και τα γίγαρτα, συνδυασµός που ενισχύει το 

χρώµα, τη φινέτσα και µαλακότητα του οίνου. Βέβαια, θα πετύχαινε το σκοπό του αλλά, δυστυχώς, θα 

είχε κάνει µια λανθασµένη επιλογή γιατί, εάν η χρονιά ήταν καλή, το σταφύλι ενός τέτοιου αµπελώνα 

η φύση το προορίζει για άλλα πράγµατα. Για οίνους «συµπυκνωµένους» και ζωηρούς για πολλά 

χρόνια. 

Σε αντίθεση µε το παραπάνω παράδειγµα, η εφαρµογή αυξηµένου αριθµού ανακυκλώσεων 

στην αρχή της ζύµωσης µε διακοπή αυτών προς το τέλος ή η εφαρµογή της τεχνικής εµβάπτισης του 

«καπέλου» (Pigeage) µπορεί να συνεισφέρουν πολύ σηµαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ενός 

Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» στις παρακάτω περιπτώσεις. α) Σε χρονιές µε µέτριο επίπεδο ωριµότητας των 

σταφυλιών, όπως οι χρονιές µε πολλές βροχοπτώσεις µέχρι τον περκασµό (π.χ. σοδειά 1995) β) όταν η 

σταφυλική παραγωγή προέρχεται από αµπελώνες µε άφθονα ή µέσα διαθέσιµα αποθέµατα νερού 



 71 

(ασχέτου µηχανικής σύστασης) και γ) όταν η σταφυλική παραγωγή προέρχεται από αµπελώνες όπου 

για κάποιο λόγω εφαρµόζονται υψηλές αζωτούχες και καλιούχες λιπάνσεις. Στις παραπάνω 

περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής έρευνας έδειξαν ότι ο βαθµός εκχυλισιµότητας των 

φαινολικών ουσιών είναι γενικά περιορισµένος, ως αποτέλεσµα της κυτταρικής ωριµότητας των 

φλοιών. Το ίδιο ισχύει και για τα αρωµατικά συστατικά που συσσωρεύονται στις φλούδες των 

σταφυλιών. Συνεπώς η διεύρυνση του χρόνου επαφής των στεµφύλων µε το γλεύκος ή τον υπό 

ζύµωση οίνο σε συνθήκες ευνοϊκές για την εκχύλιση των συστατικών των φλοιών (υδατικές 

συνθήκες) εµπλουτίζει τον οίνο µε χρωστικές και αρωµατικές ουσίες, οδηγώντας σε ουσιαστική 

βελτίωση της ποιότητας. 

Στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της συγκέντρωσης χρωστικών στον οίνο κινείται και η χρήση 

πηκτινολυτικών ενζύµων κατά την οινοποίηση. Γεγονός επιθυµητό και ζητούµενο σε ποικιλίες φτωχές 

σε χρωστικές όπως το Ξινόµαυρο. Τα αποτελέσµατα της χρήσης τους, αναφορικά µε την ένταση του 

χρώµατος του οίνου, σε πολλές περιπτώσεις είναι θεαµατικά.  Όµως, η χρήση των ενζύµων, πέραν της 

αποδιοργάνωσης των κυττάρων των φλοιών, έχει επιδράσεις και στα γίγαρτα αυξάνοντας το ποσοστό 

των τανινών που παραλαµβάνονται από αυτά. Συνεπώς, σε χρονιές µε κακή ωριµότητα κρίνεται 

σκόπιµο να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε τεχνικές που δεν ευνοούν την εκχύλιση των γιγάρτων. 

Ως τελευταία αναφορά στις δυνατότητες βελτίωσης της ποιότητας των οίνων Ο.Π.Α.Π. 

«Νάουσα» µε τεχνολογικά µέσα αφήσαµε την τεχνική της ανάµιξης του Ξινόµαυρου µε άλλες 

ποικιλίες. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται µε την πεποίθηση των εισηγητών ότι η 

εφαρµογή της συγκεκριµένης τεχνικής πρέπει να αποτελεί την τελευταία λύση στην προσπάθεια 

ενίσχυσης της ποιότητας των οίνων της ζώνης. Η θέση αυτή δεν πηγάζει από κάποια προκατάληψη 

των εισηγητών, αλλά από τα δεδοµένα της επιστηµονικής έρευνας που διενεργήθηκε στη ζώνη όλα 

αυτά τα χρόνια. Τα αποτελέσµατα της έρευνας λένε ότι από τις µέχρι σήµερα προσπάθειες 

καταφέραµε α) να αποκωδικοποιήσουµε, σε µεγάλο βαθµό, τη συµπεριφορά της ποικιλίας στα 

διάφορα οικοσυστήµατα της ζώνης και να καταγράψουµε τις επιπτώσεις των φυσικών παραγόντων 

και των ανθρώπινων επεµβάσεων στην ποιότητα των οίνων του Ξινόµαυρου και β) να επισηµανθούν 

οι λανθασµένες ανθρώπινες επιλογές ως προς τον τόπο και τον τρόπο καλλιέργειας της ποικιλίας, 

καθώς και διαχείρισης της σταφυλικής παραγωγής, στοιχεία που αποτελούν τη γενεσιουργό αιτία των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν πολλοί από τους οίνους που παράγονται στη ζώνη της Νάουσας, σε 

ποιοτικό επίπεδο και σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας στη διεθνή οινική σκηνή.  

Εάν, λοιπόν, οι εµπλεκόµενοι (παραγωγοί, οινοποιοί) στη διαδικασία παραγωγής του Ο.Π.Α.Π. 

«Νάουσα» αρνούνται ή αδυνατούν να διορθώσουν τα «κακώς κείµενα» (ορθολογικότερη επιλογή 

αµπελώνων, καλλιεργητικών τεχνικών και διαχείριση σταφυλικής παραγωγής) σε µια ζώνη και µια 

ποικιλία που µελετήθηκαν όσο τίποτε άλλο στην αµπελοοινική Ελλάδα, τότε ποιος διασφαλίζει ότι, 

κατά τη διαδικασία εισαγωγής και καλλιέργειας στη ζώνη νέων ποικιλιών, δεν θα επαναληφθούν τα 

ίδια σφάλµατα του παρελθόντος και τελικά το όλο εγχείρηµα δεν θα εκφυλιστεί σε µία προσπάθεια 
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πρόσκαιρης βελτίωσης της ποιότητας η οποία, τελικά, θα οδηγήσει στην «οµογενοποίηση» των οίνων 

και την απώλεια της «τυπικότητάς» τους. Έστω και αν αυτή η «τυπικότητα», σήµερα, κατατάσσει τις 

«Νάουσες» στους ιδιαίτερους και όχι στους εξαίρετους οίνους. 

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (οικονοµικό ή πολιτικό) η θέση των εµπλεκοµένων 

στην παραγωγική διαδικασία του Ξινόµαυρου είναι αρνητική στην προοπτική α) της αναδιάρθρωσης 

των αµπελώνων µε δικαίωµα παραγωγής οίνων µε την ένδειξη Ονοµασία Προελεύσεως Ανωτέρας 

Ποιότητος, β) της εφαρµογής ορθολογικότερων πρακτικών στη φύτευση νέων αµπελώνων και 

καλλιέργειας των υφιστάµενων και γ) της διαχείρισης της σταφυλικής παραγωγής των αµπελώνων 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επιστηµονικής έρευνας, τότε η λύση της ανάµιξης του Ξινόµαυρου 

αποτελεί τη µοναδική επιλογή για τη βελτίωση της ποιότητας του µέσου όρου των οίνων της ζώνης. 

Άλλωστε, και σε αυτή την περίπτωση, η επιστηµονική έρευνα φρόντισε να προδιαγράψει 

κάποιους όρους. Τόσο το Merlot όσο και το Syrah, ποικιλίες µε φαινολικό πλούτο, παντρεύονται 

αρµονικά µε το Ξινόµαυρο και δίνουν προϊόντα µε διακριτά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

Σκουρόχρωµους οίνους µε ευγενικές τανίνες το Merlot. Σκουρόχρωµους, µε «φρουτώδη» και 

«σαρκώδη» χαρακτηριστικά το Syrah. Και αν η συµµετοχή τους περιοριστεί σε ένα ποσοστό 10-15%, 

τότε οι παραγόµενοι οίνοι διατηρούν αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά του Ξινόµαυρου σε µεγάλο 

βαθµό. Μόνο που φοβόµαστε ότι στο βωµό της παραγωγικότητας, σε ορισµένα χρόνια και αυτά τα 

ποσοστά ανάµιξης θα κρίνονται ανεπαρκή για το σκοπό που ενδεχοµένως να θεσπιστούν.
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Β. Η ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 

1. Ιστορικά στοιχεία  

Η περιοχή της Γουµένισσας ήταν πολύ γνωστή για το κρασί της και την ποιότητά του. Στο 

Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, τ.3, εκδ. Μπαρτ και Χηρς, Ιανουάριος 1892 και στο λήµµα «Γκοµέντζα» 

διαβάζουµε: «Γκοµέντζα κώµη της Μακεδονίας. Παράγει άριστον οίνον, τον της Γκοµέντζας 

λεγόµενον, ούτινος γίνεται µεγάλη εξαγωγή…»65. Επίσης στο λήµµα «οίνος» του ίδιου λεξικού 

διαβάζουµε «…Από τα κρασιά της δούλης Ελλάδος ονοµαστά είναι της Ναούσης, Γκοµέντζας και 

Σιατίστης…». 

Στα τέλη του προ-προηγούµενου αιώνα και στις αρχές του προηγούµενου καλλιεργούνταν 

περισσότερο από 11000 στρέµµατα αµπέλια, κυρίως µε ερυθρές οινοποιήσιµες ποικιλίες από τις 

οποίες παράγονταν τα φηµισµένα µαύρα ταννινούχα κρασιά Γουµενίσσης. 

Πριν τον ερχοµό των προσφύγων (1924), στην περιοχή καλλιεργούνταν τρεις ερυθρές 

οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου: Το Ξινόµαυρο (ξινή Ποπόλκα) η Νεγκόσκα (γλυκιά Ποπόλκα) και 

το Φαρτσάλο, καθώς και το άσπρο «Μουµίνουκ» ή «Μουµίντσκο» το οποίο χρησιµοποιούσαν κυρίως 

για το τσίπουρο.66  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου η Γουµένισσα βρέθηκε στη γραµµή του 

Μακεδονικού Μετώπου. Υπήρξε έδρα των Γάλλων, οι οποίοι εξετίµησαν ιδιαίτερα τα κρασιά της. 

Θεωρείται µάλιστα από τους κατοίκους της περιοχής ότι αυτοί έφεραν και τη µάστιγα της φυλλοξήρας 

(1917-1920).  

Το 1922 ο γενικός επιθεωρητής της Μέσης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε επιστολή του 

στο Νοµάρχη Πέλλας αναφέρει τη Γουµένισσα ως φυλλοξηριώσα περιοχή και µιλά για τους όρους 

υπό τους οποίους οι αµπελουργοί της θα προµηθευτούν «αµερικάνικα κλήµατα» 66.  

Ο ερχοµός των προσφύγων από την Ανατολική Ρωµυλία, οι οποίοι έφεραν πέρα από τις 

ποικιλίες που καλλιεργούσαν στον τόπο τους (Φωκιανό, Παµίδι, Σέφκα, ∆αµιάτη, Μοσχάτο κλπ) και 

την τεχνική του εµβολιασµού, βοήθησαν ουσιαστικά µε την τεχνογνωσία που µετέφεραν, στη γρήγορη 

ανασύσταση του αµπελώνα.  

Η φυλλοξήρα αλλά και η καλλιέργεια του µεταξιού στη συνέχεια είχαν σαν αποτέλεσµα την 

υποχώρηση της αµπελοκαλλιέργειας, χωρίς όµως ποτέ αυτή να σταµατήσει.  

 

2. Ο Αµπελώνας της Γουµένισσας σήµερα 

Η αναγνώριση του οίνου Ο.Π.Α.Π. «Γουµένισσα» έγινε το 1979 και αφορά τους ερυθρούς 

οίνους που παράγονται από τη συνοινοποίηση των ποικιλιών Ξινόµαυρο και Νεγκόσκα σε αναλογία 

3:1.  

Η αµπελουργική ζώνη Ονοµασίας Προελεύσεως «Γουµένισσα»  έκτασης 2500 στρεµµάτων, 

περιλαµβάνει τους αµπελώνες της κτηµατικής περιοχής του δήµου Γουµένισσας και των 
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διαµερισµάτων Γρίβας, Κάρπης, Πενταλόφου, Πολυπέτρου, Γερακώνας, Φιλλυριάς, Στάθης και 

Γοργόπης.  

Όπως και στην περίπτωση της ζώνης της Νάουσας η οριοθέτηση έγινε και εδώ µε βάση τα 

κοινοτικά όρια και όχι τα εδαφοκλιµατικά χαρακτηριστικά των υποπεριοχών της.  

Το Ξινόµαυρο είναι η κυρίαρχη και στη ζώνη αυτή ποικιλία (βλ. αµπελουργικά και οινολογικά 

χαρακτηριστικά της στη ζώνη της Νάουσας), εµβολιασµένη και εδώ κυρίως στα υποκείµενα 110 R και 

41 Β, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µία τάση αύξησης των εκτάσεων που καλλιεργούνται µε 

την ποικιλία Νεγκόσκα (περίπου 700 στρέµµατα).  

Όσο για το Φαρτσάλο, ποικιλία χωρίς αξιόλογα οινικά χαρακτηριστικά,  η καλλιέργειά του 

έχει εγκαταλειφθεί, ενώ τα τελευταία χρόνια έκαναν στη ζώνη την εµφάνιση τους κυρίως γαλλικής 

προέλευσης ποικιλίες όπως το Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Sauvignon. 

Η Νεγκόσκα, η δεύτερη σε έκταση ποικιλία της ζώνης, είναι ποικιλία πολύ ζωηρή, εύρωστη, 

γόνιµη, παραγωγική, ανθεκτική στις περισσότερες ασθένειες και τον άνεµο (εξ’ ου και εν µέρη η 

προτίµησή της στην περιοχή σε σχέση µε το Ξινόµαυρο). ∆ιαµορφώνεται σε γραµµικό αµφίπλευρο 

κορδόνι και δέχεται κλάδεµα κοντό στα 2 µάτια. Προτιµά εδάφη ασβεστώδη, βαθιά, µε καλή 

στράγγιση. Ξεκινά τη βλάστηση το πρώτο δεκαήµερο του Απρίλη και ωριµάζει µετά τις 20 

Σεπτέµβρη. Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια µεγάλα, που ξεπερνούν τα 300 g, 

κυλινδροκωνικά, κανονικής πυκνότητας που κόβονται δύσκολα. Οι ράγες είναι µέσου µεγέθους, 

σφαιρικές, µε φλοιό παχύ κυανοµέλανου χρωµατισµού και σάρκα άχρωµη, χυµώδη, γλυκιά, µε 2-3 

µεγάλα γίγαρτα. Η Νεγκόσκα δίνει κρασιά υψηλόβαθµα, µέτριας οξύτητας, µε καλό χρώµα.  

Οι περισσότεροι αµπελώνες της Γουµένισσας χαρακτηρίζονται από µεγάλη ζωηρότητα. Αρκεί 

κανείς να δει το πάχος των κληµατίδων του Ξινόµαυρου αλλά και της Νεγκόσκας για να αντιληφθεί 

την µεγάλη ζωηρότητα των φυτών. 

Παράλληλα ο λόγος του ύψους της βλάστησης προς τη µεταξύ των γραµµών απόσταση 

φύτευσης, στους περισσότερους αµπελώνες, είναι µικρότερος του επιθυµητού (κάτω από 0,6). Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την τεχνική του ξεφυλλίσµατος που εφαρµόζεται και εδώ και τις 

υπάρχουσες κλιµατικές συνθήκες όπως περιγράφονται στη συνέχεια, δυσκολεύει ακόµα περισσότερο 

την επίτευξη της σωστής τεχνολογικής ωριµότητας των σταφυλιών. 

Οι ίδιοι προβληµατισµοί που αναπτύχθηκαν στην περίπτωση της Νάουσας σχετικά µε την 

ύπαρξη περιοχών ακατάλληλων για την καλλιέργεια του Ξινόµαυρου και της Νεγκόσκας, την 

ακαταλληλότητα των υποκειµένων, την αναγκαιότητα καλλιέργειας και άλλων ποικιλιών ισχύουν και 

στην περίπτωση της Γουµένισσας. 

Στη ζώνη βέβαια αυτή αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο το Ξινόµαυρο όσο και οι υπόλοιπες 

ποικιλίες ωριµάζουν ακόµα πιο όψιµα σε σχέση µε τη Νάουσα, λόγω των κλιµατολογικών συνθηκών, 

όπως εξηγείται στη συνέχεια. 
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3. Το κλίµα της ζώνης της Γουµένισσας 

Η περιοχή µελέτης της αµπελουργικής ζώνης της Γουµένισσας βρίσκεται σε γεωγραφικό 

πλάτος 45.3ο και σε υψόµετρο που κυµαίνεται µεταξύ 200 και 270µ. Το χαρακτηριστικό της είναι το 

έντονο ανάγλυφο που παρουσιάζει. 

∆υστυχώς για τη ζώνη της Γουµένισσας δεν υπάρχουν διαθέσιµα αρκετά κλιµατολογικά 

στοιχεία, όπως συµβαίνει µε τη ζώνη της Νάουσας. 

Μεταξύ των αµπελώνων της Γουµένισσας δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές όσον αφορά το 

υψόµετρο που κυµαίνεται µεταξύ 200 και 270 µ. όπως προαναφέρθηκε. Έτσι τυχόν διαφορές στο 

χρόνο εµφάνισης των φαινολογικών σταδίων µεταξύ των διαφορετικών τοποθεσιών των αµπελώνων 

οφείλονται στην κλίση (που κυµαίνεται µεταξύ 0 και 30%) και κυρίως στον προσανατολισµό της 

κλίσης.  

Από την επεξεργασία των λίγων διαθέσιµων στοιχείων, προκύπτει ότι η ζώνη αυτή είναι 

ψυχρότερη σε όλη τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, τουλάχιστον κατά ένα βαθµό, σε σχέση µε τη 

Νάουσα, µε µέση ετήσια θερµοκρασία γύρω στους 15ο C.  

Ο ένας βαθµός, κατά µέσο όρο, χαµηλότερης θερµοκρασίας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός και 

ερµηνεύει σε µεγάλο βαθµό τις παρατηρούµενες διαφορές στο χρόνο ωρίµανσης του Ξινόµαυρου, της 

κυρίαρχης ποικιλίας και των δύο ζωνών. 

Το µέσο ύψος βροχόπτωσης ξεπερνά τα 800 mm, ενώ από τα µέσα Μαΐου µέχρι το τέλος του 

Σεπτεµβρίου παρατηρείται έλλειµµα στο ισοζύγιο του νερού.  

Με βάση λοιπόν τα διαθέσιµα κλιµατικά στοιχεία, η ζώνη της Γουµένισσας διαθέτει 

χαρακτηριστικά περισσότερο ηπειρωτικού κλίµατος σε σχέση µε τη ζώνη της Νάουσας. 

 

4. Τα εδάφη της Γουµένισσας 

Ο κύριος κορµός της περιοχής µελέτης βρίσκεται νότια-νοτιοανατολικά του δήµου 

Γουµένισσας, σε γεωγραφικό µήκος 37ο  και γεωγραφικό πλάτος 45ο 

Η ευρύτερη περιοχή της Γουµένισσας αποτελείται από γρανιτικού τύπου πετρώµατα, 

ψαµµίτες, σχιστόλιθους, οφιόλιθους, ασβεστόλιθους, ενώ το µητρικό υλικό της υπό µελέτη 

αµπελουργικής περιοχής από αποθέσεις µε κοκκινοχώµατα, µάργες και µαργαικούς ασβεστόλιθους σε 

σκληρές και µαλακές στρώσεις. 

Τα εδάφη της ζώνης είναι στην πλειονότητά τους ουδέτερης ως αλκαλικής αντίδρασης (µε 

εξαίρεση κάποιες περιοχές γύρω από τις τοµές 7, 12 και 16 της εδαφολογικής µελέτης, όπου τα εδάφη 

είναι όξινα). 

Η περιοχή διαθέτει ικανές έως µεγάλες ποσότητες τόσο ισοδύναµου όσο και ενεργού 

ανθρακικού ασβεστίου. Εν τούτοις σε ορισµένες θέσεις όπως στις τοµές  6, 7, 12 και 16 απουσιάζει το 

ανθρακικό ασβέστιο. 
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Γενικά η εναλλακτική ικανότητα των εδαφών της περιοχής βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικά 

επίπεδα και εφοδιάζει επαρκώς τα φυτά σε θρεπτικά στοιχεία, λόγω της παρουσίας µεγάλου ποσοστού 

σµεκτιτών στα ορυκτά της αργίλου, ενώ η παρουσία τόσο του εναλλακτικού ασβεστίου όσο και του 

εναλλακτικού µαγνησίου είναι υψηλή. Αντίθετα το εναλλακτικό κάλιο εµφανίζεται γενικά σε χαµηλά 

επίπεδα και χρήζει ενίσχυσης. 

Η οργανική ουσία είναι γενικά ικανοποιητική στους επιφανειακούς ορίζοντες και µειώνεται µε 

το βάθος, όπως είναι αναµενόµενο. Η οργανική ουσία των εδαφών της ζώνης, στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων, είναι ικανή να τροφοδοτήσει τα φυτά µε το απαραίτητο για την ανάπτυξή τους άζωτο, 

χωρίς να χρειάζεται συµπληρωµατική αζωτούχος λίπανση. Αντίθετα οι αζωτούχες λιπάνσεις όπου 

εφαρµόζονται στη ζώνη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, αποβαίνουν επιζήµιες στην ποιότητα των 

παραγόµενων σταφυλιών, αλλά και στο περιβάλλον.  

Από τα ιχνοστοιχεία στο έδαφος, ο σίδηρος βρίσκεται σε επαρκείς ως υψηλές ποσότητες σε 

όλα τα εδάφη στα οποία λείπει το CaCO3. Στα  υπόλοιπα εδάφη βρίσκεται σε οριακά επίπεδα και 

χρήζει ενίσχυσης κυρίως την άνοιξη. Το µαγγάνιο επίσης βρίσκεται σε χαµηλές έως υψηλές 

συγκεντρώσεις στα επιφανειακά στρώµατα στο σύνολο των εδαφών της περιοχής. Ο ψευδάργυρος 

γενικά βρίσκεται σε επαρκείς ποσότητες. Ο χαλκός γενικά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα επιφανειακά 

και επαρκή έως οριακά επίπεδα στις επόµενες στρώσεις και µόνο σε βάθος >90 εκ. βρίσκεται σε 

χαµηλές συγκεντρώσεις. Οι υψηλές συγκεντρώσεις του χαλκού σε ορισµένες τοµές και κυρίως στα 

επιφανειακά στρώµατα του εδάφους οφείλονται κατά κύριο λόγω στη χρήση χαλκούχων 

παρασκευασµάτων. Τέλος το βόριο γενικά βρίσκεται σε επαρκείς συγκεντρώσεις. 

Ασφαλές βέβαια κριτήριο για την γνώση της θρεπτικής κατάστασης των φυτών και την 

λίπανση στην περίπτωση των ιχνοστοιχείων, αποτελεί η φυλλοδιαγνωστική.  

Σε µια προσπάθεια ενοποίησης των εδαφών στη βάση κοινών χαρακτηριστικών τους όπως η 

µηχανική σύσταση, το pH και το CaCO3, όπως έγινε και στη ζώνη της Νάουσας µπορούµε να 

διακρίνουµε τους ακόλουθους 3 τύπους εδαφών:  

Α. Εδάφη όξινα, µέσης µηχανικής σύστασης (εδαφοτοµές 7, 12 και 16) 

Β. Εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης, αλκαλικά, µε ανθρακικό ασβέστιο (εδαφοτοµές 2, 10, 13, 15) 

Γ. Εδάφη µέτρια βαριάς ως βαριάς µηχανικής σύστασης, αλκαλικά, µε ανθρακικό ασβέστιο (εδαφοτοµές 

1,3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17). 

 

5. Ανασκόπιση και αξιολόγηση υφιστάµενων δεδοµένων 

Όπως προαναφέρθηκε στο εισαγωγικό σηµείωµα, για την αµπελουργική ζώνη της 

Γουµένισσας δεν υπάρχουν επαρκή επιστηµονικά δεδοµένα για να υποστηρίξουν τη διάκριση 

οικοσυστηµάτων ή να εξηγήσουν την επίδραση των φυσικών παραγόντων και των ανθρώπινων 

επεµβάσεων (καλλιεργητικές, οινοποιητικές τεχνικές) στην ποιότητα των σταφυλιών των ποικιλιών 

που συµµετέχουν στη διαµόρφωση των οίνων µε την ένδειξη Ο.Π.Α.Π. «Γουµένισσα».  
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Αυτό που υπάρχει ή που καταφέραµε να συλλέξουµε για τους σκοπούς της παρούσας µελέτης 

είναι µερικές µεµονωµένες αναφορές για την ποιότητα του Ο.Π.Α.Π. «Γουµένισσα» από τις 

δηµοσιεύσεις του Ινστιτούτου Οινου67 και κάποια βασικά οινολογικά χαρακτηριστικά οίνων από 

παραγωγούς της περιοχής. Στοιχεία, που για τους σκοπούς της µελέτης είναι, τουλάχιστον, ανεπαρκή.  

Με δεδοµένα, λοιπόν, ότι το Ξινόµαυρο είναι η βασική ποικιλία στους οίνους «Γουµένισσα» 

και ότι η γενική συµπεριφορά µιας ποικιλίας µεταβάλλεται από τόπο σε τόπο ως αποτέλεσµα της 

επίδρασης των παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος, µπορούµε να κάνουµε κάποιες γενικές 

εκτιµήσεις σε παραλληλισµό µε τα όσα αποκαλύφθηκαν παραπάνω για την συµπεριφορά του 

Ξινόµαυρου στη Νάουσα. 

Θα περίµενε λοιπόν κανείς ότι και στη Γουµένισσα το Ξινόµαυρο θα δυσκολεύεται να 

ωριµάσει στις πλαγιές µε βορινή έκθεση (πιο ψυχρές περιοχές), όπως και στα όξινα εδάφη της ζώνης, 

ενώ στα βαριά εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο θα εµφανίζει αυξηµένο φαινολικό πλούτο. Από την 

άλλη στα πιο ελαφριά εδάφη της ζώνης θα δίνει οίνους µε φρουτώδη χαρακτηριστικά και ότι η «εν 

γένει» συµπεριφορά του θα καθορίζεται από τον τύπο του εδάφους και τα διαθέσιµα αποθέµατα σε 

νερό του αµπελώνα που καλλιεργείται. 

Έτσι µπορούµε µε βάση τα στοιχεία που προέκυψαν για τη ζώνη της Νάουσας να υποθέσουµε 

ότι: 

Το Ξινόµαυρο δεν θα πρέπει να καλλιεργείται στα εδάφη της πρώτης οµάδας (όξινα). Η 

καλλιέργειά του στα εδάφη αυτά θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλες ποικιλίες όπως το Syrah για 

παράδειγµα. 

Στα εδάφη της δεύτερης οµάδας (µέσης µηχανικής σύστασης µε ανθρακικό ασβέστιο) µπορούν 

να παραχθούν πιο φρέσκα, φρουτώδη κρασιά, ενώ στα εδάφη της τρίτης οµάδας (βαριά µε ανθρακικό 

ασβέστιο) να παραχθούν κρασιά παλαίωσης. 

Όµως, πως οι εδαφοκλιµατικοί παράγοντες επηρεάζουν τη φαινολική ωριµότητα των 

σταφυλιών και των γιγάρτων; Είναι άγνωστο. Πως συµπεριφέρεται η δεύτερη ποικιλία (Νεγκόσκα) 

που συµµετέχει στη διαµόρφωση του Ο.Π.Α.Π.; Επίσης άγνωστο. 

 

6. Συνεκτίµηση δεδοµένων - Προτάσεις 

Με δεδοµένη την ανυπαρξία στοιχείων, εκείνο που προτείνουµε σε πρώτη φάση (και µε κάθε 

επιφύλαξη) είναι η εφαρµογή και στη ζώνη της Γουµένισσας κάποιων βασικών αρχών που 

προτάθηκαν για τη ζώνη της Νάουσας µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας.  

Α. Μείωση της ζωηρότητας και της παραγωγικότητας των αµπελώνων  

Οι δυσκολότερες για την ωρίµανση κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στη ζώνη της 

Γουµένισσας σε σχέση µε τις αντίστοιχες της Νάουσας, επιβάλλουν επιτακτικά τη µείωση της 

ζωηρότητας των αµπελώνων ως εργαλείο για τη µείωση της παραγωγικότητας και την επίσπευση της 

ωρίµανσης των δύο όψιµων ποικιλιών της ζώνης. Η µείωση αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε τους 
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τρόπους που περιγράφονται για τη ζώνη της Νάουσας. Η παραγωγή ανά πρέµνο τόσο του 

Ξινόµαυρου, όσο και της Νεγκόσκας θα πρέπει να είναι µικρή, µικρότερη των 2,5 κιλών για να 

επιτυγχάνεται καλή ωρίµανση των σταφυλιών.  

Β. Η διαχείριση της σταφυλικής παραγωγής στη βάση του τύπου του εδάφους του αµπελώνα 

προέλευσης. 

Όπως και στη ζώνη της Νάουσας είναι σκόπιµη η διαχείριση της παραγωγής στη βάση των 

χαρακτηριστικών του εδάφους. Τα σταφύλια των µέσης µηχανικής σύστασης αµπελώνων είναι 

σκόπιµο να κατευθύνονται στην παραγωγή φρέσκων αρωµατικών κρασιών ενώ των βαρύτερων 

εδαφών στην παραγωγή κρασιών παλαίωσης. 

Γ) Προσαρµογή των οινοποιητικών τεχνικών που ακολουθούνται σύµφωνα µε τα κλιµατικά 

χαρακτηριστικά της κάθε χρονιάς. 

∆) Λεπτοµερή τήρηση αρχείων από τους οινοπαραγωγούς της περιοχής σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά των επόµενων ετών, των οινοποιητικών τεχνικών που θα ακολουθήσουν και 

διατήρηση αρχείου δειγµάτων οίνων από τη συνοινοποίηση αµπελώνων µε κοινά εδαφικά 

χαρακτηριστικά. 

Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης ενός ερευνητικού 

προγράµµατος που θα αποσαφηνίζει τα ερωτήµατα που τέθηκαν. Μόνο έτσι θα καταστεί εφικτή η 

υποβολή µιας εµπεριστατωµένης πρότασης τροποποίησης της ζώνης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τη συγκέντρωση και επαναξιολόγηση των στοιχείων των µελετών που διενεργήθηκαν στις 

ζώνες ενδιαφέροντος, κυρίως αυτής της Νάουσας, προκύπτουν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα για 

τη διαµόρφωση της πολιτικής την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί στην προσπάθεια 

αναβάθµισης της ποιότητας των παραγόµενων οίνων, αλλά και γενικότερα, του οινικού δυναµικού 

των περιοχών τους. 

1. Η αναβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων οίνων Ο.Π.Α.Π. στις δύο ζώνες, χωρίς τη 

χρήση συµπληρωµατικών ποικιλιών, είναι εφικτή. 

Σε πρώτο στάδιο, περνά µέσα από την ορθολογικότερη διαχείριση της υφιστάµενης κατάστασης. Και 

αυτό σηµαίνει : 

α) αποκλεισµό αµπελώνων µε συγκεκριµένα εδαφικά και κλιµατικά χαρακτηριστικά (όξινα εδάφη, 

πολύ ψυχρό κλίµα) από τη διαδικασία παραγωγής οίνων Ο.Π.Α.Π. 

β) έλεγχο της ζωηρότητας των καλλιεργούµενων ποικιλιών µε την εφαρµογή καλλιεργητικών 

τεχνικών προσαρµοσµένων στις προδιαγραφές των ποικιλιών (Ξινόµαυρο, Νεγκόσκα) και των 

υφιστάµενων οικοσυστηµάτων, 

γ) ορθολογικότερη διαχείριση της σταφυλικής παραγωγής και προσαρµογή της ακολουθούµενης 

οινοποιητικής διαδικασίας στη βάση των εδαφικών χαρακτηριστικών του αµπελώνα προέλευσης και 

των γενικότερων κλιµατικών συνθηκών της κάθε χρονιάς, αντίστοιχα. 

Σε δεύτερο στάδιο, περνά µέσα από την ολοκλήρωση των µελετών α) για την προσαρµογή των 

καλλιεργούµενων ποικιλιών στα οικοσυστήµατα που υπάρχουν στις δύο ζώνες, β) την πλήρη 

αποκωδικοποίηση της επίδρασης των φυσικών παραγόντων στο οινικό δυναµικό τους και γ) την 

υλοποίηση περαιτέρω διορθωτικών ενεργειών (επανασχεδιασµός ζωνών, συστηµάτων µόρφωσης, 

κόστους παραγωγής) για την παραγωγή οίνων Ο.Π.Α.Π. «τρίτης γενιάς», ανταγωνιστικών στη διεθνή 

οινική σκηνή σε ποιοτικό και οικονοµικό επίπεδο. 

2. Η ανάγκη ενίσχυσης του ποιοτικού δυναµικού των Ο.Π.Α.Π. «Νάουσα» - «Γουµένισσα» και 

ταυτόχρονα στήριξης του αγροτικού εισοδήµατος επιβάλει την αξιοποίηση των εδαφών που δεν 

ευνοούν την καλλιέργεια του Ξινόµαυρου, ή/και της Νεγκόσκα, µέσω της καλλιέργειας άλλων 

ποικιλιών, γηγενών ή διεθνών. Η «µονοκαλλιέργεια» σε µια ευρύτερη περιοχή ποτέ δεν είχε 

µακροπρόθεσµα ικανοποιητικά αποτελέσµατα, σε επίπεδο ορθής γεωργικής εκµετάλλευσης. Οι 

πρόγονοί µας δεν την απέφευγαν τυχαία. 

Η εισαγωγή νέων ποικιλιών, ερυθρών και λευκών, ενδέχεται να ευνοήσει την ανάδειξη των 

προτερηµάτων ορισµένων από αυτές και να δώσει προστιθέµενη εµπορική αξία στο δυναµικό των 

ευρύτερων περιοχών, µέσω της παραγωγής νέων προϊόντων µε γεωγραφική ένδειξη. Όπως έγινε, για 

παράδειγµα, µε την εισαγωγή του Ασύρτικου στην περιοχή της ∆ράµας. Με αποτέλεσµα να έχουµε 
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ποικιλιακούς οίνους από δύο διαφορετικές περιοχές (Σαντορίνη, ∆ράµα), µε παραλλαγµένα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, αλλά διεθνή αναγνώριση, γεγονός που ενίσχυσε την αναγνώριση και 

εµπορευσιµότητα της συγκεκριµένης ποικιλίας στη διεθνή οινική σκηνή. 

1. Άλλωστε, η αυξηµένη παλαίωση που θα απαιτεί ένας «πυκνός» οίνος «Νάουσα» ή 

«Γουµένισσα», για να αναδείξει όλο τον πλούτο και τις αρετές του, σηµαίνει «κράτηµα» 

εσοδειών στο κελάρι. Και αυτό κοστίζει. Χρειάζεται, λοιπόν, ένα δεύτερο προϊόν-εργαλείο 

που θα χρηµατοδοτήσει την προσπάθεια των παραγωγών για την ανάδειξη των οίνων του 

Ξινόµαυρου σε «µεγάλα κρασιά». Και αυτό, σύµφωνα µε τις τάσεις της αγοράς, δεν µπορεί 

παρά να είναι ένας λευκός οίνος υψηλής προστιθέµενης αξίας ή και µια πιο φρέσκια 

Νάουσα. Ένας δεύτερος Ο.Π.Α.Π. ή ένας οίνος µε γεωγραφική ένδειξη από γηγενείς 

λευκές ποικιλίες ή ένα πάντρεµα γηγενών-διεθνών ποικιλιών που θα αποτελέσει µια 

φρέσκια και ενδιαφέρουσα πρόταση στο διεθνή οινικό στίβο. 

 

4. Τέλος η χρησιµοποίηση των προτεινόµενων συµπληρωµατικών ποικιλιών (Merlot, Syrah) 

µπορεί να είναι ένας τρόπος βελτίωσης της ποιότητας των οίνων «Νάουσα» και «Γουµένισσα» υπό 

την προϋπόθεση όµως της σωστής καλλιέργειάς τους και της χρησιµοποίησής τους σε ποσοστό τέτοιο 

(έως 10%) που δεν θα αλλοιώνει το χαρακτήρα του Ξινόµαυρου και της Νεγκόσκας.  

5. Πεδία έρευνας 

Και στις δύο ζώνες µελέτης είναι αναγκαία η εστιασµένη στις ελλείψεις έρευνα, µε 

συγκεκριµένο και ίδιο πρωτόκολλο που θα επιτρέψει τις συγκρίσεις των αποτελεσµάτων. 

Πεδία έρευνας θα πρέπει όπως προαναφέρθηκε να αποτελέσουν τα ακόλουθα:  

Α) Γνώση των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών του εδάφους σε επίπεδο αµπελοτεµαχίου. 

Β) Μελέτες του συστήµατος έδαφος- κλίµα- φυτό. Οι µελέτες αυτές θα πρέπει να αφορούν  

αρκετά αµπελοτεµάχια σε κάθε µία από τις 13 υποπεριοχές της ζώνης της Νάουσας και σε αντίστοιχες 

υποπεριοχές της Γουµένισσας. 

Γ) Μελέτη της συµπεριφοράς του Ξινόµαυρου και των κλώνων του, σε διαφορετικά 

υποκείµενα, σε διαφορετικά συστήµατα µόρφωσης, υδατικής τροφοδοσίας, λίπανσης και διαχείρισης 

του εδάφους.  

∆) Παρακολούθηση της συµπεριφοράς του Ξινόµαυρου και της Νεγκόσκας σε διαφορετικές, 

κλιµατικά, χρονιές και σε βάθος χρόνου σε συγκεκριµένα από άποψη εδάφους αµπελοτεµάχια 

Ε) Μελέτη της συµπεριφοράς των προτεινόµενων για καλλιέργεια ποικιλιών στις διαφορετικές 

υποπεριοχές των δύο ζωνών.  
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ 

 Εγκατάσταση αµπελώνα-κόστος παραγωγής 

Για την επιτυχή εγκατάσταση ενός νέου αµπελώνα, θα πρέπει να προηγηθούν ορισµένες εργασίες 

που θα δηµιουργήσουν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την σωστή εγκατάσταση µε το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσµα. 

Ο αµπελουργός από τη στιγµή που αποφασίζει να εγκαταστήσει ένα αµπελώνα, πραγµατοποιεί µια 

µακροπρόθεσµη επένδυση που διαρκεί τουλάχιστον 20 χρόνια.  

Λόγω αυτής της προοπτικής, θα πρέπει όλες του οι σχετικές επιλογές (αµπελοτεµάχιο, ποικιλίες, 

υποκείµενα κ.λ.π.) να γίνουν µε πολύ σκέψη, έρευνα και κύρια σε συνεργασία µε ειδικούς 

επιστήµονες που θα τον ενηµερώσουν για τα δεδοµένα στην αγορά, τις ποικιλίες και τα υποκείµενα 

που θα δώσουν τα καλύτερα αποτελέσµατα στον αγρό που  θα εγκαταστήσει τον αµπελώνα. 

Επίσης µια επικοινωνία µε πιθανούς αγοραστές των σταφυλιών που προτίθεται να παράγει ή µε 

επαγγελµατίες της διανοµής εφόσον έχει σκοπό να παράγει κρασί από τον αµπελώνα, θα του δώσει 

µια πιο σαφή εικόνα για την αγορά στην οποία θέλει να εισχωρήσει. 

Στην συνέχεια ο αµπελουργός θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήµατα. 

α) Επιλογή της τοποθεσίας  
Το κλειδί για µία επικερδή αµπελοοινική εκµετάλλευση είναι η σωστή επιλογή της τοποθεσίας. 

Μία τυχόν λανθασµένη επιλογή µειώνει τις δυνατότητες παραγωγής πρώτης ύλης, υψηλής ποιότητας, 

ενώ είναι πιθανό να αυξήσει υπερβολικά το κόστος καλλιέργειας. 

Οι βασικές παράµετροι προς εξέταση για την επιλογή µιας τοποθεσίας είναι το κλίµα, το 

έδαφος, η ύπαρξη διαθέσιµου νερού και η τοπογραφία. 

 

Κλίµα 
Οι κύριοι κλιµατικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αµπελοκαλλιέργεια είναι η θερµοκρασία 

(ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή), η βροχόπτωση και ο άνεµος. Αυτοί οι παράγοντες ρυθµίζουν τόσο την 

ποιότητα των σταφυλιών όσο και τις στρεµµατικές αποδόσεις. 

Θερµοκρασία: οι ανοιξιάτικες θερµοκρασίες είναι σηµαντικές λόγω των κινδύνων παγετού, 

ενώ οι καλοκαιρινές είναι αυτές που καθορίζουν την καλή ή όχι ωρίµανση των καρπών. 

Βροχόπτωση: στη χώρα µας οι βροχές συγκεντρώνονται κυρίως στη χειµερινή περίοδο. Το 

αµπέλι όµως έχει τις µεγαλύτερες ανάγκες για νερό κατά τη βλαστική  περίοδο γι’ αυτό είναι πολύ 

σηµαντικό να µπορεί να αναπληρωθεί η έλλειψη βρόχινου νερού µε άρδευση, όταν χρειάζεται. 

Άνεµος: Μπορεί να οδηγήσει σε καταπόνηση του αµπελιού (λόγω υπερβολικής διαπνοής και 

µειωµένης φωτοσύνθεσης). Αποτελεί πρόβληµα κυρίως στους νησιωτικούς αµπελώνες.  
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Έδαφος 
Η καταλληλότητα ενός εδάφους για αµπελουργική χρήση εκτιµάται µε βάση τις δυνατότητες 

δηµιουργίας ενός υγιούς και ικανοποιητικά ανεπτυγµένου ριζικού συστήµατος. Οι ρίζες λειτουργούν 

καλύτερα σε περιβάλλον µε καλό αερισµό, ουδέτερο pH, επαρκή αλλά όχι υπερβολικά υδατικά 

αποθέµατα καθώς και επαρκή αλλά όχι υπερβολική παροχή θρεπτικών στοιχείων. Πολύ εύφορα εδάφη 

παρέχουν ανεξέλεγκτη ανάπτυξη στις ρίζες και ευνοούν τη βλαστική ανάπτυξη σε βάρος της καλής 

ωρίµανσης. Από την άλλη, φτωχά και ρηχά εδάφη είναι ακατάλληλα για επικερδή αµπελουργία αν και 

συχνά η πρώτη ύλη είναι εξαιρετικής ποιότητας. 

