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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Η  εκπόνηση ολοκληρωµένων µελετών ανάπτυξης του 

αµπελοοινικού κλάδου, γενικά και ειδικά σε κάθε οινοπαραγωγική 
περιοχή, αποτέλεσε και αποτελεί πάγιο αίτηµα του κλάδου, που µέχρι 
σήµερα δεν έγινε δυνατό να πραγµατοποιηθεί.  

Η Νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση Κοζάνης µε την ανάληψη της 
πρωτοβουλίας για την εκπόνηση της µελέτης, αποδεικνύει ότι ο 
σχεδιασµός της για την ανάπτυξη του κλάδου, θα βασισθεί σε 
ολοκληρωµένη αµπελοοινική µελέτη που θα παρέχει όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για µια ολοκληρωµένη και απόλυτα τεκµηριωµένη πρόταση που 
θ΄ αποτελέσει και το κατάλληλο εργαλείο για το αµπελοοινικό µέλλον της 
περιοχής. 

 
• Ο Φορέας Υλοποίησης 

Η παρούσα µελέτη εκπονήθηκε από την Ένωση Οινοπαραγωγών 
του Αµπελώνα της Βορείου Ελλάδος Α.Ε., η οποία αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από το 90% του παραγωγικού κλάδου της αµπελουργίας-
οινοποιίας στη Βόρεια Ελλάδα και αποτελεί τον µοναδικό, οργανωµένο 
και αξιόπιστο φορέα που µπορεί µε επιτυχία να συντελέσει στο έργο της 
ανάπτυξης, συνολικής υποστήριξης και προβολής του αµπελοοινικού 
τοµέα, στη Βόρειο Ελλάδα. 

Στόχο της µελέτης αποτελεί η ανάπτυξη της αµπελοοινικής 
οικονοµίας στις περιοχές µελέτης, µε  βάση τις σύγχρονες επιστηµονικές 
τεχνικές αλλά και τη γνώση των ειδικών επιστηµόνων που συνεργάστηκαν 
στην εκπόνηση της µελέτης.  

 Ο αµπελοοινικός κλάδος αποτελεί ένα από τα υγιέστερα τµήµατα 
της Ελληνικής οικονοµίας, µε σηµαντική εξαγωγική δραστηριότητα και 
σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση του αγροτικού χώρου, από την άποψη της 
στήριξης της αµπελοκαλλιέργειας σε ηµιορεινές και ορεινές περιοχές και 
την ανάληψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών στον τοµέα της 
οινοπαραγωγής από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Μέσα από αυτό 
το ρόλο, ο αµπελοοινικός τοµέας έχει βοηθήσει στην συγκράτηση του 
πληθυσµού των αγροτικών περιοχών στις οποίες ασκείται 
αµπελοκαλλιέργεια. 

Συµπληρωµατικά αναφέρεται ότι έχει ολοκληρωθεί ένα φιλόδοξο 
σχέδιο που έχει καταστήσει τα οινοποιεία της Βορείου Ελλάδος σε  
επισκέψιµους χώρους. Μέσα από αυτό το σχέδιο εκτός από την στήριξη 
της αγροτικής παραγωγής και το δευτερογενή τοµέα, ο αµπελοοινικός 
κλάδος στη Βόρεια Ελλάδα  αναπτύσσει ένα αγροτουριστικό κύκλωµα 
επισκέψιµων οινοποιείων, τα οποία παράλληλα µε τη λειτουργία τους ως 
επισκέψιµοι χώροι, δίνουν την ευκαιρία σε αγροτικά νοικοκυριά να 
παράγουν και να πουλούν - µέσα στα οινοποιεία ή συµµετέχοντας στο 
ευρύ αγροτουριστικό κύκλωµα που διαµορφώνεται - τοπικά 
παραδοσιακά προϊόντα, που έχουν σχέση µε τη γαστρονοµία και τον 
τοπικό πολιτισµό της περιοχής. 

Η στήριξη του αµπελοοινικού τοµέα, ο οποίος έχει ειδικό βάρος 
στην τοπική αναπτυξιακή διαδικασία ορεινών και ηµιορεινών περιοχών 
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της Βορείου Ελλάδος, εκτός των άλλων, σηµαίνει την στήριξη αυτού 
καθεαυτού του αγροτικού πληθυσµού στις περιοχές όπου είναι 
ανεπτυγµένη η αµπελοκαλλιέργεια.  

 
• Η ιστορία της αµπέλου και του οίνου 

 
Η ιστορία του οίνου είναι τόσο παλιά όσο και ο πολιτισµός των 

ανθρώπων. Η πρώτη εµφάνιση όµως της αµπέλου χάνεται µέσα στα βάθη 
των προϊστορικών χρόνων. Απολιθώµατα τµηµάτων του φυτού (π.χ. 
κουκούτσια) µαρτυρούν την παρουσία της αµπέλου σε πολλά διάσπαρτα 
σηµεία του πλανήτη µας πριν από 200.000 χρόνια!  

Βγαίνοντας από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος 
συγχρόνως µε την καλλιέργεια των σιτηρών αρχίζει και την καλλιέργεια 
της αµπέλου. Έτσι εµφανίζονται σταδιακά οι πρώτοι αµπελώνες στην 
Ασία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Παλαιστίνη και στη συνέχεια στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε το βιβλίο της Γένεσης (ΙΧ 20.21), ο πρώτος 
αµπελουργός και οινοποιός ήταν ο Νώε. Ήπιε χυµό σταφυλιών τον οποίο 
είχε αφήσει εκτεθειµένο και µέθυσε.  

Οι πρώτες όµως αναφορές για την αµπελοκαλλιέργεια και την 
οινοποίηση µας έρχονται από την Αίγυπτο. Πλήθος από τοιχογραφίες 
που διασώζονται, µας δίνουν λεπτοµέρειες για τον Αιγυπτιακό τρύγο, τη 
διαδικασία της οινοποίησης και της µεταφοράς του κρασιού.  

Η σχέση των προγόνων µας, µε το κρασί είναι γνωστή και 
χιλιοσυζητηµένη. Καλλιεργούσαν αµπέλια και παρήγαγαν ονοµαστά 
κρασιά. Να µην ξεχνάµε ότι οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πολύ καλά και 
την αξία του εµπορίου, το εξαγωγικό τους δε εµπόριο ήταν πολύ καλά 
οργανωµένο την εποχή εκείνη. Σε αντάλλαγµα του οίνου και του λαδιού 
οι Έλληνες εισήγαγαν δηµητριακά και χρυσό από την Αίγυπτο και τις 
περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, χαλκό από την Συρία και την Κύπρο, 
ελεφαντόδοντο από την Αφρική.  

Οι οίνοι που εξάγονταν εκείνη την εποχή ήσαν πολλοί. Οι πιο 
φηµισµένοι όµως ήσαν οι οίνοι των νησιών του Αιγαίου. Ο Χίος, ο 
Λέσβιος και ο Θάσιος υπήρξαν οι πιο ακριβοπληρωµένοι οίνοι κατά τον 
4ο π.Χ. αιώνα. Πρόκειται για επώνυµα προϊόντα, για την παραγωγή των 
οποίων είχαν θεσµοθετηθεί κανόνες και νοµοθεσία προστασίας.  

Οι αρχαίοι Έλληνες αγαπούσαν το κρασί και υπηρετούσαν µε 
πάθος τον θεό του, τον ∆ιόνυσο, µια θεότητα έξυπνη, ζωντανή, ερωτική. 
Σύµφωνα µε το µύθο ο ∆ιόνυσος απήχθη από Ετρούσκους πειρατές στο 
δρόµο του για την Ιταλία. Φανέρωσε όµως, τη θεϊκή του υπόσταση 
φυτεύοντας ένα αµπέλι που αναρριχήθηκε στο κατάρτι και 
µετατρέποντας τους πειρατές σε δελφίνια. Η Αριάδνη, κόρη του Μίνωα, 
βασιλιά της Κρήτης και σύζυγος του ∆ιόνυσου, του χάρισε δύο γιους, τον 
Στάφυλο και τον Οινοποίωνα, καθώς και µία κόρη την Ευάνθη.  

Η πλούσια εικονογραφία των αγγείων της Αττικής κεραµικής 
µαρτυρά το εύρος της ∆ιονυσιακής λατρείας. Το δράµα, κορυφαία 
έκφραση της εποχής, γεννήθηκε από τον ∆ιονυσιακό διθύραµβο. Έντονο 
διονυσιακό χαρακτήρα είχαν οι πολυάριθµες γιορτές, και κυρίως τα 
αφιερωµένα στο ∆ιόνυσο "Μικρά" και "Μεγάλα ∆ιονύσια", στα οποία 
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γίνονταν και θεατρικοί αγώνες. Αλλά και τα συµπόσια, ευκαιρία για 
πνευµατικές συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών, είχαν ώς άξονα την 
εθιµοτυπικά καθορισµένη οινοποσία. 

Το κρασί στο Βυζάντιο ως πολιτιστικό φαινόµενο, αποτελεί, από 
όσα µαρτυρούν οι πηγές, την ένωση της βιβλικής και της ελληνικής 
παράδοσης. Είναι δώρο Θεού, "ευφραίνει την καρδία του ανθρώπου". Η 
λελογισµένη πόση του συµβάλλει στην τόνωση και ενδυνάµωση του 
οργανισµού, η κατάχρησή του όµως αποτελεί έκτροπο και ακολασία. 
Αυτή είναι βασικά η άποψη που επικρατεί στους κύκλους των µοναχών, 
οι οποίοι και µας παρέδωσαν τις περισσότερες µαρτυρίες. 

Οι Μονές, λόγω της σηµαντικής θέσης που κατέχει ο οίνος στη 
Θεία Ευχαριστία, διέθεταν εκτεταµένους αµπελώνες, στους Κανονισµούς 
δε που διέπουν την οργάνωση των Μονών υπήρχαν επανειληµµένες 
αναφορές στην ειδική µέριµνα για την παραγωγή, αποθήκευση και 
χρήση του οίνου από τους µοναχούς. 

Η άµπελος και ο οίνος κρατούν σταθερά τη µεγάλη συµβολική 
τους δύναµη στον ελληνικό χώρο έως στις µέρες µας. Στις εικόνες αλλά 
και στις διακοσµήσεις των ναών ο Χριστός αποτελεί τον κορµό της 
αµπέλου, οι δε Απόστολοι τις κληµατόβεργες. Αλλά και σήµερα το κρασί 
είναι άµεσα συνδεδεµένο µε όλες τις εκδηλώσεις του σύγχρονου 
νεοέλληνα. 

Από τα πιο σηµαντικά σηµεία της εξέλιξης του ευρωπαϊκού 
αµπελώνα υπήρξε η εµφάνιση της φυλλοξήρας, γύρω στα τέλη του 19ου 
αιώνα. ∆εν είναι τίποτε περισσότερο από ένα µικρό έντοµο το όποιο όµως 
προσβάλλει τις ρίζες του αµπελιού, τις αποµυζά και αναπόφευκτα 
καταστρέφεται και όλο το φυτό.  

Μετά την καταστροφή που επέφερε η φυλλοξήρα, οι αµπελώνες 
ξαναφυτεύτηκαν, βασισµένοι όµως σε τελείως διαφορετικές αρχές. Είναι 
πλέον στην πλειονότητα τους γραµµικοί, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα 
µηχανικής καλλιέργειας. Χρησιµοποιούνται εµβολιασµένα φυτά που δεν 
προσβάλλονται από την φυλλοξήρα. Η Σαντορίνη και η Πάρος είναι οι 
µοναδικές περιοχές της Ελλάδας και ίσως όλης της Ευρώπης, που δεν 
προσβλήθηκαν από τη φυλλοξήρα. 

 
• Η αµπελοοινική αγορά 

 
Εγχώρια παραγωγή, Εισαγωγές – εξαγωγές προϊόντων 
 
Η παραγωγή του κρασιού ακολουθεί στην Ελλάδα πτωτική τάση µε 

ρυθµό 4% ετησίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 90% της 
συνολικής παραγωγής αναφέρεται στα επιτραπέζια κρασιά, ενώ τα 
VQRPD διατηρούν το 7% της συνολικής παραγωγής. Κατάσταση που 
γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί µε την διάθεση των 11.000 στρµ. νέων 
αδειών και µε την ολοκλήρωση της καταγραφής και της δηµιουργίας του 
Εθνικού αποθεµατικού που θα δώσει την δυνατότητα να καλυφθούν οι 
µεγάλες ανάγκες για νέες φυτεύσεις. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διάθεση 
του αποθεµατικού που θα δώσει ώθηση στην εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων. 
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Παραγωγή οίνου στην Ελλάδα (σε χιλ. εκατόλιτρα HL) 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

1994/95 1.901 3.051 
1995/96 1.930 3.875 
1996/97 2.699 4.105 
1997/98 2.426 3.980 
1998/99 2.508 3.826 
1999/00 2.368 3.680 
2000/01 2.501 3.558 

 
ΠΗΓΗ : Υπουργείο Γεωργίας 
Όπως φαίνεται από τον  παραπάνω πίνακα το µεγαλύτερο µερίδιο 

της παραγωγής έχουν τα οργανωµένα οινοποιεία, τα οποία την οινική 
περίοδο 2001/2001, συµµετείχαν µε 75% περίπου στη συνολική 
παραγωγή. Το µερίδιο αυτό παρά τις διάφορες διακυµάνσεις που 
παρουσιάζονται, φαίνεται πως έχει αυξητική τάση, καθώς στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80 το αντίστοιχο µερίδιο ήταν σε επίπεδο κάτω του 50%. 

Το υπόλοιπο τµήµα της παραγωγής προέρχεται από την «χωρική 
οινοποίηση» για την οποία όµως τα στοιχεία δεν δηλώνονται 
υποχρεωτικά, ως εκ τούτου αποτελούν εκτιµήσεις, µε βάση τις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις, την εξέλιξη των κλιµατολογικών συνθηκών, 
ασθενειών κλπ.  

Το φαινόµενο της αύξησης της συµµετοχής των οργανωµένων 
οινοποιείων στη συνολική παραγωγή έναντι της µείωσης του ποσοστού 
της χωρικής οινοποίησης, προκαλούν οι νέες καταναλωτικές συνήθειες 
σε συνδυασµό και µε την αύξηση των εισοδηµάτων, που επιτρέπει στο 
µέσο Έλληνα καταναλωτή να προτιµά εµφιαλωµένο κρασί, από το 
αµφιλεγόµενης ποιότητας, τις περισσότερες φορές, χύµα.  

Σηµαντική παράµετρος επίσης είναι και η αλλαγή 
κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων, όπως η αστυφιλία, η εγκατάλειψη της 
παραδοσιακής οικονοµίας που ήθελε παραγωγή προϊόντων για 
αυτοκατανάλωση. Έτσι λοιπόν ο κάτοικος της υπαίθρου που µετακοµίζει 
στα αστικά κέντρα δεν έχει τη δυνατότητα να φτιάξει το κρασί του στο 
κελάρι του και ενσωµατώνει τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα, 
αγοράζοντας εµφιαλωµένο κρασί ολοένα και περισσότερο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζεται στην µεγάλη ανάπτυξη 
των ιδιωτικών οινοποιείων και την σηµαντική πτώση του µεριδίου 
παραγωγής που αντιστοιχεί στα συνεταιριστικά οινοποιεία. Τα 
συνεταιριστικά οινοποιεία γνώρισαν µεγάλη κρίση, εκτός λίγων 
εξαιρέσεων, κρίση που συνδέεται µε την γενικότερη κρίση των 
συνεταιρισµών στη χώρα µας. Σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη πολλών 
ιδιωτικών οινοποιείων µπορούµε να εξηγήσουµε την απώλεια του 
σηµαντικού αυτού µεριδίου της αγοράς, από τις συνεταιριστικές 
µονάδες.  

Ο κλάδος της οινοποιίας συγκροτείται από ένα µεγάλο αριθµό 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων, µε µικρό αριθµό εργαζοµένων και σε 
µεγάλο βαθµό οικογενειακής µορφής. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί ότι 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 9 - 



πολλές από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν σηµαντική 
εξαγωγική παρουσία και προσανατολισµό.  Πλάι σ’ αυτές 
δραστηριοποιείται ένας µικρός αριθµός µεγάλων επιχειρήσεων, µε 
πολύχρονη παράδοση στο χώρο, υψηλή δυναµικότητα, µεγάλους όγκους 
παραγωγής, ευρύτατο δίκτυο διανοµής σε όλη τη χώρα και σηµαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα. 

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Γεωργίας το 1990/91 λειτουργούσαν 
230 εγκεκριµένα οινοπειία σε όλη τη χώρα. Από αυτό τα 44 (19,1%) 
ήταν συνεταιριστικά και 186 (80.9%) ιδιωτικά. Σήµερα η εκτίµηση είναι 
ότι ο αριθµός των οινοποιείων έχει φθάσει τα 560  (Στοιχεία Εν.Ο.Α.Μ. 
2003) µε την ίδρυση νέων µικρών µονάδων που παράγουν κυρίως 
µικρής παραγωγής κρασιά. 

Σηµαντική θεωρείται η παράθεση κάποιων ενδεικτικών στοιχείων 
για την παγκόσµια οινοπαραγωγή, µέσα από τα οποία διαφαίνονται οι 
ανταγωνιστές της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής, αλλά και οι τάσεις που 
επικρατούν διεθνώς.  

Πίνακας 4 : Εξέλιξη παγκόσµιας παραγωγής οίνου (σε χιλ. Μ.Τ.) 
ΗΠΕΙΡΟΣ Μ.Ο

. 1989/91 
199

6/1997 
199

7/1998 
199

8/1999 
Ευρώπη 19.7

39 
17.9

48 
20.0

77 
18.8

75 
Αφρική 1.09

5 
1.07

3 
1.06

0 
1.07

2 
Β & Κ Αµερική 2.00

3 
2.04

4 
2.08

8 
2.10

0 
Ν. Αµερική 2.39

0 
2.37

9 
2.06

9 
2.07

0 
Ασία 441 931 958 958 
Ωκεανία 496 559 731 731 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΜΟΥ 26.1

64 
24.9

34 
26.9

83 
25.8

06 
ΠΗΓΗ : ICAP,2002. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στον παραπάνω πίνακα 

η Ευρώπη έχει την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσµια παραγωγή οίνου. 
Συνεχώς αναπτυσσόµενη είναι η παραγωγή της αµερικανικής ηπείρου η 
οποία τα τελευταία χρόνια έχει πραγµατοποιήσει αύξηση της παραγωγής 
της. Η διαφορά βέβαια από την ευρωπαϊκή παραγωγή είναι πολύ 
µεγάλη, καθώς τα ευρωπαϊκά κρασιά εκτός από την πολύχρονη 
παραγωγική παράδοση είναι επώνυµα, ως επί το πλείστον, προϊόντα και  
προσδίδουν status στους καταναλωτές τους ανά τον κόσµο.  

Ειδικότερα υπάρχουν ανερχόµενες δυνάµεις στον κλάδο της 
οινοπαραγωγής, οι οποίες θα δυσκολέψουν τα επόµενα χρόνια την 
ευρωπαϊκή οινοπαραγωγή. ∆ιότι τα προϊόντα χωρών, όπως η Χιλή, η 
Κίνα, η Ν. Αφρική κλπ. είναι κατά πολύ φθηνότερα, λόγω των φθηνών 
ηµεροµισθίων, της εκµετάλλευσης βιοµηχανικών αµπελώνων που 
προµηθεύουν φθηνή και σχετικά καλή πρώτη ύλη και γενικότερα το 
κόστος παραγωγής είναι κατά πολύ µικρότερο από αυτό της ευρωπαϊκής 
οινοπαραγωγής. Αυτό επιτρέπει στις τρίτες αυτές χώρες να πουλούν τα 
προϊόντα τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές. 
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Αυτή η διεθνής κατάσταση δηµιουργεί και την υποχρέωση στην 
ελληνική οινοπαραγωγή να επανεξετάσει την πολιτική της στη φθηνή 
κατηγορία των κρασιών που παρήγαγε µέχρι τώρα και να απευθυνθεί 
στην υψηλής ποιότητας κατανάλωση, πολιτική που έχει τις προϋποθέσεις 
να εφαρµοστεί µε όπλα τον πλούτο των άγνωστων ελληνικών ποικιλιών. 
Ήδη φαίνεται ότι οι εξαγωγές βελτιώνονται ποιοτικά και παρόλο που 
µειώνονται σε όγκο, αυξάνονται σε µέση αξία ανά λίτρο. Φαίνεται ότι οι 
προσπάθειες των οργανωµένων οινοποιείων έχουν αποτελέσµατα και 
αποδεικνύουν την αλλαγή κατεύθυνσης στις εξαγωγές µε στροφή σε 
ακριβότερα και καλύτερης ποιότητας κρασιά, όπως φαίνεται και στον 
παρακάτω πίνακα. 

 
Ανάλυση εξαγωγών Οίνου κατά Κατηγορία προϊόντων 

Χώρες Ε.Ε. 1998 1999 

Κατηγορία 
Ποσότητες 
σε HL 

Αξία σε χιλ. 
δρχ. 

Ποσότητες 
σε HL 

Αξία σε χιλ. 
δρχ. 

Λευκά VQPRD 14.975  911.525  68.626 1.072.977  
Λευκά _Λοιπά 108.743  4.581.326  114.428 5.111.478  
Ερυθρά Ροζέ VQPRD 75.789  2.912.984  53.255  3.333.868  
Ερυθρά Ροζέ Λοιπά 293.734  7.037.211  137.750  6.059.664  
Σαµπάνια 38  58.549  837  255.228  
Λοιπά Αφρώδη και υπό 
πίεση Κρασιά 36.368  290.538  23.969  378.443  
Κρασιά µε αλκοολικό 
τίτλο>15% 86.951  3.214.993  74.385  2.723.520  
Σύνολο 616.598  19.007.126  473.250  18.935.178  
Μέση τιµή έτους  ανά 
HL   30,83  40,01 

Ποσοστό αύξησης 98-99 σε µέση αξία 13%  
Πηγή: ΕΣΥΕ     

 
Όσον αφορά το εξωτερικό εµπόριο των κρασιών στην Ελλάδα 

χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα εξαγωγών σε σχέση µε τις εισαγωγές, 
έτσι ώστε το εµπορικό ισοζύγιο εµφανίζεται πλεονασµατικό σε όλη τη 
διάρκεια των τελευταίων ετών.  

Ο κλάδος της οινοπαραγωγής θεωρείται από τους σηµαντικότερους 
παραγωγικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Οι 
επιχειρήσεις του κλάδου παρουσιάζουν ιδιαίτερα σηµαντικό εξαγωγικό 
προσανατολισµό, µε δεδοµένο ότι περί το 20% της εγχώριας παραγωγής 
(40% για την παραγωγή της Βόρειας Ελλάδας)  κατευθύνεται στο 
εξωτερικό. Το κρασί αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εξαγώγιµα 
αγροτικά προϊόντα της χώρας, καλύπτοντας σε αξία σταθερά πάνω από το 
50% των συνολικών εξαγωγών ποτών, τα τελευταία χρόνια. 
Σηµαντικότερη κατηγορία εξαγώγιµων προϊόντων αποτελούν τα 
επιτραπέζια κρασιά (περιλαµβάνονται και οι τοπικοί οίνοι που έχουν και 
το µεγαλύτερο ποσοστό), µε ποσοστό 74,4% του όγκου των εξαγωγών το 
1998, ενώ τα VQRPD καλύπτουν το 7,9% των συνολικών εξαγωγών αυτού 
του έτους. 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 11 - 



Οι ελληνικές εξαγωγές οίνου το 1998 έφτασαν τα 78.310 χιλιάδες 

δολάρια, έχοντας µία σταθερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Οι κυριότερες 
χώρες προορισµού των ελληνικών οίνων είναι η Γερµανία που απορροφά 
το 43,1% του συνολικού όγκου, η Γαλλία µε 14,4%, οι ΗΠΑ µε 6,6%, η 
Ιταλία µε 5,8% και το Βέλγιο µε 4,1%. Γενικά αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
σηµαντικότερες αγορές των ελληνικών κρασιών είναι οι εταίροι µας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Βόρεια Αµερική, η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται επίσης µία τάση διείσδυσης στις αγορές 
της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η οποία φαίνεται ότι αρχίζει να 
αποδίδει καρπούς.  

Εξαγωγές % στην παγκόσµια αγορά
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Οι εισαγωγές παρουσίασαν διαχρονική αύξηση την χρονική 

περίοδο  1996-1999, µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης της τάξεως του 
21%, ενώ το 2000 εµφάνισαν µείωση κατά 19% περίπου. Το 1999 η 
ποσότητα των εισαγωγών ανήλθε σε 80.898 HL, από 57.402 HL το 
προηγούµενο έτος (+41%), ενώ το 2000 το µέγεθος των εισαγωγών 
εκτιµάται σε 65.635HL. 

Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως κρασιά που έχουν αυξηµένη εικόνα 
στους καταναλωτές όπως είναι η Σαµπάνια και τα ειδικά κρασιά. 

Γενικά ο Έλληνας προτιµά τα ελληνικά κρασιά και θεωρεί ότι είναι 
ποιοτικά αλλά µια ορισµένη κατηγορία καταναλωτών, υψηλού 
εισοδήµατος προτιµά τα εισαγόµενα κρασιά, κατάσταση που 
διαφοροποιείται τα τελευταία χρόνια, µετά από την κατάταξη  πολλών 
ελληνικών κρασιών στις πρώτες θέσεις των διεθνών διαγωνισµών οίνων. 

 
Προβλήµατα – προοπτικές κλάδου τόσο στο πρωτογενές όσο και 

στο µεταποιηµένο προϊόν 
Η Ελληνική οινοβιοµηχανία παρά τα ενδογενή προβλήµατα και 

τις αδυναµίες που αντιµετωπίζει κυρίως στον πρωτογενή τοµέα και την 
εµπορία, παραµένει ένας ισχυρός και δυναµικός κλάδος µε θετικά 
στοιχεία που εντοπίζονται κυρίως στην καλή πρώτη ύλη από γηγενείς 
ποικιλίες αµπέλου που έχουν εµπλουτιστεί µε ξένες  ποικιλίες, στη 
µεγάλη ποικιλία προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στην βελτίωση 
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της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, στην παρουσία πολλών νέων 
ποιοτικών προϊόντων και στην παρουσία αξιόλογων επιχειρήσεων µε 
ισχυρή επιχειρηµατική δράση και ανάπτυξη, καθώς και ικανοποιητική 
εξαγωγική παρουσία στις διεθνείς αγορές. 

Το µεγαλύτερο τµήµα της ελληνικής οινικής παραγωγής 
καλύπτουν µεγάλες οινοβιοµηχανίες (π.χ. Ε. Τσάνταλης Α.Ε., Ι. 
Μπουτάρη – Οινοποιητική Α.Ε. κλπ), οι οποίες έχουν σηµαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα, κατέχοντας παράλληλα σηµαντικό τµήµα της 
ελληνικής αγοράς. 

Παράλληλα µε τις οινοποιίες αυτές έχει δηµιουργηθεί µία 
κατηγορία µεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. Κτήµα Κ. Λαζαρίδη Α.Ε., Κτήµα 
Γεροβασιλείου ΑΕΒΕ κλπ). Το χαρακτηριστικό των µονάδων αυτών είναι 
η παραγωγή οίνων µε ένδειξη καταγωγής και ιδιαίτερα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Οι ποιοτικοί οίνοι που παράγουν οι µονάδες αυτές 
οφείλουν τα χαρακτηριστικά τους στον εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας 
που χρησιµοποιούν, τον έλεγχο της πρώτης ύλης, την τεχνογνωσία των 
οινοποιών και την ελεγχόµενη παραγωγή. 

Ακόµα υπάρχει ένας πολύ µεγάλος αριθµός µικρών µονάδων, που 
αυξάνεται συνεχώς µε τη δηµιουργία νέων µικρών οινοποιείων. Οι 
περισσότερες από τις µονάδες αυτές φέρουν την επωνυµία «Κτήµα», που 
σηµαίνει ότι οι οίνοι τους παράγονται από σταφύλια που προέρχονται 
από ιδιόκτητο αµπελώνα, στον οποίο είναι εγκατεστηµένη η οινοποιητική 
µονάδα. Χαρακτηριστικό των περισσότερων εξ αυτών των µονάδων είναι η 
επιδιωκόµενη ποιότητα των προϊόντων, που αποτελεί και το βασικό τους 
συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Τέλος υπάρχουν και τα συνεταιριστικά οινοποιεία, τα οποία παρά 
την γενικότερη κρίση τους, προσπαθούν να διατηρήσουν τα µερίδιά τους 
στην ελληνικά αγορά, πραγµατοποιώντας και εξαγωγικές προσπάθειες. 
Υπάρχουν συνεταιριστικές µονάδες που έχουν επιδείξει σηµαντική 
αύξηση του κύκλου εργασιών τους και των ποσοστών κερδοφορίας τους, 
κατέχοντας σηµαντικές θέσεις στην ελληνική οινοπαραγωγή (π.χ. VAENI 
Νάουσα, ΕΑΣ Αµυνταίου),  παράγοντας οίνους ποιότητας. 

 
Τα αδύνατα σηµεία του κλάδου είναι ο πρωτογενής τοµέας και η 

προβολή και προώθηση των προϊόντων. Σχετικά µε τον πρωτογενή τοµέα 
χρειάζονται αναδιαρθρώσεις που αφορούν το µέγεθος των 
αµπελοτεµαχίων και τον τρόπο παραγωγής. Χρειάζεται επίσης επιπλέον 
προστασία και υποστήριξη των ζωνών Ο.Π.Α.Π. για την παραγωγή 
ποιοτικότερων οίνων και τη συµµόρφωση µε το ελληνικό και κοινοτικό 
θεσµικό πλαίσιο.  

Η προβολή και προώθηση των ελληνικών οίνων, αφορά κυρίως την 
εξαγωγική δραστηριότητα και την ανάγκη υποστήριξης της µέσω 
συλλογικών προσπαθειών, όπως είναι οι ενώσεις οινοπαραγωγών και οι 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις, προκειµένου να υπάρξει εκµετάλλευση 
της δυναµικής που έχει το ελληνικό κρασί στις διεθνείς αγορές.  

Αξίζει να τονιστεί ότι η Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα της 
Βορείου Ελλάδος, αποτελεί τον πρωτοπόρο φορέα που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή, και αγκαλιάζει τις προσπάθειες των αµπελουργών και 
οινοποιών της περιοχής.  
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Από το 2002 που δηµιουργήθηκε και η ∆ιεπαγγελµατική Βορείου 
Ελλάδος, η οργάνωση του κλάδου µπαίνει σε νέα φάση που µε τον 
θεσµικό ρόλο που θ΄ αναλάβει, θα µπορέσει να υποστηρίξει αλλά και να 
συντονίσει τις µεµονωµένες προσπάθειες όλων των ενδιαφεροµένων 
φορέων. 

 
S.W.O.T. Ανάλυση 
Για τον αποτελεσµατικότερο εντοπισµό των προβληµάτων του 

κλάδου, αλλά και την καλύτερη διερεύνηση των αναπτυξιακών του 
δυνατοτήτων ακολουθεί µία προσέγγιση µέσω της ανάλυσης S.W.O.T. 

Με την ανάλυση S.W.O.T. (Strengths : δυνατότητες-ισχυρά 
σηµεία, Weaknesses : αδυναµίες, Opportunities : ευκαιρίες, Threats : 
απειλές) αναλύονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά και µορφοποιείται 
µία πιο ολοκληρωµένη εικόνα για τον κλάδο, που εδράζεται στην 
ανάλυση που προηγήθηκε και οδηγεί ασφαλέστερα στην διαµόρφωση 
των τελικών συµπερασµάτων και την διατύπωση προτάσεων – δράσεων. 

 
Ισχυρά σηµεία 

⇑ Αυτάρκεια, παραγωγή που υπερκαλύπτει την εγχώρια 
κατανάλωση 

⇑ Χαµηλή εισαγωγική διείσδυση 
⇑ Σηµαντικές εξαγωγές 
⇑ Σηµαντικές επενδύσεις, κατά την τελευταία δεκαετία, 

µε στόχο την επέκταση και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων µονάδων, 
την δηµιουργία νέων µονάδων και την βελτίωση της ποιότητας 

⇑ ∆υνατότητα παραγωγής κρασιών στα πλαίσια της 
βιολογικής γεωργίας και της ολοκληρωµένης διαχείρισης 
καλλιεργειών 

⇑ Παρουσία πολλών νέων ποιοτικών προϊόντων 
⇑ ∆ηµιουργία επώνυµων προϊόντων µε ένδειξη 

καταγωγής 
⇑ Αύξηση αριθµού οινοποιητικών επιχειρήσεων 
⇑ Ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισµού (οινικού 

τουρισµού) και δυνατότητα άµεσης διαφήµισης – προβολής 
⇑ Κοινές δράσεις προβολής των οινοπαραγωγών της 

Βόρειας Ελλάδας 
Ασθενή σηµεία 

⇓ Συρρίκνωση αµπελώνων 
⇓ Μεγάλο πλήθος γεωργικών εκµεταλλεύσεων, πολύ 

µικρού µεγέθους 
⇓ Απουσία ελέγχου της παραγωγής 
⇓ Ελλείψεις στην αµπελουργική έρευνα και τεχνική 

υποστήριξη αµπελουργών 
⇓ Περιορισµένο επιστηµονικό δυναµικό 
⇓ Απουσία έγκαιρης ενηµέρωσης αµπελουργών 
⇓ Ανυπαρξία υγιούς ταυτοποιηµένου 

πολλαπλασιαστικού υλικού γηγενών ποικιλιών 
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⇓ Χαµηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου, συγκριτικά 
µε τις άλλες οινοπαραγωγικές χώρες της Ε.Ε. 

⇓ Έντονη υποχώρηση (διεθνώς) του κρασιού λόγω των 
σύγχρονων καταναλωτικών προτύπων και γενικότερη µείωση της 
κατανάλωσης του κρασιού 

⇓ Πτωτική τάση της παραγωγής στην Ελλάδα 
⇓ Αδυναµίες στο marketing και την εµπορία  
⇓ Χαµηλή υιοθέτηση των προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας 
⇓ Μικρή διαφηµιστική δαπάνη, συγκριτικά µε τα 

αλκοολούχα ποτά 
⇓ Εικόνα ελληνικών κρασιών στο εξωτερικό 

Ευκαιρίες 
 Νέο κανονιστικό θεσµικό πλαίσιο  
 ∆ιεπαγγελµατικές οργανώσεις  
 Αναδιάρθρωση ζωνών Ο.Π.Α.Π. 
 Πλούτος ελληνικών ποικιλιών 
 Επιτυχής συνδυασµός γηγενών ποικιλιών µε ξενικές 
 Αύξηση εξαγωγών, ιδιαίτερα σε νέες αγορές (Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη) 
 Στροφή σηµαντικής µερίδας καταναλωτών στα µικρά 

επώνυµα κρασιά 
 ∆ηµιουργία – καθιέρωση εικόνας ποιοτικού κρασιού 

στις διεθνείς αγορές, µε οργανωµένη πολιτική προώθησης 
 Επιλεξιµότητα επενδυτικών δράσεων οινοποιίας από 

τους αναπτυξιακούς νόµους 
 Υφιστάµενος επιχειρηµατικός σχεδιασµός, του 

συνόλου σχεδόν των οινοπαραγωγικών µονάδων, µε έµφαση στις 
υποδοµές για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 

 Ανάπτυξη οινικού τουρισµού – ∆υνατότητα άµεσης 
προβολής 
Απειλές 

 Μείωση της εγχώριας κατανάλωσης οίνου 
 Αδυναµία ενσωµάτωσης του νέου θεσµικού πλαισίου 

και εναρµόνισης µε τις νέες κανονιστικές διατάξεις 
 Χαµηλό ποσοστό υιοθέτησης προτύπων διασφάλισης 

ποιότητας 
 Στροφή µερίδας καταναλωτών στο χύµα κρασί 
 Μικρό ποσοστό οίνων ονοµασίας προέλευσης 
 Ισχυροποίηση εµπορικών δικτύων µε δυσµενείς 

επιδράσεις στην κερδοφορία των οινοπαραγωγικών επιχειρήσεων 
 Ισχυρός ανταγωνισµός τρίτων χωρών, που παράγουν 

οίνους µε ιδιαίτερα χαµηλό κόστος  
 Υψηλά και συνεχώς αυξανόµενα αποθέµατα στις 

άλλες χώρες της Ε.Ε. 
 Αδυναµία παρέµβασης στα δρώµενα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  
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Γενικότερα ο κλάδος της οινοποιίας χαρακτηρίζεται από 
δυναµισµό και συνεχή εξελικτική πορεία, που σχετίζεται µε την αύξηση 
του αριθµού των οινοποιητικών µονάδων, τη βελτίωση του marketing, τη 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων. Η εξελικτική αυτή πορεία θα 
επιτρέψει στον κλάδο να συνεχίσει να κατέχει την θέση του στην 
ευρωπαϊκή και παγκόσµια οινοπαραγωγή, επενδύοντας στα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ελληνικής οινοποιίας που είναι οι άγνωστες 
ελληνικές ποικιλίες. 

Από την ανωτέρω S.W.O.T. ανάλυση, φαίνεται ότι οι µονάδες που 
έχουν γνώση, έλεγχο της παραγωγής της πρώτης ύλης, ιδιαίτερα 
προϊόντα, παρέχουν υπηρεσίες στους επισκέπτες, βασίζονται στις 
ελληνικές ποικιλίες, µπορούν να βρουν καλή θέση στην αγορά και να 
επιβιώσουν όχι µόνο µε αξιοπρέπεια αλλά και µε δυναµική. Άλλωστε το 
80% των νέων οινοποιείων αποτελούν ανάλογου τύπου και 
δυναµικότητας οινοποιεία που απευθύνουν την παραγωγή τους όχι στην 
φθηνή κατανάλωση (S.M)  αλλά στην απαιτητική αγορά του υψηλού 
εισοδήµατος καταναλωτών που λειτουργούν ως διαµορφωτές εικόνας 
(opinion leaders). 

Οι νέες µικρές επιχειρήσεις που δηµιουργούνται θα πρέπει να 
τοποθετηθούν στον χώρο των µικρών οινοποιείων που θα λειτουργούν ως 
επισκέψιµα, αλλά και σαν σταθµοί αγροτοτουριστικής  διαδροµής µε  
κατεύθυνση την επιτόπια πώληση. Αυτή η µορφή λειτουργίας των 
επιχειρήσεων αποτελεί έναν νέο θα λέγαµε επιχειρηµατικό χώρο που τα 
χαρακτηριστικά του είναι:  
• Η φιλοξενία του χώρου παραγωγής 
• Τα ιδιαίτερα προϊόντα από ελληνικές γηγενείς ποικιλίες 
• Η σχέση του οινοποιού µε τον πελάτη, σε όλα τα στάδια 
παραγωγής 
• Τα µικρής παραγωγής κρασιά που δίνουν στον καταναλωτή την 
αίσθηση της ανακάλυψης και της ιδιαιτερότητας 
• Η εκπαίδευση του καταναλωτή 
• Η γευσιγνωσία και αγορά των προϊόντων. 
• Η υιοθέτηση του HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 
Points) 

Ο χώρος αυτός είναι νέος για την ελληνική αλλά όχι για την αγορά 
των παραδοσιακών οινοπαραγωγικών κρατών που από το µεσοπόλεµο 
έχουν αναπτύξει δίκτυα των επισκέψιµων  οινοποιείων (∆ρόµοι του 
Κρασιού), που έχουν αυτός ακριβώς τον στόχο να φέρουν τον πελάτη στο 
οινοποιείο και να πωλούν επιτόπου. 

Άλλωστε υπάρχει η διαπιστωµένη στροφή των καταναλωτών προς 
τα λεγόµενα "µικρά" κρασιά, δηλαδή, οίνους περιορισµένης παραγωγής. 
Και λόγω της συσχέτισης της ποιότητας µε την προέλευση του προϊόντος. 
Ο καταναλωτής αναζητά την προέλευση του οίνου, το όνοµα του 
παραγωγού, τον τόπο της οινοποίησης κ.ο.κ.  

Παράλληλα, σηµαντική άνοδο παρουσιάζουν τα "βιολογικά" 
κρασιά, δηλαδή αυτά τα οποία παράγονται από σταφύλια βιολογικής 
αµπελοκαλλιέργειας.  

Οι επισκέψεις καταναλωτών στα οινοποιεία και στους αµπελώνες 
στοχεύουν στη γνωριµία των καταναλωτών µε τον τόπο παραγωγής και µε 
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όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας του κρασιού από το αµπέλι 
µέχρι τη φιάλη, στην εκπαίδευσή τους στην οινογευστική, στην ιστορία 
του κρασιού και στη φιλοσοφία του, στην άµεση διαφήµιση του 
Οινοποιείου και  φυσικά, στις απευθείας πωλήσεις µε βελτιωµένο 
περιθώριο κέρδους.  

 
Μετά από την επιτυχία των ∆ρόµων του κρασιού της Μακεδονίας 

αναπτύσσονται και στις άλλες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας 
αντίστοιχες πρωτοβουλίες, που έχουν σαν αποτέλεσµα οι προσπάθειες 
αυτές να αλληλοϋποστηρίζονται και να εντάσσονται σε Εθνικά συλλογικά 
σχέδια προβολής του ελληνικού κρασιού.  

 
Αυτή θα λέγαµε ότι είναι και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική θέση 

αυτού του τύπου των επιχειρήσεων, δηλαδή µικρά οινοποιεία µε 
προσωπικότητα, υιοθέτηση συστήµατος ποιότητας, ποιοτικά, ιδιαίτερα 
προϊόντα και  παροχές στον επισκέπτη, τέτοιες  που να ικανοποιούν την 
ανάγκη του για γνωριµία µε το προϊόν που αγοράζει και το οποίο θα 
εκπαιδεύεται να το συνδυάζει µε τοπικά προϊόντα και παραδοσιακή 
κουζίνα. 

 
• Ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο πρωτογενής 
τοµέας 

 
Η έλλειψη της απαιτούµενης αµπελουργικής γνώσης στη δεκαετία 

του 70 είχε σαν αποτέλεσµα την αναγνώριση των ζωνών Ονοµασίας 
Προελεύσεως της χώρας µας µε ορισµένα πολύ γενικά κριτήρια. 

Η οριοθέτηση των ζωνών έγινε µε βάση τα κοινοτικά όρια των 
κοινοτήτων και του δήµου που αποτελούσαν την κάθε ζώνη, χωρίς να 
λαµβάνεται υπ΄ όψιν το έδαφος και τα κλιµατικά χαρακτηριστικά των 
υποπεριοχών που την απαρτίζουν. Και ενώ στην κάθε ζώνη πριν την 
αναγνώρισή της καλλιεργούνταν διάφορες ποικιλίες που ενδεχόµενα 
συµπλήρωνε η µία την άλλη, µετά την αναγνώριση έγινε υποχρεωτική η 
καλλιέργεια µίας ή το πολύ δύο ποικιλιών που κρίθηκαν ως πιο 
αξιόλογες και ήταν αυτές που καλλιεργούνταν και στη µεγαλύτερη 
βέβαια έκταση.  

∆όθηκαν δε   γενικές  κατευθύνσεις ως προς το σύστηµα 
διαµόρφωσης, την άρδευση (απαγόρευση) και την παραγωγή ανά 
στρέµµα, µε στόχο να παραχθούν από τις ζώνες αυτές ποιοτικά προϊόντα 
που θα αναδείκνυαν τα κρασιά της Ελλάδας όχι µόνο στο εσωτερικό 
αλλά και στο εξωτερικό. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην µπορούν να παραχθούν σε όλες 
τις υποπεριοχές της κάθε ζώνης αξιόλογα προϊόντα, είτε γιατί το έδαφος 
σε ορισµένες από αυτές ήταν ακατάλληλο για αµπελοκαλλιέργεια ή για 
την καλλιέργεια της προτεινόµενης ποικιλίας, είτε το κλίµα δεν ευνοούσε 
την ωρίµανσή της, είτε γιατί το υποκείµενο που χρησιµοποιήθηκε ήταν 
ακατάλληλο, οι αµπελώνες δεν αρδεύονταν ή υπεραρδεύονταν, το 
σύστηµα διαµόρφωσης δεν ήταν το κατάλληλο, τα φυτά πολύ ζωηρά, το 
εφαρµοζόµενο σύστηµα φυτοπροστασίας και καλλιεργητικών τεχνικών 
ακατάλληλο κλπ 
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Για να αρθούν ορισµένες από τις αδυναµίες αυτές προτάθηκε η 
καλλιέργεια ξενικών ποικιλιών ως βελτιωτικές του ντόπιου δυναµικού, 
που οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις στη βελτίωση των παραγόµενων 
κρασιών αλλά και στην ανάδειξή τους στις αγορές του εξωτερικού, µια 
και τα κρασιά αυτά ήταν πιο κοντά στις γεύσεις των ευρωπαίων 
καταναλωτών.    

Κάτι αντίστοιχο έγινε και στις άλλες περιοχές που παράγονται 
κρασιά Επιτραπέζια ή Τοπικοί Οίνοι. Εκεί µάλλον κυριάρχησαν οι 
ξενικές ποικιλίες, που δεν αντιµετωπίζονταν πλέον ως βελτιωτικές, αφού 
καλλιεργούνταν µε το ίδιο τρόπο που καλλιεργούνταν και οι γηγενείς, σε 
εδάφη ακατάλληλα για την καλλιέργειά τους, µε υποκείµενα 
ακατάλληλα, µε καλλιεργητικές τεχνικές που στοχεύουν στην ποσότητα 
και όχι την ποιότητα της παραγωγής.  
Αυτή η κατάσταση συνεχίζεται µέχρι σήµερα και αποτελεί τροχοπέδη 
στην ανάπτυξη του κλάδου, αφού τόσο η ποιότητα της πρώτης ύλης, όσο 
και η ιδιαιτερότητά της σήµερα είναι καθοριστικής σηµασίας για το 
τελικό προϊόν. 

Ένα άλλο πρόβληµα που εµφανίζει η αµπελοκαλλιέργεια στη 
χώρα µας είναι η ανυπαρξία υγιούς και ταυτοποιηµένου 
πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση νέων αµπελώνων, µε 
γηγενείς ποικιλίες. Το υλικό αυτό µπορεί να παραχθεί µέσα από τη 
διαδικασία της κλωνικής επιλογής. Η Ελλάδα όµως είναι από τις λίγες 
χώρες που δεν διαθέτει πιστοποιηµένο υλικό των γηγενών ποικιλιών, ενώ 
εισαγάγει τέτοιας ποιότητας υλικό ξενικών ποικιλιών που υπερέχει σαφώς  
ποιοτικά σε σχέση µε το ντόπιο.  

∆ιάσπαρτα στους αµπελώνες και κυρίως στις περιοχές που δεν 
υπάρχει κάποια οργανωµένη ζώνη παραγωγής (Οίνος ΟΠΑΠ ή Τοπικός) 
απαντώνται ποικιλίες άγνωστες, ορισµένες από τις οποίες θα µπορούσαν 
να αποτελέσουν την άλλη πρόταση απέναντι στις ξενικές ποικιλίες που 
κατακλύζουν τον ελληνικό αµπελώνα. Μοσχοµαύρο, Νεύρο, 
Νιγρικιώτικο, Καράπαπας, Καρναχαλάς, Σκλείθρο, Φαρτσάλο, Βάψα, 
Ζαλοβίτικο, Τσουγιάννηδες, Τρίνκα, είναι ορισµένες µόνο από τις 
δεκάδες των ποικιλιών που µπορεί να συναντήσει κανείς στους 
αµπελώνες της Κοζάνης, των Γρεβενών, των Σερρών, της Θράκης. Η 
ανυπαρξία όµως στοιχείων σχετικά µε την οινολογική συµπεριφορά των 
ποικιλιών αυτών και η έλλειψη πολλαπλασιαστικού υλικού αξιώσεων των 
ποικιλιών αυτών (υγιές και ταυτοποιηµένο) κάνει αδύνατη προς το παρόν 
τη χρησιµοποίησή τους. Είναι πολύ πιο εύκολη η προσφυγή στις ξενικές 
ποικιλίες γνωστής ταυτότητας, από τις οποίες υπάρχει διαθέσιµο υγιές, 
πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό που εγγυάται την ποιότητα αλλά 
και την µακροζωία του αµπελώνα. Ξενικές ποικιλίες γνωστές και 
ζητούµενες σήµερα στην παγκόσµια αγορά, που δίνουν όµως το στίγµα 
τους και περιορίζουν τις γεύσεις µας. 
Ενα άλλο σηµαντικό πρόβληµα του πρωτογενή τοµέα είναι η 
φυτοπροστασία. Το εφαρµοζόµενο σύστηµα φυτοπροστασίας είναι 
καθαρά εµπειρικό και οδηγεί πολλές φορές σε λανθασµένες επεµβάσεις 
που αυξάνουν το κόστος παραγωγής χωρίς να βελτιώνουν την ποιότητά 
της. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η υλοποίηση της µελέτης,  αντιµετωπίστηκε από την αρχή µε την 
λογική που αρµόζει στην Εν.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε. δηλαδή της δηµιουργίας ενός 
εργαλείου, χρήσιµου, τεχνικά και επιστηµονικά τεκµηριωµένου, 
σύγχρονου και αποτελεσµατικού στη χρήση του από κάθε ενδιαφερόµενο 
γεωπόνο, οινοποιό, οινόφιλο, αµπελουργό. 

Πραγµατοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργασίας µε 
αµπελουργούς και γεωπόνους της περιοχής µε σκοπό την ενηµέρωση 
των µελετητών για τα διαθέσιµα δεδοµένα της κάθε υποπεριοχής και τα 
προβλήµατα της ώστε να µπορέσει η µελέτη να δώσει λύσεις.  

Επίσης χρησιµοποιήθηκε τοπικό επιστηµονικό δυναµικό, µε 
στόχο και την καλύτερη επικοινωνία µε τον τοπικό πληθυσµό αλλά 
κύρια µε την λογική της, δηµιουργίας εµπειρίας και γνώσης στο τοπικό 
επιστηµονικό δυναµικό στο οποίο θα µπορεί πάντοτε να ανατρέχει ο 
κάθε ενδιαφερόµενος. 
 
Πιο συγκεκριµένα: 

• Η Οριοθέτηση των περιοχών έγινε σε  συνεργασία µε 
αµπελουργούς και γεωπόνους της κάθε περιοχής ξεχωριστά και µε 
στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη των περιοχών. 

• Εκτιµήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση (περιοχές που 
καλλιεργούνται αµπέλια, αµπελουργικές περιοχές που 
εγκαταλείφθηκαν, εν δυνάµει αµπελουργικές περιοχές) 

• Συλλέχθηκαν τα  υπάρχοντα  κλιµατολογικά δεδοµένα. 
• Καταγράφηκαν τα στοιχεία που αφορούν τις περιοχές που 

καλλιεργούνταν αµπέλια παλαιότερα καθώς και των σηµερινών 
αµπελότοπων 

• Καταγράφηκαν οι ποικιλίες που καλλιεργούνται σε κάθε περιοχή.  
• Επισηµάνθηκαν αντιπροσωπευτικά πρέµνα και  

παρακολουθήθηκαν  τα χαρακτηριστικά τους. 
• Καταγράφηκαν οι καλλιεργητικές τεχνικές ανά περιοχή (κλάδεµα, 

διαµόρφωση, καλλιέργεια του εδάφους, φυτοπροστασία κλπ). 
• Επιλέχθηκαν οι ποικιλίες που παρουσιάζουν ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά και  οινοποιήθηκαν σε ίδιες συνθήκες. 
• Πραγµατοποιήθηκε γευστική αξιολόγηση των οίνων µε παρουσία 

οινολόγων εκτός της οµάδας µελέτης. 
• Έγινε η σύνθεση των αµπελουργικών, εδαφολογικών και 

οινολογικών δεδοµένων. 
• ∆ιαµορφώθηκαν οι τελικές προτάσεις 
• Ελέγχθηκαν οι προτάσεις των εµπειρογνωµόνων  και 

επαναδιατυπώθηκαν µε βάση τα δεδοµένα της αγοράς. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
  

• Μικρή Ιστορική αναφορά στον Νοµό Κοζάνης 
 

Αν και η συστηµατική επιστηµονική έρευνα του νοµού ουσιαστικά 
πρόσφατα έχει αρχίσει, η περιοχή φαίνεται ότι παρουσιάζει µεγάλο 
αρχαιολογικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Μια λίθινη παλαιολιθική αξίνα 
από το Παλαιόκαστρο «το αρχαιότερο εργαλείο που έχει βρεθεί ως τώρα 
σε ελληνικό έδαφος» πιστοποιεί την ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο 
αυτό, ήδη από την Παλαιολιθική Εποχή.  

Στα Νεολιθικά Χρόνια η περιοχή ήταν αρκετά πυκνοκατοικηµένη, 
όπως µαρτυρεί µια σειρά από οικισµούς (Σέρβια, Παλαιόκαστρο, 
Αµυγδαλιά, Κοιλάδα, Φαράγγι, Βελβενδός κ.ά.), από τους οποίους όµως 
συστηµατικά έχουν ανασκαφεί µόνο τα Σέρβια, όπου διαπιστώθηκαν 
στενές πολιτισµικές σχέσεις µε τη Θεσσαλία. 

Τα τελευταία χρόνια η προσοχή των ειδικών έχει στραφεί στη 
λεκάνη της Πτολεµαϊδας, όπου µετά από συστηµατική επιφανειακή 
έρευνα εντοπίστηκαν αρκετές άγνωστες ως τώρα θέσεις. Στην Εποχή του 
Χαλκού εξακολουθούν να υπάρχουν µερικοί από τους παλαιότερους 
οικισµούς, δηµιουργούνται όµως και νέοι (Άγιος Ελευθέριος Κοζάνης, 
Αιανή), στους οποίους η ζωή θα συνεχιστεί χωρίς διακοπή ως τα 
Ελληνιστικά Χρόνια.  

Στα Ιστορικά Χρόνια η περιοχή που καταλαµβάνει ο νοµός 
Κοζάνης είναι γνωστή σαν Ελίµεια, όνοµα που σύµφωνα µε το µύθο 
οφείλει στον πρώτο βασιλιά της τον ΄Ελυµο, πατέρα του Αιανού. Εδώ 
φαίνεται ότι ήταν ένας από τους πρώτους τόπους µόνιµης εγκατάστασης 
των µακεδονικών φύλων, που στην Εποχή του Χαλκού κινούνταν στην 
περιοχή της Πίνδου. Η Ελίµεια ως την εποχή του Φιλίππου Β΄ ήταν 
βασίλειο, έλαβε µάλιστα ενεργό µέρος στα γεγονότα του 
Πελοποννησιακού Πολέµου και ο Θουκυδίδης αναφέρεται στις 
δραστηριότητες του βασιλιά της Αρριδαίου. Αυτός είναι ο πρώτος 
ηγεµόνας της περιοχής, το όνοµα του οποίου µνηµονεύεται από τις 
φιλολογικές πηγές, που όσον αφορά την ιστορία του κράτους αυτού στα 
αρχαϊκά χρόνια µας αφήνουν εντελώς στο σκοτάδι. Τα πλούσια 
ευρήµατα, ωστόσο, της ανασκαφής στη Αιανή δείχνουν ότι οι Ελιµειώτες 
είχαν υψηλό πολιτιστικό και βιοτικό επίπεδο και στενές εµπορικές και 
άλλες σχέσεις µε τον υπόλοιπο ελληνισµό ήδη από τα µυκηναϊκά 
χρόνια, ενώ τα χτισµένα σε ψηλές και δυσπρόσιτες θέσεις (περιοχή 
Εράτυρας και Πελεκάνου) κάστρα, που χρονολογούνται στα 
προκλασσικά χρόνια, µιλούν για ένα λαό αποφασισµένο να υπερασπίσει 
την αυτονοµία του. 

Οι Ρωµαίοι καταλαµβάνουν την περιοχή, που καταρχήν 
παραµένει µια αυτόνοµη διοικητικά µερίδα και ύστερα γίνεται ρωµαϊκή 
επαρχία, στα 168 π.Χ. Τον 6ο µ.Χ. αι. ο Ιουστινιανός ενισχύει τις παλιές 
οχυρώσεις και χτίζει νέες για να αναχαιτιστούν οι βαρβαρικές επιδροµές. 
Στα Βυζαντινά Χρόνια ιδρύονται κοντά στην παλιά πρωτεύουσα Αιανή, τα 
Σέρβια, που ελέγχουν το πέρασµα προς το νότο και γίνονται γρήγορα το 
σπουδαιότερο κέντρο της περιοχής, που µετά το 10ο αι. θα γνωρίσει 
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καταλήψεις και λεηλασίες από τους Βούλγαρους, τους Νορµανδούς, τους 
Φράγκους, τους Σέρβους, ώσπου στο τέλος θα πέσει στα χέρια των 
Τούρκων. 

Η Τουρκοκρατία είναι για τον τόπο εποχή ακµής. Η στροφή του 
πληθυσµού ήδη από το 16ο αι. στο εµπόριο και τη βιοτεχνία θα 
οδηγήσει σε µεγάλη οικονοµική και πνευµατική άνθηση, νέα κέντρα 
(Κοζάνη, Σιάτιστα, Τσοτίλι, Βελβενδός κ.ά.) θα δηµιουργηθούν και η 
περιοχή, µε την ίδρυση σχολείων και βιβλιοθηκών, θα σταθεί κέντρο 
ελληνικής παιδείας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 

Η Κοζάνη σήµερα, αποτελεί συγκοινωνιακό κόµβο µε την Ήπειρο, 
τη Θεσσαλία και τη ∆υτική Μακεδονία. 

Τα ενεργειακά κέντρα της ∆.Ε.Η. εξορύσσοντας λιγνίτη 
επεκτείνονται σε όλο το λεκανοπέδιο. Ο άφθονος ορυκτός πλούτος της 
περιοχής (λιγνίτης, χρωµίτης, αµίαντος, άζωτο, µάρµαρο κλπ.) δίνει 
θέσεις εργασίας και οικονοµική άνθηση. 

  Η Κοζάνη ορίζεται έδρα της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας και 
γίνεται κέντρο µε µεγάλη βιοµηχανική, οικονοµική και 
κοινωνικοπολιτιστική ανάπτυξη, ενώ ιδρύεται και το Εφετείο ∆υτικής 
Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Κοζάνης και πρόσφατα το Πανεπιστήµιο. 
Εντάσσεται στο Εθνικό Πολιτιστικό ∆ίκτυο πόλεων και καθιερώνεται ως 
πόλη του βιβλίου. Αναβαθµίζεται θεατρικά µε την ίδρυση και λειτουργία 
του ∆ηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, ενώ το ∆ηµοτικό Ωδείο 
και η Φιλαρµονική του ∆ήµου "Πανδώρα" είναι οι στυλοβάτες και 
συνεχιστές της πλούσιας µουσικής παράδοσης της περιοχής. 

 
• Ιστορικά στοιχεία αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης 

 
Η περιοχή της Κοζάνης ήταν γνωστή αµπελουργική περιοχή µε 

παραγωγή υψηλής ποιότητας αµπελουργικών προϊόντων, όπως 
µαρτυρούν διάφορες ιστορικές πηγές. (ΕΤΒΑ 1992) 

Σε ανέκδοτο κατάστιχο µε την καταγραφή των φορολογικών 
προσόδων της οθωµανικής αυτοκρατορίας του 1528 που αφορά την 
Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία και το οποίο σώζεται στην Βιβλιοθήκη 
της Σόφιας, αντλούµε στοιχεία για την καλλιέργεια των αµπελιών και την 
παραγωγή κρασιού στον Καζά των Σερβίων που περιλαµβάνει την 
περιοχή της Κοζάνης, χωριό τότε µε 100 περίπου σπίτια, τη Βελβενδό µε 
πάνω από 580 σπίτια και τα Σέρβια µε 860 περίπου σπίτια. 

Με βάση τη µαρτυρία αυτή περίφηµο ήταν το κρασί που 
παράγονταν σε αυτό τον καζά, στον οποίο τη µεγαλύτερη παραγωγή είχε 
η Βελβενδός, ακολουθούµενη από την Αιανή, την Ελάτη, τα Σέρβια κλπ 

Στο Λεξικόν Εγκυκλοπαιδικόν, τ.3, εκδ. Μπαρτ και Χηρς, 
Ιανουάριος, 1892, στο λήµµα «οίνος» διαβάζουµε «…από τα κρασιά της 
δούλης Ελλάδος ονοµαστά είναι της Ναούσης, Γκοµέντζας και 
Σιατίστης…». 

∆ιάφορες ταξιδιωτικές εντυπώσεις αλλά και λαογραφικά κείµενα 
µαρτυρούν τόσο την αµπελοκαλλιέργεια όσο και τη σύνδεση του κρασιού 
ως αναπόσπαστο στοιχείο της καθηµερινής ζωής των ανθρώπων στην 
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ευρύτερη περιοχή της µελέτης (Λαογραφικά Εράτυρας, 1993- The wines 
of Greece, 1990). 

 Η εµφάνιση της φυλλοξήρας αλλά και η ενασχόληση των 
κατοίκων µε άλλες δραστηριότητες όπως η γούνα στην περιοχή της 
Σιάτιστας, Γαλατινής, Εράτυρας και Πελεκάνου, η δενδροκαλλιέργεια 
στην  περιοχή του Βελβενδού κλπ είχαν σαν αποτέλεσµα να περιοριστεί 
σηµαντικά η αµπελοκαλλιέργεια. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο στην 
περιοχή της Σιάτιστας αναφέρεται ότι καλλιεργούνταν γύρω στα 15.000 
στρέµµατα αµπέλια, ενώ σήµερα η έκταση αυτή έχει περιοριστεί σε 
λιγότερο από 2.000 στρέµµατα.  

 
Σε ολόκληρο το νοµό Κοζάνης το 1970 αναφέρονταν ως 

καλλιεργούµενα περισσότερα από 26.000 στρέµµατα, ενώ σήµερα ο 
νοµός εµφανίζεται να καλλιεργεί γύρω στα 12.000 στρέµµατα. 
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ΚΛΙΜΑ-Ε∆ΑΦΟΣ  

 
• Κλίµα 

Οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν σε µία 
αµπελουργική περιοχή επηρεάζουν την ανάπτυξη της αµπέλου, τη 
διαδικασία παραγωγής των αµπελουργικών προϊόντων και την ποιότητά 
τους, και συνδέονται άµεσα µε την επιλογή της ποικιλίας, του 
συστήµατος µόρφωσης, του εφαρµοζόµενου κλαδέµατος, των 
καλλιεργητικών τεχνικών, αλλά και το κόστος παραγωγής και την 
πρόσοδο της καλλιέργειας. 

Η Vitis vinifera αναπτύσσεται και παράγει ποιοτικά προϊόντα σε 
περιοχές µε ζεστό και ξηρό καλοκαίρι, συνθήκες που εξασφαλίζουν µία 
αργή και πλήρη ωρίµανση του σταφυλιού, µε φθινόπωρο και άνοιξη 
χωρίς παγετούς και µε δροσερό και σχετικά ήπιο χειµώνα (Winkler et 
al.,1974). 

Οι σηµαντικότεροι κλιµατικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη 
βλάστηση, την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής, είναι η 
θερµοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, η υγρασία και ο άνεµος, 
παράγοντες οι οποίοι στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος και µήκος διαφέρουν 
ανάλογα µε το υψόµετρο και το ανάγλυφο της περιοχής.   

Και είναι κυρίως οι διακυµάνσεις αυτών των παραγόντων που 
διαµορφώνουν το κλίµα σε επίπεδο περιοχής (µεσοκλίµα), αµπελώνα 
(µικροκλίµα) και φυτού (µικροκλίµα φυτού). 

Το κλίµα είναι αυτό που διαµορφώνει και τη σύσταση της ράγας 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της ωρίµανσής της.  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι σε σχετικά ψυχρές περιοχές, όπου η  
ωρίµανση είναι αργή, όπως οι υπό µελέτη περιοχές, όταν αυτή 
εξασφαλίζεται, παράγονται σταφύλια πλούσια σε οξέα, χαµηλής 
περιεκτικότητας σε σάκχαρα, πλούσια σε χρωµατικά και αρωµατικά 
συστατικά. 

 
Επίδραση της θερµοκρασίας 
Η θερµοκρασία θεωρείται ο σηµαντικότερος από τους παράγοντες 

που διαµορφώνουν το κλίµα µιας περιοχής. Η θερµοκρασία επηρεάζει 
τη βλάστηση και την ανάπτυξη της αµπέλου και κυρίως την ποιότητα των 
αµπελουργικών προϊόντων. 

Η γεωγραφική κατανοµή της αµπέλου είναι αποτέλεσµα των 
θερµικών της απαιτήσεων, αλλά κυρίως της δυνατότητάς της να αντέχει 
τις χαµηλές θερµοκρασίες του χειµώνα, οι οποίες µπορεί να είναι 
επικίνδυνες για την επιβίωση του ίδιου του φυτού. Θερµοκρασίες αέρα 
χαµηλότερες του -15ο C προκαλούν καταστροφή των οφθαλµών και των 
κληµατίδων της ευρωπαϊκής αµπέλου, ενώ θερµοκρασίες εδάφους 
χαµηλότερες του -7 µε -8ο C προκαλούν ζηµιές στο ριζικό της σύστηµα 
(Winkler et al., 1974).  

Χαµηλές ανοιξιάτικες θερµοκρασίες µικρότερες του -2,5ο C 
προκαλούν ζηµιές στους νεαρούς βλαστούς, µικρότερες του -1ο C κατά 
την ανθοφορία προξενούν ζηµιές στις ανθοταξίες, ενώ µικρότερες του 
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0,5ο C προξενούν ζηµιές στις νεαρές ράγες (Carbonneau Α, 1995). Το 
µέγεθος της ζηµιάς εξαρτάται από την ποικιλία, το βλαστικό στάδιο και 
την κατάσταση των φυτών από πλευράς αποθησαυριστικών ουσιών . 

Η ύπαρξη ανοιξιάτικων παγετών σε µία περιοχή αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα για µία οικονοµικά συµφέρουσα 
αµπελοκαλλιέργεια. Στην Ελλάδα δεν εµφανίζονται σηµαντικά 
προβλήµατα παγετών κατά τη διάρκεια του βλαστικού κύκλου και όπου 
εµφανίζονται, όπως σε ορισµένες από τις υπό µελέτη περιοχές (Σιάτιστα, 
Πελεκάνος, κλπ) µπορούν να λυθούν µε την επιλογή κατάλληλου 
συστήµατος µόρφωσης, του κατάλληλου κλαδέµατος και κυρίως µε την 
επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας. 

Η άµπελος από την άλλη έχει ανάγκη χαµηλών θερµοκρασιών 
(µικρότερες των 10ο C) για την διακοπή του ληθάργου της (Pouget, 
1963, Nigond, 1967), που είναι αναγκαίο να ικανοποιηθούν για να µην 
προκληθούν διαταραχές στο βλαστικό της κύκλο (καθυστέρηση της 
έκπτυξης, πτώση οφθαλµών, ανθόροια κλπ).  

Πέρα από την επίδραση που ασκεί στη διακοπή του ληθάργου η 
θερµοκρασία του αέρα επηρεάζει τον ρυθµό αύξησης και ανάπτυξης της 
αµπέλου κατά τη διάρκεια του βλαστικού της κύκλου και την ποιότητα 
των αµπελουργικών προϊόντων.  

Έτσι µετά την διακοπή του ληθάργου για να ξεκινήσει τον 
βλαστικό κύκλο η άµπελος έχει ανάγκη θερµοκρασιών µεγαλύτερων των 
10ο C (7ο C-11ο C, ανάλογα µε την ποικιλία). Από την έκπτυξη και µετά 
ο ρυθµός αύξησης και ανάπτυξης είναι εντονότερος όσο η θερµοκρασία 
του αέρα πλησιάζει το άριστο των 25ο C (Buttrose 1968) και µε την 
προϋπόθεση βέβαια ότι δεν υπάρχει κάποιος περιοριστικός παράγοντας 
(π.χ. ξηρασία).  

Αλλά και ο  ρυθµός φωτοσύνθεσης επηρεάζεται από τη 
θερµοκρασία και είναι άριστος σε ένα εύρος θερµοκρασιών 25-28ο C 
(Kriedemann, 1968) ανάλογα µε την ποικιλία, ενώ κατ’ άλλους ο ρυθµός 
φωτοσύνθεσης είναι άριστος στους 25-32ο µέχρι το Σεπτέµβρη και από 
το Σεπτέµβρη και µετά στους 20-25ο C (Stoev & Slavtcheva 1982). Όταν 
η θερµοκρασία ξεπερνά τους 30-32ο C ο ρυθµός φωτοσύνθεσης πέφτει 
και µηδενίζεται όταν η θερµοκρασία ξεπερνά τους 40ο C (Kriedemann 
1968).  

Χαµηλές θερµοκρασίες την περίοδο της ανθοφορίας (µικρότερες 
των 15ο C) έχουν σαν αποτέλεσµα ανθόρροια (πτώση ανθέων), 
ανισσοραγία και αραιοραγία σε ορισµένες ποικιλίες όπως είναι το 
Μοσχάτο, ο Ροδίτης, το Sauvignon και άλλες . 

Κατά την περίοδο σχηµατισµού των ανθικών καταβολών στους 
λανθάνοντες οφθαλµούς, θερµοκρασίες µικρότερες των 20ο C (Buttrose 
1970) έχουν σαν αποτέλεσµα το σχηµατισµό µικρότερου αριθµού 
ανθοταξιών ανά καρποφόρο βλαστό και άρα µικρότερη παραγωγή την 
επόµενη χρονιά. 

Η θερµοκρασία ασκεί σηµαντική επίδραση και στην αύξηση και 
ανάπτυξη των ραγών µε άριστο τους 20-25ο C (έντονος κυτταρικός 
πολλαπλασιασµός και αύξηση των κυττάρων), αλλά και στα ποιοτικά 
τους χαρακτηριστικά (περιεκτικότητα σε σάκχαρα, οξέα, φαινολικά 
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συστατικά κλπ). Η επίδραση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε στάδιο 
ανάπτυξης των ραγών (Carbonneau, 1995).  

Πιο σηµαντική για την ποιότητα των παραγόµενων κρασιών 
θεωρείται η επίδραση της θερµοκρασίας την περίοδο του περκασµού-
ωρίµανσης των σταφυλιών. Έτσι περιοχές όπου κατά τους µήνες 
Αύγουστο και Σεπτέµβριο, η θερµοκρασία είναι  χαµηλή (µικρότερη των 
19-20ο C) είναι απαγορευτικές για την καλλιέργεια  ερυθρών ποικιλιών, 
αλλά θεωρούνται κατάλληλες για την παραγωγή λευκών ξηρών αλλά και 
αφρωδών οίνων (όταν η θερµοκρασία είναι αρκετά χαµηλή) 

Η θερµοκρασία του εδάφους από την άλλη, επιδρά στη φυσιολογία 
του ριζικού συστήµατος και κυρίως στην απορρόφηση του νερού και των 
θρεπτικών στοιχείων, τη µεταφορά τους στο φυτό, στη σύνθεση των 
ορµονών αύξησης και στο γενικότερο µεταβολισµό του φυτού. Ένα απλό 
παράδειγµα δίνει η  πολύ ζωηρή ανάπτυξη φυτών σε σκοτεινά, σκούρα 
εδάφη που θερµαίνονται περισσότερο σε σχέση µε ανοικτόχρωµα εδάφη 
(Ravaz 1908).  

 
Στα παρακάτω διαγράµµατα παρουσιάζονται τα κλιµατικά 

δεδοµένα που αφορούν τη µέση µηνιαία, τη µέση µεγίστη και τη µέση 
ελαχίστη θερµοκρασία των περιοχών µελέτης. 

Τα δεδοµένα αυτά προέρχονται από τα µετεωρολογικά στοιχεία 
που διαθέτει η Ε.Μ.Υ. για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης (1955-
1997) και τα µετεωρολογικά δεδοµένα του δασικού σταθµού Βελβεντού 
(1984-2000), ενώ αυτά που αφορούν την περιοχή της Σιάτιστας 
προέκυψαν προσεγγιστικά µε βάση τις υψοµετρικές διαφορές των υπό 
µελέτη περιοχών. 

 

∆ιάγραµµα 1: Μέση µηνιαία θερµοκρασία, µέση µεγίστη, 
µέση ελαχίστη στην Κόζάνη
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∆ιάγραµµα 2: Μέση µηνιαία θερµοκρασία, µέση 
µεγίστη, µέση ελαχίστη στο Βελβενδό 
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∆ιάγραµµα 3:µέση θερµοκρασία στην Κοζάνη, το Βελβεντό και τη 
Σιάτιστα

0

5

10

15

20

25

30

ΙΑ
Ν

Φ
Ε
Β

Μ
ΑΡ

ΑΠ
Ρ

Μ
ΑΗ

ΙΟ
Υ
Ν

ΙΟ
Υ
Λ

Α
Υ
Γ

ΣΕ
Π

Ο
Κ
Τ

Ν
Ο
Ε

∆
ΕΚ

Μέση µηνιαία
θερµοκρασία στο
Βελβενδό
Μέση µηνιαία
θερµοκρασία στην
Κοζάνη
Μέση µηνιαία
θερµοκρασία στη
Σιάτιστα

 
Με βάση τις ανάγκες της αµπέλου σε κάθε βλαστικό, όπως 

προαναφέρθηκαν και τα διαγράµµατα που αφορούν τη θερµοκρασία στις 
υπό µελέτη περιοχές, γίνεται κατανοητό ότι: 

Κάποιες χρονιές εµφανίζονται ανοιξιάτικοι παγετοί, που 
καταστρέφουν σηµαντικό µέρος των οφθαλµών της αµπέλου και 
µειώνουν σηµαντικά την παραγωγή, κάτι όµως που µπορεί να 
αντιµετωπιστεί µε την επιλογή ποικιλιών όψιµης έκπτυξης και µε το 
κατάλληλο σύστηµα µόρφωσης.  

Σπάνια παρατηρούνται ζηµιές από τις χαµηλές θερµοκρασίες του 
χειµώνα (όπως η χρονιά του 2002) και πλήττουν κυρίως φυτά που δεν 
διαθέτουν σηµαντικές αποθησαυριστικές ουσίες, κάτι που θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στο σύστηµα διαµόρφωσης των φυτών.  
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Παρατηρώντας το διάγραµµα 3 της µέσης θερµοκρασίας του αέρα 
στην Κοζάνη, το Βελβεντό και τη Σιάτιστα, παρατηρούµε ότι η 
θερµοκρασία τον Αύγουστο και το Σεπτέµβρη, είναι στο επίπεδο των 19-
20ο C, που ενδείκνυται για την καλλιέργεια ερυθρών ποικιλιών, ενώ είναι 
ελαφρώς χαµηλότερη κυρίως το Σεπτέµβρη στη Σιάτιστα, κάτι που θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή των ποικιλιών και των τύπων των 
παραγόµενων οίνων. 

 
Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας  
Η ηλιακή ακτινοβολία παίζει καθοριστικό ρόλο στην ύπαρξη ζωής 

στη γη και είναι η πηγή ενέργειας που χρησιµοποιούν άµεσα και έµµεσα 
όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί. Άµεσα για το φως και τη θερµότητα 
(παράγοντες ενέργειας) και έµµεσα για το νερό (η µεταφορά του νερού 
από την ατµόσφαιρα στο έδαφος, στο φυτό και η επιστροφή στην 
ατµόσφαιρα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ηλιακή ακτινοβολία). 

Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται η γη σε κάθε της σηµείο δεν 
είναι ίδια και εξαρτάται από την καθαρότητα της ατµόσφαιρας, την 
ύπαρξη νεφών, το υψόµετρο, την κλίση, το γεωγραφικό πλάτος κλπ 

Η επίδραση του υψοµέτρου είναι θετική όσον αφορά τα θερµά 
κλίµατα ενώ γίνεται αρνητική στις πιο δροσερές περιοχές (χαµηλές 
θερµοκρασίες, ανεπαρκείς για τη σωστή ωρίµανση του σταφυλιού). Σε 
νότιες εκθέσεις όσο µεγαλύτερη είναι η κλίση τόσο µεγαλύτερο το 
ποσοστό της προσπίπτουσας ακτινοβολίας ενώ στις βόρειες όσο 
µεγαλώνει η κλίση µειώνεται το ποσοστό αυτό (Koblet 1975). Γι αυτό και 
στις θερµές περιοχές είναι επιθυµητή η φύτευση σε πλαγιές βόρειας 
έκθεσης ενώ στις ψυχρές περιοχές, όπως η πλειονότητα των υπό µελέτη 
περιοχών, σε πλαγιές νότιας έκθεσης.   

Η ηλιακή ακτινοβολία επηρεάζει την αύξηση και ανάπτυξη των 
φυτών αλλά και την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόµενων 
προϊόντων, µέσω της επίδρασης που ασκεί στη φωτοσύνθεση, την 
διαπνοή, την διαφοροποίηση των οφθαλµών (σχηµατισµό ανθοταξιών) και 
τον γενικότερο µεταβολισµό του φυτού. 

Η ηλιακή ακτινοβολία µιας περιοχής είναι σηµαντικό στοιχείο για 
την καταλληλότητά της ως αµπελουργική περιοχή. Για το σκοπό αυτό 
έχουν δηµιουργηθεί δείκτες κλιµατικοί, σηµαντικότερος εκ των οποίων 
είναι ο ηλιοθερµικός δείκτης Huglin ο οποίος υπολογίζεται από τις 
µέσες και µέγιστες ηµερήσιες θερµοκρασίες από την πρώτη του Απρίλη 
ως το τέλος Σεπτέµβρη (∑⎨⎨(tmaxj-10)+(tmj-10)⎬/2*1,02⎬), καθώς και οι 
βαθµοηµέρες του Winkler, δείκτης ο οποίος υπολογίζεται µε βάση το 
άθροισµα των µέσων ηµερήσιων θερµοκρασιών που ξεπερνούν το µηδέν 
βλαστήσεως (10ο C) κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου. 

Οι τιµές των παραπάνω δεικτών παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης, καθώς και την 
περιοχή του Βελβεντού, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιµα 
κλιµατολογικά στοιχεία. 
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Πίνακας 1. ∆είκτης Huglin και  Βαθµοηµέρες του Winkler για την 
περιοχή της Κοζάνης και του Βελβεντού 

 
Περιοχή ∆είκτης 

Huglin 
Βαθµοηµέρες του 

Winkler 
Κοζάνη 2260 1834,5 

Βελβεντός 1620,66 1678,83 

 
Επίδραση της βροχόπτωσης-υγρασίας 
Η άµπελος είναι φυτό µε µικρές απαιτήσεις σε υγρασία, οι οποίες 

είναι απαραίτητο να ικανοποιηθούν για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή 
της, αλλά και την παραγωγή ικανοποιητικής ποιότητας προϊόντων. 

Ανεπαρκής διαθέσιµη υγρασία µειώνει τον βλαστικό της κύκλο, 
αναστέλλει τις µεταβολικές της λειτουργίες, προκαλεί πρώιµη 
φυλλόπτωση και τελικά τον θάνατο. 

Από την άλλη υπερβολική υγρασία οδηγεί στην αύξηση των 
προσβολών των ασθενειών και στην παραγωγή κατώτερης ποιότητας 
προϊόντων.   

Πέρα από την ποσότητα της διαθέσιµης υγρασίας που 
εξασφαλίζεται από τις βροχοπτώσεις και τις αρδεύσεις, µεγάλη σηµασία 
έχει και η κατανοµή της.  

Οι βροχές στο τέλος του φθινοπώρου και κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα δεν επηρεάζουν την άµπελο, ενώ κατά τη διάρκεια της ευνοϊκής 
περιόδου βλάστησης έχουν άµεση επίδραση, τόσο από πλευράς 
φυτουγείας, όσο και από άποψη ποσοτήτων και ποιότητας των 
αµπελοοινικών προϊόντων.  

Βροχές κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας συνοδευόµενες από 
χαµηλές θερµοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την γονιµοποίηση και την 
καρπόδεση µε  αποτέλεσµα ανθόρροια, ανισσοραγία και αραιοραγία. 

Υπερβολική υγρασία κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης των 
ραγών έχει αρνητική επίδραση (µείωση του ρυθµού ανάπτυξης, Hofacker 
et al,1976), ενώ στο στάδιο του περκασµού-ωρίµανσης έχει σαν 
αποτέλεσµα τη µείωση των σακχάρων, των χρωστικών ουσιών (Ρ.Huglin, 
1986)  και την αύξηση των προσβολών από βοτρύτη. 

 
Στα διαγράµµατα που ακολουθούν παρουσιάζονται η µέση 

µηνιαία υγρασία και η µέση µηνιαία βροχόπτωση στην Κοζάνη και το 
Βελβεντό. 
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∆ιάγραµµα 4: Μέση µηνιαία υγρασία %

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ΙΑ
Ν

Φ
Ε
Β

Μ
Α
Ρ

Α
Π
Ρ

Μ
Α
Η

ΙΟ
Υ
Ν

ΙΟ
Υ
Λ

Α
Υ
Γ

ΣΕ
Π

Ο
Κ
Τ

Ν
Ο
Ε

∆
Ε
Κ

Μέση µηνιαία υγρασία
στο Βελβεντό
Μέση µηνιαία υγρασία
στην Κοζάνη

 
      

∆ιάγραµµα 5: Μέση µηνιαία Βροχόπτωση
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Για την δυνατότητα καλλιέργειας της αµπέλου σε µία περιοχή 

χρησιµοποιείται ο υδροθερµικός δείκτης του Branas (Branas et al., 
1946) που προκύπτει από το άθροισµα του γινοµένου της µέσης 
θερµοκρασίας κάθε µήνα της ευνοϊκής περιόδου βλάστησης µε το µέσο 
ύψος βροχόπτωσης του ίδιου µήνα. Περιοχές µε δείκτη µεγαλύτερο του 
5000 είναι προβληµατικές για την αµπελοκαλλιέργεια. 

 
Ο υδροθερµικός δείκτης του Branas µε βάση τα διαθέσιµα 

µετεωρολογικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης είναι 
4490,5, ενώ αντίστοιχα για την περιοχή του Βελβεντού είναι 3479,1. 

 
Εκτός όµως από την υγρασία των βροχοπτώσεων σηµαντικό 

στοιχείο για την δυνατότητα καλλιέργειας της αµπέλου σε µία περιοχή 
είναι και η εξατµισοδιαπνοή, ο ρυθµός της οποίας και το ύψος της 
καθορίζουν την υγρασία που έχει στην διάθεσή του το φυτό.  
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Στην υπό µελέτη περιοχή, η θεωρητική εξατµισοδιαπνοή βρίσκεται 
στα ίδια επίπεδα µε την βροχόπτωση τους χειµερινούς µήνες, ενώ 
υπερέχει την βλαστική περίοδο, µε σηµαντική έλλειψη διαθέσιµης 
υγρασίας, τουλάχιστον σε ορισµένες περιοχές της µελέτης όπως ο 
Κρόκος, ο Βελβεντός κ.α..  

 
Επίδραση του ανέµου 
Ο άνεµος επιδρά στην βλάστηση και την παραγωγή της αµπέλου 

και η επίδρασή του σχετίζεται µε την έντασή του και µε το βλαστικό 
στάδιο της αµπέλου.  

∆υνατός άνεµος προκαλεί µηχανικής φύσης ζηµιές (σπασίµατα, 
αποκόλληση εµβολίου υποκειµένου κλπ). Σε ανεµόπληκτες περιοχές, 
πέρα από τις µηχανικής φύσης ζηµιές παρατηρείται και σχηµατισµός 
µικρότερου µήκους βλαστών, µικρότερων µεσογονατίων, µικρότερων 
ανθοταξιών και µικρότερης παραγωγής (Dry et al, 1988). 

Συγχρόνως παρατηρείται µειωµένη φωτοσυνθετική δραστηριότητα 
(κλείσιµο των στοµατίων) και έλλειψη νερού µε σηµαντικές επιπτώσεις 
στη φυσιολογική λειτουργία του φυτού. 

Η ύπαρξη ανέµων σε µία περιοχή πρέπει να λαµβάνεται υπόψη 
κατά την εγκατάσταση του αµπελώνα.  

Οι άνεµοι που επικρατούν στην περιοχή της Κοζάνης είναι βόρειοι 
ενώ στην περιοχή του Βελβεντού ανατολικοί ως βορειοανατολικοί, δεν 
φαίνεται όµως να µπορούν να δηµιουργήσουν ιδιαίτερα σοβαρά 
προβλήµατα την αµπελοκαλλιέργεια. Μάλιστα στην περίπτωση του 
Βελβεντού όπου η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας είναι υψηλότερη 
την βλαστική περίοδο σε σχέση µε την περιοχή της Κοζάνης, έχουν 
θετική επίδραση, µειώνοντας το ποσοστό της επικαθήµενης, στα φύλλα 
της αµπέλου, δρόσου και ως εκ τούτου, τον κίνδυνο  προσβολών 
περονοσπόρου και γενικότερα των ασθενειών. 

 
Συµπεράσµατα 

Η µελετούµενη περιοχή βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 40 
µοιρών (40,299-40,254ο ) και γεωγραφικό µήκος 21,5-22ο. Τόσο τα 
διαφορετικά υψόµετρα των περιοχών όσο και γενικότερα η τοπογραφία 
της περιοχής (κλίσεις, προσανατολισµός κλίσεων), δηµιουργούν 
διαφορετικά µεσοκλίµατα αλλά και µικροκλίµατα, που όµως η έλλειψη 
αντίστοιχων κλιµατικών δεδοµένων δεν επιτρέπει επί του παρόντος τη 
διάκρισή τους. Έτσι περιοριζόµενοι στην επεξεργασία των υπαρχόντων 
κλιµατικών δεδοµένων (που διαθέτει η Ε.Μ.Υ. για την ευρύτερη περιοχή 
της Κοζάνης, και ο δασικός σταθµός Βελβεντού, και των δεδοµένων που 
προκύπτουν προσεγγιστικά για την περιοχή της Σιάτιστας), καθίσταται 
δυνατή η διάκριση της ευρύτερης περιοχής µελέτης σε κλιµατικές ζώνες, 
µε βάση τους δείκτες IH (Indice d’ Huglin) και D.J.W. (Degre-jours d’ 
Winkler), καθώς και τη µέση θερµοκρασία και τη βροχόπτωση κατά τη 
διάρκεια της βλαστικής περιόδου (πίνακας 2): 

  

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 30 - 



 
Πίνακας 2: Κλιµατικοί δείκτες της περιοχής της Κοζάνης και του 

Βελβεντού 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
 
 
ΚΟΖΑΝΗ 

ΙΗ=2260 
DJW=1834,5 
Tm=12,93 
Tm 4-9ος=19,48 
Βροχόπτωση=506 mm 
Βροχόπτωση τη βλαστική περίοδο= 237 

mm 
Υδροθερµικός δείκτης του Branas= 4490,5 
 

 
 
 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ 

ΙΗ=1620,66 
DJW=1678,83 
Tm=12,49 
Tm 4-9ος=19,14 
Βροχόπτωση=395,02 mm 
Βροχόπτωση τη βλαστική περίοδο= 188,2 

mm 
Υδροθερµικός δείκτης του Branas= 3479,1 
 

 
Η κατάταξη µιας περιοχής σε κάποια κλιµατική ζώνη, επιτρέπει 

την επιλογή ποικιλιών που µπορούν να προσαρµοστούν άριστα στην 
περιοχή, µε βάση την προσαρµοστικότητά τους σε αντίστοιχες κλιµατικές 
ζώνες, αλλά και τους τύπους των κρασιών που µπορούν να παραχθούν.  

Η υπό µελέτη λοιπόν περιοχή µε βάση τα προαναφερόµενα 
κλιµατικά στοιχεία µπορεί να διακριθεί σε δύο ζώνες: 

 
Κλιµατική ζώνη 1: 
Ζώνη 1 (κατά Winkler) και 2 (εύκρατη κατά Huglin). Στη ζώνη 

αυτή ανήκουν οι περιοχές της Σιάτιστας, της Γαλατινής, του Πελακάνου, 
της Εράτυρας και του Καλονερίου. 

Σύµφωνα µε το Winkler στη ζώνη αυτή µπορούν να 
προσαρµοστούν  πρώιµες ποικιλίες ως µέσης εποχής ωρίµανσης, µέτριας 
παραγωγικότητας (π.χ. Αλπίτσα, Τσαπουρνάκος, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet franc κ.α.). 

 
Κλιµατική ζώνη 2:  
 Ζώνη 3 (κατά Winkler) και ζώνη 3 (εύκρατη ζεστή κατά Huglin). 

Στη ζώνη αυτή ανήκουν οι περιοχές της Κοζάνης, του Κρόκου, του 
Βελβεντού, της Αιανής, του Ροδίτη και της Μεσσιανής. 

Πρόκειται για περιοχές µε µέτρια ζεστό κλίµα, όπου µπορούν να 
προσαρµοστούν καλά ποικιλίες πρώιµες αλλά και µέσης ως όψιµης 
εποχής ωρίµανσης, υπό την προϋπόθεση του ελέγχου της ζωηρότητας 
και της παραγωγικότητάς τους (π.χ. Ξινόµαυρο, Μοσχόµαυρο, 
Τσαπουρνάκος, Ροδίτης, Merlot, Cabernet Sauvignon κ.α.). 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 31 - 



 
 

• Το έδαφος 

 
Τα είδη του γένους Vitis και ιδιαίτερα οι ποικιλίες του είδους Vitis 

vinifera, προσαρµόζονται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών, παράγουν 
όµως προϊόντα ποιοτικά, όταν καλλιεργούνται σε εδάφη που 
εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες αερισµού, υγρασίας και τροφοδοσίας των 
φυτών µε τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.  

Το µητρικό υλικό, τα µορφολογικά και τα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά του εδάφους επηρεάζουν τον ρυθµό αύξησης και 
ανάπτυξης του φυτού, τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα των 
παραγόµενων προϊόντων, αλλά και την τυπικότητά τους. 

Μετά την εµφάνιση της φυλλοξήρας και τη γενίκευση της χρήσης 
υποκειµένων, ανθεκτικών στη ριζόβια µορφή του εντόµου, οι ιδιότητες 
του εδάφους αποκτούν ακόµα µεγαλύτερη σηµασία, αφού καθορίζουν 
και το είδος του κατάλληλου για την κάθε περίπτωση υποκειµένου.  

Οι ιδιότητες του εδάφους που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
βλάστηση και την παραγωγή, είναι από τη µία πλευρά οι φυσικές (δοµή, 
χρώµα, βάθος, διαθέσιµη υγρασία, διαπερατότητα, θερµοκρασία) και 
από την άλλη οι χηµικές (pH, αλατότητα, αλκαλικότητα, ανθρακικό 
ασβέστιο), ενώ το µητρικό υλικό του εδάφους, σε συνδυασµό µε τις 
ανθρώπινες επεµβάσεις, που διαµορφώνουν τις παραπάνω ιδιότητες, 
σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό και µε την τυπικότητα των παραγόµενων 
οίνων.  

Από πολλές µελέτες προκύπτει ότι η γεωλογική σύνθεση της 
περιοχής µπορεί να είναι βασικός παράγοντας διαφοροποίησης οίνων, 
που προέρχονται από την ίδια ποικιλία, όπως επίσης µπορεί να αποτελεί 
κριτήριο επιλογής κάποιων ποικιλιών. Έτσι π.χ. η ποικιλία Gamay  
φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα σε εδάφη που προέρχονται από γρανιτικά 
πετρώµατα, η ποικιλία Chardonnay σε εδάφη που προέρχονται από 
µάργες κ.τ.λ.. (P.Huglin, 1986). 

Οινοποιήσιµες ποικιλίες συναντούµε σε εδάφη που προέρχονται 
από πολύ διαφορετικά πετρώµατα. Π.χ. τα ηφαίστειο-ιζηµατογενή 
πετρώµατα δίνουν συνήθως εδάφη πλούσια σε κάλιο και αµµωνιακά 
άλατα. Τέτοια εδάφη “στηρίζουν” πολύ φηµισµένα αµπέλια, όπως στην 
περιοχή Τokay της Ουγγαρίας, στην Αίτνα της Ιταλίας, κλπ. Οι 
πρασινοσχιστόλιθοι δίνουν εδάφη πλούσια σε βάσεις (κάλιο, µαγνήσιο, 
ασβέστιο). Τέτοια εδάφη εµφανίζονται στην περιοχή του Porto της 
Πορτογαλίας, της Νάουσας του Ν. Ηµαθίας κ.λ.π..   

Η δοµή του εδάφους είναι µία από τις σηµαντικότερες ιδιότητές 
του, η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών, 
την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί νερό και θρεπτικά, καθώς και 
την τάση του να διαβρώνεται. 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι αµµώδη-χαλικώδη εδάφη, εδάφη 
µέσης µηχανικής σύστασης, είναι κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια και 
για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων (Winkler et al., 1974). Εδάφη 
βαριά, αργιλώδη, συνεκτικά, δίνουν κατώτερης ποιότητας προϊόντα 
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(υστερούν σε σάκχαρα και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε οξέα και 
τανίνες). Όταν µάλιστα το ποσοστό της αργίλου είναι πολύ υψηλό και η 
υγρασία αυξηµένη, περιορίζεται η ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και 
η βλάστηση, οψιµίζει η παραγωγή και τα παραγόµενα προϊόντα είναι 
κατώτερης ποιότητας.  

Οι ιδιότητες των αργιλωδών εδαφών βελτιώνονται µε την παρουσία 
ανθρακικού ασβεστίου, όπως και µε την ύπαρξη οργανικής ουσίας. 
Εδάφη πλούσια σε ανθρακικό ασβέστιο δίνουν φυτά µε ικανοποιητική 
βλάστηση, πιο πρώιµα και καλύτερης ποιότητας προϊόντα, όταν βέβαια 
γίνει σωστή επιλογή του υποκειµένου. Ενεργό ανθρακικό ασβέστιο 
µεγαλύτερο του 40%  κάνει απαγορευτική την εγκατάσταση αµπελώνα.  

Η οργανική ουσία από την άλλη βελτιώνει τη δοµή των αργιλωδών 
εδαφών και κυρίως τις συνθήκες αερισµού τους, αλλά και την ικανότητα 
συγκράτησης νερού και θρεπτικών στοιχείων των αµµωδών εδαφών. 

Το χρώµα του εδάφους παίζει σηµαντικό ρόλο στη θερµοκρασία 
του και αυτή µε τη σειρά της στη δραστηριοποίηση του ριζικού 
συστήµατος και στον γενικότερο µεταβολισµό του φυτού. Έτσι εδάφη 
σκουρόχρωµα θερµαίνονται και οι ρίζες δραστηριοποιούνται και 
αναπτύσσονται γρηγορότερα αλλά και ψύχονται πιο γρήγορα από ότι 
εδάφη ανοικτόχρωµα που αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και 
θερµαίνονται και ψύχονται πιο αργά. 

Το βάθος του εδάφους µπορεί να ξεκινά από λίγα εκατοστά µέχρι 
και δύο ή περισσότερα µέτρα σε ορισµένα εδάφη. Μεγάλο βάθος 
εδάφους συντελεί στην δηµιουργία ζωηρών φυτών αφού αυτά έχουν στην 
διάθεσή τους µεγάλα αποθέµατα νερού και θρεπτικών, καθώς και 
µεγάλες ποσότητες οξυγόνου, απαραίτητες για τη λειτουργία των ριζών. 

Η ύπαρξη αδιαπέρατου στρώµατος σε κάποιο βάθος του εδάφους 
δηµιουργεί προβλήµατα στην ανάπτυξη των ριζών που σχετίζονται µε την 
παρουσία υπερβολικής υγρασίας και την έλλειψη οξυγόνου, αλλά και µε 
το µικρό όγκο του εδάφους για την ανάπτυξη των ριζών. 

Η διαπερατότητα του εδάφους, η ικανότητά του δηλαδή να 
επιτρέπει την είσοδο και τη διέλευση του νερού διαµέσου των εδαφικών 
πόρων, καθώς και η διαθέσιµη για τα φυτά υγρασία, αποτελούν επίσης 
πολύ σηµαντικές ιδιότητες του εδάφους. Έτσι εδάφη µε παρουσία 
µόνιµου ή εποχιακού υδροφόρου ορίζοντα, και ανάλογα µε το βάθος 
που αυτός εµφανίζεται, είναι είτε ακατάλληλα για ερυθρές ποικιλίες, είτε 
γενικά για οιναµπέλους. Αυτό συµβαίνει γιατί, κάτω από µεγάλη ως 
υπερβολική υγρασιακή θρέψη, ευνοείται η αύξηση του µεγέθους των 
ραγών των σταφυλιών µε αποτέλεσµα τη µείωση της σχέσης 
φλοιού/σαρκώµατος (πολύ σηµαντική στις ερυθρές ποικιλίες), η αύξηση 
της οξύτητας τους, η σχάση των ραγών κ.τ.λ. 

Το  pH του εδάφους, καθορίζει τη διαθεσιµότητα των θρεπτικών 
στοιχείων και επηρεάζει την επιλογή τόσο της ποικιλίας όσο και του 
υποκειµένου. Έτσι οι ποικιλίες Syrah, Cabernet Sauvignon αρέσκονται 
σε όξινα ως επί το πλείστον εδάφη, σε αντίθεση µε τις Merlot και 
Ξινόµαυρο που προτιµούν ουδέτερα ως ελαφρώς αλκαλικά εδάφη. 

