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ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ - WINE BARRELS 20 - 500 LT

500 LT
400 LT
300 LT
200 LT
150 LT
110 LT

75 LT
45 LT
20 LT

l ΤΑ ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥΣ:
ΜΑΥΡΟ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
THE WINE BARRELS ARE DISPOSED IN BLACK, BROWN
AND MAINLY IN TRADITIONAL COLOUR

l ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ)
THEY HAVE ANAGLYPH SURFACE (WOOD - SIMULATION)

l ΦΕΡΟΥΝ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΕΡΩΤΗΡΑ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
THEY COME WITH RUBBER RING, VENTILATOR
AND PLASTIC WINE-COCK

l ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΑ
ΜΕ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
QUARANTEED AND TESTED
WITH EXCELLENT RESULTS FOR
THE GOOD WINE QUALITY

ΛΙΤΡΑ
LITRES

ΜΗΚΟΣ
LENGTH

Α

ΠΛΑΤΟΣ
WIDTH

B

ΥΨΟΣ
HEIGHT

C

ΤΙΜΗ
PRICE

   20        0,36        0,30        0,36         32,00
   45        0,44        0,37        0,46         44,00
   75        0,58        0,43        0,52         51,00
  110       0,72        0,49        0,57         63,00
  150       0,81        0,56        0,65         77,00
  200       0,84        0,61        0,71         89,00
  300       0,94        0,66        0,78        120,00
  400       1,05        0,74        0,87        150,00
  500       1,09        0,80        0,90        180,00

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - DIMENSIONS (m)

Γ. ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΒΥΤΙΑ
5ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς - Αθήνας
Τ.Θ. 125, Τ.Κ. 321 00 ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλ. 22610 89101-6, Fax 22610 89107
e-mail: info@gkarakousis.gr • www.gkarakousis.gr

ΒΥΤΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ

CYLINDRICAL VERTICAL TANKS
FOR GREAT STORAGE CAPACITY

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΓ. ΟΓΚΟΥ
OPEN TANKS FOR GREAT STORAGE CAPACITY

ΒΥΤΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΗ
HORIZONTAL ELLIPSOID TANKS
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O Όµιλος AEB είναι παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή εξοπλισµού για την επεξεργασία και τον καθαρισµό 
στους τοµείς του οίνου, των τροφίµων και των ποτών. Χάρη σε μια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι σε θέση 
να ικανοποιήσει οποιαδήποτε παραγωγική ανάγκη. Η σειρά περιλαμβάνει προϊόντα για την τρυγική 
σταθεροποίηση, μετρητές, δοσομετρητές, εξοπλισμό επίπλευσης, συστήματα παρακολούθησης της 
ζύμωσης, μηχανήματα υγιεινής και καθαρισμού, καθώς και λίπανσης των γραμμών εμφιάλωσης. Η σειρά 
ολοκληρώνεται με μεμβράνες, Housing και συστήματα μικροδιήθησης.

SPINDAL HELLAS Ltd
14th km Thessaloniki-Poligirou

P.O Box 60039, pc 57001, 
Thermi-Thessaloniki (GR)

+30 2310 465 247-8  
info@spindalhellas.gr

spindalhellas@gmail.com

AEB Spa
Via Vittorio Arici, 104

S. Polo 25134 Brescia (IT)
+39 030 23071

info@aeb-group.com
aeb-group.com

 

E-FLOT

Διαύγαση
του μούστου

HOUSING

LUBIMATIC

Λίπανση

MICROSAFE

Δοσομετρητής
οξυγόνου & ταννίνων

STABYMATIC

Τρυγική
σταθεροποίηση

MULTIFOAM

Νεφελοποίηση
επιφανειών

 

Μεµβράνες
φιλτραρίσµατος

CTRL-FERM

Σύστημα διαχείρισης
της ζύμωσης
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Editorial

Ο Ομφακίτης οίνος, η Βερντέα και οι 
ποικιλίες της

Κάντε Brett-xit στους Brettanomyces

Η κλιματική αλλαγή απειλεί τις 
αμπελοκαλλιέργειες!

Ο «πράσινος» χαρακτήρας των ερυθρών 
κρασιών

Διαχείριση του υπέργειου τμήματος 
οινοποιήσιμων αμπελώνων

Πόση Βενζίνη μπορείς να αντέξεις στο κρασί σου;

Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες 
παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους

«Οινεμπόριο, ο κανόνας του παιχνιδιού και η 
στρατηγική της αράχνης»
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ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ

Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να γίνουν επιθετικοί 
όταν πίνουν αλκοόλ;

Οι εντυπωσιακές επιδράσεις της μουσικής 
στο κρασί!

Μαγνητικά σωματίδια μπορούν να βελτιώσουν 
το άρωμα του κρασιού

Μύθοι και Κρασί

Κρυμμένες οδηγίες βρέθηκαν σε ένα αρχαίο 
ποτήρι κρασιού

Οι Νευροεπιστήμες αναλύουν τη γεύση 

Δελτίο Τύπου «Αφοί Κοκκαλίδη Cork Hellas»

Το μέλλον του κρασιού ίσως να περιλαμβάνει 
drones και εδώδιμα μπουκάλια

Είναι λάθος η αποθήκευση του κρασιού στο 
πλαϊ, ισχυρίζονται οι επιστήμονες!

Δελτίο Τύπου «Κτήματα Χατζημιχάλη Α.Ε.»





EDITORIAL

BEKIOU T.