Η εδαφολογική ανάλυση παρέχει σηµαντικές πληροφορίες τόσο για τις φυσικές (δοµή, 

σύσταση) όσο και τις χηµικές (θρεπτικά συστατικά) ιδιότητες του προς φύτευση εδάφους. Είναι 

απαραίτητη για την τελική επιλογή της τοποθεσίας, των ποικιλιών/υποκειµένων, των αποστάσεων 

φύτευσης και του καλλιεργητικού συστήµατος καθώς και για τον καθορισµό της βασικής λίπανσης. 

 

Νερό 
Στη χώρα µας, η καλλιέργεια της αµπέλου είναι συχνά αντιοικονοµική δίχως δυνατότητα 

ποτίσµατος, ιδιαίτερα σε περιοχές µε πολύ ξηροθερµικό κλίµα. Η άρδευση είναι τις περισσότερες 

φορές απαραίτητη τόσο στα νεαρά φυτά, για τη επιτυχηµένη και οµοιόµορφη εγκατάσταση του 

αµπελώνα, όσο και σε παραγωγικούς αµπελώνες, για την εξασφάλιση µιας ποιοτικής και επαρκούς 

ποσοτικά παραγωγής. 

 

Τοπογραφία 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αµπελοκαλλιέργεια είναι πολύ πιο εύκολη σε επίπεδα ανάγλυφα 

παρά σε πλαγιές. Στην πραγµατικότητα, µεγάλο µέρος των αµπελώνων της Ελλάδας βρίσκεται σε 

πλαγιές, αρκετές φορές απότοµες. Η εγκατάσταση αµπελώνων σε πλαγιές αποφεύγει ορισµένες 

δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες (υπερβολική ζέστη, κίνδυνοι παγετών) και δίνει την δυνατότητα 

παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, όµως µειώνει την ανταποδοτικότητα της εκµετάλλευσης λόγω του 

υψηλού κόστους καλλιέργειας. 

 

β) Επιλογή ποικιλίας - υποκειµένου - προµήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού 

Η επιλογή της ποικιλίας (και του υποκειµένου) είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την επιτυχία του 

αµπελώνα. Στην απόφαση αυτή, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω 

στοιχεία: 

• τον επιθυµητό τύπο οίνου, 

• τα χαρακτηριστικά του εδάφους, 

• το κλίµα της περιοχής (ιδιαίτερα τη θερµοκρασία). 
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Όσον αφορά την επιλογή του υποκειµένου, πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη την αντοχή του στο 

ανθρακικό ασβέστιο, στην ξηρασία, στους νηµατώδεις, στην αλατότητα καθώς και τη συγγένειά του 

µε την επιθυµητή ποικιλία και τη ζωηρότητα που προσδίδει σ’ αυτή. 

Το αναγκαίο πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να παραγγέλνεται τουλάχιστον 12 µήνες πριν 

την εγκατάσταση του αµπελώνα, ιδιαίτερα αν πρόκειται για έριζα εµβολιασµένα φυτά. Γενικά, η 

χρήση έτοιµων εµβολιασµένων φυτών είναι προτιµότερη από τον εµβολιασµό στο χωράφι, ιδιαίτερα 

αν δεν υπάρχουν έµπειροι εµβολιαστές. 

 

γ) Σχεδιασµός αµπελώνα 

Η διεύθυνση φύτευσης των γραµµών θα πρέπει να είναι βορράς-νότος για τις πιο δροσερές 

περιοχές (υψίπεδα κτλ), ενώ για τις πιο ζεστές είναι προτιµότερη η διεύθυνση ανατολή-δύση, ώστε να 

αποφεύγονται οι δυσµενείς συνέπειες των υψηλών καλοκαιρινών θερµοκρασιών. 

Όσον αφορά την πυκνότητα φύτευσης, η εκλογή της εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

µεταξύ των οποίων και το κόστος αγοράς των φυτών. Στη λήψη της σωστής απόφασης όµως, η 

µεγαλύτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση µιας ικανοποιητικής ανάπτυξης για το ριζικό 

σύστηµα. Σε εδάφη και κλίµατα που ευνοούν τη ζωηρότητα της αµπέλου, θα πρέπει να δίνουµε 

περισσότερο χώρο στο αµπέλι και όχι να προσπαθούµε µε πυκνές φυτεύσεις να ελέγξουµε τη 

ζωηρότητα, γιατί τότε δηµιουργούνται άλλα προβλήµατα, όπως η ένταση της φυλλικής επιφάνειας, η 

έντονη σκίαση των πρέµνων, η µείωση της γονιµότητας των οφθαλµών κ.α.  

Ενδεικτικά, οι αποστάσεις φύτευσης κυµαίνονται από 2 έως 2,5 µέτρα µεταξύ των γραµµών 

και από 1 έως 1,5 µέτρο πάνω στη γραµµή. 

δ) Προετοιµασία εδάφους 

Η σωστή προετοιµασία του εδάφους είναι απαραίτητη για την επιτυχηµένη εγκατάσταση των 

φυτών. Είναι επίσης πολύ σηµαντικό οι εργασίες να πραγµατοποιηθούν εγκαίρως (το φθινόπωρο), 

πριν το έδαφος ενυδατωθεί πλήρως από τις χειµωνιάτικες βροχοπτώσεις. Η υπερβαθεία άροση πρέπει 

να γίνεται κατά προτίµηση τον Ιούνιο και σε ικανοποιητικό βάθος (τουλάχιστον 60-70 εκατοστά) 

ώστε να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος. Η υπερβαθεία 

άροση γίνεται είτε µε αναστροφή εφόσον το έδαφός µας είναι οµοιογενές είτε µε ρίπερ (εδαφοσχίστη), 

αν σε µικρό βάθος από την επιφάνεια βρίσκεται το µητρικό πέτρωµα ή αδιαπέραστος ορίζοντας. 

Μαζί µε την υπερβαθεία άροση κάνουµε και τη βασική λίπανση (κάλιο και φώσφορο) διότι τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να τοποθετηθούν σε αρκετό βάθος για να είναι αποτελεσµατικά. Για τον 

προσδιορισµό των λιπαντικών αναγκών είναι καλύτερα να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ως συνήθεις δοσολογίες οι 20 µονάδες φωσφόρου και 50 µονάδες καλίου. 
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ε) Χάραξη-Φύτευση 
Το φύτεµα του νέου αµπελιού γίνεται µεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, ανάλογα µε τις 

κλιµατικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Το έδαφος πρέπει πρωτύτερα να έχει ψιλοχωµατιστεί και να 

έχει γίνει η χάραξη των γραµµών και η σήµανση των θέσεων φύτευσης (συνήθως µε καλάµια ή λεπτές 

σιδερόβεργες). 

Τα φυτά θα πρέπει να είναι κλαδεµένα στα 2-3 µάτια και το ριζικό τους σύστηµα να είναι 

κλαδεµένο στα 2 ή 10 εκατοστά, ανάλογα µε τον τρόπο φύτευσης (λοστός ή λάκκος). Το βάθος του 

φυτέµατος είναι τόσο, ώστε το πάνω µέρος των φυτών να βρίσκεται 2-5 εκατοστά πάνω από τη γη. 

Ακολουθεί πότισµα και σκέπασµα των φυτών µε ψιλό χώµα. 

Οι πάσσαλοι και τα σύρµατα µπορούν να µπουν αµέσως µετά τη φύτευση (ή και πριν από 

αυτήν) ή το χειµώνα που ακολουθεί τη φύτευση. 

 

ζ) εργασίες πρώτου έτους 
Μετά το ξεκίνηµα της βλάστησης, τα φυτά ξεσκεπάζονται και αφαιρούνται τυχόν ριζίδια που 

αναπτύσσονται από το εµβόλιο και τυχόν βλαστοί που εκπτύσσονται από το υποκείµενο. Συνήθως 

αφήνεται ένας βλαστός (από τους 2 ή τρεις που εκπτύσσονται), ο οποίος προσδένεται στο καλάµι ή τη 

σιδερόβεργα, ώστε να µη σπάσει. Παράλληλα φροντίζουµε την άρδευση των νεαρών φυτών και τη 

σωστή υγειονοµική τους κατάσταση. 

 

η) Κλάδεµα πρώτου έτους 

Το χειµώνα που ακολουθεί τη φύτευση τα φυτά κλαδεύονται στα δύο µάτια εάν η βλάστηση 

είναι καχεκτική ή κάτω από το σύρµα εάν είναι ζωηρή. 

Τον επόµενο χρόνο ολοκληρώνεται η διαµόρφωσή τους. 

 

θ) Κόστος εγκατάστασης αµπελώνα 

Οι σηµαντικότερες επιβαρύνσεις στην εγκατάσταση αµπελώνα είναι η κτήση της γης, η προµήθεια 

του φυτικού υλικού, τα υλικά υποστύλωσης, η διαµόρφωση και η προετοιµασία της γης, η διαχείριση 

της φυτοπροστασίας, τα τυχαία κόστη (υποθήκες, τραπεζικός δανεισµός, τόκοι δανείων). Επιπρόσθετα 

η άρδευση και η λίπανση έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση των εξόδων. 

Το κόστος εγκατάστασης, εξαρτάται από τη θέση του αµπελώνα, το σύστηµα διαµόρφωσης, την 

πυκνότητα φύτευσης, την φυτοπροστασία και τις καλλιεργητικές πρακτικές, το µηχανολογικό 

εξοπλισµό και άλλους παράγοντες. 

Στον πίν. 1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι τιµές που διαµορφώνουν το κόστος εγκατάστασης 10 

στρεµµάτων γραµµικού αµπελώνα. 
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Πίνακας 1: Κόστος εγκατάστασης αµπελώνα 10 στρεµµάτων 

Περιγραφή 
ευρώ 

ανά στρέµµα Σύνολο (ευρώ) 
Αγορά φυτών 564,93 

(350 φυτά)         5.649,30  
Πάσσαλοι 196,31 

(2,93  αξία πασσάλου)         1.963,10  
Εργατικά 

146,74         1.467,35  
∆ιαµόρφωση εδάφους 161,41         1.614,09  
Άρδευση 

161,41         1.614,09  
Σύρµατα, αντηρίδες κ.λ.π. 
Αποκοπή 132,06         1.320,62  
Συνολική δαπάνη για εγκατάσταση αµπελώνα 10 
στρεµµάτων 13.622,89 

Στον παραπάνω πίνακα δεν έχει υπολογιστεί η αξία της γης που επηρεάζει το κόστος, αξία όµως 
που µεταβάλλεται πάρα πολύ ανάλογα µε το προς φύτευση αµπελοτεµάχιο (αγορά από 300 ως 
2300 ευρώ, το στρέµµα). 

 
η) Κόστος ετήσιων καλλιεργητικών δαπανών. 

Το κόστος των ετήσιων καλλιεργητικών τεχνικών επηρεάζεται, όπως και το κόστος εγκατάστασης, 

από τη θέση του αµπελώνα, το σύστηµα διαµόρφωσης, την πυκνότητα φύτευσης, την ποικιλία, τον 

αριθµό των αναγκαίων φυτοπροστατευτικών επεµβάσεων και τις εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές 

πρακτικές, τον υπάρχοντα µηχανολογικό εξοπλισµό και άλλους παράγοντες. 

Ενδεικτικά αναφέρεται στον πίν. 2, το κόστος παραγωγής σταφυλιών ενός γραµµικού αµπελώνα, 

έκτασης 10 στρεµµάτων.
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Πίνακας 2: Κόστος παραγωγής σταφυλιών σε ένα γραµµικό αµπελώνα, έκτασης 10 στρεµµάτων. 
Περιγραφή 
εργασίας 

Εργατοώρες    Ώρες 
λειτουργίας 
τρακτέρ 

Αναλώσιµα, 
ανταλλακτικά
σε ευρώ 

Συνολικό 
κόστος 
παραγωγής 

Κλαδέµατα 
χειµερινά 

80  20 244 

Κλαδέµατα θερινά 320   896 
Καλλιεργητικές 
φροντίδες 

250 25 290 990 

Ψεκασµοί 30 30 440 524 
Άρδευση 10 20 13 41 
Τρυγητός 280 20 40 824 
Σύνολο 970 ώρες 95 ώρες 803 ευρώ 3519 ευρώ 

 
Η γνώση του κόστους παραγωγής και των στοιχείων εκείνων που το συνθέτουν, είναι ζωτικής 

σηµασίας για τον παραγωγό. Η επισήµανση των αδυνάτων σηµείων του κόστους παραγωγής στα οποία 

µπορεί να στηριχθεί η βελτίωση του, είναι δυνατή µε την πλήρη ανάλυση και σύγκριση των 

παραγόντων εκείνων, που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη διαµόρφωση του. 

Η ανάλυση του κόστους κατά φάσεις παραγωγικής διαδικασίας βοηθά τον παραγωγό να 

διαπιστώσει τη διαδικασία (π.χ. καλλιεργητικές φροντίδες, κλάδευµα, συγκοµιδή κ.λ.π.) µε τη 

µεγαλύτερη συµµετοχή στο κόστος παραγωγής και να στρέψει την προσοχή του στη βελτίωση αυτής 

και στη συνέχεια στην επόµενη κατά σειρά σπουδαιότητας. Έτσι µία βελτίωση της παραγωγικής 

διαδικασίας µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή στο κόστος του προϊόντος θα συµβάλλει ουσιαστικά στη 

µείωση του συνολικού κόστους.  

Για παράδειγµα γίνεται σαφές από τα στοιχεία του πίνακα 2, ότι µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής οι καλλιεργητικές φροντίδες (καλλιέργεια εδάφους, λίπανση 

κλπ), ακολουθούµενες από τα θερινά κλαδέµατα, τον τρυγητό και τους φυτοπροστατευτικούς 

ψεκασµούς. Ο επιµερισµός αυτός είναι τυπικός των πολύ ζωηρών αµπελώνων, που απαντώνται στην 

πλειονότητα των περιοχών της χώρας και συνηγορεί στην άποψη ότι η κανονική ζωηρότητα των 

φυτών είναι κλειδί όχι µόνο γα την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και γα τη µείωση του 

κόστους παραγωγής.  

Υπολογίζεται ότι ο έλεγχος της ζωηρότητας των φυτών θα µπορούσε να µειώσει το κόστος 

παραγωγής, τουλάχιστον κατά 30%, µειώνοντας το κόστος των θερινών κλαδεµάτων, το κόστος της 

καλλιέργειας του εδάφους και το κόστος της φυτοπροστασίας. 

Οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει µία αµπελοοινική εκµετάλλευση καθορίζει τις δαπάνες σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό. Οι οικονοµικές επιβαρύνσεις σε µία κάθετη µεταποιητική - αµπελοοινική 

µονάδα είναι συγκριτικά υψηλές εξαιτίας των απαιτήσεων για γεωργικό ανελκυστήρα, ψεκαστικό και 

τα διάφορα άλλα παρελκόµενα. 

Ο σηµαντικότερος συντελεστής για τον υπολογισµό των εξοπλιστικών δαπανών είναι τα αρχικά 

κόστη, η απόσβεση, τα έτη χρήσης, η ετήσια χρήση και η συντήρησή τους,  τα έξοδα επισκευής, τα 
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ασφάλιστρά τους και τα λειτουργικά έξοδα όπως καύσιµα και λιπαντικά. Το συνολικό κόστος για 

κάθε µονάδα εξοπλισµού συνήθως ανάγεται στη µονάδα προϊόντος, αν και µια τέτοια αναγωγή κάνει 

ασύµφορη την εµπορική εκµετάλλευση ενός αµπελώνα µικρότερου από 20 στρέµµατα. Μερικές φορές 

υπάρχει η δυνατότητα για κάποιες οµάδες αµπελουργούς να κάνουν οικονοµίες κλίµακας µε το να 

διανέµουν µεταξύ τους εξοπλιστικά κόστη και εξοπλισµό.  

Ο πίν. 3 παρουσιάζει το κόστος ενός τυπικού εξοπλισµού που θα πρέπει να διαθέτει ένας 

αµπελουργός για την εκκίνηση της αµπελουργικής του δραστηριότητας. 

Πίνακας 3: ∆απάνες µηχανικού εξοπλισµού, δαπάνες λειτουργίας και προβλεπόµενο κόστος  

ετήσιας χρήση σε ώρες. 

Μηχάνηµα Αρχικό κόστος €. Κόστος/ώρα Ώρες 1ο 
έτος 

Αµπελουργικός ελκυστήρας, 
50 hp 

 
23,500    

 
4,5 

 
85,2 

Ψεκαστικό, 500 λίτρα 1,780 4,2 5,0 
Μηχανικός µεταφορέας  2,750 0,3 15,0 

Καταστροφέας 1,750 1,3 2,0 

Καλλιεργητής 2,000 2,3 1,5 

Κλαδευτικό 4,000 1 2,5 

Κοπροδιανοµέας 2,000 1,5 0,5 

Τρυπάνι 1,000 1,2 47,0 

Συνολικές δαπάνες 
µηχανολογικού εξοπλισµού 

38,780   

 
Ακόµη και µε την γνώση των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας της αµπελοκαλλιέργειας είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να αποφασισθεί η περαιτέρω συνέχιση στην µεταποίηση της µελλοντικής 

παραγωγής. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η δυναµική που παρουσιάζει η συγκεκριµένη αγορά 

και η δυνατότητα κερδοφορίας. Υπάρχουν ποικιλίες που είναι περισσότερο ζητούµενες στην αγορά 

τόσο ως καρπός όσο και ως προστιθέµενη αξία στο παραγόµενο προϊόν - κρασί. Η ονοµασία 

προέλευσης (όταν µπορεί να τεκµηριώνεται στην ετικέτα) αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα στην 

εµπορία του παραγόµενου οίνου. 

Η στρεµµατική απόδοση είναι συνάρτηση του µικροκλίµατος της εδαφολογικής σύστασης, της 

ποικιλιακής σύνθεσης, της διαχείρισης του αµπελώνα και των καιρικών συνθηκών που 

παρουσιάζονται κάθε χρόνο.  
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ι) Κόστος παραγωγής οίνου και σύνδεση του µε το κόστος παραγωγής. 

Η σύνδεση του κόστους παραγωγής οίνου µε το κόστος αγοράς της πρώτης ύλης αποτελεί µια 

αναγκαία ενέργεια για να προσδιοριστεί  µε οικονοµικά κριτήρια η δυνατότητα για την εφαρµογή 

οποιασδήποτε πολιτικής που έχει σαν τελικό αποδέκτη τον αµπελουργό. 

Η υπάρχουσα κατάσταση, στο επίπεδο απόδοσης ανά στρέµµα, παρόλο  που δεν χαρακτηρίζεται 

ιδιαίτερα ικανοποιητική µπορεί να χαρακτηριστεί ως µια αποδεκτή και σταθερή στη διάρκεια του 

χρόνου καλλιέργεια. 

Η προσπάθεια που θα µπει σε εφαρµογή µε την υλοποίηση της µελέτης είναι η παραγωγή 

επιλεγµένου τύπου Νάουσα ή Γουµένισσα µε σαφέστατα βελτιωµένη ποιότητα και φυσικά νέο 

χαρακτήρα και εικόνα που θα διαµορφώσει  και την τελική τιµή  διάθεσης του στην αγορά  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στοιχεία που συνθέτουν το κόστος παραγωγής του οίνου. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΦΙΑΛΗ 750 ml) τρέχον Ελάχιστο Μέγιστο
Α  ύλη 0,915 0,915 1,373
Φιάλες 0,200 0,150 0,500
Ετικέτες (µπρός-πίσω-ταινία) 0,070 0,050 0,100
Καψύλια 0,020 0,010 0,300
Φελλοί 0,150 0,060 0,400
Χαρ/τια-διαχ/κα 0,050 0,030 0,060
Εργατικά 0,130 0,130 0,130
∆απάνες Παραγωγής 0,060 0,060 0,060
Αποσβέσεις 0,010 0,010 0,010
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΙΟΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 1,605 1,415 2,933
Εισφορά σε διεπαγγελµατικό για υποστήριξη και 
έλεγχο 0,000 0,000 0,044
ΠΛΕΟΝ
Έξοδα διοίκησης (Κεντρικής) 0,200 0,200 0,200
Έξοδα διάθεσης 0,400 0,400 0,800
ΣΥΝΟΛΟ 2,205 2,015 3,977  
Από τον παραπάνω πίνακα βγάζουµε το συµπέρασµα ότι η πολιτική για την παραγωγή ενός νέου 

τύπου οίνου µε τα δεδοµένα που υπάρχουν στην αγορά της πρώτης ύλης, δηµιουργούν  αρκετά υψηλά 

κόστη χωρίς να υπολογιστούν και πιθανώς νέος µηχανολογικός ή άλλος εξοπλισµός.  

Ενώ το τρέχον βιοµηχανικό  κόστος φθάνει στα 2,2€ το κόστος µια αναβαθµισµένης Νάουσας 

ποιοτικά και συνολικά µπορεί να φθάσει στα 4€, δηλαδή διπλάσιο κόστος. 

Φυσικά µπορεί να µειωθεί επιλέγοντας ορισµένα φθηνότερα υλικά και να φθάσει τα 3,2 € που 

αποτελεί και την ελάχιστη τιµή κόστους παραγωγής ανά φιάλη 0,75L. 

Το κυρίαρχο ζήτηµα που ανακύπτει είναι εάν υπάρχει θέση στην αγορά για ένα κρασί αυτής 

της τιµής και ποιότητας. 
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Τα δεδοµένα της αγοράς λένε ότι ναι υπάρχει αλλά χρειάζεται σοβαρότητα στην οργάνωση, στον 

έλεγχο, στην ποιότητα και στην προβολή. Εάν αυτά τα στοιχεία κρατηθούν σίγουρα η νέα Νάουσα θα 

έχει λαµπρό µέλλον.
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

Με την ολοκλήρωση της µελέτης και τις επιµέρους προτάσεις των µελετητών, συµπεραίνουµε ότι,  

1. Οι δύο ζώνες έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινά προβλήµατα 

2. Και οι δύο ζώνες έχουν ανάγκη συνεργασίας των τοπικών επαγγελµατιών  και χρειάζονται 

επειγόντως µια στρατηγική ανάπτυξης και επιβίωσης 

3. Η παρούσα χρονική στιγµή, χαρακτηρίζεται δύσκολη για την αµπελοκαλλιέργεια αλλά και την 

οινοπαραγωγή στην εσωτερική αλλά και στην εξωτερική αγορά 

4. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά στους οινοποιούς της κάθε περιοχής 

5. Υπάρχει κοινή συµφωνία για την χρησιµοποίηση νέων ποικιλιών (Merlot, Syrah) στις ζώνες 

µέχρι 10%. 

6. Η αδυναµία προσαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου στις ανάγκες των επαγγελµατιών 

δηµιουργεί προβλήµατα στις ζώνες 

7. Η ανυπαρξία ουσιαστικά συνεργασίας των επαγγελµατιών στις ζώνες, δεν δηµιουργεί 

προϋποθέσεις ανάπτυξης και µακρόχρονου σχεδιασµού. 

8. Η απουσία συντονισµένης έρευνας, όλα τα προηγούµενα χρόνια παρότι πλούσια δεν 

δηµιουργεί βάσεις ολοκληρωµένου σχεδιασµού. 

9. Οι απαιτήσεις των οινοπαραγωγών για νοµοθετικές αλλαγές θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπ’ 

όψιν τα διαρκώς µεταβαλλόµενα δεδοµένα στην αγορά αλλά και την αδυναµία του αµπελώνα 

να προσαρµόζετε γρήγορα στις αλλαγές. 

10. Οι προτάσεις που θα διαµορφωθούν θα πρέπει να έχουν σαν στόχο την βελτίωση του 

εισοδήµατος των οινοποιών αλλά και των αµπελουργών. 

11. Ο σεβασµός στην ιστορία της κάθε ζώνης αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την εκπόνηση της 

στρατηγικής ανάπτυξης. 

12. Οι οινοποιοί θα πρέπει να συµφωνήσουν σε κοινές δράσεις που θα προωθήσουν και θα 

προβάλλουν τις προτεινόµενες αλλαγές. 

13. ∆εν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τήρηση των νοµίµων αποδόσεων και διατήρησης της 

απόδοσης του αµπελώνα στα πλαίσια βιωσιµότητας της εκµετάλλευσης 

14. Σε όλες τις συζητήσεις απουσιάζει ο αµπελουργικός κλάδος 

15. Ο Αµπελουργός δεν έχει µόνο αµπέλια αλλά και άλλες καλλιέργειες, δεδοµένο που µπορεί να 

είναι θετικό σε µια πολιτική ανάπτυξης 

16. Τα τοπωνύµια ή όποιες άλλες ενδείξεις  επιλεγούν, θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις αναφορές της ένδειξης µέσα από κοινά αποδεκτές διαδικασίες που 

κατοχυρώνουν την αξία της ένδειξης  



17. Το κρασί Ο.Π.Α.Π. Νάουσα µε τις νέες ενδείξεις θα πρέπει παράλληλα να προωθηθεί µέσα 

από κοινές ενέργειες προβολής για την ενηµέρωση, την ενηµέρωση αλλά και την γνωριµία 

των καταναλωτών µε τις νέες ενδείξεις. 

18. Η ποιότητα των κρασιών µε τις νέες ενδείξεις θα πρέπει να βρίσκονται ποιοτικά σε ανώτερη 

κλίµακα για να έχουν λόγο ύπαρξης 

19. Οι τιµές των σταφυλιών που προορίζονται για κρασιά µε τις νέες ενδείξεις θα πρέπει να 

πληρούν σαφείς προϋποθέσεις παραγωγής και ποιότητας και να απολαµβάνουν µεγαλύτερες 

τιµές. 

20. Ο έλεγχος θα πρέπει να συντονίζεται και να πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο άτοµο ή φορέα 

21. Το κόστος παραγωγής σταφυλιού είναι µεγάλο σε σύγκριση µε την ποιότητα του 

22. Η παραγωγή σταφυλιού απορροφάτε χωρίς προβλήµατα. 

23. Η θέση του κρασιού  Νάουσα στην αγορά βρίσκεται στην χαµηλή κατηγορία τιµής 

24. Η Νάουσα είναι κλασσικό κρασί, αλλά χρειάζεται φρεσκάρισµα στην εικόνα του 

25. Η διαχείριση του σταφυλιού στην παραγωγή κρασιού από τις 13 περιοχές µελέτης µπορεί να 

διαφοροποιήσει και να βελτιώσει τον χαρακτήρα του παραγόµενου οίνου. 

26. Τα κρασιά «Νάουσα και Γουµένισσα» έχουν προσωπικότητα. 

27. Οι οινοποιοί και αµπελουργοί της Νάουσας έχουν ιστορία στις συλλογικές δραστηριότητες και 

γνωρίζουν την αποτελεσµατικότητα των συλλογικών δράσεων. 

28. Οι συλλογικές δράσεις αποτελούν µια συνεχή και διαρκώς µεταβαλλόµενη πρακτική 

ανάπτυξης και επιβίωσης της Ζώνης 

29. Υπάρχει αναγκαιότητα συνεχούς έρευνας µε συγκεκριµένα πρωτόκολλα εστιασµένης στην 

πολιτική βελτίωσης της ποιότητας της αµπέλου και του οίνου. 

 

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω συµπεραίνετε ότι παρόλο που το κρασί έχει µια σταθερή θέση στην 

αγορά και δεν υπάρχουν προβλήµατα στην διάθεση του σταφυλιού, εκτιµάται ότι δεν µπορεί να 

αντιµετωπίσει τον αυξανόµενο και έντονο ανταγωνισµό που δηµιουργείται στην διεθνή και 

εσωτερική αγορά. 

Οι οινοποιοί επιθυµούν να βελτιώσουν την θέση του κρασιού στην αγορά µε δύο µεθόδους η και 

συνδυασµό των. Ο ένας αφορά την χρίση των ποικιλιών Syrah & Merlot  και ο δεύτερος την 

χρίση των τοπωνυµίων (των 13ων περιοχών στην περίπτωση της Νάουσας), όπως αυτές 

προσδιορίζονται στην αµπελοοινική µελέτη. 
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Μεθοδολογία υλοποίησης των συµπερασµάτων. Βιωσιµότητα 
Οποιαδήποτε πρόταση που δεν περιέχει οικονοµικά στοιχεία για την χρηµατοδότηση 

υλοποίησης της πρότασης αποτελεί απλά µια ακόµη άποψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

υλοποίησης. 

Επίσης είναι δεδοµένο ότι η χρίση των τοπωνυµίων και η δηµιουργία ενός νέου τύπου Νάουσα, 

µε σαφή χαρακτηριστικά καταγωγής, δεν µπορεί να γίνει ξαφνικά και άµεσα αλλά θα πρέπει να 

ακολουθήσει µια µακρόχρονη και συλλογική διαδικασία που θα υποστηρίζει και θα εγγυάται το 

αποτέλεσµα. 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της µελέτης και την εκφρασµένη άποψη των οινοποιών για την 

αναγνώριση και την χρίση των τοπωνυµίων στις 13 περιοχές της Ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα, 

προτείνεται η παρακάτω διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης και οικονοµικής διαχείρισης της 

διαδικασίας απονοµής του τοπωνυµίου. 

1. Λειτουργία τοπικού γραφείου της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Αµπέλου και Οίνου 

Θράκης-Μακεδονίας-Ηπείρου στην Νάουσα στο χώρο του ∆ΗΠΟΝ. 

Προϋπόθεση η συµµετοχή όλων των οινοποιών στην ∆ιεπαγγελµατική 

2. Προϋποθέσεις παραγωγής Νάουσα µε τοπωνύµιο 

2.1 Προϋποθέσεις υπαγωγής αµπελώνα στην διαδικασία παραγωγής Νάουσα  µε 

Τοπωνύµιο 

Στοιχεία ελέγχου παραγωγής αµπελώνα 

• Μέγιστη απόδοση ανά υγιές πρέµνο 2,5-3κιλά ή µέγιστη απόδοση ανά στρέµµα 

(900κιλά)  

• Ελεγχόµενη άρδευση 

• Ελεγχόµενη Λιπαντική τακτική 

• Ικανοποιητική φυλλική επιφάνεια 

2. 2 Προϋπόθεση χρίσης του τοπωνυµίου στο παραγόµενο κρασί  

Αλκοολικός βαθµός: Τουλάχιστον 12,5 Be 

3. ∆ιαδικασία παραγωγής οίνου µε τοπωνύµιο. 

3.1 Στο Αµπέλι 

• ∆ήλωση Αµπελουργού στο γραφείο της ∆ιεπαγγελµατικής ότι επιθυµεί να 

παράγει Νάουσα µε τοπωνύµιο, Χρόνος υποβολής  Ιανουάριος 

• Συµπλήρωση στατιστικού δελτίου µε όλα τα στοιχεία που περιγράφουν την 

κατάσταση του αµπελώνα, κατά δήλωση του αµπελουργού και σύµφωνα µε την 

δήλωση αµπελοκαλλιέργειας. 
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• Επιτόπιος έλεγχος από αρµόδιο στέλεχος του ∆ιεπαγγελµατικού γραφείου της Νάουσας 

σύµφωνα µε τις προδιαγραφές (Μέχρι τέλος Απρίλη) 

• Απάντηση στον αµπελουργό εάν η αίτηση του γίνεται αποδεκτή και ο αµπελώνας έχει 

τις προδιαγραφές για την ένταξη του. 

• Περιοδικές επισκέψεις στον αµπελώνα για την τήρηση των όρων της συµφωνίας 

• Υπογραφή ιδιωτικού συµφωνητικού αµπελουργού οινοποιού που θα κατοχυρώνει τις 

δύο πλευρές. 

• Τρυγητός µετά από συνεννόηση και έλεγχο από τον αρµόδιο γεωπόνο του 

∆ιεπαγγελµατικού 

 

 3.2.Στο Οινοποιείο 

• Ορισµός των δεξαµενών-ης οινοποίησης ανά τοπωνύµιο 

• Τήρηση ηµερολογίου: µεταγγίσεις, έναρξη και τέλος ζύµωσης, αποθήκευση, παλαίωση. 

• Οργανοληπτικός έλεγχος σχετικά µε την τυπικότητα του κρασιού  

• Σε περίπτωση απόρριψης, δικαίωµα ένστασης και επανέλεγχος αναλυτικός και 

οργανοληπτικός. (τα δείγµατα κρατούνται κλειδωµένα σε συντηρητή οίνου µε πρωτόκολλο 

καταγραφής και αποθήκευσης) 

 

Η γευσιγνωσία γίνεται από πενταµελή επιτροπή µε βάση το δελτίο οργανοληπτικής δοκιµής 

και µόνον εφόσον τα αναλυτικά δεδοµένα είναι στα όρια που έχουν καθοριστεί δηλαδή 12,5 Be. 

Εάν όλα πάνε σύµφωνα µε την διαδικασία, δίνεται η ένδειξη Νάουσα τοπωνύµιο και το ειδικό 

sticker της ∆ιεπαγγελµατικής για τον αριθµό φιαλών που έχουν παραχθεί. 

 

 4. Παρουσίαση: για την Νάουσα Τοπωνύµιο 

 Εµφιαλώνεται στην  ίδια για όλους  φιάλη, Βουργουνδίας 

 Η ένδειξη Νάουσα Τοπωνύµιο αναγράφεται µε το ίδιο ακριβώς τρόπο και τύπο γραµµάτων 

σε όλες τις φιάλες Νάουσας Τοπωνύµιο (ελληνικά και ξενόγλωσσα) 

 5. Κάλυψη δαπανών ελέγχου και υποστήριξης. 

Για την κάλυψη των δαπανών ελέγχου καθορίζεται εισφορά για όλους τους οινοποιούς που 

παράγουν Ο.Π.Α.Π. Νάουσα ποσό 3€ ανά 1000L. Προβλέπεται να δηµιουργούνται ετήσια έσοδα 

4.500.000L/1000=4.500x3=13.500€ 

Η λογική για την πληρωµή της εισφοράς είναι ότι µε την όλη υποστήριξη της διαδικασίας  

παραγωγής και ελέγχου των αµπελώνων και του κρασιού δηµιουργείται µια κινητικότητα και προβολή 

της Ζώνης που πλέον αναπτύσσει και εφαρµόζει πολιτικές ανάπτυξης της Ζώνης. 
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 Η εισφορά καταβάλλεται µε την δήλωση παραγωγής 

6. Εισφορά αµπελουργού-οινοποιού για το κρασί Νάουσα Τοπωνύµιο 
 

Κάθε οινοποιός µε την δήλωση στο γραφείο της ∆ιεπαγγελµατικής για παραγωγή Νάουσα 

Τοπωνύµιο καταβάλει ποσό 22,5 ανά 1000 φιάλες ως προκαταβολή που είναι το 50% του κόστους του 

Sticker που προτείνεται να είναι   45€ ανά 1000φιάλες. 

Σε περίπτωση απόρριψης το ποσό δεν επιστρέφεται.  

Μετά τον έλεγχο και την  αποδοχή των προτεινόµενων ποσοτήτων για Νάουσα Τοπωνύµιο 

συµψηφίζεται το προκαταβληθέν ποσό, καταβάλλετε το υπόλοιπο µισό και παραδίδονται τα sticker 

που επικολλώνται σε κάθε φιάλη. 

Εισφορά αµπελώνα που προορίζεται για την παραγωγή κρασιού Νάουσα µε Τοπωνύµιο 

 Εκτιµάται ότι και ο αµπελουργός θα πρέπει να συµµετάσχει οικονοµικά στην όλη προσπάθεια 

µε ποσό 4,5€ ανά στρέµµα. 

  



 95 

7. Προϋπολογισµός υλοποίησης: 

Περιγραφή Ποσότητα €/ 1000λιτ Σύνολο
Εισφορά ανά 1000 παραγόµενα lit 
Οίνου 4.500,00 3,00 13.500,00
Ειαφορά ανά 1000 λίτρα παραγόµενω  
φιαλών 0,75λιτ ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑ µε 
Τοπωνύµιο 250,00 45,00 11.250,00

Εισφορά αµπελουργών ανά στρέµµα 300,00 4,50 1.350,00
Σύνολο 24.750,00
Έξοδα ή δαπάνες
Λειτουργία γραφείου (ρεύµα, 
τηλέφωνα, κ.λ.π) 6,00 200,00 1.200,00
Σχεδιασµός  αναγραφής  στην ετικέτα 
Νάουσα µε τοπωνύµιο 1,00 1.000,00 1.000,00
Αµοιβή ειδικού Γεωπόνου για τον 
έλεγχο και την υποστήριξη των 
αµπελουργών 1,00 10.000,00 10.000,00
Έκδοση εντύπου ενηµέρωσης  για το 
Νάουσα Τοπωνύµια 1,00 2.500,00 2.500,00
Πραγµατοποίηση δύο εκδηλώσεων 
σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα 2,00 4.000,00 8.000,00
Πρόσκληση δηµοσιογράφων ή 
επαγγελµατιών για ενηµέρωση 1,00 1.500,00 1.500,00
Πρότυπες  συµβάσεις  και φύλλα 
διαδικασιών 1,00 500,00 500,00
Σύνολο 24.700,00  
  
 

Το βασικό σκεπτικό για την δηµιουργία και παρακολούθηση βασίζεται στην λογική της 

υποστήριξης των αµπελώνων και πιστοποίησης της διαδικασίας παραγωγής του Νάουσα µε 

Τοπωνύµιο, γιατί θα υπάρχει γεωπονική υποστήριξη, υπεραξία στο αµπέλι αλλά και στο παραγόµενο 

κρασί. 

Φυσικά η προστασία των ποιοτικών προϋποθέσεων δεν θα διακυβεύεται από καµία παράµετρο 

που θα έχει σχέση µε τις ετήσιες  κλιµατολογικές συνθήκες ή καλλιεργητικές τεχνικές.
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1. Περιγραφή Ιδιοτήτων Υποκειµένων 

 
110 Richter 

Υποκείµενο που δηµιουργήθηκε από την διασταύρωση των ειδών Berlandieri - Rupestris, ανθεκτικό 

στην ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη αργιλλασβεστώδη, ξηρικά µε περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο 

µικρότερη του 17% (µε ∆είκτη Χλωρωτικής Ικανότητας του εδάφους µέχρι 30). Με τις ποικιλίες 

Syrah και Pinot εµβολιασµένες σε αυτό αντέχει σε εδάφη που το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι 

λιγότερο από 6%. Μπορεί να προσαρµοστεί και σε συνεκτικά, φτωχά εδάφη, γιατί αναπτύσσει 

γρήγορα πολλές και βαθιές ρίζες. Αντέχει σε ικανοποιητικό βαθµό στην ξηρασία του εδάφους, αλλά 

είναι πολύ ευαίσθητο στα άλατα του εδάφους. Παρουσιάζει µέτρια ανθεκτικότητα στους νηµατώδεις 

του γένους Meloidogyne. 

Είναι υποκείµενο πολύ ζωηρό, µε µεγάλο βλαστικό κύκλο που έχει σαν συνέπεια την οψίµιση της 

ωρίµανσης των ποικιλιών που εµβολιάζονται σ’ αυτό, όπως και την αύξηση της παραγωγικότητάς 

τους. 

Συµβιώνει καλά µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές ποικιλίες. 

 

1103 Paulsen 

∆ηµιουργήθηκε στην Σικελία από διασταύρωση των ειδών Berlandieri- Rupestris, και είναι 

ανθεκτικό στην ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη µέσης µηχανικής σύστασης (ούτε πολύ βαριά ούτε πολύ ελαφρά) µπορεί όµως 

να προσαρµοστεί και σε συνεκτικά, αργιλώδη εδάφη, ξηρικά, αβαθή, φτωχά µε περιεκτικότητα σε 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο µικρότερη του 18-20% (µε ∆είκτη Χλωρωτικής Ικανότητας του εδάφους 

µέχρι 30). Προσλαµβάνει καλά το µαγνήσιο από το έδαφος και λιγότερο καλά το κάλιο, µε 

αποτέλεσµα σε εδάφη πλούσια σε µαγνήσιο να εµφανίζεται έλλειψη καλίου. Είναι υποκείµενο 

ανθεκτικό στην ξηρασία του εδάφους αλλά και στην υπερβολική υγρασία. Είναι από τα πιο ανθεκτικά 

υποκείµενα στα άλατα του εδάφους (αντέχει µέχρι 1,2%0). Είναι ανθεκτικό στους νηµατώδεις του 

γένους Meloidogyne, και στις προσβολές της ίσκας, ενώ είναι ευαίσθητο στις χαµηλές θερµοκρασίες, 

γι αυτό δεν πρέπει να χρησιµοποιείται σε παγετόπληκτες περιοχές ή σε περιοχές µε πολύ µεγάλο 

υψόµετρο. 

Είναι πολύ ζωηρό υποκείµενο και δίνει στις ποικιλίες που εµβολιάζονται σε αυτό µεγάλη 

παραγωγικότητα και ζωηρότητα. 

Συµβιώνει πολύ καλά µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές ποικιλίες. 
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41B 

Υποκείµενο που δηµιουργήθηκε από την διασταύρωση ευρωπαϊκής αµπέλου (Vitis Vinifera) µε την 

αµερικάνικη άµπελο (Vitis Berlandieri). 

Είναι σχετικά καλής αντοχής στη ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας (έχουν παρατηρηθεί οζίδια 

φυλλοξήρας στα ριζικά του τριχίδια). Προσαρµόζεται πολύ καλά σε εδάφη πλούσια, δροσερά και 

πολύ ασβεστώδη. Αντέχει σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο µέχρι 40% (µε ∆είκτη Χλωρωτικής 

Ικανότητας εδάφους µέχρι 60). Προσλαµβάνει εύκολα το µαγνήσιο από το έδαφος και δύσκολα το 

κάλιο. Στην ξηρασία είναι µέτρια ανθεκτικό, ενώ είναι ευαίσθητο στην υπερβολική υγρασία, όπως και 

στα άλατα του εδάφους. 

Είναι υποκείµενο µέτριας ζωηρότητας και οδηγεί την ποικιλία που εµβολιάζεται σε αυτό σε µέτρια 

παραγωγικότητα και σε πρωίµιση της παραγωγής. 

Με τις περισσότερες ευρωπαϊκές ποικιλίες συµβιώνει ικανοποιητικά. 