Η ισορροπηµένη θρέψη των φυτών µε τα απαραίτητα για την 
ανάπτυξή τους θρεπτικά στοιχεία, εγγυάται, εφόσον δεν υπάρχει άλλος 
ανασχετικός παράγοντας, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, ενώ 
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πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν την ύπαρξη σχέσης µεταξύ της 
τυπικότητας και του χαρακτήρα των οίνων µιας ποικιλίας µε κάποιο 
µακρο- ή µικρο-θρεπτικό στοιχείο.   

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 
αµπελοκαλλιέργειας σε µία περιοχή είναι η γνώση των χαρακτηριστικών  
του εδάφους. 

Αναλυτικά η εδαφολογική µελέτη της περιοχής παρουσιάζεται στο 
παράρτηµα, ενώ στη συνέχεια γίνεται µία επιγραµµατική παρουσίαση 
των κυριότερων χαρακτηριστικών του εδάφους των υπό µελέτη περιοχών. 

 
 

• Σιάτιστα 

  
Ο κύριος όγκος του αµπελώνα της Σιάτιστας εκτείνεται σε δύο 

περιοχές: 
α. βόρεια και νότια του οδικού άξονα Κοζάνης-Σιάτιστας (κυρίως 

βόρεια, περιοχή ∆ερβένι) και  
β. βόρεια και νότια της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- 

Ιωαννίνων (περιοχή Τσιάγκινας και Μεσοποτάµου). 
 
Α. ∆ερβένι 
Όπως προκύπτει από την εδαφολογική µελέτη, η περιοχή του 

∆ερβενίου είναι µία ενιαία εδαφολογικά, περιοχή, µε εδάφη 
προερχόµενα από την αποσάθρωση ασβεστολίθου, που είναι όλος ο 
ορεινός όγκος, βόρεια της περιοχής.  

Εµφανίζει αρκετά σηµαντική κλίση και νότια  έκθεση που βοηθάει 
στην καλύτερη ωρίµανση των ποικιλιών (µε εξαίρεση την περιοχή που 
βρίσκεται αριστερά της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων, που έχει 
βόρεια έκθεση).  

Στην περιοχή αυτή έχουν διατηρηθεί οι παλιές αναβαθµίδες, 
καλλιεργούµενες στην πλειοψηφία τους µε αµπέλια παλιότερα, από τα 
οποία ένα τµήµα τους παρέµεινε έως σήµερα, ενώ υπάρχουν και πολλοί 
ακαλλιέργητοι αγροί, εξαιτίας της δυσκολίας καλλιέργειας των εδαφών 
αυτών.  

Λόγω της διατήρησης του παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας 
στην περιοχή αυτή, τα εδάφη είναι πολύ καλά κατεργασµένα 
(στρεµµατισµένα), µέχρι βάθους σχεδόν ενός µέτρου, µε αποτέλεσµα να 
διαθέτουν µια πολύ καλή δοµή. Πιο συγκεκριµένα ο στρεµµατισµός 
δηµιούργησε εδάφη χαλαρά, που ευνοούν τη διείσδυση του ριζικού 
συστήµατος της αµπέλου, µε µεγάλη υδατοικανότητα, µε κανονικά 
κατανεµηµένους λίθους σε όλο το βάθος του εδάφους και µε αυξηµένο 
ποσοστό οργανικής ουσίας, λόγω της καλύτερης αποσύνθεσης των 
φυτικών υπολειµµάτων. 

Βέβαια η παρουσία πολλών λίθων στην επιφάνεια του εδάφους 
λόγω της επιφανειακής διάβρωσης, κάνει αρκετά δύσκολη την 
καλλιέργεια του εδάφους και απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων καθώς 
και σηµαντική χειρωνακτική εργασία. Από την άλλη όµως η παρουσία 
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τους στην επιφάνεια πρωϊµίζει την παραγωγή και διατηρεί την υγρασία 
του εδάφους.  

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τη γονιµότητα των εδαφών, τα 
εδάφη στο ∆ερβένι είναι µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης, µε καλή 
όµως στράγγιση και λόγω προηγούµενης επεξεργασίας χαλαρά, µε καλή 
δοµή και καλή οργανική ουσία. Ως εκ τούτου είναι εδάφη που 
εφοδιάζουν επαρκώς τα φυτά µε το αναγκαίο για την ανάπτυξή τους 
άζωτο.  

Είναι στην πλειονότητά τους αλκαλικά, µε αρκετό, λόγω µητρικού 
πετρώµατος ανθρακικό ασβέστιο (10-70%, ως 17% ενεργό.  

Η εναλλακτική ικανότητα των εδαφών που σχετίζεται άµεσα µε τη 
διαθεσιµότητα των µακρο- και µικροθρεπτικών είναι σε πολύ 
ικανοποιητικά επίπεδα, ενώ σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται το εναλλακτικό 
ασβέστιο και το εναλλακτικό µαγνήσιο. 

Όσον αφορά το κάλιο, εµφανίζεται σε επάρκεια, είναι οριακό ή 
χαµηλό, ανάλογα µε την τοµή, ενώ ο φωσφόρος βρίσκεται σε χαµηλά 
επίπεδα σε όλη την περιοχή.  

Αναφορικά µε τα ιχνοστοιχεία δεν φαίνεται να υπάρχει σηµαντική 
έλλειψη σε κανένα από αυτά στο σύνολο των τοµών του ∆ερβενίου (βλ 
αναλυτικά τις αναλύσεις στο Παράρτηµα), µε εξαίρεση το βόριο, το οποίο 
βρίσκεται σε χαµηλά γενικά επίπεδα.  

 
 
Β. Περιοχή Μεσοποτάµου-Τσιάγκινας  
 
Β.1. Μεσοπόταµος  
Η περιοχή του Μεσοποτάµου, υψόµετρο 570-700 µ. εκτείνεται 

κάτω από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων. Είναι ελαφρά 
κυµατοειδής, µε χαραδρωτικές διαβρώσεις και νότια έκθεση.  

Τα εδάφη της περιοχής προέρχονται από σκληρούς 
ασβεστόλιθους, είναι σε µεγάλο ποσοστό στα επιφανειακά στρώµατα 
απασβεστωµένα΄(Terra rosa), κυρίως βαριάς µηχανικής σύστασης, 
σκληρά, κολλώδη, τύπου Alfisols, χωρίς καθόλου ή µε ελάχιστους 
λίθους στην κατατοµή τους. Η οργανική ουσία είναι σε χαµηλά επίπεδα 
και ως εκ τούτου και το άζωτο ανεπαρκές.  

Πρόκειται για εδάφη ψυχρά, που συγκρατούν υγρασία και που 
οψιµίζουν την παραγωγή, όξινα (Τ9 και Τ13) ως ελαφρά αλκαλικά, 
σχεδόν χωρίς καθόλου (Τ9, Τ10, Τ13)  ή µε λίγο ανθρακικό ασβέστιο 
(Τ11, Τ12). 

Ο φωσφόρος βρίσκεται σε χαµηλά ως οριακά επίπεδα σε όλη την 
περιοχή, το κάλιο είναι γενικά επαρκές όπως και τα ιχνοστοιχεία µε 
εξαίρεση το βόριο το οποίο είναι γενικά σε χαµηλά επίπεδα. 

 
Β.2. Τσιάγκινα 

Περιοχή µε παλαιές αναβαθµίδες, η οποία βρίσκεται σε υψόµετρο 
570-700µ,  πάνω από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων. Έχει 
νότια έκθεση και είναι  προστατευµένη από τον ορεινό όγκο που 
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βρίσκεται βόρεια και που κάνει καταλληλότερες τις συνθήκες για την 
αµπελοκαλλιέργεια. 

Περιλαµβάνει εδάφη µικρού βάθους µερικώς ή ολικώς 
απασβεστωµένα, µε µητρικό υλικό ασβεστόλιθο αποσαθρωµένο ή µη. 
Είναι µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης, µε σηµαντική παρουσία 
λίθων που ευνοεί την καλή στράγγισή τους. 

Είναι αλκαλικής αντίδρασης, µε ικανοποιητική οργανική ουσία, 
µε λίγο ως µέτριο ανθρακικό ασβέστιο και σχετικά φτωχά σε κάλιο και 
φωσφόρο.  

Τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια µε εξαίρεση το βόριο, το 
οποίο είναι σε χαµηλά επίπεδα. 

 
• Καλονέρι-Γαλατινή- Εράτυρα- Πελεκάνος  

 

Α. Καλονέρι  

Τα εδάφη όπου βρίσκονται κυρίως οι αµπελώνες του Καλονερίου 
(αριστερά και δεξιά του δρόµου Καλονερίου- Εράτυρας), προέρχονται 
από σκληρούς ασβεστόλιθους. 

Είναι επιφανειακά (βάθους µικρότερου των 40cm), 
απασβεστωµένα και αυτά που βρίσκονται ανατολικά του δρόµου είναι 
ρηχά, µε µέση ως βαριά µηχανική σύσταση και λίγη οργανική ουσία, 
στο επιφανειακό κυρίως στρώµα. 

Πρόκειται για εδάφη ουδέτερης ως ελαφρά αλκαλικής αντίδρασης 
επιφανειακά και αλκαλικής στο βάθος. 

Το άζωτο του εδάφους σε όλες τις τοµές, εκτός από τις 
υποεπιφανειακές, είναι µάλλον ικανοποιητικό, σε βάθος όµως 
µεγαλύτερο των 20 εκ.  είναι χαµηλό. 

Το κάλιο είναι σε όλες τις τοµές σε επαρκή έως υψηλά επίπεδα, 
ενώ ο φωσφόρος βρίσκεται κυρίως σε χαµηλά επίπεδα σε όλες τις τοµές, 
εκτός από τις επιφανειακές διαστρώσεις της Τ17 και Τ19.  

Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή επίπεδα, το µαγγάνιο είναι 
επαρκές, ο σίδηρος είναι οριακός, ο χαλκός σε επάρκεια και το βόριο 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οριακά επαρκές. 

 

Β. Έξοδος Γαλατινής 

Στην έξοδο της Γαλατινής, όπου υπάρχει ένα µεγάλο αλλουβιακό 
ριπίδιο, τα εδάφη είναι ρηχά πάνω σε σκληρό ασβεστόλιθο που 
απαντάται σε βάθος µικρότερο των 40cm. Ο ασβεστόλιθος αυτός λόγω 
κατακερµατισµού του, επιτρέπει τη διείσδυση των ριζών της αµπέλου και 
την εξάπλωσή τους σε βαθύτερα στρώµατα.  

Πρόκειται για εδάφη βαριά, επιφανειακά και µέσης µηχανικής 
σύστασης µετά τα 20 cm, αλκαλικά, µε το ανθρακικό ασβέστιο να 
αυξάνει µε το βάθος.  

Η οργανική ουσία είναι καλή επιφανειακά και µειώνεται 
σηµαντικά µετά τα 20cm βάθος, όπως και το άζωτο.  
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Από τα µακροστοιχεία ο φωσφόρος και το κάλιο είναι σε χαµηλά 
επίπεδα, ενώ τα υπόλοιπα µακροστοιχεία, όπως και τα ιχνοστοιχεία 
βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 

Η δυτική έκθεση των εδαφών αυτών τα προστατεύει από τους 
ψυχρούς βόρειους ανέµους. 

 

Γ. Εράτυρα 

Οι αµπελώνες της περιοχής αυτής βρίσκονται δυτικά του δρόµου 
Καλονερίου-Εράτυρας. Τα εδάφη της περιοχής βρίσκονται στο µέσο ενός 
µεγάλου αλλουβιακού ριπιδίου, είναι µέσης ως βαριάς µηχανικής 
σύστασης και βαθιά, απασβεστωµένα, της κατηγορίας Alfisols, πολύ 
όξινα (Τ21) έως ουδέτερα (Τ20). 

Η οργανική ουσία είναι ικανοποιητική επιφανειακά και µειώνεται 
στη συνέχεια.  

Το κάλιο είναι οριακό ως επαρκές και ο φωσφόρος επιφανειακά 
επαρκής, µειώνεται όµως µε το βάθος.  

Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή έως υψηλά επίπεδα, το µαγγάνιο 
είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα και πιθανόν να παρουσιαστεί κίνδυνος 
τοξικότητας, ο σίδηρος και ο χαλκός σε υψηλά επίπεδα, ενώ η 
συγκέντρωση του βορίου είναι οριακή. 

 
 

∆. Πελεκάνος 

Οι αµπελώνες του Πελεκάνου βρίσκονται σε υψόµετρο 700-770µ. 
και έχουν νότια- νοτιοανατολική έκθεση.  

Τα εδάφη είναι απασβεστωµένα, στην πλειονότητά τους όξινα, 
βαριάς µηχανικής σύστασης και ανήκουν στην κατηγορία των Alfisols. 

Πρόκειται για όψιµα, ψυχρά εδάφη, µε πολύ χαµηλά ποσοστά 
οργανικής ουσίας και ως εκ τούτου µε µη ικανοποιητικό έως ανεπαρκές 
άζωτο.  

Το κάλιο  µέχρι τα 70 εκ. είναι επαρκές έως υψηλό σε όλες τις 
τοµές και ο φωσφόρος  βρίσκεται κυρίως σε χαµηλά επίπεδα, εκτός από 
τους επιφανειακούς ορίζοντες της Τ23 και Τ24, που είναι σε υψηλά 
επίπεδα.  

Ο ψευδάργυρος είναι σε επάρκεια, το µαγγάνιο σε πολύ υψηλά 
επίπεδα και πιθανόν να παρουσιαστεί κίνδυνος τοξικότητας, ο σίδηρος 
και ο χαλκός επίσης σε υψηλά επίπεδα, ενώ το βόριο στις περισσότερες 
περιπτώσεις είναι από οριακό έως χαµηλό. 

 
• Κρόκος-Κοζάνη-Αιανή  

 
Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει εδάφη που ανήκουν στα 

δηµοτικά διαµερίσµατα του Κρόκου, του Πρωτοχωρίου, της Λευκοπηγής, 
της Ροδιανής, της Αργίλου, της Κερασιάς και της Αιανής. 
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Α. Κρόκος 

Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο 535-620 µ, και έχει έκθεση 
νότια, νοτιοανατολική.  

Τα εδάφη είναι ελαφριάς ως µέσης µηχανικής σύστασης και 
ανήκουν στην κατηγορία των Inceptisols. Πρόκειται για εδάφη αλκαλικά, 
µε αρκετό ανθρακικό ασβέστιο, ολικό και ενεργό. Η οργανική ουσία 
είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα στα πρώτα 40-45cm και µειώνεται πολύ 
στη συνέχεια.  

Το κάλιο είναι γενικά ανεπαρκές, όπως και ο φωσφόρος.  
Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή επίπεδα όπως και το µαγγάνιο, 

ενώ  ο σίδηρος, ο χαλκός και το βόριο σε οριακά έως επαρκή επίπεδα. 
 
Β. Λευκοπηγή-Ροδιανή 

Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο 660-720µ και διακρίνεται σε 
δύο υποπεριοχές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η µία δυτικά- 
βορειοδυτικά (Τοµές Τ34, Τ35) και η άλλη νότια της Λευκοπηγής (Τ31, 
Τ32, Τ33). 

Η περιοχή της τοµής Τ35 αποτελείται από εδάφη απασβεστωµένα 
µέχρι τα 110 εκ. και µε pH γύρω στο 6,5. Πρόκειται για εδάφη µε βαριά 
µηχανική σύσταση, που ανήκουν στην κατηγορία των Vertisols. Έχουν 
έκθεση ανατολική, νοτιοανατολική, µε κυµατοειδές ανάγλυφο. 

Όλες οι άλλες τοµές της περιοχής είναι µέσης έως µέσης-βαριάς 
µηχανικής σύστασης και ανήκουν στην κατηγορία των Inceptisols, µε 
µεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου όχι όµως και µεγάλες 
ενεργού. 

Η οργανική ουσία είναι σε όλες τις τοµές της περιοχής σε χαµηλά 
έως πολύ χαµηλά επίπεδα (εκτός από την επιφανειακή διάστρωση της 
τοµής Τ32. 

Το άζωτο του εδάφους σε όλες τις τοµές είναι µη ικανοποιητικό 
έως ανεπαρκές λόγω του χαµηλού ποσοστού της οργανικής ουσίας που 
διαθέτουν. 

Το κάλιο σε όλες τις τοµές είναι επαρκές στα επιφανειακά 
στρώµατα ενώ στα υποεπιφανειακακά είναι χαµηλό έως οριακό σε όλες 
τις τοµές εκτός από την Τ34 στην οποία είναι από υψηλό έως πολύ 
υψηλό. 

Ο φωσφόρος στα επιφανειακά στρώµατα είναι χαµηλός έως 
οριακός σε όλες τις τοµές, εκτός από την Τ34 και Τ35 στην οποία στον 
επιφανειακό ορίζοντα είναι πολύ υψηλός. 

Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή επίπεδα, το µαγγάνιο γενικά σε 
επαρκή έως οριακά επίπεδα, εκτός από την Τ35 στην οποία στον 
επιφανειακό ορίζοντα είναι πολύ υψηλό και εµφανίζεται ο κίνδυνος 
τοξικότητας, ο σίδηρος και ο χαλκός σε επαρκή επίπεδα και το βόριο σε 
οριακά έως επαρκή επίπεδα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά της 
Λευκοπηγής εµφανίζει, µετά το βάθος των 45cm, πολύ ψηλή υπεδάφια 
στάθµη νερού, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την 
αξιολόγησή της ως αµπελουργική περιοχή . 
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Γ. Αιανή 
 
Το υψόµετρο της περιοχής είναι 450-550 µ. 
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται βόρεια- βορειοδυτικά της Κοινότητας 

της Αιανής σε πλαγιά βορειοανατολικής έκθεσης, µε κυµατοειδές 
ανάγλυφο.  

Πρόκειται για εδάφη µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης που 
ανήκουν στην κατηγορία των Inceptisols.  

Όλες οι τοµές περιέχουν µέτριες έως µεγάλες ποσότητες 
ισοδύναµου και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου. 

Η οργανική ουσία είναι σε µη ικανοποιητικά ποσοστά µετά τα 25 
εκ., ενώ το άζωτο του εδάφους σε όλες τις τοµές είναι µη ικανοποιητικό 
έως ανεπαρκές (εκτός από τον καλλιεργούµενο ορίζοντα) λόγω του 
χαµηλού ποσοστού της οργανικής ουσίας που διαθέτουν. 

Το κάλιο είναι χαµηλό σε όλες τις τοµές, όπως και ο φωσφόρος. 
Ο ψευδάργυρος είναι σε οριακά έως χαµηλά επίπεδα, το µαγγάνιο 

γενικά σε επαρκή επίπεδα, ο σίδηρος σε χαµηλά έως οριακά επίπεδα, ο 
χαλκός σε οριακά έως επαρκή επίπεδα και το βόριο σε επαρκή επίπεδα. 

 
• Μεσσιανή, Ροδίτης 

 
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε υψόµετρο 350-400 µ, βόρεια του 

κοινοτικού διαµερίσµατος της Μεσιανής και του Ροδίτη, σε πλαγιά 
νότιας, νοτιοανατολικής έκθεσης.  

Πρόκειται για εδάφη µε µέση µηχανική σύσταση, αλκαλικά που 
ανήκουν στην κατηγορία των Inceptisols. 

Όλες οι τοµές περιέχουν µεγάλες ποσότητες ισοδύναµου και 
ενεργού ανθρακικού ασβεστίου. 

Η οργανική ουσία είναι σε µη ικανοποιητικά ποσοστά κυρίως µετά 
τον καλλιεργούµενο ορίζοντα. Το άζωτο του εδάφους σε όλες τις τοµές 
είναι µη ικανοποιητικό έως ανεπαρκές λόγω του χαµηλού ποσοστού της 
οργανικής ουσίας που διαθέτουν. 

Το κάλιο βρίσκεται σε οριακά έως χαµηλά επίπεδα, όπως και ο 
φωσφόρος.   

Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή επίπεδα, το µαγγάνιο σε χαµηλά 
επίπεδα, όπως και ο σίδηρος, ο χαλκός σε οριακά, εκτός από τις 
επιφανειακές διαστρώσεις των τοµών Τ26 και Τ27 που είναι σε υψηλά 
επίπεδα και το βόριο σε οριακά έως επαρκή επίπεδα. 

 
• Βελβεντός 

 
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε υψόµετρο 300-370 µ, 

βορειοδυτικά της Κοινότητας του Βελβεντού, σε πλαγιά µε έκθεση 
βορειοδυτική. Πρόκειται για εδάφη µέσης και ελαφριάς µηχανικής 
σύστασης, µε αρκετό ενεργό ανθρακικό ασβέστιο 

Η ευρύτερη περιοχή των τοµών Τ41 και Τ42 ανήκει στην 
κατηγορία των Alfisols, ενώ οι τοµές Τ40 και Τ43 ανήκουν στην 
κατηγορία των Inceptisols. 
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Η οργανική ουσία είναι σε µη ικανοποιητικά ποσοστά, εκτός από 
τον καλλιεργούµενο ορίζοντα της τοµής Τ41 και το άζωτο, σε όλες τις 
τοµές είναι µη ικανοποιητικό έως ανεπαρκές, λόγω του χαµηλού 
ποσοστού της οργανικής ουσίας που διαθέτουν. 

Το κάλιο βρίσκεται οριακά έως επαρκή επίπεδα σε όλες τις τοµές, 
ενώ ο φωσφόρος βρίσκεται σε χαµηλά έως οριακά επίπεδα, εκτός της 
επιφανειακής διάστρωσης της Τ43.  

Ο ψευδάργυρος είναι σε οριακά επίπεδα (εκτός της επιφανειακής 
διάστρωσης της Τ43), το µαγγάνιο γενικά σε επαρκή επίπεδα εκτός της 
Τ43 που είναι ανεπαρκές, ο σίδηρος σε επαρκή έως οριακά επίπεδα 
εκτός της Τ43 που είναι σε οριακά έως ανεπαρκή επίπεδα, ο χαλκός  
επαρκής, εκτός από τις υποεπιφανειακές διαστρώσεις που είναι σε 
χαµηλά επίπεδα και το βόριο (Β) σε οριακά έως επαρκή επίπεδα. 
 

  

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 40 - 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

• Σιάτιστα 

1. Η αµπελουργία στη Σιάτιστα 

 
Οι αµπελώνες της Σιάτιστας στις αρχές του προηγούµενου αιώνα 

καταλάµβαναν το µεγαλύτερο µέρος της γεωργικής της γης. Με την 
πάροδο του χρόνου και κυρίως µε την ανάπτυξη της επεξεργασίας της 
γούνας, η αµπελοκαλλιέργεια συρρικνώθηκε και οι πρώτες περιοχές στις 
οποίες η καλλιέργεια της αµπέλου εγκαταλείφθηκε ήταν και οι πιο 
«προβληµατικές περιοχές», οι οποίες παρουσίαζαν δυσκολία στην 
καλλιέργεια ή υποβαθµισµένη, λόγω ατελούς ωρίµανσης των σταφυλιών, 
παραγωγή (αµπελώνες γύρω από την πόλη, αριστερά του οδικού άξονα 
Κοζάνης-Σιάτιστας, κλπ). 

Σήµερα οι αµπελώνες περιορίζονται κυρίως στα δεξιά του οδικού 
άξονα Κοζάνης –Σιάτιστας (περιοχή ∆ερβένι), στην Κάτω Σιάτιστα (µικρή 
έκταση), και τα τελευταία χρόνια λόγω δυνατότητας καλύτερης 
εκµηχάνισης της καλλιέργειας στις περιοχές του Μεσοποτάµου και της 
Τσιάγκινας.  Με βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η 
έκταση που καταλαµβάνουν δεν ξεπερνά τα 2.800 στρεµµάτα. 

 
Οι ποικιλίες οι οποίες κυριαρχούν είναι το Ξινόµαυρο, το 

Μοσχοµαύρο, το Νιγρικιώτικο (δύο ποικιλίες διαφορετικές µε την ίδια 
ονοµασία), το Βουλγάρικο και σε µικρότερη έκταση το Σκλήθρο, 
Μοσχάτο άσπρο, Νεροντέµπινα, Κορίθι λευκό και µαύρο (αναλυτική 
περιγραφή των ποικιλιών υπάρχει στο παράρτηµα). Οι ποικιλίες 
Ξινόµαυρο και Μοσχόµαυρο θεωρούνταν η βάση για την παραγωγή του 
φηµισµένου Σιατιστινού κρασιού, ενώ σε µικρότερο βαθµό συµµετείχαν 
και οι ποικιλίες Νιγρικιώτικο και Σκλήθρο. Τα τελευταία χρόνια που η 
καλλιέργεια άρχισε να µετατοπίζεται σε πιο «εύκολες» για καλλιέργεια 
περιοχές, καλλιεργήθηκαν και ορισµένες ξενικής προέλευσης ποικιλίες 
όπως το Merlot και το Cabernet Sauvignon. 

  
Τα υποκείµενα που απαντώνται στην περιοχή είναι κυρίως το 110 

Richter, το 41Β, λιγότερο το Rupestris du Lot, ενώ τα τελευταία 4-5 
χρόνια ξεκίνησε η χρησιµοποίηση του υποκειµένου 1103 Paulsen. 

Ο κλήρος είναι γενικά µικρός, 2-4 στρέµµατα. Οι περισσότεροι 
αµπελώνες της Σιάτιστας είναι µεγάλης ηλικίας (µεγαλύτερης των 40 
ετών), υπάρχουν όµως και αρκετοί αµπελώνες φυτεµένοι µετά το 1990, 
κάτι που δείχνει το έντονο ενδιαφέρον γα την ανάπτυξη της 
αµπελοκαλλιέργειας στην περιοχή. 

 
Η περιοχή της Σιάτιστας είναι, λόγω υψοµέτρου που κυµαίνεται 

µεταξύ 680 και 850 µέτρων, µία από τις δροσερότερες περιοχές της 
µελέτης, στην οποία εν µέρει διατηρήθηκε µέχρι σήµερα ο 
παραδοσιακός τρόπος αµπελοκαλλιέργειας. 
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Τα φυτά στην πλειονότητά τους είναι διαµορφωµένα σε 
χαµηλόκορµα κύπελλα (ύψος κορµού 10-30 cm), µε 4-5 κεφάλια των 2-
3 µατιών. Το µέσο ύψος φυλλικής επιφάνειας δεν ξεπερνά τα 50 cm. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Κύπελλο στη Σιάτιστα  
 
Για να µπορούν να καλλιεργούν το έδαφος, οι αµπελουργοί δένουν 

τις κληµατίδες στην κορυφή του κυπέλλου δηµιουργώντας ένα αρνητικό 
µικροκλίµα στο εσωτερικό του πρέµνου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ∆έσιµο των κληµατίδων στην κορυφή του κυπέλλου 
 
 
Σε ορισµένους αµπελώνες εφαρµόζεται µια υποτυπώδης στήριξη 

των φυτών µε πασσάλους και µονά σύρµατα, κάτι ανάµεσα σε κύπελλο 
και γραµµικό σύστηµα διαµόρφωσης, ενώ τα τελευταία χρόνια οι νέοι 
αµπελώνες διαµορφώνονται σε γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, µε ύψος 
διαµόρφωσης τα 40-50 cm, µικρό όµως σχετικά, ύψος φυλλικής 
επιφάνειας (1µ).  
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Οι αποστάσεις φύτευσης στους παλαιούς αµπελώνες είναι 1.20-
1.30 Χ 1.20-1.30µ, ενώ στους νεώτερους οι αποστάσεις µεγαλώνουν 
(2.30-2.40µ) ώστε να επιτρέπουν το πέρασµα των γεωργικών 
µηχανηµάτων. 

Εφαρµόζοντας τον παραδοσιακό τρόπο καλλιέργειας, αµέσως µετά 
τον τρυγητό οι αµπελουργοί ξελακκώνουν τα φυτά για να πέσουν µέσα 
στο δηµιουργούµενο λάκκο, τόσο τα φύλλα, όσο και η κοπριά, που 
σήµερα αντικαταστάθηκε από τα διάφορα λιπάσµατα που κυκλοφορούν 
στο εµπόριο. 

Στη συνέχεια πραγµατοποιούν το λεγόµενο κλαδοκάθαρο, δηλαδή 
την αφαίρεση όλων των αχρείαστων κληµατίδων, που ακολουθείται από 
το κανονικό κλάδεµα αργά την άνοιξη, για την αποφυγή του παγετού. 

Η καλλιέργεια του εδάφους γίνεται στους παλαιούς αµπελώνες 
χειρονακτικά και στους πιο νέους µε τη χρήση µηχανηµάτων (φρέζα, υνί 
κλπ), ενώ για την καταπολέµηση ζιζανίων σε ορισµένες περιπτώσεις 
χρησιµοποιούνται και ζιζανιοκτόνα. 

 
Η καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών γίνονταν µέχρι πριν 

λίγα χρόνια και σε ορισµένες περιπτώσεις και σήµερα, µε τη 
χρησιµοποίηση του θειαφιού (2-3 θειαφίσµατα) και της γαλαζόπετρας (1-
2 επεµβάσεις). Συνήθως πραγµατοποιούνταν 4-5 επεµβάσεις, όπως και 
σήµερα, µόνο που σήµερα χρησιµοποιούνται και άλλα σκευάσµατα για 
την αντιµετώπιση του ωιδίου, του περονοσπόρου και του βοτρύτη που 
αποτελούν τις σηµαντικότερες ασθένειες της περιοχής.  

Οι επεµβάσεις αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα,  συχνά όµως 
είναι άκαιρες, µε αποτέλεσµα να γίνονται κατασταλτικές επεµβάσεις και 
µάλιστα στις ιδιαίτερα βροχερές χρονιές πολύ κοντά στον τρυγητό, 
υποβαθµίζοντας την ποιότητα της σταφυλικής παραγωγής. 

Κάτι που θα πρέπει να σηµειωθεί είναι η σηµαντική παρουσία των 
ιώσεων στο Σιατιστινό αµπελώνα και κυρίως του ιού του Μολυσµατικού 
εκφυλισµού (GFLV), των φυλών 2 και 3 του ιού του καρουλλιάσµατος 
των φύλλων (GLRaV2,3), του ιού GVA, καθώς και του ιού της κηλίδωσης 
( GFKV). 

 
Όσον αφορά τη λιπαντική τακτική, αυτή δεν ακολουθεί κανένα 

πρότυπο, ενώ λιπάσµατα χρησιµοποιούνται ακόµα και στις περιπτώσεις 
που δεν είναι αναγκαίο να χρησιµοποιηθούν. 

 
 

2. Η οινοποίηση στη Σιάτιστα 

 
Η οινοποίηση στη Σιάτιστα σήµερα αφορά κυρίως την παραγωγή 

γλυκού «ηλιαστού» κρασιού και σε µικρότερο βαθµό ερυθρού ξηρού, σε 
επίπεδο χωρικής οινοποίησης. Εξαίρεση αποτελεί η παραγωγή 
εµφιαλωµένου κρασιού από µία νέα µονάδα 

Για την παραγωγή του γλυκού κρασιού τα σταφύλια προέρχονται 
κυρίως από τις ποικιλίες Ξινόµαυρο, Μοσχόµαυρο αλλά και από άλλες 
τοπικές ποικιλίες (Νιγρικιώτικο, Χονδροµαύρο ή Σκλήθρο). 
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Η διαδικασία παραγωγής του «ηλιαστού» οίνου περιλαµβάνει το 
άπλωµα  των σταφυλιών σε σκιερό και καλά αεριζόµενο µέρος (δεν 
υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις), πάνω σε σήτες (λιάστρες) για περίπου 
40 ηµέρες.  

Με τη διαδικασία αυτή, το γλεύκος συµπυκνώνεται µέχρι ν’ 
αποκτήσει ένα δυνητικό αλκοολικό τίτλο περίπου 20%Vol (∆.Α.Τ.). 
Παλαιότερα τα σταφύλια λιάζονταν αρχικά 1 εβδοµάδα στον ήλιο, 
πρακτική που σταδιακά εγκαταλείφθηκε. 

Ακολουθεί πίεση για την εξαγωγή του γλεύκους και µετά από µία 
στατική διαύγαση (1 βράδυ), το γλεύκος διηθείται µε κατσικίσιο µαλλί. 
Το φιλτράρισµα αυτό είναι εξαιρετικά αργό. 

Στη συνέχεια, το γλεύκος οδηγείται σε βαρέλια όπου ζυµώνει. Τα 
χρησιµοποιούµενα βαρέλια προέρχονται κυρίως από πεύκο (ρόµπολο), 
δρυ και σπανιότερα µουριά. 

Η ζύµωση διακόπτεται χωρίς εξωτερική παρέµβαση, λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα αλλά το κρασί, εξαιτίας της 
έλλειψης αντιοξειδωτικής προστασίας, ξαναζυµώνει άλλες 2-3 φορές 
(κάθε καλοκαίρι όταν ανεβαίνει η θερµοκρασία). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση των υπολειµµατικών σακχάρων και την 
αύξηση του αλκοολικού βαθµού. 

Ο παραγόµενος µε αυτή τη διαδικασία οίνος είναι έτσι ηµίγλυκος 
µε χρώµα ανοιχτό πορτοκαλί στη νεότητά του και ηµίξηρος (λόγω 
επαναζυµώσεων τους θερινούς µήνες) µε χρώµα καφέ-πορτοκαλί όταν 
παλαιώσει. Τα φρέσκα κρασιά παρουσιάζουν έντονο αρωµατικό 
χαρακτήρα ώριµων φρούτων, σταφίδας, µελιού ενώ στους παλαιωµένους 
οίνους κυριαρχεί ο χαρακτήρας των ξηρών καρπών και ιδιαίτερα του 
καρυδιού (θυµίζει ισπανικά sherry). 

 
Για την παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών σε επίπεδο χωρικής 

οινοποίησης δεν ακολουθείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία από την 
τεχνική της κλασικής ερυθρής οινοποίησης µε σύντοµη συµπαραµονή 
των στεµφύλων. 
 

 
• Πελεκάνος-Εράτυρα-Γαλατινή-Κρυονέρι 

 
1. Η αµπελουργία 

 
Η περιοχή µελέτης βρίσκεται σε υψόµετρο 680-800 µ. 

Οι αµπελώνες της Γαλατινής εκτείνονταν κατά µήκος του δρόµου 
Γαλατινής-Καλονερίου στη θέση Αµπέλια Ρέµα σε έκταση ~900 στρ. 
(1970).  Σήµερα έχουν περιοριστεί σε ένα τµήµα στην έξοδο του 
Χειµάρρου Αµπέλια Ρέµα, έκτασης ~150-200 στρ.  

Ο κύριος όγκος του αµπελώνα της Εράτυρας βρίσκονταν στην 
περιοχή Ξυνίθρα καθώς και µεταξύ των περιοχών Ματσάλωνα και 
Σαµάρι. Η συνολική έκτασή τους το 1970 υπολογίζονταν σε ~1200 στρ. 
Σήµερα υπάρχουν αµπελώνες στις ίδιες περιοχές σε περιορισµένη όµως 
έκταση.  
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Οι αµπελώνες της κοινότητας Πελεκάνου καταλάµβαναν το 1970 ένα 
µικρό τµήµα ανατολικά της κοινότητας, έκτασης ~150 στρ. Σήµερα 
υπάρχουν λίγοι αµπελώνες στην ίδια περιοχή αλλά και µερικοί νέοι 
νοτιοανατολικά του οικισµού. 

Με βάση τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. η συνολική έκταση που 
καταλαµβάνουν οι αµπελώνες των περιοχών αυτών δεν ξεπερνά τα 900 
στρέµµατα. 

Οι ποικιλίες οι οποίες κυριαρχούν στις περιοχές αυτές είναι το 
Χονδροµαύρο (Σέφκα), το Βουλγάρικο, το Νεύρο, η Κοκκινούσκα, το 
Μοσχάτο (µαύρο), το Ξινόµαυρο, το Μοσχόµαυρο, το Σκλήθρο, καθώς 
και άλλες µικρότερης σηµασίας, όπως η Αλεπονουρά, καθώς και µία 
ποικιλία η οποία αποκαλείται από τους ντόπιους Γαλλικό και είναι 
υβρίδιο. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια χρησιµοποιείται συχνότερα στις 
νέες φυτεύσεις, λόγω της ανθεκτικότητάς του στα ασθένειες, παρόλο το 
γεγονός ότι η καλλιέργειά των υβριδίων απαγορεύτηκε το 1969 
(νοµοθετικό διάταγµα 243/69). 

Τα υποκείµενα που απαντώνται στην περιοχή είναι το 110 
Richter, το 41Β και σε µικρότερη έκταση το Rupestris du Lot. 

Ο κλήρος είναι πολύ µικρός, 1-2 στρέµµατα στο Καλονέρι και τη 
Γαλατινή, και 2 στρέµµατα στον Πελεκάνο και την Εράτυρα. 

Οι περισσότεροι αµπελώνες του Καλονερίου είναι φυτεµένοι µετά 
το 1980, ενώ υπάρχουν και µεγαλύτερης ηλικίας αµπελώνες, φυτεµένοι 
µετά το 1935-1940. 

Οι αµπελώνες της Γαλατινής στην πλειοψηφία τους είναι 
φυτεµένοι µετά το 1990, ενώ υπάρχουν και αρκετοί παλαιοί αµπελώνες, 
ηλικίας µεγαλύτερης των 60 ετών. 

Στην Εράτυρα φαίνεται ότι υπάρχει µία συνεχής σε µικρή όµως 
έκταση, φύτευση φυτών, που ξεκινά το 1941 και φθάνει στις µέρες µας, 
µε ένα ποσοστό γύρω στο 30% των αµπελώνων να είναι φυτεµένοι µετά το 
1990. 

Αντίθετα στον Πελεκάνο οι φυτεύσεις µετά το 1990 είναι ελάχιστες, 
ενώ ο κύριος όγκος των αµπελώνων είναι ηλικίας µεγαλύτερης των 40 
ετών (λιγότερο από 1% των αµπελώνων είναι φυτεµένοι µετά το 1990).   

Τα φυτά στην πλειοψηφία τους είναι διαµορφωµένα σε πιο 
υψηλόκορµα κύπελλα (30-40 cm) και µε µεγαλύτερο ύψος φυλλικής 
επιφάνειας (50-60 cm) σε σχέση µε αυτά της Σιάτιστας, µε 4-5 κεφάλια 
των 2-3 µατιών, ενώ τα τελευταία χρόνια έγινε σε ορισµένους αµπελώνες 
προσπάθεια µετατροπής του κυπέλλου σε γραµµικό σύστηµα 
διαµόρφωσης.  

Οι αποστάσεις φύτευσης στους παλαιούς αµπελώνες είναι 1.20-
1.30 Χ 1.20-1.30, ενώ στους νεώτερους οι αποστάσεις µεγαλώνουν ώστε 
να επιτρέπουν το πέρασµα των γεωργικών µηχανηµάτων και την 
ευκολότερη καλλιέργεια. Για τον ίδιο λόγο εφαρµόζουν και σε αυτήν την 
περιοχή το δέσιµο των κληµατίδων στην κορυφή του κυπέλλου, 
δηµιουργώντας ένα κακό µικροκλίµα στο εσωτερικό του πρέµνου και στη 
σταφυλική ζώνη.  

Οι καλλιεργητικές τεχνικές οι οποίες εφαρµόζονται στην περιοχή, 
χωρίς να είναι το ίδιο συστηµατικές µε αυτές των αµπελουργών της 
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Σιάτιστας, δεν διαφέρουν και πολύ, κυρίως όσον αφορά το κλάδεµα και 
τη φυτοπροστασία. 

Τα φυτά κλαδεύονται αυστηρά στα 2-3 µάτια, αργά την άνοιξη 
ώστε να αποφευχθούν οι ζηµιές από τους ανοιξιάτικους παγετούς. ∆εν 
γίνεται συστηµατικά το σκάψιµο των φυτών το φθινόπωρο, τακτική που 
αποφεύγεται λόγω του τύπου των εδαφών της περιοχής (εδάφη σχετικά 
βαριά).   

Η καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών γίνονταν µέχρι πριν 
λίγα χρόνια και σε ορισµένες περιπτώσεις και σήµερα, µε τη 
χρησιµοποίηση του θειαφιού (2-3 θειαφίσµατα) και της γαλαζόπετρας (1-
2 επεµβάσεις). Συνήθως πραγµατοποιούνταν 4-5 επεµβάσεις, όπως και 
σήµερα, µόνο που σήµερα χρησιµοποιούνται και άλλα σκευάσµατα για 
την αντιµετώπιση του ωιδίου, του περονοσπόρου και του βοτρύτη που 
αποτελούν τις σηµαντικότερες ασθένειες της περιοχής. Υπάρχουν όµως 
και αρκετοί αµπελώνες που ακολουθούν τις αρχές τις βιολογικής 
καλλιέργειας. 

Και σε αυτή την περιοχή οι επεµβάσεις έχουν προληπτικό 
χαρακτήρα,  συχνά όµως είναι άκαιρες, µε αποτέλεσµα να γίνονται 
κατασταλτικές επεµβάσεις και µάλιστα στις ιδιαίτερα βροχερές χρονιές 
πολύ κοντά στον τρυγητό, υποβαθµίζοντας την ποιότητα της σταφυλικής 
παραγωγής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ολοκληρωτική καταστροφή του φυλλώµατος, λόγω προσβολής 

περονοσπόρου 
 
Η παρουσία των ιώσεων είναι έντονη µε κυρίαρχες ιώσεις το 

Μολυσµατικό εκφυλλισµό (GFLV), τις φυλές 1,2,3,5,6 του 
καρουλιάσµατος των φύλλων (GLRaV 1,2,3,5,6) τον ιό GVA, τον ιό GVB 
και την κηλίδωση (GFKV). 

Άρδευση πραγµατοποιείται σε αρκετούς αµπελώνες του 
Καλονερίου,  και σε λίγους αµπελώνες της Εράτυρας και της Γαλατινής, 
ενώ οι αµπελώνες του Πελεκάνου είναι όλοι ξηρικοί. 

Οι αποδόσεις κυµαίνονται από 250-1300 κιλά το στρέµµα, 
ανάλογα µε την περιοχή και το σύστηµα διαµόρφωσης, κυρίως όµως 
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ανάλογα µε τις φροντίδες του αµπελουργού και την ηλικία του 
αµπελώνα. 

Όσον αφορά τη λιπαντική τακτική, αυτή δεν ακολουθεί και σε 
αυτή την περίπτωση κανένα πρότυπο, ενώ λιπάσµατα χρησιµοποιούνται 
ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν είναι αναγκαίο να 
χρησιµοποιηθούν. 

 
2. Η οινοποίηση 

 
Η οινοποίηση σε αυτήν την περιοχή αφορά κυρίως την παραγωγή 

ενός τύπου γλυκού κρασιού («βραστό κρασί») και σε µικρότερο βαθµό 
ερυθρού ξηρού, σε επίπεδο χωρικής οινοποίησης. 

 
Για την παραγωγή των «βραστών κρασιών» τα σταφύλια 

προέρχονται από τις ποικιλίες Βουλγάρικο, Ξινόµαυρο (ή Ξινοστάφυλο ή 
Κρασοστάφυλο), Νεύρο, Χονδροµαύρο (Σέφκα), Κοκκινούσκα και 
ορισµένα υβρίδια (γαλλικό). 

 
∆ιαπιστώθηκαν δύο µεθοδολογίες παραγωγής. 
Σύµφωνα µε την πρώτη, το γλεύκος που προκύπτει από την πίεση 

των σταφυλιών βράζεται σε µεγάλα καζάνια 80-100 κιλών µέχρι µείωση 
του όγκου κατά 20% περίπου, προκειµένου να συµπυκνωθεί. Το 
γλεύκος αφού κρυώσει οδηγείται σε βαρέλια όπου ζυµώνει. Τα 
χρησιµοποιούµενα βαρέλια προέρχονται από ρόµπολο ή δρυ. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη µέθοδο, ένα µέρους του µούστου 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή υπερσυµπυκνωµένου γλεύκους 
(«σερµπέτι»). Πριν από τα βράσιµο το γλεύκος διαυγάζεται µε τη βοήθεια 
στάχτης από δρύινο ξύλο και ασπρόχωµα. Το απολασπωµένο γλεύκος 
βράζεται έντονα έως ότου φτάσει το 10% περίπου του αρχικού όγκου. Το 
σερµπέτι που παράγεται αναµειγνύεται µε το υπόλοιπο γλεύκος σε 
αναλογία 2-3 κιλά σε 100 κιλά γλεύκος. Ακολουθεί ίδια διαδικασία. 

Το φρέσκο κρασί έχει φρουτώδη χαρακτήρα αλλά, όπως και στο 
λιαστό της Σιάτιστας, υφίσταται αναζυµώσεις λόγω απουσίας 
συντηρητικών ουσιών µε αποτέλεσµα να προκύπτουν τελικά κρασιά µε 
αλκοολικό τίτλο 14-15% Vol και ποικίλη περιεκτικότητα σε αζύµωτα 
σάκχαρα. Τα παλαιωµένα κρασιά (ηλικίας 3 ετών και άνω) γίνονται κοινό 
χαρµάνι (δηλαδή γίνεται απογέµιση των βαρελιών που περιέχουν κρασί 
παλιών εσοδειών µε πιο φρέσκο). Απολασπώσεις του οίνου στα βαρέλια 
συνήθως δεν πραγµατοποιούνται. 

 
Για την παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών σε επίπεδο χωρικής 

οινοποίησης δεν ακολουθείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία από την 
τεχνική της κλασικής ερυθρής οινοποίησης µε σύντοµη συµπαραµονή 
των στεµφύλων. 
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• Κοζάνη-Κρόκος-Αιανή 

 
1. Η αµπελουργία 

 
Η περιοχή περιλαµβάνει εκτάσεις που ανήκουν στα δηµοτικά 

διαµερίσµατα που βρίσκονται κατά µήκος του οδικού άξονα Κοζάνης- 
Αιανής και του Κρόκου. 

 Η αµπελοκαλλιέργεια προ του 1970 ήταν εκτεταµένη στην 
περιοχή µεταξύ Κοζάνης-Λευκόβρυσης και βορείως του Κρόκου 
(~10.000 στρ.), µεταξύ Αργίλου και Πρωτοχωρίου (~1.000 στρ.), µεταξύ 
Καρυδίτσας και Κρόκου (~1.000 στρ.), µεταξύ Άνω Κώµης και Κάτω 
Κώµης (~2.500 στρ.) πέριξ της Καισάρειας (~3.000 στρ.).  

Σήµερα η καλλιέργεια της αµπέλου στην περιοχή περιορίζεται σε 
ορισµένα τµήµατα των προαναφερθέντων δηµοτικών διαµερισµάτων, σε 
µια έκταση που δεν ξεπερνά τα 1.700 στρέµµατα.  

Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται είναι κυρίως το Ξινόµαυρο, το 
Cinsaut, το Μοσχάτο Αµβούργου, καθώς και αρκετές επιτραπέζιες 
ποικιλίες, ενώ τα τελευταία χρόνια έκαναν και εδώ την εµφάνισή τους οι 
διεθνείς ποικιλίες (κυρίως Merlot και Cabernet Sauvignon). 

Στις περιοχές αυτές απαντώνται µεγάλης ηλικίας αµπελώνες 
(µεγαλύτερης των 40 ετών) αλλά και αρκετοί νέοι αµπελώνες (φυτεύσεις 
µετά το 1990). 

Τα υποκείµενα που χρησιµοποιήθηκαν στην εγκατάσταση των 
αµπελώνων είναι και εδώ είναι το 110 Richter, το 41Β και το Rupestris 
du Lot, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιήθηκε και το υποκείµενο 
1103 Ρ, στην εγκατάσταση νέων αµπελώνων. 

Πρόκειται για µια περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια εφαρµόζεται 
µια πιο «µοντέρνα» αµπελοκαλλιέργεια, η οποία περιλαµβάνει την 
διαµόρφωση των φυτών σε γραµµικά υποστηριγµένα σχήµατα, που 
επιτρέπουν την πλήρη σχεδόν εκµηχάνιση της καλλιέργειας, ενώ έχουν 
διατηρηθεί και αρκετά χαµηλόκορµα κύπελλα.  

Οι αποστάσεις φύτευσης στις περισσότερες περιπτώσεις των 
γραµµικών αµπελώνων είναι µεγάλες, οδηγώντας σε χαµηλές πυκνότητες 
φύτευσης (γύρω στα 250-330 φυτά το στρέµµα), ενώ στην περίπτωση του 
κυπέλλου οι αποστάσεις φύτευσης είναι µικρότερες (1.20χ1.20-1.30).  