ΤΖΕΛΑ ΒΕΚΙΟΥ
Εκδότης
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ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑ ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΩ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΕΎΧΟΣ ΤΟΎ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΎ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ. 
Και λέω διπλή αφ’ ενός γιατί παρουσιάζουμε και επίσημα τις πρώτες αλλαγές από αυτές που 
θα ακολουθήσουν και αφ’ ετέρου γιατί αυτές οι αλλαγές συνέπεσαν με μία σημαντική στιγμή 
στην επαγγελματική πορεία του δημιουργού και Σύμβουλου Έκδοσης του περιοδικού, κου 

Γιώργου Βέκιου.

Γιορτάζοντας τα 30 χρόνια από την πρώτη εμφιάλωση του Château Nico Lazaridi, το κτήμα 
βράβευσε, στις 25 Οκτωβρίου 2018 στην πινακοθήκη «Μαγικό Βουνό», πρόσωπα και 

φορείς του οινικού κόσμου που έχουν προφέρει με τη δράση και το έργο τους στην εξέλιξη 
του ελληνικού κρασιού.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του οινικού 
χαρακτήρα της χώρας μας - και ειδικά για τον κλάδο της οινοδημοσιογραφίας - είναι ο κος 

Γιώργος Βέκιος, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο του, ένα πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο του 
δραμινού καλλιτέχνη Γιώργου Ταξίδη, που έχει φιλοτεχνήσει και τις ολοκαίνουργιες ετικέτες 

των τριών νέων Château.

Προσωπικά αισθάνομαι διπλά υπερήφανη, τόσο που είναι πατέρας μου, όσο που συμμε-
τέχω σε αυτό που δημιούργησε πριν 26 χρόνια, δίνοντας μου παράλληλα το όραμα και το 

κουράγιο να συνεχίσω το έργο του για τα επόμενα – τουλάχιστον 26 – χρόνια.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση, ελπίζω απολαύστε την νέα εμφάνιση του περιοδικού και να 
μείνετε στην παρέα μας για να δείτε τις υπόλοιπες δομικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν.





Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε
οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του περιοδικού χωρίς την άδεια του εκδότη.

@OINOLOGIAWWW.OINOLOGIA.GR

READ US: FOLLOW US:

INFO@OINOLOGIA.GR

CONTACT US:

Επαγγελματικό περιοδικό για το κρασί, το αμπέλι και τα 
ελληνικά αλκοολούχα ποτά. Kυκλοφορεί δωρεάν 2 φορές 

τον χρόνο και διανέμεται έντυπα στις επιχειρήσεις των 
ανωτέρω κλάδων και διαδικτυακά στους επαγγελματίες 

του χώρου μέσω της ιστοσελίδας μας.

vvv

ΕΚΔΟΣΗ:

Αγγελική - Μαρία Βέκιου
Nικ. Πλαστήρα 21, τ.κ. 15451, Ν. Ψυχικό, Αττική

τηλ. 210.6716932

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Τζέλα Βέκιου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:

Γιώργος Βέκιος

* TΟ D-FiLES ΕΊΝΑΊ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΊΑΔΊΚΤΥΑΚΟ ΠΕΡΊΟΔΊΚΟ 

ΓΊΑ ΤΟ ΚΡΑΣΊ, ΤΗΝ ΜΠΊΡΑ ΚΑΊ ΤΑ SPIRITS. ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΊ 3 

ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ & ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΊ ΤΟΣΟ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 

ΟΣΟ ΚΑΊ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΛΑΔΩΝ.

‘ΠΙΕΙΤΕ’ ΤΟ ΜΟΝΟΡΟΥΦΙ ΣΤΟ
WWW.DRINKSFILES.GR

Τα δεδομένα που διατηρεί το περιοδικό δεν κοινοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνο σε 
ανώτατες εισαγγελικές ή αστυνομικές αρχές αν και εφόσον ζητηθούν με επίσημο και νόμιμο τρόπο.
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www.martinvialatte.com

ΧΑΛΚΗΣ 32, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ  
Τ.Θ. 60810, 57001 ΘΕΡΜΗ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310-383222 • FAX : 2310-383223 • info@ampelooeniki.gr • www.ampelooeniki.gr

OPEN PURE
Άμεση βελτίωση της σταθερότητας 
των κολλοειδών και της αρωματικής 
έκφρασης των οίνων 

Μαννοπρωτεϊνες υψηλής 
καθαρότητας από  

Saccharomyces cerevisiae

ΜΑΝΝΟΠΡΩΤΕΐΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ 
ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

100% ΔΙΑΛΥΤΟ

ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΟΓΚΟΥ, ΦΡΟΥΤΩΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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Ο ΟΜΦΑΚΙΤΗΣ  ΟΙΝΟΣ, Η  ΒΕΡΝΤΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ
Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Ίστορικά 

Ο ανώνυμος Ζακυνθινός αμπελουργός  που έζησε 
τον ξεχασμένο/μακρινό 16ο αιώνα, κατέστησε αξέχαστες, 
σε ένα δημώδες στιχούργημα που έγραψε στις 5 Οκτω-
βρίου του 1601,  τις ποικιλίες του νησιού του και όχι μόνο. 
Γι αυτό φρόντισε και ο Αρχιεπίσκοπος Ζακύνθου Νικό-
λαος Κατραμής που το διέσωσε στα Φιλολογικά Ανάλεκτα 
Ζακύνθου το 18801.   