 

Fercal 

Είναι σχετικά νέο υποκείµενο που δηµιουργήθηκε από διασταύρωση των ειδών Berlandieri και 

Vinifera και παρουσιάζει πολύ καλή ανθεκτικότητα στην φυλλοξήρα. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη ασβεστούχα, είναι το πιο ανθεκτικό στο ασβέστιο υποκείµενο, αντέχει σε 

εδάφη που η περιεκτικότητά τους σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο φθάνει το 40%  (µε ∆είκτη 

Χλωρωτικής Ικανότητας εδαφών µέχρι 120), ενώ προσλαµβάνει δύσκολα το µαγνήσιο, εµφανίζοντας 

προβλήµατα ξήρανσης της ράχης, όταν το επίπεδο του καλίου στο έδαφος είναι υψηλό. Εµφανίζει 

µέτρια αντοχή στην ξηρασία του εδάφους και είναι ανθεκτικό στους νηµατώδεις τους γένους 

Meloidogyne. 

Είναι υποκείµενο σχετικά ζωηρό που πρωιµίζει όµως την παραγωγή των ποικιλιών που 

εµβολιάζονται σε αυτό. ∆ίνει γενικά κρασιά πλούσια µε καλές τανίνες.  

Με τις περισσότερες ποικιλίες ευρωπαϊκής αµπέλου συµβιώνει ικανοποιητικά. 

 

SO4 

∆ηµιουργήθηκε στην Γερµανία από διασταυρώσεις των ειδών Riparia και Rupestris και εµφανίζει 

καλή ανθεκτικότητα στην ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη γόνιµα, βαθιά, δροσερά µε περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο µέχρι 

18% (µε ∆είκτη Χλωρωτικής Ικανότητας εδάφους µέχρι 30). ∆εν προσαρµόζεται σε εδάφη συνεκτικά, 
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ενώ είναι ευαίσθητο στην ξηρασία του εδάφους. Είναι πολύ ζωηρό υποκείµενο, που αναπτύσσεται 

πολύ γρήγορα και πρωιµίζει την ωρίµανση των σταφυλιών. Απορροφά καλά το κάλιο και άσχηµα το 

µαγνήσιο µε αποτέλεσµα η ποικιλία που εµβολιάζεται σε αυτό να εµφανίζει κοντά στην ωρίµανση 

φαινόµενα ξήρανσης της ράχης, όταν η συγκέντρωση του µαγνησίου στο έδαφος είναι χαµηλή. Είναι 

πολύ ευαίσθητο στα άλατα του εδάφους, αλλά παρουσιάζει το πλεονέκτηµα της ανθεκτικότητας στους 

νηµατώδεις του γένους Meloidogyne. 

 

101-14 

Προέρχεται από διασταύρωση µεταξύ των ειδών Riparia και Rupestris, και εµφανίζει καλή 

ανθεκτικότητα στην ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη µε καλή στράγγιση, µε περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο µέχρι 

9%. ∆εν αντέχει στην ξηρασία ενώ παρουσιάζει µία καλή προσαρµογή σε δροσερά, µέτρια υγρά 

εδάφη.  

Η ζωηρότητα που προσδίδει στην εµβολιαζόµενη σε αυτό ποικιλία είναι µικρή. Είναι υποκείµενο 

που πρωιµίζει την παραγωγή της εµβολιαζόµενης ποικιλίας και µέτρια το ξεκίνηµα της βλάστησής 

της. 

 

3309 

Προέρχεται από διασταύρωση µεταξύ των ειδών Riparia και Rupestris, και εµφανίζει καλή 

ανθεκτικότητα στην ριζόβια µορφή της φυλλοξήρας. 

Ευδοκιµεί σε εδάφη µε πολύ καλή στράγγιση, µε περιεκτικότητα σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο 

µέχρι 11%. ∆εν αντέχει στην υπερβολική ξηρασία αλλά ούτε και στην υπερβολική υγρασία του 

εδάφους. 

Η ζωηρότητα που προσδίδει στην εµβολιαζόµενη σε αυτό ποικιλία είναι µέτρια, πρωιµίζει µέτρια 

την παραγωγή της, και πολύ το ξεκίνηµα της βλάστησης. 
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2. Περιγραφή χαρακτηριστικών των προτεινόµενων για καλλιέργεια ποικιλιών στις δυο ζώνες 

 

Λευκές και ερυθρωπές ποικιλίες 

Αθήρι  

Παλιά ποικιλία του κεντρικού και νότιου Αιγαίου. 

Είναι φυτό πολύ ζωηρό, εύρωστο, γόνιµο, παραγωγικό, ανθεκτικό στις ασθένειες, µε εξαίρεση 

το ωίδιο και το βοτρύτη, µέτρια ανθεκτικό στην ξηρασία. Παρουσιάζει καλή συγγένεια µε τα 

περισσότερα υποκείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, καθώς και µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα. Είναι ορθόκλαδη ποικιλία και ευνοεί τη διαµόρφωση σε 

κύπελλο, δίνει όµως πολύ καλύτερης ποιότητας σταφύλια (όπως και οι περισσότερες ποικιλίες) όταν 

διαµορφωθεί σε γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι (Royat) και δεχθεί κλάδεµα κοντό στα 2 µάτια. 

Προσαρµόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών προτιµώντας τα ελαφρά, ασβεστώδη ως 

αργιλλοασβεστώδη εδάφη, όπως αρκετά εδάφη της Γουµένισσας και της Νάουσας.  

Ξεκινά τη βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριµάζει νωρίς, συνήθως το δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του Αυγούστου.  

Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια, µεγάλα, περίπου 300 g., κυλινδροκωνικά, 

πτερυγωτά, αλλά και διπλά σχεδόν κυλινδρικά, κανονικής πυκνότητας, που κόβονται δύσκολα. Οι 

ράγες είναι µέσου ως µεγάλου µεγέθους, 2,4 g., ωοειδείς, µε φλοιό λεπτό, πρασινοκίτρινου 

χρωµατισµού και σάρκα, γλυκιά, χυµώδη, µε 1-3 µέτρια γίγαρτα. Οι ράγες που αποχωρίζονται εύκολα 

από τον ποδίσκο, αντιπροσωπεύουν το 95,6 % του βάρους του σταφυλιού και οι φλοιοί µαζί µε τα 

γίγαρτα το 9,8 % του βάρους των ραγών .  

Το Αθήρι δίνει κρασιά µέτριου αλκοολικού τίτλου, ελαφρά αρωµατικά, µικρής όµως οξύτητας, 

ιδίως όταν ο τρυγητός πραγµατοποιείται σε προχωρηµένο στάδιο ωρίµανσης. Θα µπορούσε εποµένως 

να χρησιµοποιηθεί για τη βελτίωση του αρώµατος των λευκών οίνων από Ξινόµαυρο. 

Ασύρτικο 

Η πιο εκπληκτική, πολυδύναµη, λευκή ποικιλία του ελληνικού αµπελώνα. Αρχικά 

καλλιεργούνταν στα νησιά των Κυκλάδων και κυρίως στη Σαντορίνη, που είναι και ο τόπος 

καταγωγής της. Λόγω της υψηλής οξύτητας, του αρώµατος και της ευκολίας προσαρµογής σε διάφορα 

εδαφοκλιµατικά περιβάλλοντα διατηρώντας το χαρακτήρα της, η ποικιλία αυτή έχει χρησιµοποιηθεί 

ευρύτατα στη δηµιουργία νέων αµπελώνων σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.  

Είναι φυτό ζωηρό, εύρωστο, γόνιµο, παραγωγικό, ικανοποιητικά ανθεκτικό στις περισσότερες 

ασθένειες µε εξαίρεση τον περονόσπορο και την ξηρασία. Παρουσιάζει καλή συγγένεια µε τα 

περισσότερα υποκείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, καθώς και µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα. ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και γραµµικό αµφίπλευρο 

κορδόνι (Royat) και κλαδεύεται στα 2-3 µάτια. Μπορεί να προσαρµοστεί σε διαφορετικούς τύπους 
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εδαφοκλιµατικών συνθηκών διατηρώντας τα αµπελουργικά χαρακτηριστικά και τις οινολογικές του 

ιδιότητες.   

Ξεκινά την βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριµάζει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του 

Αυγούστου (το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη στη Νάουσα).  

Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια, µέτρια ως µεγάλα, 350 g., κυλινδρικά, 

πυκνόραγα, που κόβονται δύσκολα. Οι ράγες είναι µεγάλες, 2,9 g., σφαιρικές, µε φλοιό µέτριου 

πάχους, διάφανο, κιτρινόχρυσου χρωµατισµού και σάρκα, εύχυµη, µαλακιά, µε ευχάριστα υπόξινη 

γεύση, µε 2-3 µάλλον µεγάλα γίγαρτα. Οι ράγες αντιπροσωπεύουν το 97,4% του βάρους των 

σταφυλιών. 

Το κρασί του Ασύρτικου χαρακτηρίζεται από υψηλό αλκοολικό τίτλο, υψηλή οξύτητα, σπάνια 

για λευκό µεσογειακό οίνο, χαρακτηριστικό ευχάριστο άρωµα, αλλά οξειδώνεται εύκολα, γι αυτό και 

χρειάζεται προσοχή στην οινοποίησή του.  

Μπορεί να προσαρµοστεί πολύ καλά στα περισσότερα επικλινή εδάφη των δύο ζωνών. 

Μαλαγουζιά 

Λευκή ποικιλία καταγόµενη από την Αιτωλοακαρνανία, η οποία καλλιεργείται διάσπαρτα στην 

Στερεά Ελλάδα (Αιτωλοακαρνανία, Φθιώτιδα, Αττική), την Πελοπόννησο και την Μακεδονία 

(Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη).  

Πρόκειται για ποικιλία ζωηρή, εύρωστη, παραγωγική, πολύ ευαίσθητη στο βοτρύτη και τις 

σφίγγες, ευαίσθητη στο ωίδιο και ανθεκτική στην ξηρασία. Παρουσιάζει καλή συγγένεια µε τα 

περισσότερα υποκείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν, καθώς και µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα. ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και σε γραµµικό αµφίπλευρο 

κορδόνι (Royat) και δέχεται κλάδεµα κοντό στα 2-3 µάτια ή σε αµολυτή (για πιο χαλαρά σταφύλια).  

Ξεκινά την βλάστηση στα µέσα του Μάρτη και ωριµάζει τέλη Αυγούστου. Κάθε καρποφόρα 

κληµατίδα φέρνει 1-2 σταφύλια που κόβονται εύκολα, µεγάλα, ξεπερνούν τα 350 g, 

κωνικοκυλινδρικά, πυκνόραγα. Οι ράγες είναι µεγάλες, δισκοειδείς, µε φλοιό λεπτό ως µέτριου 

πάχους, κιτρινόχρυσου χρωµατισµού και σάρκα, µαλακή, εύχυµη, γλυκιά, ελαφρά µοσχάτης γεύσης, 

µε 2-3 µεγάλα γίγαρτα.  

Η Μαλαγουζιά δίνει κρασιά υψηλόβαθµα, µέτριας οξύτητας, αρωµατικά.  

Μπορεί να προσαρµοστεί σε καλά στραγγιζόµενα επικλινή εδάφη, κυρίως της ζώνης της 

Νάουσας. 

 

Ροδίτης 

Πολύ παλιά γηγενής, ερυθρωπή ποικιλία, καλλιεργούµενη στη Β∆ Πελοπόννησο, την Αττική, 

τη Βοιωτία, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη.  

Εµφανίζει σηµαντική παραλλακτικότητα που εντείνεται από τα διαφορετικά µικροκλίµατα στα 
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οποία καλλιεργείται.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη παραγωγική ευαίσθητη στον περονόσπορο, το µολυσµατικό 

εκφυλισµό και τον ίκτερο και σχετικά ανθεκτική στην ξηρασία. Εµφανίζει έντονη τάση ανθόρροιας 

κάτω από συνθήκες µεγάλης ζωηρότητας (γόνιµα και δροσερά εδάφη). Παρουσιάζει καλή συγγένεια 

µε τα περισσότερα υποκείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν καθώς και µε αυτά που 

χρησιµοποιούνται σήµερα στην Ελλάδα. ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και γραµµικό αµφίπλευρο 

κορδόνι και δέχεται κλάδεµα κοντό στα 2-3 µάτια (στα γόνιµα εδάφη στα 3 µάτια). Προτιµά εδάφη 

ελαφρά, ασβεστώδη, µέσης γονιµότητας και περιοχές µε υψόµετρο, όπου η ποικιλία δίνει τον 

καλύτερο χαρακτήρα της.  

Ξεκινά την βλάστηση στις αρχές του Απρίλη και ωριµάζει µετά τις 20 Σεπτέµβρη. Κάθε 

καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια, µεγάλα, που ξεπερνούν τα 450 g, κυλινδροκωνικά ως 

πυραµιδοειδή, κανονικής πυκνότητας ως ελαφρά αραιόραγα, που κόβονται σχετικά εύκολα. Οι ράγες 

είναι µεγάλες, 3,2 g, ωοειδείς, µε φλοιό µέτρια λεπτό, ροδόλευκου ως ερυθρορόδινου χρωµατισµού 

και σάρκα µαλακή ως τραγανή (ανάλογα µε τον κλώνο), εύχυµη, γλυκιά, µέτρια αρωµατική, µε  2-4 

µεγάλα γίγαρτα. Οι ράγες αποτελούν το 88-95% του βάρους των σταφυλιών, ενώ οι φλοιοί µαζί µε τα 

γίγαρτα το 9-11% του βάρους των ραγών4.  

Στα κατάλληλα εδάφη, ορεινών περιοχών και µε µέτριες αποδόσεις ανά πρέµνο, ο Ροδίτης 

µπορεί να δώσει αξιόλογα ξηρά κρασιά, µε καλή ισορροπία ανάµεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα, 

µε καλό άρωµα.  

Μπορεί να προσαρµοστεί καλά στα µέσης µηχανικής σύστασης ασβεστώδη εδάφη τόσο της Νάουσας 

όσο και της Γουµένισσας. 

 

Πρεκνιάρικο 

Λευκή ποικιλία καλλιεργούµενη διάσπαρτα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, παραγωγική, ευαίσθητη στο βοτρύτη, σχετικά ανθεκτική στην 

ξηρασία. ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι και δέχεται κλάδεµα κοντό 

στα 2 µάτια. Προτιµά εδάφη ασβεστώδη, καλής στράγγισης και µέσης γονιµότητας.  

Ξεκινά την βλάστηση στις αρχές του Απρίλη και ωριµάζει το πρώτο δεκαήµερο του 

Σεπτέµβρη. Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια µεγάλα, απλά, κυλινδρικά, κανονικής 

πυκνότητας. Οι ράγες είναι µεγάλες, σφαιρικές, µε φλοιό παχύ, λευκοκίτρινου χρωµατισµού και 

σάρκα γλυκιά, εύχυµη, ελαφρά αρωµατική, µε 2-3 µεγάλα γίγαρτα.  

Το κρασί του Πρεκνιάρικου είναι υψηλού αλκοολικού τίτλου, µέτριας ως µικρής οξύτητας, 

ελαφρά αρωµατικό, αλλά οξειδώνεται γρήγορα γι αυτό και θέλει προσοχή στην οινοποίηση. 
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Chardonnay  

Κοσµοπολίτικη λευκή ποικιλία γαλλικής προέλευσης (Βουργουνδία). Στην Ελλάδα καλλιεργείται σε 

24 νοµούς, κατανεµηµένους σε όλα τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, µέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στο βοτρύτη, το ωίδιο, ιδιαίτερα στο 

στάδιο πριν την έναρξη του περκασµού, το µολυσµατικό εκφυλισµό και την ξηρασία. Συχνά 

παρατηρούνται φαινόµενα ανθόρροιας και µικροραγίας, όταν µε τις καλλιεργητικές τεχνικές 

αυξάνεται η ζωηρότητα των πρέµνων. ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και γραµµικό κορδόνι και 

κλαδεύεται στα 2-3 µάτια (διπλό Royat) ή σε αµολυτή (Guyot), ανάλογα µε τον κλώνο, την περιοχή, 

τις αποστάσεις φύτευσης και την επιδιωκόµενη παραγωγή. Η καλλιέργειά της απαιτεί συχνή 

παρακολούθηση της πορείας ωρίµανσης των σταφυλιών για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της 

υπερωρίµανσης. Στις µεσογειακές περιοχές είναι προτιµότερη η καλλιέργεια της ποικιλίας αυτής σε 

δροσερές, όψιµες ζώνες, σε αµπελώνες µε βόρεια έκθεση και σε εδάφη αργιλλοασβεστώδη, 

ασβεστώδη, βαθιά, όπως αρκετά εδάφη της ζώνης της Νάουσας αλλά και της Γουµένισσας.  

Ξεκινά την βλάστηση νωρίς, στα µέσα του Μάρτη γι’ αυτό και παρουσιάζει ευαισθησία στους 

πρώιµους ανοιξιάτικους παγετούς και ωριµάζει το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου.  

Κάθε κληµατίδα φέρνει δύο σταφύλια µικρά, που δεν ξεπερνούν τα 180 g, πτερυγωτά, 

κυλινδροκωνικά, πυκνόραγα. Οι ράγες είναι µικρές, σφαιρικές, µε φλοιό λεπτό, χρώµατος κίτρινου-

κεχριµπαρί στην πλήρη ωρίµανση, και σάρκα χυµώδη και γλυκιά.  

Το κρασί του Chardonnay παρουσιάζει ισορροπία ανάµεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα, είναι 

λιπαρό, πλούσιο σε σώµα, αρωµατικό αλλά η πολυπλοκότητα των αρωµάτων και η ποιότητα του είναι 

συνάρτηση της απόδοσης. Στα κατάλληλα εδάφη µπορεί να φθάσει το βέλτιστο της ποιότητας ενός 

λευκού ξηρού κρασιού.  

Sauvignon 

Λευκή ποικιλία, γαλλικής προέλευσης, η οποία καλλιεργείται σήµερα σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην 

Ελλάδα η καλλιέργειά της ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να φτάσει στο τέλος της να 

καλλιεργείται σε 21 νοµούς της χώρας, γεωγραφικά κατανεµηµένους σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, µέτρια παραγωγική, πολύ ευαίσθητη στο βοτρύτη, ευαίσθητη στο 

ωίδιο, το µολυσµατικό εκφυλισµό, την ίσκα και την ευτυπίωση. Καλλιεργητικές τεχνικές που 

αυξάνουν την ζωηρότητα των πρέµνων πρέπει να αποφεύγονται γιατί οδηγούν σε ανθόρροια και 

αύξηση των προσβολών από βοτρύτη. ∆ιαµορφώνεται σε γραµµικά σχήµατα και δέχεται κλάδεµα 

κοντό ή µακρύ, ανάλογα µε τον κλώνο, την περιοχή, τις αποστάσεις φύτευσης και την επιδιωκόµενη 

παραγωγή.  Προτιµά εδάφη ασβεστώδη, αλλά και πυριτικά, αµµώδη, καλής έκθεσης, όχι πολύ γόνιµα 
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και υγρά. ∆εν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά το κλίµα, θα ήταν προτιµότερο όµως να 

αποφεύγονται πολύ θερµές περιοχές, στις οποίες τα προϊόντα υστερούν σε αρωµατικό δυναµικό.  

Στην περιοχή της Νάουσας και της Γουµένισσας θα µπορούσε να δώσει τον καλύτερο χαρακτήρας 

της µόνο στα πολύ ελαφριά εδάφη των δύο ζωνών (που όµως αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό).   

Ξεκινά τη βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριµάζει τέλος Αυγούστου.  

Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια µικρά ως µέτρια, που δεν ξεπερνούν τα 200 g, 

κυλινδρικά, πυκνόραγα. Οι ράγες είναι µικρές, ωοειδείς, µε φλοιό παχύ, χρυσοκίτρινου χρωµατισµού 

και σάρκα εύχυµη, γλυκιά, αρωµατική.  

Το Sauvignon όταν καλλιεργηθεί στις κατάλληλες εδαφοκλιµατικές συνθήκες, µε µικρές αποδόσεις 

και τρυγηθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάµεσα στα σάκχαρα 

και την οξύτητα, διατηρώντας το ιδιαίτερο αρωµατικό δυναµικό της ποικιλίας, µπορεί να δώσει ξηρά 

κρασιά, αρωµατικά, µε σώµα, βελούδινα, άριστης ποιότητας.   

 

Malvasia aromatica  

Kαλλιεργείται δοκιµαστικά εδώ και 3-4 χρόνια στην περιοχή της Νάουσας και έχει δείξει πολύ καλή 

προσαρµοστικότητα.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη και παραγωγική, µέσης εποχής έκπτυξης (αρχές Απρίλη) και µέσης 

εποχής ωρίµανσης (µέσα Σεπτέµβρη). Η µεγάλη της ζωηρότητα, οδηγεί σε ανθόρροια όταν 

επικρατούν βροχές και χαµηλές θερµοκρασίες την περίοδο της ανθοφορίας. Προτιµά εδάφη καλής 

γονιµότητας, ασβεστώδη, δροσερών γενικά περιοχών, όπου δίνει κρασιά ιδιαίτερα αρωµατικά µε 

ισορροπία ανάµεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα. Είναι προτιµότερη η διαµόρφωσή της σε απλό ή 

διπλό Gyuot, ιδιαίτερα στα γόνιµα εδάφη (αποφυγή ανθόροιας). 

Το σταφύλι της ποικιλίας αυτής είναι µέσου µεγέθους, πτερυγωτό, κωνικό, κανονικής πυκνότητας, 

µε ράγες µέσου µεγέθους, σφαιρικές, χρυσοκίτρινου χρωµατισµού, µε γλυκιά και ελαφρά µοσχάτη 

γεύση.  

Η ποικιλία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ανάµιξη µε blanc de noir από Ξινόµαυρο για την 

ενίσχυση της αρωµατικής του έντασης ή σε ανάµειξη µε άλλες λευκές ποικιλίες. 
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Ερυθρές ποικιλίες 

 

Cabernet Sauvignon  

∆ιεθνής ερυθρή ποικιλία καταγόµενη από το Bordeaux της Γαλλίας, της οποίας η καλλιέργεια 

θεωρήθηκε απαραίτητη για τη βελτίωση των ερυθρών οίνων που παράγονταν από ορισµένες 

ελληνικές ποικιλίες. Στη Ελλάδα πρωτοκαλλιεργήθηκε στο Μέτσοβο και γρήγορα η καλλιέργειά της 

επεκτάθηκε σε αρκετές περιοχές σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο (από Κρήτη µέχρι Θράκη, 

επιτρεπόµενη ή συνιστώµενη σε 23 νοµούς), χωρίς να καταλαµβάνει ιδιαίτερα µεγάλη έκταση λόγω 

της µικρότερης παραγωγικότητάς της έναντι των ελληνικών ποικιλιών.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, µέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στο ωίδιο, την ευτυπίωση, την ίσκα, 

τη φόµοψη, την ερίνωση και πολύ ευαίσθητη στην ξηρασία. Με ορισµένα υποκείµενα που 

απορροφούν άσχηµα το Μαγνήσιο όπως το SO4 εµφανίζεται πρόβληµα ξήρανσης της ράχης. Στη 

Γαλλία διαµορφώνεται σε γραµµικό κορδόνι Guyot, ενώ στην Ελλάδα διαµορφώνεται σε γραµµικό 

αµφίπλευρο κορδόνι (Royat) και δέχεται κλάδεµα κοντό στα 2 µάτια. Απαιτεί κανονική τροφοδοσία 

µε νερό κατά την διάρκεια του βλαστικού κύκλου γι‘ αυτό και στις ξηροθερµικές περιοχές πρέπει να 

αποφεύγεται η καλλιέργειά του σε εδάφη αβαθή και αποσαθρωµένα γιατί η πορεία ωρίµανσης του 

σταφυλιού παρουσιάζει άλµατα επικίνδυνα για την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Προτιµά εδάφη 

βαθιά ηµιορεινών και ορεινών περιοχών, δροσερά, µε καλή ικανότητα συγκράτησης νερού, µέτριας 

γονιµότητας, όπως αρκετά εδάφη και των δύο ζωνών. 

Ξεκινά την βλάστηση αρχές µε µέσα Απρίλη και ωριµάζει το πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη. 

Κάθε κληµατίδα φέρνει 2-3 σταφύλια µικρά, που δεν ξεπερνούν τα 150 g, κυλινδροκωνικά, σχετικά 

πυκνόραγα. Οι ράγες είναι µικρές, 1,2 g, σφαιρικές,  µε φλοιό παχύ, ερυθροµελανού χρωµατισµού και 

σάρκα άχρωµη, συνεκτική, γλυκιά, µε ιδιαίτερη γεύση, λίγο χορτώδη, αρωµατική. Οι ράγες αποτελούν 

το 95% του βάρους του σταφυλιού και οι φλοιοί µαζί µε τα γίγαρτα το 18% του βάρους των ραγών.  

Στο σωστό βαθµό ωριµότητας των σταφυλιών, το κρασί της ποικιλίας αυτής παρουσιάζει µια καλή 

ισορροπία ανάµεσα στην αλκοόλη και την οξύτητα. Η υπερωρίµανση των σταφυλιών έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην οξύτητα και το αρωµατικό δυναµικό. Στα κατάλληλα εδάφη και σε σχέση πάντα µε 

το επίπεδο της παραγωγής δίνει κρασιά µε έντονο χρώµα, υψηλό αρωµατικό δυναµικό που 

εξελίσσεται κατά την παλαίωση, σώµα, κρασιά τανικά που πίνονται ευχάριστα µετά από µια 

παραµονή τουλάχιστον 20 µηνών σε βαρέλια. Σε αναµίξεις µε κρασιά άλλων ποικιλιών ή στην 

συνοινοποίηση µε άλλες ποικιλίες, αρκεί η παρουσία της ποικιλίας αυτής σε ποσοστό 5-10% για να 

δώσει το δικό της χαρακτήρα στο τελικό προϊόν.  
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Merlot  

Ερυθρή ποικιλία, γαλλικής προέλευσης, καλλιεργούµενη στην περιοχή του Bordeaux, η οποία 

κατέλαβε τα τελευταία χρόνια, σηµαντικές εκτάσεις σε ολόκληρο τον κόσµο. Στην Ελλάδα 

καλλιεργείται σε 23 νοµούς στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Πελοπόννησο και την 

Στερεά Ελλάδα.  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, µέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στον περονόσπορο και τα τζιτζικάκια 

και σχετικά ευαίσθητη στο βοτρύτη. Λόγω της µεγάλης της ευαισθησίας στην ξηρασία, απαιτεί 

κανονική τροφοδοσία µε νερό κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. Η πρώιµη έκπτυξη των 

οφθαλµών του, την καθιστούν ευαίσθητη στους παγετούς της άνοιξης. Παρουσιάζει τάση για 

ανθόρροια και ανισσοραγία όταν οι καιρικές συνθήκες κατά την άνθηση δεν είναι καλές (χαµηλές 

θερµοκρασίες, βροχοπτώσεις), αλλά και λόγω υπερβολικής ζωηρότητας. ∆ιαµορφώνεται σε 

αµφίπλευρο κορδόνι Royat και κλαδεύεται κοντά στα 2-3 µάτια. Προτιµά εδάφη αργιλλοαµµώδη, 

αργιλλασβεστώδη, δροσερά, βαθιά, ηµιορεινών και ορεινών περιοχών, όπου η ωρίµανση των 

σταφυλιών δεν είναι πολύ γρήγορη. Έχει προσαρµοστεί πολύ καλά στην περιοχή της Νάουσας, αλλά 

και της Γουµένισσας. 

Ξεκινά την βλάστηση πρώιµα στα µέσα του Μάρτη και ωριµάζει τέλη Αυγούστου.  

Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια µέτρια, που δεν ξεπερνούν τα 250-300 g, 

πτερυγωτά, κυλινδρικά, κανονικής πυκνότητας. Οι ράγες είναι µικρού ως µέσου µεγέθους, 1,5 g, 

σφαιρικές ως δισκοειδείς, µε φλοιό µέσου πάχους, κυανοµέλανου χρωµατισµού και σάρκα άχρωµη, 

χυµώδη, γλυκιά, ουδέτερης γεύσης, µε 2-3 µέτρια γίγαρτα. Οι ράγες αποτελούν το 95% του βάρους 

του σταφυλιού και οι φλοιοί µε τα γίγαρτα το 11% του βάρους των ραγών.  

Το κρασί της ποικιλίας αυτής είναι υψηλού αλκοολικού τίτλου, καλής οξύτητας, µε σώµα, 

χαρακτηριστικό άρωµα, µαλακό, επιδεκτικό παλαίωσης. Σαν βελτιωτική ποικιλία, στις αναµίξεις µε 

άλλα κρασιά, βελτιώνει το χρώµα τους, το άρωµά τους και επιταχύνει τον απαιτούµενο χρόνο 

παλαίωσης, κάνοντας τα ικανά να καταναλωθούν πιο σύντοµα. 

Syrah  

Ερυθρή ποικιλία, που έγινε γνωστή χάρη στα θαυµάσια κρασιά που δίνει στην κοιλάδα του 

Ροδανού, καλλιεργούµενη σήµερα σε πολλές περιοχές στον κόσµο. Στην Ελλάδα η καλλιέργειά της 

ξεκίνησε από τη Σιθωνία ενώ τα τελευταία 3-4 χρόνια καλλιεργείται ως συνιστώµενη σε 16 νοµούς 

της χώρας (Πελοπόννησος, Κρήτη, ∆ωδεκάνησα, Μακεδονία, Θράκη, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία).  

Είναι ποικιλία ζωηρή, γόνιµη, µέτρια παραγωγική, ευαίσθητη στα ακάρεα, τα τζιτζικάκια, το 

βοτρύτη, τους παγετούς της άνοιξης, την ξηρασία και τους ανέµους (οι νεαρές κληµατίδες σπάνε 

εύκολα). ∆ιαµορφώνεται σε κύπελλο και γραµµικό κορδόνι και δέχεται κλάδεµα κοντό στα 2 µάτια ή 
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µακρύ (αµολυτή των 5-6 µατιών) ανάλογα µε τον κλώνο και την επιδιωκόµενη παραγωγή. Πρέπει να 

αποφεύγεται η χρησιµοποίηση του υποκειµένου 110 R ακόµα και σε εδάφη µε πολύ λίγο ανθρακικό 

ασβέστιο λόγω της µεγάλης ευαισθησίας της ποικιλίας στη χλώρωση. Προτιµά εδάφη που 

εξασφαλίζουν οµαλή τροφοδοσία µε νερό κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου. Τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά της τα δίνει σε εδάφη σχιστολιθικά, γρανιτικά, αρκετά βαθιά και σε περιοχές µε 

δροσερό όχι υγρό (είναι ευαίσθητη στην υγρασία) αλλά ούτε και πολύ ξηρό κλίµα (ευαίσθητη στην 

ξηρασία). Η περίοδος περκασµός-ωρίµανση είναι πολύ σύντοµη και µπορεί να οδηγήσει σε 

υπερωρίµανση, για το λόγο αυτό απαιτείται σχολαστική παρακολούθηση της πορείας ωρίµανσης των 

σταφυλιών. 

Ξεκινά τη βλάστηση στα τέλη του Μάρτη και ωριµάζει τέλη Αυγούστου (στην περιοχή της 

Νάουσας όµως ωριµάζει συνήθως µετά τις 15 Σεπτέµβρη, σχεδόν µόλις µια βδοµάδα νωρίτερα από το 

Ξινόµαυρο).  

Κάθε καρποφόρα κληµατίδα φέρνει 2 σταφύλια µέτρια, που πλησιάζουν τα 250 g, κυλινδρικά, 

κανονικής πυκνότητας. Οι ράγες είναι µικρές, ωοειδείς, µε λεπτό αλλά ανθεκτικό φλοιό, µελανού 

χρωµατισµού και σάρκα άχρωµη, εύχυµη µε ευχάριστη γεύση.  

Ανάλογα µε τον κλώνο, το κλάδεµα, το έδαφος και την περιοχή, η ποικιλία αυτή µπορεί να δώσει 

κρασιά λιγότερο ή περισσότερο «δυνατά», µέτριας οξύτητας, µε έντονο χρώµα, έντονα αρώµατα, που 

γίνονται συνθετότερα κατά την παλαίωση. 

Θα µπορούσε να προσαρµοστεί καλά στα όξινα εδάφη των δύο ζωνών και στις πιο θερµές περιοχές 

της κάθε ζώνης.   
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3. Προτάσεις καλλιέργειας των καταλληλότερων ποικιλιών στις 13 υποπεριοχές της Νάουσας 

Στη ζώνη της Νάουσας ανά υποπεριοχή µπορούν να προσαρµοστούν καλά οι ακόλουθες ποικιλίες:  

 

Περιοχή 1. Φυτειά 

Στη Φυτειά, λόγω του σχετικά δροσερού της κλίµατος, θα µπορούσαν να προσαρµοστούν πολύ 

καλά ποικιλίες πρώιµες, όπως για παράδειγµα το Merlot, το Chardonnay, το Αθήρι και σε µικρότερο 

βαθµό το Syrah (στις περιπτώσεις των όξινων εδαφών). 

 

Περιοχή 2. Οριοθετείται από τον οδικό άξονα Βέροιας-Νάουσας και Πατρίδας-Τριλόφου, 

και περιλαµβάνει τις περιοχές: Τρίλοφος (Τούρκος, Κοτσιά, Αγ. Τρύφωνας, Αυλαγάς,  

Μπατάλια, Τούµπα, Φυσιόη, Καψούρα) Στενήµαχος (Ροδιά, Θράψα, Αγ. Κωνσταντίνος), 

Νάουσα (Σµίξη), εδαφοτοµές Σ1, Τ1, Τ3, Τ4 

Πολύ καλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν εδώ οι ποικιλίες Syrah, Ασύρτικο και καλά οι 

Merlot, Chardonnay. 

  

Περιοχή 3. Βόρεια του Τριλόφου, Μπας Καρτέλ, Στενήµαχος- Πλαγιές,  Παλιοκαλιάς 

(εδαφοτοµές Σ2, Σ3, Τ2) 

Οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Ροδίτης, µπορούν να 

προσαρµοστούν πολύ καλά στα εδάφη της περιοχής αυτής, και σχετικά καλά η ποικιλία Syrah (στα 

εδάφη που δεν έχουν ανθρακικό ασβέστιο).  

Περιοχή 4. Η πιο νότια περιοχή της ζώνης, αριστερά και δεξιά του δρόµου Πατρίδας-Τριλόφου, 

πριν τον οικισµό του Τριλόφου, που περιλαµβάνει τις περιοχές: Αµυγδαλιά, Τουρκόβρυση, 

Πουρνάρια, Αγ. Αθανάσιος, Καιάφας (Εδαφοτοµές T5, T6, T7) 

Πολύ καλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην περιοχή οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, 

Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Malvasia aromatica, Αθήρι και Ροδίτης. 

 

Περιοχή 5. Καµάρα, Αγ. Νικόλαος, Λευκάδια (Εδαφοτοµή Ν 1) 

Οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Αθήρι, Ροδίτης, Malvasia 

aromatica, Sauvignon θα µπορούσαν να προσαρµοστούν καλά στην περιοχή αυτή.  

 

Περιοχή 6. Γάστρα (Εδαφοτοµή Ν2) 

Πολύ καλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στη Γάστρα οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay,  

Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Αθήρι. 
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Περιοχή 7. Καραίδα-Μαντέµι (Εδαφοτοµή Ν3) 

Η ποικιλία Syrah θα µπορούσε να δώσει αξιόλογα προιόντα στην περιοχή αυτή, όπως καλά θα 

µπορούσε να προσαρµοστεί ο Ροδίτης και η Μαλαγουζιά στις επικλινείς κυρίως εκτάσεις.  

 

Περιοχή 8. Στράντζα- Καραούτσα, Νάουσα-Γαλατσάνος (Εδαφοτοµή Ν4) 

Πολύ καλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην περιοχή οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, 

Sauvignon, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά, Αθήρι, Malvasia aromatica. 

 

Περιοχή 9. Νάουσα-Στράντζα, ανατολικά και δυτικά του δρόµου Νάουσα- Στράντζα-

Μαρίνα, εκτάσεις γύρω από τον οικισµό, Καραγάτσι, (Εδαφοτοµή Ν6) 

Kαλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην περιοχή οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, 

Μαλαγουζιά, Ροδίτης, Αθήρι και Syrah (στα εδάφη χωρίς ανθρακικό ασβέστιο). 

 

Περιοχή 10. Ράµνιστα (Εδαφοτοµές Ν5, Ν7, Μ1, τα χαµηλά του Κτήµατος Κυρ Γιάννη 

και του Κτήµατος Τσάνταλη)  

Οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, Αθήρι, Μαλαγουζιά και Ασύρτικο µπορούν να 

προσαρµοστούν καλά στα εδάφη των περιοχών αυτών, ενώ η ποικιλία Syrah κυρίως στις περιοχές µε 

λίγο ανθρακικό ασβέστιο. 

 

Περιοχή 11, Μαρίνα: Αράπικο, Σαµπάνιτσα, Τσαίρι, Γαλλικά, Γιαννακοχώρι: Τρίτη 

Κατηγορία, Τσατάλι, τµήµατα των κτηµάτων Κυρ Γιάννη και Τσάνταλη (Εδαφοτοµές Μ2,Μ3). 

Kαλά θα µπορούσαν να προσαρµοστούν στην περιοχή οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, 

Αθήρι, Ασύρτικο, Ροδίτης, Μαλαγουζιά, αλλά και το Syrah στα εδάφη που δεν υπάρχει ανθρακικό 

ασβέστιο. 

 

Περιοχή 12. Μαρίνα Σαντίνα, Παλιάµπελα, Τσαµπάζη, Καραούλι (Εδαφοτοµές Μ8,Μ7) 

Οι ποικιλίες Merlot, Chardonnay, Αθήρι, Ασύρτικο και Μαλαγουζιά µπορούν να 

προσαρµοστούν καλά στα περισσότερα εδάφη της περιοχής αυτής, ενώ στα αµµοαργιλλώδη εδάφη  

της περιοχής Τσαµπάζη και το Cabernet Sauvignon .  

 

Περιοχή 13. Μαρίνα, Πολλά Νερά, δρόµος προς Σέκο, Σέκο. (Εδαφοτοµές Μ4, Μ5, Μ6, 

τµήµατα του κτήµατος Γιαννακοχωρίου) 

Πολύ καλά θα µπορούσε να προσαρµοστεί στα όξινα εδάφη της περιοχής η ποικιλία Syrah, 

ενώ στα ουδέτερα εδάφη οι ποικιλίες Merlot, Cabernet Sauvignon Chardonnay, Ασύρτικο.
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4. Προτάσεις καλλιέργειας άλλων ποικιλιών στην Γουµένισσα 

Με βάση το µητρικό υλικό του εδάφους και το pH τους, τα εδάφη της Γουµένισσας διακρίθηκαν 

σε τρεις οµάδες.  

Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει εδάφη µε µητρικό υλικό µάργα-αργιλική µάργα. Είναι συνήθως 

ελαφρά αλκαλικά εδάφη, µέτριας ως βαριάς µηχανικής σύστασης µε αρκετό ενεργό ανθρακικό 

ασβέστιο.  

Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει εδάφη που προέρχονται από αλλουβιακές, λιµναίες ή και 

ποτάµιες αποθέσεις. Είναι εδάφη συνήθως ελαφριάς ως µέσης µηχανικής, όξινα.  

Τέλος η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει εδάφη που προέρχονται από ποτάµιες αποθέσεις µε λίθους, 

µέσης µηχανικής σύστασης, µε ουδέτερη ως ελαφρά αλκαλική αντίδραση, µέτριας περιεκτικότητας σε 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο. 

Από τις τρεις αυτές οµάδες η δεύτερη µε βάση τα δεδοµένα που προέκυψαν από τα αντίστοιχα 

στοιχεία που αφορούν τη ζώνη της Νάουσας είναι περισσότερο κατάλληλη για την καλλιέργεια άλλων 

πλην του Ξινόµαυρου ποικιλιών, όπως το Syrah, το Cabernet Sauvignon κλπ. 

Στους υπόλοιπους τύπους εδαφών µπορούν να προσαρµοστούν διάφορες ποικιλίες.  

Έτσι στην πρώτη οµάδα εδαφών, τα βαριάς µηχανικής σύστασης εδάφη µε ανθρακικό ασβέστιο  

µπορούν να προσαρµοστούν καλά οι ποικιλίες Chardonnay, Merlot, Ασύρτικο, Μαλαγουζιά (κυρίως 

στις πλαγιές) κλπ, ενώ στην Τρίτη οµάδα των ελαφρών ως µέσης µηχανικής σύστασης εδαφών 

προτείνεται η καλλιέργεια των ποικιλιών Sauvignon, Malvasia aromatica, Αθήρι, Ροδίτης. 
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5. Ερευνητικές εργασίες 

Κλωνική επιλογή της ποικιλίας αµπέλου «ξινόµαυρο» 

Χαρίκλεια Κ. Σπινθηροπούλου1, Μ. Ν. Σταυρακάκης2, Αικατερίνη Φ. Μπινιάρη2, 
Άννα Γ. Γκουλιώτη3, Β. Α. Μαρίνος3, Χ. Ι. ∆όβας4, Ν. Ι. Κατής4, Ν. Α. Λεβεντάκης1 

1. Βίτρο Ελλάς Α.Ε, Νησέλι, Ηµαθίας . 

2. Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Αµπελολογίας, Ιερά Οδός 75 

3. Αµπελοοινική Ε.Π.Ε., Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 

4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή, Εργαστήριο 

Ιολογίας 

 

Περίληψη 

Το Ξινόµαυρο αποτελεί τη σηµαντικότερη ερυθρή οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου (Vitis vinifera L) 

του βορειοελλαδικού χώρου. Το 1995 ξεκίνησε η διαδικασία της κλωνικής επιλογής της ποικιλίας 

αυτής. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε περιλαµβάνει την επισήµανση των υπαρχόντων βιότυπων στις 

περιοχές καλλιέργειας της ποικιλίας, τον ιολογικό έλεγχο (test elisa, PCR, εµβολιασµός σε ξυλώδεις 

δείκτες), την ταυτοποίηση µε µοριακές µεθόδους, την εγκατάσταση φυτείας µελέτης όλων των υγιών, 

µε σταθερά χαρακτηριστικά βιότυπων, την αξιολόγηση των οίνων από κάθε βιότυπο καθώς και την 

αξιολόγησή τους σε σχέση µε το µέσο όρο των οίνων της ποικιλίας στον τόπο καλλιέργειάς της και 

τέλος τον πολλαπλασιασµό των πιο αξιόλογων κλώνων. Από τους 20 βιότυπους που αρχικά είχαν 

εµφανίσει σταθερά χαρακτηριστικά, 5 φαίνεται να παρουσιάζουν  διακριτά οινικά χαρακτηριστικά και 

να πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισής τους ως πιθανοί ‘κλώνοι’ της ποικιλίας Ξινόµαυρο. 