Το σύστηµα διαµόρφωσης είναι κυρίως το διπλό Royat µε 4-7 
κεφαλές των 2-3 µατιών και το κύπελλο µε 2-3 βραχίονες των 2-3 
µατιών. 
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Αµπελώνας στην Αιανή 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

Κύπελλο στον Κρόκο 
 

                   
 
                         Αµπελώνας στη Λευκοπηγή 
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Το βλαστικό τείχος εκτός ορισµένων εξαιρέσεων είναι µικρό και η 

παραγωγή κυµαίνεται µεταξύ 400 και 1500 κιλών, ανάλογα µε το 
σύστηµα διαµόρφωσης και τις καλλιεργητικές φροντίδες. Σε σχέση µε το 
φύλλωµα η παραγωγή κρίνεται µέτρια ως µεγάλη.  

Η καταστροφή των ζιζανίων γίνεται κυρίως µηχανικά (φρέζα) και σε 
ελάχιστες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα πάνω στις γραµµές 
φύτευσης. 

Η φυτοπροστασία γίνεται προληπτικά εναντίον των 
σηµαντικότερων εχθρών και ασθενειών της περιοχής που είναι το ωίδιο, ο 
περονόσπορος, η ευδαιµίδα και ο βοτρύτης, χρησιµοποιώντας αρκετά 
διασυστηµατικά σκευάσµατα και αρκετές φορές λόγω µη έγκαιρης 
επέµβασης, όχι επιτυχώς. 

Η πλειονότητα των αµπελώνων των περιοχών αυτών είναι ξηρικοί, 
υπάρχουν όµως και αρδευόµενοι µε το σύστηµα της στάγδην άρδευσης, 
ενώ και στην περίπτωση αυτή δεν ακολουθείται κανένα πρότυπο 
λιπαντικής τακτικής, αλλά εφαρµόζονται τυχαίες επεµβάσεις λίπανσης. 

 
2. Η οινοποίηση 

 
Η οινοποίηση στην περιοχή αφορά κυρίως την παραγωγή χύµα 

κρασιού από τις ποικιλίες Ξινόµαυρο, Cinsaut και Μοσχάτο 
Αµβούργου, ενώ τα τελευταία χρόνια άρχισαν να χρησιµοποιούνται και 
οι ξενικές ποικιλίες Merlot και Cabernet Sauvignon στην παραγωγή του 
χύµα κρασιού.  

Οινοποίηση σταφυλιών από τις περιοχές αυτές στα πλαίσια της 
παρούσας µελέτης δεν πραγµατοποιήθηκε, µε δεδοµένη τη γνωστή 
συµπεριφορά των ποικιλιών αυτών σε αντίστοιχες εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες. Περιοριστήκαµε απλά στη συγκέντρωση στοιχείων που 
σχετίζονται µε την ωρίµανση των ποικιλιών αυτών. 

 
 

• Μεσσιανή-Ροδίτης 

 
1. Η αµπελοκαλλιέργεια 

 
Η αµπελοκαλλιέργεια προ του 1970 ήταν εκτεταµένη βορειανατολικά 
των κοινοτήτων Μεσιανής και Ροδίτη καταλαµβάνοντας µία έκταση 
περίπου 3.500 στρ. 
Σήµερα, µε βάση τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
καλλιεργούνται λιγότερα από 450 στρέµµατα. 
Οι κυρίαρχες ποικιλίες της περιοχής αυτής είναι το Ξινόµαυρο, ο 
Ροδίτης, το Μοσχοµαύρο, το Βουλγάρικο, το Βεργιώτικο, το Μοσχάτο 
Αµβούργου, ενώ καλλιεργούνται και αρκετές επιτραπέζιες, καθώς και 
ορισµένες διεθνείς ποικιλίες (κυρίως Merlot, Cabernet Sauvignon, Ugni 
blanc, Pinot noir, Chardonnay). 
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Τα υποκείµενα που κυριαρχούν είναι κυρίως το 110Richter και το  
41B, ελάχιστα απαντάται το Rupestris du Lot ενώ τα τελευταία χρόνια 
εγκαταστάθηκαν ορισµένοι αµπελώνες µε το υποκείµενο 1103 Paulsen. 

Οι αµπελώνες της περιοχής αυτής είναι κυρίως γραµµικοί, 
επιτρέποντας την εκµηχάνιση της καλλιέργειας, ενώ υπάρχουν και 
ορισµένοι αµπελώνες διαµορφωµένοι σε κύπελλο. 

Οι αποστάσεις φύτευσης στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 
µεγάλες, οδηγώντας σε χαµηλές πυκνότητες φύτευσης (γύρω στα 250-
330 φυτά το στρέµµα). Το σύστηµα διαµόρφωσης είναι κυρίως το διπλό 
Royat µε 4-7 κεφαλές των 2-3 µατιών. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το βλαστικό τείχος εκτός ορισµένων εξαιρέσεων είναι µικρό και η 

παραγωγή σε σχέση µε το φύλλωµα µέτρια ως µεγάλη. 
Η καταστροφή των ζιζανίων γίνεται κυρίως µηχανικά (φρέζα) και σε 

ελάχιστες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται ζιζανιοκτόνα πάνω στις γραµµές 
φύτευσης. 

Η φυτοπροστασία γίνεται προληπτικά εναντίον των 
σηµαντικότερων εχθρών και ασθενειών της περιοχής που είναι το ωίδιο, ο 
περονόσπορος, η ευδαιµίδα και ο βοτρύτης, χρησιµοποιώντας αρκετά 
διασυστηµατικά σκευάσµατα και αρκετές φορές λόγω µη έγκαιρης 
επέµβασης, όχι επιτυχώς. 

Τα ίδια ισχύουν και στην περιοχή αυτή όσον αφορά τη λιπαντική 
τακτική. 

 
2. Η οινοποίηση 

 
Η οινοποίηση στην περιοχή αφορά κυρίως την παραγωγή χύµα 

κρασιού από τις ποικιλίες Ξινόµαυρο, Μοσχόµαυρο, Cinsaut, 
Βουλγάρικο, Μοσχάτο Αµβούργου κυρίως, ενώ τα τελευταία χρόνια 
άρχισαν να παράγονται χύµα κρασιά και από τις ξενικές ποικιλίες 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Ugni blanc.  

Οινοποίηση σταφυλιών από τις περιοχές αυτές στα πλαίσια της 
παρούσας µελέτης δεν πραγµατοποιήθηκε, µε δεδοµένη τη γνωστή 
συµπεριφορά των ποικιλιών αυτών σε αντίστοιχες εδαφοκλιµατικές 
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συνθήκες. Περιοριστήκαµε και εδώ απλά στη συγκέντρωση στοιχείων 
που σχετίζονται µε την ωρίµανση των ποικιλιών αυτών. 

 
 

 

• Βελβεντός 

 
1. Η αµπελουργία 

 
Η αµπελοκαλλιέργεια στην περιοχή του Βελβεντού υπήρξε πολύ 

σηµαντική τον 16-17ο αιώνα. Πριν την εµφάνιση της φυλλοξήρας (1920), 
το αµπέλι ήταν µία από τις κύριες καλλιέργειες της περιοχής, 
καλύπτοντας µια έκταση περίπου 2600 στρεµµάτων. Με την εµφάνιση 
της φυλλοξήρας, ο αµπελώνας καταστρέφεται και η ανασύστασή του 
πραγµατοποιείται µετά το 1930, σε πιο περιορισµένη όµως έκταση, αφού 
στην περιοχή έκανε δυνατά την εµφάνισή της η ροδακινοκαλλιέργεια. 
Σήµερα οι αµπελώνες του Βελβεντού εξαπλώνονται    βόρεια-
βορειοδυτικά του οικισµού σε µια έκταση που δεν ξεπερνά τα 850 
στρέµµατα. 

Οι ποικιλίες που κυριαρχούν είναι το Ξινόµαυρο, και το 
Μοσχοµαύρο, ενώ σε µικρότερη έκταση καλλιεργούνται οι ποικιλίες 
Βεργιώτικο, Ληµνιώνα, Αλπίτσα, Τσαπουρνάκος, Πιτσιάρικο και 
Τσαούσι. Η µη ανάπτυξη της οινοπαραγωγής σε εµπορική βάση παρά 
την τελευταία δεκαετία, οδήγησε στη διατήρηση των ποικιλιών αυτών, 
που αποτελούν πολύτιµο γενετικό υλικό και ορισµένες από αυτές 
αξιόλογο οινικό δυναµικό, όπως θα δούµε παρακάτω. 

Τέλος την τελευταία δεκαετία καλλιεργήθηκαν στην περιοχή και  
ορισµένες διεθνείς ποικιλίες όπως το Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Chardonnay και η Malvasia aromatica. 

Τα υποκείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί είναι κυρίως το 41 Β 
και σε µικρότερο βαθµό το 110Richter, ενώ τα τελευταία χρόνια ξεκίνησε 
η χρήση του υποκειµένου 1103 Paulsen. 

Οι περισσότεροι αµπελώνες είναι διαµορφωµένοι σε γραµµικά 
υποστηριγµένα σχήµατα (υπάρχουν και ορισµένοι παλαιοί αµπελώνες 
διαµορφωµένοι σε υψηλόκορµο κύπελλο), κλαδεµένοι σε αµφίπλευρο 
κορδόνι (Royat), µε 4-6 κεφαλές των 2-3 µατιών. 
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                             διαµόρφωση φυτών στο Βελβεντό 
 
 
Το ύψος διαµόρφωσης είναι γύρω στα 40-50 cm, ενώ το ύψος 

φυλλικής επιφάνειας είναι µεταξύ 50 και 120 cm, ανάλογα µε το 
σύστηµα διαµόρφωσης. 

Οι αποστάσεις φύτευσης είναι µεταξύ των γραµµών 2.30-2.50 µ. 
και επί της γραµµής 1.30-1.50 µ. στην περίπτωση των γραµµικών 
αµπελώνων και µικρότερες στην περίπτωση των παλαιών αµπελώνων που 
είναι διαµορφωµένοι σε κύπελλο. 

Υπάρχουν αµπελώνες ηλικίας µεγαλύτερης των 45 ετών, αλλά και 
πολλοί αµπελώνες που φυτεύτηκαν µετά το 1985, όπου εµφανίζεται εκ 
νέου ιδιαίτερο ενδιαφέρον γα την αµπελοκαλλιέργεια. 

Οι αποδόσεις κυµαίνονται στα 400-800 κιλά για τους παλιούς 
αµπελώνες σε κύπελλο και φθάνουν στα 1000-1500 κιλά στην 
περίπτωση των νέων αµπελώνων. 

Η γειτνίαση µε το υδάτινο όγκο της λίµνης του Πολυφύτου, 
δηµιουργεί αυξηµένες συνθήκες υγρασίας κατά την βλαστική περίοδο 
και ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης των ασθενειών. Έτσι ο κίνδυνος 
εµφάνισης περονοσπόρου και ωιδίου είναι µεγάλος από την έκπτυξη 
µέχρι και το στάδιο του µπιζελιού, ενώ κατά τον περκασµό και την 
ωρίµανση υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος προσβολών από το βοτρύτη. Ο 
κίνδυνος αυτός βέβαια µετριάζεται από την ύπαρξη µικρής έντασης 
ανατολικών και βορειοανατολικών ανέµων που µειώνουν την υγρασία της 
ατµόσφαιρας και την δροσιά που επικάθεται στους αµπελώνες. 

Οι σηµαντικότερες ιώσεις που απαντώνται στον αµπελώνα του 
Βελβεντού είναι: ο Μολυσµατικός εκφυλισµός (GFLV), οι φυλές 2, 3 και 
7 του Καρουλιάσµατος των φύλλων (GLRaV), η κηλίδωση (GFKV) και οι 
ιοί GVA και GVB. 
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Σηµαντικό ποσοστό των νέων αµπελώνων είναι αρδευόµενοι µε το 
σύστηµα της στάγδην άρδευσης, ενώ και η λιπαντική τακτική και εδώ 
δεν ακολουθεί κανένα πρότυπο. 

 
2. Η οινοποίηση 

 
Η βασική διαφοροποίηση της περιοχής του Βελβεντού ως προς τις 

άλλες περιοχές του νοµού Κοζάνης έγκειται στο γεγονός ότι ο κύριος 
όγκος της παραγωγής αφορά ερυθρούς ξηρούς οίνους, οι οποίοι 
ξεφεύγουν από το επίπεδο της χωρικής οινοποίησης και αφορούν 
εµφιαλωµένα προϊόντα ή οίνους χύµα, οι οποίοι παράγονται µε 
διαδικασίες που ακολουθούν σε µεγάλο βαθµό τις σύγχρονες οινολογικές 
επιταγές (τεχνολογική και οινολογική υποστήριξη, ποιοτικός έλεγχος).   

 
Η οινοποίηση στην περιοχή αφορά κυρίως τις ποικιλίες 

Ξινόµαυρο, Μοσχόµαυρο, Ληµνιώνα, και σε µικρότερο βαθµό τις 
ποικιλίες Αλπίτσα, Τσαπουρνάκος και Βεργιώτικο. Τα τελευταία χρόνια 
άρχισαν να παράγονται κρασιά και από τις ξενικές ποικιλίες Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay και Malvasia aromatica.  

Εµφιαλωµένα προϊόντα µε την ένδειξη «Τοπικός Οίνος Βελβεντού» 
κυκλοφορούν στην αγορά εδώ και µία πενταετία. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   
 

• Σιάτιστα 

 
1. Η αµπελουργία  

 
Η Σιάτιστα ήταν γνωστή για το γλυκό ερυθρό αλλά και για το ξηρό 

ερυθρό κρασί της. 
Ως καταλληλότερος τόπος για την παραγωγή του φηµισµένου 

γλυκού κρασιού της Σιάτιστας, θεωρούνταν η περιοχή του ∆ερβενίου, η 
οποία λόγω κλίσης, έκθεσης και ειδικών εδαφικών συνθηκών, επέτρεπε 
την καλύτερη ωρίµανση των σταφυλιών. Είναι δε γνωστό ότι για την 
παραγωγή γλυκού κρασιού απαιτείται ικανοποιητική ωρίµανση 
σταφυλιών. 

Η µελέτη του εδάφους έδειξε ότι τα εδάφη του ∆ερβενίου 
διαθέτουν, λόγω στρεµµατισµού, µια πολύ καλή δοµή (βλέπε 
παράρτηµα, εδαφολογική µελέτη).  

Είναι εδάφη χαλαρά, που ευνοούν την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος της αµπέλου, µε µεγάλη υδατοϊκανότητα, µε κανονικά 
κατανεµηµένους λίθους σε όλο το βάθος του εδάφους, κάτι που ευνοεί 
ιδιαίτερα τη στράγγισή τους  και µε αυξηµένο ποσοστό οργανικής ουσίας, 
λόγω των ευνοϊκότερων συνθηκών αποσύνθεσης των φυτικών 
υπολειµµάτων που δηµιουργεί ο τρόπος καλλιέργειάς τους.  

Βέβαια η παρουσία πολλών λίθων στην επιφάνεια του εδάφους 
λόγω της επιφανειακής διάβρωσης, κάνει αρκετά δύσκολη την 
καλλιέργειά του και απαιτεί τη χρήση ειδικών εργαλείων καθώς και 
σηµαντική χειρωνακτική εργασία, κάτι που αυξάνει το κόστος 
παραγωγής. Το θετικό στοιχείο όµως των επιφανειακών λίθων είναι το 
γεγονός της καθοριστικής τους συµβολής στην πρωίµιση των σταφυλιών 
και τη διατήρηση της υγρασίας του εδάφους. 

Η σηµαντική κλίση του εδάφους σε συνδυασµό µε τη νότια έκθεση 
της περιοχής, την καθιστούν ως την θερµότερη αµπελουργική περιοχή 
της Σιάτιστας, κατάλληλη να ωριµάσει σε ικανοποιητικό βαθµό τα 
σταφύλια των όψιµων ποικιλιών της. 

Λόγω της σχετικής κλίσης των εδαφών η διάβρωση είναι 
σηµαντική, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τόσο στην διαχείριση 
του εδάφους, όσο και στην επιλογή του προσανατολισµού των γραµµών 
φύτευσης (βλέπε κεφάλαιο 7, Προτάσεις). 

Όσον αφορά τη γονιµότητα των εδαφών, τα εδάφη στο ∆ερβένι 
εφοδιάζουν επαρκώς τα φυτά µε το αναγκαίο για την ανάπτυξή τους 
άζωτο, λόγω της καλής οργανικής ουσίας την οποία διαθέτουν. 

 Η παρουσία αρκετού ανθρακικού ασβεστίου (10-70% ολικό, ως 
17% ενεργό) περιορίζει την επιλογή των υποκειµένων σε αυτά που 
αντέχουν µέχρι 17-18% ενεργό ανθρακικό ασβέστιο.  
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Η εναλλακτική ικανότητα των εδαφών, που σχετίζεται άµεσα µε τη 
διαθεσιµότητα των µακρο- και µικροθρεπτικών, είναι σε πολύ 
ικανοποιητικά επίπεδα. 

Το pH, των εδαφών του ∆ερβενίου το οποίο σχετίζεται επίσης µε τη 
διαθεσιµότητα των θρεπτικών κυµαίνεται µεταξύ 7,4 και 8, κάτι που 
ενδεχόµενα να δηµιουργεί προβλήµατα απορρόφησης ορισµένων  
µικροθρεπτικών (Zn, Fe κλπ). 

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και κυρίως του 
εναλλακτικού µαγνησίου σε συνδυασµό µε τα µάλλον χαµηλά επίπεδα 
του καλίου, δηµιουργούν συνθήκες ανισόρροπης θρέψης σε βάρος του 
καλίου, στοιχείου ιδιαίτερα σηµαντικού για την ποικιλία Ξινόµαυρο 
(Κουράκου, 1992), στις δεδοµένες κλιµατικές συνθήκες (σχετικά ψυχρές 
που ευνοούν την παραγωγή κρασιών υψηλής οξύτητας).   

Ο φωσφόρος βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, όµως δε φαίνεται να 
δηµιουργούνται συµπτώµατα έλλειψης, κάτι που ενδεχόµενα να 
σχετίζεται µε την ύπαρξη συµβιωτικών οργανισµών (µυκόρριζες) που 
εξασφαλίζουν στα φυτά τον αναγκαίο για την ανάπτυξή τους φωσφόρο 
(Νικολάου,       ). Τα χαµηλά όµως επίπεδα φωσφόρου θα πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση νέων αµπελώνων, όπου θα 
πρέπει να γίνεται βασική λίπανση µε φωσφόρο, ώστε να εξασφαλίζεται η 
γρήγορη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των νεαρών φυτών.   

Από τα ιχνοστοιχεία, µόνο το βόριο βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα, 
γεγονός το οποίο µπορεί να σχετίζεται µε τη µειωµένη παραγωγικότητα 
ορισµένων αµπελώνων (σε συνδυασµό µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
διαµόρφωσης).  

Από αµπελουργικής σκοπιάς κρινόµενα τα εδάφη του ∆ερβενίου 
εµφανίζονται µε πολύ αξιόλογα χαρακτηριστικά και µπορούν να 
εγγυηθούν την παραγωγή πολύ καλής ποιότητας οινικών προϊόντων, µε 
την προϋπόθεση βέβαια της σωστής επιλογής ποικιλιών (µε δεδοµένο το 
δροσερό κλίµα της περιοχής) και το σωστό σύστηµα µόρφωσης των 
φυτών. 

Η πανσπερµία των ποικιλιών που καλλιεργούνται στους 
αµπελώνες του ∆ερβενίου, πολλές από τις οποίες δεν παρουσιάζουν 
κανένα ιδιαίτερο οινολογικό ενδιαφέρον, όπως φάνηκε από τις 
πειραµατικές µικροοινοποιήσεις και την καταγραφή των 
γλευκογραφικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών (π.χ. Νεροντέµπινα, 
Σκλήθρο κ.α.), δεν προσθέτει τίποτα στην ποιότητα του παραγόµενου 
κρασιού, απεναντίας µάλλον την υποβαθµίζει.  

Σε συνδυασµό µάλιστα µε την πολύ σηµαντική παρουσία των 
ιώσεων, που µειώνουν την παραγωγή και υποβαθµίζουν την ποιότητα της 
σταφυλικής παραγωγής,  επιβάλλεται η δηµιουργία νέων αµπελώνων µε 
τις πιο αξιόλογες οινικά ποικιλίες, µε υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό, 
εφόσον αυτό είναι δυνατό, κάτι που ισχύει για όλες τις περιοχές µελέτης. 

 
Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης στο µεγαλύτερο µέρος 

του ∆ερβενίου είναι το κύπελλο, οι κληµατίδες του οποίου δένονται στην 
κορυφή, ώστε να επιτρέπουν την κίνηση των ανθρώπων και την 
πραγµατοποίηση των αναγκαίων επεµβάσεων (ψεκασµών, κλαδευµάτων 
κλπ). 
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Αυτή η τακτική συµβάλει στη δηµιουργία αρνητικού 
µικροκλίµατος στο εσωτερικό του πρέµνου και µειώνει την 
φωτοσυνθετικά ενεργή φυλλική επιφάνεια, περιορίζοντας τη 
φωτοσύνθεση και κατά συνέπεια και την παραγωγή. 

Με δεδοµένη µάλιστα, λόγο κλίµατος, την περιορισµένη ενεργό 
βλαστική περίοδο, η µείωση της φωτοσυνθετικά ενεργής φυλλικής 
επιφάνειας επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία ωρίµανσης, µε προφανείς 
επιπτώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών (π.χ. 
συγκέντρωση σακχάρων, φαινολική ωριµότητα φλοιών και γιγάρτων) και 
την ποιότητα των παραγόµενων οίνων.  
Σύµφωνα µε παλαιότερες έρευνες (Galet,  Λογοθέτης, 1967 ) όσο 
περισσότερη ανάπτυξη έχει το αµπέλι (συστήµατα διαµόρφωσης µε 
ανεπτυγµένη φυλλική επιφάνεια) τόσο µεγαλύτερες οι ανάγκες των φυτών 
σε νερό. Γι αυτό και στις περιοχές µε λίγες βροχοπτώσεις κατά τη θερινή 
περίοδο, όπως η περιοχή της Σιάτιστας προτιµούσαν τη διαµόρφωση των 
φυτών σε χαµηλόκορµα σχήµατα.  
Πρόσφατα όµως αποδείχθηκε ότι η εξατµισοδιαπνοή στους αµπελώνες 
όπου τα φυτά είναι διαµορφωµένα σε κύπελλα, είναι µεγαλύτερη από 
αντίστοιχους, όπου τα φυτά είναι διαµορφωµένα σε γραµµικά σχήµατα, 
λόγω µεγαλύτερης θερµοκρασίας αέρα, εντονότερης κίνησης του αέρα 
και µικρότερης σκίασης του εδάφους (Van Zyl και Van 
Huyssteen,1980).  

Με βάση λοιπόν τα νεώτερα ερευνητικά δεδοµένα και την 
αναγκαία πλέον εκµηχάνιση της καλλιέργειας για να είναι οικονοµικά 
συµφέρουσα, το υφιστάµενο σύστηµα διαµόρφωσης κρίνεται ανεπαρκές 
για τη σωστή ωρίµανση του σταφυλιού, η οποία εξασφαλίζεται όταν η 
σχέση ποσότητας φυλλώµατος ανά γραµµάριο καρπού είναι τουλάχιστον 
7-20cm2/g. (ανάλογα µε το κλίµα), και όταν αυτό το φύλλωµα είναι 
καλά διευθετηµένο στο χώρο, ώστε να φωτοσυνθέτει στο µέγιστο δυνατό 
βαθµό και να µην δηµιουργούνται εντάσεις και συνθήκες ευνοϊκές για 
την ανάπτυξη ασθενειών, κάτι που στους περισσότερους αµπελώνες του 
∆ερβενίου, µε το υπάρχον σύστηµα µόρφωσης, δεν εξασφαλίζεται. 

Η καλή έκθεση και η κλίση των αµπελώνων του ∆ερβενίου από την 
άλλη, µε την αλλαγή του συστήµατος µόρφωσης και την επιλογή 
τεχνικών όπως το ξεφύλλισµα στη ζώνη των σταφυλιών, θα µπορούσε να 
εγγυηθεί την επιτυχηµένη εφαρµογή  ακόµα και της βιολογικής 
αµπελουργίας. 

 
Στην περίπτωση του Μεσοποτάµου, η βαριά µηχανική σύσταση 

των εδαφών του σε συνδυασµό µε την ανυπαρξία, σχεδόν, λίθων στην 
κατατοµή τους, και τα χαµηλά ποσοστά οργανικής ουσίας κάνουν τα 
εδάφη σκληρά, κολλώδη, ψυχρά, που συγκρατούν υγρασία.  

Πρόκειται για εδάφη που οψιµίζουν την παραγωγή και κρινόµενα 
ως αµπελουργικά εδάφη δίνουν προϊόντα υποβαθµισµένης ως µέτριας 
ποιότητας, ανάλογα µε την ποικιλία και το εφαρµοζόµενο σύστηµα 
διαµόρφωσης και κυρίως διαχείρισης τους εδάφους.  

Τέτοια εδάφη θεωρούνται ακατάλληλα για την καλλιέργεια 
ερυθρών  όψιµων ποικιλιών, όπως οι περισσότερες από τις 
καλλιεργούµενες στην περιοχή ποικιλίες (Ξινόµαυρο, Μοσχόµαυρο, 
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Νεύρο κ.α.). Αντίθετα θα µπορούσαν να προσαρµοστούν εδώ ερυθρές, 
πρώιµες ως µέσης εποχής ωρίµανσης ή πρώιµες λευκές ποικιλίες, µέσης 
ως όψιµης εποχής έκπτυξης, ώστε να αποφευχθούν οι  πρώιµοι 
ανοιξιάτικοι παγετοί, στα χαµηλότερα κυρίως σηµεία της. 

Το γεγονός µάλιστα ότι τα περισσότερα από τα εδάφη της περιοχής 
είναι όξινα ως ελαφρώς αλκαλικά, χωρίς ή µε ελάχιστο ανθρακικό 
ασβέστιο, κάνει την καλλιέργεια κάποιων καλλιεργούµενων ποικιλιών 
όπως το Ξινόµαυρο, προβληµατική. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα των εδαφών αυτών ο φωσφόρος 
βρίσκεται σε χαµηλά ως οριακά επίπεδα σε όλη την περιοχή, κάτι που 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην περίπτωση των νέων φυτεύσεων όπως 
προαναφέρθηκε, ενώ τα άλλα στοιχεία βρίσκονται σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, µε εξαίρεση το βόριο, η έλλειψη του οποίου έχει κάνει την 
εµφάνισή της ήδη σε εγκατεστηµένους αµπελώνες της περιοχής, 
οδηγώντας σε προβληµατική ανάπτυξη των φυτών (µικροφυλλία και 
κάψιµο των φύλλων, περιορισµένη ανάπτυξη των φυτών). 

 
Η περιοχή της Τσιάγκινας µε τη νότια έκθεσή της είναι  

προστατευµένη από τον ορεινό όγκο που βρίσκεται βόρεια και εµφανίζει 
καταλληλότερες συνθήκες για την αµπελοκαλλιέργεια και κυρίως 
καταλληλότερα εδάφη σε σχέση µε την περιοχή του Μεσοποτάµου. 

Περιλαµβάνει εδάφη µικρού βάθους µερικώς ή ολικώς 
απασβεστωµένα,  µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης, µε σηµαντική 
παρουσία λίθων που ευνοεί την καλή στράγγισή τους. 

Η µέτρια περιεκτικότητα των εδαφών αυτών σε ανθρακικό ασβέστιο 
δεν περιορίζει την επιλογή του υποκειµένου, ενώ η σχετικά µικρή 
περιεκτικότητα των εδαφών σε κάλιο και φωσφόρο πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την εγκατάσταση νέων αµπελώνων. Το βόριο και σε αυτήν 
την περιοχή είναι γενικά σε χαµηλά επίπεδα, δηµιουργώντας τα 
προβλήµατα που προαναφέρθηκαν. 

Όσον αφορά το εφαρµοζόµενο σύστηµα µόρφωσης στις δύο 
τελευταίες περιοχές και κυρίως στην περιοχή του Μεσοποτάµου, είναι 
ακατάλληλο για τους ίδιους λόγους που προαναφέρθηκαν στην 
περίπτωση του κυπέλλου του ∆ερβενίου, ενώ επιπρόσθετα εδώ θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι λόγω του τύπου του εδάφους και των λιγότερο ευνοϊκών 
κλιµατικών συνθηκών  (µικρότερες κλίσεις, πιο «πεδινοί αµπελώνες», 
µεγαλύτερη υγρασία) το µικροκλίµα στο εσωτερικό του πρέµνου είναι 
ακόµα πιο αρνητικό για την σωστή ωρίµανση του σταφυλιού.  

Λόγω της αρκετής εδαφικής υγρασίας στην περιοχή του 
Μεσοποτάµου, η συχνή καλλιέργεια του εδάφους είναι µία τακτική µε 
αρνητικές συνέπειες, αφού ωθεί τα φυτά σε µία διαρκή βλάστηση, σε 
βάρος της παραγωγής, αποµακρύνοντας την οποιαδήποτε ανταγωνιστική 
βλάστηση. Η αλλαγή εποµένως του συστήµατος διαχείρισης του εδάφους 
είναι απόλυτα επιβεβληµένη, όπως και η αλλαγή των καλλιεργούµενων 
ποικιλιών. 
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2. Οινική αξιολόγηση 

 
Η αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης στην περιοχή της 

Σιάτιστας αφορούσε από τη µία πλευρά τα παραγόµενα από τους 
οινοποιούς της περιοχής κρασιά και τη διαδικασία παραγωγής τους. Από 
την άλλη, αφορούσε την αξιολόγηση του οινικού δυναµικού των 
σηµαντικότερων ποικιλιών της περιοχής ως προς τη δυνατότητα 
βελτίωσης της ποιότητας των υφιστάµενων προϊόντων, αλλά και τη 
δυνατότητα παραγωγής ερυθρών ξηρών ή άλλων οίνων. Η µεθοδολογία 
οινοποίησης και αξιολόγησης του οινικού δυναµικού των 
καλλιεργούµενων ποικιλιών που ακολουθήθηκε το 2002 και το 2003 
παρατίθεται στο παράρτηµα. Η οινική αξιολόγηση των ποικιλιών της 
περιοχής παρουσιάζεται συνολικά, µαζί µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησης των ποικιλιών των άλλων περιοχών στο τέλος του παρόντος 
κεφαλαίου. 

 
Τα κυριότερα προβλήµατα που εντοπίστηκαν στα δείγµατα οίνων 

(πίνακας α) που εξετάστηκαν (οργανοληπτικά – αναλυτικά) επιτόπου σε 
κελάρια ή στο εργαστήριο σχετίζονται µε τα ακόλουθα: 

Καταρχήν, την πολύ υψηλή πτητική οξύτητα που παρουσιάζουν, 
εξαιτίας της απουσίας ελέγχων αντιοξειδωτικής προστασίας, γεγονός που 
αλλοιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.  

Την παρουσία, σε ορισµένες περιπτώσεις, πολύ υψηλών 
συγκεντρώσεων σε σάκχαρα (γευστική ανισορροπία σακχάρων-οξέων) και 
γενικότερα την δραµατική ανοµοιοµορφία που παρουσιάζουν τα 
προϊόντα ως προς την περιεκτικότητά τους σε σάκχαρα από κελάρι σε 
κελάρι ή και στο ίδιο κελάρι από σοδειά σε σοδειά.  

Τέλος, µε την παρουσία στους οίνους οργανοληπτικών 
χαρακτήρων ξένων ως προς το προϊόν (οσµή µούχλας, γεύση σαπίλας) οι 
οποίοι προσδίδονται κατά τη διαδικασία της παλαίωσης από τα κακής 
ποιότητας ξύλου, κακοσυντηρηµένα και πολύ παλιά βαρέλια που 
χρησιµοποιούνται σε πολλά κελάρια. 

 
Εντούτοις, τα αρωµατικά τους χαρακτηριστικά, ιδιαίτερα αυτά των 

παλαιότερων οίνων, είναι εξαιρετικώς ενδιαφέροντα και θα µπορούσαν να 
αναδειχτούν µε ελεγχόµενες και πιο σύγχρονες µεθόδους παραγωγικής 
διαδικασίας (οινοποίησης, παλαίωσης, ποιοτικού ελέγχου). 
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Πίνακας Α : Αποτελέσµατα αναλύσεων σε οίνους που 

δειγµατίστηκαν από διαφορετικά κελάρια της Σιάτιστας (λιαστοί οίνοι). 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆είγµα Νο1 ∆είγµα Νο2 ∆είγµα Νο3 ∆είγµα 
Νο4 

Αλκοολικός τίτλος      
(%Vol) 12,8 14,5 12,8 16,5 

Ειδικό βάρος             
(gr/mL) 1,0516 1,0249 1,0346 1,0249 

Ολ. Ξηρό Υπόλειµµα  
(g/L) 182,1 117,8 138,1 123,6 

Ανάγοντα σάκχαρα     
(g/L) 129,0 76,5 91,3 81,3 

Πτητική οξύτητα (g/L 
οξικό οξύ) 1,10 0,88 2,39 1,10 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆είγµα Νο5 ∆είγµα Νο6 ∆είγµα Νο7 ∆είγµα 
Νο8 

Αλκοολικός τίτλος      
(%Vol) 10,1 10,9 14,7 11,5 

Ειδικό βάρος             
(gr/mL) 1,1279 1,0814 1,0339 1,05125 

Ολ. Ξηρό Υπόλειµµα 
(g/L) 375,8 255,2 141,9 177,7 

Ανάγοντα σάκχαρα     
(g/L) 302,8 187,5 94,8 125,5 

Πτητική οξύτητα (g/L 
οξικό οξύ) 0,39 3,52 2,47 3,09 

 
Σχετικά µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερυθρών ξηρών 

κρασιών χωρικής οινοποίησης, καταγράφηκαν οι ίδιες αδυναµίες µε τους 
γλυκούς οίνους  (ανοµοιοµορφία στη χηµική τους σύσταση, υψηλή 
πτητική οξύτητα).  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις περιγράφουν την υφιστάµενη κατάσταση 
σε ένα γενικό πλαίσιο. Αυτό δε σηµαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν, σε αρκετά 
κελάρια, δείγµατα γλυκών και ξηρών κρασιών µε πολύ καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Κάτι που υποδηλώνει ότι οι ακολουθούµενες 
οινοποιητικές τεχνικές είναι κατά βάση εµπειρικές, και δεν ακολουθούν 
τις σύγχρονες οινοποιητικές παραδοχές, τόσο ως προς τη διαδικασία 
παραγωγής των οίνων, όσο και ως προς την ποιοτική παρακολούθηση 
τους (ποιοτικός έλεγχος) κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης ή/και 
παλαίωσης τους. Σαν αποτέλεσµα η ποιότητα των παραγόµενων οίνων 
εξαρτάται από τυχαίους παράγοντες, όπως η χρονιά.  

Η παραγωγή επιδόρπιων – γλυκών – οίνων είναι µια οινοποιητική 
διαδικασία υψηλού βαθµού δυσκολίας. Με δεδοµένο ότι εντοπίστηκαν 
αρκετά δείγµατα επιδόρπιων οίνων µε ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
εκτιµούµε ότι στην περιοχή έχει δηµιουργηθεί εµπειρικά µια 
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τεχνοτροπία παραγωγής γλυκών οίνων η οποία, εάν συνδυαστεί µε άλλες 
δράσεις (π.χ. βελτίωση ποιότητας πρώτης ύλης, χρήση σύγχρονου 
εξοπλισµού, ποιοτικός έλεγχος), µπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή 
οίνων που θα ανταποκρίνονται στη φήµη του Σιατιστινού «ηλιαστού» 
κρασιού και τις απαιτήσεις του καταναλωτή σε σταθερότερη βάση.   

 
Καλονέρι- Γαλατινή- Εράτυρα- Πελεκάνος 

 
1. Η αµπελουργία 

 
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των αµπελώνων αυτών, είναι η 

καλλιέργεια όψιµων ποικιλιών (Ξινόµαυρο, Βουλγάρικο, Χονδροµαύρο 
κ.α.), σε εδάφη που χαρακτηρίζονται γενικά ως βαριά και ψυχρά, σε µια 
περιοχή µε δροσερό ως αρκετά ψυχρό κλίµα.  

 

α. Καλονέρι 

 
Τα εδάφη του Καλονερίου είναι επιφανειακά (βάθους µικρότερου 

των 40cm), απασβεστωµένα, µε µέση ως βαριά µηχανική σύσταση και 
λίγη οργανική ουσία, στο επιφανειακό κυρίως στρώµα. 

Πρόκειται για εδάφη ουδέτερης ως ελαφρά αλκαλικής αντίδρασης 
επιφανειακά και αλκαλικής στο βάθος, κάτι που ενδεχόµενα να 
δηµιουργεί προβλήµατα θρέψης µε τον ψευδάργυρο και το σίδηρο, ο 
οποίος µάλιστα βρίσκεται σε χαµηλά γενικά επίπεδα. 

Η συγκέντρωση του ανθρακικού ασβεστίου αυξάνει επίσης µε το 
βάθος, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επιλογή του 
υποκειµένου. 

Όσον αφορά τη γονιµότητα, τα εδάφη της περιοχής αυτής είναι 
γόνιµα και δεν υπάρχουν προβλήµατα ανεπάρκειας θρεπτικών, εκτός 
του φωσφόρου, ο οποίος είναι σε χαµηλά γενικά επίπεδα.  

Πρόκειται για εδάφη στα οποία η παρουσία χαλικιών και λίθων 
βελτιώνει τις ιδιότητές τους και συντελεί στην καλή τους στράγγιση, 
κάνοντάς τα κατάλληλα για την καλλιέργεια της αµπέλου υπό 
προϋποθέσεις (αλλαγή ποικιλιών, συστηµάτων µόρφωσης και διαχείρισης 
του εδάφους). 

 

β. Έξοδος Γαλατινής 

 
Στην έξοδο της Γαλατινής, τα εδάφη είναι ρηχά πάνω σε σκληρό 

ασβεστόλιθο, βάθους µικρότερου των 40cm. Ο ασβεστόλιθος αυτός λόγω 
κατακερµατισµού του, επιτρέπει τη διείσδυση των ριζών της αµπέλου και 
την εξάπλωσή τους σε βαθύτερα στρώµατα.  

Πρόκειται για εδάφη βαριά, αλκαλικά, µε το ανθρακικό ασβέστιο 
να αυξάνει µε το βάθος, παραµένοντας όµως λιγότερο του 12,5% 
(ενεργό), κάτι που δεν δηµιουργεί πρόβληµα στα συνήθως 
χρησιµοποιούµενα στην περιοχή υποκείµενα Οι ιδιότητες των εδαφών 
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αυτών βελτιώνονται µε την παρουσία της οργανική ουσίας, η οποία είναι 
καλή επιφανειακά και µειώνεται σηµαντικά µετά τα 20cm βάθος, καθώς 
και µε την ύπαρξη σηµαντικού ποσοστού λίθων, ιδιαίτερα µετά τα 20cm 
βάθος, που εξασφαλίζουν την καλή στράγγιση των εδαφών.  

Η γονιµότητα των εδαφών είναι ικανοποιητική, ενώ µέριµνα για τη 
βελτίωση του επιπέδου του φωσφόρου θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα 
στην περίπτωση των νέων αµπελώνων. 

Η δυτική έκθεσή τους τα προστατεύει από τους ψυχρούς βόρειους 
ανέµους. Πρόκειται για εδάφη κατάλληλα για αµπελοκαλλιέργεια, µε την 
προϋπόθεση της αλλαγής ποικιλιών και συστηµάτων µόρφωσης και 
διαχείρισης του εδάφους. 

 

γ. Εράτυρα 

Τα εδάφη της περιοχής είναι µέσης ως βαριάς µηχανικής 
σύστασης, βαθιά, απασβεστωµένα, πολύ όξινα έως ουδέτερα, µε 
ικανοποιητική οργανική ουσία επιφανειακά και λίγη στη συνέχεια.  

Η γονιµότητά τους είναι καλή, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 
στο µαγγάνιο, το οποίο βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, και µε δεδοµένη σε 
ορισµένες περιπτώσεις την όξινη σύσταση των εδαφών, µπορεί να 
οδηγήσει στην εµφάνιση φαινοµένων τοξικότητας. 

Η παρουσία αρκετών λίθων και χαλικιών βελτιώνει τη στράγγιση 
των εδαφών. Γενικά και τα εδάφη αυτά είναι κατάλληλα για 
αµπελοκαλλιέργεια, µε την προϋπόθεση της αλλαγής ποικιλιών και 
συστηµάτων µόρφωσης και διαχείρισης του εδάφους. 

 

δ. Πελεκάνος 

Τα εδάφη είναι απασβεστωµένα, στην πλειονότητά τους όξινα, 
βαριάς µηχανικής σύστασης. Πρόκειται για όψιµα, ψυχρά εδάφη, µε 
πολύ χαµηλά ποσοστά οργανικής ουσίας, τα οποία δεν καταφέρνουν να 
ωριµάσουν τις καλλιεργούµενες ποικιλίες. 

Είναι γόνιµα γενικά εδάφη, ανεπαρκούς περιεκτικότητας σε 
φωσφόρο, που µπορούν να εµφανίσουν συµπτώµατα φυτοτοξικότητας 
µαγγανίου, λόγω της αυξηµένης συγκέντρωσης του στοιχείου αυτού και 
της όξινης σύστασής τους 

Και στην περίπτωση αυτών των εδαφών η ικανοποιητική παρουσία 
λίθων βελτιώνει πολύ τις αµπελουργικές ιδιότητες των εδαφών αυτών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων όµως 
είναι η αλλαγή της ποικιλιακής σύνθεσης και η βελτίωση της διαχείρισης 
του εδάφους και της διαµόρφωσης των φυτών. 

Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, όπως προαναφέρθηκε, επικρατεί 
το κύπελλο ως σύστηµα διαµόρφωσης, µε ύψος διαµόρφωσης 30-40 cm, 
ενώ το ύψος της φυλλικής επιφάνειας φθάνει τα 50-60 cm.  

Με δεδοµένη την τοπογραφία και το κλίµα της περιοχής αυτής, 
που ευνοούν τις συχνότερες εµφανίσεις ανοιξιάτικων παγετών, το ύψος 
διαµόρφωσης είναι χαµηλό, και ωθεί τα φυτά σε γρηγορότερη έκπτυξη 
και σε µεγαλύτερο κίνδυνο παγετών.  
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Το δέσιµο µάλιστα των κληµατίδων στην κορυφή του κυπέλλου, µε 
το άσχηµο µικροκλίµα που δηµιουργεί στο εσωτερικό του πρέµνου και 
τη µειωµένη φωτοσύνθεση που συνεπάγεται, οδηγεί σε ανεπαρκή 
ωρίµανση των σταφυλιών, σε µειωµένες αποθησαυριστικές ουσίες στο 
πρέµνο, καθιστώντας το πιο ευάλωτο στις χαµηλές θερµοκρασίες και 
αυξάνει τον κίνδυνο προσβολών από τις ασθένειες. 

 
2. Οινική αξιολόγηση 

Τα κυριότερα προβλήµατα και στους οίνους που παραδοσιακά 
παράγονται στην περιοχή (γλυκείς – «βραστοί» - οίνοι, ερυθροί ξηροί) 
είναι η πολύ υψηλή πτητική οξύτητα που παρουσιάζουν στις 
περισσότερες των περιπτώσεων και η µεγάλη τους ανοµοιοµορφία ως 
προς την περιεκτικότητα τους σε οινόπνευµα και σάκχαρα (Πίνακας β).  

Ο αρωµατικός τους χαρακτήρας προσοµοιάζει µε αυτόν των 
γλυκών – «ηλιαστών» - κρασιών της Σιάτιστας, αν και µάλλον είναι 
λιγότερο πολύπλοκος, πιθανότατα λόγω της διαδικασία βρασµού του 
γλεύκους που αποµακρύνει πολλά από τα πτητικά – αρωµατικά - 
συστατικά. 

 
Πινακας Β : Αποτελέσµατα αναλύσεων σε οίνους που 

δειγµατίστηκαν από διαφορετικά κελάρια της περιοχής Εράτυρας-
Πελεκάνου-Γαλατινής (βραστοί οίνοι). 

     ΑΝΑΛΥΣΗ ∆είγµα 
Νο1 

∆είγµα 
Νο2 

∆είγµα 
Νο3 

∆είγµα 
Νο4 

Αλκοολικός τίτλος      (%Vol) 16,8 12,8 14,3 11,4 

Ειδικό βάρος             (gr/mL) 0,9883 1,0379 1,0016 1,0397 

Ολ. Ξηρό Υπόλειµµα    (g/L) - - - - 

Ανάγοντα σάκχαρα       (g/L) 0,6 104,7 21,1 98,5 

Πτητική οξύτητα (g/L οξικό 
οξύ) 1,65 1,57 2,61 2,60 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆είγµα 
Νο5 

∆είγµα 
Νο6 

∆είγµα 
Νο7 

∆είγµα 
Νο8 

∆είγµα 
Νο9 

Αλκοολικός τίτλος      
(%Vol) 10,6 10,2 12,3 16,8 14,1 

Ειδικό βάρος             
(gr/mL) 0,9919 1,0533 0,9945 1,0080 0,9921 

Ολ. Ξηρό Υπόλειµµα    
(g/L) - - - - - 

Ανάγοντα σάκχαρα       
(g/L) 1,3 155,6 1,3 33,2 1,3 

Πτητική οξύτητα (g/L οξικό 
οξύ) 0,83 1,91 4,33 3,52 2,30 
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Οι ίδιες παρατηρήσεις έγιναν και στην περίπτωση των ξηρών 
κρασιών της περιοχής. 

Η παρατηρούµενη και εδώ ανοµοιοµορφία, ως προς τη χηµική 
σύσταση, διαφοροποιεί δραµατικά τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
των οίνων που παρουσιάζονται από κελάρι σε κελάρι και καταστρατηγεί 
κάθε έννοια «τυπικότητας» των προϊόντων, ως προς την διαδικασία ή την 
περιοχή προέλευσης, υποβιβάζοντας την ποιότητα και την 
εµπορευσιµότητά τους. 

Όπως επισηµάνθηκε και για τους οίνους από την περιοχή της 
Σιάτιστας, οι παρατηρούµενες ανοµοιοµορφίες των προϊόντων, από 
κελάρι σε κελάρι ή και από χρονιά σε χρονιά, υποδηλώνουν ότι οι 
ακολουθούµενες οινοποιητικές τεχνικές είναι κατά βάση εµπειρικές, και 
δεν ακολουθούν τις σύγχρονες οινοποιητικές παραδοχές, τόσο ως προς 
τη διαδικασία παραγωγής των οίνων, όσο και ως προς την ποιοτική 
παρακολούθηση τους (ποιοτικός έλεγχος) κατά τη διάρκεια της 
ωρίµανσης ή/και παλαίωσης τους.  

 
• Κοζάνη-Κρόκος-Αιανή 

 
1. Η αµπελουργία 

 

 α. Κρόκος 

Τα εδάφη του Κρόκου είναι ελαφριάς ως µέσης µηχανικής 
σύστασης, αλκαλικά, µε αρκετό ανθρακικό ασβέστιο, ολικό και ενεργό, 
κάτι που περιορίζει τη γκάµα των διαθέσιµων να χρησιµοποιηθούν 
υποκειµένων.  

Η οργανική ουσία είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα στα πρώτα 40-
45cm και µειώνεται πολύ στη συνέχεια, ενώ το κάλιο είναι γενικά 
ανεπαρκές, όπως και ο φωσφόρος, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
τόσο στην εγκατάσταση νέων αµπελώνων όσο και στους υφιστάµενους 
αµπελώνες, ιδιαίτερα στην περίπτωση του καλίου, στοιχείου πολύ 
σηµαντικού για την ποιότητα των κρασιών που παράγονται σε δροσερές 
περιοχές (υψηλή οξύτητα), και κυρίως από την ποικιλία Ξινόµαυρο, η 
οποία είναι εξαιρετικά καλιόφιλη ποικιλία. 

Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται σε καλά γενικά επίπεδα. 
Παρόλα αυτά, τόσο το pH του εδάφους, όσο και η παρουσία του 
ανθρακικού ασβεστίου µπορεί να περιορίσει τη διαθεσιµότητάς τους, 
κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην εφαρµοζόµενη λιπαντική 
τακτική. 