Στο ποίημα αυτό αναφέρονται οι 34 (+1 που το όνομα 
της έχει σβήσει ο χρόνος) ποικιλίες αμπέλου που καλλι-
εργούνταν στη Ζάκυνθο, οι περισσότερες από αυτές καλ-
λιεργούνται και σήμερα. Και δεν πρόκειται για μια απλή 
καταγραφή ονομάτων, αφού σε κάποιες ποικιλίες γίνεται 
ιδιαίτερο σχόλιο/αξιολόγηση όπως για παράδειγμα 

«…᾽Αλλ’ εἶν᾽ τα ὀμορφὴτερα Ρομπόλα* κι᾽ ̓ Αητονύχι…» και 
«… Μά  ̓ κειὸς ποὖλα τα φουμίζει ειν᾽ ὁ κόκκινος Ροϊδίτης». 

Και για να μην υπάρξουν στο μέλλον αμφισβητήσεις 
ως προς τις αμπελογραφικές του γνώσεις για την ταυτό-
τητα και την ποιότητα των ποικιλιών επισημαίνει ότι

 «῞Υστερα ἀπ᾽ ὅλα τοῦτα ἒρχεται ὁ Σκυλοπνίχνης». 

Όπως, όμως, επισημαίνει ο Κριμπάς (1943)2 «…δεν 
γίνεται μνεία της Σταφιδαμπέλου καίτοι ἦτο γνωστή η καλ-
λιέργεια της εν Ζακύνθῳ από τοῦ 1516», ούτε περιλαμβά-
νεται ποικιλία με το όνομα Verdea, που συνέδεσε το όνομα 
της με το παλιό, γνωστό ζακυνθινό κρασί, την Βερντέα.

Είναι βέβαια πολύ πιθανό, ο ανώνυμος στιχουργός, 
να χρησιμοποιεί αντί του ονόματος της Σταφιδαμπέλου 
(Κορινθιακής Σταφίδας), το συνώνυμο Λιανορρόγι, εξαι-

τίας του μικρού μεγέθους των παρθενοκαρπικών ραγών 
της ποικιλίας, όπως αναφέρουν και οι Έλληνες αμπελο-
γράφοι του περασμένου αιώνα3,4,5. Αντίστοιχα, για την ποι-
κιλία Κακοτρύγης χρησιμοποιείται, ακόμη και σήμερα, το 
συνώνυμο Λιανοβέργι, εξαιτίας της μικρής διαμέτρου των 
κληματίδων. Επίσης Λιανορρόγι (ή Λιανορρόιδι) ονόμαζαν 
και ένα καλό κρασί εκείνης της εποχής, που φαίνεται ότι 
παράγονταν από μικρόρραγες  λευκές ποικιλίες αμπέλου. 
Και όταν αργότερα τα αποθέματα της μαύρης σταφίδας 
χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή του (χαμηλότερης 
ποιότητας) σταφιδίτη οίνου, το Λιανορρόγι έγινε και όνομα/
συνώνυμο της ποικιλίας Κορινθιακής Σταφίδας. 

Πιο περίπλοκα φαίνονται τα πράγματα για τη σχέση 
που συνδέει τον Ομφακίτη με τον παλαιό και πολύ 
γνωστό οίνο της Ζακύνθου, την Βερντέα και συνακό-
λουθα με την ποικιλία αμπέλου Verdea. Κοινό χαρα-
κτηριστικό των δύο κρασιών (πολυποικιλιακών ή όχι) 
το πράσινο χρώμα, όταν,  κατά τον Lambert-Gocs, δεν 
έχουν υποστεί παλαίωση6.

 Ο Ομφακίτης οίνος ήταν γνωστός από τους αρχαί-
ους χρόνους με διάφορα ονόματα (Ομφάκινος, Ομφα-
κομελίτης, Ομφακίας)4,7 που πιθανόν οφείλονταν στη 

* Περισσότερα για την ταυτότητα της ποικιλίας Ρομπόλα 
και τη διάκριση της από συγγενείς και μη ποικιλίες: 

Stavrakaki, M.Ε., Biniari, K. 2016, Genotyping and 
phenotyping of twenty old traditional Greek grapevine 

varieties (Vitis vinifera L.) from eastern and western 
Greece, Sci Hortic 209:86-95.
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μέθοδο παραγωγής και στους χαρακτήρες του. Ιδιαίτερη 
αναφορά γίνεται για τον Ομφακίτη της Λέσβου που «…
προέρχονταν μετ΄ ανάμειξιν υπερωρίμων και αώρων 
(πρασίνων) σταφυλών», και τον επιδόρπιο ομφακίτη 
της Βιθυνίας που «…εγίνετο πόσιμος μετά πάροδον 
πολλών ετών και εθεωρείτο  εις εκ των αρίστων επιδορ-
πίων οίνων»4. Κατά τον Διοσκουρίδη «ὀμφάκιον ἒστι μεν 
χυλὸς ὂμφακος ψιθίας (θασίας) σταφυλής μήπω περκα-
ζούσης η Ἀμινναίας»7, ενώ την ίδια περίπου εποχή σε ένα 
επίγραμμά του ο Φίλιππος ο Θεσσαλονικεύς (1ο αι. μ.Χ.)  
αναφέρει ότι στις βόρειες χώρες παράγονται   νερουλά 
κρασιά από σταφύλια που ποτέ δεν ωριμάζουν «…ᾓ τοὺς 
ὀμφακόραγας ἐγείναο, τοὺς ἀπεπάντους βότρυας, οἵ στυ-
φελήν ἐξέχεον σταγόνα…»8.

Τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι η Βερντέα 
παρασκευάζονταν, όπως και ο Ομφακίτης οίνος, με την 
συνοινοποίηση υπερώριμων και άωρων (όμφακες = 
αγουρίδες) σταφυλών, είτε της ίδιας ποικιλίας ή αρκετών 
λευκών ποικιλιών αμπέλου με διαφορετικό χρόνο ωρί-
μανσης. Στην πρώτη περίπτωση (πιθανόν από την ποι-
κιλία Χλώρα) ασφαλώς θα χρησιμοποιούσαν τις ώριμες 
σταφυλές και τα (άγουρα, πράσινα) καμπανάρια (κουδού-
νια, δευτέρια) των μεσοκάρδιων βλαστών, που θα έδιναν 
στον οίνο Βερντέα, τις πράσινες αποχρώσεις / ανταύγειες 
και την υψηλή οξύτητα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η 
περίπτωση να χρησιμοποιούσαν και τους καμπανούς 
από την ποικιλία Εφτάκοιλο (αναφέρεται ως Φτάκιλος στο 
στιχούργημα του 1601), γνωστή για την υψηλή γονιμό-
τητα των ταχυφυών οφθαλμών. Στην δεύτερη περίπτωση 
είναι προφανές ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται 
οι περισσότερες λευκές ποικιλίες της νήσου μεταξύ των 
οποίων ο Παύλος, η Ρομπόλα, το Γουστολίδι, η Χλώρα, 
το Σκιαδόπουλο κ.ά.. Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα. 
Ήδη από το 1992 η Βερντέα εντάσσεται στην κατηγορία 
οίνων ΠΓΕ Περιφερειακών Ενοτήτων της Ελλάδας με τον 
όνομα: «Βερντέα, Ονομασία κατά Παράδοση Ζακύνθου».   

Η παραγωγή του οίνου θα πρέπει να ανατρέχει σε 
παλαιότερους χρόνους, πιθανόν με άλλο όνομα. Δεν 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία, αλλά διατυπώνουμε την 
άποψη ότι πιθανόν επρόκειτο για το Λιανορρόγι / Λια-
νορόιδι που ήταν ήδη γνωστό κρασί πριν την κατάληψη 
της Ζακύνθου από τους Ενετούς. Η αλλαγή / εγκατά-
λειψη του ονόματος μπορεί να οφείλεται είτε στην μεγάλη 
εξάπλωση της Κορινθιακής Σταφίδας για την αποφυγή 
σύγχυσης μεταξύ του οίνου Λιανορρόγι, της ποικιλίας Λια-

νορρόγι (=Κορινθιακή Σταφίδα) και  του σταφιδίτη οίνου 
(σταφιδόκρασου) που παράγονταν σε μεγάλες ποσότη-
τες ή στην ονοματοδότηση από τους Ενετούς εξαιτίας του 
πράσινου χρώματος του οίνου. Άλλωστε και το Λιανορ-
ρόγι παράγονταν από την συνοινοποίση σταφυλών αρκε-
τών λευκών ποικιλιών, κυριαρχούσε για πολλά χρόνια και 
η ξαφνική εξαφάνισή του μόνο σε μετονομασία θα μπο-
ρούσε να αποδοθεί. 

Η προέλευση του ονόματος

Οι πρώτες γραπτές αναφορές για οίνο με το όνομα 
Βερντέα στην Ζάκυνθο, βρίσκονται σε κείμενα του τέλους 
του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα9,10,11, σχεδόν 300 
χρόνια από την κατάκτηση της  νήσου από τους Ενε-
τούς. Ο Sibthorp (1806-1813)9 κατά την παραμονή του 
στην Ζάκυνθο περί το 1790, αναφέρει ότι από την ποι-
κιλία Χλώρα, που περιλαμβάνεται στο στιχούργημα του 
1601, παρασκευάζονταν οίνος με πράσινο ή πρασινωπό 
χρώμα.  Όσο για την ποικιλία Verdea ή Vardea, δεν φαί-
νεται να καλλιεργήθηκε στην Ζάκυνθο, τουλάχιστον με 
το όνομα αυτό, γι’ αυτό δεν αναφέρεται και στο πιο πάνω 
έργο του Ανώνυμου Ζακυνθινού αλλά και δεν περιλαμβά-
νεται στις ποικιλίες που καταγράφονται από τους Sibthorp 
και Walpoe (1818)10. Ο δε Davy (1842)11, περιγράφει την 
Βερντέα ως ένα δυνατό, αρωματικό κρασί, (και όχι ως 
ποικιλία), που προέρχεται από εκλεκτές λευκές ποικιλίες, 
παρασκευάζεται με ιδιαίτερη προσοχή («…not subjected 
to the pressure of the feet or of the press…») και του 
οποίου οι χαρακτήρες ποιότητας βελτιώνονται κατά την 
παλαίωση.