 

Εισαγωγή 

Το «Ξινόµαυρο» αποτελεί τη σηµαντικότερη ερυθρή οινοποιήσιµη ποικιλία αµπέλου (Vitis vinifera 

L.) του βορειοελλαδικού αµπελώνα, µε σηµαντική  παραλλακτικότητα, που εντείνεται από τις 

διαφορετικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες των κέντρων καλλιέργειάς της και την αµπελοκοµική τεχνική 

που εφαρµόζεται. Αποτελεί εποµένως σηµαντικό χώρο εφαρµογής της µεθόδου της κλωνικής επιλογής 

για τη βελτίωση της ποιότητας των οινικών προϊόντων. Η βελτίωση της αµπέλου µε τη µέθοδο  της 

κλωνικής επιλογής είναι µία µακρόχρονη και επίπονη διαδικασία που διαρκεί τουλάχιστον µία 

δεκαετία. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή δεν υπάρχει πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής και η 

συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µία από τις λίγες προσπάθειες κλωνικής επιλογής οινοποιησίµων 

ποικιλιών αµπέλου. 

Υλικά και µέθοδοι 

Για τη συγκεκριµένη ερευνητική εργασία χρησιµοποιήθηκε πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής 

(Πρωτόκολλο ΒΙΤΡΟ) που βασίστηκε στο γαλλικό (Chambres d’ Agriculture, 1981) και ιταλικό 
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πρότυπο (Fregoni, 1998) καθώς και σε αυτό του  Εργαστηρίου Αµπελολογίας του Γ.Π.Α. Το 

πρωτόκολλο αυτό περιλαµβάνει: 

1. Επισήµανση των βιότυπων. Ξεκίνησε το 1995, σε µεγάλης ηλικίας αµπελώνες της περιοχής της 

Νάουσας, Γουµένισσας, Αµυνταίου, Όσσας, Βελβεντού και Σιάτιστας. Η επιλογή των πρέµνων 

βασίστηκε κυρίως στα χαρακτηριστικά της σταφυλής και έλαβε υπόψη της τα επιθυµητά 

χαρακτηριστικά της ποικιλίας (σταφύλι χαλαρό, µέτριου µεγέθους, µε µικρές ράγες σκούρου 

µελανού χρωµατισµού). Στα επισηµασµένα πρέµνα έγινε καταγραφή των αµπελογραφικών και 

αγρονοµικών τους χαρακτηριστικών για µία τριετία, ενώ πραγµατοποιήθηκαν αµπελοµετρικές 

µετρήσεις στα ενήλικα φύλλα. Οι βιότυποι που επισηµάνθηκαν διατηρούνται τόσο in vivo σε 

γλάστρες, όσο και in vitro. 

2. Ιολογικός έλεγχος. Ο ιολογικός έλεγχος έγινε µε τη µέθοδο ELISA χρησιµοποιώντας εµπορικά 

διαγνωστικά για τον ιό του ριπιδωτού φύλλου της αµπέλου (Grapevine fanleaf virus, GFLV), 

τον ιό των µαύρων δακτυλίων της τοµάτας (Tomato black ring virus, TBRV), τον ιό του 

µωσαϊκού του Arabis (Arabis mosaic virus, ArMV), τους ιούς-1,-2,-3,-5,-6 και -7 που 

σχετίζονται µε την ασθένεια του καρουλιάσµατος των φύλλων της αµπέλου (Grapevine leafroll-

associated virus -1,-2,-3,-5,-6,-7, GLRaV -1,-2,-3,-5,-6,-7), τον ιό της κηλίδωσης της αµπέλου 

(Grapevine fleck virus, GFkV) και τους ιούς Α και Β της αµπέλου (Grapevine A, B, GVA, 

GVB). Ακολούθησε ο εµβολιασµός των υγιών βιότυπων µε τους δείκτες Rupestris St. George, 

LN 33, Riparia Gloire, Cabernet franc, 110R  

3. Γενετική Ταυτοποίηση. Για τη γενετική µελέτη των υπό εξέταση βιοτύπων της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο χρησιµοποιήθηκε η  µέθοδος της τυχαίας ενίσχυσης του γονιωµατικού DNA που 

βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (RAPD-PCR), που έχει αποδειχτεί 

ιδιαίτερα αποτελεσµατική στη διάκριση των ποικιλιών αµπέλου (Stavrakakis κ.α., 1997,1998). 

Για την αποµόνωση του DNA χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Thomas κ.α., (1993) µε 

τροποποιήσεις, ενώ για την ενίσχυση του DNA χρησιµοποιήθηκε κυκλικός εναλλάκτης 

θερµότητας (Perkin Elmer, DNA Thermal Cycler 9600) και οι συνθήκες ενίσχυσης ήταν: 5.00 

min στους 94oC, για 35 κύκλους 1.00 min στους 94oC, 1.00 min στους 44oC , 2.00 min στους 

72oC και τέλος 10.00 min στους 72oC. Από τους 15 εκκινητές που δοκιµάστηκαν σε αρχικό 

στάδιο, επιλέχθηκαν τελικά 8, οι πλέον πολυµορφικοί. (Πίν. 1). Ο διαχωρισµός των ενισχυµένων 

προϊόντων, έγινε µε ηλεκτροφόρηση σε πηκτή αγαρόζης, συγκέντρωσης 2%. Τα 

ηλεκτροφορήµατα φωτογραφήθηκαν στο Gel Doc 1000 (Biorad) και αποθηκεύτηκαν σαν 

εικόνες σε υπολογιστή. 
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Πίνακας 1. Εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν . 
Εκκινητή

ς 
Αλληλουχία   
5΄  3΄ 

Αριθµός ενισχυθέντων 
κοµµατιών 

Προέλευση* 

OPM-01 GTTGGTGGCT 10 ΟΤ 
OPM-04 GGCGGTTGTC 16 ΟΤ 
OPM-07 CCGTGACTCA 10 ΟΤ 

1227 GTGTGCCCCA 11 ΙΤΕ-
ΙΜΒΒ ΙΚ 

1225 AGGTGACCGT 7 ΙΤΕ-
ΙΜΒΒ ΙΚ 

OPF-05 CCGAATTCCC 12 ΟΤ 
1226 CGCAGGATG

G 
14 ΙΤΕ-

ΙΜΒΒ ΙΚ 
1224 CAGGCCCTTC 16 ΙΤΕ-

ΙΜΒΒ ΙΚ 
• Όπου: ΙΤΕ-ΙΜΒΒ: Ίδρυµα Τεχνολογίας Έρευνας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και 

Βιοτεχνολογίας και ΟΤ: Operon Technologies Inc. Alameda CA, USA  
 
4. Εγκατάσταση φυτείας µελέτης. Οι υγιείς βιότυποι εγκαταστάθηκαν σε µία φυτεία µελέτης (2 

επαναλήψεις των 15 φυτών) και καλλιεργούνται υπό τις ίδιες συνθήκες.  

5. Οινική αξιολόγηση. Τα σταφύλια του κάθε βιότυπου οινοποιήθηκαν κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες (1999-2000) και οι παραγόµενοι οίνοι δοκιµάστηκαν από επιτροπή οινολόγων για 

την οινική τους αξιολόγηση.  

6. Εγκατάσταση φυτείας αξιολόγησης. Οι υγιείς βιότυποι του Ξινόµαυρου εγκαταστάθηκαν σε 

δύο αµπελώνες στη ζώνη της Νάουσας µε σκοπό τη συγκριτική µεταξύ τους αξιολόγηση, 

όπως και την αξιολόγησή τους σε σχέση µε το µέσο όρο των κρασιών που παράγονται στη 

ζώνη. 

7. Πολλαπλασιασµός των πιο αξιόλογων κλώνων. Οι κλώνοι που θα κριθούν αξιόλογοι θα 

πολλαπλασιαστούν και θα χρησιµοποιηθούν για την εγκατάσταση νέων υγιών αµπελώνων. 

 

Αποτελέσµατα-συζήτηση 

Επισήµανση των βιότυπων-ιολογικός έλεγχος 

Το 1995 επισηµάνθηκαν 20 βιότυποι µε διακριτά αµπελογραφικά και αµπελοκοµικά 

χαρακτηριστικά. Τα επόµενα 2 χρόνια, 10 από τους βιότυπους αυτούς κράτησαν σταθερά τα 

χαρακτηριστικά για τα οποία είχαν επισηµανθεί και εξακολουθούν να τα διατηρούν µέχρι σήµερα, ενώ 

5 από τους 10 και συγκεκριµένα οι «Ξινόµαυρο 6» και «Ξινόµαυρο 11» από την περιοχή της 

Νάουσας, το «Ξινόµαυρο 3» από την περιοχή του Βελβεντού, το «Ξινόµαυρο 1» από την περιοχή της 

Όσσας και το «Ξινόµαυρο 2» από την περιοχή της Ραψάνης, ήταν µε βάση τα αποτελέσµατα του 

ιολογικού ελέγχου, υγιείς.  
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Γενετική ταυτοποίηση 

Για την ενίσχυση του γονιωµατικού DNA των βιοτύπων της ποικιλίας Ξινόµαυρο, 

χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες δεκαµερών ολιγο-νουκλεοτιδίων, ως εκκινητές. Η  µελέτη των 

ηλεκτροφορηµάτων των ενισχυµένων προϊόντων των εκκινητών αυτών  (Εικ.1) έδειξε ότι όλοι οι 

βιότυποι παρουσίασαν  τον ίδιο βαθµό γενετικής οµοιότητας  (Ι=1). Εποµένως, µπορεί να 

υποστηριχθεί ότι, τουλάχιστον για τους εκκινητές που χρησιµοποιήθηκαν, και οι οποίοι έχουν 

αποδειχθεί πολυµορφικοί, πρόκειται  περί ατόµων (πρέµνων) που ανήκουν στην ίδια ποικιλία και 

προήλθαν µε αγενή πολλαπλασιασµό από το ίδιο µητρικό φυτό (κλώνος). Οι δε διαφορές στους 

αµπελογραφικούς και βιοχηµικούς χαρακτήρες µπορούν να αποδοθούν στην επίδραση των 

εδαφοκλιµατικών και καλλιεργητικών παραγόντων και   στη διαφοροποίηση της έκφρασης των 

γονιδίων.  Βέβαια απαιτείται η χρησιµοποίηση µεγαλύτερου αριθµού  εκκινητών για την πλήρη 

αποσαφήνιση της πολυκλωνικότητας ή µη της ποικιλίας Ξινόµαυρο.   

    6    5   4   3   2    1                                  6   5   4   3   2   1     

   β                                                                                  α 

 

Εικ 1. Ηλεκτροφορητικοί φαινότυποι των ενισχυµένων προϊόντων του γονιωµατικού DNA µε τους 

εκκινητές  1226 (α) και 1227 (β). 

Οινική αξιολόγηση 

Η οινοποίηση των βιότυπων φανέρωσε την ύπαρξη διαφοροποίησης µεταξύ των παραγόµενων 

οίνων.  Σε ότι αφορά το άρωµα της ζύµωσης, οι οίνοι που προήλθαν από τους βιότυπους Ξ6, Ξ11 και 

Ξ3 έχουν τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξικούς εστέρες αλκοολών και αιθυλεστέρες των λιπαρών 

οξέων. Κατά τη γευστική δοκιµή οι οίνοι αυτοί είχαν πλούσιο άρωµα, σύνθετο και αρµονικό. Τη 

µικρότερη περιεκτικότητα στις ενώσεις αυτές είχαν οι οίνοι των βιότυπων Ξ2 και Ξ1 οι οποίοι και 

κατά τη γευστική δοκιµή βρέθηκαν λιγότερο αρωµατικοί (άρωµα µικρότερης έντασης). Σηµαντική 

διαφοροποίηση τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική όµως παρουσιάζεται και σε επίπεδο πρόδροµων 

αρωµατικών ενώσεων µεταξύ των 5 διαφορετικών βιοτύπων. Το γλεύκος που προήλθε από τον 

βιότυπο Ξ2 έχει το µεγαλύτερο ποσοστό γλυκοζιτικά δεσµευµένων βενζυλικών παραγώγων αλλά το 

ποσοστό των νορισοπρενοειδών ενώσεων είναι πολύ µικρότερο από τους υπόλοιπους βιότυπους. Το 
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γλεύκος του βιότυπου Ξ1 έχει σηµαντικό ποσοστό γλυκοζιτικά δεσµευµένων νορισοπροενοειδών 

ενώσεων το οποίο είναι πιθανά αξιοποιήσιµο µε τροποποίηση του πρωτοκόλλου οινοποίησης (χρήση 

ενζύµων). Τέλος µια οµάδα µε κοινά χαρακτηριστικά αποτελούν οι βιότυπου Ξ6, Ξ11 και ΞΒ3 σε 

επίπεδο γλυκοζιτικά δεσµευµένων βενζυλικών νορισοπρενοειδών παραγώγων 

Οι πέντε υγιείς µέχρι σήµερα βιότυποι που µελετήθηκαν Ξ6, Ξ11, Ξ3, Ξ1 και Ξ2, παρουσιάζουν 

µικρές διαφορές όσον αφορά τα αµπελογραφικά τους χαρακτηριστικά, αλλά σηµαντικές, όσον αφορά 

την ποιότητα των οινικών προϊόντων και θα µπορούσαν να αντιστοιχούν σε  κλώνους της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο.  Απαιτείται η χρησιµοποίηση µεγαλύτερου αριθµού  εκκινητών για την πλήρη 

αποσαφήνιση της πολυκλωνικότητας της ποικιλίας Ξινόµαυρο  Αποµένει η συγκριτική οινική 

αξιολόγηση των βιότυπων-κλώνων  σε σχέση µε το µέσο όρο των οίνων του Ξινόµαυρου για τον 

πολλαπλασιασµό των πιο αξιόλογων από αυτούς. 
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Επιχειρησιακό πρόγραµµα έρευνας και τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ έργο : 98-ΒΙ-3 

 
Τίτλος έργου : Eφαρµογή µοριακών δεικτών στη ταυτοποίηση και τη µελέτη της φυσιολογίας 

ωρίµασης ελληνικών ποικιλιών αµπέλου - Ιn Vitro και in Vivo παραγωγή πιστοποιηµένου 

πολλαπλασιαστικού υλικού ποικιλιών οινοποιίας και αξιολόγηση των οινικών προϊόντων.  

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ-ΚΛΩΝΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 

Εισαγωγή. 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος καταβλήθηκε προσπάθεια για την εφαρµογή των µοριακών δεικτών 

στην ταυτοποίηση και τη µελέτη της φυσιολογίας ωρίµασης ορισµένων ελληνικών ποικιλιών αµπέλου.  

Αντικείµενο της µελέτης αποτέλεσαν α) η µελέτη της γενετικής ποικιλοµορφίας µεταξύ αλλά και 

εντός των ελληνικών ποικιλιών αµπέλου µε τη χρήση µοριακών δεικτών και τον προσδιορισµό των 

επιθυµητών κλώνων για κάθε ποικιλία, β) η παραγωγή πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού 

από τις υπό µελέτη ποικιλίες αµπέλου, τη σκληραγώγηση του υλικού αυτού και τη διάθεση βασικού 

υλικού των ποικιλιών που θα επιλεγούν γ) ο προσδιορισµός του αρωµατικού δυναµικού και του 

προφίλ των φαινολικών συστατικών του γλεύκους των ποικιλιών που θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον, 

δ) η οργανοληπτική αξιολόγηση των προϊόντων πειραµατικής οινοποίησης, ε) η ανάλυση της φυσικής 

δοµής και οργάνωσης του γονιδιώµατος της αµπέλου και η δηµιουργία χρωµοσωµικών χαρτών, ε) η 

κλωνοποίηση ολόκληρων των γονιδίων των ενζύµων της εχτεσίνης και της λυάσης της πηκτίνης 

καθώς και η παραγωγή του ενζύµου της λυάσης της πηκτίνης και ο έλεγχος της δραστικότητάς της 

στην αποικοδόµηση των κυτταρικών τοιχωµάτων των ραγών. 

Σκοπός είναι η συγκέντρωση δεδοµένων και επιστηµονικά τεκµηριωµένων στοιχείων που 

σχετίζονται µε τη διάκριση, ταυτοποίηση και κλωνική σύνθεση των ποικιλιών αµπέλου που θα 

µελετηθούν καθώς και η παραγωγή γνήσιου πολλαπλασιαστικού υλικού των υπό µελέτη ποικιλιών 

αµπέλου. 

Αντικείµενο της Αµπελοοινικής, στο πλαίσιο του προγράµµατος, αποτελούσαν α) η καταγραφή 

στοιχείων της φαινολικής σύστασης και του αρωµατικού δυναµικού ορισµένων ελληνικών ποικιλιών 

ενδιαφέροντος του προγράµµατος, τόσο µεταξύ τους όσο και συγκριτικά µεταξύ “παραλλαγών” της 

ίδιας ποικιλίας (βλ. ποικιλία Ξινόµαυρο) καλλιεργούµενες σε διαφορετικές αµπελουργικές ζώνες, και 

β) η αξιολόγηση οινικών προϊόντων (αναλυτική και οργανοληπτική) προερχόµενων από σταφυλές 

επισηµασµένων πρέµνων των ποικιλιών ενδιαφέροντος και των “παραλλαγών” τους. 

Υλικά & Μέθοδοι. 

Υλικό για την ανάπτυξη της µελέτης αποτέλεσαν τα γλεύκη και οι πειραµατικοί οίνοι σταφυλιών 

που τρυγήθηκαν κατά την ωριµότητα από επισηµασµένα (ταυτοποιηµένα) και απαλλαγµένα ιώσεων 
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πρέµνα των γηγενών ποικιλιών Μοσχάτο άσπρο, Ξινόµαυρο, Μοσχοµαύρο, Κρασάτο, Σταυρωτό και 

Ληµνιό. 

Για την επίτευξη των παραπάνω αντικειµένων, και στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν ασφαλέστερη 

αξιολόγηση των οινικών προϊόντων των σηµαντικότερων από άποψη ενδιαφέροντος ποικιλιών (π.χ. 

Ξινόµαυρο από τις διαφορετικές αµπελουργικές ζώνες), είχε κριθεί σκόπιµο να πραγµατοποιηθεί µια 

προκαταρκτική φάση πειραµατικών οινοποιήσεων, σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης του 

προγράµµατος.  

Κατά τον πρώτο χρόνο πειραµατισµού, πραγµατοποιήθηκαν µικροοινοποιήσεις σε δείγµατα 

σταφυλών (περίπου 100 Kg ανά δείγµα) των γηγενών ποικιλιών Ληµνιό (από την περιοχή της 

Λήµνου), Μοσχοµαύρο (από την περιοχή Βελβεντού) & Ξινόµαυρο από τις περιοχές Νάουσας 

(Ξ/Μ11 & Ξ/Μ6), Βελβεντού (Ξ/ΜΒ3),  Ραψάνης (Ξ/ΜΡψ) και Όσσας (Ξ/ΜΟσ2). Τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν αφορούσαν τα γλευκογραφικά χαρακτηριστικά και τα κλασσικά οινολογικά 

χαρακτηριστικά των οίνων που προέκυψαν. 

Κατά το δεύτερο χρόνο, πραγµατοποιήθηκαν µικροοινοποιήσεις σε δείγµατα σταφυλών (περίπου 

100 Kg ανά δείγµα) των γηγενών ποικιλιών Ληµνιό (από την περιοχή της Λήµνου), Μοσχοµαύρο 

(από την περιοχή Βελβεντού),  Ξινόµαυρο από τις περιοχές Νάουσας (Ξ/Μ11 & Ξ/Μ6), Βελβεντού 

(Ξ/ΜΒ3),  Ραψάνης (Ξ/ΜΡψ) και Όσσας (Ξ/ΜΟσ2), Κρασάτο, Σταυρωτό (από την περιοχή της 

Ραψάνης) & Μοσχάτο άσπρο (Σάµος).  

Η αναλυτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε για την καταγραφή στοιχείων της χηµικής σύστασης 

των υπό µελέτη ποικιλιών και την αξιολόγηση των οινικών προϊόντων τους περιλάµβανε: 

• την συλλογή, µόνο στην ωριµότητα, σταφυλών από επισηµασµένα και απαλλαγµένα ιώσεων 

πρέµνα των ποικιλιών ενδιαφέροντος,  

• την καταγραφή των γλευκογραφικών χαρακτηριστικών τους καθώς και στοιχείων της φαινολικής 

σύστασης και του αρωµατικού δυναµικού σε ορισµένα δείγµατα ενδιαφέροντος, 

• τη διενέργεια  µικροοινοποιήσεων, 

• την αξιολόγηση των οινικών προϊόντων, µέσω της οργανοληπτικής αποτίµησης των πειραµατικών 

οίνων και της αναλυτικής διερεύνησης τους µε κλασσικές  αναλυτικές µεθόδους και µεθόδους της 

σύγχρονης ενόργανης ανάλυσης.  

 

Οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν και τα αποτελέσµατα που καταγράφηκαν ανά φάση έργου 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Κατά τον πρώτο χρόνο πειραµατισµού τεχνική γλευκοποίησης - οινοποίησης που ακολουθήθηκε 

περιελάµβανε εκραγισµό µε ταυτόχρονη θείωση (50gr.SO2/τόνο), µεταφορά της σταφυλοµάζας σε 

µικροοινοποιητές χωρητικότητας 100 λίτρων, προσθήκη βοηθητικών ζύµωσης και εµβολιασµό του 
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γλεύκους µε επιλεγµένη ζύµη (20g/hl), διενέργεια τριών ανακυκλώσεων ηµερησίως του ζυµούµενου 

γλεύκους µέχρι και την Τρίτη ηµέρα από την έναρξη της αλκοολικής ζύµωσης, έντονο αερισµό κατά 

την τρίτη ηµέρα της ζύµωσης και συµπλήρωση βοηθητικών ζύµωσης, διενέργεια µιας ανακύκλωσης 

του ζυµούµενου γλεύκους ηµερησίως µέχρι το τέλος της ζύµωσης. Οι αλκοολικές ζυµώσεις 

εξελίχθηκαν οµαλά, οι θερµοκρασίες κατά τη ζύµωση κυµάνθηκαν περί τους 25οC. Μετά το πέρας της 

αλκοολικής ζύµωσης, οι οίνοι αφέθηκαν να ηρεµήσουν και στη συνέχεια µεταγγίστηκαν σε γυάλινους 

περιέκτες (δαµιζάνες).  

Κατά το δεύτερο χρόνο πειραµατισµού η τεχνική γλευκοποίησης - οινοποίησης που ακολουθήθηκε 

στην περίπτωση της λευκής ποικιλίας Μοσχάτο άσπρο ήταν η εξής :  οι σταφυλές µετά από τον 

απορραγισµό και τη µηχανική τους έκθλιψη, πιέστηκαν ελαφρά στο πιεστήριο (µέχρι 0,2 bar). Ο 

πρόρογος που προέκυψε από την παραπάνω διαδικασία θειώθηκε (δοσολογία 40 gr/tn σε SO2) και 

αφέθηκε να απολασπωθεί (στατική απολάσπωση µε τη βοήθεια πηκτινολυτικού ενζύµου). Η 

απολασπωµένη  ποσότητα οδηγήθηκε σε ανοξείδωτο οινοποιητή χωρητικότητας 50λίτρων για 

ζύµωση.  

Η αλκοολική ζύµωση πραγµατοποιήθηκε σε ελεγχόµενη θερµοκρασία (19-20οC) µε τη χρήση 

επιλεγµένων ζυµοµυκήτων. Με το πέρας της αλκοολικής ζύµωσης, ο οίνος αφέθηκε να ηρεµήσει και 

µεταγγίστηκε για να αποµακρυνθούν οι βαριές οινολάσπες. Στη συνέχεια και για διάστηµα 2 µηνών ο 

οίνος αφέθηκε περαιτέρω να διαυγάσει και µεταγγίστηκε για την αποµάκρυνση των υπολειπόµενων 

οινολασπών. Υπέστη κατεργασίες σταθεροποίησης και στη συνέχεια εµφιαλώθηκε.   

Στην περίπτωση των ερυθρών ποικιλιών Ξινόµαυρο, Μοσχοµαύρο, Ληµνιό, Κρασάτο, 

Σταυρωτό, οι σταφυλές µετά τη διαδικασία αποραγισµού και έκθλιψης οδηγήθηκαν σε ανοξείδωτους 

οινοποιητές χωρητικότητας 100λίτρων. Η σταφυλοµάζα  θειώθηκε (δοσολογία 60 gr/tn σε SO2), 

οµογενοποιήθηκε και εµβολιάστηκε µε επιλεγµένη ζύµη (20g/hl).  Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο της 

κλασσικής ερυθρής οινοποίησης πραγµατοποιήθηκαν δύο ανακυκλώσεις του χυµού ηµερησίως τις 4 

πρώτες ηµέρες και στη συνέχεια πραγµατοποίηση µίας ανακύκλωσης την ηµέρα µέχρι την αποζύµωση 

και τράβηγµα των στεµφύλων στην αποζύµωση).  Μετά το τέλος της αλκοολικής ζύµωσης οι οίνοι 

µεταγγίστηκαν και αφέθηκαν να ηρεµήσουν. Αποµακρύνθηκαν οι βαριές οινολάσπες και στη 

συνέχεια, για διάστηµα 2 µηνών, αφέθηκαν σε παραµονή για περαιτέρω διαύγαση. Ακολούθησε νέα 

µετάγγιση για την αποµάκρυνση των υπολειπόµενων οινολασπών. Ένα µέρος των µεταγγισµένων 

οίνων εµφιαλώθηκε για τους αναλυτικούς σκοπούς του προγράµµατος. 

Οι κλασσικές οινολογικές αναλύσεις στα γλεύκη (ειδικό βάρος, σάκχαρα, ενεργός και ολική 

οξύτητα) και τους παραγόµενους οίνους (αλκοολικός τίτλος, ενεργός οξύτητα, ολική οξύτητα, πτητική 

οξύτητα, ανάγοντα σάκχαρα, ελεύθερο και ολικό θειώδες) πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τις 

επίσηµες κοινοτικές µεθόδους1 και µε εργαστηριακές µεθόδους (ανάγοντα σάκχαρα2, ελεύθερο και 

ολικό θειώδες3) τεκµηριωµένες στο εργαστήριο της Αµπελοοινικής.  



 122

Η αποτίµηση των χρωµατικών χαρακτηριστικών στους παραγόµενους ερυθρούς οίνους 

πραγµατοποιήθηκε φασµατοφωτοµετρικά µέσω της καταγραφής των απορροφήσεων στα διαφορετικά 

µήκη κύµατος (D 420, 520, 620)4 και των χρωµατικών δεικτών (δείκτες Glories)5. 

Η καταγραφή του προφίλ των οργανικών οξέων6,7 και ο προσδιορισµός της γλυκερόλης8 

πραγµατοποιήθηκαν µε υγρή χρωµατογραφία υψηλής πίεσης (H.P.L.C. Ion Exclusion Mode) και 

φασµατοφωτοµετρική ανίχνευση στα 210 nm (οργανικά οξέα) και ανίχνευση µε διαθλασιµετρικό 

ανιχνευτή (γλυκερόλη), αντίστοιχα, σύµφωνα µε τις µεθόδους που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριο της 

Αµπελοοινικής. Και στις δύο περιπτώσεις,  η προκατεργασία των προς εξέταση δειγµάτων 

περιλάµβανε διαχωρισµό του κλάσµατος των οργανικών οξέων και των πολυολών (σάκχαρα, 

γλυκερόλη) από άλλα συστατικά µε τη χρήση φυσιγγίων (Sep-Pak) πληρωµένων µε προσροφητικό 

υλικό C18 reversed phase. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των οξέων και της γλυκερόλης 

πραγµατοποιήθηκε µε τη βοήθεια καµπύλων αναφοράς. Οι µέθοδοι ελέγχθηκαν ως προς τη 

γραµµικότητα και την επαναληψιµότητα. 

Η καταγραφή και ο ποσοτικός προσδιορισµός πτητικών συστατικών του αρώµατος της ζύµωσης 

(οξικός αιθυλεστέρας, ανώτερες αλκοόλες, αιθυλεστέρες των οργανικών οξέων, οξικοί εστέρες των 

αλκοολών, εξανόλες, βενζυλική αλκοόλη, φαινυλαιθανόλη, λιπαρά οξέα) πραγµατοποιήθηκε µε τη 

µέθοδο της αέριας χρωµατογραφίας (GC-FID), µε απευθείας έγχυση του δείγµατος ή µετά από µικρο-

εκχύλιση των πτητικών συστατικών σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα στη διεθνή βιβλιογραφία 9,10. 

Η αποµόνωση των πτητικών συστατικών µε διχλωροµεθάνιο και των πρόδροµων αρωµατικών 

ενώσεων των γλευκών µε χρωµατογραφία στήλης σε C-18 reversed phase (RP) προσροφητικό 

πληρωτικό υλικό πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα περιγραφόµενα από τη διεθνή βιβλιογραφία11. 

Οι ενζυµικές υδρολύσεις των πρόδροµων αρωµατικών ενώσεων πραγµατοποιήθηκαν ως εξής. Σε 

διάλυµα ποσότητας των αποµονωθέντων γλυκοζιτών (ισοδύναµο γλυκοζιτών 130ml γλεύκους σε 10ml 

ρυθµιστικό διάλυµα pH 5.0), προστέθηκε διάλυµα πηκτινολυτικού ενζύµου Novoferm 12G (20 mg) σε 

ρυθµιστικό διάλυµα pH 5.0 [10ml, προετοιµασµένα από την ανάµιξη ίσων όγκων υδατικών 

διαλυµάτων κιτρικού οξέως (0.1M) και όξινου φωσφωρικού νατρίου (0.2Μ)]. Για τον ποσοτικό 

προσδιορισµό των συστατικών, προστέθηκε επιπλέον, ποσότητα β-D-γλυκοζίτη της Οκτανόλης-1 ως 

εσωτερικό πρότυπο (150µg). Το προκύπτον διάλυµα θερµάνθηκε σε υδατόλουτρο στους 37οC για 

24ώρες και το υδρόλυµα εκχυλίστηκε µε διχλωροµεθάνιο. Το οργανικό εκχύλισµα ξηράθηκε (θειικό 

µαγνήσιο) και συµπυκνώθηκε σε στήλη Vigreux  πριν την ανάλυση µε GC-MS. 

Η ανάλυση των εκχυλισµάτων των πτητικών συστατικών και των ενζυµικών υδρολυµάτων 

πραγµατοποιήθηκε σε αέριο χρωµατογράφο συζευγµένο µε φασµατογράφο µαζών της εταιρίας Carlo-

Erba 8000series MD 800. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε τριχοειδής στήλη τύπου 

Carbowax 20M µήκους 50m (0.32 mm i.d., 0.25 mm film thickness) και Ήλιο ως φέρον αέριο (60 

cm/sec). Η θερµοκρασία του θαλάµου εισαγωγής ήταν 220οC. Οι εγχύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη 
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µέθοδο splitless (60 sec)  και λόγο split (1/60) για τα πτητικά συστατικά και για τα εκχυλίσµατα των 

ενζυµικών υδρολύσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που επιλέχθηκε είχε 

ως εξής. Ισόθερµη παραµονή στους 50οC για τρία λεπτά, βαθµιαία αύξηση κατά 3οC/min µέχρι τους 

230οC και ισόθερµη παραµονή στη θερµοκρασία αυτή για 20 min. Η ταυτοποίηση των ανιχνευθέντων 

συστατικών έγινε µε σύγκριση του χρόνου συγκράτησης και του χαρακτηριστικού φάσµατος µαζών 

µε αυτά πρότυπων ενώσεων, όπου αυτές ήταν διαθέσιµες. Στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε διαθέσιµη 

πρότυπη ένωση η ταυτοποίηση βασίστηκε στη σύγκριση του φάσµατος µαζών της άγνωστης ένωσης 

µε φάσµατα µαζών της βιβλιοθήκης NIST και των χρόνων συγκράτησης από τη βιβλιογραφία. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι ταυτοποιήσεις θεωρούνται ως σχετικές. Ο ποσοτικός προσδιορισµός 

πραγµατοποιήθηκε µε την τεχνική του εσωτερικού προτύπου.  Εξαιτίας της έλλειψης του συνόλου των 

προτύπων ενώσεων, σε όλες τις περιπτώσεις οι προσδιορισµοί πρέπει να θεωρούνται ηµιποσοτικοί 

καθώς δεν έγινε δυνατός ο υπολογισµός των σχετικών συντελεστών απόκρισης για το κάθε συστατικό. 

Η οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων πραγµατοποιήθηκε από οµάδα οινολόγων δοκιµαστών 

µε εµπειρία στην οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων προερχόµενων από τις υπό µελέτη γηγενείς 

ποικιλίες οιναµπέλου. 
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Αποτελέσµατα- Αξιολόγηση. 

Τα  φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των γλευκών και των οίνων εσοδείας 1999 καταγράφονται στον 

Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Γλευκογραφικά και αναλυτικά στοιχεία πειραµατικών οίνων εσοδείας 1999.  

Αναλύσεις ΜΟΣΧΟ
-

ΜΑΥΡΟ

ΛΗΜΝΙ
Ο 

Ξ/Μ    
Ξ6 

Ξ/Μ    
Ξ11 

Ξ/Μ    
ΞΒ3 

Ξ/Μ    
Ρψ 

Ξ/Μ     
Οσ2 

Ειδικό βάρος                (g/mL) 1,089 1,089 1,086 1,085 1,087 1,081 1,086 
∆ΑΤ                             (% vol) 12,2 12,2 11,7 11,5 11,9 10,9 11,7 
Ενεργός οξύτητα           (pH) 3,81 3,88 3,56 3,61 3,55 3,38 3,64 
Ολική οξύτητα    (g/L τρυγικό 
οξύ) 

5,9 5,6 6,3 6,8 7,1 5,7 6,6 

Ολικό θειώδες              (mg/L) 53 41 52 41 50 31 37 
Ειδικό βάρος                (g/mL) 0,9962 0,9952 0,9966 0,9965 0,9965 0.9950 0,9976 
Αλκοολικός Τίτλος      (%Vol) 11,6 11,9 10,9 11,3 11,5 11,2 11,2 
Ανάγοντα σάκχαρα        (g/l) 2,0 1,7 1,6 1,5 2,2 1,4 1,3 
Ενεργός οξύτητα            (pH) 4,29 4,40 3,95 3,90 4,05 3,63 4,08 
Ολική οξύτητα     (g/L τρυγικό 
οξύ) 

4,3 3,8 6,0 4,5 4,8 6,8 6,3 

Πτητική οξύτητα    (g/L οξικό 
οξύ) 

0,44 0,62 0,38 0,38 0,61 0,21 0,37 

Ελεύθερο θειώδες        (mg/L) 16 17 18 14 15 13 19 
Ολικό θειώδες             (mg/L) 39 24 31 26 28 17 43 
∆είκτης φαινολών (D280x100) 24 27 52 51 57 54 55 
Ένταση      
(D420+D520+D620) 

  1,63  1,57   

Απόχρωση            
(D420/D520) 

  1,04  1,03   

Ολικές ανθοκυάνες       (mg/L)   83  77   
Τανίνες                           (g/L)   3,6  4,1   
∆είκτης Αιθανόλης          (%)   21  20   
∆είκτης Υδροχ. Οξέος     (%)   24  46   
∆είκτης Ζελατίνης           (%)   72  73   
∆είκτης Ιονισµού             (%)   9  10   
∆είκτης P.V.P.                 (%)   48  48   
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Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της οργανοληπτικής αξιολόγησης των οίνων 
εσοδείας 1999. 

∆είγµα Περιγραφή 
Ληµνιό Χρώµα αδύναµο, ροζέ απόχρωση. Πλούσιο άρωµα ζύµωσης, όµως 

γευστικά άδειο, πλαδαρό (από οξύτητα και στιφάδα).  
Μοσχοµαύρο Πολύ αδύναµο χρωµατικά (ροδίζον). Αρώµατα καραµελιζέ, στόµα 

άδειο από οξύτητα και τανικότητα. 
Ξινόµαυρο   
(Ξ/Μ Β3) 

Πλούσιο άρωµα, όχι όµως τυπικό. Κυριαρχούν οι νότες φράουλας. 
Χρωµατικά αδύναµο για ερυθρό, όµως µε στόµα ευχάριστο, λιπαρό , 
µαλακό. Χαρακτηριστικά ενός καλού nouveaux. 

Ξινόµαυρο   
(Ξ/Μ 11) 

Μέτριο αρωµατικά (νότες φράουλας, τσίκλας αλλά και βοτανικοί 
χαρακτήρες). Χρωµατικά, σχετικά καλύτερο από το προηγούµενο. Στόµα 
µαλακό, αλλά πολύ στυφή επίγευση. 

Ξινόµαυρο   
(Ξ/Μ 6) 

Χρωµατικά στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο δείγµα. Αρωµατικά 
πλούσιο µε χαρακτήρες τυπικούς της ποικιλίας προέλευσης (µπαχαρικά, 
ξηροί καρποί, κόκκινα φρούτα, λίγο ελιά, ντοµάτα). ∆οµηµένο, λιπαρό αλλά 
σχετικά σύντοµο. 

Ξινόµαυρο   
(Ξ/Μ Ρψ) 

Χρωµατικά στα ίδια επίπεδα µε τα προηγούµενα δείγµατα. Αρωµατικά 
µε χαρακτήρες τυπικούς της ποικιλίας προέλευσης (µπαχαρικά, ξηροί 
καρποί, κόκκινα φρούτα, λίγο ελιά, ντοµάτα), όχι όµως ιδιαίτερα έντονους, 
αλλά και άγουρους χαρακτήρες. ∆οµηµένο, όχι ιδιαίτερα λιπαρό και σχετικά 
σύντοµο. 

Ξινόµαυρο   
(Ξ/Μ Οσ2) 

Μέτριο χρωµατικά, αρωµατικά. Παραπλήσιο µε Ξ/Μ 11. Μαλακό 
στόµα 
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Στους πίνακες 3 και 4 καταγράφονται τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των γλευκών και των 

οίνων αντίστοιχα εσοδείας 2000. 

Πίνακας 3 :  Φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά των γλευκών εσοδείας 2000. 

ΑΝΑΛΥΣΗ Μοσχάτο 
ΜΣ1 

Σταυρωτό Κρασάτο Ληµνιό Μοσχοµαύρο

Ειδικό βάρος       (g/mL) 1,0930 1,0920 1,0800 1,0900 1.0865 
∆ΑΤ                    (% vol) 12,8 12,6 10,8 12,3 11,8 
Ενεργός οξύτητα    (pH) 3,59 3,80 3,48 3,75 3,70 
Ολική οξύτητα (g/L σε τρυγικό 
οξύ) 

5,7 5,0 5,3 5,3 6,0 

Ολικό θειώδες     (mg/L)      
      
ΑΝΑΛΥΣΗ Ξινόµαυρο 

Ξ/Μ11 
Ξινόµαυρο 
Ξ/Μ6 

Ξινόµαυρο 
Ξ/ΜΒ3 

Ξινόµαυρο 
Ξ/ΜΡψ 

Ξινόµαυρο 
Ξ/ΜΟσ2 

Ειδικό βάρος       (g/mL) 1,0910 1,0865 1,0920 1,0865 1,0890 
∆ΑΤ                    (% vol) 12,5 11,8 12,6 11,8 12,2 
Ενεργός οξύτητα    (pH) 3,44 3,39 3,40 3,25 3,34 
Ολική οξύτητα (g/L σε τρυγικό 
οξύ) 

6,3 6,2 6,3 6,8 6,7 

Ολικό θειώδες     (mg/L)      
 

Τα αποτελέσµατα από την καταγραφή του προφίλ του αρώµατος της ζύµωσης στους πειραµατικούς 

οίνους εσοδείας 2000 (επιµέρους συστατικά και σύνολα τάξεων ενώσεων) παρουσιάζονται στον 

πίνακα 5. 
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Οργανοληπτική εξέταση των οίνων εσοδείας 1999. 
Οι οίνοι που προέκυψαν είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό το αδύναµο σώµα και χρώµα γεγονός 

που πιθανά οφείλεται στις ιδιαίτερες συνθήκες µικροοινοποίησης των δειγµάτων. Οι οίνοι των 

ποικιλιών Ληµνιό και Μοσχοµαύρο χαρακτηρίστηκαν αρωµατικά ενδιαφέροντες µε πλούσιο 

άρωµα.  

Οι οίνοι που προέκυψαν από τους διαφορετικούς κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο 

παρουσίασαν σηµαντικές οργανοληπτικές διαφορές µεταξύ τους. Όπως προκύπτει από τα 

αποτελέσµατα της γευστικής εκτίµησης, οι οίνοι αυτοί µπορούν να καταταγούν σε δύο 

κατηγορίες. Οι οίνοι που προήλθαν από τους κλώνους Ξ/ΜΒ3 και Ξ/Μ6 αποτελούν µια 

ιδιαίτερη κατηγορία µε πλούσιους αρωµατικούς χαρακτήρες, περισσότερο τυπικούς στο Ξ/Μ6. 

Οι οίνοι αυτοί παρουσιάζονται επίσης αρκετά δοµηµένοι, λιπαροί και µαλακοί. Οι υπόλοιποι 

οίνοι που προήλθαν από την οινοποίηση των κλώνων Ξ/Μ11, Ξ/ΜΡψ, και Ξ/ΜΟσ2 

χαρακτηρίστηκαν µέτριοι, τόσο χρωµατικά όσο γευστικά και αρωµατικά και αποτελούν µια 

ξεχωριστή κατηγορία οίνων. 

Οργανοληπτική εξέταση των οίνων εσοδείας 2000. 
Ο οίνος που προήλθε από τον κλώνο Μοσχάτο Σάµου χαρακτηρίστηκε γευστικά αρκετά 

λιπαρός και ισορροπηµένος µε πλούσιο άρωµα στο οποίο ξεχωρίζουν οι χαρακτήρες της 

µπανάνας, της µαστίχας και του πεπονιού.  

Ανάλογα ο οίνος που προήλθε από τον κλώνο της ποικιλίας Μοσχοµαύρο χαρακτηρίστηκε 

γευστικά λιπαρός, µαλακός και δοµηµένος µε διάρκεια στο στόµα. Ο οίνος αυτός εµφάνισε 

σηµαντική δυνατότητα παλαίωσης. Αρωµατικά χαρακτηρίστηκε από τις οσµές του 

τριαντάφυλλου, του µελιού και διαφόρων φρούτων.  