Αµπελουργικά κρινόµενη από πλευράς εδάφους και τοπογραφίας, 
η περιοχή του Κρόκου είναι µία από τις καλύτερες περιοχές της Κοζάνης 
για την ανάπτυξη της αµπελοκαλλιέργειας. ∆ιαθέτει οµαλές κλίσεις, 
νότια έκθεση, ζεστό καλοκαίρι και εδάφη µε καλές φυσικές ιδιότητες, 
στα οποία µπορούν να προσαρµοστούν τόσο πρώιµες, όσο και µέσης ως 
όψµης. 
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β. Λευκοπηγή-Ροδιανή 

Η περιοχή βρίσκεται σε υψόµετρο 660-720µ και διακρίνεται σε 
δύο υποπεριοχές µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η µία δυτικά- 
βορειοδυτικά (Τοµές Τ34, Τ35) και η άλλη νότια της Λευκοπηγής (Τ31, 
Τ32, Τ33). 

Η περιοχή της τοµής Τ35 αποτελείται από εδάφη απασβεστωµένα 
µέχρι τα 110 εκ. και µε pH γύρω στο 6,5. Πρόκειται για εδάφη µε βαριά 
µηχανική σύσταση, έκθεση ανατολική, νοτιοανατολική, µε κυµατοειδές 
ανάγλυφο. 

Όλες οι άλλες τοµές της περιοχής είναι µέσης έως µέσης-βαριάς 
µηχανικής σύστασης µε µεγάλες ποσότητες ανθρακικού ασβεστίου όχι 
όµως και µεγάλες ενεργού. 

Η οργανική ουσία βρίσκεται σε όλη γενικά την περιοχή σε χαµηλά 
έως πολύ χαµηλά επίπεδα. 

Το άζωτο του εδάφους είναι µη ικανοποιητικό έως ανεπαρκές λόγω 
του χαµηλού ποσοστού της οργανικής ουσίας που διαθέτουν. 

Το κάλιο είναι επαρκές στα επιφανειακά στρώµατα ενώ στα 
υποεπιφανειακακά είναι γενικά χαµηλό έως οριακό. 

Ο φωσφόρος στα επιφανειακά στρώµατα είναι χαµηλός έως 
οριακός σε όλες τις τοµές, εκτός από την Τ34 και Τ35 στην οποία στον 
επιφανειακό ορίζοντα είναι πολύ υψηλός. 

Ο ψευδάργυρος είναι σε επαρκή επίπεδα, το µαγγάνιο γενικά σε 
επαρκή έως οριακά επίπεδα, εκτός από την Τ35 στην οποία στον 
επιφανειακό ορίζοντα είναι πολύ υψηλό και εµφανίζεται ο κίνδυνος 
τοξικότητας, ο σίδηρος και ο χαλκός σε επαρκή επίπεδα και το βόριο σε 
οριακά έως επαρκή επίπεδα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η περιοχή που βρίσκεται βορειοδυτικά της 
Λευκοπηγής εµφανίζει, µετά το βάθος των 45cm, υψηλή υπόγεια στάθµη 
νερού, κάτι που περιορίζει τη χρήση της ως αµπελουργική περιοχή 
αξιώσεων. 

 
 
 
 

 γ. Αιανή 

 Τα εδάφη της Αιανής χαρακτηρίζονται σαν µέσης ως βαριάς 
µηχανικής σύστασης και περιέχουν µέτριες έως µεγάλες ποσότητες 
ισοδύναµου και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, κάτι που περιορίζει τα 
διαθέσιµα για χρήση υποκείµενα.  

Πρόκειται για συνηθισµένα αµπελουργικά εδάφη, που έχουν την 
τάση να δηµιουργούν ζωηρά φυτά. Η περιεκτικότητά τους σε οργανική 
ουσία δεν είναι ικανοποιητική, ενώ χρήζουν ενίσχυσης τόσο σε κάλιο και 
φωσφόρο όσο και σε ιχνοστοιχεία. 

Η βορειοανατολική τους έκθεση, σε συνδυασµό µε το δροσερό 
κλίµα της περιοχής, οδηγεί ορισµένες χρονιές σε µη ικανοποιητική 
ωρίµανση τις όψιµες ερυθρές ποικιλίες της περιοχής και κυρίως το 
Ξινόµαυρο, που είναι µία από τις επικρατέστερες ποικιλίες. Ο 
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συνδυασµός των στοιχείων αυτών µε την  αυξηµένη παραγωγή και 
κυρίως τη σχέση φυλλικής επιφάνειας/ παραγωγή, εντείνει την όψιµη 
και µάλλον ατελή ωρίµανση των σταφυλιών. 

 
• Μεσιανή-Ροδίτης 

Τα εδάφη των περιοχών αυτών είναι µέσης µηχανικής σύστασης, 
αλκαλικά, µε µεγάλες ποσότητες ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, που 
περιορίζει την γκάµα των υποκειµένων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, ενώ είναι φτωχά σε οργανική ουσία, κατάσταση 
συνηθισµένη για αµπελουργικά εδάφη. Τόσο το κάλιο, όσο και ο 
φωσφόρος χρήζουν ενίσχυσης, ενώ τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται γενικά σε 
επάρκεια, αλλά ορισµένα λόγω pH και ανθρακικού ασβεστίου µπορεί να 
µην είναι διαθέσιµα εύκολα στα φυτά. 

Τόσο η νότια, νοτιοανατολική έκθεση των εδαφών αυτών, όσο και 
το σχετικά χαµηλό τους υψόµετρο αλλά και οι καλές φυσικές ιδιότητες 
των εδαφών τους, καθιστούν τις περιοχές αυτές πολύ καλές για 
αµπελοκαλλιέργεια, µε δυνατότητα να καλλιεργηθούν εδώ τόσο πρώιµες, 
όσο και όψιµες, ερυθρές και λευκές ποικιλίες που αρέσκονται σε 
αργιλλασβεστώδη εδάφη, µε την κατάλληλη βέβαια επιλογή του 
υποκειµένου και των εφαρµοζόµενων καλλιεργητικών τεχνικών. 

Το µικρό ύψος του φυλλικού τείχους και η σχέση 
φύλλωµα/παραγωγή είναι ο πιο αρνητικός παράγοντας του υφιστάµενου 
συστήµατος µόρφωσης στη συγκεκριµένη περιοχή. 

 
 

• Βελβεντός 

 
1. Η αµπελουργία 

 
Τα εδάφη του Βελβεντού είναι µέσης και ελαφριάς µηχανικής 

σύστασης, µε αρκετό ενεργό ανθρακικό ασβέστιο, που περιορίζει την 
επιλογή των κατάλληλων για χρήση υποκειµένων.  

Είναι γενικά φτωχά σε οργανική ουσία όπως και τα περισσότερα 
από τα πιο φηµισµένα αµπελουργικά εδάφη του κόσµου. 

Το κάλιο στοιχείο άµεσα συνδεόµενο µε την οινική ποιότητα, αφού 
επηρεάζει την ενεργό οξύτητα των κρασιών και κατά συνέπεια τα 
γευστικά του χαρακτηριστικά, βρίσκεται σε οριακά επίπεδα, κάτι που θα 
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη πολύ περισσότερο στην περίπτωση του 
Ξινόµαυρου, εξαιρετικά καλιόφιλης ποικιλίας που κυριαρχεί στην 
περιοχή. 

Ο φωσφόρος βρίσκεται σε χαµηλά έως οριακά επίπεδα, χωρίς να 
δηµιουργεί συµπτώµατα έλλειψης, κάτι που µπορεί να εξηγηθεί  όπως 
προαναφέρθηκε από την ύπαρξη συµβιωτικών µικροοργανισµών. Η 
χαµηλή όµως περιεκτικότητα των εδαφών στο στοιχείο αυτό θα πρέπει να 
λαµβάνεται υπόψη στην εγκατάσταση νέων αµπελώνων. 

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στα ιχνοστοιχεία µε 
δεδοµένο το υψηλό pH των εδαφών και την παρουσία υψηλού 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 66 - 



ανθρακικού ασβεστίου, και κυρίως στο σίδηρο, τον ψευδάργυρο και το 
βόριο, των οποίων οι συγκεντρώσεις είναι σε οριακά επίπεδα. 

Μάλιστα συµπτώµατα ελλείψεων των δύο από τα τρία 
προαναφερόµενα ιχνοστοιχεία (σιδήρου, ψευδαργύρου) παρατηρούνται 
έντονα αρκετές χρονιές, και κυρίως αυτές µε βροχερή άνοιξη. 

 
Τόσο το σχετικά χαµηλό υψόµετρο, όσο και η ελαφριά ως µέση 

µηχανική σύσταση των εδαφών του Βελβεντού, ευνοούν την ανάπτυξη 
της αµπέλου και των περισσοτέρων, από τις καλλιεργούµενες στην 
περιοχή, ποικιλιών, ιδιαίτερα στις πλαγιές µε νότια έκθεση, αλλά και σε 
αµπελώνες µε βορειοδυτική έκθεση, όταν διαθέτουν µικρή κλίση, που 
επιτρέπει την καλή ωρίµανση των σταφυλιών. 

Αρνητικός παράγοντας στο υφιστάµενο σύστηµα µόρφωσης είναι 
το µικρό ύψος του φυλλικού τείχους και η σχέση φύλλωµα/παραγωγή, 
καθώς επίσης και η αυξηµένη ζωηρότητα των περισσότερων αµπελώνων.   

 
 

2. Οινική αξιολόγηση 

Τα προϊόντα χωρικής οινοποίησης παρουσιάζουν τις αδυναµίες 
που παρουσιάζουν και τα κρασιά χωρικής οινοποίησης των άλλων 
περιοχών, µε τη διαφορά ότι γενικά τα ερυθρά κρασιά του Βελβεντού 
χαρακτηρίζονται ως πιο βαθύχρωµα, λόγω των κλιµατολογικών 
συνθηκών. 

Συγκριτικά µε τα κρασιά χωρικής οινοποίησης τόσο του Βελβεντού 
όσο και των άλλων περιοχών, τα χύµα κρασιά του Βελβεντού 
εµφανίζονται µε σαφώς ποιοτικότερα χαρακτηριστικά, καθώς 
ακολουθούνται για την παραγωγή τους πιο ενδεδειγµένες οινοποιητικές 
τεχνικές.  
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• Αξιολόγηση του οινικού δυναµικού των υπό µελέτη 
ποικιλιών του Ν.Κοζάνης 

 
Οι ισχύουσες νοµοθετικές επιταγές και οι τάσεις που επικρατούν 

στη σύγχρονη οινική αγορά επιβάλλουν την παραγωγή προϊόντων τα 
οποία πρέπει, τουλάχιστον, να πληρούν ορισµένα βασικά κριτήρια 
αναφορικά µε τα τεχνολογικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους, 
έτσι ώστε αυτά να καθίστανται αποδεκτά από το καταναλωτικό κοινό και 
κατ’ επέκταση εµπορεύσιµα.  

Ως τέτοια κριτήρια αναφέρονται : α) η ισορροπία µεταξύ των 
βασικών συστατικών αλκοόλη-σάκχαρα-οξέα, γεγονός που προϋποθέτει 
την ικανοποιητική ωρίµανση των σταφυλιών που πρόκειται να 
οινοποιηθούν, β) η απουσία τεχνολογικών σφαλµάτων (π.χ. υψηλή 
πτητική οξύτητα, εµφανείς ενδείξεις οξείδωσης), γεγονός που 
προϋποθέτει στοιχειώδεις υποδοµές, τεχνογνωσία και ποιοτικό έλεγχο, 
και γ) η παρουσία ευχάριστων οργανοληπτικών χαρακτήρων (π.χ. 
αναγνωρίσιµη παρουσία αρωµάτων ζύµωσης ή/και ποικιλιακών 
αρωµάτων, ισορροπηµένη και µαλακή γεύση, ζωηρό και έντονο χρώµα), 
αποτέλεσµα που προϋποθέτει ώριµη και καλής ποιότητας πρώτη ύλη, 
σύγχρονη τεχνολογία και πρακτικές.  

 
Η επίτευξη του πρώτου από τα παραπάνω κριτήρια (ικανοποιητική 

ωρίµανση σταφυλιών) σχετίζεται κατά βάση τόσο µε τον χρόνο ωρίµανσης 
της ποικιλίας (π.χ. πρώιµη ή όψιµη) όσο και µε τις κλιµατικές συνθήκες 
που επικρατούν στον τόπο καλλιέργειας της, και σε δεύτερο βαθµό, 
επηρεάζεται σηµαντικά από τις ακολουθούµενες καλλιεργητικές τεχνικές 
και φροντίδες της αµπέλου.  

Η επίτευξη των δύο επόµενων κριτηρίων σχετίζεται µε τις 
δυνατότητες που έχει η κάθε ποικιλία, την ικανότητα του αµπελουργού-
οινοποιού να προσδιορίσει το σηµείο της Βέλτιστης Τεχνολογικής 
Ωριµότητας* στο οποίο πρέπει να τρυγηθεί η ποικιλία, αναλόγως του 
οίνου που θέλει να παρασκευάσει και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας-
τεχνογνωσίας, προσαρµοσµένης στον τύπο του προϊόντος. 

 
*Σηµείωση: Ο όρος Βελτιστη Τεχνολοική Ωριµότητα περιγράφει 

εκείνο το σηµείο ωριµότητας των σταφυλιών στο οποίο η χηµική τους 
σύσταση (σάκχαρα, οξέα, αρώµατα, χρωστικές) είναι κατάλληλη για τον 
τύπο του οίνου που θέλουµε να παρασκευάσουµε. Είναι, λοιπόν, 
προφανές ότι η Β.Τ.Ω. δεν είναι µια µονοσήµαντη έννοια. 
∆ιαφοροποιείται από ποικιλία σε ποικιλία, αλλά, και για την ίδια την 
ποικιλία αναλόγως του τύπου οίνου που θέλουµε να παρασκευάσουµε 
(π.χ. για ένα οίνο από την ποικιλία Ξινόµαυρο, διαφορετικό είναι το 
σηµείο ωριµότητας στο οποίο πρέπει να τρυγήσουµε  για ένα επιτραπέζιο 
οίνο πρώιµης κατανάλωσης και διαφορετικό για ένα οίνο που 
προορίζεται για παλαίωση). 

 
 
α.Φαινολογικά στάδια και γλευκογραφικά χαρακτηριστικά των 

ποικιλιών 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 68 - 



 
Με δεδοµένο ότι οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις 

κύριες αµπελουργικές περιοχές του νοµού προς το τελευταίο στάδιο της 
ωρίµανσης των σταφυλιών (πρώτο δεκαήµερο Σεπτέµβρη και µετά) είναι 
γενικώς ψυχρές και ενίοτε αρκετά κρύες και βροχερές (π.χ. σοδειά 
2002), κατά το σχεδιασµό της µελέτης, κρίθηκε σκόπιµο να 
καταγραφούν στοιχεία του τρόπου που ωριµάζουν οι κυριότερες από τις 
καλλιεργούµενες (γηγενείς και ξενικές) ποικιλίες στο νοµό µε σκοπό να 
αξιολογηθούν, προκαταρκτικώς, τα παρακάτω:  

α) Το «ποιοτικό δυναµικό» των ποικιλιών, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στη φυσικοχηµική σύσταση των σταφυλιών κατά την ωριµότητα ή την 
ηµεροµηνία που συνήθως τρυγούνται οι ποικιλίες στις αµπελουργικές 
περιοχές του νοµού. Ως «ποιοτικό δυναµικό» νοείται η ικανότητα των 
ποικιλιών να δώσουν σταφύλια ώριµα, πλούσια στα συστατικά που είναι 
αναγκαία (σάκχαρα, αρωµατικά συστατικά και πολυφαινόλες) για την 
παραγωγή ενός ποιοτικού οίνου.  

β) Εάν η διαφοροποίηση που παρατηρείται στον τρόπο 
οινοποίησης των σταφυλιών µεταξύ των βασικών οινοπαραγωγικών 
περιοχών του νοµού (π.χ. Σιάτιστα κυρίως «ηλιαστοί» οίνοι) σχετίζεται µε 
την υφιστάµενη ποικιλιακή σύνθεση του αµπελώνα ανά περιοχή (και τον 
τρόπο που ωριµάζουν οι ποικιλίες στις συγκεκριµένες περιοχές) ή 
οφείλεται σε λόγους ανεξάρτητους, όπως η παράδοση (έτσι οινοποιούσαν 
και οι πρόγονοι) ή σε εµπορικούς λόγους (µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία 
τελικού προϊόντος). 

γ) Εάν οι παρατηρούµενες διαφοροποιήσεις δεν οφείλονται 
αποκλειστικώς στο «ποιοτικό δυναµικό» των ποικιλιών, όπως αυτό 
εκφράζεται στις επιµέρους περιοχές, να αξιολογηθεί η δυνατότητα 
βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων οινικών προϊόντων µέσω της 
βελτίωσης της ποιότητας της πρώτης ύλης και των διαδικασιών 
επεξεργασίας ή µέσω της ορθολογικότερης οινολογικά αξιοποίησης των 
καλλιεργούµενων ποικιλιών (π.χ. παραγωγή ερυθρών ξηρών ή ροζέ ξηρών 
οίνων αντί γλυκών οίνων ή και αντίστροφα). 

Το σύνολο των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την καταγραφή 
της πορείας ωρίµανσης των κυριότερων καλλιεργούµενων ποικιλιών, 
κατά τα έτη ενδιαφέροντος της µελέτης, παρουσιάζονται στο παράρτηµα 
στις εκθέσεις πεπραγµένων του έτους 2002 και 2003. 

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι ακόµη και αν η επιλογή των 
ποικιλιών που καλλιεργούνται στις διάφορες περιοχές του νοµού δεν 
στηρίχθηκε σε επιστηµονικά δεδοµένα, αλλά ήταν τυχαία (π.χ. 
παρότρυνση ενός παραγωγού προς τους άλλους, παράδοση), η 
προσαρµογή των επιµέρους περιοχών σε σαφώς διαφοροποιηµένες 
οινοποιητικές τεχνικές, είναι σε µεγάλο βαθµό συνάρτηση του τρόπου 
που ωριµάζουν οι ποικιλίες, στις δεδοµένες κλιµατικές συνθήκες  και 
υπό τις ακολουθούµενες καλλιεργητικές τεχνικές. 

Για παράδειγµα στις περιοχές της Σιάτιστας, Εράτυρας και 
Πελεκάνου κυριαρχεί η παραγωγή «ηλιαστών» και «βραστών» οίνων, ενώ η 
παραγωγή ξηρών οίνων είναι πολύ περιορισµένη. Η διαµόρφωση αυτής 
της κατάστασης εξηγείται από τη διαπίστωση ότι οι κυρίως 
καλλιεργούµενες στις περιοχές αυτές ποικιλίες (π.χ. Ξινόµαυρο, 
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Μοσχοµαύρο, Νιγκρικιώτικο, Βουλγάρικο) χαρακτηρίζονται ως σχετικά 
όψιµες ή όψιµες ποικιλίες, οι οποίες σε δύσκολες χρονιές (όπως το 
2002) δυσκολεύονται να φθάσουν σε πλήρη ωριµότητα ή εµφανίζουν 
έντονα προβλήµατα υγειϊνής κατάστασης (σήψη) λόγω των βροχοπτώσεων 
και η επεξεργασία τους για την παραγωγή ξηρών οίνων καθίσταται 
εξαιρετικά δυσχερής. Συνεπώς, η διαδικασία της «συµπύκνωσης» του 
γλεύκους µε φυσικό τρόπο (λιάσιµο) ή τεχνικά µέσα (βράσιµο) και η 
κατεύθυνση προς την παραγωγή επιδόρπιων οίνων, αν και οινοποιητική 
διαδικασία υψηλού βαθµού δυσκολίας, έρχεται ως αναπόφευκτη 
πραγµατικότητα. 

Αντίθετα, σε περιοχές όπως ο Βελβεντός που παρουσιάζει 
ηπιότερες θερµοκρασίες (π.χ. συγκριτικά µε τη Σιάτιστα), οι 
καλλιεργούµενες ποικιλίες εµφανίζουν σχετική πρωϊµότητα ή/και οι 
όψιµες ποικιλίες (π.χ. Ξινόµαυρο) ωριµάζουν ικανοποιητικότερα, η 
πρώτη ύλη αποκτά ευκολότερα τα τεχνολογικώς αποδεκτά 
χαρακτηριστικά για την παραγωγή ξηρών οίνων. Γι’ αυτό οι παραγωγοί 
της περιοχής ακολούθησαν σαφώς ευκολότερους οινοποιητικούς 
δρόµους µε αποτέλεσµα η παραγωγή των ξηρών οίνων να κυριαρχεί 
έναντι των επιδόρπιων οίνων.  

 
Σχετικά µε το οινικό δυναµικό των υπό µελέτη ποικιλιών, 

ενδιαφέροντα  στοιχεία προκύπτουν για ορισµένες γηγενείς (και υπό 
εξαφάνιση) ποικιλίες όπως οι λευκές Αλπίτσα, Πιτσιάρικο και η ερυθρή 
Τσαπουρνάκος, καθώς και για την προσαρµογή που παρουσιάζουν στο 
νοµό οι ξενικές ερυθρές ποικιλίες Cabernet sauvignon & Merlot, η 
καλλιέργεια των οποίων εισήχθη τελευταίως. Οι ποικιλίες Αλπίτσα, 
Τσαπουρνάκος εµφανίζονται ως πρώιµες ποικιλίες, φθάνουν εύκολα στην 
ωριµότητα σακχάρων-χρωστικών ακόµη και σε δυσχερείς συνθήκες (έτος 
2002) και το οινικό δυναµικό τους αξιολογείται θετικά, όπως θα δούµε 
παρακάτω. Η διάσωση και διάδοση τους δεν θα ενισχύσει µόνο τη 
βιοποικιλότητα του νοµού, αλλά η µοναδικότητα της καλλιέργειας τους 
µπορεί να αποτελέσει και ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα, από εµπορική 
σκοπιά, για τους οινοπαραγωγούς του νοµού.  

Αντίθετα, η λευκή ποικιλία Πιτσιάρικο και οι ερυθρές Ληµνιώνα, 
Νιγρικιώτικο, Βουλγάρικο(Cinsaut), Σκλήθρο, Κοκκινούσκα, Νεύρο 
εµφανίζονται ως εξαιρετικά όψιµες µε αποτέλεσµα α) να δυσκολεύονται 
να φθάσουν σε πλήρη ωριµότητα λόγω των κλιµατικών συνθηκών που 
επικρατούν στο νοµό από τα τέλη Σεπτέµβρη και µετά, β) ακόµη και 
όταν προσεγγίζουν την ωριµότητα να εµφανίζουν έντονα προβλήµατα 
υγιεινής κατάστασης (όξινη σήψη). Η καλλιέργεια τους σε θερµότερες 
περιοχές του νοµού (π.χ. περιοχές Κοζάνης-Κρόκου, Μεσσιανής-Ροδίτη) 
ενδεχοµένως να ευνοούσε την ανάδειξη του οινικού δυναµικού τους, αν 
και για τις περισσότερες από αυτές (π.χ. Σκλήθρο, Νιγρικιώτικο, 
Κοκκινούσκα, Νεύρο) τα στοιχεία που συλλέχθηκαν υποδηλώνουν την 
απουσία αξιόλογου ποιοτικού δυναµικού (ευκολία ωρίµανσης, 
σηµαντική παρουσία πολυφαινολών) και συνεπώς εκτιµάται ότι δεν 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από οινολογική θεώρηση (βλ. 
οινολογική αξιολόγηση ποικιλιών).  
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Για τις ξενικές ποικιλίες Cabernet Sauvignon & Merlot, που η 
εισαγωγή της καλλιέργειας τους στο νοµό έχει µάλλον το νόηµα των 
βελτιωτικών ποικιλιών, τα στοιχεία της µελέτης υποδηλώνουν ότι τόσο οι 
κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή όσο και οι 
ακολουθούµενες καλλιεργητικές τεχνικές (οι οποίες περιγράφονται στη 
συνέχεια) τις οψιµίζουν σηµαντικά. Το αποτέλεσµα για το Cabernet 
sauvignon είναι να µην παρουσιάζει ικανοποιητική προσαρµογή στην 
περιοχή και να µην αναδεικνύεται το πλούσιο οινικό δυναµικό που 
παρουσιάζει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και διεθνώς. 
Σαφέστερα καλύτερη εικόνα, ως προς την προσαρµοστικότητα, εµφανίζει 
η πρωιµότερη ποικιλία Merlot. Όµως, είναι γεγονός ότι οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες καλλιεργούνται περιορίζει τη δυναµική τους και θα 
πρέπει να γίνουν διορθωτικές κινήσεις για να µπορέσουν οι 
συγκεκριµένες ποικιλίες να ανταποκριθούν στο ρόλο που καλούνται να 
παίξουν.  

 
Συνοψίζοντας τα ευρήµατα από την καταγραφή στοιχείων της 

πορείας ωρίµανσης των ποικιλιών και την καταγραφή και αξιολόγηση της 
υφιστάµενης αµπελουργικής κατάστασης στο νοµό, εκτιµούµε ότι 
ορισµένες ποικιλίες όπως οι λευκές Αλπίτσα και Μοσχάτο άσπρο και οι 
ερυθρές Τσαπουρνάκος, Ξινόµαυρο και Merlot παρουσιάζουν 
ικανοποιητική προσαρµοστικότητα στις συνθήκες που επικρατούν στο 
νοµό. Για ορισµένες άλλες ποικιλίες, όπως η λευκή Πιτσιάρικο και οι 
ερυθρές Ληµνιώνα και Βουλγάρικο, εκτιµούµε ότι η µεταφορά της 
καλλιέργειας σε θερµότερες περιοχές του νοµού θα τις ευνοήσει να 
εκφραστούν καλύτερα οινοποιητικά και ενδεχοµένως να αναδείξουν το 
οινικό δυναµικό τους. Για άλλες πάλι ποικιλίες, οι οποίες είναι 
συνυφασµένες µε την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων, όπως το 
Μοσχοµαύρο και το Ξινόµαυρο στη Σιάτιστα, το γεγονός ότι καταφέρνουν 
να προσεγγίσουν ικανοποιητικά επίπεδα ωρίµανσης ακόµη και κάτω από 
αντίξοες κλιµατικές συνθήκες υποδηλώνει ότι υπάρχουν σαφέστατα 
περιθώρια βελτίωσης της ποιότητας της πρώτης ύλης και των τελικών 
προϊόντων, µέσα από τη βελτίωση των ακολουθούµενων καλλιεργητικών 
τεχνικών.  

Γι’ αυτό και θεωρείται ότι, η διαφοροποίηση των οινοποιητικών 
τεχνικών που ακολουθούνται στις επιµέρους οινοποιητικές περιοχές του 
νοµού, δεν οφείλεται αποκλειστικώς στον τρόπο που εκφράζονται οι 
ποικιλίες στις συγκεκριµένες περιοχές. Εξαρτάται και από άλλους 
παράγοντες που σχετίζονται α) µε τη µη ορθολογική επιλογή των 
αγροτεµαχίων που προορίζονται για αµπελοκαλλιέργεια, β) µε τις 
παραδοσιακά ακολουθούµενες καλλιεργητικές τεχνικές (π.χ. κύπελλο µε 
δεµένες τις βέργες στην κορυφή για λόγους ευκολίας στην καλλιέργεια), 
γ) µε τον τρόπο που επιλέγονται οι ποικιλίες που θα καλλιεργηθούν σε 
κάθε περιοχή (µάλλον παράδοση). 

 
β. Καλλιεργητικές τεχνικές 
 
Η προσκόλληση των αµπελουργών σε πρακτικές εµπειρικές 

(τυχαία δοκιµή και επιλογή) ή παραδοσιακές (παρότρυνση παλαιοτέρων 
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στους νεότερους) ή/και αναγκαστικές (τα λιγότερο γόνιµα για άλλες 
καλλιέργειες) σχετικά µε την επιλογή των αγροτεµαχίων για φύτευση, την 
επιλογή των ποικιλιών και των καλλιεργητικών τεχνικών που 
ακολουθούνται, δεν βοηθά στην ανάδειξη του ποιοτικού δυναµικού των 
ποικιλιών.  

Η νοοτροπία αυτή, αφενός περιορίζει δραµατικά τις δυνατότητες 
παραγωγής ποιοτικής πρώτης ύλης, αφετέρου καθιστά µονόδροµο τόσο 
την ακολουθούµενη οινοποιητική τεχνική (π.χ. λιάσιµο σταφυλιών στη 
Σιάτιστα ή βράσιµο µούστου στην Εράτυρα) όσο και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. 

Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί κατ’ ανάγκη µόνο κακό, καθώς έτσι 
διαµορφώθηκε µια διαφορετικότητα ανάµεσα στις περιοχές του νοµού µε 
την παραγωγή προϊόντων που είναι «τυπικά» της προέλευσης τους 
(«ηλιαστοί» οίνοι από τη Σιάτιστα, «βραστοί» από την Εράτυρα, «ξηροί» 
από το Βελβεντό) και δεν είναι ευθέως ανταγωνιστικά µεταξύ τους.  

Όµως έτσι περιορίζεται η δυνατότητα της πληρέστερης οινολογικής 
αξιοποίησης των καλλιεργούµενων ποικιλιών στις παρακάτω 
κατευθύνσεις: α) βελτίωση ποιότητας της πρώτης ύλης, β) βελτίωση της 
ποιότητας των ήδη παραγόµενων οίνων, γ) παραγωγή νέων τύπων οίνων 
µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη διαδικασία παραγωγής, το κόστος 
παραγωγής και την εµπορευσιµότητα.  

 
Παρόλη τη µικρή χρονική διάρκεια του έργου, η οποία περιόρισε 

τον αριθµό των µικροοινοποιήσεων ανά ποικιλία σε 2 (έτη 2002 και 
2003), έγινε κατορθωτή η ανάδειξη των δυνατοτήτων που υπάρχουν  για 
βελτίωση της ποιότητας της πρώτης ύλης και κατ’ επέκταση των 
παραγόµενων οινικών προϊόντων.  Οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται τόσο 
µε τις ακολουθούµενες καλλιεργητικές τεχνικές όσο και µε την 
ορθολογικότερη επιλογή των περιοχών που µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν νέες φυτεύσεις ακόµη και εντός των ορίων µιας 
υποπεριοχής του νοµού, όπως αυτή της Σιάτιστας.   

Για παράδειγµα, για τις σηµαντικότερες από τις καλλιεργούµενες 
ποικιλίες στο νοµό (Ξινόµαυρο, Μοσχοµαύρο), οι οποίες τυγχάνει να 
αποτελούν και τη βάση για την παραγωγή του επιδόρπιου «ηλιαστού» 
οίνου της Σιάτιστας, τα διαθέσιµα στοιχεία (βλέπε παράρτηµα, 
πεπραγµένα 2003, πίνακας 7)  υποδηλώνουν ότι αµφότερες θα 
µπορούσαν να ωριµάσουν καλύτερα, και ενδεχοµένως πρωϊµότερα, αν η 
κυρίως ακολουθούµενη διαµόρφωση των φυτών (κυπελλοειδής) 
εφαρµοζόταν µε ορθολογικότερο τρόπο και δεν περιόριζε την επιφάνεια 
της κόµης των πρέµνων (δέσιµο στην κορυφή) δηµιουργώντας ένα ισχυρά 
αρνητικό µικροκλίµα σε επίπεδο φυλλώµατος και φυτού, όπως 
προαναφέρθηκε.  

Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριµένη τεχνική, όπως δηλώνουν 
οι ίδιοι οι παραγωγοί, δεν αποσκοπεί παρά στη διευκόλυνση τους στην 
καλλιέργεια του εδάφους, γίνεται αντιληπτό ότι αναίτια υποβαθµίζεται το 
δυναµικό των ποικιλιών.  

Επιπλέον, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν (αλλά και η διεθνής ή 
από άλλες περιοχές της Ελλάδος, εµπειρία) υποδηλώνουν ότι η 
µετάβαση στη γραµµική διαµόρφωση των αµπελώνων θα µπορούσε να 
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συγκεντρώσει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήµατα (καλύτερη ωριµότητα, 
πρωϊµότητα, ευκολία καλλιέργειας) προς όφελος τόσο της ποιότητας της 
πρώτης ύλης όσο και των αµπελουργών.  

Ακόµη, η επιλογή αγροτεµαχίων µε καλύτερη έκθεση στο ηλιακό 
φως, λιγότερο βαριά και συνεκτικά εδάφη (καλύτερη στράγγιση) για την 
εγκατάσταση νέων αµπελώνων, όπως για παράδειγµα η θέση ∆ερβένι 
εντός της περιοχής της Σιάτιστας, είναι βέβαιο ότι θα επέτρεπε στις 
ποικιλίες να εκφράσουν καλύτερα το ποιοτικό δυναµικό τους (να 
ωριµάσουν καλύτερα και πρωιµότερα) µε προφανείς επιπτώσεις στην 
ποιότητα της πρώτης ύλης (ωριµότερη, καλύτερη υγιεινή κατάσταση σε 
δύσκολες χρονιές) και κατ’ επέκταση του τελικού προϊόντος. 

 
Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για την ξενική ποικιλία 

Cabernet Sauvignon που καλλιεργείται στην περιοχή της Σιάτιστας.  
 

γ. Οινικό ∆υναµικό (Οινολογική αποτίµηση των ποικιλιών) 

 
Όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή οίνων ποιότητας εξαρτάται 

κατά βάση από τρεις γενικούς παράγοντες.  
α) Καταρχήν, από την ίδια την ποικιλία και τις δυνατότητες που 

αυτή έχει από τη φύση της, β) Από το εάν το µικροκλίµα της περιοχής 
και οι καλλιεργητικές τεχνικές που ακολουθούνται ευνοούν την ανάδειξη 
του δυναµικού της και γ) από τις ακολουθούµενες οινοποιητικές τεχνικές 
οι οποίες πρέπει επίσης να αξιοποιούν και να αναδεικνύουν το δυναµικό 
αυτό, αναλόγως του τύπου οίνου.  

 
Η καταγραφή των γλευκογραφικών στοιχείων των ποικιλιών κατά 

την πορεία ωρίµανσής τους ή/και κατά την ηµεροµηνία που συνήθως 
αυτές τρυγούνται στις διάφορες περιοχές του νοµού, έδωσε τη 
δυνατότητα να φωτογραφηθούν στοιχεία του «ποιοτικού δυναµικού» τους. 
Επιπρόσθετα, έδωσε τη δυνατότητα να αξιολογηθεί, προκαταρκτικά, ο 
τρόπος που το δυναµικό των ποικιλιών επηρεάζεται από τις 
διαµορφωµένες συνθήκες (αµπελουργικές πρακτικές, κλιµατικές 
συνθήκες) που επικρατούν στις επιµέρους αµπελουργικές περιοχές του 
νοµού.  

Η πειραµατική οινοποίηση των ποικιλιών, κάτω από συγκρίσιµες 
οινολογικά συνθήκες, έδωσε τη δυνατότητα αξιολόγησης, επί της ουσίας, 
του ποιοτικού δυναµικού των ποικιλιών και του τρόπου µε τον οποίο 
αυτό αποτυπώνεται στα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος (π.χ. 
περιεκτικότητα σε οινόπνευµα, ισορροπία αλκοόλης-οξέων, 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, φαινολική σύσταση, δυνατότητα 
παλαίωσης).  

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται λεπτοµερώς στις εκθέσεις 
πεπραγµένων του 2002 και του 2003 του παραρτήµατος. 

 
Εδώ, κρίνεται σκόπιµο να επιχειρηθεί µια συνολική αποτίµηση 

του δυναµικού των επιµέρους ποικιλιών της µελέτης, λαµβάνοντας 
υπόψη το σύνολο των δεδοµένων που συλλέχθηκαν, και να καταγραφούν 
ορισµένες σκέψεις-προτάσεις σχετικά µε τον τρόπο που θα µπορούσε να 
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επιτευχθεί η ορθολογικότερη διαχείριση των ποικιλιών αυτών σε επίπεδο 
καλλιέργειας και οινοποίησης, µε γνώµονα τη βελτίωση της ποιότητας 
των οινικών που παράγονται σήµερα στις επιµέρους περιοχές αλλά και 
τη δυνατότητα παραγωγής νέων τύπων οίνων, ενδεχοµένως στο µέλλον. 

 
 

Αλπίτσα 
Πολύ ενδιαφέρουσα λευκή ποικιλία, µικρόραγη, πρώιµη, η οποία 

ωριµάζει εύκολα. Η καλλιέργεια της σε ψυχρότερες περιοχές του νοµού 
(από την περιοχή του Βελβεντού) θα της επέτρεπε να ωριµάζει µε πιο 
ήπιο τρόπο και να διατηρεί την οξύτητα που χάνει στα θερµότερα µέρη. 
Έδωσε οίνους µε ιδιαίτερο αρωµατικό χαρακτήρα (ανανάς, εσπεριδοειδή, 
ευκάλυπτος) και διάρκεια στο χρόνο, γεγονός που υποδηλώνει την 
παρουσία ποιοτικού δυναµικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε συνδυασµό 
µε τη µοναδικότητα της καλλιέργειας της στο νοµό, θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάδειξη ενός, ενδεχοµένως 
µονοποικιλιακού, προϊόντος µε προστιθέµενη εµπορική αξία.  

 
Πιτσιάρικο 

Όψιµη λευκή ποικιλία µε λιγότερο επιθυµητά οινολογικά 
χαρακτηριστικά (µεγάλη ράγα, υψηλή ποσοστιαία αναλογία γλεύκους). 
Απαιτεί περιοχές µε ζεστότερο κλίµα από την περιοχή του Βελβεντού 
στην οποία εξετάστηκε, αλλά και προσαρµογή των αµπελουργικών 
τεχνικών (π.χ. αραίωµα φορτίου) για να δώσει καλύτερα αποτελέσµατα. 
Θα µπορούσε να αποτελέσει τη βάση για ένα πολυποικιλιακό λευκό ξηρό 
οίνο καθώς έδωσε οίνους ισορροπηµένους, αρκετά λιπαρούς στο στόµα 
και µε διακριτικό άρωµα. 

 
 

Μοσχάτο άσπρο 
Μικρόραγη, µεσοπρώιµη ποικιλία, η οποία φθάνει εύκολα σε 

πλήρη ωρίµανση, χαρακτηριστικά που παρουσιάζει και σε άλλες 
αµπελουργικές περιοχές της Ελλάδος. Φαίνεται ότι έχει προσαρµοστεί 
καλά στην περιοχή. Εκτιµάται ότι λόγω υψοµέτρου, όπως και σε άλλες 
περιοχές µε αντίστοιχες κλιµατικές συνθήκες, θα µπορούσε να δώσει 
λευκούς ξηρούς οίνους µε έντονα µοσχάτο χαρακτήρα. Η συµµετοχή της 
στην παραγωγή των λιαστών ή βραστών οίνων θα µπορούσε να εξεταστεί 
ως µέσο ενίσχυσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους (αρωµατική 
πολυπλοκότητα). Η ενδεχόµενη συµµετοχή, όµως, πρέπει να είναι 
περιορισµένη έτσι ώστε ο µοσχάτος χαρακτήρας να µην αλλοιώνει την 
«τυπικότητα» των παραγόµενων προϊόντων. 

 
Ξινόµαυρο 

Τα αµπελοτεµάχια της µελέτης επιβεβαίωσαν τα γνωστά 
χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Υψηλή οξύτητα ακόµα και κατά τις 
θερµότερες χρονιές, φτωχή σε χρώµα αλλά µε γενικά καλή 
εκχυλισιµότητα, πλούσια σε τανίνες, µε προεξέχουσες αυτές των 
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γιγάρτων. Μεσοπρώιµη µεταξύ των υπό µελέτη ποικιλιών, φαίνεται να 
ωριµάζει εξίσου καλά τόσο στα χαµηλότερα όσο και στα υψηλότερα 
σηµεία της ζώνης εφόσον έχει τον κατάλληλο προσανατολισµό και 
καλλιεργείται σε γραµµικά σχήµατα (αν και η παρούσα µελέτη δεν το 
τεκµηρίωσε) ή η καλλιέργεια σε κυπελλοειδή διαµόρφωση εφαρµόζεται 
ορθολογικότερα. 

 
Μοσχόµαυρο 

Ίδιας πρωιµότητας µε το Ξινόµαυρο αλλά σχετικά φτωχότερο σε 
χρώµα και µε εξίσου στυφές τανίνες. Ο ιδιαίτερος αρωµατικός του 
χαρακτήρας φαίνεται να µην αναδεικνύεται όταν οινοποιείται ως ξηρό. 
Επιπλέον, τα αµπελουργικά του χαρακτηριστικά (µεγάλη αναλογία 
γλεύκους στο βάρος της ράγας) και οι ακολουθούµενες αµπελουργικές 
πρακτικές το καθιστούν µάλλον περισσότερο κατάλληλο για την 
παραγωγή λιαστών κρασιών (µε την αντίστοιχη βελτίωση βέβαια των 
οινοποιητικών τεχνικών) παρά για την κλασική ερυθρή οινοποίηση. Η 
προσαρµογή των καλλιεργητικών τεχνικών σε πιο σύγχρονα πρότυπα και 
η ορθολογικότερη επιλογή των προς φύτευση αµπελοτεµαχίων (περιοχές 
µε λιγότερο βαριά εδάφη και καταλληλότερο προσανατολισµό)  εκτιµάται 
ότι θα βελτιώσουν την εικόνα της ποικιλίας. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, 
η χρήση προσαρµοσµένων οινολογικών πρακτικών (π.χ. αφαίµαξη 
πρόρογου, θερµοοινοποίηση, οινοποίηση σε ατµόσφαιρα διοξειδίου του 
άνθρακα) εκτιµάται ότι θα µπορούσε να δώσει δείγµατα ερυθρών ξηρών 
οίνων µε ικανοποιητικότερα χρωµατικά χαρακτηριστικά, γεγονός που 
σήµερα δεν είναι εύκολα κατορθωτό στις περιοχές του νοµού όπου 
καλλιεργείται κυρίως (Σιάτιστας, Εράτυρα-Πελεκάνος, Βελβεντό). 
Η εκτίµηση αυτή στηρίζεται στις παρατηρήσεις σχετικά µε την 
εκχυλισιµότητα των ανθοκυανών της ποικιλίας από τους φλοιούς, η 
οποία χαρακτηρίζεται από κακή έως µέτρια (βλέπε παράρτηµα, 
πεπραγµένα 2003, πίνακας 7). 

 
 

Cabernet-Sauvignon 
Μέσης πρωιµότητας ερυθρή ποικιλία η οποία αναδεικνύεται, 

τουλάχιστον αναλυτικά, ως µία από τις πλέον ικανοποιητικές για την 
περιοχή. Η οργανοληπτική όµως εκτίµηση των οίνων αλλά και η γνώση 
των δυνατοτήτων της εν λόγω ποικιλίας καθιστούν τα παραπάνω 
αποτελέσµατα ανεπαρκή, γεγονός που µάλλον οφείλεται στον κακό 
τρόπο καλλιέργειάς της (περιορισµένη και άσχηµα διευθετηµένη στο 
χώρο φυλλική επιφάνεια). Θα µπορούσε, εφόσον καλλιεργηθεί σωστά 
(γραµµικά σχήµατα), στα κατάλληλα εδάφη, να συνεισφέρει σαν 
βελτιωτική ποικιλία, στην παραγωγή ερυθρών ξηρών κρασιών. 

 
Τσαπουρνάκος 

Εξαιρετική ερυθρή ποικιλία, πολύ πρώιµη, µικρόραγη, µε άριστα 
οινολογικά χαρακτηριστικά (πλούσια σε ανθοκυάνες και τανίνες, καλή 
«ποιότητα» τανίνων). Προτείνεται να χρησιµοποιείται στις ψυχρότερες 
περιοχές, γεγονός που θα της επιτρέψει να ωριµάζει λιγότερο γρήγορα 
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και να διατηρεί την οξύτητα που χάνει στα θερµότερα µέρη. Πολύ 
ιδιαίτερος, «τυπικός», αρωµατικός χαρακτήρας (καπνός, σοκολάτα και 
πιπεριά σε φόντο υπερώριµών κόκκινων φρούτων). Τα αποτελέσµατα της 
διερεύνησης του φαινολικού δυναµικού στα σταφύλια και τους οίνους 
της ποικιλίας, σε χρονικό βάθος 14 µηνών, προδιαγράφουν την ποικιλία 
ως ικανή να συµµετέχει στην παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων 
παλαίωσης, ακόµη και µονοποικιλιακών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σε 
συνδυασµό µε τη µοναδικότητα της καλλιέργειας της στο νοµό, θα 
µπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την ανάδειξη ενός προϊόντος µε 
προστιθέµενη εµπορική αξία. 

 
Βάψα 

Ερυθρή ποικιλία, αρκετά πρώιµη, µε σχετικά καλό χρώµα και 
ικανοποιητική περιεκτικότητα σε τανίνες. Και αυτή προτείνεται να 
χρησιµοποιείται και σε ψυχρότερες περιοχές προκειµένου να ωριµάζει 
πιο αρµονικά και να διατηρεί την οξύτητά της. Η διερεύνηση του 
φαινολικού δυναµικού στα σταφύλια και τους οίνους της ποικιλίας, σε 
χρονικό βάθος 18 µηνών, φανέρωσε ότι το δυναµικό της ποικιλίας δεν 
είναι ικανοποιητικό για την παραγωγή οίνων µακροχρόνιας παλαίωσης. 
Η οργανοληπτική εξέταση δεν έδωσε κάτι ενδιαφέρον (ιδιαίτερα στο 
στόµα όπου τα κρασιά της ήταν µάλλον άδεια, χωρίς σώµα). Εκτιµάται 
ως περιορισµένου ενδιαφέροντος για την παραγωγή µονοποικιλιακών 
οίνων. Η χρηστικότητα της ποικιλίας, µάλλον εξαντλείται, ως βελτιωτικής 
στην παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων µικρής διάρκειας παλαίωσης ή 
πρώιµης κατανάλωσης. 

 
Ληµνιώνα 

Πολύ όψιµη ερυθρή ποικιλία µε µεγάλη δυσκολία ωρίµανσης, 
ακόµα και στις καλές χρονιές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και 
στα δύο έτη πειραµατισµού συνδύαζε πολύ χαµηλό δυναµικό αλκοολικό 
τίτλο (∆ΑΤ) και χαµηλή ολική οξύτητα, κάτι που µάλλον αποτελεί 
ποικιλιακό χαρακτηριστικό, παρά απορρέει από τον τρόπο καλλιέργειάς 
της. Παρόλα αυτά, η εγκατάσταση στις πιο ζεστές περιοχές, αλλά και µία 
ελάττωση του φορτίου θα είχαν ενδεχοµένως ευνοϊκά αποτελέσµατα. 
∆ίνει κρασιά µε ιδιαίτερο αρωµατικό χαρακτήρα (περισσότερο χορτώδη) 
αλλά µε µάλλον αδιάφορο στόµα. Εκτιµούµε ότι θα είχε ενδιαφέρον να 
διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης της ποικιλίας στην παραγωγή και 
ροζέ ξηρών οίνων.  

 
Βουλγάρικο Σιάτιστας- Βουλγάρικο Πελεκάνου 

Ερυθρές ποικιλίες, µεγαλόραγες, πολύ όψιµες, χωρίς 
προϋποθέσεις για παραγωγή ποιοτικών ερυθρών οίνων (φτωχές σε 
φαινολικά και αρωµατικά συστατικά).  ∆εν παρουσιάζουν ικανοποιητική 
προσαρµογή στις επικρατούσες συνθήκες στο νοµό (κλιµατικές 
συνθήκες, εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές τεχνικές). Ίσως παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για τους «ηλιαστούς», «βραστούς» και για ροζέ ξηρούς οίνους. 

Μοιάζουν και οι δύο µεταξύ τους, όµως αποτελούν διαφορετικές 
ποικιλίες, όπως απέδειξε η γενετική τους ταυτοποίηση (από το 
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εργαστήριο Αµπελολογίας του Γ.Π.Α.), µε µεγάλες οµοιότητες µε την 
ποικιλία Cinsaut.  

 
Νιγρικιώτικο 

Ερυθρή ποικιλία µε χαµηλό οινικό δυναµικό, αν και 
παρουσιάζεται πιο πλούσια σε χρωστικές ενώσεις από τις υπόλοιπες 
τοπικές ποικιλίες. Η καλλιέργεια της σε θερµότερες περιοχές του νοµού, 
µε καλλιεργητικές τεχνικές εναρµονισµένες στα σύγχρονα πρότυπα, 
ενδεχοµένως να ευνοούσαν την βελτίωση του φαινολικού δυναµικού της 
και την καλύτερη αξιοποίηση της στην παραγωγή ερυθρών οίνων. Υπό τις 
παρούσες συνθήκες, εκτιµούµε ότι δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για την 
παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων. Η χρηστικότητα της ποικιλίας, µάλλον 
εξαντλείται στο επίπεδο της συνοινοποίησης µε άλλες (Ξινόµαυρο, 
Μοσχοµαύρο) για την παραγωγή των λιαστών και βραστών οίνων των 
περιοχών Σιάτιστας, Εράτυρας-Πελεκάνου.  