Όσον αφορά την ακριβή προέλευση του ονόματος 
η απάντηση είναι δυσχερής. Δύο είναι οι πιθανές εκδο-
χές. Κατά την πρώτη, οι Ενετοί μετά την κατάκτηση της 
Ζακύνθου (1485), διαπιστώνοντας την ποιότητα και την 
ιδιαιτερότητα του ζακυνθινού λευκού κρασιού, το μετέ-
φεραν  στην Ιταλία, με το όνομα verde (=πράσινος) και 
την ποικιλία Χλώρα που συμμετείχε στην παραγωγή του 
(πρβ. παρακάτω) ως Verdea. Την ίδια τακτική ακολού-
θησαν για τον Κρητικό Μαλβαζία και τις κρητικές και όχι 
μόνο ποικιλίες αμπέλου12. Ενισχυτική της άποψης αυτής 
είναι η αναφορά, ήδη από τον 16ο αιώνα, της καλλιέρ-
γειας στην Ζάκυνθο της ποικιλίας Χλώρα, αλλά και των 
λοιπών ποικιλιών, ακόμη και της Ρομπόλας που η πρώτη 
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σης, όπως ακριβώς και στον Κρητικό Μαλβαζία, κατέστη 
πολυποικιλιακός. Εν δυνάμει οι περισσότερες λευκές 
ποικιλίες της νήσου θα μπορούσαν να συμμετέχουν 
στην παραγωγή του, σε διάφορα ποσοστά: Γουστολίδι, 
Ρομπόλα, Χλώρα, Παύλος, Κακοτρύγι, Κοντοκλάδι κ.ά. 
με τις τέσσερις πρώτες να αποτελούν κείνα τα χρόνια 
τη βάση του οίνου. Σήμερα μετά την ποικιλιακή αναδι-
άρθρωση σε μεγάλο ποσοστό συμμετέχει η ποικιλία 
Σκιαδόπουλο. Οι ποικιλίες αυτές έχουν μελετηθεί αμπε-
λογραφικά και γενετικά  από την ερευνητική ομάδα του 
Εργαστηρίου Αμπελολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών. Ακολουθεί σύντομη (προδημοσίευση) ανα-
φορά σε μερικές από αυτές*. 

* Τα κείμενα και οι φωτογραφίες των ποικιλιών 
προέρχονται από το υπό έκδοση βιβλίο των Μανόλη Ν. 

Σταυρακάκη, Μαριτίνα Σταυρακάκη, Δέσποινα Μπούζα, 
Κατερίνα Μπινιάρη:  Αμπελογραφία των ξεχασμένων 

ποικιλιών14. Για τις ποικιλίες Γουστολίδι, Ρομπόλα κ.ά. 
πρβ. Μ. Ν. Σταυρακάκη: Αμπελογραφία, 2010.
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της επίσημη καταγραφή γίνεται το 1540, λίγα χρόνια μετά 
την έλευση των Ενετών και βέβαια η απουσία ποικιλίας 
με το όνομα Βερντέα στο γνωστό στιχούργημα του 1601. 
Η δεύτερη εκδοχή στηρίζεται στην ακριβώς αντίθετη 
πορεία. Η ποικιλία Verdea, που καταγράφεται από τον 
Soderini το 160013, είναι ιταλική, και μεταφέρθηκε αρχικά 
στην Λευκάδα και αργότερα στα άλλα Ιόνια νησιά με το 
ίδιο ή διαφορετικό όνομα. Αδύνατο σημείο το γεγονός ότι 
η Λευκάδα κατακτήθηκε πολύ αργότερα από τους Ενε-
τούς (1684). Βέβαια με καθαρή αμπελογραφική προσέγ-
γιση, δεδομένης της πολυκλωνικότητας των ποικιλιών 
αμπέλου, της μακραίωνης καλλιέργειας και της συνεχούς 
ροής γενετικού υλικού από και προς την Ελλάδα, ήδη 
από τους μινωϊκούς χρόνους, θα μπορούσαμε να διατυ-
πώσουμε και τρίτη άποψη, της ταυτόχρονης καλλιέργειας 
των στενά συγγενών βιότυπων των ποικιλιών Verdea και 
Χλώρα στην Ζάκυνθο και την Ιταλία (Τοσκάνη).  

Οι ποικιλίες 

Ακόμη και αν στα αρχικά στάδια η Βερντέα ήταν μονο-
ποικιλιακός οίνος, σε σύντομο χρόνο εξαιτίας της ζήτη-
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Verdea 

Η πρώτη γραπτή αναφορά ποικιλίας στην Ιταλία με 
το όνομα Verdea (ΕΙΚ. 1) οφείλεται στον Soderini (1600)13. 
Σήμερα η ποικιλία καλλιεργείται σε έκταση περίπου 4.000 
στρ. για την παραγωγή ποικιλιακών οίνων ξηρών, γλυκών 
ή ημίγλυκων, ενώ είναι επίσης γνωστή με τα συνώνυμα: 
Colombana di Peccioli, Colombana bianca, Paradisa, 
Verdea di Montalto, Verdea d’ Arcetri κ.ά.. Όπως αναφέρ-
θηκε είναι πιθανόν να μεταφέρθηκε μαζί με την ερυθρή 
ποικιλία Βερτζαμί στην Λευκάδα κατά τον 16ο - 17ο αι., και 
ακολούθως να διαδόθηκε στα υπόλοιπα Ιόνια νησιά, με 
το όνομα Βαρδέα / Vardea. Η συγκριτική αμπελογραφική 
μελέτη14 έδειξε ότι υπάρχει πολύ υψηλός βαθμός ομοιότη-
τας στους αμπελογραφικούς χαρακτήρες μεταξύ των ποι-
κιλιών Βαρδέα, Χλώρα και Δίβρωμο, στην πραγματικότητα 
πρόκειται για βιότυπους / κλώνους που προήλθαν από  
μία, αρχική, ποικιλία.