Ο ερυθρός οίνος που προήλθε από την ποικιλία Ληµνιό κρίθηκε υποδεέστερος από τον 

προηγούµενο κυρίως εξαιτίας της έλλειψης λιπαρότητας και της µέτριας στιφάδας που 

εµφάνισε, αν και εµφάνισε µεγάλη διάρκεια στην επίγευσή του. Αρωµατικά βρέθηκε φρουτώδης 

χωρίς ιδιαίτερα ελαττώµατα. 

Η συγκριτική οργανοληπτική εξέταση των οίνων που προήλθαν από διαφορετικούς κλώνους 

της ποικιλίας Ξινόµαυρο κατά το 2000 επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα της προηγούµενης 

χρονιάς πειραµατισµού. Τόσος γευστικά όσο και αρωµατικά ξεχώρισαν οίνοι των κλώνων 

Ξ/ΜΒ3 και Ξ/Μ6 και αποτέλεσαν µια ξεχωριστή κατηγορία. Οι οίνοι αυτοί είχαν µεγαλύτερη 

ένταση χρώµατος αλλά και µεγαλύτερη αρωµατική ένταση. Χαρακτηρίστηκαν γευστικά 

µαλακοί, λιπαροί και ισορροπηµένοι µε πλούσιο σώµα αλλά και διάρκεια στην επίγευση. 

Εµφάνισαν την µεγαλύτερη δυνατότητα  παλαίωσης. Πλούσιο το άρωµα των οίνων αυτών, 
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περισσότερο τυπικό το άρωµα  του οίνου από τον κλώνο Ξ/Μ6 όπως και την προηγούµενη 

χρονιά. Ξεχωρίζουν και στα δύο αυτά δείγµατα οι οσµές του τριαντάφυλλου και των µικρών 

κόκκινων φρούτων.  

Από τους υπόλοιπους οίνους οι οίνοι Ξ/Μ11 και Ξ/ΜΡψ χαρακτηρίστηκαν από έντονη 

στιφάδα και έλλειψη έντασης χρώµατος. Είχαν διάρκεια στο στόµα, καλή ισορροπία και 

επιπλέον ο οίνος Ξ/ΜΡψ είχε πλούσιο σώµα. Αρωµατικά ξεχώρισαν οι οσµές φρούτων και 

λουλουδιών (τριαντάφυλλο). Ο οίνος που προήλθε από τον κλώνο Ξ/ΜΟσ2 είχε έντονο χρώµα, 

πλούσιο άρωµα αλλά ήταν ο λιγότερο λιπαρός και ισορροπηµένος από τα υπόλοιπα δείγµατα. 

Σύµφωνα µε τους δοκιµαστές παρουσίασε την µικρότερη δυνατότητα παλαίωσης. Αρωµατικά 

ξεχώρισαν οι φρουτώδεις κυρίως οσµές των µικρών κόκκινων φρούτων.  

 
 

Αξιολόγηση των αναλυτικών στοιχείων και των αποτελεσµάτων της οργανοληπτικής 

εξέτασης των οίνων εσοδείας 2000. 

Αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό των δειγµάτων που εξετάστηκαν είναι η υψηλή τιµή ενεργού 

οξύτητας (pH), µε µόνη εξαίρεση τον οίνο που προέκυψε από τον κλώνο ΜΣ1(πίνακας 4). Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερα υψηλές τιµές καλίου των οίνων που κυµαίνονται από 

1200 έως 1800mg/L, εξαιτίας του εδάφους του αµπελώνα πειραµατισµού στον οποίο είναι 

εγκατεστηµένα τα πρέµνα των προς µελέτη κλώνων. Η υψηλή τιµή του pH ευθύνεται για την 

έλλειψη φρεσκάδας που διαπιστώθηκε στα γευστικά χαρακτηριστικά των οίνων κατά τη 

γευστική δοκιµή. 

Η µηλογαλακτική ζύµωση δεν έχει πραγµατοποιηθεί σε κανένα δείγµα γεγονός που επηρεάζει 

άµεσα τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους διατηρώντας σε ορισµένα δείγµατα µια 

τραχύτητα στη γεύση.  

Ειδικότερα στην περίπτωση του οίνου Μοσχοµαύρο, ο χαµηλός αλκοολικός τίτλος σε 

συνδυασµό µε την τιµή της ολικής οξύτητας υποδηλώνουν χαµηλή ωριµότητα των σταφυλών 

που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή του οίνου γεγονός που οφείλεται είτε σε πρόωρο 

τρυγητό είτε στο νεαρό της ηλικίας των αντίστοιχων φυτών. 

Παράλληλα µε τη διενέργεια κλασσικών αναλύσεων πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγηση του 

φαινολικού δυναµικού των ερυθρών οίνων µε την καταγραφή  των βασικών χρωµατικών 

χαρακτηριστικών τους (ένταση Ε, απόχρωση Α, δείκτης φαινολών ∆Φ), µε την ανάλυση του 

ερυθρού χρώµατος και ειδικότερα στη διερεύνηση του βαθµού σταθερότητας του ερυθρού 

χρώµατος (δείκτης PVP) µε την διερεύνηση της ποσοτικής (ολικές τανίνες) και ποιοτικής 

παρουσίας (δείκτες ζελατίνης, αιθανόλης, υδροχλωρικού οξέος) των τανινών σε κάθε ένα 
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δείγµα, γεγονός που καθορίζει σηµαντικά τον οργανοληπτικό χαρακτήρα τους (στιφάδα, 

πικράδα). 

Ως πρώτο βήµα, η αξιολόγηση του φαινολικού δυναµικού των δειγµάτων επικεντρώθηκε στην 

καταγραφή  των βασικών χρωµατικών χαρακτηριστικών τους Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 

4 οι συγκεκριµένες παράµετροι παρουσιάζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των 

εξεταζόµενων δειγµάτων οι οποίες πρέπει να αποδοθούν, συνδυαστικά, σε δύο παράγοντες. Τον 

κλώνο της ποικιλίας και την παρουσία θειώδη ανυδρίτη.   

Πράγµατι, όπως φαίνεται και από τα αποτελέσµατα του πίνακα 4, οι οίνοι Σταυρωτό και 

Μοσχόµαυρο χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαµηλή ένταση χρώµατος, γεγονός που 

επισηµάνθηκε και κατά την οργανοληπτική εκτίµηση των δειγµάτων, που οφείλεται στο 

συνδυασµό µικρής περιεκτικότητας ολικών ανθοκυανών (οίνος Μοσχοµαύρο) και υψηλή 

περιεκτικότητα θειώδη ανυδρίτη και κατά συνέπεια χαµηλή τιµή ιονισµένων µορίων 

ανθοκυανών (δείκτης Ιονισµού) όπως στην περίπτωση του οίνου Σταυρωτό.  

Εντελώς ανάλογα συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα της καταγραφής των βασικών χρωµατικών 

χαρακτηριστικών των οίνων που προήλθαν από διαφορετικούς κλώνους της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο γίνεται φανερό ότι ο οίνος Ξ/Μ11 έχει ασθενές χρώµα αν και είναι ο περισσότερο 

πλούσιος σε ολικές ανθοκυάνες εξαιτίας της υπερβολικής θείωσης η οποία κατέστησε 

πρόσκαιρα δεσµευµένες τις ιονισµένες µορφές των ανθοκυανών. Η υπερβολική θείωση είναι 

επίσης υπεύθυνη για το ασθενές χρώµα του οίνου από την περιοχή της Ραψάνης µε κωδικό 

Ξ/ΜΡψ. Οι οίνοι από σταφυλές της ποικιλίας Ξινόµαυρο που προήλθαν από τους κλώνους 

Ξ/ΜΒ3 και Ξ/Μ6 έχουν τη µεγαλύτερη ένταση χρώµατος και τη µικρότερη απόχρωση από όλα 

τα δείγµατα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στην υψηλή περιεκτικότητά τους σε ολικές 

ανθοκυάνες όσο και στον υψηλό δείκτη ιονισµού αυτών. 

Στη συνέχεια, η διερεύνηση του φαινολικού δυναµικού των οίνων επεκτάθηκε στην ανάλυση 

του ερυθρού χρώµατος και ειδικότερα στη διερεύνηση του βαθµού σταθερότητας του ερυθρού 

χρώµατος. Προσδιορίστηκε, δηλαδή, ο βαθµός συµπλοκοποίησης των ανθοκυανών µε τις 

τανίνες (δείκτης PVP) ο οποίος είναι ενδεικτικός του ποσοστού των ανθοκυανών οι οποίες είναι 

λιγότερο ευαίσθητες από τις µεταβολές (αύξηση) του pH ή την περίσσεια θειώδη ανυδρίτη. Οι 

τιµές του δείκτη PVP κυµαίνονται από 25 µέχρι 55, εξαρτώνται από την ποικιλία, την 

οινοποίηση και το χρόνο παλαίωσης και επιθυµητές είναι οι µεγαλύτερες τιµές. Οι διαφορές που 

παρουσιάζονται στις τιµές του δείκτη µεταξύ των ερυθρών οίνων από τους διαφορετικούς 

κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο είναι πράγµατι πολύ σηµαντικές. Έτσι οι υψηλότερες τιµές 

του δείκτη στους οίνους Ξ/Μ6 και Ξ/ΜΒ3 υποδηλώνουν µεγαλύτερο βαθµό συµπλοκοποίησης 
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των ανθοκυανών και κατά συνέπεια σταθερότερο χρώµα ενώ αντίθετα ο µικρότερος βαθµός, 

όπως στην περίπτωση των δειγµάτων Ξ/Μ11 και Ξ/ΜΡψ υποδηλώνει περιθώρια εξέλιξης και 

σταθεροποίησης του χρώµατος. 

Τέλος, η καταγραφή του φαινολικού δυναµικού των οίνων ολοκληρώθηκε µε την διερεύνηση 

της ποσοτικής και ποιοτικής παρουσίας των τανινών σε κάθε ένα δείγµα, γεγονός που καθορίζει 

σηµαντικά τον οργανοληπτικό χαρακτήρα τους (στιφάδα, πικράδα).  

Η περιεκτικότητα των οίνων σε ταννίνες καθορίζεται τόσο από την ποικιλία, σηµαντική 

διαφορά µεταξύ του Ξινόµαυρου και των άλλων ελληνικών ποικιλίων αλλά και από τον 

διαφορετικό κλώνο της ίδιας ποικιλίας όπως είναι η ποικιλίας Ξινόµαυρο. Έτσι οι οίνοι που 

προήλθαν από τους κλώνούς από την περιοχή της Νάουσας έχουν τη χαµηλότερη 

περιεκτικότητα έναντι των οίνων που προήλθαν από τους κλώνους άλλων περιοχών µε τον οίνο 

που προήλθε από την περιοχή του Βελβεντού να είναι ο πλουσιότερος. Βέβαια οι διαφορές δεν 

είναι πολύ σηµαντικές αλλά εντούτοις είναι ενδεικτικές. 

 

Ο δείκτης υδροχλωρικού οξέος αντιπροσωπεύει το βαθµό πολυµερισµού των τανινών και 

αποτελεί δείκτη ικανότητας παλαίωσης του οίνου. Μικρές τιµές του δείκτη φανερώνουν 

µακρόχρονη ικανότητα παλαίωσης. Η µικρότερη τιµή του σχετικού δείκτη µεταξύ των οίνων 

από διαφορετικούς κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο παρατηρήθηκε στο οίνο Ξ/Μ11 γεγονός 

που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα κρασί µε σηµαντικές δυνατότητες παλαίωσης  ενώ 

αντίθετα οι υψηλές τιµές του δείκτη στους οίνους από τους υπόλοιπους διαφορετικούς κλώνους 

υποδηλώνουν ότι επιταχύνθηκαν τις διαδικασίες συµπλοκοποίησης των τανινών. Τα 

αποτελέσµατα αυτά δεν έρχονται σε πλήρη συµφωνία µε την οργανοληπτική εκτίµηση των 

οίνων όπου σύµφωνα µε τους δοκιµαστές οι οίνοι Ξ/Μ6 και Ξ/ΜΒ3 είχαν µεγαλύτερη 

δυνατότητα παλαίωσης.  

Ο δείκτης ζελατίνης αντιπροσωπεύει το ποσοστό των τανινών που µπορούν να ενώνονται µε 

τις πρωτεΐνες, κυρίως του σάλιου, και είναι περισσότερο γνωστός σαν δείκτης στιφάδας. Στα 

συγκεκριµένα δείγµατα, η “στιφάδα” κυµαίνεται προς το υψηλότερο όριο, γεγονός που συνάδει 

µε την τραχύτητα που παρουσίασαν οίνοι από την ποικιλία Ξινόµαυρο κατά την οργανοληπτική 

δοκιµή τους. Μάλιστα ο οίνος που προήλθε από τον κλώνο Ξ/ΜΡψ και χαρακτηρίστηκε από 

τους δοκιµαστές ως ο περισσότερο τραχύς είχε και τη µεγαλύτερη απόλυτη τιµή. Σε ότι αφορά 

τους ερυθρούς οίνους από τις άλλες ποικιλίες οι χαµηλές τιµές του δείκτη συνάδουν απόλυτα µε 

τη έλλειψη στιφάδας που διαπιστώθηκε κατά τη γευστική δοκιµή. 
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Τέλος, ο δείκτης αιθανόλης φανερώνει το ποσοστό των τανινών που είναι ενωµένες µε τους 

πολυσακχαρίτες και αποτελεί δείκτη λιπαρότητας και όγκου δοµής του κρασιού. Από τα 

δείγµατα που εξετάστηκαν, οι οίνοι από τις ποικιλίες Ληµνιό και Σταυρωτό έχουν τις 

χαµηλότερες τιµές δείκτη αιθανόλης και γι’ αυτό χαρακτηρίστηκαν κατά την οργανοληπτική 

δοκιµή ως έχοντες λιγότερο σώµα, λιπαρότητα και όγκο σε σχέση µε τους υπόλοιπους. Σε όλους 

τους οίνους από τους διαφορετικούς κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο οι υψηλές τιµές του 

δείκτη συνάδουν µε τη λιπαρότητα τον όγκο και τη δοµή που εντόπισαν οι δοκιµαστές.  

Παράλληλα µε την αξιολόγηση του φαινολικού δυναµικού πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση του 

αρωµατικού προφίλ των οίνων τα αποτελέσµατα της οποίας παρουσιάζονται στον πίνακα 5.  

Σηµαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται στα συστατικά του δευτερογενούς αρώµατος 

των οίνων όπως παρουσιάζεται στο σχήµα 1. 

Οι ανώτερες αλκοόλες ανιχνεύτηκαν σε όλα τα δείγµατα σε περιεκτικότητες χαµηλότερες από 

το κατώφλι αντίληψης και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρουν στο άρωµα των οίνων. 

Το άρωµα της ζύµωσης εκδηλώνεται πιο έντονα στον οίνο ΜΣ1, ο οποίος είχε υψηλή 

περιεκτικότητα σε οξικούς εστέρες αλκοολών και αιθυλεστέρες των λιπαρών οξέων. Τα 

παραπάνω συστατικά θεωρούνται υπεύθυνα αντίστοιχα για την ένταση και τη φινέτσα του 

αρώµατος. Η υψηλή περιεκτικότητα του δείγµατος αυτού σε λιπαρά οξέα εξασφαλίζει τη 

διατήρηση του αρώµατος της ζύµωσης για µεγαλύτερο διάστηµα καθώς υψηλή περιεκτικότητα 

λιπαρών οξέων καθιστά την ταχύτητα υδρολύσεως των αντίστοιχων αιθυλεστέρων αρκετά 

µικρότερη. Ο οίνος αυτός είχε επίσης τη µικρότερη περιεκτικότητα σε αλειφατικές αλκοόλες µε 

έξι άτοµα άνθρακα. Πράγµατι κατά τη γευστική δοκιµή ο οίνος αυτός εµφάνισε, σύµφωνα µε 

τους δοκιµαστές πλούσιο και αρµονικό άρωµα χωρίς ιδιαίτερα ελαττώµατα.  

Οι οίνοι των ποικιλιών Ληµνιό και Μοσχοµαύρο είχαν µικρή περιεκτικότητα σε αιθυλεστέρες 

των λιπαρών οξέων και σε οξικούς εστέρες αλκοολών(κυρίως ο οίνος Ληµνιό). Πράγµατι κατά 

την οργανοληπτική εκτίµηση το άρωµά τους χαρακτηρίστηκε διακριτικό και ασθενές.  
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Σχήµα 1 : Κατανοµή των συστατικών του δευτερογενούς αρώµατος στους οίνους 

εσοδείας 2000. 

Το άρωµα της ζύµωσης διαφοροποιείται σηµαντικά µεταξύ των οίνων που προέρχονται από 

τους διαφορετικούς κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο. Οι οίνοι που προήλθαν από τους 

κλώνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο µε κωδικούς Ξ/Μ6, Ξ/Μ11 και Ξ/ΜΒ3 έχουν τη µεγαλύτερη 

περιεκτικότητα σε οξικούς εστέρες αλκοολών και αιθυλεστέρες των λιπαρών οξέων. Κατά τη 

γευστική δοκιµή οι οίνοι αυτοί είχαν πλούσιο άρωµα, σύνθετο και αρµονικό. Τη µικρότερη 

περιεκτικότητα στις ενώσεις αυτές είχαν οι οίνοι από τις περιοχές της Ραψάνης και της Όσσας 

µε κωδικούς Ξ/ΜΡψ και Ξ/ΜΟσ2 αν και κατά τη γευστική δοκιµή οι οίνοι αυτοί βρέθηκαν 

εξίσου αρωµατικοί. 

Σε ότι αφορά τα συστατικά του ποικιλιακού αρώµατος παρουσία µονοτερπενίων είναι 

περιορισµένη µε µόνη εξαίρεση των οίνο ΜΣ1. Η διακύµανση της περιεκτικότητας των οίνων σε 

µονοτερπενικές ενώσεις παρουσιάζεται στο γράφηµα 2. Στους οίνους της ποικιλίας Ξινόµαυρο 

οι µονοτερπενικές ενώσεις προσδιορίστηκαν σε συγκεντρώσεις χαµηλότερες από το κατώφλι 

αντίληψης και κατά συνέπεια δεν συνεισφέρουν στο άρωµα.
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Σχήµα 2 : Κατανοµή των µονοτερπενικών ενώσεων στους οίνους εσοδείας 2000. 
 

Καταγραφή των πρόδροµων αρωµατικών συστατικών των γλευκών 

Το σύνολο των συστατικών που ανιχνεύθηκαν στα γλεύκη είτε ως πτητικά συστατικά, είτε ως 

γλυκοζιτικά παράγωγα, καθώς και οι σχετικές συγκεντρώσεις τους καταγράφονται στους 

πίνακες 6 και 7. Η κατηγοριοποίηση των ανιχνευθέντων συστατικών µε βάση την προέλευσή 

τους  (πρωτογενή συστατικά, παραπροϊόντα αλκοολικής ζύµωσης), τις χηµικές ιδιότητες (δοµή), 

και την ανεύρεση τους σε ελεύθερη ή δεσµευµένη µορφή γίνεται στους πίνακες 6α και 7α.  Για 

κάθε κύρια κατηγορία (αλειφατικά, βενζυλικά, µονοτερπένια κλπ) καθώς και για κάθε 

υποκατηγορία (αιθυλεστέρες, οξικοί εστέρες κλπ) καταγράφεται η σχετική συγκέντρωσή τους 

σε mg/L και η επί της % ποσοστιαία αναλογία τους στο συνολικό προφίλ των συστατικών που 

ανιχνεύονται σε ελεύθερη και γλυκοζιτική µορφή. 

Α) Πτητικά συστατικά 

Από την καταγραφή αυτή προέκυψε ότι και στα δείγµατα γλεύκους που εξετάσθηκαν, το 

κλάσµα των πτητικών συστατικών κυριαρχείται, ποσοτικώς, από την παρουσία αλειφατικών 

ενώσεων (Σχήµατα 3 & 4).  

Πρέπει να επισηµάνουµε την ανίχνευση σε ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις διολών και 

καρβονυλικών ενώσεων οι οποίες έχουν πολύ υψηλό κατώφλι αντίληψης και δεν συνεισφέρουν 

στο άρωµα.   

Η παρουσία ποικιλιακών αρωµάτων (µονοτερπενίων) σε ελεύθερη µορφή βρέθηκε σηµαντική 

στο γλεύκος από τον κλώνο της ποικιλίας Μοσχάτο Σάµου. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες 

βρέθηκαν οι διάφορες τερπενικές ενώσεις στους κλώνους των υπόλοιπων ποικιλιών κρίνονται 

χαµηλές για να µπορέσουν να προσδώσουν κάποιο ιδιαίτερο αρωµατικό χαρακτήρα και οι 

ποικιλίες αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν αρωµατικά ουδέτερες (κριτήριο αξιολόγησης βάση 
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της περιεκτικότητας σε µονοτερπένια). Εντούτοις πρέπει να σηµειωθεί η αυξηµένη παρουσία 

µονοτερπενικών ενώσεων στο άρωµα των ποικιλιών Μοσχοµαύρο και Ληµνιό. 
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Σχήµα 3: Kατανοµή της % συγκέντρωσης των πτητικών συστατικών και των  αρωµατικών 

συστατικών που προκύπτουν από την ενζυµική υδρόλυση (ΕΗ) των πρόδροµων αρωµατικών 

ενώσεων των δειγµάτων γλεύκους διαφορετικών ποικιλιών. 

Η διαφοροποίηση του αρώµατος των γλευκών των διαφορετικών κλώνων της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο εντοπίζεται κυρίως στην υψηλή περιεκτικότητα του γλεύκους Ξ/ΜΒ3 στον 

τερπενικό υδρογονάνθρακα Λιµονένιο παρατήρηση που πρέπει να τύχει επιβεβαίωσης τα 

επόµενα έτη πειραµατισµού καθώς έχει τεκµηριωθεί από προηγούµενες εργασίες ότι η ποικιλία 

Ξινόµαυρο είναι αρωµατικά ουδέτερη. 
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Σχήµα 4: Kατανοµή της % συγκέντρωσης των πτητικών συστατικών και των  αρωµατικών 

συστατικών που προκύπτουν από την ενζυµική υδρόλυση (ΕΗ) των πρόδροµων αρωµατικών 

ενώσεων των δειγµάτων γλεύκους διαφορετικών κλώνων της ποικιλίας Ξινόιµαυρο. 

Β) Γλυκοζιτικά παράγωγα 

Η διερεύνηση του κλάσµατος των αποµονωθέντων γλυκοζιτών των δειγµάτων γλεύκους 

ανέδειξε την παρουσία πρόδροµων αρωµατικών ενώσεων στους κλώνους όλων των ποικιλιών. 

Σε γενικές γραµµές και µε µόνη εξαίρεση την ποικιλία Μοσχάτο και όπως προκύπτει από τα 

σχήµατα 3&4 το κλάσµα των ενζυµικώς υδρολυθέντων γλυκοζιτών κυριαρχείται από την 

παρουσία βενζυλικών παραγώγων και σε µικρότερο ποσοστό τερπενικών ενώσεων, τόσο 

µονοτερπενίων όσο και νορισοπρενοειδών.  

Στην ποικιλία Μοσχάτο η παρουσία πρόδροµων µονοτερπενικών ενώσεων είναι πολύ 

σηµαντική ενώ υποδεέστερη είναι η αντίστοιχη παρουσία των νορισοπρενοειδών ενώσεων.  

Στις ποικιλίες Κρασάτο, Μοσχοµαύρο, Ληµνιό και Ξινόµαυρο το κλάσµα των ενζυµικώς 

υδρολυθέντων γλυκοζιτών κυριαρχείται από την παρουσία βενζυλικών παραγώγων ενώ πολύ 

µικρότερο είναι το ποσοστό των τερπενικών ενώσεων (µονοτερπενικών και νορισοπρενοειδών). 

Πρ’ όλα αυτά µεταξύ των ποικιλιών εντοπίζονται στο επίπεδο των συστατικών αυτών 

σηµαντικές διαφοροποιήσεις που αξίζουν να σηµειωθούν. Στην ποικιλία Κρασάτο το ποσοστό 

των ενζυµικώς υδρολυόµενων τερπενικών ενώσεων είναι πολύ µικρότερο έναντι των υπολοίπων 

ερυθρών ποικιλιών οιναµπέλου. Οι ποικιλίες Μοσχοµαύρο και Ληµνιό παρουσιάζουν σηµαντικό 
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ποσοστό δεσµευµένων µονοτερπενικών ενώσεων. Η διαπίστωση αυτή χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης διότι σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί, θα παρέχει τη δυνατότητα πιθανής ενίσχυσης 

του αρώµατος των παραγόµενων οίνων µε τροποποίηση του πρωτοκόλλου οινοποίησης και την 

χρήση εξωγενών ενζύµων µε β-γλυκοζιτιδική δραση ή ακόµη και τη χρήση κατά την οινοποίηση 

επιλεγµένων ζυµοµυκήτων µε αυξηµένη δράση β-γλυκοσιδάσης στην υδρόλυση των πρόδροµων 

ενώσεων. Τέλος σε ότι αφορά την ποικιλία Ξινόµαυρο η παρουσία δεσµευµένων 

νορισοπρενοειδών ενώσεων είναι περισσότερο σηµαντική από τις υπόλοιπες ποικιλίες.  

Οι κλώνοι της ποικιλίας Ξινόµαυρο παρουσιάζουν ποιοτικές αλλά και ποσοτικές διαφορές 

µεταξύ τους σε επίπεδο γλυκοζιτικά δεσµευµένων ενώσεων. Όπως φαίνεται από το σχήµα 4 το 

γλεύκος που προήλθε από την περιοχή της Ραψάνης µε κωδικό Ξ/ΜΡψ έχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό γλυκοζιτικά δεσµευµένων βενζυλικών παραγώγων αλλά το ποσοστό των 

νορισοπρενοειδών ενώσεων είναι πολύ µικρότερο από τους υπόλοιπους κλώνους. Το γλεύκος 

από την περιοχή της Όσσας έχει σηµαντικό ποσοστό γλυκοζιτικά δεσµευµένων 

νορισοπροενοειδών ενώσεων το οποίο είναι πιοθανά ξιοποιήσιµο µε τροποποίησης του 

πρωτοκόλλου οινοποίησης (χρήση ενζύµων). Τέλος µια οµάδα µε κοινλά χαρακτηριστικά 

αποτελούν οι κλώνοι Ξ/Μ6, Ξ/Μ11 από την περιοχή της Νάουσας και ο κλώνος Ξ/ΜΒ3 από την 

περιοχή του Βελβεντού σε επίπεδο γλυκοζιτικά δεσµευµένων βενζυλικών νορισοπρενοειδών 

παραγώγων.  

Καταλήγοντας θα πρέπει να τονιστεί ότι οι όποιες επισηµάνσεις και αξιολογήσεις 

παραθέτονται, γίνονται υπό επιφύλαξη, καθώς αποτελούν προϊόντα πειραµατισµού ενός έτους 

και συνεπώς δεν µπορούν να θεωρηθούν ασφαλή. Σε κάθε περίπτωση όµως κρίνονται 

ενθαρρυντικά για τη συνέχιση των πειραµατισµών σε ηµι-βιοµηχανική κλίµακα στη συνέχεια, 

εκτός των ορίων του προγράµµατος. 
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Μελέτη του συστήµατος «έδαφος-κλίµα-αµπέλι», για την εκτίµηση του αµπελοοινικού 

δυναµικού, διαφόρων αµπελώνων, στην περιοχή της Νάουσας (µελέτη terroir). 
Ν.Ταβερναράκη1, G.Seguin2, Y. Glories2. 

1. Yποψήφια διδάκτωρ, Facultι d’OEnologie, Universitι de Bordeaux II, Talence, France,   

ΑΜΠEΛΟΟΙΝΙΚΗ Ε.Π.Ε., Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης 57001, Θέρµη. 

2. Καθηγητές, Facultι d’OEnologie, Universitι de Bordeaux II, Talence, France. 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
Ο ρόλος της ποικιλίας, του υποκειµένου ή των διαφόρων ανθρώπινων επεµβάσεων, στη 

διαµόρφωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών ενός οίνου, είναι αναµφισβήτητος. Οµως 

µερικές φορές, οίνοι που προέρχονται από την ίδια ποικιλία, µε κοινές ανθρώπινες επεµβάσεις 

και από γειτονικούς αµπελώνες εµφανίζουν σταθερά σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους, που 

αφορούν είτε την ποιότητα, είτε την «τυπικότητα» τους. Τέτοιες διαφοροποιήσεις οίνων έχουν 

µελετηθεί ιδιαίτερα στον γαλλικό αµπελώνα και έχουν αποδοθεί στη διαφορετική συνδιασµένη 

δράση των φυσικών παραγόντων στα φυτά. Ο γαλλικός όρος terroir εκφράζει τη συνεργασία 

που δηµιουργείται σε συγκεκριµένο τόπο µεταξύ του κλίµατος, του εδάφους και υπεδάφους, 

όπως και συγκεκριµένης ποικιλιακής σύνθεσης (ποικιλία-υποκείµενο), κάτω από συγκεκριµένες 

ανθρώπινες επεµβάσεις (13,14).  

Στην παρούσα εργασία συζητούµε µέρος των αποτελεσµάτων διδακτορικής διατριβής, µε 

θέµα τη µελέτη terroirs σε αµπελώνες της περιοχής της Νάουσας, όπου καλλιεργείται βασικά η 

ποικιλία Ξινόµαυρο, µια από τις πιο διαδεδοµένες και µελετηµένες ερυθρές ποικιλίες της χώρας 

µας. Στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οινολογίας (1,2,3,4,5), έχουν επισηµανθεί διαφορές ως 

προς τη σύσταση των σταφυλιών και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων 

οίνων, µεταξύ αµπελώνων της Νάουσας. ∆ική µας συµβολή είναι να επιβεβαιωθούν οι 

διαφοροποιήσεις αυτές, να ελεγχθούν στο χρόνο και να εντοπιστούν οι αιτίες που τις 

δηµιουργούν, σε 4 αµπελώνες της περιοχής. Τα πειραµατικά δεδοµένα καλύπτουν τα έτη 1994, 

1995 και 1996. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ  

Οι 4 αµπελώνες πειραµατισµού έδωσαν από µικροοινοποιήσεις προηγούµενων ετών 

ενδιαφέροντες οίνους. Βρίσκονται σε διάφορα µέρη και υψόµετρα µέσα στη ζώνη (Τρίλοφος 

120m, Φυτιά 360 m. Γάστρα 200 m, Γιαννακοχώρι 200-250 m). Η διαµόρφωση των φυτών και 
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οι άλλες καλλιεργητικές τεχνικές ήταν κοινές, εκτός από την περίπτωση της Φυτιάς που δεν 

αρδεύεται. Σ’ αυτούς τους 4 αµπελώνες ορίστηκαν 8 πειραµατικά αµπελοτεµάχια, µε βάση τα 

διαφορετικά υποκείµενα, την τοπογραφία του κάθε αµπελώνα, τη γεωλογική σύσταση τους και 

κυρίως τις διαφορές ως προς τη λειτουργία του εδάφους και των ριζών, που έδειξε η αρχική 

µελέτη εδαφικών και ριζικών προφίλ. Τα πειραµατικά αµπελοτεµάχια θα δίνονται στη συνέχεια 

µε τους παρακάτω κωδικούς:  

TRI: Τρίλοφος,    FI: Φυτιά,     GAa, GAb: Γάστρα,       Gi1, Gi2, Gi3, Gi4: 

Γιαννακοχώρι. 

Στα 8 πειραµατικά αµπελοτεµάχια µελετήσαµε: 

α) Τα χαρακτηριστικά των φυσικών παραγόντων τους (κλίµα, έδαφος) (15): οι εδαφολογικές 

αναλύσεις, όπως και η µελέτη των εδαφικών και ριζικών προφίλ έγιναν µε βάση το πρωτόκολλο 

του εργαστηρίου Chimie Agricole et Pedologie Viticole (∆ιευθυντής: G.Seguin) 

β) Τη δράση τους πάνω στα φυτά, µε επιτόπιες αµπελουργικές παρατηρήσεις (15), 

γ) Την πορεία ωρίµασης των σταφυλιών, (15), 

δ) τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων οίνων, µε βάση τις διεθνείς µεθόδους του Ο.Ι.V. και 

τους δείκτες Glories.  Οι οίνοι προέκυψαν από κοινές συνθήκες οινοποίησης (15). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ. 

1. ΚΛΙΜΑ 

Μελετήσαµε κυρίως τις µεταβολές της θερµοκρασίας και των υδατοπτώσεων, σε επίπεδο 

αµπελώνα. Στον αµπελώνα Γιαννακοχωρίου,  λόγω υψοµετρικής διαφοράς (~ 50 m) µεταξύ των 

πειραµατικών αµπελοτεµαχίων, χρησιµοποιήσαµε δύο θερµοϋδρογράφους, κατά τα δύο πρώτα 

έτη πειραµατισµού (1994 και 1995). 

1.1. Τοπική ∆ιακύµανση της Μέσης Θερµοκρασίας και του Συνόλου Υδατοπτώσεων,   

για το διάστηµα ¼-30/9. 

Η τοπική διακύµανση της µέσης θερµοκρασίας ¼-30/9, που αντιστοιχεί ουσιαστικά στην 

περίοδο από την εκβλάστηση ως την ωρίµανση, δεν εµφανίζεται σηµαντική (<0,5°C) µεταξύ 

αµπελώνων µε υψοµετρική διαφορά µικρότερη των 50 m. Η πιο σηµαντική διαφορά (>1,5°C)  

εντοπίστηκε  µεταξύ  των αµπελώνων Τριλόφου (ο πιο «χαµηλός» αµπελώνας) και Φυτιάς (ο πιο 

«υψηλός» αµπελώνας).  
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FI=Φυτιά, GA=Γάστρα, TRI=Τρίλοφος, ΗGI=Πάνω Γιαν/χώρι BGI=Κάτω Γιαννακοχώρι. 

Σχήµα 1:  Τοπική ∆ιακύµανση της Μέσης Θερµοκρασίας και του Συνόλου Υδατοπτώσεων, 
κατά  την περίοδο ¼-30/9.  
Κατά το ίδιο διάστηµα, η τοπική διακύµανση του συνόλου των  υδατοπτώσεων εµφανίζεται 

σηµαντική (>100 mm) µόνο µεταξύ  της Φυτιάς (ο πιο «βροχερός» αµπελώνας) και όλων των 

υπόλοιπων, όχι όµως πάντα. Ο αµπελώνας του Τριλόφου, που βρίσκεται στο πιο χαµηλό 

υψόµετρο, εµφανίζεται να είναι εξίσου ή και λίγο πιο «βροχερός» από άλλους αµπελώνες, που 

βρίσκονται σε πιο υψηλό υψόµετρο.  

1.2. Τοπική ∆ιακύµανση της Μέσης Θερµοκρασίας και του Συνόλου Υδατοπτώσεων,   

κατά τα διαστήµατα 1/6-21/7 και 1/8-30/9. 

Οι κλιµατικές συνθήκες επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη σύσταση των σταφυλιών, µε τα 

χαρακτηριστικά τους κατά την περίοδο της ανάπτυξης τους: 

α) Η τοπική διακύµανση της Θερµοκρασίας του αέρα εµφανίζεται µε µεγαλύτερη ένταση, 

ακολουθώντας όµως πάντα τις υψοµετρικές διαφορές: π.χ. οι διαφορές µεταξύ Τριλόφου και 

Φυτιάς φτάνουν και µερικές φορές ξεπερνούν τους 3°C.  

β) Η τοπική διακύµανση των υδατοπτώσεων,  εκτός από την περίπτωση της Φυτιάς που 

εµφανίζεται καθαρά πιο βροχερή από τα υπόλοιπα, δεν φαίνεται να ακολουθεί πάντα την ίδια 

λογική: π.χ. κατά την Ανθηση-Περκασµό ‘95 εµφανίζεται να διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα 

η Γάστρα, ενώ κατά τον Περκασµό-Ωρίµανση ‘95 εµφανίζεται το Γιαννακοχώρι ως δεύτερο πιο 

βροχερό. 
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Σχήµα 2:  Υδατοπτώσεις και Μέση Θερµοκρασία, κατά την περίοδο  1/6-30/9/95. 

FI=Φυτιά, GA=Γάστρα, TRI=Τρίλοφος, ΗGI=Πάνω Γιαν/χώρι BGI=Κάτω Γιαννακοχώρι. 

Συµπερασµατικά, από τη µελέτη του κλίµατος των αµπελώνων, αναφέρουµε ότι οι τοπικές 

διακυµάνσεις της θερµοκρασίας εµφανίζονται πιο σηµαντικές, απότι της υγρασίας. Αυτές 

βρίσκονται κάτω από την επίδραση του υψοµέτρου. Οι τοπικές διακυµάνσεις των 

υδατοπτώσεων διαφοροποιούν σηµαντικά τον αµπελώνα της Φυτιάς από τους υπόλοιπους. Τα 

παραπάνω προδιαγράφουν διαφορές ως προς την προσφορά σε ενέργεια και  νερό, κυρίως 

µεταξύ των αµπελώνων της Φυτιάς και του Τριλόφου. 

2. Ε∆ΑΦΟΣ 

Μελετήσαµε τα χαρακτηριστικά του εδάφους που συνεργάζονται για τη διαµόρφωση των 

αποθεµάτων σε νερό και ανόργανα συστατικά, της διαθεσιµότητας τους στα φυτά, όπως και της 

δυνατότητας εξάπλωσης και δραστηριοποίησης των ριζών. Σηµαντικό ρόλο, για την εκτίµηση 

της γονιµότητας κάθε εδάφους, έπαιξαν οι πληροφορίες που έδωσε η επιτόπια µελέτη των 

εδαφικών και ριζικών προφίλ.  Ειδικά για την εκτίµηση της υγρασιακής κατατάστασης του 

εδάφους, σηµαντικές πληροφορίες µας έδωσαν οι µετρήσεις µε το υγρασιόµετρο TDR, µοντέλο 

TRIME f-m, σε διάφορες χρονικές στιγµές (9). 

Από τα στοιχεία της µελέτης των εδαφών, οδηγηθήκαµε στην ταξινόµηση των εδαφών σε 

ενότητες (σύµφωνα µε το γαλλικό σύστηµα ταξινόµησης CPCS-7), που προδιαγράφουν 

διαφορές και οµοιότητες ως προς την υγρασιακή και ανόργανη θρέψη των φυτών:
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Εδάφη πάνω σε: Α) οφιολιθικά πετρώµατα          Β) κροκαλοπαγή µε µάργες 

 Λίγο 
εξελιγµένα 

peu evoluιs 

vertique 
(ασβεστούχο) 

vertique 
(calcaire) 

καστανά 
ασβεστούχ

α 

bruns 
calcaires 

  

 

rendzines 

 

vertisol 
 foncι 

 Gi2  GAb  Gi3, Gi4 TRI 
ψευδοϋδρόµορφα 
 pseudogley 

Gi1 FI GAa    

Α. Εδάφη πάνω σε οφιολιθικά πετρώµατα :          Gi1,   Gi2,   FI,  GAa, Gab  

Τα πετρώµατα αυτά είναι σπάνια και εµφανίζονται σε περιοχές µε πλούσια τεκτονική δράση. 

∆ίνουν εδάφη µέσης ως ελαφράς µηχ. σύστασης, πλούσια σε βάσεις, κυρίως Ca και Mg  (8).  

Α. 1. Εδάφη λίγο εξελιγµένα - peu evoluιs:     Gi1,  Gi2 

Εµφανίζουν χαµηλό βαθµό εξέλιξης, µιας και τα φαινόµενα της διάβρωσης την εµποδίζουν: 

είναι εδάφη µε µικρό βάθος και αρκετά πετρώδη. Η παρουσία της οργανικής ουσίας είναι 

περιορισµένη. Εχουν αµµοπυλώδη υφή. Σηµαντική διαφορά µεταξύ τους είναι η παρουσιά 

εποχιακού υδροφόρου ορίζοντα  στο Gi1 (που οφείλεται στην κλίση), που το χαρακτηρίζει ως 

ψευδοϋδρόµορφο (pseudogley). Η παρουσία του υδροφόρου ορίζοντα δικαιολογεί διαφορετική 

υγρασιακή θρέψη. 

A.2. Εδαφος vertique (ασβεστούχο), ψευδοϋδρόµορφο - vertique (calcaire), ΰ pseudogley:   FI 

To έδαφος του FI εµφανίζεται µεταξύ του προηγούµενου τύπου (λίγο εξελιγµένα) και άλλων 

τύπων εδαφών, κυρίως προς vertisols, λιγότερο προς ασβεστούχο. Γύρω στα 50 cm υπάρχουν 

κρούστες ανθρακικού ασβεστίου, εµπόδια ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ριζών. Υπάρχουν και 

πολλά σηµάδια υδροµορφισµού. 

 

 

 

 

 

 

Α.3. Εδάφη καστανά, ασβεστούχα - brun calcaire:    GAa, GAb 
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Τα εδάφη των πειραµατικών αµπελοτεµαχίων GAa και GAb περιέχουν ενεργό ανθρακικό 

ασβέστιο, που είναι όµως πολύ λιγότερο απότι στα εδάφη τύπου rendzines (π.χ. τα Gi3 et Gi4). 

Γι αυτό η αρνητική δράση του είναι πολύ µειωµένη, ενώ αντίθετα, σε αυτά τα επίπεδα δρά 

θετικά, βελτιώνοντας τη δοµή του εδάφους. Το βάθος του εδάφους είναι αρκετά µεγαλύτερο, 

απότι στις προηγούµενες οµάδες. Υπάρχει και εδώ η διαφοροποίηση ως προς την υδροµορφία: 

στο πειραµατικό αµπελοτεµάχιο GAa βρήκαµε εποχιακό υδροφόρο ορίζοντα, που κατατάσει το 

έδαφος του στα ψευδοϋδρόµορφα (pseudogley). 

Β. Εδάφη πάνω σε κροκαλοπαγή µε µάργες :       Gi3, Gi4, TRI 

∆ίνουν εδάφη µε µέση ως βαριά µηχανική σύσταση, µε έντονη παρουσία του ανθρακικού 

ασβεστίου (8).  

Β.1. Εδάφη rendzines:           Gi3,   Gi4 

Τα εδάφη αυτά είναι επίσης αβαθή, µε µικρό βαθµό εξέλιξης. Οµως οι οµοιότητες µε τα άλλα 

δύο αµπελοτεµάχια του Γιαννακοχωρίου, σταµατούν εκεί. Αυτά έχουν αργιλοπυλώδη υφή, είναι 

πολύ πιο χουµικά, ενώ περιέχουν σηµαντικές ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου, που δίνει στα 

εδάφη τις βασικές ιδιότητες τους: pH >7, αργός ρυθµός ανοργανοποίησης του αζώτου, δράση 

ανταγωνιστική του Ca ως προς το Ρ, Κ, Μg  ή τα µικροστοιχεία, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζονται ελλείψεις τους. Ακόµη, παρόλο που το ανθρακικό ασβέστιο λειτουργεί σαν 

σφουγγάρι για τη συγκράτηση και απόδοση του νερού, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

εµφανίζεται σ’ αυτά πιο έντονα η έλλειψη υγρασίας.  