 

Merlot 

Τα λιγοστά στοιχεία που συλλέχθηκαν υποδηλώνουν ότι µάλλον 
προσαρµόστηκε καλύτερα στην περιοχή, συγκριτικά µε τις άλλες 
ερυθρές ξενικές ποικιλίες. Ίσως να οφείλεται στην πρωιµότητα της που 
της επιτρέπει να ωριµάσει πριν την έναρξη της ψυχρής φθινοπωρινής 
περιόδου. Το 2003, το φαινολικό της δυναµικό εκδηλώθηκε, ακόµη και 
υπό τα ακολουθούµενα καλλιεργητικά πρότυπα, µε πληθωρικό τρόπο 
(υψηλή περιεκτικότητα εκχυλίσιµων ανθοκυανών στο φλοιό, πολύ καλή 
ωριµότητα γιγάρτων) στοιχείο που της επιτρέπει να εκπληρώσει το ρόλο 
της ως βελτιωτικής ποικιλίας, αλλά και να δώσει οίνους παλαίωσης. 
Σαφώς και χρειάζεται περισσότερης προσοχής και διερεύνησης. 

 

Σκλήθρο 

Όψιµη ποικιλία, µε ράγες µάλλον µεγάλου µεγέθους, δυσκολία 
στην ωρίµανση και πολύ χαµηλό φαινολικό δυναµικό. Με τα υπάρχοντα 
δεδοµένα, κρίνεται ως αδιάφορη οινολογικά. 

 

Κοκκινούσκα 

Όψιµη ποικιλία, µε ράγες µάλλον µεγάλου µεγέθους, δυσκολία 
στην ωρίµανση και πολύ χαµηλό φαινολικό δυναµικό. Με τα υπάρχοντα 
δεδοµένα, κρίνεται ως αδιάφορη οινολογικά. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

1. Αµπελουργία 

α. Γενικές Κατευθύνσεις  

 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

αµπελοκαλλιέργειας σε µία περιοχή είναι η συνύπαρξη εκείνων των 
ευνοϊκών παραγόντων, των οποίων η επίδραση στη φυσιολογία του 
φυτού, οδηγεί στην κατάλληλη σύσταση του σταφυλιού για την παραγωγή 
άριστης ποιότητας κρασιού.  

Και είναι το έδαφος που µε το βάθος, τη δοµή  και την ικανότητά 
του να εφοδιάζει τα φυτά µε το νερό και τα απαραίτητα θρεπτικά 
στοιχεία, επηρεάζει τη ζωηρότητα των φυτών και τη γενικότερη 
φυσιολογία της αµπέλου. 

Είναι το κλίµα και κυρίως η θερµοκρασία, η ηλιακή ακτινοβολία, 
η υγρασία, η βροχόπτωση, οι άνεµοι και η εξάτµιση που επηρεάζουν τη 
ζωηρότητα των φυτών, το µικροκλίµα και τη γενικότερη φυσιολογία της 
αµπέλου, και τέλος 

Είναι ο άνθρωπος που µε τις καλλιεργητικές τεχνικές που επιλέγει 
να εφαρµόσει (ποικιλία, υποκείµενο, πυκνότητα φύτευσης, λίπανση, 
άρδευση, φυτοπροστασία, κλάδεµα, διαχείριση του εδάφους), επηρεάζει 
τη ζωηρότητα των φυτών και τη γενικότερη φυσιολογία της αµπέλου. 

Κλειδί λοιπόν στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων σε κάθε 
περιοχή, είναι  η ύπαρξη κανονικής ζωηρότητας φυτών, που δουλεύουν 
για την παραγωγή εκείνης της ποιότητας των σταφυλιών, που µε τις 
κατάλληλες οινολογικές πρακτικές θα δώσει γένεση σε άριστης ποιότητας 
κρασιά, τα µοναδικά που µπορούν να εγγυηθούν την µακρόχρονη 
αµπελουργική ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα σήµερα  που ο 
ανταγωνισµός είναι µεγάλος. 

Με δεδοµένη µάλιστα την ύπαρξη χωρών µε δυνατότητα 
παραγωγής καλής ποιότητας κρασιών µε χαµηλό κόστος, και άρα 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικών, και τον ιδιαίτερα µικρό κλήρο στην Ελλάδα 
και στην υπό µελέτη περιοχή, ο µοναδικός τρόπος να παραχθούν 
ανταγωνιστικά κρασιά είναι η µείωση του κόστους, µέσα από την 
εφαρµογή των πιο κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών και η παραγωγή 
άριστης ποιότητας, ιδιαίτερων κρασιών, από ιδιαίτερες ποικιλίες. 

Για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια, µέσα από τη µελέτη του 
κλίµατος (στο βαθµό που αυτό ήταν δυνατό) και του εδάφους, να 
προταθούν εκείνες οι καλλιεργητικές τεχνικές που θα µπορούν να 
εξασφαλίσουν την παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων που επιζητά ο 
σύγχρονος καταναλωτής. 

Η ύπαρξη αρκετών διαφορών τόσο στο έδαφος, όσο και στο κλίµα, 
αλλά και στην παράδοση της κάθε περιοχής, επιβάλλει, οι προτάσεις 
µας να αναφέρονται στην κάθε υποπεριοχή της µελέτης. 

Όµως πριν περάσουµε στις προτάσεις για τη σωστή αµπελουργική 
ανάπτυξη της κάθε υποπεριοχής, σκόπιµο είναι να αναφερθούµε σε 
ορισµένες γενικές αρχές που αφορούν τα συστήµατα διαµόρφωσης, που 
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θα επιτρέψουν στον αναγνώστη να καταλάβει τις προτεινόµενες ανά 
περιοχή καλλιεργητικές τεχνικές. 

 

Α1. Σύστηµα µόρφωσης 

Η µεγάλη πυκνότητα φύτευσης που επικρατούσε παλαιότερα ως 
επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων (µικρές αποδόσεις ανά πρέµνο, 
χειρωνακτική καλλιέργεια) και µε στόχο την ικανοποιητική παραγωγή, 
δεν είναι πλέον εφικτή. Η ανάγκη εκµηχάνισης της καλλιέργειας, σε 
συνδυασµό µε το αυξηµένο κόστος των φυτών, οδηγεί σε µεγαλύτερες 
αποστάσεις φύτευσης, οι οποίες επιτρέπουν την κίνηση των 
αµπελουργικών τρακτέρ και των παρελκοµένων τους. 

Παράλληλα, τα κυπελλοειδή συστήµατα µόρφωσης δίνουν τη θέση 
τους σε πιο ανεπτυγµένα σχήµατα, αφού αποδείχθηκε στην πράξη ότι η 
καλύτερη σχέση ποιότητας σταφυλιών και ποσότητας εξασφαλίζεται από 
ανεπτυγµένα σχήµατα, όπως είναι τα γραµµικά συστήµατα µόρφωσης, τα 
οποία µε την υποστύλωση εξασφαλίζουν ικανοποιητική φυλλική 
επιφάνεια, καλά διευθετηµένη στο χώρο, ώστε να φωτοσυνθέτει στο 
µέγιστο βαθµό (Carbonneau et Cargnello, 2003). 

Στα συστήµατα αυτά, οι µεταξύ των γραµµών, αποστάσεις 
φύτευσης, κυµαίνονται µεταξύ 2.10-2.50 µ. για το κορδόνι (Royat, 
Guyot) και 2.80-3 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. 

Στα γραµµικά συστήµατα µόρφωσης που επικρατούν πλέον, η 
µεταξύ των γραµµών φύτευσης απόσταση 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 (Carbonneau, 
1995). 

Αυτό το ύψος του φυλλικού τείχους επιτρέπει 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).  

Είναι µία τακτική η οποία µπορεί να έχει γενική εφαρµογή σε 
όλες τις περιοχές µελέτης, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η φυλλική 
επιφάνεια που θα µείνει θα είναι ικανοποιητική ώστε να εξασφαλίσει την 
ωρίµανση της παραγωγής. 

Σύµφωνα µε το Smart (1973) 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 
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ψυχρών περιοχών, µία κλίση κατά 20 µοίρες (Β∆-ΝΑ κατεύθυνση), 
θεωρείται από το Champagnol (1982) 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. 

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. 

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 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.  

 

Α2. ∆ιαχείριση του εδάφους 

Η έντονη καλλιέργεια του εδάφους είναι η πλέον εφαρµοζόµενη 
τακτική ελέγχου των ζιζανίων στην Ελλάδα, 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 
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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 της αρχές 
της βιολογικής ή ολοκληρωµένης διαχείρισης. 

Η ακαλλιέργεια, µε χορτοκοπή των ζιζανίων, και ο περιορισµός της 
µηχανική καλλιέργεια του εδάφους, θα µπορούσε να αποτελεί µία 
αρκετά καλή τακτική ιδιαίτερα στην περίπτωση αρκετών αµπελώνων της 
περιοχής µελέτης µε εδάφη ψυχρά, γόνιµα και δροσερά, όπου 
επιδιώκεται ο έλεγχος της ζωηρότητας της αµπέλου και η πρωίµιση της 
παραγωγής (Morlat et al, 1993, Delas, 2000, Hanna et al, 1995). 

 

Α3. 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. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 
αφαιρούνται από ένα στρέµµα αµπελώνα, µε τα φύλλα, τις κληµατίδες 
και τους καρπούς ((για µια µέση παραγωγή της τάξης των 1000 
Kg/στρέµµα, Delas, 1989) οι ακόλουθες ποσότητες θρεπτικών: 

 
Άζωτο 2-7 Kg 

Φωσφόρος 0,4-1 Kg (1-2 Kg P2O5) 

Κάλιο 4-7 Kg (5-8 Kg Κ2O) 

Ασβέστιο 4-8 Kg (6-12 Kg CaO) 

Μαγνήσιο 0,6-1,5 Kg (1-2,5 Kg MgO) 

Θείο 0,6 Kg 

Σίδηρος 60 g 

Ψευδάργυρος 10-20 g 

Μαγγάνιο 8-16 g 

Βόριο 8-15 g 

Χαλκός 6-12 g 
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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. Βέβαια ένα µέρος των θρεπτικών που απορροφούνται από το 
έδαφος, επιστρέφει σε αυτό µε τα φύλλα και τις κληµατίδες, όταν αυτές 
θρυµµατίζονται εντός του αµπελώνα ή µε τα στέµφυλα, όταν αυτά 
χρησιµοποιούνται ως λίπασµα.  

Για µια ισόρροπη ανάπτυξη το φυτό της αµπέλου θα πρέπει να 
έχει στη διάθεσή του αυτές τις ποσότητες των θρεπτικών. 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.  

 

Α4. Φυτοπροστασία 

Καθοριστικός παράγοντας στη διαµόρφωση της ποιότητας της 
σταφυλικής παραγωγής αποτελεί η υγιεινή κατάσταση του σταφυλιού. 

Πρέµνα προσβεβληµένα από περονόσπορο, βοτρύτη, ωίδιο, που 
αποτελούν τις σηµαντικότερες ασθένειες που εµφανίζονται στην ευρύτερη 
περιοχή µελέτης, δεν µπορούν να παράγουν ποιοτικά προϊόντα. 

Με δεδοµένο µάλιστα το γεγονός ότι η πίεση της κάθε ασθένειας 
δεν είναι ίδια για όλες τις περιοχές και όλες τις χρονιές, δεν είναι δυνατό 
να υπάρξουν «συνταγές» φυτοπροστασίας. Έτσι η παρούσα µελέτη απλά 
περιορίζεται να δώσει ορισµένες  γενικές κατευθυντήριες γραµµές για την 
αντιµετώπιση των σηµαντικότερων ασθενειών της περιοχής.  

Στη σωστή αντιµετώπιση των ασθενειών σηµαντική βοήθεια θα 
ήταν τα συστήµατα προειδοποίησης-πρόγνωσης,  τα οποία µέσω 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και συνδυασµού κλιµατολογικών στοιχείων, 
ποσότητας µολυσµάτων και βλαστικών σταδίων προειδοποιούν τον 
αµπελουργό για την αναγκαιότητα ή µη ενός ψεκασµού. 

Στις υπό µελέτη περιοχές, η ανυπαρξία τέτοιων συστηµάτων κάνει 
αναγκαστική την καταφυγή σε προληπτικούς ψεκασµούς φυτοκάλυψης 
που στοχεύουν στη µη εγκατάσταση των ασθενειών, καθώς και σε 
κατασταλτικούς ψεκασµούς όταν οι ασθένειες έχουν ήδη προσβάλλει τα 
πρέµνα.  

Σηµαντικό στοιχείο στην επιτυχηµένη αντιµετώπιση των παραπάνω 
αναφερόµενων ασθενειών αποτελεί η ίδια η ζωηρότητα των φυτών: 
ισορροπηµένη βλάστηση είναι το µυστικό της σωστής καταπολέµησης 
των κυριότερων µυκήτων που προσβάλλουν το αµπέλι. 

Η αποφυγή εγκατάστασης αµπελώνων σε περιοχές µε πολύ υγρό 
κλίµα, η φύτευση των γραµµών µε τρόπο ώστε ο άνεµος να περνά 
ανάµεσα στις γραµµές εξασφαλίζοντας επαρκή αερισµό των φυτών, το 
κλάδεµα που εξασφαλίζει τη σωστή διευθέτηση των κληµατίδων στο 
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χώρο, ώστε να αποφεύγονται οι εντάσεις του φυλλώµατος, το παράχωµα 
ή η αποµάκρυνση προσβεβληµένων από διάφορες ασθένειες φύλλων, η 
καταστροφή των βλαστών που βγαίνουν από τον κορµό του πρέµνου και 
βρίσκονται κοντά στο έδαφος, το πρώιµο ξεφύλλισµα στην περιοχή των 
σταφυλιών ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισµός της σταφυλικής ζώνης, είναι 
ορισµένα από τα µέτρα που προληπτικά µπορεί να εφαρµόσει ο 
αµπελουργός, τα οποία θα τον βοηθήσουν στον αγώνα του ενάντια στα 
παράσιτα της αµπέλου (Flaherty et al, 1992). 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο που εγγυάται την παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, κυρίως όµως την οµοιοµορφία και τη 
µακροβιότητα των αµπελώνων, είναι η χρησιµοποίηση υγιούς 
πολλαπλασιαστικού υλικού, κάτι που είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην υπό 
µελέτη περιοχή, όπου η παρουσία διαφόρων ιώσεων είναι πολύ 
σηµαντική 

 
Περονόσπορος 

Για χρόνια θεωρούνταν η πιο καταστρεπτική ασθένεια της 
αµπέλου που µπορούσε να προκαλέσει µείωση ως και ολοκληρωτική 
καταστροφή της παραγωγής προσβάλλοντας ανθοταξίες, νεαρούς 
βλαστούς και φύλλα.  

Η αντιµετώπιση της ασθένειας συνίσταται στην προστασία της 
βλάστησης κατά την διάρκεια των κρίσιµων σταδίων προσβολής, που 
θεωρητικά ξεκινούν όταν η βλάστηση ξεπεράσει τα 10 cm, η 
θερµοκρασία τους 10-12ο C και η βροχόπτωση τα 10 mm. Συνήθως 
όµως η πρώτη επέµβαση πραγµατοποιείται πολύ αργότερα όταν 
εµφανιστούν οι πρώτες εστίες µόλυνσης στα πιο υγρά σηµεία του 
αµπελώνα και οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 
ασθένειας. Οι ψεκασµοί πραγµατοποιούνται ανά 10-15 µέρες ή και πιο 
αραιά εφόσον ο καιρός δεν είναι υγρός. Κρίσιµη είναι η περίοδος 
ανάµεσα στο στάδιο του µούρου και την καρπόδεση που συµβαίνουν και 
οι µεγαλύτερες ζηµιές. Από το στάδιο ράγα σαν µπιζέλι και µετά ο 
κίνδυνος σοβαρής ζηµιάς από τον περονόσπορο είναι µικρός (λόγω 
υψηλών θερµοκρασιών) και περιορίζεται στην µείωση της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας των νεαρών φύλλων της κορυφής.  

Στον αγώνα ενάντια στον περονόσπορο, ο αµπελουργός έχει στη 
διάθεσή του διάφορα σκευάσµατα διασυστηµατικά ή µη, από τα οποία 
εξαιρετικά χρήσιµος στις περιοχές µελέτης είναι ο χαλκός στις διάφορες 
µορφές του (γαλαζόπετρα, υδροξείδιο, οξυχλωριούχος κλπ). Λόγω της 
φύσης του χαλκού (βαρύ µέταλλο), ο αµπελουργός θα πρέπει να είναι 
πολύ προσεκτικός στη χρήση του και να επεµβαίνει µε χαλκό όταν 
υπάρχει πραγµατική ανάγκη και µε τις µικρότερες δυνατές δόσεις, ώστε 
το χρόνο στο έδαφός του να µένει λιγότερο από 0,5 Kg µεταλλικού 
χαλκού στο στρέµµα. Οι µικρότερες συνιστώµενες δόσεις χαλκού 
εφαρµόζονται στην αρχή της βλαστικής περιόδου και οι µεγαλύτερες 
µέσα στο καλοκαίρι, ενώ οι ψεκασµοί γίνονται πάντα βραδινές ώρες ώστε 
να περιοριστεί ο κίνδυνος φυτοτοξικότητας. Μεταξύ του τρυγητού και της 
τελευταίας επέµβασης µε χαλκό θα πρέπει να µεσολαβεί τουλάχιστον 
ένας µήνας. 
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Ωίδιο 
Αποτελεί τη σηµαντικότερη ασθένεια της αµπέλου στην Ελλάδα, 

λόγω της δυνατότητας του µύκητα να αναπτύσσεται κάτω από συνθήκες 
µειωµένης ατµοσφαιρικής υγρασίας. Η µη σωστή καταπολέµησή του έχει 
σαν αποτέλεσµα µειωµένη βλάστηση και παραγωγή και πολύ σοβαρή 
υποβάθµιση της ποιότητας των σταφυλιών. 

Οι σηµαντικότερες ζηµιές από το ωίδιο στις υπό µελέτη περιοχές 
εντοπίζονται στο διάστηµα µεταξύ της καρπόδεσης και της έναρξης του 
περκασµού, διάστηµα κατά το οποίο ο αµπελουργός δε θα πρέπει να 
αφήνει ακάλυπτο τον αµπελώνα του. Μετά την έναρξη του περκασµού ο 
κίνδυνος προσβολής είναι µικρός ως ανύπαρκτος. 

Υπάρχουν διάφορα σκευάσµατα διασυστηµατικά ή µη για την 
αντιµετώπιση του ωιδίου, ενώ σηµαντικό όπλο σε αυτό τον αγώνα 
αποτελεί το θείο στις διάφορες µορφές του και κυρίως ως σκόνη 
επίπασης.  Το θείο είναι δραστικό εναντίον του µύκητα σε θερµοκρασία 
µεγαλύτερη των 18ο C, µε άριστη δράση στους 25-30ο C, ενώ είναι τοξικό 
σε θερµοκρασία µεγαλύτερη των 30ο και δεν πρέπει να χρησιµοποιείται 
όταν η θερµοκρασία ξεπερνά τους 35ο C. Εφαρµόζεται µε ψεκασµό 
(βρέξιµο θείο) ή επίπαση (θειάφι σκόνη) των φυτών.  

 
Βοτρύτης 

Η υποβάθµιση της ποιότητας των σταφυλιών και του παραγόµενου 
κρασιού που προκαλεί σχετίζεται µε την ιδιότητα του µύκητα να 
µετατρέπει τα απλά σάκχαρα σε γλυκερόλη και γλουκονικό οξύ και να 
παράγει ένζυµα που καταλύουν την οξείδωση των φαινολικών 
συστατικών, ενώ η παρουσία του ευνοεί την δράση πολυσακχαριτών που 
εµποδίζουν την διαύγαση του κρασιού. Κρασιά που παράγονται από 
σταφύλια προσβεβληµένα από βοτρύτη υστερούν σε αρώµατα και είναι 
επιρρεπή σε οξειδώσεις.  

Τις χρονιές µε έντονα  βροχερούς τους µήνες Αύγουστο και 
Σεπτέµβρη είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί ο µύκητας λόγω της 
γρήγορης ανάπτυξης και εξέλιξής του.  

Θεωρείται παράσιτο αδυναµίας και απαιτεί πληγές για να εισβάλει 
µέσα στους φυτικούς ιστούς (ευδαιµίδα, ωίδιο κ.α.), αν και τελευταία 
έχει αποδειχθεί ότι µπορεί να εισβάλει και απευθείας χωρίς την ύπαρξη 
πληγών.  

Η σηµασία της καταπολέµησης της ευδεµίδας (που δεν αποτελεί 
πρόβληµα στις υπό µελέτη περιοχές) και κυρίως του ωιδίου, ο αερισµός 
των πρέµνων και η µείωση της ζωηρότητας των φυτών είναι στοιχεία 
απαραίτητα για την παρεµπόδιση της ανάπτυξης της ασθένειας και την 
εξέλιξή της. 

Ο χαλκός µε την ιδιότητά του να σκληραίνει την επιδερµίδα της 
ράγας περιορίζει την προσβολή από το βοτρύτη, ενώ υπάρχουν και 
εξειδικευµένα σκευάσµατα εναντίον του βοτρύτη που ο αµπελουργός 
έχει στη διάθεσή του. 

Ιδιαίτερο ρόλο στον περιορισµό της ασθένειας παίζει ο σωστός 
αερισµός των σταφυλιών. 
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 Ιώσεις 
Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περιοχών µελέτης είναι η πολύ 

σηµαντική παρουσία των ιώσεων στους αµπελώνες, που φθάνει σε 
ποσοστό 90%, όπως φαίνεται και από τις περιγραφές των 
καλλιεργούµενων ποικιλιών που υπάρχουν στο παράρτηµα.  

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό αφού η παρουσία των 
ιώσεων έχει επιπτώσεις τόσο στο ύψος της παραγωγής και τη µακροζωία 
των αµπελώνων, όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών.  

Η εξεύρεση καθαρού πολλαπλασιαστικού υλικού και σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, η εξυγίανση του προσβεβληµένου 
υλικού, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση σύγχρονων 
παραγωγικών αµπελώνων, ενώ η χρησιµοποίηση, από τους 
αµπελουργούς, υλικού από µολυσµένους αµπελώνες για την 
εγκατάσταση νέων, επιτείνει το πρόβληµα. 

∆υστυχώς η διαδικασία της εξυγίανσης είναι µία µακρόχρονη 
διαδικασία µε υψηλό κόστος και στην Ελλάδα αυτή τη στιγµή δεν 
φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν φορέας που να µπορεί να την 
αναλάβει σε εµπορική βάση. 
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β. Προτάσεις ανά περιοχή µελέτης 

 
Σιάτιστα 

 
∆ερβένι 

 Η περιοχή του ∆ερβενίου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν 
θα πρέπει από τη µια πλευρά να διατηρήσει το χαρακτήρα της, ως τόπος 
παραγωγής του φηµισµένου λιαστού κρασιού και από την άλλη, να 
αλλάξει τον τρόπο καλλιέργειας, ώστε να είναι οικονοµικά συµφέρουσα 
και να οδηγεί στην παραγωγή κρασιών γλυκών που ο σύγχρονος 
καταναλωτής επιθυµεί. 

 Για να γίνει αυτό κατορθωτό, θα πρέπει να αλλάξουν ορισµένα 
βασικά στοιχεία στις καλλιεργητικές τεχνικές. 

 

Ποικιλίες 

Η αγορά του εµφιαλωµένου προϊόντος απαιτεί ένα κρασί µε 
σταθερό χαρακτήρα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι 
ποικιλίες  οι οποίες συµµετέχουν στην παραγωγή του, ώστε να υπάρχει 
ένας σταθερός τύπος κρασιού, αναγνωρίσιµος από τον καταναλωτή, αλλά 
και τα επίπεδα των αναγόντων σακχάρων και του % vol.  

Το να οινοποιεί ο καθένας τις ποικιλίες που καλλιεργεί στον 
αµπελώνα του, µε την περιεκτικότητα σε σάκχαρα που ο ίδιος θέλει, 
είναι πολύ καλό, όταν στοχεύει στην παραγωγή χύµα κρασιού για την 
τοπική αγορά.  

Εάν όµως πρόκειται η περιοχή να αναπτυχθεί αµπελουργικά, κάτι 
που προϋποθέτει τη δηµιουργία σύγχρονων οινοποιείων τα οποία θα 
παράγουν εµφιαλωµένο προϊόν, τα πράγµατα αλλάζουν. Εάν µάλιστα 
θέλουµε το προϊόν αυτό να κυκλοφορεί µε ένδειξη καταγωγής, όπως 
αξίζει η παράδοση του γλυκού κρασιού της Σιάτιστας θα πρέπει να 
καθοριστούν οι ποικιλίες που θα συµµετέχουν στην παραγωγή του, 
καθώς και ο δυναµικός αλκοολικός του τίτλος και τα περιεχόµενα 
σάκχαρά του. 

Με βάση τα αποτελέσµατα των µικροοινοποιήσεων, οι πιο 
αξιόλογες οινικά ποικιλίες είναι και αυτές που παραδοσιακά 
συµµετείχαν στην παραγωγή του, δηλαδή το Ξινόµαυρο και το 
Μοσχοµαύρο και σε µικρότερο βαθµό το Νιγρικιώτικο και το 
Βουλγάρικο (πιο πρώιµες και µε πλούσιες σε γλεύκος ράγες). Το 
Σκλήθρο που είναι µία αρκετά όψιµη ποικιλία, όπως και οι άλλες 
ποικιλίες του ∆ερβενίου δεν φαίνεται να µπορούν να προσφέρουν κάτι 
ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ουδέτερες οινικά ποικιλίες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Μοσχάτο λευκό που θα µπορούσε 
να χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή του γλυκού κρασιού της περιοχής σε 
πολύ όµως περιορισµένη ποσότητα ώστε να µην αλλοιώνεται η 
τυπικότητα των παραγόµενων προϊόντων.  
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Υποκείµενα 

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 τη 
συγκεκριµένη περιοχή υποκείµενα. 

Η ύπαρξη 10-70% ολικού ανθρακικού ασβεστίου (2-17,5% 
ενεργού), περιορίζει τα διαθέσιµα για χρήση υποκείµενα σε αυτά που 
αντέχουν στα δεδοµένα επίπεδα του ανθρακικού ασβεστίου.  

Βέβαια κάθε θέση δειγµατοληψίας εµφανίζει διαφορετικό ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου, γι αυτό και κατά την εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων, θα πρέπει να προηγείται δειγµατοληψία εδάφους.  

Σε γενικές όµως γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα 
καταλληλότερα γα χρήση υποκείµενα µε βάση αυτό το στοιχείο (βλέπε 
ιδιότητες υποκειµένων στο παράρτηµα) είναι τα 110 Richter (αντοχή 
µέχρι 17% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 1103 Paulsen (αντοχή µέχρι 
18% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), SO4 (αντοχή µέχρι 18% σε ενεργό 
ανθρακικό ασβέστιο), 420A (αντοχή µέχρι 20% σε ενεργό ανθρακικό 
ασβέστιο), 5BB (αντοχή µέχρι 20% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 140 
Ruggeri (αντοχή µέχρι 25% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 41 B 
(αντοχή µέχρι 40% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), Fercal (αντοχή µέχρι 
40% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο). 

Από τα υποκείµενα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν τα 5BB, 420A, 
SO4, ως ευαίσθητα στην ξηρασία, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι 
αµπελώνες είναι ξηρικοί και υπάρχει περιορισµένη εδαφική υγρασία την 
περίοδο του καλοκαιριού.  

Το υποκείµενο Fercal, όπως και το 41 Β από την άλλη εµφανίζουν 
µέτρια αντοχή στην ξηρασία, κάτι που θα πρέπει να περιορίζει τη χρήση 
τους στις περιπτώσεις που το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο ξεπερνά το 
25%. 

Ως πλέον κατάλληλα λοιπόν υποκείµενα για την περιοχή του 
∆ερβενίου κρίνονται τα 110 Richter,  1103 Paulsen και 140 Ruggeri, 
παρόλο το γεγονός ότι είναι τρία από τα πλέον ζωηρά υποκείµενα, µε 
τάση να οψιµίζουν την παραγωγή. Το πιο ζωηρό από τα τρία είναι το 140 
Ruggeri, το οποίο θα πρέπει να χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις των 
εδαφών που η περιεκτικότητά τους σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι 
µεγαλύτερη του 18-20%. 

Το 1103 Paulsen είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται στις 
περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στους 
νηµατώδεις, ή όταν το κάλιο των εδαφών είναι επαρκές, µε δεδοµένο ότι 
αποδίδει στην εµβολιαζόµενη ποικιλία το στοιχείο αυτό κατά τι χειρότερα 
από το 110 Richter, το οποίο κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, µε πολύ 
µικρές βέβαια διαφορές σε σχέση µε το1103 Paulsen . 

 
 

Σύστηµα διαµόρφωσης 

Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, το χαµηλό δηλαδή 
κύπελλο, όπου όλες οι κληµατίδες δένονται στην κορυφή, είναι σύστηµα 
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το οποίο δεν βοηθά τη σωστή ωρίµανση των σταφυλιών και θα πρέπει να 
εγκαταλειφθεί ή να βελτιωθεί.  

Η βελτίωσή του εάν θεωρήσουµε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ο 
χαρακτήρας της περιοχής ή να περιοριστεί το κόστος εγκατάστασης των 
αµπελώνων, θα µπορούσε να γίνει µε ατοµική υποστύλωση των φυτών ή 
και χωρίς, µε ένα αυστηρό κορυφολόγηµα που θα επιτρέπει τις 
κληµατίδες να στέκουν όρθιες, χωρίς να εµποδίζουν την κίνηση των 
µηχανηµάτων και χωρίς να δηµιουργούνται εντάσεις στο φύλλωµα. Σε 
αυτό συνηγορεί και το ορθόκλαδο των ποικιλιών Ξινόµαυρο και 
Μοσχοµαύρο. Βέβαια αυτό προϋποθέτει µεγαλύτερες αποστάσεις 
φύτευσης που να επιτρέπουν το πέρασµα των µηχανηµάτων (2.20-2.50 
µέτρα). 

Όµως η καλύτερη σχέση ποιότητας σταφυλιών και ποσότητας 
εξασφαλίζεται όπως προαναφέρθηκε από ανεπτυγµένα σχήµατα, όπως 
είναι το γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι (Royat), η λύρα κ.α., τα οποία 
εξασφαλίζουν ικανοποιητική φυλλική επιφάνεια, καλά διευθετηµένη στο 
χώρο. Μάλιστα εκµεταλλεύονται καλύτερα την ηλιακή ακτινοβολία 
συστήµατα µόρφωσης που διατηρούν ανοικτή βλάστηση, όπως η λύρα, 
το διπλό Royat µε άνοιγµα όµως ελαφρό των συρµάτων και δέσιµο των 
κληµατίδων εναλλάξ στο σύρµα κλπ 

Στην περίπτωση του ∆ερβενίου είναι προτιµότερη η διαµόρφωση 
των φυτών σε γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, µε ύψος διαµόρφωσης τα 
50-60 cm, ύψος που εξασφαλίζει τη µηχανική καλλιέργεια του εδάφους 
επί της γραµµής, ευνοϊκότερες συνθήκες ωρίµανσης, καθώς και 
καλύτερη προστασία από τους ανοιξιάτικους παγετούς σε σχέση µε το 
εφαρµοζόµενο χαµηλόκορµο κύπελλο. 

Το ύψος της φυλλικής επιφάνειας θα πρέπει να είναι ανάλογο µε 
τις µεταξύ των γραµµών αποστάσεις φύτευσης. Έτσι για παράδειγµα εάν 
οι αποστάσεις φύτευσης είναι 2.30 µέτρα µεταξύ των γραµµών, το ύψος 
της φυλλικής επιφάνειας, µε δεδοµένο ύψος διαµόρφωσης τα 50 cm, θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.30 µ, που σηµαίνει ότι θα χρειαστούν 
πάσσαλοι ύψους 2.20µ (50 cm µέσα στη γη). Εάν οι αποστάσεις 
µεγαλώσουν ή µικραίνουν θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθεί ή να µειωθεί 
και το ύψος της φυλλικής επιφάνειας. 

Είναι µάλιστα καλό εάν χρησιµοποιηθούν λάµες για να ανοίξουν 
τα διπλά σύρµατα κατά 20-25cm, οι κληµατίδες να δένονται εναλλάξ σε 
κάθε σύρµα. Εάν δε γίνει αυτό είναι προτιµότερο το άνοιγµα του διπλού 
σύρµατος να είναι ίσο µε τη διάµετρο του πάσσαλου (πάσσαλοι χωρίς 
λάµες).  

Η πυκνότητα φύτευσης θα πρέπει να είναι γύρω στα 300-350 φυτά 
στο στρέµµα. 

Για την καλύτερη εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα πρέπει 
να προτιµηθεί η κατεύθυνση Β-Ν των γραµµών φύτευσης (η µε µία 
ελαφρά κλίση 20ο που σηµαίνει Β-∆ ή Ν-Α), που σηµαίνει όµως φύτευση 
κατά τη φορά της κλίσης του ∆ερβενίου (νότια κλίση).  
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∆ιαχείριση του εδάφους 
 

Για να προστατευθούν λοιπόν τα εδάφη από τη διάβρωση λόγω των 
σηµαντικών κλίσεων, θα πρέπει να διατηρούν τη φυσική τους χλωρίδα 
τουλάχιστον από τον Αύγουστο και µετά (ή και όλη τη βλαστική περίοδο, 
ανάλογα µε τα επίπεδα των βροχοπτώσεων). 

Η φυσική βλάστηση εάν διατηρηθεί κατά τη βλαστική περίοδο 
ελέγχεται τακτικά µε χορτοκοπή. Αυτός ο τρόπος διαχείρισης του 
εδάφους προϋποθέτει  την παρακολούθηση των αµπελώνων κατά τη 
βλαστική περίοδο και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης (ζιζάνια), 
όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ξηρός και εµφανιστούν σηµάδια έλλειψης 
νερού στον αµπελώνα. Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο µηχάνηµα για το σκοπό 
αυτό και για τα εδάφη της περιοχής, λόγω της σηµαντικής παρουσίας 
επιφανειακών λίθων είναι ο καλλιεργητής.  

Το εφαρµοζόµενο ξελάκκιασµα των φυτών το φθινόπωρο είναι µία 
ακριβή διαδικασία και θα πρέπει να περιορίζεται στην περίπτωση νέων 
αµπελώνων (κοπή ριζιδίων από το εµβόλιο το καλοκαίρι ή νωρίς το 
φθινόπωρο), όπου τα πρέµνα θα πρέπει να ξανασκεπάζονται για την 
αποφυγή ζηµιών από τους παγετούς. 

Εάν ο αµπελουργός επιλέξει τη µηχανική καλλιέργεια του 
εδάφους, αυτή θα πρέπει να περιορίζεται σε 2-3 επεµβάσεις µέχρι τα 
µέσα του καλοκαιριού. 

 
Λίπανση 
 
Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη του 

∆ερβενίου είναι γόνιµα µε αρκετή οργανική ουσία που εξασφαλίζει το 
αναγκαίο, για την ανάπτυξη της αµπέλου, άζωτο.  

Αζωτούχος λοιπόν λίπανση θα πραγµατοποιείται µόνο όταν η 
ανάπτυξη των φυτών είναι περιορισµένη και η φυλλοδιαγνωστική δείξει 
τέτοιου είδους ανάγκη. ∆ιαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος 
αζωτούχου λίπανσης, που εάν πραγµατοποιηθεί µόνο αρνητική επίδραση 
µπορεί να έχει στην καλή ποιότητα των σταφυλιών (αύξηση του ρυθµού 
βλάστησης εις βάρος της σταφυλικής παραγωγής) και στο περιβάλλον 
(ρύπανση λόγω νιτρικών).  

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου δηµιουργούν πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το 
στοιχείο αυτό, το οποίο είναι κριτικό στοιχείο της ποιότητας των 
παραγόµενων κρασιών, άµεσα συνδεδεµένο µε το pH και τη γευστική 
τους ισορροπία. Πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση του Ξινόµαυρου, 
το οποίο είναι µια εξαιρετικά καλιόφιλη ποικιλία. Θα πρέπει λοιπόν ανά 
διετία-τριετία να γίνεται λίπανση µε το στοιχείο αυτό, σε ποσότητες 15-22 
κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-44 Kg θειικού καλίου για παράδειγµα), 
νωρίς το φθινόπωρο, µε το λίπασµα να τοποθετείται στο βάθος των 20 
τουλάχιστον cm, για να µπορεί να είναι άµεσα προσλήψιµο από τα φυτά. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα δε χρήζει 
ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες, στους οποίους πριν τη φύτευση 
θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το στοιχείο αυτό, στην 
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ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 Kg απλό φωσφορικό 
λίπασµα για παράδειγµα). 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το βόριο το οποίο βρίσκεται σε 
χαµηλά γενικά επίπεδα και χρήζει ενίσχυσης στις ποσότητες των 20-25 g 
ανά πρέµνο,  τοποθετηµένων επιφανειακά µε ελαφριά κάλυψη, το 
φθινόπωρο. 

Για τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία προς το παρόν δε χρειάζεται 
επέµβαση αλλά τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδά 
τους µε τη φυλλοδιαγνωστική. 

 
 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 90 - 



 
Μεσοπόταµος-Τσιάγκινα  

 
Οι καλλιεργούµενες στην περιοχή αυτή ποικιλίες (Ξινόµαυρο, 

Μοσχοµαύρο κ.α.) δεν καταφέρνουν σχεδόν ποτέ να φθάσουν σε ένα 
καλό επίπεδο ωριµότητας που εγγυάται την παραγωγή ικανοποιητικής 
ποιότητας κρασιού. 

Είναι µία περιοχή στην οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν 
πρώιµες ποικιλίες για την παραγωγή ερυθρού ξηρού κρασιού αλλά και 
λευκού. 

 

Ποικιλίες 

Παίρνοντας υπόψη τα εδάφη και το κλίµα της περιοχής, θα 
µπορούσαν να καλλιεργηθούν εδώ οι ποικιλίες Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Τσαπουρνάκος, Chardonnay, 
Traminer, Riesling, Viognier, Αλπίτσα και Μοσχάτο λευκό. 

Είναι ποικιλίες πρωιµότερης ωρίµανσης από αυτές που  ήδη  
καλλιεργούνται και οι οποίες µπορούν να προσαρµοστούν καλά στα 
εδάφη της περιοχής, να ωριµάσουν καλά και να δώσουν καλής 
ποιότητας κρασιά (βλέπε ιδιότητες των ποικιλιών στο παράρτηµα). 
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ποικιλίες Merlot, Chardonnay και 
Pinot που εµφανίζουν ευαισθησία στους ανοιξιάτικους παγετούς (όψιµο 
κλάδεµα, ύψος διαµόρφωσης 60-70 cm, µείωση της ζωηρότητας των 
φυτών). 

 
Υποκείµενα 

 
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 τη 
συγκεκριµένη περιοχή υποκείµενα. 

Βέβαια στην περίπτωση των εδαφών αυτών το ενεργό ανθρακικό 
ασβέστιο δεν είναι υψηλό και δεν είναι αυτός ο περιοριστικός 
παράγοντας. Στην περιοχή αυτή ο περιοριστικός παράγοντας είναι η 
εδαφική υγρασία. 

Έτσι τα υποκείµενα που θα µπορούσαν να προσαρµοστούν, θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για βαριά, ψυχρά και υγρά εδάφη, που 
σχίζονται το καλοκαίρι. Τέτοια υποκείµενα είναι το 110 Richter και το 
1103 Paulsen, υποκείµενα που προσαρµόζονται στα συνεκτικά εδάφη 
και κυρίως το 1103 Paulsen που αντέχει στην παρουσία εδαφικής 
υγρασίας. Εάν επιλεγεί το Pinot noir ως καλλιεργούµενη ποικιλία, είναι 
καλό αυτή να µην είναι εµβολιασµένη στο 110 Richter, αλλά στο 1103 
Paulsen, αφού ο συνδυασµός Pinot noir/110 Richter αντέχει σε 
ποσοστά µικρότερα του 6% σε ανθρακικό ασβέστιο (σε ορισµένες τοµές 
όπως στη Τζιάγκινα για παράδειγµα το ποσοστό του ανθρακικού 
ασβεστίου είναι υψηλότερο). 
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Σύστηµα διαµόρφωσης 

Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, θα πρέπει να είναι το 
γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, (Royat) ή και το Guyot, µε τις ποικιλίες 
που δέχονται µακρύ κλάδεµα (Viognier, Riesling, Traminer κ.α., βλέπε 
περιγραφή ποικιλιών στο παράρτηµα).  

Όσον αφορά το σύστηµα µόρφωσης και τον προσανατολισµό των 
γραµµών ισχύουν όσα γράφτηκαν για την περίπτωση του ∆ερβενίου, µε 
τη διαφορά ότι εδώ για τις ευαίσθητες στους παγετούς ποικιλίες (Merlot, 
Pinot κ.α.), αλλά και τις ευαίσθητες στις ασθένειες (π.χ. Chardonnay),  
το ύψος διαµόρφωσης θα πρέπει να ανεβεί στα 60-70 cm, ενώ η 
πυκνότητα φύτευσης µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 350 και 400 φυτών 
στο στρέµµα.  

 

∆ιαχείριση του εδάφους 

Λόγω της παρουσίας σηµαντικής εδαφικής υγρασίας είναι καλό να 
διατηρείται η φυσική βλάστηση στους αµπελώνες καθ΄ όλη τη διάρκεια 
του έτους ή να σπέρνονται ακόµα και διάφορα είδη χλωράς λιπάνσεως 
ετήσια ή πολυετή, (µίγµατα ψυχανθών και αγρωστωδών, µεταξύ των 
γραµµών φύτευσης, 50% εδαφοκάλυψη) µε στόχο από τη µία πλευρά 
τον ανταγωνισµό µε το αµπέλι και τη µείωση της ζωηρότητας των φυτών 
της αµπέλου και από την άλλη τη βελτίωση της δοµής των εδαφών µέσα 
από την προσθήκη οργανικής ουσίας. 

Ο έλεγχος της αυτοφυούς βλάστησης ή των φυτών χλωράς 
λιπάνσεως γίνεται µε χορτοκοπή. 

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης του εδάφους προϋποθέτει βέβαια την 
παρακολούθηση των αµπελώνων κατά τη βλαστική περίοδο και την 
καταστροφή της φυσικής βλάστησης (ζιζάνια) ή της χλωράς λιπάνσεως, 
όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ξηρός και εµφανιστούν σηµάδια έλλειψης 
νερού στον αµπελώνα, ή όταν η ζωηρότητα των φυτών, εκτιµώµενη από 
το βάρος του ξύλου κατά το χειµερινό κλάδεµα, µειωθεί πολύ.  

Αν επιλεγεί µηχανική κατεργασία του εδάφους, καλό είναι αυτή να 
περιλαµβάνει περιορισµένο αριθµό, τελείως επιφανειακών επεµβάσεων, 
εφαρµοζόµενων µέχρι τα µέσα καλοκαιριού, ενώ οι φθινοπωρινές 
επεµβάσεις να γίνονται µόνο για την εφαρµογή των αναγκαίων 
λιπάνσεων. 

 

Λίπανση 

Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη της 
περιοχής  χρειάζονται βελτίωση της δοµής τους, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του Μεσοποτάµου. Η βελτίωση αυτή µπορεί να γίνει µε την 
προσθήκη κοπριάς ή µε χλωρολιπάνσεις όπως προαναφέρθηκε, µε στόχο 
την καλύτερη στράγγιση των εδαφών αυτών και την καλύτερη ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος των φυτών. Σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις 
των όξινων εδαφών της ίδιας περιοχής, χρήσιµη θα ήταν και µία 
ασβέστωση του εδάφους. 
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Η αζωτούχος λίπανση µε βάση την εικόνα των αµπελώνων της 
περιοχής δεν κρίνεται αναγκαία. 

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου στην περίπτωση των αµπελώνων της Τσιάγκινας δηµιουργούν 
πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το στοιχείο αυτό. Θα πρέπει 
λοιπόν ανά διετία-τριετία να γίνεται λίπανση µε το στοιχείο αυτό, σε 
ποσότητες 15-22 κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-44 Kg θειικού καλίου 
για παράδειγµα), νωρίς το φθινόπωρο, µε το λίπασµα να τοποθετείται στο 
βάθος των 20 τουλάχιστον cm, για να µπορεί να είναι άµεσα 
προσλήψιµο από τα φυτά. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και στις 
δύο περιοχές, δε χρήζει ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες στους 
οποίους πριν τη φύτευση θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το 
στοιχείο αυτό, στην ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 
Kg απλό φωσφορικό λίπασµα για παράδειγµα). 

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και το βόριο το οποίο βρίσκεται σε 
χαµηλά γενικά επίπεδα και χρήζει ενίσχυσης στις ποσότητες των 20-25 g 
ανά πρέµνο,  τοποθετηµένων επιφανειακά µε ελαφριά κάλυψη, το 
φθινόπωρο. 

Για τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία προς το παρόν δε χρειάζεται 
επέµβαση αλλά τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδά 
τους µε τη φυλλοδιαγνωστική. 

 
Καλονέρι- Γαλατινή- Εράτυρα- Πελεκάνος  

 
Οι καλλιεργούµενες στην περιοχή αυτή ποικιλίες (Βουλγάρικο, 

Χονδροµαύρο, Κοκκινούσκα κ.α.) δεν καταφέρνουν σχεδόν ποτέ να 
φθάσουν σε ένα καλό επίπεδο ωριµότητας που εγγυάται την παραγωγή 
ικανοποιητικής ποιότητας κρασιού. 

Είναι µία περιοχή στην οποία θα πρέπει να εγκατασταθούν 
πρώιµες ποικιλίες για την παραγωγή ερυθρού ξηρού αλλά και λευκού 
κρασιού. 

 

Καλονέρι-Γαλατινή  

 
Ποικιλίες 

 
Παίρνοντας υπόψη τα εδάφη και το κλίµα της περιοχής, θα 

µπορούσαν να καλλιεργηθούν εδώ οι ποικιλίες Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Merlot, Pinot noir, Τσαπουρνάκος, Αλπίτσα, Μοσχάτο 
λευκό, Chardonnay, Riesling, Traminer, Viognier. 

Είναι ποικιλίες που µπορούν να προσαρµοστούν καλά στα εδάφη 
της περιοχής, να ωριµάσουν καλά και να δώσουν καλής ποιότητας 
κρασιά (βλέπε ιδιότητες των ποικιλιών στο παράρτηµα). Προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις ποικιλίες Merlot, Chardonnay, Pinot και Traminer 
που εµφανίζουν ευαισθησία στους ανοιξιάτικους παγετούς (όψιµο 
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κλάδεµα, ύψος διαµόρφωσης 60-70 cm, µείωση της ζωηρότητας των 
φυτών). 

 
Υποκείµενα 
 
Στην περίπτωση των εδαφών του Καλονερίου και της Γαλατινής, το 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι γενικά χαµηλό, µικρότερο του 13%. 
Έτσι στην υπό µελέτη περιοχή τα υποκείµενα που θα µπορούσαν να 
προσαρµοστούν, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εδάφη βαριά, αλλά 
και ρηχά.  

Τέτοια υποκείµενα είναι το 110 Richter και το 1103 Paulsen, και 
κυρίως το 1103 Paulsen που µπορεί να προσαρµοστεί και σε αβαθή 
εδάφη όπως αυτά της συγκεκριµένης περιοχής. Εάν επιλεγεί το Pinot 
noir ως καλλιεργούµενη ποικιλία, είναι καλό αυτή να µην είναι 
εµβολιασµένη στο 110 Richter, αλλά στο 1103 Paulsen, αφού ο 
συνδυασµός Pinot noir/110 Richter αντέχει σε ποσοστά µικρότερα του 
6% σε ανθρακικό ασβέστιο (σε ορισµένες τοµές το ανθρακικό ασβέστιο 
φθάνει αυτό το ποσοστό). 

 
Σύστηµα διαµόρφωσης 
Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, θα πρέπει να είναι το 

γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, (Royat) ή και το Guyot, µε τις ποικιλίες 
που δέχονται µακρύ κλάδεµα (βλέπε περιγραφή ποικιλιών).  

Όσον αφορά το σύστηµα µόρφωσης και τον προσανατολισµό των 
γραµµών ισχύουν όσα γράφτηκαν για την περίπτωση του ∆ερβενίου, µε 
τη διαφορά ότι εδώ για τις ευαίσθητες στους παγετούς ποικιλίες, αλλά 
και τις ευαίσθητες στις ασθένειες,  το ύψος διαµόρφωσης θα πρέπει να 
ανεβεί στα 60-70 cm.  