Ασφαλώς είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανση ότι η ποι-
κιλία καταγράφεται την ίδια εποχή (σχεδόν τον ίδιο χρόνο) 
ως Verdea στην Ιταλία και ως Χλώρα στην Ζάκυνθο. Βέβαια 
την περίοδο που κυριαρχούσε ο Κρητικός Μαλβαζίας 
στην Ευρώπη, την ίδια εποχή οι Ενετοί εξουσίαζαν μεταξύ 
άλλων την Μεγαλόνησο και τα Ιόνια νησιά. Ήταν σύνηθες 
φαινόμενο η μεταφορά ποικιλιών και οίνων με τα αρχικά ή 
και ονόματα που δίνονταν από τους Ενετούς και όχι μόνο. 
Για παράδειγμα η ποικιλία Ρομπόλα ονομάστηκε Malvasia 
of Venice15,16 και ο Παύλος Malvazia di Zante17, ενώ οι 
περισσότερες κρητικές ποικιλίες έπαιρναν το γενικό όνομα 
Malvasia18.

Το όνομα η ποικιλία οφείλει είτε στις πράσινες ανταύγειες 
των οίνων ή στο πρασινωπό χρώμα του φλοιού των ραγών. 
Στην Ελλάδα καλλιεργείται κυρίως στη Λευκάδα (100 περί-
που στρεμ.), με τάσεις επέκτασης τα τελευταία χρόνια. Η 
καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται στο αμπελουργικό δια-
μέρισμα των Ιόνιων Νήσων.
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Δίβρωμο 
Το Δίβρωμο (ΕΙΚ. 2) καλλιεργείται σχεδόν αποκλει-

στικά στην Λευκάδα και αποτελεί βιότυπο / κλώνο της 
ποικιλίας Βαρδέα14. Το όνομα της ποικιλίας πιθανόν οφεί-
λεται στους χαρακτήρες της σταφυλής που είναι διπλής 
χρήσης (βρώση > δι-βρωμο), οινοποίησης και επιτραπέ-
ζιας κατανάλωσης. Η ποικιλία δεν περιλαμβάνεται στον 
Εθνικό ούτε και στον κατάλογο  των συνιστώμενων και 
επιτρεπόμενων ποικιλιών για τον ελληνικό αμπελώνα.

Παύλος 
Ο Παύλος (ΕΙΚ. 3) είναι παλαιά λευκή ποικιλία οινο-

ποιίας του αμπελώνα των Ιόνιων νησιών και ειδικότερα 
της Ζακύνθου. Η καλλιέργεια της ήταν γνωστή από πολύ 
παλιά, ενώ μνημονεύεται στο δημώδες ποίημα του 1601 
μεταξύ των ποικιλιών που καλλιεργούνταν στη Ζάκυνθο. 
Θα πρέπει να συμμετείχε στην παρασκευή του οίνου 
Λιανορρόγι, αφού από όλες τις τότε γνωστές ζακυνθινές 
ποικιλίες έχει την μικρότερη ρώγα. Και σήμερα η Ζάκυν-
θος αποτελεί το κύριο κέντρο καλλιέργειας της ποικιλίας 
όπου συγκεντρώνεται το 90% από τα 1.600 περίπου στρ. 
που καλλιεργούνται συνολικά στη χώρα και συμμετέχει 
στην παραγωγή της Βερντέας. Όπως αναφέρθηκε, κατά 
τη μακρά περίοδο που κυριαρχούσε ο Κρητικός Mαλβα-
ζίας στο ευρωπαϊκό οινεμπόριο (14ος - 18ος αιώνας) η ποι-
κιλία Παύλος αποκαλούνταν από τους Ενετούς Malvazia 
di Zante. Η χρήση των μοριακών δεικτών (SSR) επιβε-
βαίωσε τα δεδομένα της αμπελογραφικής περιγραφής14 

σύμφωνα με την οποία οι ποικιλίες Παύλος, Malvasia 
bianca lunga (συν. Malvazia del Cianti, Malvazia di 
Zante), Rukatac (συν. Maraština) και Arcathinoh (Αρκα-
δινό) είναι στενά συγγενείς15,16 δεδομένα που επιτρέ-
πουν την διατύπωση της άποψης ότι ο Παύλος αποτελεί 
την αρχική (μητρική) ποικιλία. Επιβεβαιώνεται επίσης η 
άποψη17 ότι κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Κρη-
τικού Μαλβαζία, αρκετές ποικιλίες από την Κρήτη και 
τα Ιόνια νησιά μεταφέρθηκαν στην Ιταλία με το όνομα 
Malvazia, ενώ  ελληνικές ποικιλίες μεταξύ των οποίων η 
Ξερομαχαιρούδα (ως Mijajuša), το Μαύρο Κύπρου (ως 
Cipar, συν. Grec Rouge, κ.ά.), μεταφέρθηκαν απευθείας 
στις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας16.  