Β.2. Εδαφος vertisol foncι:           TRI 

To πειραµατικό αµπελοτεµάχιο TRI βρίσκεται στους πρόποδες λόφου, σε µικρή απόσταση από 

τις πλαγιές, µε αποτέλεσµα να δέχεται αποθέσεις κυρίως από λεπτόκοκκα υλικά. Οι χηµικές του 

ιδιότητες είναι πολύ ευνοϊκές: υπάρχει οργανική ουσία σε µεγάλο βάθος, ενώ το ποσοστό της 

αργίλλου και η Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων είναι αυξηµένα. Τα vertisols θεωρούνται τα 

πιο γόνιµα, σε περιοχές µε ζεστό κλίµα (7). 

Τα διαφορετικά εδαφικά προφίλ εµφανίζουν διαφορές και στα ριζικά προφίλ. Επισηµαίνουµε 

µόνο την παρουσία νεκρών ριζών στα ψευδοϋδρόµορφα εδάφη (Gi1, GAa, FI) και την σχεδόν 

οριζόντια ανάπτυξη τους στα εδάφη τύπου rendzines. Ενδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση ότι 

τα ριζικά συστήµατα δεν εµφανίζονται να αναπτύσσονται επιφανειακά (πάνω από 40 cm), όπως 

συµβαίνει σε αµπελώνες που αρδεύονται. 
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Τα διαφορετικά εδάφη παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές και ως προς την υγρασιακή 
κατάσταση τους, όπως φαίνεται από τα υγρασιακά προφίλ τους, σε διάφορες χρονικές στιγµές 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού  1996. Επισηµαίνουµε µόνο ότι ο υδρόµορφος χαρακτήρας 
στα Gi1, GAa και FI, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι η διακύµανση των υγρασιακών 
προφίλ µέσα στο χρόνο είναι ελάχιστη. Στα Gi3, Gi4 και TRI εµφανίζεται η µεγαλύτερη 
διακύµανση των υγρασιακών προφίλ, γεγονός που συµβαδίζει µε το µεγάλο ποσοστό σε άργιλλο 
που περιέχουν 

1996:  

 
Σχήµα 3: Υγρασιακά προφίλ, στις 15/6, 27/7 και 16/8/1996. 

Συµπερασµατικά, από τη µελέτη του εδάφους, αναφέρουµε ότι  µεταξύ των αµπελοτεµαχίων 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές, ως προς την υγρασιακή και ανόργανη θρέψη των φυτών, 

που ελέγχονται κυρίως από τη γεωλογική σύσταση, το βάθος του εδάφους και το βαθµό εξέλιξης 

του, τη µηχανική σύσταση, τον τυχόν υδροµορφισµό και από την παρουσία του ανθρακικού 

ασβεστίου. Oι ετήσιες διακυµάνσεις της υγρασιακής κατάστασης του εδάφους είναι λιγότερο 

σηµαντικές από τις τοπικές διακυµάνσεις. Ο πιο γόνιµος αµπελώνας εµφανίζεται του Τριλόφου, 

αµέσως µετά του GΑa, ενώ ο λιγότερος γόνιµος αµπελώνας εµφανίζεται του Gi2.  Κύρια 

διαφορά µεταξύ των Gi1, Gi2, όπως και µεταξύ των  GAa, GAb είναι η υγρασιακή θρέψη. 

3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΥΤΩΝ 
Η δράση των φυσικών παραγόντων ενός αµπελώνα τελικά εκτιµάται µέσω των 

αποτελεσµάτων που έχει στη συµπεριφορά των φυτών (ποικιλία/υποκείµενο). 

3.1. Φαινολογικός κύκλος. 

Η εµφάνιση των διαφορετικών φαινολογικών σταδιών έχει ενδιαφέρον, όχι µόνο για την 

εκτίµηση της πρωίµησης του τρύγου, αλλά και για την κατανόηση της λειτουργίας των φυτών, 

στις συνθήκες του κάθε αµπελώνα (15). 
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Σχήµα 4:  Φαινολογικός κύκλος ανά πειραµατικό αµπελοτεµάχιο 

D=Εκβλάστηση   F=Ανθηση   AC=Σταµάτηµα της Αύξησης   V=Περκασµός   M=Ωρίµανση. 

Τα πειρ. αµπελοτεµάχια παρουσιάζονται  µε  υψοµετρική σειρά, από το πιο χαµηλό στο πιο 

υψηλό. 

Τα στάδια της Εκβλάστησης και της Ανθησης, συµβαδίζουν κατά βάση µε το υψόµετρο ενώ τα 

υπόλοιπα στάδια όχι. Συγκεκριµένα:  

α) στο Σταµάτηµα της Αύξησης (15) εµφανίζονται έντονα οι επιδράσεις του εδάφους: στα ΤRI 

και GAa εµφανίζεται αρκετά πιο καθυστερηµένα απότι στα υπόλοιπα, και τα τρία χρόνια  

(αυξηµένα αποθέµατα σε θρεπτικά στοιχεία και νερό). Ο υδρόµορφος χαρακτήρας του εδάφους 

στο Gi1 και GAa προκαλεί καθυστέρηση στο σταµάτηµα, ως προς τα Gi2 και GΑb.  Αυτές 

εµφανίζονται  ιδιαίτερα το 1994 (χρονιά έντονα ξηροθερµική) και λιγότερο κατά το 1995 

(χρονιά µε πολλές βροχοπτώσεις ως τον περκασµό). Στο FI η επίδραση της χρονιάς πάνω στο 

Σταµάτηµα της Αύξησης είναι πολύ φανερή (δεν αρδεύεται, υδροµορφισµός). 

β) H εµφάνιση του Περκασµού(=50%) φαίνεται να επηρεάζεται από την εµφάνιση του 

σταµατήµατος της αύξησης, αλλά και από τις κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν πριν από 

αυτόν: κατά το 1994 έχουµε τις µεγαλύτερες τοπικές διακυµάνσεις και το µεγαλύτερο διάστηµα 

µεταξύ Σ.της Α. και Περκασµού, ενώ κατά το 1996 αυτά ήταν πολύ µικρές (η ηλιοφάνεια κατά 

την αντίστοιχη περίοδο ήταν αρκετά πιο χαµηλή από τις άλλες χρονιές). Στα TRI και GAa 

έχουµε το µικρότερο διάστηµα µεταξύ του  Σ. της Α. και του Περκασµού. Μεταξύ των Gi1, Gi2, 

όπως και µεταξύ των GAa, GAb παρατηρούµε ότι η αυξηµένη υγρασιακή θρέψη µειώνει το 

διάστηµα του Σ. της Α. και του Περκασµού. 

γ) Το στάδιο «Ωρίµανση» ουσιαστικά αντιστοιχεί µε την ηµέρα τρύγου. Σχολιάζουµε εδώ ότι τα 

αµπελοτεµάχια Gi3 και Gi4  (rendizes) εµφανίζουν ξεκάθαρα µια τάση να έχουν τη µικρότερη 

διάρκεια µεταξύ Περκασµού και Ωρίµανσης. 
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το σταµάτηµα της αύξησης, ο περκασµός και  η 

ωρίµανση φαίνεται να αντανακλούν περισσότερο τις διαφορές µεταξύ των αµπελοτεµαχίων,  

που υπάρχουν στο έδαφος, όπως αυτές εκφράζονται κάθε χρονιά. 

3.2. Βλαστική παραγωγή και απόδοση σε σταφύλια. 

Οι φυσικές συνθήκες ενός αµπελώνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της 

ισορροπίας µεταξύ της βλαστικής παραγωγής και της απόδοσης σε σταφύλια.   Παραθέτουµε 

ενδεικτικά το βάρος ενός βλαστού και των βλαστών/στρέµµα (δείκτες ισχύος -6, 12), όπως και 

το βάρος ενός σταφυλιού και σταφυλιών/στρέµµα. Οι αποδόσεις σε σταφύλια εµφανίζονται 

κάτω από την όποια επέµβαση  αραίωσης του φορτίου των σταφυλιών. 

 
Σχήµα 5:: Μέσο βάρος ενός σταφυλιού και ενός βλαστού, σταφυλών/στρ. και βλαστών/στρ..  
Τα πειρ. αµπελοτεµάχια παρουσιάζονται  µε  υψοµετρική σειρά, από το πιο χαµηλό στο πιο 

υψηλό. 

α) Τα φυτά των TRI και GΑa παρουσιάζονται σαφώς πιο ισχυρά  και πιο παραγωγικά από τα 

υπόλοιπα, αφού όλα τα µεγέθη είναι αρκετά µεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των υπολοίπων 

αµπελοτεµαχίων. Στην κορυφαία θέση βρίσκεται το TRI (στο πιο χαµηλό υψόµετρο, vertisol). 

β) Το GAb, που βρίσκεται δίπλα στο GAa εµφανίζεται να έχει σαφώς µικρότερη από αυτό ισχύ, 

όπως και το Gi2 σε σχέση µε το Gi1 (διαφορά υγρασιακής θρέψης).  

γ) Πιο κάτω από το GA b, περίπου στο ίδιο επίπεδο εµφανίζονται τα αµπελοτεµάχια Gi1, Gi3, 

και Gi4 (κοινά στοιχεία: µικρό βάθος εδάφους και αυξηµένη υγρασιακή θρέψη, τουλάχιστον 

κατά την περίοδο της αύξησης της βλάστησης). 

δ) Το πειραµατικό αµπελοτεµάχιο Gi2 εµφανίζεται σταθερά µε πολύ χαµηλή ισχύ (µικρό βάθος 

εδάφους, µικρή υγρασιακή θρέψη). Αντίθετα το FI εµφανίζεται κατά το 1994 µε την πιο χαµηλή 

ισχύ, ενώ  κατά το 1995 όχι. 

199
6

0

100

200

300

400

500

600

TRI GA a GA b Gi2 Gi1 Gi3 Gi4 FI 
0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

Μ.Β. 
Βλ./στρ. 

Μ.Β. Στ/στρ. 
Μ.Β. 
βλ. 

Μ.Β.σταφ. 

199
5

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

TRI GA a GA b Gi2 Gi1 Gi3 Gi4 FI
0

500

1000

1500

2000

2500

Μ.Β. 
Βλ./στρ. 

Μ.Β. Στ/στρ.

Μ.Β. Μ.Β.σταφ.



 150

Συµπερασµατικά αναφέρουµε ότι τα TRI και GAa  εµφανίζονται σαν τα πιο ισχυρά, 

ενδιάµεσα τα Gab, Gi1, Gi3 και Gi4, ενώ λίγο πιο κάτω βρίσκονται τα Gi2 και FI, µε το 

τελευταίο να επηρεάζεται πάρα πολύ από τη χρονιά. Η ίδια εικόνα ισχύει γενικά και για την 

παραγωγή σταφυλιών, µε µια πιο αυξηµένη σχέση βλαστικής παραγωγής/παραγωγής σταφυλιών 

στα GAa και GAb. 

4. ΠΟΡΕΙΑ ΩΡΙΜΑΣΗΣ. 
Κατά την πορεία ωρίµασης µας ενδιέφεραν, οι διαφορές που εµφανίζονται όχι µόνο στα 

συστατικά του σαρκώµατος, αλλά και των φλοιών, όπως και των γιγάρτων. Παρουσιάζουµε 

ενδεικτικά  το µέσο βάρος 200 ραγών, τη συγκέντρωση των σακχάρων, της ολικής οξύτητας,  το 

δείκτη Ολικών Ανθοκυανών ΑpH1 και το δείκτη Ωριµότητας Γιγάρτων Mp (µ. Glories, - 10). 

Είχαµε την τύχη οι τρεις τρύγοι να γίνουν σε αρκετά διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες: 1994= 

έντονα ξηροθερµικές συνθήκες, 1995= πολλές βροχές ως τον περκασµό, 1996= πολλές βροχές 

µετά τον περκασµό .
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Πίνακας 1:  Πορεία του βάρους των ραγών, της συγκέντρωσης των σακχάρων  και  

  της ολικής οξύτητας των σταφυλών. 

  Μ.Β. 200 ρ. (g)   Σ (g/l)     Ο.Ο.(g/l σε θειικό οξύ) 
1994 Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI 
20.08 411 371 420  374 322 433 320 187 201 162  193 195 201 168 6,8 6,6 6,4  6,3 6,2 6,0 7,2 
05.09 399 371 369  421 376 386 261 217 230 211  215 218 234 205 5,5 5,2 5,5  5,0 5,1 5,1 5,7 
15.09 321  387  389 357  252 242  226  244 262  252 4,6  4,7  4,9 4,6  5,0 
1995 Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI 
20.08 391 341 451 369 360 333 391 377 166 169 172 180 139 152 171 139 7,8 7,2 8,5 7,8 7,3 8,5 7,9 10,0
05.09 488 362 462 396 363 371 390 427 194 213 195 200 210 202 190 174 6,8 6,0 6,3 5,7 5,7 6,2 6,0 7,9 
15.09 414 307 397 345 387 311 391 421 215 234 207 224 226 239 210 214 5,8 5,2 6,1 5,1 5,4 5,1 5,7 6,4 
20.09 386  471 306   341 415 231  200 226   223 217 5,1  5,8 4,9   5,8 6,4 
25.09 352  464     429 221  216     217 4,6  5,1     6,0 
1996 Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI Gi1 Gi2 GAa GAb Gi3 Gi4 TRI FI 
25.08 335 315 390 309 337 359 392 410 187 196 182 194 196 194 180 166 10,8 10,1 11,1 9,3 10,4 10,2 10,3 12,3
10.09 395 306 440 297 343 321 379 368 203 214 193 208 220 220 189 204 9,0 8,3 9,3 7,4 8,3 8,3 9,7 8,4 
15.09 378 273 406 303 381 336 408 442 218 214 202 222 218 230 204 196 8,5 8,2 9,2 7,2 8,4 8,1 8,9 9,7 
25.09 345 281 430 309 321 291 391 397 220 218 216 216 230 235 217 216 8,3 7,4 8,5 6,4 7,6 7,6 7,0 8,5 

 

1) To µεγαλύτερο βάρος ραγών εµφανίζεται κατά το 1995, ενώ οι ετήσιες διακυµάνσεις του 

µέσου βάρους των ραγών φαίνεται να είναι λιγότερο σηµαντικές από τις τοπικές. Τα  Gi1 και 

GAa έχουν πιο µεγάλες ράγες από τα Gi2 και GAb (διαφορά υγρασιακής θρέψης). Τα Gi3 και 

Gi4 εµφανίζουν παρόµοια εξέλιξη στην πορεία του βάρους των ραγών, ενδιάµεσα στα Gi1 και 

Gi2, µε το Gi4 να έχει τις µεγαλύτερες ράγες µεταξύ τους (διαφορά υποκειµένου). Το ΤRI  

εµφανίζει σταθερά µεγάλο βάρος ραγών, χωρίς µεγάλες αυξοµειώσεις, ενώ το FI  επηρεάζεται 

περισσότερο από όλα τα πειρ. αµπελοτεµάχια,  από τα χαρακτηριστικά της χρονιάς: το 1994 

εµφανίζει πιο µικρές ράγες, ενώ το 1995, εµφανίζει ράγες πολύ µεγαλύτερες από του TRI. 

2) Η ωρίµανση του σαρκώµατος φαίνεται να συµφωνεί µε τη λογική της πορείας του βάρους 

των ραγών: π.χ.  τα Gi1 και GAa εµφανίζονται γενικά πιο καθυστερηµένα  από τα Gi2 και GAb. 

Και τις τρεις χρονιές, ο ρυθµός συγκέντρωσης των σακχάρων των Gi3 και Gi4 εµφανίζεται πολύ 

πιο γρήγορος από τα υπόλοιπα. Τα δύο πειραµατικά αµπελοτεµάχια TRI και FI εµφανίζουν κατά 

το 1996 προβλήµατα ωρίµανσης, ενώ το FI εµφανίζει προβλήµατα ωρίµανσης και κατά το 1995. 

Αντίθετα, κατά το 1994, εµφανίζει πολύ γρήγορο ρυθµό συγκέντρωσης σακχάρων. 

 



 152

Πίνακας 2:  Πορεία φαινολικής ωρίµασης των σταφυλών. 

 ∆.Α.Τ. (%)   ApH 1 (mg/l)    Mp (%) 
1994 Gi

1 
Gi
2 

Gi
3 

Gi
4 

GA
A 

GA
B 

TRI FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI 

30.08 11,0 12,1 11,8 11,8 11,0  11,7 10,8 229,3 476,2 357,1 371,1 334,4  327,4 491,9 79,0 60,5 71,6 73,2 70,5  73,4 68,7
05.09 12,3 12,8 12,1 12,2 12,0  12,9 11,7 416,6 490,2 418,4 455,2 418,4  336,1 528,7 71,8 61,6 71,8 74,2 65,7  68,5 68,8
15.09 13,0  13,4 14,2 12,6   13,8 516,4  409,6 435,9 378,1   843,8 66,9  72,4 74,6 68,0   61,6

1995 Gi
1 

Gi
2 

Gi
3 

Gi
4 

GA
A 

GA
B 

TRI FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI 

30.08 11,4 12,1 11,4 11,7 10,6 10,8 10,7 10,4 255,6 407,9 278,4 353,6 189,1 280,1 133,1 162,8 78,0 60,3 77,5 73,1 75,9 72,0 81,2 85,0
05.09 11,2 11,7 11,9 11,6 11,2 11,5 11,0 10,2 313,4 400,9 448,2 583,0 385,1 379,9 231,1 316,9 70,8 64,0 65,1 63,9 70,8 76,0 70,9 73,5
15.09 12,1 13,0 12,6 12,9 11,8 12,6 11,9 12,1  267,8 346,6 465,7 322,1 369,4 157,5 217,1  65,4 67,7 67,5 67,1 71,0 74,0 80,9
20.09 12,3    11,5 12,7 12,5 12,2      381,6 280,1 276,6      65,8 64,9 73,7
25.09 12,4    12,2   12,2 507,7    420,1   271,3 64,0    65,0   72,8

1996 Gi
1 

Gi
2 

Gi
3 

Gi
4 

GA
A 

GA
B 

TRI FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI Gi1 Gi2 Gi3 Gi4 GA
A 

GA
B 

TR
I 

FI 

30.08 11,3 11,5 11,6 12,0 11,2 11,8 10,9 11,3 169,8 236,3 168,8 202,2 147,9 270,5 81,4 178,6 86,0 77,0 90,0 88,0 83,6 82,2 88,8 84,9
15.09 12,5 12,7 12,5 13,1 11,5 12,7 11,7 11,2 198,7 224,1 220,8 252,1 168,9 219,7 115,5 126,9 88,0 82,0 87,0 85,0 84,7 84,1 83,7 88,0
20.09   13,1 13,4  12,3     198,3 206,6  235,5     80,0 81,0  79,3   
25.09 12,6 12,7   12,3  12,4 12,3 206,6 217,1   176,8  102,4 182,1 82,0 80,0   78,5  86,5 84,2

3) Η Ολική Οξύτητα εµφανίζεται αυξηµένη στα πειραµατικά αµπελοτεµάχια που εµφανίζουν 

αυξηµένα υγρασιακά αποθέµατα (Gi1, GAa και FI), ενώ εµφανίζεται συνολικά πιο  αυξηµένη 

κατά το 1996  (χρονιά µε αρκετές υδατοπτώσεις κατά την πορεία ωρίµανσης).  

4) Οι ανθοκυάνες των Gi1 και GAa εµφανίζονται µικρότερες απότι των Gi2 και GAb, ενώ των 

Gi3 και Gi4 βρίσκονται συνήθως ενδιάµεσα. Οι ανθοκυάνες του FI εµφανίζονται το 1994 πολύ 

µεγαλύτερες από των υπολοίπων  (χρονιά που τα σταφύλια του έχουν ωριµάσει πολύ). Στις 

υπόλοιπες χρονιές, το FI εµφανίζεται µε λιγότερες ανθοκυάνες από τα υπόλοιπα, πάντα όµως µε 

περισσότερες από το ΤRI.  

5) Παρόλο που, ορισµένες φορές, προχωρήσαµε σε αυξηµένο ∆.Α.Τ. (πάνω από 12.5), δεν 

εµφανίζεται σταθερή πτώση των ανθοκυανών. Αντίθετα, εµφανίζεται συχνά σηµαντική αύξησή 

των. 

6) Αρκετές διακυµάνσεις εµφανίζουν οι ανθοκυάνες κατά το 1995, ακολουθώντας και τις 

αυξηµένες διακυµάνσεις των σακχάρων και του µέσου βάρους των ραγών. Συνολικά µειωµένες 

εµφανίζονται κατά το 1996, ενώ αυξηµένες εµφανίζονται κατά το 1994. 

7) Η συµµετοχή των ταννινών των γιγάρτων, όπως εµφανίζεται από το δείκτη Μp, έχει γενικά 

πτωτική τάση, όσο προχωρούµε στην ωρίµαση. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του FI,  και στα 

τρία έτη. 
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Και στην πορεία ωρίµανσης των σταφυλιών επιβεβαιώνεται ότι τα διαφορετικά 

αµπελοτεµάχια ανταποκρίνονται διαφορετικά στις ετήσιες κλιµατικές συνθήκες, που τείνουν να 

δώσουν κοινά χαρακτηριστικά στα σταφύλια. Συγκεκριµένα, τα TRI, και FI διαφοροποιούνται 

πολύ, κάτω από την επίδραση της χρονιάς, ακολουθούµενα από τα  Gi1,GAa.  Αντίθετα, τα 

Gi2,GAb, όπως και τα Gi3, Gi4 εµφανίζονται µε το µικρότερο βαθµό επηρεασµού από τις 

ετήσιες κλιµατικές συνθήκες.  

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ 

Η τελική εκτίµηση των διαφορών µεταξύ των πειρ. αµπελοτεµαχίων γίνεται βέβαια στα 

χαρακτηριστικά των παραγόµενων οίνων. Βασικό µέσο για την εκτίµηση τους ήταν τα σχόλια 

γευστικών δοκιµών (που έγιναν στο Bordeaux,  στη Νάουσα και στη Θεσσαλονίκη). 

Οι σχολιασµοί που αφορούν το χρώµα επιβεβαίωσαν τη σηµασία της υγρασιακής θρέψης 

(µεταξύ των Gi1 G2 και GAa, GAb), όπως και της χρονιάς (π.χ. FI).
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Πίνακας 3:  Σχόλια γευστικών δοκιµών, που αφορούν  το χρώµα. 

 Gi1 Gi2 GΑa GΑb Gi3 Gi4 ΤΡΙ FI 
1994 καλό πολύ 

καλό 
καλό  καλό καλό µέτριο το πιο 

σκούρο 
 για το 

‘94 
1995 

 
λιγότερο 
από Gi2 

το πιο 
σκούρο, 
πιο 

βιολετί 
από Gi1 

ίδιο µε 
Gi1 

πολύ 
σκούρο, 
ίδιο µε 

Gi2 

έντονο, 
σκοτεινό

έντονο, 
ίδιο µε 

Gi3 

ελαφρύ λαµπερό, 
ανοιχτό 
κοκκινο-
κερασί, 

1996 µέτριο πολύ 
καλό 

µέτριο πολύ 
καλό 

 ίδιο µε 
Gi2 

πολύ 
καλό 

πολύ 
καλό 

λίγο µέτριο 

 
Και στις αναλύσεις των οίνων, διαπιστώνουµε ότι η εικόνα παραµένει στα ίδια πλαίσια: 

 

Σχήµα 6: Xρωµατικές αναλύσεις οίνων εσοδείας 1995 (αναλύσεις  20-5-96)  

και  εσοδείας 1996 (αναλύσεις 30-12-96).  

α) κατά το 1995, τα Gi2 και GAb εµφανίζουν αυξηµένα ποσοστά ανθοκυανών, αυξηµένη 

ένταση χρώµατος (που δικαιολογείται και από τον αυξηµένο δείκτη Ιονισµού), όπως και 

αυξηµένη δυνατότητα παλαίωσης του χρώµατος (αυξηµένος δείκτης P.V.P.). Τα Gi3 και Gi4 

εµφανίζουν λιγότερες ανθοκυάνες, όµως η ένταση του χρώµατος, σε συµφωνία µε το δείκτη 

Ιονισµού και το δείκτη P.V.P. είναι αρκετά υψηλά. To TRI εµφανίζει περίπου τις ίδιες 

ανθοκυάνες, αλλά όλες τις άλλες ενδείξεις αισθητά µειωµένες. Το FI εµφανίζεται µε αρκετές 

ανθοκυάνες, αλλά οι υπόλοιπες ενδείξεις είναι µειωµένες, εκτός του δείκτη P.V.P.  

β) κατά το 1996, οι ανθοκυάνες είναι σχετικά αυξηµένες στα Gi2, GAb, Gi3 και Gi4, όπου 

εµφανίζεται και λίγο πιο µεγάλη και η ένταση του χρώµατος. Ο δείκτης Ιονισµού φαίνεται να 

βρίσκεται στα ίδια περίπου όρια µε το 1995, ενώ ο δείκτης P.V.P. είναι παντού χαµηλός ως 

µέτριος.  
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Από τα σχόλια ως προς τα αρώµατα, σηµειώνουµε τη διαφορά, που εµφανίστηκε και τις 3 

χρονιές, µεταξύ της οµάδας των αµπελοτεµαχίων που βρίσκονται πάνω σε σχιστόλιθους και των 

υπολοίπων: στα πρώτα τονιζόταν πολύ περισσότερο ο φρουτώδης χαρακτήρας των αρωµάτων 

του Ξινόµαυρου, ενώ στα δεύτερα κυριαρχούσαν  πιο γλυκά αρώµατα. 

Πίνακας 4:  Σχόλια γευστικών δοκιµών, που αφορούν  το άρωµα. 

 Gi1 Gi2 GΑa GΑb Gi3 Gi4 ΤΡΙ FI 
1994 µέτριο, 

κυρίως 
φρουτώδες 

καλής 
έντασης 
και 

φινέτσας,  
το πιο 
έντονα 

φρουτώδε
ς 

καλής 
έντασης, 
κυρίως 

φρουτώδες

 καλής 
έντασης, 
κυρίως 
γλυκά 

αρώµατα 
(µαρµελά-
δα, µέλι) 

καλής 
έντασης, 
κυρίως 
γλυκά 

αρώµατα 

σύνθετο, 
φρούτα 
πάθους, 

µπανάνα, 

καλής 
έντασης, 
κυρίως 

φρουτώδες

1995 
 

µέσο, 
κυρίως 

φρουτώδες 

ευχάριστο, 
καλής 
έντασης,  
κυρίως 

φρουτώδες 
µαστίχα 

µικρής 
έντασης 
κυρίως 

φρουτώδες

έντονο, 
θυµίζει 
πολύ το 

Gi2 
κυρίως 

φρουτώδες

κλειστό, 
κυρίως 
γλυκά 

αρώµατα 
(µαρµελά-

δα) 

κλειστό, 
ίδιο µε Gi3

πλούσιο 
σύνθετο, 
φρούτα 
πάθους, 

µπανάνα, 
βιολέτα 

µέσο, 
κυρίως 

φρουτώδες

1996 µέσο, 
κυρίως 

φρουτώδες 

πολύ 
καλό, 
κυρίως 

φρουτώδες 
µαστίχα 

κυρίως 
φρουτώδες 

( litsi) 

πολύ 
καλό, 
κυρίως 

φρουτώδες 
(litsi) 

µέτριο, 
µαρµελάδ

α 
δαµάσκη-
νο, ζωικά

µέτριο µέτριο, 
πολύ 

σύνθετο,  
µπανάνα, 
βιολέτα, 

µέτριο, 
κυρίως 

φρουτώδες 

 
Μεταξύ των αµπελοτεµαχίων, υπήρξαν διαφορές και ως προς τη γεύση, οι οποίες τόνισαν για 

µια ακόµη φορά τη σηµασία της υγρασιακής θρέψης. 
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Πίνακας 5:  Σχόλια γευστικών δοκιµών, που αφορούν  το γευστικό σύνολο. 

 Gi1 Gi2 GΑa GΑb Gi3 Gi4 ΤΡΙ FI 
1994 αδύνατο, 

υδαρές 
Πολύ 
καλή  
δοµή, 

ισόρροπο 

καλό, 
ισόρροπο

 µαλακό, 
γλυκό 

µαλακό, 
γλυκό 

γλυκό, 
ευχάριστο 

λίγο όξινο, 
σκληρό, 

1995 
 

καλύτερο 
σώµα από 

FI,  
έντονη 
παρουσία 
ταννινών 

Καλή 
δοµή, 
καλές 

ταννίνες. 
Το αρωµ. 
δυναµικό   
φαίνεται 
και στο 
στόµα.  

Φαίνεται 
ικανό για 
παλαίωση 

ελαφρύ, 
αδύνατο,  
µικρής 

διάρκειας
Ταννίνες 
πικρές, 
χορτώδες

καλή δοµή, 
πλούσιο, 
καλή 

ισορροπία 
µε έντονες 
και καλές 
ταννίνες 

Έντονη 
παρουσία 

µελιού 
(υπολ. 

σάκχαρα ) 
µαλακές, 
στρογγυλέ
ς ταννίνες

ίδιο µε 
Gi3, 

περισσό-
τερα υπολ.
σάκχαρα 

ζεστό, 
ευχάριστο, 
όχι αρκετά 
λιπαρό 
µακριά 
επίγευση,  

ανισόρροπο
χορτώδες, 
υπολείπεται 
σε σώµα, 
ξηρές 
ταννίνες 

1996 Καλό 
σώµα, 

ισορροπο 

Πολύ καλή 
ισορροπία, 
διάρκεια 
στο στόµα 

µέτρια 
δοµή 

Πολύ καλή 
ισορροπία, 
διάρκεια 
στο στόµα

Καλή 
ισορροπία, 
µαλακές 
ταννίνες, 

µέτρια 
διάρκεια 
στο στόµα

ίδιο µε 
Gi3 

πολύ καλό 
για ροζέ, 
ισόρροπο, 
καλή 
δοµή, 
µικρή 

διάρκεια 

Λίγο όξινο 
και στιφό, 

µικρή 
διάρκεια 

Από τις αναλύσεις των οίνων, παραθέτουµε αυτές που αφορούν τις  ταννίνες, οι οποίες 

επηρεάζουν σηµαντικά το σύνολο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών: 

 
Σχήµα 6:  Αναλύσεις ταννινών και δεικτών τους, σε οίνους εσοδείας 1995 (αναλύσεις  20-5-96)  

και  εσοδείας 1996 (αναλύσεις 30-12-96).  
 
Και τις δύο χρονιές, τα Gi3 και Gi4 εµφανίζονται µε πολλές ταννίνες, οι οποίες έχουν 

αυξηµένο βαθµό πολυµερισµού (δ. ΗCl),  δηµιουργούν πολλά σύµπλοκα µε πολυσακχαρίτες 

(δ.αιθανόλης) και παρουσιάζουν σχετικά αυξηµένη ικανότητα παλαίωσης (δ. ζελατίνης).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στα τρία χρόνια πειραµατισµού, εντοπίσαµε αρκετές διαφορές µεταξύ των αµπελώνων 

πειραµατισµού, οι οποίες ελέγχθηκαν στον χρόνο, ενώ έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι 

αιτίες που τις δηµιουργούν: 

1) Ο πειραµατικός αµπελώνας του Τριλόφου εµφανίζεται µε αυξηµένα αποθέµατα σε 

ενέργεια, θρεπτικά στοιχεία και νερό. Το Ξινόµαυρο εκεί εµφανίζεται να είναι πολύ ζωηρό, 

µε πολύ αυξηµένες αποδόσεις σε σταφύλια. Τα σταφύλια του έχουν λίγες χρωστικές, ενώ 

σε χρονιές µε πολλές υδατοπτώσεις, εµφανίζει προβλήµατα ωρίµανσης. Και τα τρία  

χρόνια, εµφανίζει αρώµατα σύνθετα, πολύ διαφορετικά από των υπολοίπων. 

2) Ο πειραµατικός αµπελώνας της Φυτιάς εµφανίζεται µε τα πιο µειωµένα αποθέµατα σε 

ενέργεια, σχετικά χαµηλά αποθέµατα σε θρεπτικά στοιχεία, ενώ τα αποθέµατα σε νερό 

επηρεάζονται πολύ από τα χαρακτηριστικά του έτους. Το Ξινόµαυρο εµφανίζεται εκεί µε 

µειωµένη ισχύ και µικρές αποδόσεις σε σταφύλια, όπως και µε προβλήµατα ωρίµανσης. Τα 

χαρακτηριστικά των οίνων του,  επηρεάζονται πολύ από τα κλιµατικά χαρακτηριστικά του 

έτους. Σε χρονιές ξηροθερµικές, που φτάνει να ωριµάσει, εµφανίζει οίνους µε πολλές 

χρωστικές, όµως µε έντονη εµφάνιση των ταννινών. 

3) Στον πειραµατικό αµπελώνα του Γιαννακοχωρίου, εµφανίζονται τρια διαφορετικά 

οικοσυστήµατα. Τα Gi3 και Gi4 εµφανίζονται µε πολύ κοινά χαρακτηριστικά. Τα 

χαρακτηριστικά των οίνων τους είναι ότι παρουσιάζουν µικρές διακυµάνσεις από χρονιά σε 

χρονιά: έχουν αρκετό χρώµα, ευχάριστα γλυκά αρώµατα και «καλές» ταννίνες.  Αντίθετα,  

στα δύο άλλα (Gi1 και Gi2).  εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές και µεταξύ τους, και µε 

τα δύο άλλα του Γιαννακοχωρίου. Οι διαφορές µεταξύ τους οφείλονται στη διαφορετική 

υγρασιακή θρέψη: το Gi2 εµφανίζεται  µε πιο αυξηµένα χρώµατα, ικανά για παλαίωση, πιο 

ισορροπηµένο και µε πιο καλή δοµή, ικανό γενικά για παλαίωση. Αυτή η διαφορά όµως 

δεν εµφανίζεται κάθε χρονιά  µε την ίδια σηµασία. 

4) Ο υδρόµορφος χαρακτήρας του εδάφους ήταν ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης των 

GAa και GΑb,  στον αµπελώνα της Γάστρας. Σε γενικές γραµµές, τα δύο αυτά 

συµβαδίζουν µε τα αντίστοιχα τους  Gi1 και Gi2 του Γιαννακοχωρίου, µε πιο έντονες όµως 

διαφορές µεταξύ τους και τα τρία χρόνια. 

Με την παρούσα εργασία, προσπαθήσαµε να παρουσιάσουµε όσο γίνεται περισσότερο τους 

διαφόρους τοµείς µιας µελέτης terroirs. Αν και µέσω µιας τέτοιας µελέτης επιβεβαιώνονται οι 

διαφορές στην τυπικότητα των οίνων, δεν είναι δυνατή πάντα η εξήγηση  των διαφορών αυτών. 

Οµως, µέσω αυτής αποκτάµε τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε να αναδειχτεί η τυπικότητα των 
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οίνων (π.χ. του Gi2 µε τα Gi3/Gi4),  να µεγιστοποιηθεί όπου και όποτε χρειάζεται (π.χ. µε τον 

έλεγχο της ζωηρότητας και του φορτίου στα GAa και TRI), αλλά και να προσαρµόσουµε τις 

τεχνικές οινοποίησης (π.χ. διαφορετικός αριθµός γυρισµάτων, ανάλογα µε την επίδραση του 

τόπου και του έτους). Επίσης, µπορούµε να εκτιµήσουµε την προσαρµοστικότητα µιας ποικιλίας 

σε ένα τόπο (π.χ. στο FI ταιριάζει καλύτερα µια πιο “πρώιµη” ποικιλία). 

Κλείνοντας, σηµειώνουµε ότι η δυνατότητα εµφάνισης διαφορετικών τυπικών οίνων µέσα στο 

εσωτερικό µιας ζώνης παραγωγής οίνων Ο.Π.Α.Π έχει να κάνει άµεσα µε την ποικιλοµορφία 

του κλίµατος, του εδάφους, αλλά και των ποικιλιών. Η µεγάλη ποικιλία ôïõò, που υπάρχει στη 

χώρα µας, είναι συγκριτικό µας πλεονέκτηµα και χρειάζεται να προβάλλεται. 
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Φορτίο πρέµνων στην ποικιλία ξινοµαυρο. Επίδραση των τεχνικών µείωσης του φορτίου 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων 

 
Ε.Ταζογλίδου1, Α. Γκουλιώτη2, Ι. Βογιατζής1  
1.  I. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 
2.  ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο έλεγχος των αποδόσεων αποτελεί µια αναγκαιότητα στην αµπελουργία που απευθύνεται 

στην παραγωγή προιόντων ποιότητας. Επιπλέον σήµερα, στις νοµοθεσίες των Ονοµασιών 

Προέλευσης και των Τοπικών οίνων, υπεισέρχεται η έννοια του ορίου παραγωγής ανα στρέµµα, 

πέραν του οποίου η ποιότητα και η τυπικότητα των οίνων δεν ανταποκρίνονται στις ελάχιστες 

απαιτήσεις. 

Η θετική επίδραση των χαµηλών αποδόσεων στην ποιότητα είναι βέβαια γνωστή στους 

παραγωγούς από πολύ παλιά. Το θέµα είναι να υπάρχουν στοιχεία ώστε να υποδεικνύονται στον 

αµπελουργό πρακτικές ελέγχου της απόδοσης, οι οποίες να έχουν αποτελεσµατικότητα και 

µικρό κόστος. 

Για την ποικιλία Ξινόµαυρο που καλλιεργείται στη ζώνη της Νάουσας, η επίδραση του 

φορτίου των πρέµνων στην ποιότητα των οίνων Ο.Π.Α.Π. Νάουσα, µελετήθηκε από το 

Ινστιτούτο Οίνου την περίοδο 1987 - 1989 (1,2). Στη βάση των αποτελεσµάτων των εργασιών 

αυτών, που παρουσιάσθηκαν στο 1ο Οινολογικό Συνέδριο, µελετήσαµε την επίδραση ωρισµένων 

καλλιεργητικών επεµβάσεων που εφαρµόζονται για την µείωση του φορτίου, στα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των οίνων. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
Ο πειραµατισµός υλοποιήθηκε τα έτη 1992, 1993 και 1994, στο ίδιο τµήµα του αµπελώνα της 

Εταιρίας Ι. Μπουτάρης & Υιός Α.Ε., που βρίσκεται στην περιοχή Γιαννακοχωρίου της ζώνης 

του ΟΠΑΠ Νάουσα. Τα χαρακτηριστικά του αµπελοτεµαχίου είναι τα ακόλουθα : 

• Συνολική έκταση : 23,4 στρέµµατα 

• Υψόµετρο : 255µ. 

• Κλίση : 8.5% 

• Έκθεση : Βορειοανατολική  

• Προσανατολισµός γραµµών : ΝΑ->Β∆ 

• Έτος φύτευσης : 1970 

• Υποκείµενο : 110R 
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• Αποστάσεις φύτευσης : 2,0Χ1,25µ 

• Πυκνότητα φύτευσης : 400φυτά /στρ. 

• Σχήµα διαµόρφωσης : αµφίπλευρο γραµµοειδές Royat 

• Aριθµός κεφαλών ανα πρέµνο : 4 

• Μηχανική σύσταση : Αµµοαργιλοπηλώδες 

 

Οι επεµβάσεις πραγµατοποιούνταν σε διάφορα στάδια του βλαστικού κύκλου του φυτού, σε 

έκταση ενός στρέµµατος κάθε φορά. Εκτός από τον µάρτυρα, ήταν οι παρακάτω : 

• Kλάδευµα 2/1 εναλλάξ ανα κεφαλή (αφαίρεση νεαρών βλαστών 2-5 εκατοστών) 

• Αραίωµα στην άνθηση (αφαίρεση ταξιανθιών στην πλήρη άνθηση) 

• Αραίωµα στην καρπόδεση (αφαίρεση σταφυλιών στο στάδιο του µπιζελιού) 

• Αραίωµα στον περκασµό (αφαίρεση σταφυλιών στο µέσο του περκασµού) 

• Αυστηρό αραίωµα (αφαίρεση σταφυλιών και διακλαδώσεων στα στάδια καρπόδεσης    και 

περκασµού όπως αναφέρονται παραπάνω) 

 

Τα κλιµατολογικά δεδοµένα συλλέχθηκαν από µετεωρολογικό σταθµό που ευρίσκετο εντός 

του αµπελώνα πειραµατισµού. 

Παρακολουθήθηκε η πορεία ωρίµανσης (Βάρος Ραγών, ∆υναµικός Αλκοολικός Τίτλος, Ολική 

Οξύτητα και Ανθοκυάνες) και η συγκοµιδή αποφασιζόταν ανάλογα µε το επίπεδο ωριµότητας. 

Η µέτρηση της παραγωγής γινόταν µε ζύγιση του συνόλου των σταφυλιών του αµπελοτεµαχίου 

πειραµατισµού. 

Τα σταφύλια οινοποιούνταν υπο τις ίδιες ακριβώς συνθήκες : 

Ανοξείδωτες δεξαµενές των 300 λίτρων, θείωση του σταφυλοπολτού 70 mg/l, περιοδικές 

ανακυκλώσεις του γλεύκους και διαβροχή των στεµφύλων, αλκοολική ζύµωση µε αυτόχθονα 

πληθυσµό και θερµοκρασία  25-27οC. Ο διαχωρισµός του γλεύκους γινόταν µε κριτήριο τον 

δείκτη φαινολών (d280). Οι οίνοι θειώθηκαν µετά το τέλος της ζύµωσης και εµφιαλώθηκαν µετα 

από δύο αερισµούς και χωρίς να πραγµατοποιηθεί µηλογαλακτική ζύµωση. 