Παράλληλα, λόγω του µικρού βάθους των εδαφών είναι 
προτιµότερες οι µικρότερες πυκνότητες φύτευσης (266 φυτά/στρέµµα). 

 
∆ιαχείριση του εδάφους 
 
Εδώ λόγω του µικρού βάθος των εδαφών είναι προτιµότερη η µε 

µέτρο καλλιέργεια του εδάφους σε µικρό βάθος, µε καταλληλότερο 
µηχάνηµα εδαφοκατεργασίας τον καλλιεργητή ή τη φρέζα.  

 
Λίπανση 
 
Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη της 

περιοχής  χρειάζονται βελτίωση της δοµής τους, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση του Καλονερίου. Η βελτίωση αυτή µπορεί να γίνει µε την 
προσθήκη κοπριάς ή άλλων οργανικών λιπασµάτων.  

Η αζωτούχος λίπανση µε βάση την εικόνα των αµπελώνων της 
περιοχής δεν κρίνεται αναγκαία. 

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου στην περίπτωση των αµπελώνων της Γαλατινής δηµιουργούν 
πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το στοιχείο αυτό. Θα πρέπει 
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λοιπόν ανά διετία-τριετία να γίνεται λίπανση µε το στοιχείο αυτό, σε 
ποσότητες 15-22 κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-44 Kg θειικού καλίου 
για παράδειγµα), νωρίς το φθινόπωρο, µε το λίπασµα να τοποθετείται στο 
βάθος των 20 τουλάχιστον cm, για να µπορεί να είναι άµεσα 
προσλήψιµο από τα φυτά. Στην περίπτωση των αµπελώνων του 
Καλονερίου δε χρειάζεται προς το παρόν λίπανση µε το στοιχείο αυτό. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα και στις 
δύο περιοχές, δε χρήζει ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες στους 
οποίους πριν τη φύτευση θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το 
στοιχείο αυτό, στην ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 
Kg απλό φωσφορικό λίπασµα για παράδειγµα). 

Για τα ιχνοστοιχεία προς το παρόν δε χρειάζεται επέµβαση αλλά τα 
επόµενα χρόνια θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδά τους µε τη 
φυλλοδιαγνωστική. 

 

 
• Εράτυρα- Πελεκάνος 

 
Ποικιλίες 

 
Παίρνοντας υπόψη τα εδάφη και το κλίµα της περιοχής, θα 

µπορούσαν να καλλιεργηθούν εδώ οι ποικιλίες Cabernet Sauvignon, 
Cabernet franc, Riesling, Traminer, Viognier, Τσαπουρνάκος, Αλπίτσα, 
Μοσχάτο λευκό. 

 
Υποκείµενα 
 
Στην περίπτωση των εδαφών του Πελεκάνου και της Εράτυρας, το 

ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι γενικά χαµηλό. 
Έτσι στην υπό µελέτη περιοχή τα υποκείµενα που θα µπορούσαν 

να προσαρµοστούν, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εδάφη βαριά, 
συνεκτικά, που συγκρατούν υγρασία.  

Τέτοια υποκείµενα είναι το 110 Richter και το 1103 Paulsen, και 
κυρίως το 1103 Paulsen που αντέχει περισσότερο στην υγρασία. 

 
Σύστηµα διαµόρφωσης 
 
Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, θα πρέπει να είναι το 

γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, (Royat) ή και το Guyot, µε τις ποικιλίες 
που δέχονται µακρύ κλάδεµα (βλέπε περιγραφή ποικιλιών). Θα πρέπει 
εδώ να τονιστεί ότι λόγω των σχετικά συχνών ανοιξιάτικων παγετών αλλά 
και της αυξηµένης υγρασίας των εδαφών είναι προτιµότερη η 
διαµόρφωση των φυτών να γίνεται τουλάχιστον στα 60 cm. Η πυκνότητα 
φύτευσης µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ 350 και 400 φυτών στο στρέµµα. 

Όσον αφορά τον προσανατολισµό των γραµµών και το σύστηµα 
µόρφωσης ισχύουν όσα γράφτηκαν στην εισαγωγή του κεφαλαίου και 
στην περίπτωση του ∆ερβενίου. 
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∆ιαχείριση του εδάφους 
 
Λόγω της παρουσίας σηµαντικής εδαφικής υγρασίας, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση του Πελεκάνου, είναι καλό να διατηρείται η φυσική 
βλάστηση στους αµπελώνες καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ή να 
σπέρνονται ακόµα και διάφορα είδη χλωράς λιπάνσεως ετήσια ή 
πολυετή, (µίγµατα ψυχανθών και αγρωστωδών) µε στόχο από τη µία 
πλευρά τον ανταγωνισµό µε το αµπέλι και τη µείωση της ζωηρότητας των 
φυτών της αµπέλου και από την άλλη τη βελτίωση της δοµής των εδαφών 
µέσα από την προσθήκη οργανικής ουσίας, όπως προαναφέρθηκε. 

Ο έλεγχος της αυτοφυούς βλάστησης ή των φυτών χλωράς 
λιπάνσεως γίνεται µε χορτοκοπή ή και ζιζανιοκτονία κάτω από τα 
γραµµές φύτευσης. 

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης του εδάφους προϋποθέτει όπως 
προαναφέρθηκε, την παρακολούθηση των αµπελώνων κατά τη βλαστική 
περίοδο και την καταστροφή της φυσικής βλάστησης (ζιζάνια) ή της 
χλωράς λιπάνσεως όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ξηρός και εµφανιστούν 
σηµάδια έλλειψης νερού στον αµπελώνα, ή όταν η ζωηρότητα των φυτών, 
εκτιµώµενη από το βάρος του ξύλου κατά το χειµερινό κλάδεµα, µειωθεί 
πολύ.  

Αν επιλεγεί µηχανική κατεργασία του εδάφους, καλό είναι να 
περιορίζεται κατά τη διάρκεια της άνοιξης και νωρίς το καλοκαίρι και να 
γίνεται µε καλλιεργητή. 

 
Λίπανση 
Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη της 

περιοχής  χρειάζονται βελτίωση της δοµής τους. Η βελτίωση αυτή µπορεί 
να γίνει µε την προσθήκη κοπριάς ή µε χλωρολιπάνσεις όπως 
προαναφέρθηκε, µε στόχο την καλύτερη στράγγιση των εδαφών αυτών 
και την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών. Στις 
περιπτώσεις των όξινων εδαφών, χρήσιµη θα ήταν και µία ασβέστωση του 
εδάφους, που θα περιορίσει ενδεχόµενα φαινόµενα τοξικότητας 
µαγγανίου που είναι αναµενόµενα στην περιοχή, λόγω της υψηλής 
συγκέντρωσης του στοιχείου αυτού στο έδαφος. 

Η αζωτούχος λίπανση µε βάση την εικόνα των αµπελώνων της 
περιοχής δεν κρίνεται αναγκαία. 

Όσον αφορά το κάλιο και το µαγνήσιο βρίσκονται γενικά σε 
επαρκή επίπεδα και δε χρήζουν ενίσχυσης προς το παρόν. Χρήσιµη 
ενδεχόµενα να είναι µία βασική λίπανση µε φωσφόρο και κάλιο µόνο 
στην περίπτωση που θα φυτευθούν νέοι αµπελώνες (µε 40-50 Kg θειικού 
καλίου για παράδειγµα και 50 Kg απλό φωσφορικό λίπασµα), ιδιαίτερα 
στην περίπτωση του Πελεκάνου.  

Για τα ιχνοστοιχεία δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει 
ανάγκη προσθήκης, παρά µόνο στην περίπτωση του βορίου των 
αµπελώνων του Πελεκάνου. Σκόπιµο είναι τα επόµενα χρόνια να 
ελεγχθούν τα επίπεδα των ιχνοστοιχείων στα φύλλα της αµπέλου µε τη 
φυλλοδιαγνωστική. 
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Κρόκος-Κοζάνη-Αιανή  
 

Κρόκος 
 

Ποικιλίες 
 

Στην περιοχή του Κρόκου µπορούν να προσαρµοστούν και να 
δώσουν ποιοτικά προϊόντα, πρώιµες, αλλά και σχετικά όψιµης εποχής 
ωρίµανσης, που αρέσκονται σε εδάφη αλκαλικά µε αρκετό ανθρακικό 
ασβέστιο. 

Τέτοιες ποικιλίες είναι το Ξινόµαυρο, το Πιτσιάρικο, η Ληµνιώνα, 
το Merlot, Cabernet franc, Chardonnay, Grenache, Syrah σε µικρότερο 
βαθµό, αλλά και το Ασύρτικο, το Αθήρι, το Μοσχάτο λευκό. 

 
Υποκείµενα 

 
Η ύπαρξη 10-90% ολικού ανθρακικού ασβεστίου (2-16% 

ενεργού), περιορίζει τα διαθέσιµα για χρήση υποκείµενα σε αυτά που 
αντέχουν στα δεδοµένα επίπεδα του ανθρακικού ασβεστίου.  

Βέβαια κάθε θέση δειγµατοληψίας εµφανίζει διαφορετικό ποσοστό 
ανθρακικού ασβεστίου, γι αυτό και κατά την εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων, θα πρέπει να προηγείται δειγµατοληψία εδάφους.  

Σε γενικές όµως γραµµές µπορούµε να πούµε ότι τα 
καταλληλότερα γα χρήση υποκείµενα µε βάση αυτό το στοιχείο (βλέπε 
ιδιότητες υποκειµένων στο παράρτηµα) είναι τα 110 Richter (αντοχή 
µέχρι 17% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 1103 Paulsen (αντοχή µέχρι 
18% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), SO4 (αντοχή µέχρι 18% σε ενεργό 
ανθρακικό ασβέστιο), 420A (αντοχή µέχρι 20% σε ενεργό ανθρακικό 
ασβέστιο), 5BB (αντοχή µέχρι 20% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 140 
Ruggeri (αντοχή µέχρι 25% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο). 

Από τα υποκείµενα αυτά θα πρέπει να εξαιρεθούν τα 5BB, 420A, 
SO4, ως ευαίσθητα στην ξηρασία, µε δεδοµένο το γεγονός ότι οι 
αµπελώνες είναι ξηρικοί και υπάρχει περιορισµένη εδαφική υγρασία την 
περίοδο του καλοκαιριού.  

Ως πλέον κατάλληλα λοιπόν υποκείµενα για την περιοχή του 
Κρόκου κρίνονται τα 110 Richter,  1103 Paulsen (το 140 Ruggeri, ως το 
πλέον ζωηρό καλό θα είναι να αποφεύγεται.  Το 1103 Paulsen είναι 
καλύτερο να χρησιµοποιείται στις περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, λόγω 
της ανθεκτικότητάς τους στους νηµατώδεις, ή όταν το κάλιο των εδαφών 
είναι επαρκές, µε δεδοµένο ότι απορροφά το στοιχείο αυτό κατά τι 
χειρότερα από το 110 Richter, το οποίο κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, 
µε πολύ µικρές βέβαια διαφορές σε σχέση µε το1103 Paulsen . 
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Σύστηµα διαµόρφωσης 
 

Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, θα πρέπει να είναι το 
γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, (Royat) ή και το Guyot, µε τις ποικιλίες 
που δέχονται µακρύ κλάδεµα (βλέπε περιγραφή ποικιλιών).  

Όσον αφορά το σύστηµα µόρφωσης και τον προσανατολισµό των 
γραµµών ισχύουν όσα γράφτηκαν στην εισαγωγή του παρόντος 
κεφαλαίου. Εδώ το ύψος του κορµού των φυτών θα µπορούσε να είναι 
50 cm, και οι πυκνότητες φύτευσης µεταξύ 350 και 400 φυτών στο 
στρέµµα. 

 
∆ιαχείριση του εδάφους 

 
Λόγω της µέσης µηχανικής σύστασης των εδαφών και της καλής 

στράγγισής τους είναι ενδεχόµενο κάποιες χρονιές τα φυτά να 
καταπονούνται λόγω ξηρασίας. 

Παράλληλα, οι επικρατούσες κλίσεις των εδαφών τα κάνουν 
επιρρεπή στη διάβρωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διατηρείται η 
φυσική βλάστηση κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειµώνα και 
ορισµένες ιδιαίτερα βροχερές χρονιές και κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. Ο έλεγχος της αυτοφυούς βλάστησης, εάν αυτή διατηρείται 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα πρέπει να γίνεται µε χορτοκοπή. 

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης του εδάφους προϋποθέτει βέβαια την 
παρακολούθηση των αµπελώνων κατά τη βλαστική περίοδο και την 
καταστροφή της φυσικής βλάστησης (ζιζάνια) όταν ο καιρός είναι 
ιδιαίτερα ξηρός και εµφανιστούν σηµάδια έλλειψης νερού στον 
αµπελώνα, ή όταν η ζωηρότητα των φυτών, εκτιµώµενη από το βάρος του 
ξύλου κατά το χειµερινό κλάδεµα, µειωθεί πολύ.  

Αν επιλεγεί η µηχανική κατεργασία του εδάφους, ως τρόπος 
ελέγχου των ζιζανίων και διατήρησης της υγρασίας, καλό είναι να 
πραγµατοποιείται µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού και να σταµατά στη 
συνέχεια, ώστε να περιορίζεται η διάβρωση.  

 
Λίπανση 
 

Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη της 
περιοχής  διαθέτουν µία αρκετά καλή δοµή.  

Η αζωτούχος λίπανση µε βάση την εικόνα των αµπελώνων της 
περιοχής δεν κρίνεται αναγκαία. 

Όσον αφορά το κάλιο και το φωσφόρο βρίσκονται γενικά σε 
χαµηλά επίπεδα και χρήζουν ενίσχυσης, κυρίως στην περίπτωση του 
καλίου. Χρήσιµη λοιπόν είναι µία βασική λίπανση µε κάλιο µε 40-50 Kg 
θειικού καλίου ανά διετία ή τριετία, ενώ ο φωσφόρος θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί στη βασική λίπανση κατά την εγκατάσταση νέων 
αµπελώνων  (για παράδειγµα και 50 Kg απλό φωσφορικό λίπασµα). Γα 
τα υπόλοιπα µακροστοιχεία δεν υπάρχει ανάγκη λίπανσης. 

Για τα ιχνοστοιχεία δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει 
ανάγκη προσθήκης, σκόπιµο όµως είναι τα επόµενα χρόνια να 
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ελεγχθούν τα επίπεδα των ιχνοστοιχείων στα φύλλα της αµπέλου µε τη 
φυλλοδιαγνωστική. 

 
  

Λευκοπηγή-Ροδιανή 
 
Η περιοχή που βρίσκεται δυτικά- βορειοδυτικά της Λευκοπηγής 

είναι µάλλον ακατάλληλη για την αµπελοκαλλιέργεια εξαιτίας της 
ύπαρξης νερού µετά τα 40-70 cm βάθος. Εάν κάποιος θέλει να 
εγκαταστήσει αµπελώνα σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να επιλέξει ένα 
υποκείµενο που να είναι ανθεκτικό στην υπερβολική υγρασία όπως είναι 
το 1103 Paulsen. Όµως σε καµία περίπτωση δεν έχουν παραχθεί 
ποιοτικά προϊόντα σε τέτοιους τύπους εδαφών.  

 

Ποικιλίες 

Λόγω των σχετικά δροσερών περιοχών και των ψυχρών εδαφών, 
είναι σκόπιµο να καλλιεργηθούν στην περιοχή αυτή κυρίως πρώιµες 
ποικιλίες, όπως το Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot 
noir, Grenache, Chardonnay, η Αλπίτσα και ο Τσαπουρνάκος. 

 

Υποκείµενα 

Τα εδάφη της περιοχής χαρακτηρίζονται γενικά από χαµηλά 
επίπεδα ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, αλλά είναι σχετικά βαριά, 
συνεκτικά, µε αρκετή υγρασία. Έτσι στην υπό µελέτη περιοχή τα 
υποκείµενα που θα µπορούσαν να προσαρµοστούν είναι το 110 Richter 
και το 1103 Paulsen, και κυρίως το 1103 Paulsen που αντέχει 
περισσότερο στην υγρασία. 

 
Σύστηµα διαµόρφωσης 

 
Το εφαρµοζόµενο σύστηµα διαµόρφωσης, θα πρέπει να είναι το 

γραµµικό αµφίπλευρο κορδόνι, (Royat) ή και το Guyot, µε τις ποικιλίες 
που δέχονται µακρύ κλάδεµα (βλέπε περιγραφή ποικιλιών).  

Όσον αφορά το σύστηµα µόρφωσης και τον προσανατολισµό των 
γραµµών ισχύουν όσα γράφτηκαν στην εισαγωγή του παρόντος 
κεφαλαίου. Το ύψος του κορµού των φυτών θα πρέπει να ξεπερνά τα 
50cm και οι πυκνότητες φύτευσης να είναι τουλάχιστον 350-400 
φυτά/στρέµµα. 

 
 
 
 

∆ιαχείριση του εδάφους 
 
Λόγω της παρουσίας σηµαντικής εδαφικής υγρασίας, είναι καλό 

να διατηρείται η φυσική βλάστηση στους αµπελώνες καθόλη τη διάρκεια 
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του έτους ή να σπέρνονται ακόµα και διάφορα είδη χλωράς λιπάνσεως 
ετήσια ή πολυετή, (µίγµατα ψυχανθών και αγρωστωδών) µε στόχο από τη 
µία πλευρά τον ανταγωνισµό µε το αµπέλι και τη µείωση της ζωηρότητας 
των φυτών της αµπέλου και από την άλλη τη βελτίωση της δοµής των 
εδαφών, µέσα από την προσθήκη οργανικής ουσίας, όπως 
προαναφέρθηκε. 

Ο έλεγχος της αυτοφυούς βλάστησης ή των φυτών χλωράς 
λιπάνσεως γίνεται µε χορτοκοπή.  

Αυτός ο τρόπος διαχείρισης του εδάφους προϋποθέτει βέβαια την 
παρακολούθηση των αµπελώνων κατά τη βλαστική περίοδο και την 
καταστροφή της φυσικής βλάστησης (ζιζάνια) ή της χλωράς λιπάνσεως 
όταν ο καιρός είναι ιδιαίτερα ξηρός και εµφανιστούν σηµάδια έλλειψης 
νερού στον αµπελώνα, ή όταν η ζωηρότητα των φυτών, εκτιµώµενη από 
το βάρος του ξύλου κατά το χειµερινό κλάδεµα, µειωθεί πολύ.  

Είναι σκόπιµο στην περιοχή αυτή να δοκιµαστεί η ακαλλιέργεια 
µε χορτοκοπή ή ζιζανιοκτονία κάτω από τα γραµµές και χορτοκοπή 
ενδιάµεσα και να µειωθεί στο ελάχιστο η εδαφοκατεργασία. 

 
Λίπανση 

 
Η βελτίωση της δοµής των εδαφών αυτών που µπορεί να γίνει 

µέσω της προσθήκης οργανικής ουσίας ή χλωρών λιπάνσεων όπως 
προαναφέρθηκε, είναι αναγκαία και θα βοηθήσει στη βελτίωση της 
ποιότητας των παραγόµενων σταφυλιών. Η εµφάνιση των αµπελώνων δεν 
συνηγορεί υπέρ της αζωτούχου λίπανσης.  

Υπάρχει όµως ανάγκη εφαρµογής καλιούχου λιπάνσεως ανά διετία 
ή τριετία (µε 40-50 Kg θειικού καλίου για παράδειγµα), ενώ η λίπανση 
µε φωσφόρο θα πρέπει να αφορά βασική λίπανση πριν την εγκατάσταση 
νέων αµπελώνων (50 Kg απλό φωσφορικό λίπασµα για παράδειγµα).  

Σχετικά µε τα ιχνοστοιχεία δε φαίνεται να υπάρχει µέχρι στιγµής 
ανεπάρκεια, αλλά θα πρέπει τα επίπεδά τους να παρακολουθούνται µε 
τη φυλλοδιαγνωστική ανά τριετία  για παράδειγµα. 

 
Αιανή 

 
Ποικιλίες 

 
Η βορειοανατολική έκθεση των εδαφών της Αιανής που 

χαρακτηρίζονται από την τάση τους να δηµιουργούν ζωηρά φυτά, σε 
συνδυασµό µε το δροσερό κλίµα της περιοχής, οδηγεί σε µη 
ικανοποιητική ωρίµανση τις όψιµες ερυθρές ποικιλίες της περιοχής και 
κυρίως το Ξινόµαυρο, που είναι µία από τις επικρατέστερες ποικιλίες. 
Εδώ θα µπορούσαν να προσαρµοστούν καλά πρώιµες ως µέσης εποχής 
ωρίµανσης ποικιλίες όπως ο Τσαπουρνάκος, η Αλπίτσα, το Μοσχάτο 
λευκό, το Merlot, το Cabernet franc, το Pinot noir, το Chardonnay. 

 
Υποκείµενα  
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 Τα εδάφη της Αιανής χαρακτηρίζονται σαν µέσης ως βαριάς 
µηχανικής σύστασης και περιέχουν µέτριες έως µεγάλες ποσότητες 
ισοδύναµου (ως 57%) και ενεργού ανθρακικού ασβεστίου (ως 18%), κάτι 
που περιορίζει τα διαθέσιµα για χρήση υποκείµενα, στα 110 Richter 
(αντοχή µέχρι 17% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 1103 Paulsen 
(αντοχή µέχρι 18% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 140 Ruggeri (αντοχή 
µέχρι 25% σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), 41 B (αντοχή µέχρι 40% σε 
ενεργό ανθρακικό ασβέστιο), Fercal (αντοχή µέχρι 40% σε ενεργό 
ανθρακικό ασβέστιο). 

Το υποκείµενο Fercal, όπως και το 41 Β εµφανίζουν µέτρια 
αντοχή στην ξηρασία, κάτι που θα πρέπει να περιορίζει τη χρήση τους 
στις περιπτώσεις που το ενεργό ανθρακικό ασβέστιο ξεπερνά το 25%. 

Ως πλέον κατάλληλα λοιπόν υποκείµενα κρίνονται τα 110 Richter,  
1103 Paulsen και 140 Ruggeri, παρόλο το γεγονός ότι είναι τρία από τα 
πλέον ζωηρά υποκείµενα, µε τάση να οψιµίζουν την παραγωγή. Το πιο 
ζωηρό από τα τρία είναι το 140 Ruggeri, το οποίο θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις των εδαφών που η περιεκτικότητά 
τους σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι µεγαλύτερη του 18-20%. 

Το 1103 Paulsen είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται στις 
περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στους 
νηµατώδεις, ή όταν το κάλιο των εδαφών είναι επαρκές, µε δεδοµένο ότι 
απορροφά το στοιχείο αυτό κατά τι χειρότερα από το 110 Richter, το 
οποίο κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, µε πολύ µικρές βέβαια διαφορές 
σε σχέση µε το1103 Paulsen . 

 
Σύστηµα διαµόρφωσης 

 
Το σύστηµα διαµόρφωσης που εφαρµόζεται στην περιοχή θα 

πρέπει να βελτιωθεί µε την αύξηση του ύψους της φυλλικής επιφάνειας, 
όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου.  

Όσον αφορά τον προσανατολισµό των γραµµών ισχύουν όσα 
γράφτηκαν στην εισαγωγή.  

Ένα σηµαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει την ωρίµανση των 
σταφυλιών των γηγενών ποικιλιών είναι η αραίωση του φορτίου (µετά το 
στάδιο του µπιζελιού και κατά την ωρίµανση), αφού η µεγάλη παραγωγή 
σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ζωηρότητα των φυτών είναι ένας από τους 
λόγους ατελούς ωρίµανσης των σταφυλιών. 

 
∆ιαχείριση του εδάφους 

 
Οι µεγάλες κλίσεις, σε συνδυασµό µε την βορειοδυτική έκθεση και 

τη µεγάλη ζωηρότητα των φυτών συνηγορούν στη διατήρηση της φυσικής 
χλωρίδας κατά τη διάρκεια του έτους, τον έλεγχό της µε χορτοκοπή και 
την καταστροφή της τις ιδιαίτερα ξηρές χρονιές (εφόσον δεν υπάρχει 
δυνατότητα άρδευσης των αµπελώνων). 

Και εδώ η µηχανική καλλιέργεια θα πρέπει να περιορίζεται σε 2-3 
επεµβάσεις µέχρι τα µέσα του καλοκαιριού. 

 
Λίπανση 
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Με βάση τα δεδοµένα της εδαφολογικής µελέτης τα εδάφη της 

Αιανής είναι µέσης ως βαριάς µηχανικής σύστασης, µε συνήθη για 
αµπελουργικά εδάφη µέτρια ποσοστά οργανικής ουσίας επιφανειακά και 
χαµηλά σε βάθος. Παρόλα αυτά δεν παρατηρούνται συµπτώµατα 
έλλειψης αζώτου στους αµπελώνες και τα φυτά χαρακτηρίζονται ως 
ζωηρά. 

Αζωτούχος λοιπόν λίπανση θα πραγµατοποιείται µόνο όταν η 
ανάπτυξη των φυτών είναι περιορισµένη και η φυλλοδιαγνωστική δείξει 
τέτοιου είδους ανάγκη. ∆ιαφορετικά δεν υπάρχει κανένας λόγος 
αζωτούχου λίπανσης, που εάν πραγµατοποιηθεί µόνο αρνητική επίδραση 
µπορεί να έχει στην καλή ποιότητα των σταφυλιών (αύξηση του ρυθµού 
βλάστησης εις βάρος της σταφυλικής παραγωγής) και στο περιβάλλον 
(ρύπανση λόγω νιτρικών).  

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου δηµιουργούν πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το 
στοιχείο αυτό, το οποίο είναι κριτικό στοιχείο της ποιότητας των 
παραγόµενων κρασιών, άµεσα συνδεδεµένο µε το pH και τη γευστική 
τους ισορροπία. Πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση του Ξινόµαυρου, 
το οποίο είναι µια εξαιρετικά καλιόφιλη ποικιλία. Θα πρέπει λοιπόν ανά 
διετία-τριετία να γίνεται λίπανση µε το στοιχείο αυτό, σε ποσότητες 15-22 
κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-44 Kg θειικού καλίου για παράδειγµα), 
νωρίς το φθινόπωρο, µε το λίπασµα να τοποθετείται στο βάθος των 20 
τουλάχιστον cm, για να µπορεί να είναι άµεσα προσλήψιµο από τα φυτά. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα δε χρήζει 
ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες, στους οποίους πριν τη φύτευση 
θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το στοιχείο αυτό, στην 
ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 Kg απλό φωσφορικό 
λίπασµα για παράδειγµα). 

Όσον αφορά τα ιχνοστοιχεία προς το παρόν δε χρειάζεται 
επέµβαση αλλά τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να ελεγχθούν τα επίπεδά 
τους µε τη φυλλοδιαγνωστική (και ιδιαίτερα του ψευδαργύρου και του 
σιδήρου που βρίσκονται σε οριακά επίπεδα). 

 
 

Μεσιανή-Ροδίτης 
 

Ποικιλίες 
 
Τόσο η νότια, νοτιοανατολική έκθεση των εδαφών αυτών, όσο και 

το σχετικά χαµηλό τους υψόµετρο αλλά και οι καλές φυσικές ιδιότητες 
των εδαφών τους, καθιστούν τις περιοχές αυτές πολύ καλές για 
αµπελοκαλλιέργεια, µε δυνατότητα να καλλιεργηθούν εδώ τόσο σχετικά 
πρώιµες, όσο και όψιµες, ερυθρές και λευκές ποικιλίες που αρέσκονται 
σε αργιλλασβεστώδη εδάφη. 

Ως τέτοιες ποικιλίες θα µπορούσαν να προταθούν το Ξινόµαυρο, 
το Ασύρτικο, το Αθήρι, ο Ροδίτης, το Merlot, το Cabernet franc, το 
Chardonnay κ.α. 
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Υποκείµενα 

 
Τα εδάφη των περιοχών αυτών είναι µέσης µηχανικής σύστασης, 

αλκαλικά, µε µεγάλες ποσότητες ενεργού ανθρακικού ασβεστίου, που 
περιορίζει την γκάµα των υποκειµένων που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε αυτά που αντέχουν µέχρι 17% ενεργό ανθρακικό 
ασβέστιο και είναι ανθεκτικά στην ξηρασία, όπως το 110 Richter, 1103 
Paulsen και το 140 Ruggeri. 

Το πιο ζωηρό από τα τρία είναι το 140 Ruggeri, το οποίο θα πρέπει 
να χρησιµοποιείται µόνο στις περιπτώσεις των εδαφών που η 
περιεκτικότητά τους σε ενεργό ανθρακικό ασβέστιο είναι µεγαλύτερη του 
18-20%. 

Το 1103 Paulsen είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται στις 
περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στους 
νηµατώδεις, ή όταν το κάλιο των εδαφών είναι επαρκές, µε δεδοµένο ότι 
απορροφά το στοιχείο αυτό κατά τι χειρότερα από το 110 Richter, το 
οποίο κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, µε πολύ µικρές βέβαια διαφορές 
σε σχέση µε το1103 Paulsen . 

 
Σύστηµα διαµόρφωσης 

 
Το µικρό ύψος του φυλλικού τείχους και η µικρή σχέση 

φύλλωµα/παραγωγή είναι ο πιο αρνητικός παράγοντας του υφιστάµενου 
συστήµατος µόρφωσης στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Η βελτίωση του συστήµατος µόρφωσης περνά λοιπόν µέσα από την 
αύξηση του φυλλικού τείχους, όπως προτείνεται στην εισαγωγή του 
κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για τον προσανατολισµό των γραµµών 
φύτευσης. 

Η πυκνότητα φύτευσης θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 350-400 
φυτών στο στρέµµα. 

 
∆ιαχείριση του εδάφους. 

 
Η παρουσία της φυσικής χλωρίδας και ο έλεγχός της µε 

χορτοκοπή είναι κάτι που θα µπορούσε να δοκιµαστεί και να έχει θετική 
επίδραση στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, µέσα από τον 
έλεγχο της ζωηρότητας των φυτών της αµπέλου λόγω ανταγωνισµού. Αυτό 
βέβαια προϋποθέτει την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, όταν αυτή 
γίνει υπερβολικά ανταγωνιστική, σε σηµείο που να µειώνει πολύ τη 
ζωηρότητα της αµπέλου. 

 
 
 

Λίπανση 
 
Με βάση την εµφάνιση των φυτών δε συντρέχει λόγος αζωτούχου 

λίπανσης, ενώ τα χαµηλά επίπεδα οργανικής ουσίας, αποτελούν 
κατάσταση συνηθισµένη για αµπελουργικά εδάφη.  
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Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου δηµιουργούν πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το 
στοιχείο αυτό, το οποίο είναι κριτικό στοιχείο της ποιότητας των 
παραγόµενων κρασιών, άµεσα συνδεδεµένο µε το pH και τη γευστική 
τους ισορροπία. Θα πρέπει λοιπόν ανά διετία-τριετία να γίνεται λίπανση 
µε το στοιχείο αυτό, σε ποσότητες 15-22 κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-
44 Kg θειικού καλίου για παράδειγµα), νωρίς το φθινόπωρο, µε το 
λίπασµα να τοποθετείται στο βάθος των 20 τουλάχιστον cm, για να 
µπορεί να είναι άµεσα προσλήψιµο από τα φυτά. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα δε χρήζει 
ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες, στους οποίους πριν τη φύτευση 
θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το στοιχείο αυτό, στην 
ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 Kg απλό φωσφορικό 
λίπασµα για παράδειγµα). 

 
Τα ιχνοστοιχεία βρίσκονται γενικά σε επάρκεια, αλλά ορισµένα 

λόγω pH και ανθρακικού ασβεστίου µπορεί να µην είναι διαθέσιµα 
εύκολα στα φυτά, ιδιαίτερα χρονιές µε βροχερή άνοιξη. 

 
 

Βελβεντός 
 

Ποικιλίες  
 
Το ήπιο κλίµα και τα καλά χαρακτηριστικά των εδαφών του 

Βελβεντού  καθιστούν την περιοχή κατάλληλη γα την καλλιέργεια τόσο 
πρώιµων όσο και σχετικά όψιµων ποικιλιών, όπως αποδείχθηκε και από 
τις πειραµατικές οινοποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια της 
µελέτης. 

Πολύ καλά προσαρµόζονται οι ποικιλίες Ξινόµαυρο, 
Μοσχοµαύρο, Τσαπουρνάκος, Αλπίτσα και Πιτσιάρικο, ενώ η Ληµνιώνα 
δεν φαίνεται να µπορεί να ωριµάσει ικανοποιητικά. 

Από τις διεθνείς ποικιλίες προσαρµόζονται πολύ καλά το Merlot, 
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Malvasia aromatica, 
Chardonnay (µε ιδιαίτερη προσοχή λόγω της αυξηµένης του 
ευαισθησίας στο ωίδιο). 
 
Υποκείµενα 

 
Η ύπαρξη σηµαντικού ενεργού ανθρακικού ασβεστίου (µέχρι 

19%), σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες βροχοπτώσεις κατά τη 
βλαστική περίοδο, περιορίζουν τα κατάλληλα προς χρήση υποκείµενα 
στα 110 Richter, 1103 Paulsen και 140 Ruggeri. 

Το 140 Ruggeri, ως πιο ζωηρό, θα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο 
στις περιπτώσεις των εδαφών που η περιεκτικότητά τους σε ενεργό 
ανθρακικό ασβέστιο είναι µεγαλύτερη του 18-20%. 

Το 1103 Paulsen είναι καλύτερο να χρησιµοποιείται στις 
περιπτώσεις επαναφυτεύσεων, λόγω της ανθεκτικότητάς τους στους 
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νηµατώδεις, ή όταν το κάλιο των εδαφών είναι επαρκές, µε δεδοµένο ότι 
απορροφά το στοιχείο αυτό κατά τι χειρότερα από το 110 Richter, το 
οποίο κρίνεται ως το πλέον κατάλληλο, µε πολύ µικρές βέβαια διαφορές 
σε σχέση µε το1103 Paulsen . 

 
 

Σύστηµα διαµόρφωσης 
 
Το µικρό ύψος του φυλλικού τείχους και η µικρή σχέση 

φύλλωµα/παραγωγή είναι ο πιο αρνητικός παράγοντας του υφιστάµενου 
συστήµατος µόρφωσης στη συγκεκριµένη περιοχή. 

Η βελτίωση του συστήµατος µόρφωσης περνά λοιπόν µέσα από την 
αύξηση του φυλλικού τείχους, όπως προτείνεται στην εισαγωγή του 
κεφαλαίου. Το ίδιο ισχύει και για τον προσανατολισµό των γραµµών 
φύτευσης. 

Λόγω της εµφάνισης ανοιξιάτικων παγετών είναι καλό το ύψος του 
κορµού των φυτών να ξεπερνά τα 50 cm. 

Οι πυκνότητες φύτευσης θα πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ 350 
και 400 φυτών στο στρέµµα. 

 
∆ιαχείριση του εδάφους 

 
Η παρουσία της φυσικής χλωρίδας και ο έλεγχός της µε 

χορτοκοπή είναι κάτι που θα µπορούσε να δοκιµαστεί και να έχει θετική 
επίδραση στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, µέσα από τον 
έλεγχο της ζωηρότητας των φυτών της αµπέλου λόγω ανταγωνισµού. Σε 
αυτό συνηγορεί η δυνατότητα άρδευσης των αµπελώνων, ώστε να µην 
αποβεί το νερό περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη της αµπέλου.  

Η εφαρµογή αυτού του συστήµατος διαχείρισης του εδάφους 
προϋποθέτει την καταστροφή της φυσικής βλάστησης, όταν αυτή γίνει 
υπερβολικά ανταγωνιστική, σε σηµείο που να µειώνει πολύ τη ζωηρότητα 
της αµπέλου (µε δεδοµένες τις περιορισµένες βροχοπτώσεις αλλά και τη 
µέση µηχανική σύσταση των εδαφών και τη φτωχή τους οργανική ουσία). 

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η µηχανική καλλιέργεια ή η 
χρήση ζιζανιοκτόνων (και ο συνδυασµός τους) στην αρχή της βλαστικής 
περιόδου και η χορτοκοπή µετά τα µέσα καλοκαιριού. 

 
Λίπανση 

 
Με βάση την εµφάνιση των φυτών δε συντρέχει λόγος αζωτούχου 

λίπανσης, ενώ τα χαµηλά επίπεδα οργανικής ουσίας, αποτελούν 
κατάσταση συνηθισµένη για αµπελουργικά εδάφη.  

Τα υψηλά επίπεδα του εναλλακτικού ασβεστίου και του 
εναλλακτικού µαγνησίου, συνδυαζόµενα µε τα χαµηλά σχετικά επίπεδα 
του καλίου δηµιουργούν πρόβληµα ικανοποιητικής θρέψης µε το 
στοιχείο αυτό, το οποίο είναι κριτικό στοιχείο της ποιότητας των 
παραγόµενων κρασιών, άµεσα συνδεδεµένο µε το pH και τη γευστική 
τους ισορροπία. Θα πρέπει λοιπόν ανά διετία-τριετία να γίνεται λίπανση 
µε το στοιχείο αυτό, σε ποσότητες 15-22 κιλών καλίου ανά στρέµµα (30-
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44 Kg θειικού καλίου για παράδειγµα), νωρίς το φθινόπωρο, µε το 
λίπασµα να τοποθετείται στο βάθος των 20 τουλάχιστον cm, για να 
µπορεί να είναι άµεσα προσλήψιµο από τα φυτά. 

Ο φωσφόρος παρόλο που βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα δε χρήζει 
ενίσχυσης παρά στους νέους αµπελώνες, στους οποίους πριν τη φύτευση 
θα πρέπει να προηγηθεί βασική λίπανση µε το στοιχείο αυτό, στην 
ποσότητα των 10 κιλών φωσφόρου ανά στρέµµα (50 Kg απλό φωσφορικό 
λίπασµα για παράδειγµα). 

Το υψηλό pH των εδαφών, η παρουσία υψηλού ανθρακικού 
ασβεστίου, και οι οριακές συγκεντρώσεις των ιχνοστοιχείων δηµιουργούν 
συµπτώµατα ελλείψεων ιδιαίτερα τις χρονιές µε βροχερή άνοιξη.  

Η φυλλοδιαγνωστική και η εµφάνιση των φυτών θα δείξει την 
αναγκαιότητα λίπανσης µε τα ιχνοστοιχεία.  

Έτσι σε περιπτώσεις έλλειψης σιδήρου ο αµπελουργός θα 
µπορούσε να καταφύγει είτε σε διαφυλλικές λιπάνσεις µε το στοιχείο 
αυτό ή σε ριζοποτίσµατα µε χηλικές µορφές του στοιχείου αυτού 
(Sequestreen Fe, ποσότητα    )) 

 Εφαρµογή ψευδαργύρου θα µπορούσε να γίνει µε χειµερινούς 
ψεκασµούς µε θειικό ψευδάργυρο  (ποσότητα)    πριν το φούσκωµα και 
15 µέρες πριν ή µετά το κλάδεµα.  

Η έλλειψη βορίου θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί µε προσθήκη 
βόρακα (20-25 g ανά φυτό) µε ελαφρό σκέπασµα το φθινόπωρο. 
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2. Προτάσεις βελτίωσης των εφαρµοζόµενων οινοποιητικών τεχνικών 

 
Εισαγωγή 
 
Οι καταναλωτές σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, είναι ιδιαιτέρως 
ενηµερωµένοι και απαιτητικοί για την ποιότητα των διακινούµενων 
προϊόντων και σε συνδυασµό µε την παγκόσµια συγκυρία πιέζουν όλο 
και περισσότερο την αγορά για ποιοτικότερα προϊόντα σε 
ανταγωνιστικότερες τιµές.  
Εναρµονιζόµενες µε το πνεύµα της εποχής, τόσο η εθνική όσο και η 
κοινοτική νοµοθεσία παροτρύνουν το ίδιο πιεστικά τους παραγωγούς 
προς την κατεύθυνση της διασφάλισης των απαιτήσεων του καταναλωτή 
σε επίπεδο ποιότητας και υγιεινής των διακινούµενων προϊόντων. Τα 
παραπάνω δεν αποτελούν πλέον αξίωµα για τα βιοµηχανικά-επώνυµα 
προϊόντα και µόνο. Οι ίδιες πλέον παραδοχές ισχύουν και για την αγορά 
των ανώνυµων προϊόντων (προϊόντα σε διάθεση χύµα) τα οποία, αν και 
διεθνώς σε ύφεση, στη χώρα µας διατηρούν ακόµη ένα σηµαντικό 
µερίδιο αγοράς. 
 
Από την άλλη πλευρά, και για κοινωνικούς λόγους, υπάρχουν οι 
πρόνοιες της ελληνικής νοµοθεσίας οι οποίες επιτρέπουν στους 
µικροκαλλιεργητές να συµπληρώνουν το αγροτικό τους εισόδηµα µέσω 
της µεταποίησης, σε επίπεδο οικοτεχνίας, και εµπορίας µέρους της 
αγροτικής παραγωγής τους ή/και υποπροϊόντων της. Εφόσον, λοιπόν, οι 
µικροπαραγωγοί θέλουν σε µακροπρόθεσµη βάση να διασφαλίσουν τα 
οικονοµικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τις πρόνοιες τις 
νοµοθεσίας, θα πρέπει άµεσα να ανταποκριθούν στο σύγχρονο αίτηµα 
του σεβασµού του καταναλωτή διακινώντας προϊόντα τα οποία, αν και 
ανώνυµα (χύµα), θα πληρούν ορισµένες ελάχιστες ποιοτικές και 
νοµοθετικές προδιαγραφές.  
 
∆ύο από τα γενικότερου ενδιαφέροντος, αλλά πολύ σηµαντικά,  
ευρήµατα της καταγραφής και αξιολόγησης της υφιστάµενης  
αµπελοοινικής κατάστασης του νοµού Κοζάνης είναι ότι :  
α) ο µεγαλύτερος όγκος της οινικής παραγωγής είναι προϊόν οικοτεχνίας 
ο οποίος, δυστυχώς, δεν διέπεται από τις παραπάνω αναφερόµενες αρχές 
και  
β) υπάρχει το δυναµικό (συνθήκες, ποικιλίες, ιδιαιτερότητα) και σε 
ορισµένες περιπτώσεις η τεχνογνωσία, στοιχεία τα οποία υπό 
προϋποθέσεις (π.χ. νέες φυτεύσεις, επιλογή αµπελοτεµαχίων-ποικιλιών, 
τροποποίηση καλλιεργητικών τεχνικών, προσαρµογή οινοποιητικών 
πρακτικών, ποιοτικός έλεγχος) µπορούν να οδηγήσουν στην παραγωγή 
αξιόλογων και µε προστιθέµενη εµπορική αξία βιοµηχανικών προϊόντων, 
αλλά και προϊόντων οικοτεχνίας. 
 
Θεωρώντας ως δεδοµένο ότι οι επιστηµονικοί ή τεχνικοί σύµβουλοι των 
οινοποιητικών µονάδων του νοµού δεν χρειάζονται υποδείξεις για να 
αξιολογήσουν και αξιοποιήσουν προς όφελος των επιχειρήσεων τους τα 
ευρήµατα και συµπεράσµατα της µελέτης, κρίνουµε σκόπιµο να 
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απευθυνθούµε προς τους µικροκαλλιεργητές-παραγωγούς οι οποίοι είτε 
από µεράκι, είτε για οικονοµικούς λόγους, παράγουν και διακινούν 
προϊόντα σε επίπεδο οικοτεχνίας. 
 
Εκτιµούµε πως είναι καιρός να αντιληφθούν και αυτοί, όπως και όλοι οι 
µικροπαραγωγοί σε επίπεδο οικοτεχνίας στη χώρα, ότι εφόσον επιζητούν 
την οικονοµική στήριξη του καταναλωτή πρέπει, µε τη σειρά τους, να 
φροντίζουν έτσι ώστε τα προϊόντα που διακινούν να εκπληρούν ορισµένες 
στοιχειώδεις νοµοθετικές (π.χ. χηµική σύσταση) και ποιοτικές 
προδιαγραφές (π.χ. αναµενόµενα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, 
τυπικά του προϊόντος). Για να επιτευχθεί αυτό θεωρούµε ότι είναι 
απαραίτητο να επενδύσουν, ο καθένας µε τις δυνατότητες του, στην 
αγορά µικρο-εξοπλισµού και επιστηµονικών υπηρεσιών που θα τους 
βοηθήσουν αρχικά να βελτιώσουν και στη συνέχεια να διατηρήσουν 
σταθερή την ποιότητα των προϊόντων τους.  
 
Θέλοντας να πείσουµε για την αναγκαιότητα των παραπάνω 
προϋποθέσεων, αλλά και να συµβάλλουµε στην επίτευξη του στόχου που 
είναι η ποιότητα, στη συνέχεια θα παραθέσουµε ορισµένα πληροφοριακά 
στοιχεία σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τους τύπους των 
οίνων που διακινούν οι µικροπαραγωγοί του νοµού. Επίσης, θα 
υποδείξουµε ορισµένα σφάλµατα και θα προτείνουµε βελτιώσεις για 
ορισµένα κρίσιµα στάδια σχετικά µε τις κυρίως ακολουθούµενες 
οινοποιητικές τεχνικές. Τέλος, θα παραθέσουµε ορισµένα υποδείγµατα 
αλληλουχίας ενεργειών (πρωτόκολλα εργασίας) για τις βασικώς 
ακολουθούµενες οινοποιητικές τεχνικές τα οποία θα µπορούσαν να 
βοηθήσουν στην οργάνωση της εργασίας και τον εντοπισµό των σηµείων 
στα οποία απαιτείται ο ποιοτικός έλεγχος (χηµική και οργανοληπτική 
εξέταση). 
 
 
Νοµοθετικό πλαίσιο 
Όπως προαναφέρθηκε, στις βασικότερες οινοπαραγωγικές περιοχές του 
νοµού ακολουθούνται τρις διακριτοί µεταξύ τους τρόποι οινοποίησης οι 
οποίοι οδηγούν στην παραγωγή επιδόρπιων-γλυκών οίνων (λιαστοί και 
βραστοί) από τις περιοχές της Σιάτιστας, Εράτυρας-Πελεκάνου και την 
παραγωγή ερυθρών, ροζέ και λευκών ξηρών επιτραπέζιων οίνων από το 
Βελβεντό και τις άλλες περιοχές. 
 
Σε ό,τι αφορά τους γλυκείς οίνους (λιαστούς και βραστούς) που 
παράγονται παραδοσιακά στο Νοµό Κοζάνης, ισχύουν τα ακόλουθα 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία: 
 
Λιαστά κρασιά Σιάτιστας 
 
Ο όρος λιαστός επιφυλάσσεται για γλυκούς οίνους, Ονοµασίας 
προέλευσης ή τοπικούς, οι οποίοι προέρχονται από αφυδάτωση των 
σταφυλιών, στον ήλιο ή υπό σκιά. Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης 
του γλεύκους, ο αποκτηθείς αλκοολικός βαθµός πρέπει να υπερβαίνει το 
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9% Vol και η περιεκτικότητα σε σάκχαρα τα 140 γραµµάρια ανά λίτρο 
(g/Lt). 
Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για οίνους φυσικώς γλυκείς, απαγορεύεται 
κάθε προσθήκη συµπυκνωµένου γλεύκους καθώς και αλκοόλης. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η εφαρµοζόµενη διαδικασία συµπύκνωσης 
του γλεύκους των σταφυλιών για την παραγωγή των γλυκών κρασιών της 
Σιάτιστας είναι σύµφωνη µε το νόµο (απαιτείται βέβαια έλεγχος των 
βασικών αναλυτικών παραµέτρων ανά περίπτωση). 
 
Βραστά κρασιά Εράτυρας, Πελεκάνου 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, δεν προβλέπεται (ή σαφέστερα 
αποκλείεται) η διαδικασία αύξησης της περιεκτικότητας σε σάκχαρα µε 
τεχνητή θέρµανση. Υπό αυτό το πρίσµα, µπορεί κάποιος να ισχυριστεί 
ότι οι παραγόµενοι µε αυτοί τη διαδικασία οίνοι είναι εκτός νοµοθετικού 
περιεχοµένου. Εάν, για λόγους που σχετίζονται µε την τοπική παράδοση 
και ιδιαιτερότητα, αντιπαρέλθουµε τον τρόπο συµπύκνωσης του 
γλεύκους, οι «Βραστοί» οίνοι της περιοχής, όπως και οι γλυκείς της 
Σιάτιστας, θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις βασικές νοµοθετικές 
επιταγές ως προς τη χηµική σύσταση που ορίζονται παρακάτω: 
Ογκοµετρούµενη οξύτητα τουλάχιστον 3,5 g/Lt, εκφρασµένη σε τρυγικό 
οξύ, 
Πτητική οξύτητα µικρότερη ή το πολύ ίση µε 1,20g/Lt, εκφρασµένη σε 
οξικό οξύ, 
Ολικός Θειώδης ανυδρίτης σε συγκέντρωση µικρότερη ή το πολύ ίση µε 
210mg/Lt (ερυθροί), 260mg/Lt (λευκοί, ροζέ). 
 