Τα δεδομένα της συγκριτικής αμπελογραφικής περι-
γραφής14 δείχνουν ότι η ποικιλία Παύλος είναι πολυ-
κλωνικής φύσης. Μεταξύ των βιότυπων / κλώνων του 
Παύλου περιλαμβάνονται οι ποικιλίες Ζακυνθινό και 
Αρκαδινό, που θεωρούνται ως ξεχωριστές ποικιλίες. 
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Ως προς την προέλευση του ονόματος είναι πιθανόν 
να οφείλεται στο σχήμα, το μέγεθος και την πυκνότητα της 
σταφυλής, που ομοιάζει με τον σπάδικα του καλαμποκιού. 
Άλλωστε σε ορισμένες περιοχές της χώρας (λ.χ. στο Νομό 
Χανίων), το καλαμπόκι ονομάζεται παύλος ή παύρος, ομοι-
άζει με φαλλό* και παραπέμπει στον θεό - βλαστό Διόνυσο. 
Εφόσον η αναφορά από τον Sibthorp9 ποικιλίας με το 
όνομα «Το κλήμα του Παύλου», είναι ακριβής και  πρόκειται 
για τον βυζαντινό στρατηγό Παύλο, διοικητή του ναυτικού 
«θέματος» της Κεφαλλονιάς, στο οποίο ενσωματώθηκε και 
η Ζάκυνθος, επιτρέπει και την διατύπωση της άποψης ότι 
το όνομα δόθηκε στην ποικιλία είτε προς τιμήν του στρατη-
γού, ή γιατί μεταφέρθηκε από αυτόν στην Ζάκυνθο, οπότε η 
καλλιέργεια της ποικιλίας ανατρέχει στον 9ο αιώνα. 

Σκιαδόπουλο  
Το Σκιαδόπουλο (ΕΙΚ.4) είναι η πλέον διαδεδομένη 

λευκή  ποικιλία οινοποιίας της Ζακύνθου, (3500 στρ. περί-
που). Δεν αναφέρεται στο γνωστό δημώδες ποίημα του 
1601, πιθανόν όμως να ήταν γνωστή με άλλο όνομα. Ως 
προς την προέλευση του ονόματος, είναι πολύ πιθανόν να 
δόθηκε, εξαιτίας του σχήματος και του μεγέθους του ελά-
σματος του φύλλου που ομοιάζει με σκιάδιο** ή και να προ-

EIK.4

έρχεται από το επώνυμο του αμπελουργού / γαιοκτήμονα 
που πρώτος την μετέφερε / καλλιέργησε στην Ζάκυνθο***. 
Στην δυτική Πελοπόννησο (νομό Ηλείας), η ποικιλία είναι 
γνωστή και ως Σαχάρα ή Ζαχάρω, πιθανόν εξαιτίας της 
γλυκιάς γεύσης των ραγών. Η ποικιλία έχει περιγραφεί 
αμπελογραφικά από τον Κριμπά (1943)2, ενώ αναφέρεται 
από τους Viala και Vermorel (1909)18 ως Skiadopoylο. Η 
καλλιέργεια της ποικιλίας συνιστάται στα αμπελουργικά δια-
μερίσματα Πελοποννήσου και Ιόνιων Νήσων.

* Κατά τον Αναγνωστάκη (προσωπική επικοινωνία) το όνομα συνδέεται 
με το φαλλικό σχήμα της σταφυλής ορισμένων βιότυπων και ενδέχεται 

να  ετυμολογείται από το *paurulus > paurlus > pau(l)lus = «μικρός», 
μικρό παιδί το οποίο είναι η πηγή του λατινικού ονόματος Paul(l)us ~ 
Παύλος και pullus> πούλος >πουλί-πουλάκι. Το γνωστό τριβίδι στην 

Κρήτη αλλά και άλλα στενόμακρα, πεοειδή, αρτοσκευάσματα  στις 
Κυκλάδες, ονομάζονται παύλος ή παυλί.

** Σκιάδιον ή σκιάδειον: αρχαία λέξη που δηλώνει τον πίλον με πλατύ γύρο
*** Όπως αναφέρει ο  Βαγιακάκος19 τα επώνυμα Σκιαδάς (γνωστή 

οικογένεια της Κεφαλληνίας από τον 17ο αιώνα) και Σκιαδόπουλος προ-
έρχονται από την ίδια λέξη, το σκιάδιο (σκιαδάς: αυτός που κατασκευάζει 

ή πωλεί σκιάδια).
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ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 Ο ΟΜΦΑΚΙΤΗΣ  ΟΙΝΟΣ, Η  ΒΕΡΝΤΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ

Χλώρες  

Η ποικιλία Χλώρες (ΕΙΚ. 5) αναφέρεται20 ότι καλλι-
εργούνταν από τον 16ο αιώνα, στα νησιά του Ιονίου 
(κυρίως Ζάκυνθο και Λευκάδα) με το όνομα Χλώρα1. Με 
το ίδιο όνομα (Χλώρα) αναφέρεται από τους Sibthorp και  
Walpoe, ποικιλία της Ζακύνθου με ράγες πρασινωπές 
(«pale green»), που είναι κατάλληλες και για επιτραπέζια 
κατανάλωση, ενώ ο οίνος χαρακτηρίζεται από πράσινες 
ανταύγειες. Όπως αναφέρθηκε η Χλώρα είναι στενά συγ-
γενής, πιθανόν κλώνος, με την ποικιλία Βαρδέα / Vardea.  

Η ποικιλία είναι γνωστή και με τα συνώνυμα Χλώρη21, 
Φλώρα22, και Φλόρες23.