Οι κλασσικές αναλύσεις έγιναν σύµφωνα µε τις µεθόδους του O.I.V. (3), ενώ 

προσδιορίσθηκαν και οι δείκτες Glories(4) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1.ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ I.ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 1992 1993 1994 

Mήνες T m T 
maxi 

Tmin
i 

Pp HRm T m T 
maxi

Tmin
i 

Pp HRm T m T 
maxi 

Tmin
i 

Pp HRm

Ι 5 20 -6.5 32.5 64 4.3 18.5 -10.7 45 66 7.2 17 -3.8 169 77.3
Φ 6.2 20 -7.5 3 55.2 3.5 23 -7.2 34 64.5 5.9 18.6 -2.7 179.5 80.2
Μ 9.8 21.5 -2.3 10 58.6 9.1 26.5 -4.5 49 65 11.7 23 -1 18.5 64.1
Α 14.2 27.2 1.5 198.5 67.3 14.7 25.5 0.8 14 56.3 15.5 26.2 3 71.5 65.5
Μ 18.5 29 6.5 53.5 60.5 20 32 7 71 63.4 21 33.8 7.5 60 58.8
Ι 24 34.5 13 88.5 56.8 25.1 36 10.5 15.5 49.4 24.7 35 10.5 1.5 50.3
Ι 24.9 33.8 13.5 59.5 56.7 26.4 36.5 12.6 13.5 49.2 27.2 35.4 15 22.5 51.1
Α 27.8 35.5 16 0 52 26.5 39.5 11.8 2.5 52.4 27.2 40.5 14.5 21.5 54.3
Σ 20.9 32.5 8 2.5 61.8 22 34.5 7.8 7.5 55.2 25.3 34.4 12 1.5 52.9
Ο 16.8 27 7.5 100.5 75.8 18.1 32 5 55.5 70.8 16.8 30 6.5 74 75.2
Ν 11.2 24.5 -1 34 67.8 8 23.5 -1.5 158.5 84.2 10.1 23.6 -2.5 43.5 72.5
∆ 4.5 17.7 -7 58 73.6 7.9 21 -1.5 20.5 71.8 6.2 21.4 -5.5 66.5 67.9
Σύνολο   640.5     486.5     729.5  
Μ.Ο. 15.32 26.93 3.475  62.51 15.47 29.04 2.508  62.35 16.57 28.24 4.458  64.18
maxi 27.8 35.5 16 198.5 75.8 26.5 39.5 12.6 158.5 84.2 27.2 40.5 15 179.5 80.2
mini 4.5 17.7 -7.5 0 52 3.5 18.5 -10.7 2.5 49.2 5.9 17 -5.5 1.5 50.3
Τm    :  µέση θερµοκρασία, Pp    :  βροχοπτώσεις (χιλιοστά), HRm :  ηλιοφάνεια (ώρες) 

 
Το 1992 χαρακτηρίζεται από αρκετές βροχοπτώσεις και ευνοικές θερµοκρασίες έως τον 

περκασµό, γεγονός που ευνόησε την αύξηση των βλαστών και εποµένως την απόδοση. Επίσης, 

ευνοήθηκε και η πρώτη φάση της αύξησης των ραγών. Η περίοδος της ωρίµανσης (Αύγουστος - 

Σεπτέµβριος) ήταν ξηρική µε ψηλές σχετικά θερµοκρασίες. Γενικά ήταν χρονιά όψιµη, που 

χαρακτηρίστηκε από την µεγάλη ισχύ των πρέµνων, αποτέλεσµα του πολύ βροχερού 1991 κατά 

το οποίο απορροφήθηκαν οι λιπάνσεις των ξηρικών προηγούµενων χρόνων 1989 και 1990. 

Το 1993 είχαµε δροσερές θερµοκρασίες έως την εκβλάστηση µε αποτέλεσµα οψίµιση. Οι 

βροχοπτώσεις ήταν αρκετές έως την άνθηση, στην συνέχεια όµως ακολούθησε παρατεταµένη 

περίοδος ξηρασίας έως την ωριµότητα. Έτσι η παύση της βλάστησης ήλθε νωρίς 

αντισταθµίζοντας την αρχική οψίµιση. Οι θερµοκρασίες Αυγούστου - Σεπτεµβρίου ήταν καλές 

και η ωρίµανση ευνοήθηκε. 

Οι συνθήκες του 1994 µοιάζουν µε αυτές του 1993 - επαρκείς βροχοπτώσεις µέχρι την άνθηση, 

ξηροθερµικές συνθήκες έως τον τρυγητό - παρουσιάζουν όµως τις εξής διαφοροποιήσεις :  ο 

Μάρτιος ήταν πιο ζεστός και εποµένως η εκβλάστηση άρχισε πιο νωρίς, ο Σεπτέµβριος ήταν 

επίσης πιο ζεστός και η ωρίµανση καλύτερη, ενώ συνολικά η χρονιά ήταν πρώιµη. 
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Οι δύο τελευταίες χρονιές χαρακτηρίζονται από ξηροθερµικές συνθήκες, που µειώνουν την 

απόδοση των πρέµνων και ευνοούν την ωρίµανση των σταφυλιών. Το φαινόµενο αυτό ήταν πιο 

έντονο το 1994, χάρις στον έλεγχο των αζωτούχων λιπάνσεων που προκάλεσαν επιπλέον 

σταδιακή µείωση της ισχύος των πρέµνων. 

Σηµειώνεται ότι στο αµπελοτεµάχιο πειραµατισµού έγιναν τα έτη 1993 και 1994 δύο αρδεύσεις 

τους µήνες Ιούνιο και Ιούλιο. 
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Σχήµα 1 - Εξέλιξη βροχοπτώσεων ανά µήνα 
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Σχήµα 2- Εξέλιξη µέσης θερµοκρασίας ανά µήνα
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2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1992 

ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1992 
       

 Μάρτυρας Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη  2/1 στην στην στον για 
 αραιωµ. εναλλάξ άνθηση  καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.

Τρόπος  αφαίρεση αραίωµα αραίωµα αραίωµα αρ. σταφ. 
∆έσιµο& 

Επέµβασης  βλαστών σταφυλιών σταφυλιών σταφυλιών  Περκασµό 
Ηµεροµηνία  20/3 4/6 - 30%* 25/6 - 50% 5/8 - 50% 25/6 - 40% 
επέµβασης       5/8 - 40% 
Ηµεροµηνία 8/10 29/9 8/10 29/9 8/10 29/9 
τρυγητού       
Απόδοση κιλά 2050 1700 1300 1300 950 800 
ανα στρέµµα       
Απόδοση κιλά 5.12 4.25 3.25 3.25 2.37 2.0 
ανα πρέµνο       
* ποσοστό µείωσης 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ III. ΓΛΕΥΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1992 

       
 Μάρτυρας Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη  2/1 στην στην στον για 
 αραιωµ. Εναλλάξ άνθηση  καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.

∆ΑΤ* 11.1 11.5 11.4 11.9 11.6 12.2 
(% vol.)       
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 7.50 7.80 6.75 7.50 6.60 7.35 
(g/l ΤΡΥΓ.)       
pH 3.14 3.19 3.34 3.26 3.38 3.29 

       
ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ 9.4 8.8 8.3 9.4 8.7 8.5 
(g/l)       
ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ 1.4 2.1 1.6 2.7 1.5 2.0 
(g/l)       

* ∆υναµικός Αλκοολικός Τίτλος
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1992 

       
 Μάρτυρας Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη 2/1 στην στην στον για 
 αραιωµ. Έναλλάξ άνθηση  καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ. 
ΑΛΚΟΟΛΗ 11.1 11.6 11.6 11.9 11.5 12 
(% vol.)       
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 8.25 7.35 7.05 7.20 6.75 7.20 
(g/l Tρυγ.)       
pΗ 3.14 3.16 3.18 3.21 3.24 3.26 
∆Φ* (d280) 36 37 36 40 38 46 
Ένταση Χρώµατος 3.29 3.49 3.26 3.74 4.21 4.40 
Απόχρωση 0.51 0.56 0.54 0.54 0.52 0.50 
420% 31.6 33 32.5 32.1 31.4 32.2 
520% 61.4 59 60.1 59.4 60.6 59.5 
620% 7 8 7.4 8.5 8 8.3 
dA% 68.6 65.3 66.8 65.7 67.5 66.0 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ 186 198 187 228 225 283 
(mg/l)       
∆Ι% 25.7 22.7 23.8 22.4 25.5 20.3 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ 1.6 1.8 1.9 2.3 2.1 2.3 
(g/l)       
∆HCL% 33 30 37 43 46 48 
∆Αιθανόλης % 5 5 8 7 6 8 
* ∆είκτης Φαινολών 
 
Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα II, στο αµπελοτεµάχιο του πειραµατισµού 

έχουµε να κάνουµε µε µια πολύ µεγάλη απόδοση (µάρτυρας 2 τον./στρ.) η οποία απαιτεί 

επέµβαση. Η αφαίρεση βλαστών δεν είναι αποτελεσµατική ενώ οι επεµβάσεις στην άνθηση και 

τον περκασµό έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσµα. Πιο δραστικά όµως, επιδρά το αραίωµα στον 

περκασµό και ακόµη περισσότερο το “διπλό πέρασµα” στο δέσιµο και τον περκασµό. Όπως 

ήταν αναµενόµενο, τα ποσοστά αφαίρεσης φορτίου δεν αντιστοιχούν στην τελική µείωση της 

παραγωγής, το φυτό αναπληρώνει µεγάλο µέρος. 

H ηµεροµηνία τρυγητού προεβλέπετο να είναι η ίδια αλλά µια βροχή διέκοψε την συγκοµιδή, 

η οποία επαναλήφθηκε για τα υπόλοιπα δείγµατα (µάρτυρας, αραίωµα στην άνθηση, αραίωµα 

στον περκασµό) όταν υπολογίσθηκε ότι επανέκτησαν τον προ της βροχής ∆ΑΤ. Η ενδιάµεση 

αυτή βροχή φαίνεται να έχει επηρεάσει τα αποτελέσµατα ως προς την οξύτητα (πίνακας III), οι 

τάσεις όµως που παρατηρήθηκαν σε προηγούµενες εργασίες επιβεβαιώνονται (1,2). 

Τα στοιχεία του πίνακα IV επιβεβαιώνουν τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών  : 

• η µείωση του φορτίου προκαλεί αύξηση του αλκοολικού τίτλου και του pH  
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• αυξάνει επίσης την ένταση του χρώµατος και την περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες και 

συνολικά σε φαινολικά συστατικά.  

• οι οίνοι δεν παρουσιάζουν διαφορές ως προς την απόχρωση (%420,520,620, dA%) 

• έχουν µεγαλύτερες περιεκτικότητες σε ταννίνες και υψηλότερους δείκτες πολυµερισµού, 

πιθανό δείγµα καλύτερης ωριµότητας των γιγάρτων.  

Ως προς τα αποτελέσµατα της οινογευστικής, οι διαφορές µεταξύ µάρτυρα και αφαίρεσης 

βλαστών είναι µικρές, σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα δείγµατα όπου η θετική επίδραση της 

µείωσης του φορτίου αποτυπώνεται απόλυτα στην κατάταξή τους. Όσο πιο µειωµένη ήταν η 

παραγωγή ανα πρέµνο τόσο καλύτερα βαθµολογήθηκε ο οίνος (πίνακας II).  
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3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1993 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1993 

       
 Μάρτυρας Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη  2/1 στην στον για για 
 αραιωµ. Εναλλάξ  καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ. 

Τρόπος  αφαίρεση αραίωµα αραίωµα αραίωµα αραίωµα 
επέµβασης  βλαστών σταφυλιών σταφυλιών σταφυλιών & 

διακλαδώσεων 
σταφυλιών & 
διακλαδώσεων 

Ηµεροµηνία  18/3 24/6 - 50%* 25/7 - 50% 24/6 - 40% 24/6 - 40% 
επέµβασης     25/7 - 40% 25/7 - 55% 
Ηµεροµηνία 22/9 22/9 14/9 14/9 14/9 14/9 
τρυγητού       
Απόδοση κιλά 1700 1560 1200 1100 810 720 
ανα στρέµµα       
Απόδοση κιλά 4.25 3.9 3.0 2.75 2.0 1.8 
ανα πρέµνο   

* ποσοστό µείωσης 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI. ΓΛΕΥΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1993 

       
 Μάρτυρα

ς 
Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 

 µη  2/1 στην στον για για 
 αραιωµ. εναλλάξ καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ. 

∆ΑΤ (% vol.) 11.4 12.0 12.3 12.2 12.5 12.7 
       
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 8.60 8.30 8.30 8.00 7.70 7.50 
(g/l ΤΡΥΓ.)       
pH 3.10 3.11 3.13 3.14 3.15 3.16 

       
ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ 10.6 10.4 10.5 10.5 10.8 10.8 
(g/l)       
ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ 1.4 1.4 1.6 1.8 2.0 1.4 
(g/l)   
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ΠΙΝΑΚΑΣ VII. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1993 
 Μάρτυρας Κλάδευµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη 2/1 στην στον για για 
 αραιωµ. Εναλλάξ  καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ.

ΑΛΚΟΟΛΗ 12 12.3 13.1 12.9 13.4 13.8
(% vol.)       
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 8.3 7.7 7.5 7.5 7.7 7.0 
(g/l ΤΡΥΓ.)       
pH 3.23 3.26 3.25 3.26 3.30 3.30 
∆Φ (d280) 46 47 44 45 48 51 
Ένταση Χρώµατος 3.47 3.8 3.9 4.3 5.2 4.9 
Απόχρωση 0.6 0.57 0.55 0.52 0.55 0.6 
420% 34 33 33 31 32 33 
520% 57 58 59 61 59 58 
620% 9 9 8 8 9 9 
dA% 62 64 65 67 65 64 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ 210 206 243 250 270 260 
(mg/l)       
∆Ι% 15 18 20 23 24 23 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ 2.8 3 2.7 2.8 3.3 3.1 
(g/l)       
∆HCL% 7  -  18 26  -   -  
∆Αιθανόλης % 9.5 12.5 17 12 13.5 20 
∆Ζελατίνης % 62 62 66 60 68 62 
Κ (mg/l) 765 750 580 785 740 720 
 
 
Με βάση τα αποτελέσµατα του προηγούµενου χρόνου, το 1993 δεν επαναλάβαµε την 

επέµβαση κατά την άνθηση. Ένας επιπρόσθετος λόγος ήταν η δυσκολία εφαρµογής µιας τέτοιας 

επέµβασης. Προσθέσαµε όµως µια επιπλέον επέµβαση για πιο µειωµένη απόδοση, µε στόχο να 

ανιχνεύσουµε την ύπαρξη κατώτερου ορίου παραγωγικότητας, πέραν του οποίου θα είχαµε 

πτώση της ποιότητας. Επιπλέον, διαφοροποιήσαµε τις ηµεροµηνίες τρυγητού των δειγµάτων 

ώστε να πλησιάσουµε καλύτερα τις πραγµατικές συνθήκες. Έτσι, εφόσον µε την αραίωση 

παρατηρείται πρωίµιση, να δώσουµε την ευκαιρία στον µάρτυρα να ωριµάσει καλύτερα, όπως 

θα έκανε ο παραγωγός που δεν µειώνει το φορτίο. 

Παρατηρούµε και πάλι (πίνακας V) την αναποτελεσµατικότητα της αφαίρεσης βλαστών, ενώ 

το αραίωµα στον περκασµό δίνει επίσης ικανοποιητικά αποτελέσµατα και βέβαια το διπλό 

αραίωµα. Υπογραµµίζεται η κατά µία εβδοµάδα πρωίµιση των αραιωµένων δειγµάτων, που 

έφερε τον τρυγητό στο πρώτο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου, περίοδο λιγώτερο επικίνδυνη 

για βροχές από το δεύτερο, που είναι και η συνήθης περίοδος τρυγητού στην Νάουσα. 
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Εφαρµόζοντας διαφορετικές ηµεροµηνίες τρυγητού και παρατείνοντας την περίοδο 

ωρίµανσης των πρέµνων µε υψηλότερο φορτίο, συνεχίζουµε να παρατηρούµε τις ίδιες τάσεις 

στον ∆ΑΤ και την ολική οξύτητα (πίνακας VI), παρ’ όλο που στο pH και στα οργανικά οξέα δεν 

εµφανίζονται διαφορές.  

Οι διαφορές που παρατηρούνται στα αναλυτικά στοιχεία (πίνακας VII), είναι σηµαντικές ως 

προς τον αλκοολικό βαθµό, αλλά κυριώτερα ως προς το φαινολικό δυναµικό. Έχουµε 

περισσότερες ανθοκυάνες, µεγαλύτερους δείκτες ιονισµού και εντονότερο χρώµα. Αύξηση 

παρατηρείται και στον δείκτη αιθανόλης που αφορά τα σύµπλοκα των φαινολικών συστατικών 

µε πολυσακχαρίτες. Πρέπει να επισηµάνουµε ότι σύµφωνα µε την µεθοδολογία, ο διαχωρισµός 

του γλεύκους εγίνετο µε βάση τον δείκτη φαινολών (d280), έτσι οι µέρες παραµονής µε τα 

στέµφυλα για τον µάρτυρα και την αφαίρεση βλαστών ήταν 10, ενώ για τις υπόλοιπες 

επεµβάσεις ήταν 8. 

Με βάση τα αποτελέσµατα της οινογευστικής προέκυψαν τρείς κατηγορίες :  

α) Μάρτυρας. Τα κρασιά χαρακτηρίστηκαν ανοικτόχρωµα, λιγόσωµα, µε αρκετά ψηλή οξύτητα, 

µη ικανοποιητικού επιπέδου για τον ΟΠΑΠ Νάουσα. Η επέµβαση αφαίρεσης βλαστών 

εµφανίζει µικρές διαφορές στα αναλυτικά στοιχεία και την οινογευστική και εποµένως 

κατατάσεται στην ίδια κατηγορία µε τον µάρτυρα.  

β) Καρπόδεση - Περκασµός. Τα κρασιά παρουσιάζουν έντονο χρώµα, τυπικό άρωµα και σώµα, 

ικανοποιητικά για µια καλή-κλασσική Νάουσα. Μεταξύ των δύο προτιµήθηκε το αραιωµένο 

στον περκασµό ως πιο γεµάτο, πιο πλούσιο. 

γ) 800 - 600 κιλά. Οι επεµβάσεις αυτές, που µπορούν να χαρακτηρισθούν “ακραίες”, µας 

οδήγησαν σε οίνους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν εξαιρετικοί, µε πολύ έντονη έκφραση της 

ποικιλίας και µεγάλη επιδεκτικότητα παλαίωσης. Θεωρήθηκαν κρασιά υψηλής ποιότητας. 

Μεταξύ των δύο προτιµήθηκε η µεγαλύτερη απόδοση (800 κιλά) και παρ’όλο που η διαφορά 

τους είναι µικρή (120 κιλά). Το αποτέλεσµα αυτό θεωρήθηκε η πρώτη ένδειξη κατώτερου ορίου 

παραγωγικότητας στον συγκεκριµένο αµπελώνα.
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1994 

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1994 
       

 Μάρτυρας Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη στην στον για για 
 αραιωµ. καρπόδεση περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ. 

Τρόπος  αραίωµα αραίωµα αραίωµα αραίωµα 
επέµβασης  σταφυλιών σταφυλιών σταφυλιών & 

διακλαδ. 
σταφυλιών & 
διακλαδ. 

Ηµεροµηνία  21/6 - 30%* 26/7 - 30% 28/6 - 25% 28/6 - 25% 
επέµβασης    26/7 - 25% 26/7 - 40% 
Ηµεροµηνία 17/9 14/9 14/9 9/9 9/9 
τρυγητού      
Απόδοση κiλά 1380 1030 1050 820 680 
ανα στρέµµα      
Απόδοση κιλά 3.45 2.56 2.60 2.0 1.7 
ανα πρέµνο   
* ποσοστό µείωσης 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ IX. ΓΛΕΥΚΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1994 

       
 Μάρτυρας Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα 
 µη στην στον για για 
 αραιωµ. καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ. 

∆ΑΤ 13 13 13 13.2 13 
(% vol.)      
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 6.8 7.7 7.7 7.7 7.8 
(g/l ΤΡΥΓ.)      
pH 3.21 3.19 3.19 3.19 3.21 

      
ΤΡΥΓΙΚΟ ΟΞΥ 8.1 8.6 8.7 8.9 8.7 
(g/l)      
ΜΗΛΙΚΟ ΟΞΥ 1.76 1.90 1.80 2.2 2.0 
(g/l)   
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ΠΙΝΑΚΑΣ X. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1994 

      
 Μάρτυρας Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα Αραίωµα
 µη στην στον για για 
 αραιωµ.  Καρπόδεση  περκασµό  800 κλ/στρ.  600 κλ/στρ. 
ΑΛΚΟΟΛΗ 13.2 13.1 13 13.1 13
(% vol.)      
ΟΛ. ΟΞΥΤΗΤΑ 6.4 6.4 6.6 7.3 7.2 
(g/l ΤΡΥΓ.)      
pH 3.51 3.53 3.52 3.42 3.45 
∆Φ  (d280) 55 57 48 56 55 
Ένταση Χρώµατος 5.47 5.26 5.1 5.7 5.7 
Απόχρωση 0.53 0.57 0.52 0.58 0.58 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ 231 212 218 236 236 
(mg/l)      
∆Ι% 30.1 30 30 27.7 27.7 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ 3.5 4.1 3.4 4 4 
(g/l)      
∆Αιθανόλης % 9 13 11.2 8.5 8.5 
∆Ζελατίνης % 70 70 66 61 61 
 
 
Το 1994 εγκαταλείψαµε την επέµβαση αφαίρεσης των βλαστών 2/1 εναλλάξ αφού 

αποδείχθηκε η αναποτελεσµατικότητά της. Όπως φαίνεται στον πίνακα VIII, η απόδοση του 

αµπελώνα εµφανίζεται συνολικά µειωµένη σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια αφού η 

απόδοση του µάρτυρα και τα ποσοστά µείωσης που απαιτήθηκαν στις επεµβάσεις είναι 

µικρότερα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην µείωση της ισχύος των πρέµνων λόγω απουσίας 

αζωτούχων λιπάνσεων από το 1990 και στις ξηροθερµικές συνθήκες που επικράτησαν. Έτσι, ο 

µάρτυρας τρυγήθηκε σε κανονική ηµεροµηνία για την περιοχή (17) και σε καλή ωριµότητα (13 

∆ΑΤ), ενώ στις επεµβάσεις αυστηρού αραιώµατος, η πρωίµιση ήταν πρωτόγνωρη για την 

Νάουσα (τρυγητός 9 Σεπτεµβρίου). 

Στις αναλύσεις των γλευκών (πίνακας IX), παρατηρούνται µικρότερες τιµές στην ολική 

οξύτητα και τα οργανικά οξέα του µάρτυρα, σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα των 

προηγούµενων ετών. Η παράταση της περιόδου ωρίµανσης µε τις ψηλές θερµοκρασίες που 

επικράτησαν εξηγεί τις διαφορές. 

Οι διαφορές των αναλυτικών δεδοµένων των οίνων (πίνακας X) είναι µικρές, το ίδιο και η 

οινογευστική αξιολόγηση. Οι επεµβάσεις αυστηρού αραιώµατος εµφανίζουν εντονότερο χρώµα 

και περισσότερες ανθοκυάνες από τις δύο άλλες επεµβάσεις, όχι όµως και από τον µάρτυρα (236 
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έναντι 231). Είναι φανερό ότι, στις συνθήκες του πειραµατισµού, τα επίπεδα ωριµότητας του 

µάρτυρα και των επεµβάσεων πλησίασαν µεταξύ τους αρκετά.  

Έτσι, το αραίωµα στα 800 κιλά προτιµήθηκε από τους δοκιµαστές έναντι των 600 κιλών, 

επιβεβαιώνοντας το αποτέλεσµα του προηγούµενου έτους, ότι δηλαδή περαιτέρω µείωση της 

απόδοσης δεν βελτιώνει την ποιότητα. Στις κλιµατολογικές συνθήκες της χρονιάς και µε 

µειωµένη την ισχύ των πρέµνων, ο µάρτυρας είχε την δυνατότητα να ωριµάσει και να δώσει ένα 

κρασί που δεν ήταν υποδεέστερο από τις επεµβάσεις στην καρπόδεση και τον περκασµό. 

Ορισµένοι δοκιµαστές µάλιστα το χαρακτήρισαν ως τυπική Νάουσα. Οι οίνοι των “αυστηρών” 

επεµβάσεων (800 και 600 κιλά) εκτιµήθηκαν ως πιο µεγάλα κρασιά, µε αυξηµένη δυνατότητα 

παλαίωσης και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκφραση της ποικιλίας που δεν ήταν µέχρι τώρα 

γνωστή.  

Συµπερασµατικά, στις ξηροθερµικές συνθήκες της χρονιάς αυτής και στον συγκεκριµένο 

αµπελώνα (πυκνότητα 400 φυτά/στρέµ.), η µείωση φορτίου δικαιολογείται στην περίπτωση 

παραγωγής ενός οίνου µε υψηλή προστιθέµενη αξία (π.χ. της κατηγορίας “ Κτήµα”) που να 

αντισταθµίζει την µειωµένη παραγωγή. Αντίθετα, για την παραγωγή ενός κλασικού ποιοτικού 

Νάουσα, µπορούν να διατηρηθούν ακόµα και οι υψηλότερες αποδόσεις του µάρτυρα, 

1380κιλ./στρεµ., πάνω και από το νοµοθετηµένο όριο των 1000κιλ./στρεµ.. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει την αναγκαιότητα, το νοµοθετηµένο όριο αποδόσεων της ζώνης, να µπορεί να 

µεταβάλλεται από τις τοπικές αρχές ανάλογα µε τις συνθήκες της χρονιάς. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας επιβεβαιώνουν αυτά προηγούµενων εργασιών (1,2), 

σχετικά µε την ευεργετική επίδραση της µείωσης του φορτίου των πρέµνων της ποικιλίας 

Ξινόµαυρο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων. 

Σε συµφωνία µε τις απόψεις και άλλων ερευνητών, κυρίαρχο ρόλο στον έλεγχο των 

αποδόσεων έχει η ισχύς των πρέµνων. Ο έλεγχος της ισχύος επιτυγχάνεται µέσω της επιλογής 

του κλώνου, του υποκειµένου, της πυκνότητας φύτευσης, της λίπανσης και του κλαδεύµατος, 

έτσι ώστε να διευκολύνεται ο ετήσιος έλεγχος των αποδόσεων. Το αραίωµα παραµένει µια 

διορθωτική τεχνική που δεν µπορεί να θεωρηθεί µόνιµη πρακτική. Σχετικά µε τις τεχνικές 

µείωσης του φορτίου, η αφαίρεση βλαστών 2/1 εναλλάξ δεν είναι αποτελασµατική, ούτε η 

αφαίρεση ταξιανθιών. Το αραίωµα στον περκασµό υπερτερεί του αραιώµατος στην καρπόδεση, 

ενώ σε περιπτώσεις αυστηρών επεµβάσεων το “διπλό πέρασµα” στις δύο προηγούµενες 

περιόδους είναι αναγκαίο. 
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Σε χρονιές µεγάλης ισχύος των πρέµνων, η µείωση φορτίου έχει θεαµατικά αποτελέσµατα και 

κρίνεται απαραίτητη (1992, 1993). Η πρωίµιση την οποία προκαλεί είναι επιθυµητή αφού έτσι 

µειώνεται ο κίνδυνος βροχών που συχνά πέφτουν προς το τέλος του Σεπτεµβρίου. Αντίθετα, σε 

περιπτώσεις µικρότερης ισχύος και σε συνδυασµό µε τις κλιµατολογικές συνθήκες της χρονιάς, 

η µείωση του φορτίου δεν προκαλεί σηµαντική ποιοτική βελτίωση. Έτσι, στις συνθήκες του 

αµπελώνα πειραµατισµού που θεωρείται από τους “πυκνοφυτεµένους” της ζώνης (400 φυτά / 

στρµ.), η µείωση του φορτίου µέχρι τα 2 κιλά/πρέµνο (800 κιλ./στρεµ.) βελτιώνει τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των οίνων. Kάτω από αυτό το όριο η επίδραση στην ποιότητα είναι αρνητική. 

Σε χρονιές µε ισχυρά ξηροθερµικά χαρακτηριστικά την περίοδο της ωρίµανσης και ιδιαίτερα τον 

Σεπτέµβριο, το φυτό µπορεί να ωριµάσει µεγαλύτερη παραγωγή, έως και 3,5κιλά / πρέµνο (1400 

κιλ./στρεµ.),  χωρίς ποιοτική υποβάθµιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο έλεγχος της απόδοσης 

πρέπει να συνδέεται και µε τον τύπο του οίνου που προορίζεται να παραχθεί. 

Ο αµπελουργός ελέγχοντας την ισχύ των πρέµνων δηµιουργεί προυποθέσεις ελέγχου της 

απόδοσης. Τα ετήσια κλιµατικά δεδοµένα επηρεάζουν την ετήσια ισχύ του φυτού και 

καθοδηγούν την επέµβαση µείωσης του φορτίου. Οι συνθήκες της ωρίµανσης κρίνουν τελικά τις 

επιλογές. Ο έλεγχος της απόδοσης της ποικιλίας Ξινόµαυρο στον αµπελώνα πειραµατισµού, σε 

ένα εύρος µεταξύ 2 και 2,5 κιλών / πρέµνο, εξασφάλισε σταθερά υψηλό ποιοτικό επίπεδο στους 

οίνους.  
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Επίδραση ορισµένων τεχνικών οινοποίησης  στο φαινολικό δυναµικό των οίνων Ο.Π.Α.Π. 

Νάουσα 
 
Ι. Βογιατζής1, Γ, Αργυράκης1, Β. Τσακτσαρλής2, ∆. Ζιάννης3, Β. Μαρίνος4  
1.  Ι Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική Α.Ε. 
2.  Κτήµα Kώστα Λαζαρίδη Α.Ε. 
3.  Κτήµα Φουντή 
4.  Αµπελοοινική Ε.Π.Ε. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στην ερυθρή οινοποίηση, η εκχύλιση των φαινολικών κυρίως συστατικών που βρίσκονται στο 

φλοιό και τα γίγαρτα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την τελική ποιότητα του οίνου. Η 

µελέτη του φαινολικού δυναµικού της ποικιλίας Ξινόµαυρο και των οίνων ΟΠΑΠ Νάουσα 

απασχόλησε κατά καιρούς τους ερευνητές ( 1,2,3,4 ). ∆εν υπάρχουν όµως εργασίες σχετικές µε 

την επίδραση των τεχνικών οινοποίησης στο φαινολικό δυναµικό και την ποιότητα των οίνων. 

Το Ξινόµαυρο είναι ποικιλία µε µικρή περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες και συχνά υψηλή σε 

ταννίνες, γεγονός που σε περιπτώσεις ελλειµατικής ωριµότητας είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

οίνους µε αδύνατο χρώµα, γυµνή γεύση και στυφή επίγευση. Αντίθετα, όταν η ωριµότητα είναι 

καλή, έχουµε βαθύχρωµους οίνους, µε σώµα, δοµή και διάρκεια καθώς και επιδεκτικότητα στην 

παλαίωση. Το έντονο χρώµα των οίνων αυτών οφείλεται στο υψηλό ποσοστό συµπλόκων 

ταννινών - ανθοκυανών καθώς και στον υψηλό βαθµό ιονισµού των ανθοκυανών.  

Στόχος της οινοποίησης είναι η παραλαβή κατά την εκχύλιση, του µέγιστου δυνατού 

ποσοστού ανθοκυανών από τους φλοιούς, ενώ στην περίπτωση των ταννινών, η διαδικασία 

πρέπει να είναι εκλεκτική και να σταµατά πρίν την παραλαβή έντονα στυφών συστατικών. 

Σύµφωνα µε τελευταίες απόψεις (7), οι ανθοκυάνες των φλοιών και οι ταννίνες που υπάρχουν 

εκεί θεωρούνται “µαλακές” και εκχυλίζονται σε υδατικό διάλυµα. Αντίθετα, οι ταννίνες των 

γιγάρτων παραλαµβάνονται παρουσία αλκοόλης, αφού δηλαδή έχει προχωρήσει η αλκοολική 

ζύµωση. 

Στην κλασσική ερυθρή οινοποίηση, η εκχύλιση των φαινολικών επηρεάζεται σηµαντικά, 

εκτός από την θερµοκρασία και τον χρόνο παραµονής και από τις  ανακυκλώσεις. Ενναλακτικά 

χρησιµοποιείται σε κάποιες περιπτώσεις (Pinot Noir) η τεχνική εµβάπτισης του καπέλου 

(pigeage). Άλλες τεχνικές που στοχεύουν στην ενίσχυση του παραλαµβανόµενου κατά την 

οινοποίηση φαινολικού δυναµικού είναι η αφαίµαξη (saignee), η χρήση πηκτινολυτικών 

ενζύµων, η µεταζυµωτική εκχύλιση (maceration post-fermentaire) και η εν θερµώ µεταζυµωτική 

εκχύλιση (maceration finale a chaud). 
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Στην εργασία που ακολουθεί, παρουσιάζονται αποτελέσµατα πειραµατισµών στα παραπάνω 

θέµατα, που έγιναν στο οινοποιείο της Εταιρίας Μπουτάρη στη Στενήµαχο Ηµαθίας κατά τα έτη 

1991 - 1995. Ορισµένα από αυτά αποτέλεσαν αντικείµενο πτυχιακών εργασιών στα τµήµατα 

οινολογίας των πανεπιστηµίων του Μπορντώ (Β. Τσακτσαρλής) και  της Βουργουνδίας (∆. 

Ζιάννης) της Γαλλίας. 

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Ο πειραµατισµός υλοποιήθηκε στο οινοποιείο της Εταιρίας Ι. Μπουτάρης & Υιός 

Οινοποιητική Α.Ε.  

Οι συνθήκες οινοποίησης ήταν ίδιες σε κάθε πειραµατισµό: Ανοξείδωτες δεξαµενές των 600 και 

300 λίτρων, θείωση της σταφυλοµάζας 70 mg/l, περιοδικές ανακυκλώσεις του γλεύκους και 

διαβροχή των στεµφύλων, αλκοολική ζύµωση µε αυτόχθονα πληθυσµό και θερµοκρασία  25-

27οC. Ο διαχωρισµός του γλεύκους γινόταν µε κριτήριο τον δείκτη φαινολών (d280). Οι οίνοι 

θειώθηκαν µετά το τέλος της ζύµωσης και εµφιαλώθηκαν µετα την πραγµατοποίηση της 

µηλογαλακτικής ζύµωσης και αφού έγιναν δύο αερισµοί. 

Οι δοκιµές των ανακυκλώσεων και της µεταζυµωτικής εκχύλισης έγιναν σε µεγάλους 

όγκους, σε κανονικές συνθήκες παραγωγής του οινοποιείου (δεξαµενές 25.000 λίτρων). Το 

πρόβληµα της οµογενοποίησης που υπάρχει σε αυτή την περίπτωση, επιλύθηκε µε επιλογή 

συγκεκριµένων αµπελώνων και ίση κατανοµή των σταφυλιών τους στις δεξαµενές 

πειραµατισµού. Μετά την πλήρωση των δεξαµενών, γινόταν διαχωρισµός του χυµού όλων των 

δεξαµενών πειραµατισµού και του µάρτυρα, οµογενοποίηση και στην συνέχεια επάνοδος του 

οµογενοποιηµένου χυµού στις αρχικές δεξαµενές. Οι υπόλοιπες συνθήκες διατηρήθηκαν ίδιες µε 

αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω για τις µικρές δεξαµενές. 

Η αφαίµαξη συνίσταται στην αφαίρεση ενός ποσοστού του χυµού µετά την πλήρωση της 

δεξαµενής. Η δοκιµή έγινε σε δεξαµενές των 600 λίτρων και περιελάµβανε δύο ποσοστά 15% 

και 30%. Τα ποσοστά υπολογίστηκαν επι του εκτιµώµενου όγκου του χυµού κάθε δεξαµενής. 

Ο πειραµατισµός του 1995 έγινε σε δεξαµενές των 300 λίτρων. H εν θερµώ µεταζυµωτική 

εκχύλιση περιελάµβανε θέρµανση της δεξαµενής µε µανδύα στους 40οC για 5 ώρες χωρίς 

ανακύκλωση. Στην συνέχεια η δεξαµενή αφέθηκε να επανέλθει στην κανονική θερµοκρασία και 

ακολούθησε ο διαχωρισµός. Όλη η διαδικασία διήρκεσε 24 ώρες. 

Οι κλασσικές αναλύσεις έγιναν σύµφωνα µε τις µεθόδους του O.I.V. (3), ενώ 

προσδιορίσθηκαν και οι δείκτες Glories(4). Καταγράφηκαν επίσης στον πειραµατισµό 1995 τα 

προφίλ των µονοµερών ανθοκυανών και των εστέρων τους (10).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 
1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ  
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Σχήµα 1. Μεταβολή ανθοκυανών κατά την εκχύλιση. Αφαίµαξη 1991 
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Σχήµα 2. Μεταβολή δείκτη φαινολών (d280), κατά την εκχύλιση. Αφαίµαξη 1991 
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ΠΙΝΑΚΑΣ I. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ . ΑΦΑΙΜΑΞΗ 1991 

 ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
15% 

ΑΦΑΙΜΑΞΗ 
30% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 16 16 16 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 12.05 11.65 11.95 
pH 3.75 3.84 3.89 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 43 50 53 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ(gr/lt) 2.7 3.15 3.6 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL % 18 20 22 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  % 11 11 13 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ % 67 72 72 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ 813 820 895 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ 270(33%) 242(33%) 280(33%) 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ 543(67%) 578(67%) 615(67%) 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ(mg/lt) 107 123 133 
∆ΕΙΚΤΗΣ PVP % 45 40 34 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 20 21 20 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 2.61 3.03 3.17 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 1.02 0.98 0.97 
D 420% 45 43.5 43 
D 520% 44 44.5 44 
D 620% 11 12 13 
D A% 37.5 38 38 
D 520 0.116 0.135 0.142 
D AI % 10.8 12.2 14 
D TA 44.8 46.6 41.8 
D TAT 44.4 41.2 44.2 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ . ΑΦΑΙΜΑΞΗ 1992 
 ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗ 15% ΑΦΑΙΜΑΞΗ 30% 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 17 14 17 
ΟΛΙΚΟ SO2(mg/lt) 64 54 54 
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l τρυγικό) 7.2 7.2 7.0 
ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l οξικό) 0.2 0.21 0.19 
pH 3.40 3.39 3.45 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 11.9 11.8 11.8 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 48 49 55 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  6,0  6,1  7,1 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.48 0.48 0.47 
420% 30 29.7 29.3 
520% 61.7 62 62.4 
620% 8.3 8.2 8.3 
dA% 68.9 69.4 69.9 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ (mg/l) 270 265 304 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 26.5 31 30.5 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ (g/l) 2.8 2.9 3.3 
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Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δύο ετών µε διαφορές στις ωριµότητες των σταφυλιών, το 

1991 µε υποβαθµισµένο φαινολικό δυναµικό λόγω κακής ωριµότητας και το 1992 µε καλή 

ωριµότητα. 

Όπως φαίνεται στα σχήµατα 1 & 2, η εκχύλιση των φαινολικών συστατικών κατά την 

παραµονή του χυµού µε τα στέµφυλα, αυξάνεται µε την αύξηση του ποσοστού της αφαίµαξης. 

Το 1991, χρονιά µε µέτριο επίπεδο ωριµότητας η βελτίωση των οίνων ακολουθεί την αύξηση 

του ποσοστού της αφαίµαξης. Από τα αποτελέσµατα του πίνακα I προκύπτει  αύξηση του pH µε 

την αύξηση του λόγου στέµφυλα προς χυµό, που προφανώς οφείλεται στην µεγαλύτερη 

εκχύλιση καλίου από τους φλοιούς. Η προοδευτική αύξηση του φαινολικού δυναµικού που 

παρατηρείται, είναι ποσοστιαία µεγαλύτερη στις ταννίνες (17% και 33%) από αυτή των 

ανθοκυανών (15% και 24%). Η αιτία βρίσκεται στην µέτρια ωριµότητα και εποµένως την 

έλλειψη των ανθοκυανών στο φλοιό. Έτσι τα κρασιά, χαρακτηρίζονται από ανισοροπία στη 

σχέση ανθοκυανών / ταννινών, µε αποτέλεσµα  µικρό ποσοστό κόκκινου χρώµατος (D520 44%), 

απόχρωση κοντά στη µονάδα, υψηλό δείκτη PVP και µεγάλα ποσοστά συµπλόκων ΤΑ, ΤΑΤ 

που δεν βρίσκονται όµως στην χρωµατισµένη τους µορφή. Όσο για τις ταννίνες, αυτές 

παρουσιάζονται µετρίως πολυµερισµένες (δείκτης HCL = 20%) και παρ’ όλη την υψηλή 

περιεκτικότητα σε πολυσακχαρίτες (>810 mg/l), διατηρούν µεγάλη δραστικότητα  προς τις 

πρωτείνες (δείκτης ζελατίνης > 67%). 

Ο οίνος µε αφαίµαξη 15% εµφανίζει καλύτερο χρώµα, περισσότερες ανθοκυάνες και ταννίνες. 

Οι τελευταίες όµως εµφανίζουν ίδια δοµή µε τον µάρτυρα ενώ ίδια είναι και η περιεκτικότητα 

σε πολυσακχαρίτες. Στην οινογευστική εµφανίζεται πιο γεµάτος από τον µάρτυρα µε 

χαρακτηριστική όµως σκληράδα ταννινών στην επίγευση.  

Στην περίπτωση της αφαίµαξης 30%, η αύξηση των ανθοκυανών και των ταννινών είναι 

µεγαλύτερη και συγχρόνως η δοµή τους βελτιωµένη (αύξηση πολυσακχαριτών, δείκτη HCL). Ο 

οίνος εµφανίζει καλύτερο χρώµα, άρωµα, σώµα, διάρκεια, είναι στρογγυλός και πλούσιος χωρίς 

ιδιαίτερη εντύπωση στυφάδας.  

Συµπερασµατικά, σε συνθήκες κακής ωριµότητας όπως το 1991 που µελετήθηκε, η αφαίµαξη 

βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οίνου, η δε βελτίωση είναι µεγαλύτερη όσο τα 

ποσοστά είναι ψηλότερα (30%). 