Ερυθροί, ροζέ και λευκοί ξηροί οίνοι 
 
Σε ό,τι αφορά τους ξηρούς επιτραπέζιους οίνους που µπορούν να 
κυκλοφορούν µε τις γεωγραφικές ενδείξεις «Σιατιστινός Τοπικός Οίνος» 
(ερυθροί, ροζέ) και «Τοπικός Οίνος Βελβεντού» (ερυθροί, ροζέ, λευκοί) οι 
προϋποθέσεις περιγράφονται αναλυτικά στις υπουργικές αποφάσεις 
317101/1993 και 387429/2000, αντίστοιχα. Για τους υπόλοιπους 
ξηρούς οίνους από το νοµό, πέραν των προϋποθέσεων για τις ποικιλίες, 
ισχύουν τα ακόλουθα για τη χηµική σύσταση: 
Αλκοολικός βαθµός  µεγαλύτερος ή ίσος από 10,0% Vol, 
Υπολειµµατικά σάκχαρα έως 3,5g/Lt, 
Ογκοµετρούµενη οξύτητα τουλάχιστον 3,5 g/Lt, εκφρασµένη σε τρυγικό 
οξύ, 
Πτητική οξύτητα µικρότερη ή το πολύ ίση µε 1,20g/Lt, εκφρασµένη σε 
οξικό οξύ, 
Ολικός Θειώδης ανυδρίτης σε συγκέντρωση µικρότερη ή το πολύ ίση µε 
160mg/Lt (ερυθροί ξηροί), 210mg/Lt (λευκοί, ροζέ ξηροί) 
 
Επειδή ορισµένες από τις παραπάνω νοµοθετικές προδιαγραφές 
σχετίζονται άµεσα µε τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 
(π.χ. πτητική οξύτητα σηµαίνει «ξύδιασµα») ενώ κάποια άλλα σχετίζονται 
µε την ορθότητα της δήλωσης µας στον καταναλωτή σχετικά µε την 
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ταυτότητα του προϊόντος (π.χ. ξηρός οίνος), νοµίζουµε ότι από τα 
παραπάνω καθίσταται φανερή η υποχρέωση του παραγωγού να ελέγχει 
αναλυτικά το προϊόν που εµπορεύεται. 
 
 
Προτεινόµενες διορθώσεις στη διαδικασία παραγωγής 
 
Αντικείµενο της συγκεκριµένης παραγράφου δεν είναι η µεταφορά 
συµπυκνωµένης οινολογικής γνώσης στους παραγωγούς. Στόχος είναι για 
κάθε ένα από τα κύρια στάδια της οινοποιητικής διαδικασίας που 
ακολουθούν οι παραγωγοί (όπως µας τα περιγράψαν) α) να 
επισηµάνουµε τα κρίσιµα σηµεία στα οποία πρέπει να δίνουν έµφαση 
και β) να προτείνουµε εναλλακτικούς τρόπους πραγµατοποίησης τους οι 
οποίοι µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη µεταχείριση της πρώτης 
ύλης και τη βελτίωση της ποιότητας των παραγώµενων οίνων. Υπό το 
πρίσµα αυτό, οι υποδείξεις είναι γενικές και έχουν επιµέρους εφαρµογή 
σε όλους τους τύπους των οίνων που παρασκευάζονται τόσο τους γλυκείς 
όσο και τους ξηρούς. ∆εν γίνονται υποδείξεις για τη συµπύκνωση των 
βραστών καθώς η διαδικασία είναι εκτός νοµοθετικού πλαισίου. 
 
1. Συνθήκες συµπύκνωσης (γλυκείς οίνοι) 

- Εξασφάλιση υπερωρίµανσης της παραγωγής επί του πρέµνου.  
Θεωρητικά ο τρυγητός πρέπει να γίνεται αφού τα σταφύλια 
αποκτήσουν δυναµικό αλκοολικό τίτλο (∆ΑΤ) 14-15% Vol. Αυτό 
όµως είναι δύσκολα εφικτό στις περιοχές του νοµού. Συνεπώς, το 
νόηµα είναι ότι για την παραγωγή φυσικώς γλυκών οίνων 
αποκλείουµε τη χρήση σταφυλιών η ωριµότητα των οποίων δεν 
προσεγγίζει τα επίπεδα των 12,0-13,0% Vol. 

- Έλεγχος θερµοκρασίας, υγρασίας, αερισµού του χώρου λιασίµατος 
- Συχνά γυρίσµατα για εξασφάλιση οµοιόµορφης συµπύκνωσης και 

αποφυγή ανάπτυξης ασθενειών (σήψη, βοτρύτης). Οι λιάστρες που 
χρησιµοποιούνται βοηθούν στην παραπάνω κατεύθυνση. 

- Τακτικός έλεγχος της περιεκτικότητας σε σάκχαρα ώστε να 
προσδιορίζεται µε ακρίβεια το σηµείο συλλογής (µετά από 
απόκτηση δυναµικού αλκοολικού τίτλου (∆ΑΤ) τουλάχιστον 20- 
21% Vol). 

 
2. Εξαγωγή και µεταχείριση γλεύκους (γλυκείς οίνοι) 

- Εφαρµογή σταδιακής πίεσης για την λήψη του γλεύκους (συνήθως 
το γλεύκος που παραλαµβάνεται ισοδυναµεί µε το 20% του 
βάρους των νωπών σταφυλιών). 

- Αποφυγή µακροχρόνιου φιλτραρίσµατος για τον περιορισµό των 
οξειδώσεων.  

Η χρήση του κατσικίσιου µαλλιού είναι αποτελεσµατική ως προς τη 
διαύγαση, όµως, είναι χρονοβόρα και ευνοεί την υπεροξειγόνωση και 
οξείδωση του γλεύκους, γεγονός που υποβαθµίζει την ποιότητα. 
Προτείνονται εναλλακτικά η χρήση ενζύµων διαύγασης και εφαρµογή 
ψύξης, η χρήση µπεντονίτη είτε η χρήση φίλτρου πλακών κυτταρίνης. 
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- Προστασία του γλεύκους µε τη χρήση θειώδη ανυδρίτη (10 γραµ. 
µεταµπισουλφίτ/100λίτρα γλεύκους) 

 
3. ∆ιεξαγωγή αλκοολικής ζύµωσης - ωρίµανση 

- Χρήση ανοξείδωτων δεξαµενών (αντί των βαρελιών) για καλύτερο 
και ευκολότερο έλεγχο της ζύµωσης. 

- Επιδίωξη πλήρους και σύντοµης αλκοολικής ζύµωσης χωρίς 
περιοδικές αναζυµώσεις που υποβαθµίζουν την ποιότητα των 
οίνων. 

- Χρήση επιλεγµένων ζυµοµυκήτων σε όλες τις περιπτώσεις. Στην 
περίπτωση των γλυκών κρασιών προτείνεται η χρήση ζυµών 
ειδικών για τη ζύµωση υψηλόβαθµων γλευκών και σωστή 
προετοιµασία του εµβολίου πριν από την εισαγωγή στο γλεύκος 
(βλέπε υποδείγµατα) 

- Χρήση βοηθητικών ζύµωσης για την υποβοήθηση και τη 
συντήρηση της δραστηριότητας των ζυµών, ιδιαίτερα στα τελευταία 
στάδια της ζύµωσης.  

Η χρήση επιλεγµένων ζυµοµυκήτων και θρεπτικών θα συµβάλλει 
αποφασιστικά στον περιορισµό ορισµένων από τα φαινόµενα που 
οδηγούν στην ανάπτυξη της πτητικής οξύτητας (ξύδιασµα) στους οίνους. 

- Καθηµερινός έλεγχος πυκνότητας και θερµοκρασίας για την 
παρακολούθηση της ζύµωσης . Η θερµοκρασία της ζύµωσης δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τους 20-22oC για τους λευκούς και ροζέ και 
τους  30-32oC για τους ερυθρούς οίνους. Τα παραπάνω όρια είναι 
σηµαντικά τόσο για να αποκτήσουν οι οίνοι αρώµατα (λευκοί, ροζέ) 
όσο και για να ολοκληρωθεί η αλκοολική ζύµωση (ερυθροί).  

- Μετά την ολοκλήρωση της ζύµωσης, οι οίνοι πρέπει να 
διαχωρίζονται έγκαιρα από τις λάσπες (τράβηγµα) για να 
αποφεύγεται η ανάπτυξη δυσάρεστων οσµών. 

- Γενικός αναλυτικός έλεγχος µετά το τράβηγµα για να διορθωθεί η 
σύσταση των οίνων, εάν απαιτείται (π.χ. διόρθωση οξέων ώστε να 
αποκτήσει γευστική ισορροπία) και θείωση (αναλόγως µε την 
ανάγκη) για να µπορέσουν να συντηρηθούν οι οίνοι (διατήρηση 
οργανοληπτικών χαρακτήρων). 

∆ύο από τα µεγαλύτερα σφάλµατα των µικροπαραγωγών είναι ότι α) οι 
περισσότεροι φοβούνται τη χρήση του θειώδη ανυδρίτη και στο πνεύµα 
του «πουλάω αγνό προϊόν» οι περισσότεροι πουλάνε οξειδωµένο ή 
ξυδιασµένο κρασί στους πελάτες τους, β) σχεδόν όλοι θεωρούν ότι η 
εφάπαξ χρήση του θειώδη ανυδρίτη (π.χ. µόνο µία φορά στο πάτηµα των 
σταφυλιών ή µετά τη ζύµωση) είναι αρκετή για τη συντήρηση των οίνων.  

Η περιοδική µέτρηση της αντιοξειδωτικής προστασίας των οίνων 
(τουλάχιστον κάθε 45 ηµέρες) και η πραγµατοποίηση διορθωτικών 
ενεργειών (θειώσεις), εάν απαιτούνται και εντός των προβλεποµένων 
ορίων, είναι η µόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση των 
προϊόντων τους µέχρι να καταναλωθούν. 
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4. Παλαίωση των οίνων 
 

- Χρησιµοποίηση δρύινων βαρελιών, διαφόρου βαθµού καψίµατος 
(συνιστάται και η χρήση καινούργιων βαρελιών σε ορισµένο 
ποσοστό, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε οίνου). 

- ∆ιεξαγωγή τακτικών απολασπώσεων, απογεµίσεων αλλά και 
αντιοξειδωτικών ελέγχων (µέτρηση θειώδους και πτητικής οξύτητας 
και διορθώσεις του θειώδους εφόσον απαιτείται). 

- Ο χρόνος παλαίωσης προτείνεται να είναι τουλάχιστον 6-24 µήνες, 
αναλόγως του προϊόντος (οι ξηροί οίνοι λιγότερο, οι γλυκείς 
περισσότερο). Βέβαια, για την παλαίωση δεν υπάρχει ένας γενικός 
µπούσουλας για όλους τους οίνους. Το κάθε κρασί αντέχει 
διαφορετικά στο χρόνο. Γι’ αυτό η έξοδος από τα βαρέλια θα 
πρέπει να αποφασίζεται µε βάση τα επιδιωκόµενα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του οίνου και εφόσον αυτός ανταπεξέρχεται στις 
συνθήκες της παλαίωσης. 

- Υιοθέτηση εµφιάλωσης του τελικού προϊόντος µε στόχο τη 
δυνατότητα χρήσης γεωγραφικής ένδειξης και την εµπορική 
εκµετάλλευση του προϊόντος (τυποποίηση). 
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Υποδείγµατα αλληλουχίας ενεργειών ανά τύπο οίνου 
 

 
Α. Ερυθροί ξηροί 

 
• Χηµική σύσταση γλεύκους: Μέτρηση των σακχάρων και οξέων και 

διόρθωση της σύστασης (εάν είναι αναγκαίο). 

• Αποβοστρύχωση των σταφυλιών και στη συνέχεια πέρασµα από 

θλιπτήριο.  

• Θείωση σταφυλοµάζας: Ως ενδεικτική δοσολογία θεωρείται η 

προσθήκη 120-150 γραµµαρίων µεταµπισουλφίτ ανά τόνο 

σταφυλοµάζας, αναλόγως της υγιεινής κατάστασης των σταφυλιών. Εάν 

είναι υγιή µειώνουµε τη δοσολογία. ∆ιαλύουµε τη συνολική ποσότητα 

σε νερό και εισάγουµε σταδιακά κατά το γέµισµα της δεξαµενής.  

• Εισαγωγή βοηθητικών ζύµωσης (µαζί µε το εµβόλιο). Βοηθά τους 

ζυµοµύκητες να παραµένουν ενεργοί. 

• Εµβολιασµός µε επιλεγµένες ζύµες. 

• Αερισµός την επόµενη µέρα από το εµβόλιο. 

• Έλεγχος της θερµοκρασία έτσι ώστε να είναι σταθερή σε ένα εύρος 

από 28 – 32oC 

• Ανακυκλώσεις ή εµβάπτιση των στεµφύλων στο γλεύκος, 3-4 φορές 

την ηµέρα (εκχύλιση χρώµατος). Η χρήση ειδικών ενζύµων µπορεί να 

βοηθήσει στην εκχύλιση περισσότερων χρωστικών. 

• Έλεγχος αποζύµωσης: Μέτρηση σακχάρων όταν η πυκνότητα < 

0,995 ή όταν παρατηρηθεί σταµάτηµα του βρασµού. 

• Σηµείο αποζύµωσης : Ορίζεται όταν τα σάκχαρα < 4 g/lt. 

• Μετάγγιση: Τράβηγµα του νέου οίνου από τις οινολάσπες έγκαιρα (το 

πολύ 3-5 µέρες µετά την αποζύµωση). 

• Αναλύσεις: Αλκοολικός βαθµός, οξύτητα(ολική και πτητική), 

θειώδες(ελεύθερο και ολικό), pH. 

• Περιοδικός έλεγχος αντιοξειδωτικής προστασίας.   Από την 

πρώτη µετάγγιση και µετά µετράµε περιοδικά την περιεκτικότητα σε 

θειώδες και διορθώνουµε έτσι ώστε το ελεύθερο θειώδες να είναι πάντα 
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µεταξύ 15-25 µονάδες και το ολικό να µην υπερβαίνει τα νοµοθετκά 

όρια. 

 

Β. Λευκοί ξηροί 

 
• Αποβοστρύχωση των σταφυλιών και στη συνέχεια πέρασµα από 

θλιπτήριο.  

• Θείωση σταφυλοµάζας: Ως ενδεικτική δοσολογία θεωρείται η 

προσθήκη 120-150 γραµµαρίων µεταµπισουλφίτ ανά τόνο 

σταφυλοµάζας, αναλόγως της υγιεινής κατάστασης των σταφυλιών. Εάν 

είναι υγιή µειώνουµε τη δοσολογία. ∆ιαλύουµε τη συνολική ποσότητα 

σε νερό και εισάγουµε σταδιακά κατά το γέµισµα του πιεστηρίου 

(πνευµατικό ή στροφιλιά) 

• Πίεση στο πιεστήριο. 

• Απολάσπωση: Μεταφορά του µούστου σε δεξαµενή απολάσπωσης. 

Στατική απολάσπωση απλή (αναµονή για 24 ώρες), ή απολάσπωση 

υποβοηθούµενη από ψύξη (περίπου 12-18 ώρες σε 12 - 14 οC) ή 

υποβοηθούµενη µε τη χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων. 

• Μετάγγιση σε δεξαµενή ζύµωσης και πλήρωσή της (85% της 

χωρητικότητάς της). 

• Χηµική σύσταση γλεύκους: Μέτρηση των σακχάρων και οξέων και 

διόρθωση της σύστασης (εάν είναι αναγκαίο). 

• Εισαγωγή βοηθητικών ζύµωσης (µαζί µε το εµβόλιο). Βοηθά τους 

ζυµοµύκητες να παραµένουν ενεργοί. 

• Εµβολιασµός µε επιλεγµένες ζύµες. 

• Αερισµός την επόµενη µέρα από το εµβόλιο. 

• Έλεγχος της θερµοκρασία έτσι ώστε να είναι σταθερή σε ένα εύρος 

από 18 – 22oC. 

• Έλεγχος αποζύµωσης: Μέτρηση σακχάρων όταν η πυκνότητα < 

0,995 ή όταν παρατηρηθεί σταµάτηµα του βρασµού. 

• Σηµείο αποζύµωσης : Ορίζεται όταν τα σάκχαρα < 4 g/lt. 

• Μετάγγιση: Τράβηγµα του νέου οίνου από τις οινολάσπες έγκαιρα (το 

πολύ 3-5 µέρες µετά την αποζύµωση). 
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• Αναλύσεις: Αλκοολικός βαθµός, οξύτητα(ολική και πτητική), 

θειώδες(ελεύθερο και ολικό), pH. 

• Περιοδικός έλεγχος αντιοξειδωτικής προστασίας.   Από την 

πρώτη µετάγγιση και µετά µετράµε περιοδικά την περιεκτικότητα σε 

θειώδες και διορθώνουµε έτσι ώστε το ελεύθερο θειώδες να είναι πάντα 

µεταξύ 15-25 µονάδες και το ολικό να µην υπερβαίνει τα νοµοθετικά 

όρια. 

 

 

Γ. Γλυκείς οίνοι 
 
• Μάζεµα: Τα απλωµένα σταφύλια ελέγχονται και εφόσον έχουν 

προσεγγίσει τα επιθυµητά όρια συµπύκνωσης µαζεύονται.  

• Αποβοστρύχωση-Εκραγισµός:  Αποµάκρυνση βοστρύχων 

(τσάµπουρα) και εκραγισµός, εφόσον µπορεί να γίνει. 

• Θείωση σταφυλοµάζας: Ως ενδεικτική δοσολογία θεωρείται η 

προσθήκη 70-100 γραµµαρίων µεταµπισουλφίτ ανά τόνο 

σταφυλοµάζας, αναλόγως της υγιεινής κατάστασης των σταφυλιών. 

Εάν είναι υγιή µειώνουµε τη δοσολογία. ∆ιαλύουµε τη συνολική 

ποσότητα σε νερό και εισάγουµε σταδιακά κατά το γέµισµα του 

πιεστηρίου (πνευµατικό ή στροφιλιά). 

• Πίεση στο πιεστήριο. 

• Απολάσπωση: Μεταφορά του µούστου σε δεξαµενή 

απολάσπωσης. Στατική απολάσπωση απλή (αναµονή για 24 ώρες), ή 

απολάσπωση υποβοηθούµενη από ψύξη (περίπου 12-18 ώρες σε 12 - 

14 οC) ή υποβοηθούµενη µε τη χρήση πηκτινολυτικών ενζύµων. 

• Φιλτράρισµα: Αποφεύγεται εφόσον η απολάσπωση είναι 

ικανοποιητική. 

• Εισαγωγή βοηθητικών ζύµωσης (µαζί µε το εµβόλιο). Βοηθά τους 

ζυµοµύκητες να παραµένουν ενεργοί. Η δόση που συνιστάται είναι 

υπερδιπλάσια από αυτή των ξηρών. 

• Εµβολιασµός µε επιλεγµένες ζύµες. 
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• Αερισµός: Συχνοί αερισµοί του ζυµούµενου γλεύκους από την 

επόµενη µέρα του εµβόλιου και µέχρι το σταµάτηµα. 

• Έλεγχος της θερµοκρασία έτσι ώστε να είναι σταθερή σε ένα 

εύρος από 22 – 25oC. 

• Καθηµερινός έλεγχος πυκνότητας, θερµοκρασίας µέχρι τη 

διακοπή της ζύµωσης.  

• Μετάγγιση: Τράβηγµα του οίνου από τις οινολάσπες έγκαιρα (το 

πολύ 3-5 µέρες µετά το σταµάτηµα). 

• Αναλύσεις: Αλκοολικός βαθµός, οξύτητα(ολική και πτητική), 

θειώδες(ελεύθερο και ολικό), pH. 

• Μεταφορά  στα βαρέλια. 

• Περιοδικός έλεγχος αντιοξειδωτικής προστασίας.   Από την 

πρώτη µετάγγιση και µετά µετράµε περιοδικά την περιεκτικότητα σε 

θειώδες και διορθώνουµε έτσι ώστε το ελεύθερο θειώδες να είναι πάντα 

µεταξύ 15-25 µονάδες και το ολικό να µην υπερβαίνει τα νοµοθετκά 

όρια. 

 

∆. ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ 1 ΤΝ 
 
Τα στάδια εµβολιασµού είναι τα εξής: 

1. Σε δοχείο χωρητικότητας 4 λίτρων διαλύουµε 300 γραµµάρια 
ζύµη (S. cerevisiae var. bayanus) σε 3 λίτρα νερό θερµοκρασίας 
38οC. Αφήνουµε 15 λεπτά χωρίς ανάδευση και µετά 
ανακατεύουµε καλά προσθέτοντας παράλληλα 300 γραµµάρια 
ζάχαρη. Αφήνουµε για 30 λεπτά να φουσκώσει. 

2. Μεταφέρουµε το περιεχόµενο σε δοχείο χωρητικότητας 40 λίτρων. 
Εκεί προσθέτουµε µίγµα που περιέχει: 1,5 λίτρο γλεύκους 
θερµοκρασίας 20οC, 6 λίτρα νερό θερµοκρασίας 60οC, 300 
γραµµάρια ζάχαρη και κατάλληλη ποσότητα θρεπτικών ζύµωσης. 
Ανακατεύουµε καλά και αφήνουµε για 2 ώρες. 

3. Προσθέτουµε µίγµα που περιέχει: 6 λίτρα γλεύκους θερµοκρασίας 
20οC, 15 λίτρα νερό θερµοκρασίας 60οC, 800 γραµµάρια ζάχαρη 
και κατάλληλη ποσότητα θρεπτικών ζύµωσης. Ανακατεύουµε καλά 
και αφήνουµε για 4 ώρες. 

4. Μετράµε το beaume κάθε ώρα και όταν αυτό φτάσει περίπου στο 
7, ενσωµατώνουµε όλο το εµβόλιο στη δεξαµενή και κάνουµε µία 
καλή ανάδευση µε τον αναδευτήρα βάνας. 
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ & 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ 

 
 

• Εγκατάσταση αµπελώνα 

 
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. 
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Άνεµος: Μπορεί να οδηγήσει σε καταπόνηση του αµπελιού (λόγω 
υπερβολικής διαπνοής και µειωµένης φωτοσύνθεσης). Αποτελεί 
πρόβληµα κυρίως στους νησιωτικούς αµπελώνες.  

 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 
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• 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. 
 
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). 

 
 

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 
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καλλιεργητικές πρακτικές, τον υπάρχοντα µηχανολογικό εξοπλισµό και 
άλλους παράγοντες. 

 
Ενδεικτικά αναφέρεται στον πίν. 2, το κόστος παραγωγής 

σταφυλιών ενός γραµµικού αµπελώνα, έκτασης 10 στρεµµάτων. 
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. 
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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 
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. 
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 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.  

Ο πίνακας 4 παρουσιάζει ενδεικτικά τον συσχετισµό της αξίας 
απόκτησης του σταφυλιού µε την επιβάρυνση ανά φιάλη σε περίπτωση 
που ο αµπελουργός µεταποιεί την παραγωγή του και θέλει να εκτιµήσει 
το κόστος επιβάρυνσης από την πρώτη ύλη (σταφύλι). 

 
Πίνακας 4: Επιβάρυνση του παραγόµενου οίνου συναρτήσει της τιµής 
του σταφυλιού. 
Ευρώ/κιλό 
σταφυλιού 

0,29 € 0,41 € 0,53 € 0,56 € 0,66 € 0,75 € 1 € 

Ευρώ/φιάλη 0,35 0,49 0,69 0,84 0,98 1,12 1,49 

Ευρώ/λίτρο 0,46 0,65 0,93 1,11 1,30 1,49 1,98 

 
Σηµείωση: Η αξία βασίζεται στην παραδοχή ότι 570 λίτρα χυµού 

προκύπτουν από ένα τόνο σταφυλιών, αφού αφαιρεθούν οι φύρες από 
την παραγωγική διαδικασία που υπολογίζονται σε 10%. Η απόδοση 
λοιπό ενός τόνου σταφυλιών ανέρχεται σε 512 λίτρα οίνου  

Για κάθε 0,09 Ευρώ./κιλό επιπλέον για την αγορά σταφυλιών 
προστίθεται 0,13 Ευρώ στο κόστος παραγωγής της φιάλης. 
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• Κόστος εγκατάστασης οινοποιείου 
 

Η γενική προσέγγιση, του κόστους κατασκευής και λειτουργίας ενός 
οινοποιείου, αναγκαστικά βασίζεται σε ορισµένες παραδοχές που για την 
περιοχή της µελέτης είναι: 

Α) Μικρός κλήρος 
Β) Μικρή παρουσία οινοποιητικών µονάδων 
Γ) µεγάλη απόσταση από αστικά κέντρα 
∆) Μικρή παρουσία εξειδικευµένου επιστηµονικού δυναµικού 
Ε) Απουσία σύγχρονης αµπελοοινικής  παρουσίας στην αγορά του 

οίνου 
 
Με βάση τα παραπάνω η µελέτη προσεγγίζει την εγκατάσταση ενός 

οινοποιείου µικρού (δυναµικότητα µέχρι 50.000λιτ. οίνου) για την 
παραγωγή δύο τύπων κρασιού, λευκού και ερυθρού  που εκτιµάται ότι 
µπορεί να δηµιουργηθεί στις αµπελουργικές περιοχές της µελέτης. 

 
Στοιχεία επιλογής χώρου εγκατάστασης (χωροθέτηση) 

 
Η επιλογή του χώρου εγκατάστασης, αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα για την βιωσιµότητα αλλά και την λειτουργία της 
προτεινόµενης µονάδας παραγωγής οίνου. 

Η εγκατάσταση και λειτουργία του βασίζονται στο σκεπτικό 
λειτουργίας του και ως επισκέψιµου, δηλαδή στα πρότυπα που 
λειτουργούν τα οινοποιεία των ∆ρόµων του κρασιού της Βόρειας Ελλάδος 
(παράρτηµα εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας των ∆ρόµων του κρασιού 
της Βορείου Ελλάδος, απόφαση Υπουργού γεωργίας για τα επισκέψιµα 
οινοποιεία). 

Η µονάδα θα πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε οδικό δίκτυο µε 
εύκολη και ασφαλή πρόσβαση καθώς και σε δίκτυο ηλεκτροδότησης, 
ύδρευσης και αποχέτευσης, για να µειωθεί το κόστος σύνδεσης µε τα 
παραπάνω δίκτυα. 

 
Η θέση του οινοποιείου 
Αποτελεί θετικό στοιχείο  να βρίσκεται σε χώρο αγροτικής ήπιας 

δραστηριότητας, µακριά από βιοµηχανίες µε υψηλό δείκτη θορύβου και 
κύρια µακριά από κτηνοτροφικές µονάδες που δηµιουργούν δυσάρεστες 
οσµές. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε αµπελώνα, θα πρέπει να ανεγερθεί 
το κτήριο σε υψηλό σηµείο  µε θέα στον αµπελώνα αλλά και σε σηµείο 
που να φαίνεται από µακριά. Αλλά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στο καλό οδικό δίκτυο, γιατί αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την 
µετακίνηση επισκεπτών. 

 
Προκαταρτικές ενέργειες, ίδρυσης 
• Επιλογή χώρου, αγορά, ή νοµιµοποίηση ιδιοκτησίας για τον-
ους ιδιοκτήτες. 
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• Επιλογή, πολιτικού µηχανικού και µηχανολόγου µηχανικού 
• Έκδοση οικοδοµικής άδειας καθώς και των απαραίτητων 
συµπληρωµατικών αδειών, (άδεια λειτουργίας, αρχαιολογικής υπηρεσίας, 
περιβαλλοντικών όρων κ.λ.π). 

 
Οι χώροι του οινοποιείου 
 
Το οινοποιείο θα πρέπει να διαθέτει, 

• Χώρους οινοποίησης και παραλαβής 100τµ. Περίπου 
• Χώρο εµφιάλωσης 35 τ.µ. 
• Γραφείο-λογιστήριο 25 τ.µ. 
• Τουαλέτες, δύο µε µπάνιο 
• Χώρο γευστικής δοκιµής (πιθανότατα µε χώρο εστίασης) 60τ.µ. για 

φιλοξενία 25 επισκεπτών. 
• Αποθήκη υλικών (φιάλες, κιβώτια, φελλοί, ετικέτες, έντυπα κ.λ.π) 

30τ.µ. 
• Υπόγειο ή κλιµατιζόµενο ισόγειο χώρο για παλαίωση σε βαρέλια ή 

φιάλες, που ανάλογα µε τον τύπο των κρασιών που θα επιλεγούν 
κυµαίνεται από 60 µε 120 τ.µ. 

• Περιβάλλοντα χώρο, µε λουλούδια και πέργκολες για υπαίθρια 
γευστική δοκιµή ή παρατήρηση και ξενάγηση στον αµπελώνα ή 
ενηµέρωση στις ζεστές ηµέρες για την περιοχή και την οινοποιεία. 

• Συµπληρωµατικά, εφόσον υπάρχει δυνατότητα µπορεί να υπάρχει 
µουσειακός χώρος µε στοιχεία και αντικείµενα της περιοχής 

• Πολυθέαµα ή µία µορφή παρουσίασης της περιοχής και της 
οινοποιίας µε εικόνες, βίντεο ή άλλο υλικό. 

 
Στοιχεία οικοδοµής 

Από πλευράς οικοδοµικών υλικών και µορφολογίας του κτιρίου 
προτείνεται η χρησιµοποίηση υλικών µε "γήινα" χαρακτηριστικά 
τουλάχιστον στους χώρους υποδοχής του κοινού, αλλά και στις περιµετρικές 
όψεις του κτιρίου. (κεραµικά πλακίδια µοναστηριακού τύπου, συµπαγή 
τούβλα, ξύλινες κουπαστές, χρωµατισµοί κλπ). Η εξωτερική µορφή του 
κτιρίου αποβλέπει στην υπόµνηση της πλούσιας παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής της περιοχής, ταυτόχρονα µε την εξασφάλιση καλύτερης 
προστασίας του κτιρίου από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς τυπολατρική 
διάθεση. 

 
 
 
 

Προϋπολογισµός οινοποιείου 
Ο προϋπολογισµός του οινοποιείου στηρίζεται σε σηµερινά 

δεδοµένα που όµως µπορούν να αποκλείνουν σηµαντικά κύρια, εάν θα 
είναι ο χώρος επισκέψιµος καθώς και σε σχέση µε την ποιότητα και την 
αξία των προϊόντων που προτίθεται να παράγει. 
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Περιγραφή δαπάνης Κόστος  
Αγορά γης, 5 στρεµ 5χ1500€=7.500 
Έκδοση αδειών 15.000€ 
Κτιριακά 150.000-

200.000€ 
Μηχανολογικός εξοπλισµός 100.000-

150.000€ 
Απρόβλεπτα 10% 27.000-37.000€ 
Σύνολο 299.500-

409.500€ 
 

Ανάλυση κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού 
 

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, το κόστος του κτηρίου 
αποκλίνει σηµαντικά από οποιονδήποτε προϋπολογισµό και εξαρτάται 
από την χρίση που θα κάνει ο υποψήφιος οινοποιός, αλλά και τα 
προϊόντα που θα παράγει. 

Αποτελεί εντελώς διαφορετική προσέγγιση, η κατασκευή ενός 
βιοµηχανικού κτηρίου που θα παράγει οινικά προϊόντα από την 
κατασκευή ενός ιδιαίτερα επισκέψιµου οινοποιείου που θα δέχεται 
επισκέπτες, θα προσφέρει φαγητό και πιθανός διαµονή.  

 Ένα µέσο κόστος 480€ ανά τ.µ. αποτελεί ένα µέσο κόστος 
κτιριακών χωρίς ιδιαίτερα ακριβές δαπάνες αλλά µε όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την λειτουργία του. 

 
Ο Μηχανολογικός εξοπλισµός επιδέχεται πολλές και διαφορετικές 

προσεγγίσεις, ενδεικτικά αναφέρεται ότι για να λειτουργήσει ένα σύγχρονο 
οινοποιείο µε όλον τον  απαραίτητο εξοπλισµό χρειάζεται 

1. Εκραγιστήριο-θλιπτήριο 
2. Πιεστήριο 
3. Ανοξείδωτες δεξαµενές, διάφορων όγκων (από 100lit-50.000lit) 

(∆εξαµενές ζύµωσης – απολάσπωσης, οινοποιητές ερυθράς και λευκής 
οινοποίησης, σταθεροποιητές) 

4. Ψυκτικό 
5. Αντλία κρασιού 
6. Αντλία σταφυλοπολτού 
7. Φίλτρο πλακών 
8. Πλυντήριο φιαλών 
9. Γεµιστικό 
10. Εµφιαλωτικό 
11. Ετικετέζα 
12. Καψυλλιέρα θερµοπλαστικού καψυλλίου 
13. Εξοπλισµό µικρού χηµείου 
14. Βαρέλια παλαίωσης 
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15. Υδραυλικό χειροκίνητο παλετοφόρο 
 

Περιγραφή εξοπλισµού 
 

Εκραγιστήριο-θλιπτήριο, αποτελεί το πρώτο µηχάνηµα που 
χρησιµοποιείται για το σπάσιµο και το αποχωρισµό των φλοιών από 
τα στελέχη. Ένας φυγοκεντρικός εκραγιστήρας θα πρέπει να είναι, 
ανοξείδωτος µε ενσωµατωµένη αντλία µεταφοράς κρασιού, µε 
περιστρεφόµενο τύµπανο και µε απόδοση 5-6 τόνους σταφυλιού 
ανά ώρα κρίνεται ικανοποιητικός για τις ανάγκες του προτεινόµενου 
οινοποιείου 

 
Πιεστήριο, για τον διαχωρισµό του χυµού από τους φλοιούς 

και τα κουκούτσια, αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την παραγωγή 
του κρασιού και υπάρχουν δύο βασικοί τύποι, η κλασική στροφιλιά 
και το πνευµατικό πιεστήριο που κυρίως χρειάζεται για τα λευκά 
κρασιά. 

Μια δυναµικότητα 2-3.000µούστου κρίνεται αρκετή για τις 
ποσότητες που προβλέπονται. 

 Ένα σύγχρονο πνευµατικό πιεστήριο παρέχει ήπια 
µεταχείριση στο σταφύλι. Η λειτουργία του βασίζεται στο γέµισµα 
της φούσκας που βρίσκεται στο εσωτερικό του, µε αέρα ή νερό. Η 
σταφυλοµάζα πιέζεται κατ' αυτόν τον τρόπο στα εσωτερικά 
τοιχώµατα του κυλίνδρου και έτσι εξάγεται το υπόλοιπο του χυµού. 

Ανοξείδωτες δεξαµενές περιγραφή  
Ο τύπος και το µέγεθος των δεξαµενών, εξαρτάται από τις ποικιλίες 

που θα χρησιµοποιηθούν, τον χρόνο τρυγητού και τον τύπο των οίνων 
που σχεδιάζεται να παραχθούν. 

Η πιο οικονοµική λύση είναι η χρησιµοποίηση µίας ή δύο 
διαφορετικής  περιόδου ωρίµανσης λευκής και αντίστοιχα ερυθρής 
ποικιλίας που µειώνει σηµαντικά το κόστος για τις δεξαµενές 
οινοποίησης. 

Επίσης η µεγάλη χρονική διαφορά (ένας µήνας) µεταξύ του 
τρυγητού των λευκών και ερυθρών ποικιλιών θα µας επιτρέψει την 
επαναχρησιµοποίηση των ίδιων δεξαµενών εφόσον θα έχει ολοκληρωθεί 
η ζύµωση απολάσπωση και το κρασί θα έχει αποθηκευτεί σε βαρέλια ή 
σε δεξαµενές. 

Ενδεικτικά µια ανοξείδωτη δεξαµενή για ζύµωση απολάσπωση 
µπορεί να περιέχει τα παρακάτω εξαρτήµατα που θα πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316. 

∆εξαµενές ζύµωσης - απολάσπωσης χωρητικότητας 4 m3. µε 
εξαεριστικό, στόµιο ολικής εκκένωσης µε Φ 60 βάνα ball valve AISI 
304.στόµιο  µερικής εκκένωσης της δεξαµενής Φ 60 µε βάνα ball valve 
AISI 304, υποδοχή και θερµόµετρο, Υποδοχή για αισθητήριο 
θερµοκρασίας, ένα στόµιο λήψης δείγµατος, θέση για προσαρµογή 
σκάλας, υποδοχή για άζωτο, µία ανθρωποθυρίδα παραπλεύρου 
επιφάνειας οβάλ, αξόνων 450 x 350 mm, κατασκευασµένη από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, ανθρωποθυρίδα οροφής κυκλικής µορφής, 
εσωτερικής διαµέτρου Φ 400 mm, σύστηµα ενδείξεως στάθµης κρασιού 

Μελέτη ανάπτυξης της αµπελοκαλλιέργειας στο Νοµό Κοζάνης     - 128 - 



που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω εξαρτήµατα: α:Πλαστικό σωλήνα Φ 
20,  

◊ β. Ένα κρουνό ανοξείδωτο. Μανδύες ψύξης 1 χ 1000 
◊ Η ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ 

(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ) 
◊ Σωλήνα ανακυκλοφορίας µούστου DN 50,∆ιασπορέα µούστου, 

πόρτα τετράγωνη µηχανική, οινοποιητική, κλίση πυθµένα 25% 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΟΙΝΟΥ 
Οι δεξαµενές σταθεροποιήσεως είναι µονωµένες µε πετροβάµβακα 

πάχους 10+10 cm και πυκνότητας 100 Kgr/m3. Η επικάλυψη της 
µόνωσης είναι µια επιπλέον δεξαµενή, στεγανή (συγκολλητή) από AISI 
304 2B πάχους 1,5 mm, ενώ είναι εφοδιασµένη µε πόρτα ψυγείου 
κατασκευής µας.  

Μανδύας ο οποίος καλύπτει όλη την πλευρική επιφάνεια της 
δεξαµενής. 

 (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ  

◊ Μειωτήρας γωνιακός 25 rpm 
◊ Μοτέρ 1,5 ΗΡ  
◊ INVERTER αυξοµείωσης στροφών (0 έως 25). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να µη χτυπάτε το κρασί καθόλου διότι µε 5-8 στροφές το 
λεπτό δηµιουργείτε µια µικρή κίνηση ικανή να µεταφέρει γρήγορα την 
θερµοκρασία του jacket παντού µέσα στη δεξαµενή, οµοιόµορφα, 
ελαχιστοποιώντας τους χρόνους σταθεροποίησης . 

◊ Πίνακας προστασίας µοτέρ και λειτουργίας του συστήµατος 
(χρονοδιακόπτης, θερµικό, κ.λπ.) 

◊ Φωλιά ανοξείδωτη, η οποία αποτελείται από µπιτέ ρουλεµάν και 
ρουλεµάν στην οποία στηρίζεται η ανάδευση και στεγανοποιεί πλήρως 
την δεξαµενή ώστε να µπορεί να δέχεται άζωτο και να προστατεύει το 
προϊόν της δεξαµενής από λάδια και γράσα του µειωτήρα. 

◊ Άξονας ανάδευσης πλήρως ανοξείδωτος εσωτερικά της 
δεξαµενής κατασκευασµένος από κιλοδοκό 80χ80χ3 mm AISI 316. 

◊ Πτερύγια ανάδευσης από λάµα AISI 316, τα οποία ρυθµίζονται 
καθ’ ύψος ώστε να µπορείτε να σταθεροποιείται και µικρότερες 
ποσότητες και να ελέγχει ο οινολόγος την ροή της ανάδευσης. 

◊ Όλα τα ανωτέρω εξαρτήµατα είναι συναρµολογούµενα, δηλαδή 
µπορούν εύκολα να αφαιρεθούν από τη δεξαµενή για συντήρηση και 
καθάρισµα. 

• Ψυκτικό: µε ισχύ4KW για 6000L σε -6C 
• Αντλία κρασιού, διπλής κατεύθυνσης, µε ανοξείδωτο 

κέλυφος, µπαϊ-πας και ελαστική φτερωτή, µε ωριαία απόδοση 6.000lit. 
Ισχύς 2kw 

• Αντλία σταφυλοπολτού, διπλής κατεύθυνσης, µε ανοξείδωτο 
κέλυφος, µπαϊ-πας και ελαστική φτερωτή, µε ωριαία απόδοση 12.000lit. 
Ισχύς 2,4kw 

• Φίλτρο πλακών, για το φιλτράρισµα του κρασιού πριν την 
εµφιάλωση, ανοξείδωτο 40χ40 µε ανοξείδωτη αντλία 
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• Πλυντήριο φιαλών,  ανοξείδωτο µε 10 ακροφύσια εκτόξευσης 
νερού, από ανοξείδωτο χάλυβα 

• Γεµιστικό φιαλών, µε δυναµικότητα 1000-1200φιάλες 
ωριαία, για φιάλες από 0,5 µέχρι 5lit,  

• Εµφιαλωτικό-ταπωτικό, ηµιαυτόµατο για πώµατα φελλού, µε 
δυνατότητα προσθήκης αζώτου, δυναµικότητας 1000φιάλες ανά ώρα 

• Ετικετέζα, για αυτοκόλλητες ετικέτες, εµπρόσθια και οπίσθια 
µε δυναµικότητα 1000φιάλες ανά ώρα 

• Καψυλλιέρα θερµοπλαστικού καψυλλίου 
• Εξοπλισµό µικρού χηµείου, ανάλογα µε τις αναλύσεις που θα 

πραγµατοποιούνται, 
• Βαρέλια παλαίωσης, για την παλαίωση του ερυθρού οίνου ή 

και λευκού, προβλέπονται 50 βαρέλια των 220λίτρων το καθένα 
• Υδραυλικό χειροκίνητο παλετοφόρο, για µετακίνηση 

παλετών στο εσωτερικό του οινοποιείου µε ανυψωτική ικανότητα 
τουλάχιστον 2τόννων. 

 
Κόστος µηχανολογικού εξοπλισµού και εξοπλισµού παραγωγής 

Με βάση τον παραπάνω περιγραφόµενο εξοπλισµό και την 
αναφερόµενη δυναµικότητα το κόστος του εξοπλισµού κυµαίνεται 
στις παρακάτω τιµές. 
Περιγραφή εξοπλισµού Ποσότητες Κόστος Συνολικό 

Εκραγιστήριο 1 2100 2100
Πιεστήριο πνευµατικό  1 13500 13500
Πιεστήριο µηχανικό 1 3000 3000
Ανοξείδωτες δεξαµενές,
(5.000λιτ) ζύµωσης
απολάσπωσης,  αποθήκευσης 

5 3100 15500

Ανοξείδωτες δεξαµενές,   
οινοποιητές ερυθράς 
οινοποίησης,  µε δυνατότητα 
ψύξης, 5.000lit 

5 4400 22000

Ανοξείδωτες δεξαµενές,   
οινοποιητές λευκής 
οινοποίησης,  µε δυνατότητα 
ψύξης, 5000lit 

5 4400 22000

Ανοξείδωτη δεξαµενή, -3.000lit 
σταθεροποιητής 

1 4800 4800

Ψυκτικό 1 5.500 5500
Αντλία κρασιού 1 800 800
Αντλία σταφυλοπολτού 1 3.900 3900
Φίλτρο πλακών 1 2.500 2500
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Πλυντήριο φιαλών 1 530 530
Γεµιστικό 1 1.300 1300
Εµφιαλωτικό 1 3.200 3200
Ετικετέζα 1 2.900 2900
Καψυλλιέρα θερµοπλαστικού 
καψυλλίου 

1 130 130

Εξοπλισµό µικρού χηµείου 1 2.000 2000
Υδραυλικό χειροκίνητο 
παλετοφόρο 

1 380 380

Λάστιχα, διαφόρων µεγεθών     2000
Σύνολο 30  108040
Βαρέλια παλαίωσης 50 650 32500
Γενικό σύνολο 140,540€

 
 

Βιωσιµότητα της επιχείρησης 
 

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της αγοράς, και τις προβλέψεις κόστους, 
µπορούµε να προϋπολογίσουµε ένα γενικό προϋπολογισµό εσόδων 
εξόδων της οινοποιίας µε βάση τις παραδοχές ότι, τα σταφύλια 
αγοράζονται σε τιµές 0,55€ που αποτελεί τιµή που βρίσκεται στην αγορά 
καθώς και τις προβλέψεις δαπανών λειτουργικών εξόδων, αποπληρωµής 
δανείου και απασχόλησης µόνιµου και εποχιακού προσωπικού καθώς 
και τη συνεργασία µε ειδικούς  επιστηµονικούς συνεργάτες για την 
παραγωγή και τον έλεγχο του οίνου. Επίσης προβλέπεται δαπάνη για 
προώθηση και προβολή που αποτελεί το 10% του κόστους των 
πωληθέντων προϊόντων, γιατί αποτελεί το βασικότερο κόστος για την 
πώληση των προϊόντων που δεν είναι καθόλου εύκολο να επιτευχθεί. 

Ο προϋπολογισµός για  µια τριετία είναι: 

∆απάνες 
κόστος 1ου 
έτους 

κόστος 2ου 
έτους 

κόστος 3ου 
έτους 

Πρώτης ύλης, µε 0,5€ ανά κιλό 
σταφυλιού      37.500          37.500       37.500    
Λειτουργίας (προσωπικό ένας 
µόνιµα απασχολούµενος και 
εποχιακό προσωπικό, αµοιβές 
τρίτων επιστηµονικοί 
συνεργάτες, λειτουργικά έξοδα)      60.000          60.000          60.000    
Προώθησης, 10% του κόστους 
πωληθέντων προϊόντων      11.343          18.200,         18.200   
∆ανειακή επιβάρυνση, 
(επιτόκιο 7,0%) για 10 χρόνια 
για δάνειο 200.000€         1.400            1.400          1.400   
Υλικά συσκευασίας, ανά φιάλη        7.000          14.000         14.000    
Απρόβλεπτα 10% των δαπανών      12.000          14.000         14.000    

Σύνολο δαπανών    129.243        145.100      145.100   
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Οι προβλέψεις για τα έσοδα βασίζονται στις παρακάτω 
παραδοχές 

Από τις συνολική παραγωγή του οίνου το 50% θα πωλείται ως 
χύµα για άµεσα έσοδα και χωρίς µεγάλες δαπάνες συσκευασίας. 

Το ερυθρό κρασί θα παλαιωθεί για περίπου έναν χρόνο και θα 
κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόµενο. 

Τα κρασιά που παράγονται πωλούνται στον ίδιο χρόνο 
κυκλοφορίας των. 

Οι τιµές πώλησης είναι τιµές µετά από τις εκπτώσεις και 
αποτελούν καλές τιµές για τον παραγωγό µε την απαραίτητη προϋπόθεση 
της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, της σωστής συσκευασίας και της 
σταθερότητας στην ποιότητα. 

 
Έσοδα-πωλήσεις ποσότητες 1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος 

Πωλήσεις λευκού οίνου 
εµφιαλωµένου σε φιάλες 
0.75λιτ, 4,5€ ανά φιάλη 13750 61.875 61.875 61.875
Πωλήσεις ερυθρού οίνου 
εµφιαλωµένου σε φιάλες 
0.75λιτ, 5€ ανά φιάλη 13750

0
68.750 68.750

Πωλήσεις λευκού οίνου χύµα, 
2,5€ ανά λίτρο 10312 25.780 25.780 25.780
Πωλήσεις ερυθρού οίνου χύµα, 
2,5€ ανά λίτρο 10312 25.780 25.780 25.780
Σύνολο εσόδων πωληθέντων 
προϊόντων  113.435 182.185 182.185

 
Τα αποτελέσµατα της οινοποιίας για τα τρία πρώτα (δύσκολα) 

χρόνια είναι τα παρακάτω και σαν συµπέρασµα, βγάζουµε ότι η 
επιχείρηση κρασί δεν αποτελεί άµεσα προσοδοφόρο επιχειρηµατική 
δραστηριότητα αλλά µακροπρόθεσµη επένδυση µε έντονο ανταγωνισµό 
από το εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Ο οινοποιός θα πρέπει να δαπανήσει αρκετά χρήµατα, κόπο και 
κύρια θα πρέπει να αναζητήσει σωστούς και έµπειρους συνεργάτες  που 
θα τον υποστηρίξουν στα πρώτα του βήµατα. 

 
Αποτέλεσµα Ποσά σε € 
1ος χρόνος - 15.808,50 
2ος χρόνος + 37.085,00 
3ος χρόνος +37.085,00 
Αποτέλεσµα 3ετίας 58.361,50€ 

 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην προβολή και 

προώθηση των προϊόντων του, γιατί αποτελεί και τον µοναδικό τρόπο για 
προσέλκυση πελατών. 
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