Το 1992 η ωριµότητα είναι πολύ καλύτερη (ανθοκυάνες 270 έναντι 107 το 1991) και τα 

αποτελέσµατα του πειραµατισµού (Πίνακας II) επιβεβαιώνουν τα συµπεράσµατα του 

προηγούµενου έτους. Η βελτίωση που προκαλείται από µια αφαίµαξη 15% είναι ελάχιστη ενώ 

στο 30% έχουµε σηµαντική µεταβολή στα αναλυτικά και τα γευστικά χαρακτηριστικά. 
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Η αφαίµαξη παραµένει ένα σηµαντικό εργαλείο στα χέρια του Οινολόγου για να 

βελτιώσει τις ατέλειες της πρώτης ύλης, απαιτεί όµως προσαρµογή στα δεδοµένα ωριµότητας 

του σταφυλιού. 
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2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΝ  
ΠΙΝΑΚΑΣ III. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΝ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ 1991  

HMEΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ( V *)
 ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΑ ΑΤ 

1 1 1 1 
OMΟΓΕΝΟΠΟΙ OMΟΓΕΝΟΠΟΙ OMΟΓΕΝΟΠΟΙΣ OMΟΓΕΝΟΠΟΙΣ

2 1 2 0.5 
3 1 2 0.5 
4 1 1 1 
5 1 1 1 
6 1 0.5 2 
7 1 0.5 2 
8    

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ    
*V το σύνολο του χυµού της δεξαµενής 
ΑΑ : Ανακυκλώσεις στην Αρχή 
ΑΤ : Ανακυκλώσεις στο Τέλος 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ IIIΒ. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΝ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ 1993  
HMEΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ( V *)

 ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΑ ΑΤ 
1  1 1 

OMΟΓΕΝΟΠΟΙ  OMΟΓΕΝΟΠΟΙΣ OMΟΓΕΝΟΠΟΙΣ
2  3 3 
3  3 3 
4  2 3 
5  2 3 
6  1 3 
7    

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ    

ΑΑ:Ανακυκλώσεις στην Αρχή 
    ΑΤ: Ανακυκλώσεις στο Τέλος 
 
 

*V το σύνολο του χυµού της δεξαµενής 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IV. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ 1991 
 ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΑ ΑΤ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 13 14 14 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 11.7 11.7 11.7 
pH 3.48 3.50 3.48 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 44 45 50 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ(gr/lt) 2.6 2.7 3 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL % 21 23 21 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  % 8 11 11 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ % 57 60 67 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 
(mg/lt) 

579 696 771 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
(mg/lt) 

191(33%) 231(33%) 251(33%) 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ 
∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΟΙ(mg/lt) 

388(67%) 465(67%) 520(67%) 

ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ(mg/lt) 130 155 158 
∆ΕΙΚΤΗΣ PVP % 25 30 29 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 30 32 31 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3.25 3.60 3.97 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.78 0.78 0.75 
D 420% 41.5 41 40 
D 520% 53.5 53 53 
D 620% 5 6 7 
D A% 56 55 56 
D 520 0.17 0.19 0.21 
D AI% 17.9 16 17.1 
D TA 49.4 54.8 52.9 
D TAT 32.7 29.2 30 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΙΣ 1993 
 ΑΑ ΑΤ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 20 19 
ΟΛΙΚΟ SO2(mg/lt) 38 35 
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l τρυγικό) 6.9 6.6 
ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l οξικό) 0.20 0.22 
pH 3.4 3.4 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 12.8 12.8 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 59 62 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  5,0  5,3 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.6 0.6 
420% 34.3 34.7 
520% 56.6 55.9 
620% 9.1 9.4 
dA% 61.7 60.5 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ (mg/l) 182 183 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 29 30 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ (g/l) 4.4 4.8 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ % 72 74 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL % 24 20 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  % 12 9 

 
Παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα δύο ετών µε διαφορές στις ωριµότητες των σταφυλιών, το 

1991 µε υποβαθµισµένο φαινολικό δυναµικό λόγω µέτριας ωριµότητας και το 1993 µε καλή 

ωριµότητα. 

Από την µεταβολή των φαινολικών συστατικών κατά την εκχύλιση (σχήµατα 3&4) προκύπτει 

ότι, στην περίπτωση ΑΑ έχουµε µεγαλύτερη εκχύλιση ανθοκυανών στην αρχή, ενώ στην ΑΤ 

αυτό συµβαίνει στο τέλος όπου εκχυλίζονται όµως και  ταννίνες (αύξηση d280).  

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα του πίνακα IV, ο οίνος ΑΑ έχει περισσότερες 

ανθοκυάνες από τον µάρτυρα (20% αύξηση) και ελαφρώς περισσότερες ταννίνες (2,7 έναντι 

2,6). Χαρακτηρίζεται όµως από ένα δείκτη PVP υψηλότερο (περισσότερα σύµπλοκα ταννινών - 

ανθοκυανών) και µεγαλύτερο δείκτη ιονισµού, που σε συνδυασµό µε την υψηλότερη 

περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες εξηγούν την µεγαλύτερη ένταση του χρώµατος και την καλύτερη 

διατήρησή του στο χρόνο. Οι ταννίνες εµφανίζονται πιο πολυµερισµένες (δείκτες HCL, 

Αιθανόλης), και σε συνδυασµό µε την µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πολυσακχαρίτες, µας 

οδηγούν στο συµπέρασµα ότι στην παλαίωση θα µειωθεί η στυφάδα τους. Τα αποτελέσµατα 

αυτά αποδεικνύουν την αναγκαιότητα πολλών ανακυκλώσεων στην αρχή για την βελτίωση της 

εκχύλισης των ανθοκυανών, της σταθερότητάς τους στο χρόνο και της δοµής των ταννινών. 

Στην οινογευστική επιβεβαιώνονται τα παραπάνω, η περιγραφή των δοκιµαστών για το δείγµα 

ΑΑ περιλαµβάνει πιο έντονο χρώµα, πιο ευχάριστο άρωµα, κρασί µαλακό στην αρχή, δοµηµένο, 

µε όγκο και ελαφρώς ταννικό στο τέλος. 
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Ο οίνος ΑΤ παρουσιάζει υψηλότερο φαινολικό δυναµικό. Ο δείκτης PVP είναι µεγαλύτερος, 

δείγµα αυξηµένου ποσοστού συµπλόκων ανθοκυανών - ταννινών και η χρωµατική ένταση 

ψηλότερη. Παρ’ όλη την αυξηµένη περιεκτικότητα σε ταννίνες η δοµή τους δεν διαφέρει, εκτός 

από την µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε πολυσακχαρίτες, η οποία προδιαθέτει καλή εξέλιξη στην 

παλαίωση. Ο δείκτης ζελατίνης εµφανίζεται αυξηµένος.  Στην οργανοληπτική εξέταση ο οίνος 

εµφανίζει έντονο χρώµα, µείωση της φρουτώδους εντύπωσης, είναι µαλακός στην αρχή, µε 

ταννική δοµή και στυφό τέλος. Με την τεχνική αυτή το κρασί παρουσιάζει µεγαλύτερη 

επιδεκτικότητα στην παλαίωση, είναι όµως στυφό στην επίγευση. 

Η τεχνική ΑΑ δείχνει την αναγκαιότητα, στην οινοποίηση του Ξινόµαυρου, να γίνονται 

πολλές ανακυκλώσεις στην αρχή, ώστε να παραλαµβάνεται στο γλεύκος η µέγιστη δυνατή 

ποσότητα σταθερών ανθοκυανών και επιπρόσθετα µια καλή δοµή ταννινών απαραίτητη για τον 

“Νάουσα”. Συγχρόνως, θα πρέπει να αποφεύγονται σε τέτοιες χρονιές οι έντονες εκχυλίσεις στο 

τέλος. 

Το 1993, χρονιά µε καλή ωριµότητα επαναλάβαµε τον πειραµατισµό συγκρίνοντας µόνο τις 

δύο τεχνικές ΑΑ και ΑΤ µεταξύ τους, µε την διαφοροποίηση ότι στην ΑΤ διατηρήσαµε τις 

πολλές ανακυκλώσεις στην αρχή (Πίνακας IIIB). Τα αποτελέσµατα του πίνακα V 

καταδεικνύουν ότι όταν έχουµε αυξηµένο ποιοτικά και ποσοτικά φαινολικό δυναµικό, οι 

ανακυκλώσεις του τέλους αυξάνουν την περιεκτικότητα σε ταννίνες όπως αναµενόταν, χωρίς να 

αυξάνουν την τραχύτητα (∆είκτης Ζελατίνης). Το κρασί εµφανίζεται σκουρόχρωµο, πιο γεµάτο, 

πιο ταννικό µε αυξηµένη επιδεκτικότητα στην παλαίωση. Σε χρονιές µε καλή ωριµότητα, οι 

περισσότερες ανακυκλώσεις στο τέλος (αλκοολική φάση), είναι δυνατό να εµπλουτίσουν το 

κρασί µε φαινολικό δυναµικό που ενισχύει την δυνατότητα παλαίωσης. 
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3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΕΜΦΥΛΑ. 
 
ΜΕΤΑΖΥΜΩΤΙΚΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1991 
 5 ηµ. 17 ηµ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 14 14 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 11.95 11.95 
pH 3.82 3.84 
   
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 50 53 
   
ΤΑΝΝΙΝΕΣ(gr/lt) 3.1 3.4 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL % 20 23 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  % 11 13 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ % 72 69 
   
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ 
(mg/lt) 

912 986 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
(mg/lt) 

245 (27%) 284(29%) 

ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝ. 
(mg/lt) 

667(73%) 702(71%) 

   
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ(mg/lt) 129 124 
∆ΕΙΚΤΗΣ PVP % 41 45 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 22 22 
   
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3.2 3.1 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.97 0.98 
D 420% 43 43.5 
D 520% 44.5 44 
D 620% 12.5 12.5 
D A% 38 37 
D 520 0.146 0.14 
D AI % 12.6 11.6 
D TA 45.7 46.9 
D TAT 41.7 41.5 
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ΠΙΝΑΚΑΣ VΙΙ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ 1993 
 7ηµ. 32ηµ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ SO2(mg/lt) 28 13 
ΟΛΙΚΟ SO2(mg/lt) 45 35 
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l τρυγικό) 6.45 6.6 
ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ(g/l οξικό) 0.28 0.26 
pH 3.32 3.35 
ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 13.1 13.3 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 66 75 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 4,8 5,9 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.62 0.61 
420% 34.5 33.7 
520% 55.3 55.6 
620% 10.2 10.7 
dA% 59.6 60 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ (mg/l) 189 193 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ  % 25.5 32.2 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ (g/l) 5 5.3 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ % 76 76 
ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡ. ΣΥΝΟΛ.(mg/lt) 535 610 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL % 15 29.4 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  % 12.5 13.1 

 
Ο πειραµατισµός διεξήχθη τα έτη 1991και 1993.  
Στον πίνακας VI παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα του 1991. Παρατηρούµε στην περίπτωση 

παράτασης της εκχύλισης µετά το πέρας της ζύµωσης, αύξηση του φαινολικού δυναµικού 

(d280), η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις ταννίνες (3.45 από 3.1gr/l), ενώ οι ανθοκυάνες 

αντίστοιχα µειώθηκαν. Παρ’ όλη την αύξηση των ταννινών το κρασί εµφανίζεται στην 

οινογευστική λιγότερο στυφό, γεγονός που οφείλεται στην τροποποίηση της δοµής των 

ταννινών, που έγινε κατά το διάστηµα παράτασης της εκχύλισης (αύξηση του ∆είκτη HCL, 

µείωση ∆είκτης Ζελατίνης).  

Το 1993, χρονιά µε υψηλό φαινολικό δυναµικό λόγω καλής ωριµότητας, τα αποτελέσµατα 

επιβεβαιώνονται (πίνακας VII). Παρατηρείται αύξηση των ταννινών και αλλαγές  στη δοµή τους 

(αύξηση του ∆είκτη HCL, σταθερός ∆είκτης Ζελατίνης), καθώς και αύξηση πολυσακχαριτών. 

Στην οινογευστική ο οίνος της µεταζυµωτικής εκχύλισης εµφανίζεται µε εντονότερο χρώµα, 

πλουσιώτερο σώµα, δοµή, διάρκεια και επιδεκτικότητα στην παλαίωση. 

Η τεχνική αυτή αυξάνει το φαινολικό δυναµικό των οίνων και το τροποποιεί µε αποτέλεσµα 

την βελτίωση της επιδεκτικότητας σε παλαίωση. 
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1995 
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1995 

Ηµέρες ΑΑ ΑΤ PIGEAGE ΕΝΖΥΜΑ MPF* MFC** 
1 1A*** 1A 1A 1Α 1Α 1Α 

2 3A 2A 2Α 3Α 3Α 3Α 

3 3A 2A 2P**** 3Α 3Α 3Α 

4 3A 2A 2P 3Α 3Α 3Α 

5 3A 2A 2P 3Α 3Α 3Α 

6 2A 2A 2P 2Α 2Α 2Α 

7 2A 2A 2P 2Α 2Α 2Α 

8 2A 2A 2P 2Α 2Α 2Α 

9 1A 2A 2P 1Α 1Α 1Α 

10 1A 2A 2P 1Α 1Α 1Α 

11 1A 2A 2P 1Α 1Α 1Α 

12 1A 2A 2P 1Α 1Α 1Α 

13 1A 2A ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 1Α 1Α 1Α 

14 1A 2A 1Α 1Α 1Α 

15 ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 1Α 1Α 

16  1Α ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
24  ∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟ

Σ 
*     MPF  :  µεταζυµωτική εκχύλιση (maceration post-fermentaire) 
**   MFC  :  µεταζυµωτική εκχύλιση εν θερµώ (maceration finale a chaud). 
***  A     :   ανακύκλωση του συνόλου του χυµού της δεξαµενής 
****P       :  εµβάπτιση του καπέλου (Pigeage) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ IX. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΩΝ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1995 
 ΑΑ ΑΤ PIGEAGE ΕΝΖΥΜΑ MPF MFC 

       
pH 3.34 3.33 3.29 3.35 3.45 3.44 
ΟΛΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (gr/lt 
Τρυγικό) 

7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

ΠΤΗΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (gr/lt 
οξικό) 

0.21 0.21 0.15 0.26 0.39 0.29 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ % 12.9 12.9 12.9 13 12.9 12.8 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΦΑΙΝΟΛΩΝ D280 43.6 43.9 45.2 48.7 45.6 46.8 
ΤΑΝΝΙΝΕΣ (g/l) 3.1 3.3 3.5 3.9 3.5 3.4 
∆ΕΙΚΤΗΣ HCL% 21 21 20 24 27 26 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ% 9 9 10 11 13 13 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ% 76 76 76 81 73 71 
ΑΝΘΟΚΥΑΝΕΣ(mgr/lt) 132 120 138 133 118 119 
∆ΕΙΚΤΗΣ PVP 36 36 46 39 41 43 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΙΟΝΙΣΜΟΥ% 22 23 20 24 24 29 
ΕΝΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3.0 3.1 3.3 3.9 3.4 4.2 
ΑΠΟΧΡΩΣΗ 0.80 0.78 0.82 0.72 0.79 0.74 
420(%) 39.5 38.9 39.9 37.5 39.5 37.8 
520(%) 49.3 50.1 48.3 52.4 49.7 50.9 
620(%) 11.2 11 11.8 10.1 10.8 11.3 
dA(%) 49.7 50.3 46.6 54.7 49.4 51.9 
DAI(%) 17.8 18.3 6.8 14.6 12 11.3 
DTA(%) 39.9 34.1 45.2 32 37.3 37.5 
DTAT(%) 42.3 47.6 48 53.4 50.7 51.2 
Μαλβιδίνη-3-0-γλυκοζίτης (%) 62.25 62.02 60.11 61.08 61.73 59.11 
∆ελφινιδίνη-3-0- γλυκοζίτης  
(%) 

0.94 1.28 1.4 0.99 0.72 0.77 

Κυανιδίνη-3-0- γλυκοζίτης  (%) 0.28 0.33 0.41 0.25 0.33 0.42 
Πετουνιδίνη-3-0- γλυκοζίτης  
(%) 

2.4 2.66 3.09 2.68 2.08 2.21 

Παιονιδίνη-3-0- γλυκοζίτης  
(%) 

2.72 2.97 3.9 3.4 2.49 2.74 

Oξικοί εστέρες των 
ανθοκυανών (%)  

10.89 10.92 11.7 10.73 10.89 11.23 

Κουµαρικοί εστέρες 
ανθοκυανών (%) 

15.68 13.68 11.39 13.65 15.1 14.89 
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ΠΙΝΑΚΑΣ X. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΝΟΓΕΥΣΤΙΚΗΣ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ 1995 
Μέσες τιµές δοκιµών αξιολόγησης 8 ατόµων 

     AA     AT  PIGEAGE  ΕΝΖΥΜΑ    MPF   MFC 
         ΟΨΗ 
          (Χ3) 

     2,4      2,4      3,1       4,0     3,0     3,5 

      ΑΡΩΜΑ 
          (Χ6) 

     2,4      2,8      3,8      3,0     3,2     3,5 

       ΓΕΥΣΗ 
         (Χ10) 

     2,6      2,8      3,2      3,3     2,7     3,5 

ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ 
        (Χ6) 

     3,0      2,8      3,6      3,4     3,1     3,2 

     ΣΥΝΟΛΟ 
    (MAX:100) 

   65,6    68,8    85,7    83,4   73,8   85,7 

4 : Εξαιρετικό       3 : Πολύ καλό       2 : Καλό       1 : Αποδεκτό       0 : Μη Αποδεκτό 
 
Οι περιγραφές των οίνων από την οµάδα των 8 ατόµων συνοψίζονται παρακάτω :  

AA     : Τυπικός Νάουσα., παρουσία πρωτογενών αρωµάτων, δοµή που δεν χαρακτηρίζεται 

από επιδεκτικότητα σε παλαίωση.  

ΑΤ             : Παρόµοιο µε το ΑΑ, µε καλύτερη δοµή και επιδεκτικότητα σε παλαίωση. 

PIGEAGE : Προτιµήθηκε από τους δοκιµαστές για το άρωµα και την τυπικότητά του. Έχει 

καλή δοµή στο στόµα και επιδεκτικότητα σε παλαίωση 

ΕΝΖΥΜΑ  : Πολύ καλό χρώµα και µεγάλη επιδεκτικότητα σε παλαίωση. Είναι όµως στυφό και 

οι δοκιµαστές θεώρησαν ότι απαιτείται κολλάρισµα και παραµονή σε βαρέλι για την βελτίωσή 

του. 

MPF       : Καλό χρώµα, ευχάριστη γεύση, στρογγυλεµένες ταννίνες, επιδεκτικότητα σε 

παλαίωση. Ορισµένες χορτώδεις εντυπώσεις στο άρωµα ενόχλησαν τους δοκιµαστές. 

 

MFC    : Πολύ καλό χρώµα και το πιο πολύπλοκο άρωµα όπου εκτός από πρωτογενή 

βρίσκουµε και αρώµατα καµένων, ψηµένου ψωµιού. Κρασί µαλακό πλούσιο και πολύ γεµάτο. 
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Το 1995, χρονιά σχετικά καλής ωριµότητας, επαναλάβαµε µέρος των πειραµατισµών 

των προηγούµενων χρόνων (ανακυκλώσεις, χρόνος παραµονής), προσθέτοντας τρείς νέες 

µεθόδους (pigeage, ένζυµα, MFC) σε µια συνολική σύγκριση των διαφόρων τεχνικών µεταξύ 

τους.  

Τα αποτελέσµατα των αναλύσεων και της οινογευστικής παρουσιάζονται στους πίνακες 

IX & X, ενώ στον πίνακα VIII απεικονίζονται για κάθε περίπτωση οι µέρες παραµονής µε τα 

στέµφυλα και ο ηµερήσιος αριθµός ανακυκλώσεων.  

Η τεχνική των πολλών ανακυκλώσεων στην αρχή ΑΑ, αποτέλεσε τον µάρτυρα ενώ στην 

ΑΤ, εκτός από την αύξηση των ανακυκλώσεων του τέλους µειώθηκαν και αυτές της αρχής. Οι 

οίνοι που προέκυψαν εµφανίζουν µικρές διαφορές µεταξύ τους µε τον ΑΑ να είναι µια καλή 

τυπική Νάουσα και τον ΑΤ να διαφοροποιείται ελαφρώς ως προς την επιδεκτικότητα 

παλαίωσης.  

Στην περίπτωση του Pigeage, η εκχύλιση των φαινολικών συστατικών είναι καλύτερη 

όπως µαρτυρούν τα αναλυτικά δεδοµένα (∆είκτης φαινολών, ανθοκυάνες, ταννίνες). Οι δείκτες 

των ταννινών δεν εµφανίζουν διαφορές, εκτός από τον δείκτη PVP ο οποίος είναι αυξηµένος (46 

έναντι 36 του µάρτυρα), γεγονός που σε συνδυασµό µε τα υψηλά ποσοστά συµµετοχής των 

συµπλόκων ΤΑ και ΤΑΤ στο κόκκινο χρώµα, συνηγορεί υπέρ της άποψης ότι το χρώµα του 

οίνου αυτού θα είναι πιο σταθερό στο χρόνο. Στην οινογευστική, οι διαφορές µε τον µάρτυρα 

είναι σηµαντικές µε σαφή την προτίµηση στο δείγµα “pigeage”. Χαρακτηρίστηκε τυπική 

Νάουσα παλαίωσης. 

Η χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων αυξάνει σηµαντικά την εκχύλιση των φαινολικών και 

κυρίως των ταννινών. Ο αυξηµένος δείκτης ζελατίνης µας οδηγεί στην υπόθεση ότι πρόκειται 

για αυξηµένη παραλαβή ταννινών των γιγάρτων. Οι ανθοκυάνες είναι ελάχιστα περισσότερες, 

βρίσκονται όµως σε πιο πολυµερισµένες µορφές γεγονός που όπως και για τον προηγούµενο 

οίνο σηµαίνει σταθερό χρώµα. Στην οινογευστική κατατάχθηκε τρίτο µετά τα “pigeage” και 

MFC, προτιµήθηκε για το χρώµα και την δοµή στη γεύση του, ήταν όµως στυφό ιδιαίτερα στην 

επίγευση. 

Σε συµφωνία µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα (1991 και 1993), η µεταζυµωτική 

εκχύλιση στον πειραµατισµό του 1995 αύξησε την περιεκτικότητα σε ταννίνες µετατρέποντας 

όµως και την δοµή τους. Οι δείκτες HCL και αιθανόλης είναι υψηλότεροι ενώ ο δείκτης 

ζελατίνης χαµηλότερος, πρόκειται εποµένως για πιο πολυµερισµένα µόρια που εµφανίζονται και 

λιγότερο στυφά. Οι χορτώδεις εντυπώσεις ειδικά στο άρωµα στόµατος υποβάθµισαν την τελική 

εντύπωση. 
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Τέλος, η µεταζυµωτική εκχύλιση εν θερµώ (maceration finale a chaud, MFC), 

προκάλεσε όπως και στην προηγούµενη περίπτωση µικρή αύξηση των ταννινών, αλλά 

µεγαλύτερη όµως αύξηση των δεικτών HCL και αιθανόλης και µείωση του δείκτη ζελατίνης. 

Αυξηµένα είναι επίσης, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση ο δείκτης PVP και τα  

σύµπλοκα ΤΑΤ γεγονός που προδικάζει σταθερό χρώµα. Ο οίνος προτιµήθηκε από τους 

δοκιµαστές για το άρωµα και την δοµή στη γεύση του. Θεωρήθηκε υψηλής ποιότητας Νάουσα, 

επιδεκτική παλαίωσης µε ιδαίτερο χαρακτήρα. Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι οίνοι που 

παράγονται µε αυτή την τεχνική συχνά εµφανίζουν υψηλές περιεκτικότητες σε ουρεθάνη (8), 

συστατικό που δεν προσδιορίσθηκε στην παρούσα µελέτη. Το γεγονός όµως αυτό αποτελεί 

σηµείο προβληµατισµού στην εφαρµογή της. 

Η καταγραφή του προφίλ των µονοµερών ανθοκυανών και των εστέρων τους (9), (10), 

δεν οδήγησε στην διαπίστωση σηµαντικών διαφοροποιήσεων της ποσοστιαίας παρουσίας τους 

συναρτήσει της οινοποιητικής τεχνικής. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η επιλογή της κατάλληλης οινοποιητικής τεχνικής είναι πρωτεύουσας σηµασίας για την 

ποιότητα των οίνων ΟΠΑΠ Νάουσα. Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την επίδραση 

συγκεκριµένων τεχνικών οινοποίησης στο φαινολικό δυναµικό και τους οργανοληπτικούς 

χαρακτήρες των οίνων. 

Η αφαίµαξη, αποτελεί εργαλείο για την βελτίωση ατελειών της πρώτης ύλης, απαιτεί όµως 

προσαρµογή στα δεδοµένα ωριµότητας του σταφυλιού. 

Ο ηµερήσιος ρυθµός των ανακυκλώσεων έχει σηµαντική επίδραση στο παραλαµβανόµενο 

φαινολικό δυναµικό. Η εκχύλιση των “λίγων” ανθοκυανών του φλοιού και των “καλών” 

ταννινών του γίνεται στην αρχή της οινοποίησης, σε υδατική φάση. Έτσι η αύξηση των 

ανακυκλώσεων στην αρχή βελτιώνει το φαινολικό δυναµικό. Mε την πρόοδο της ζύµωσης και 

την αυξανόµενη παρουσία αλκοόλης,  εκχυλίζονται σταδιακά ταννίνες των γιγάρτων οι οποίες 

σε περίπτωση καλής ωριµότητας είναι “µαλακές” και εποµένως η παραλαβή τους επιθυµητή για 

την παραγωγή κρασιών παλαίωσης, σε άλλη περίπτωση αυξάνουν την στυφάδα του οίνου. Ο 

ρυθµός των ανακυκλώσεων προς το τέλος της ζύµωσης πρέπει να είναι συνάρτηση της 

ωριµότητας. 

Η τεχνική της εµβάπτισης του “καπέλου” (pigeage), σε αντικατάσταση των ανακυκλώσεων 

έδωσε πολύ καλά αποτελέσµατα ως προς το φαινολικό δυναµικό. Παρατηρήθηκε επιπλέον 

αύξηση του πρωτογενούς αρώµατος λόγω καλύτερης εκχύλισης των αρωµατικών ενώσεων, 

γεγονός που επέδρασε θετικά στην τυπικότητα του οίνου. 

Η χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων αύξησε την περιεκτικότητα σε φαινολικά, οδήγησε όµως 

και στην παραλαβή ανεπιθύµητων στυφών ταννινών. 

Η µακρόχρονη παραµονή µε τα στέµφυλα βελτιώνει τον οίνο µόνο στην περίπτωση καλής 

ωριµότητας και εφόσον πρόκειται για την παραγωγή οίνων παλαίωσης. 

Η µεταζυµωτική εκχύλιση εν θερµώ, έδωσε θετικά αποτελέσµατα για οίνο παλαίωσης µε 

ιδιαίτερο χαρακτήρα. 

Το Ξινόµαυρο, ποικιλία “δύσκολη” στην προσαρµογή της κατάλληλης οινοποιητικής τεχνικής 

απαιτεί για την παραγωγή ποιοτικών οίνων καλή γνώση της ωριµότητας και του εκάστοτε 

φαινολικού δυναµικού του σταφυλιού που οδηγείται προς οινοποίηση. Τα αποτελέσµατα των 

πειραµατισµών που παρουσιάσθηκαν προηγούµενα, δίνουν στοιχεία για την βελτίωση των 

κλασσικών τεχνικών οινοποίησης που χρησιµοποιούνται στη Νάουσα ενώ περιγράφεται και η 

αποτελεσµατικότητα ορισµένων νέων µεθόδων. 
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6. Έρευνα πεδίου για τα αµπελοτεµάχια και τα χαρακτηριστικά των. 

6.1 Πρότυπο Ερωτηµατολόγιο. 

Για τις ανάγκες της πρωτογενούς έρευνας τυπώθηκαν 1200 Ερωτηµατολόγια και για τις 

δύο περιοχές, αντίστοιχος αριθµός αµπελοτεµαχίων (Νάουσα 971 και Γουµένισσα 200) τα 

οποία συµπληρώθηκαν στον αµπελώνα του κάθε αµπελουργού και καταχωήθηκαν στην 

εφαρµογή της βάσης δεδοµένων όπως αυτή περιέχεται στο πρόγραµµα και φιλοδοξεί ν΄ 

αποτελέσει και το εργαλείο παρακολούθησης και τεκµηρίωσης της εφαρµοζόµενης πολιτικής 

στις ζώνες Ο.Π.Α.Π. 

Το ερωτηµατολόγιο έχει διαµορφωθεί ως εξής: 

       

        ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΙΣΤΑΣ      

Ερωτηµατολόγιο συγκέντρωσης στοιχείων ανά αµπελοτεµάχιο 

Ηµεροµηνία συµπλήρωσης ερωτηµατολογίου:      

Περιοχή:           

Υποπεριοχή:            

Ονοµατεπώνυµο, ηλικία:          

Κύριο Επάγγελµα:                                      Τηλέφωνο:     

∆ιεύθυνση:           

∆ιάδοχη κατάσταση:           

Ιδιοκτησιακό καθεστώς:         

Ιδιοκαλλιέργεια ή ενοικίαση:         

Κάτοχος Άδειας:          

Αριθµός αµπελουργικού µητρώου αµπελουργού:       

Αριθµός αµπελουργικού µητρώου αµπελοτεµαχίου:      

Αµπελώνας, κλίση:          

                      Κατεύθυνση γραµµών:         

Κλίµα:    Έκθεση       

Έδαφος:    Υψόµετρο       

Έτος φύτευσης:           

 

Έκταση αµπελοτεµαχίου    ποικιλία:        
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                                           Έκταση            αριθµ. Φυτών 

Φυτό: Ποικιλίες, Λευκές:    

Ερυθρές:                               

Ερυθρωπές   

                                                                                             Φαινολογικά στάδια:

Ηµεροµηνία έκπτυξης:  

Ηµεροµηνία περκασµού:  

Ηµεροµηνία τρυγητού:  

∆ιαµόρφωση, ύψος φυλλικής επιφάνειας σε cm  

Ύψος διαµόρφωσης:  

Πυκνότητα φύτευσης, άποσ-πρ/στρ.   

Υποκείµενο:   

Άρδευση, τρόπος, αριθµός αρδεύσεων:  

Λίπανση, τρόπος, χρόνος, ποσότητα, τύπος  

Ζωηρότητα (αριθµός και πάχος βλαστών):  

Παραγωγή (σε κιλά/πρέµνο)  

Κλάδεµα (είδος αριθµός οφθαλµών/φυτό)   

       

Εφαρµοζόµενες Καλλιεργητικές τεχνικές: 

Καλλιέργεια εδάφους (είδος και αριθµός επεµβάσεων): 

Αριθµός και ύψος κορυφολογηµάτων:                                                    

Ζιζανιοκτονία (αριθµός επεµβάσεων και τύπος σκευάσµατος): 

Φυτοπροστασία (σηµαντικότερο πρόβληµα, αριθµός επεµβάσεων): 

Παρατηρήσεις           

            

          

Άλλα αµπέλια που καλλιεργεί 

Συνολικά Στρέµµατα που καλλιεργεί  

Οικολογική ή ολοκληρωµένη καλλιέργεια 

Ένταξη στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 

Έχει ζητήσει άδεια για νέα φύτευση; 

 

 196



7. Παρουσίαση λογισµικού παρακολούθησης αµπελοτεµαχίων 

Το λογισµικό που έχει δηµιουργηθεί και έχουν καταχωρηθεί οι πληροφορίες των 
ερωτηµατολογίων, θα διαχειρίζεται τα παρακάτω στοιχεία 
 
Αµπελουργού 

• Αµπελουργός (Στοιχεία αµπελουργού) 
• Κληρονόµοι Αµπελουργών (Στοιχεία Κληρονόµων Αµπελουργών) 
• Στοιχεία παραγωγής και διάθεσής της (έτος, ποσότητα, τιµή κλπ) 

 
Αµπελώνα 

• Στοιχεία 
• Καλλιέργειας 
• Εδαφολογικά 
• Ποικιλιών 
• Παραγωγής 

 
Ακόµη θα χειρίζεται και θα χρησιµοποιεί Βοηθητικούς Πίνακες µε  στοιχεία 

• Εταιριών 
• περιοχών 
• Ποικιλιών 
• Ιώσεων 
• Προβληµάτων 
• κλπ 

 
Στο πρόγραµµα θα περιληφθούν αναλυτικές αναφορές (reports) που θα σχετίζουν και θα 
παρουσιάζουν τα καταχωρηµένα δεδοµένα (αρχικό πλήθος 25). 
 
Στην διαχείριση των δεδοµένων περιλαµβάνονται 

• Φόρµες Καταχώρησης 
• Ελέγχου και ∆ιόρθωσης 
• ∆ιαγραφής 

Ακόµη, πρόβλεψη και δυνατότητα τα στοιχεία εξαχθούν για να µεταφερθούν σε χαρτογραφικό 
πρόγραµµα αφού θα καταχωρηθούν γεωγραφικές πληροφορίες. 
Λειτουργία σε δίκτυο και γραφικό περιβάλλον Windows. 
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Οι φόρµες καταχώρησης και οι αναφορές παρουσιάζονται στις παρακάτω µορφές 
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7. 1. Πίνακας περιοχών, υποπεριοχών, αριθµού αµπελοτεµαχίων και έκτασης υποπεριοχής της 
ζώνης Ο.Π.Α.Π. Νάουσα 

Περιοχή υποπεριοχή 
Αριθµός 

αµπελοτεµαχίων

Συνολική 
έκταση 

υποπεριοχής 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΓ ΤΡΥΦΩΝ 1 2,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2 3,5 
ΦΥΤΕΙΑ ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ 1 8,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 35 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝ 11 24,4 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝ 2 17,8 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ 
ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 5 

ΝΑΟΥΣΑ ΑΗ ΛΙΑΣ 1 17 
ΝΑΟΥΣΑ ΑΛΩΝΙΑ 1 3,3 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΛΩΝΙΑ 6 11,7 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 2 4,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΜΠΕΛΙΑ 1 9 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ 1 2 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΟΣ 34 90,1 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ 29 124,8 
ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ 3 27,6 
ΝΑΟΥΣΑ ΑΝΟ∆ΑΣΤΡΑ 1 2 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΡΑΠΙΚΟ 2 16 
ΦΥΤΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΛΙΜΝΗ 2 11,9 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΑΡΜΥΡΑ 1 1 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ 4 14,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΑΥΛΑΓΑΣ 22 44,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΑΥΛΕΣ 2 7 
ΝΑΟΥΣΑ ΒΑ∆ΟΣ 1 0,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΕΣ 3 18,6 
ΝΑΟΥΣΑ ΒΑΡΑΙ∆Α 1 6 
ΦΥΤΕΙΑ ΒΑΡΚΑ 1 2,9 
ΦΥΤΕΙΑ ΒΑΡΚΟ 6 46 
ΦΥΤΕΙΑ ΒΑΡΣΙΑ 4 22,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΒΑΤΟΣ 1 6,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ 1 6,5 
ΦΥΤΕΙΑ ΒΡΑΝΑ ΠΕΤΡΑ 3 13,5 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 43 
ΜΑΡΙΝΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 2 
ΝΑΟΥΣΑ ΓΑΛΑΤΣΙΑΝΟΣ 2 5 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΓΑΛΛΙΚΑ 7 63 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ 68 651 
ΝΑΟΥΣΑ ΓΑΣΤΡΑ 8 79,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΓΕΡΑΝΙ 1 5,5 
ΦΥΤΕΙΑ ΓΙΕΤΣΟΣ 1 4 
ΝΑΟΥΣΑ ΓΚΛΟΜΠΑ 1 2 
ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΟΥΜΠΡΙΝΑ 1 6 
ΦΥΤΕΙΑ ΓΟΥΡΝΕΣ 3 24,1 
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ΝΑΟΥΣΑ ΓΥΜΝΟΒΟ 2 6 
ΝΑΟΥΣΑ ∆ΑΛΑΜΑΡΗ 11 34 
ΝΑΟΥΣΑ ΕΛΗΕΣ 1 2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΘΡΑΨΑ 2 10,5 
ΦΥΤΕΙΑ ΙΣΙΩΜΑΤΑ 3 14,6 
ΝΑΟΥΣΑ ΙΣΜΑΙΛΙ 3 6,2 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Κ ΑΜΠΕΛΙΑ 2 4 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ Κ ΓΡΑΜΜΗ 2 4,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΙΑΦΑ 3 18 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΙΦΑ 2 23,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΛΟΓΙΝΑΣ 5 14 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΜΑΡΑ 3 43 
ΦΥΤΕΙΑ ΚΑΜΠΟΛΑ∆ΙΚΑ 1 8,2 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΡΑΓΑΤΣ 8 103,3 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΡΑΙ∆Α 6 30 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΚΑΡΑΚΑΓΙΑ 2 5,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΡΑΚΑΓΙΑ 1 10 
ΦΥΤΕΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΚΙ 1 3,2 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΚΑΡΑΟΥΛΙ 3 2 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΡΑΟΥΛΙ 3 39 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΡΑΟΥΛΙ 1 1 
ΦΥΤΕΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΥΛΑ 8 24,1 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΡΥΕΣ 1 2,8 

ΝΑΟΥΣΑ 
ΚΑΤΩ 
ΚΟΥΚΟΥΛΙ 1 15 

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΤΩ ΣΜΙΞΗ 1 5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΑΨΟΥΡΑ 20 83,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΙΑΦΑ 1 8 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΙΡΚΑΣΗ 2 7 
ΦΥΤΕΙΑ ΚΛΑ∆ΑΚΙ 1 3,1 
ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ 1 5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΚΟΤΣΙΑ 48 265,2 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙ 3 13 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΚΟΥΡΙ 1 1,5 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΚΟΥΡΙ 8 29,1 
ΝΑΟΥΣΑ ΚΟΥΤΙΧΑ 3 7 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΛΙΚΟΠΑΛΙΡΟ 1 3,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΛΥΚΟΠΑΛΙΡΟ 6 67,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΑΝΟΛΟΥΣΙ 1 4 
ΝΑΟΥΣΑ ΜΑΝΤΕΜΙ 9 39 
ΜΑΡΙΝΑ ΜΑΡΚΟΒΙΤΗ 6 124 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΜΕΓΑΣ ΤΑΦΟΣ 2 3 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΙΣ∆ΡΑΚΟΣ 9 18,2 
ΦΥΤΕΙΑ ΜΙΧΑΜΠΕΛΙ 2 7,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΜΟΥΤΣΙΑΡΑ 3 36,6 
ΦΥΤΕΙΑ ΜΠΑΓΡΑΤΣΙΑ 3 11,1 
ΝΑΟΥΣΑ ΜΠΑΛΤΑΝΕΤΟ 1 1,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΠΑΣΚΑΡΤΕΛ 9 54,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΠΑΤΑΛΙΑ 36 166,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΜΥΛΟΙ 1 2 
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ΝΑΟΥΣΑ ΝΤΑΛΑΜΑΡΙ 1 4 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΝΤΙΛΙ ΠΑΛΑ 1 2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΝΤΙΛΙΠΑΛΑ 2 7,5 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 1 1 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 2 1,6 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 0,5 

ΜΑΡΙΝΑ 
Π.ΝΕΡΑ Γ 
ΚΑΤΗΓΟ 2 14 

ΜΑΡΙΝΑ Π.ΝΕΡΑ ∆ΡΕΝΙΑ 1 2 

ΜΑΡΙΝΑ 
Π.ΝΕΡΑ 
ΠΛΑΤΑΝΗ 1 6 

ΜΑΡΙΝΑ Π.ΝΕΡΑ ΣΕΚΟ 8 154 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΓΙΟΚΑΓΙΑ 1 10 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΓΙΟΚΟΓΙΑ 2 7 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΠΑΛΙΑ ΒΡΥΣΗ 1 3 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 5 45 
ΦΥΤΕΙΑ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ 1 14,4 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΛΙΟΚΑΛΙΑ 3 131,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΛΙΟΜΑΝΑ 4 33 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΟΠΟΥΛΑ 1 1 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΠΟΥΛΑ 2 5 
ΦΥΤΕΙΑ ΠΑΠΑΠΗΓΑ∆Ι 8 36,6 
ΝΑΟΥΣΑ ΠΛΑΚΕΝΙΑ 2 5 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 1 7,8 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΠΛΟΤΣΑ 1 4 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΡΑΜΝΙΣΤΑ 13 466 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΡΑΜΝΙΣΤΑ 7 45,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΡΑΜΝΙΣΤΑ 6 34,6 
ΝΑΟΥΣΑ ΡΑΜΝΙΣΤΑ 12 130,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΡΑΜΠΑ 1 1 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΡΟ∆ΙΑ 27 96,1 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΡΟ∆ΙΑ 2 16 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΡΟΥΝΤΙΝΑ 1 6 
ΝΑΟΥΣΑ ΡΟΥΝΤΙΝΑ 1 3,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΜΠΑΝΙΤΣΑ 20 150,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΝΤΙΝΑ 35 213 

ΜΑΡΙΝΑ 
ΣΕΚΟ,ΠΟΛΛΑ 
ΝΕΡΑ 2 13,5 

ΝΑΟΥΣΑ ΣΚΑΛΑ 1 1 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΣΚΑΡΣΙΡΕΜΠΡΑ 1 5,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΜΑΙΛΙ 4 9,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΜΑΤΖΗ 1 3,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΜΥΞΗ 7 23,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΠΗΛΑΙΟ 2 1,5 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΡΑΝΕΛΑ 1 4 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΤΡΑΝΤΖΑ 74 516,5 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ 2 8 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΩΓΗΝΑΡΙ 1 2 
ΝΑΟΥΣΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙ 1 1 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΤΖΗΚΑ ΒΡΥΣΗ 11 24,1 
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ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΤΖΙΛΙΠΗ 1 3 
ΝΑΟΥΣΑ ΤΖΟΥΜΕΛΑ 7 23,1 
ΝΑΟΥΣΑ ΤΖΟΥΜΙΛΑ 1 6,5 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΤΟΥΜΠΑ 17 101,8 
ΦΥΤΕΙΑ ΤΟΥΜΠΑ 1 2,6 
ΦΥΤΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΒΡΥΣΗ 2 12,2 
ΦΥΤΕΙΑ ΤΟΥΡΚΟΒΡΥΣΙ 21 124,9 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΤΟΥΡΚΟΣ 18 43,8 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΣ 1 7 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΙΡΙ 4 29 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΤΣΑΛΜΑ 1 1 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΜΠΑΖΗ 17 105,5 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 2 10 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ ΤΣΑΤΑΛΙ 10 44,5 
ΦΥΤΕΙΑ ΤΣΕΛΙΠΙ 1 2,4 
ΦΥΤΕΙΑ ΤΣΙΛΙΠΗ 5 24,7 
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 1 40 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 1 35 
ΝΑΟΥΣΑ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 6 19 
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ ΦΡΑΨΑ 17 46,2 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΦΥΣΙΟΙ 15 57,3 
ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΦΥΤΙΑ 1 4 
ΝΑΟΥΣΑ ΦΥΤΩΡΙΟ 1 5 
ΝΑΟΥΣΑ ΧΟΝ∆ΡΟΖΟΥΓΛΑ 1 1 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ χωρίς υποπεριοχή 1 15 
ΝΑΟΥΣΑ χωρίς υποπεριοχή 7 20,5 
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