Το όνομα Χλώρες (Χλώρη, Χλώρα) προέρχεται από 
το αρχαιοελληνικό επίθετο χλωρός (συνηρημένος τύπος 
του χλοερός) που σημαίνει τον πράσινο και τρυφερό ιστό 
(βλαστό, σταφύλι) και σε ευρύτερη έννοια το πράσινο 
χρώμα (χλόη) (Μπαμπινιώτης 2009)24. Το συνώνυμο 
Φλώρα ή Φλόρα παραπέμπει στη θεά της ρωμαϊκής μυθο-
λογίας των λουλουδιών και της Άνοιξης (πιθανόν από το 
λατινικό flos, - oris=λουλούδι). 

Με το όνομα Χλώρες είναι εγγεγραμμένη στον Εθνικό 
κατάλογο ποικιλιών αμπέλου, ενώ η καλλιέργεια της συνι-
στάται στο αμπελουργικό διαμέρισμα των Ιόνιων νησιών .*

* Στον Εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου   περιλαμβάνονται περισσό-
τερες από 60 ελληνικές ποικιλίες (οινοποιίας, επιτραπέζιας  χρήσης και 
σταφιδοποιίας), που καλλιεργούνται στο αμπελουργικό διαμέρισμα των 

Ιόνιων νησιών, στην πλειονότητα τους  λευκές. Είναι  βέβαια δύσκολο να 
προσδιοριστεί πόσες και ποιες από αυτές είναι γηγενείς και πόσες μετα-

φέρθηκαν από την Κρήτη (κυρίως κατά την εποχή της Ενετοκρατίας), την 
υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και από την Δύση (κυρίως την Ιταλία) στα νησιά 

του Ιόνιου πελάγους, που από την αρχαιότητα αποτέλεσαν την ανοικτή 
πύλη Ανατολής - Δύσης.   Επίσης  από τις επιτόπιες   έρευνες της ομάδας 
του Εργαστηρίου Αμπελολογίας έχουν εντοπιστεί αρκετές ποικιλίες στα 
Ιόνια νησιά που δεν αναφέρονται στον Εθνικό κατάλογο. Στις ποικιλίες 
αυτές,  (μεταξύ άλλων  περιλαμβάνονται  το  Αγιωμαυρίτικο η Αρετή, η 
Αυγουστέλα, η Μακρυποδιά,  το Μαυρομπούμπουκο,  η Ξεροποδιά, η 

Ξυλοποδιά,  και η Τρυφεροποδιά κ.ά.), έχει γίνει πλήρης αμπελογραφική 
μελέτη (ιστορία, προέλευση, αμπελογραφική  περιγραφή, φαινολογία, καλ-
λιεργητικές ιδιότητες, σταφυλολογικοί και γλευκογραφικοί χαρακτήρες)14. EIK.5
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Ο Brettanomyces είναι ένας ζυμομύκητας που η ύπαρξή 
του καταγράφηκε για πρώτη φορά από τον Caussen 

το 1905 στην μπίρα και στην συνέχεια στα γλεύκη εν 
ζυμώσει (Kufferath, 1921). Τέλος ανιχνεύθηκε στα κρασιά 
από τον Custer (1940)  και τους Peynaud και Domercq 
(1956). Ο ζυμομύκητας αυτός ανήκει στην οικογένεια των 
Saccharomycetaceae (όπως ο Saccharomyces) και υπάρ-
χει μέσα στα κρασιά κυρίως με το είδος bruxellencis.

Ο Brettanomyces bruxellensis είναι ένας κοινός μικρο-
οργανισμός που προκαλεί όμως σοβαρή ποιοτική υπο-
βάθμιση των κρασιών. Είναι δύσκολο να ελεγχθεί η δράση 
του.

Από την δράση του παράγονται ουσίες που, σε μικρές 
δόσεις, κάποιοι καταναλωτές μπορεί να τις βρίσκουν αρε-
στές και να θεωρούν ότι προσθέτουν πολυπλοκότητα στο 
άρωμα του κρασιού. Όταν όμως ξεπερνούν το κατώφλι 
αντίληψης (για 4-ethylphenol 500 μg/L και 100 μg/L για 
4-ethylgaiacol) τότε ο χαρακτήρας γίνεται απωθητικός και 
περιγράφεται ως «σταύλος», «αχυρώνας», «βρεγμένος 
σκύλος», «βρεγμένο μαλί» ή «ιδρωμένα παπούτσια». 

Ο οσμηρός χαρακτήρας που προκαλείται από την 
δράση του, συχνά αποκαλείται Brett, αλλοιώνει σημαντικά 
την ποικιλιακή τυπικότητα των ερυθρών κρασιών. Αυτό το 
γεγονός από μόνο του αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα για 
την οινολογία. Απ’ όποια ποικιλία και περιοχή και αν προ-
έρχονται, τα προσβεβλημένα κρασιά χάνουν την τυπικό-
τητα και αποκτούν την ίδια οσμή. 

Αν και δεν υπάρχουν πιστά στατιστικά στοιχεία για την 
συχνότητα εμφάνισης του χαρακτήρα Brett η ανάλυση 
ενός μεγάλους αριθμού εμφιαλωμένων έδειξε ότι περίπου 
το 1/3 ήταν εν δυνάμει προσβεβλημένο με ένα χαρακτήρα 
που μπορούσε να γίνει αντιληπτός στην διάρκεια ενός 
οργανοληπτικού ελέγχου (συγκέντρωση σε ethyl-phenols 
πλάνο του κατωφλίου αντίληψης στα ερυθρά κρασιά, 
δηλαδή περίπου 600 μg/l για ένα μίγμα 4-ethyl-phenol/4-
ethyl-gaiacol 1:8)

Είναι κύτταρα μικρού μεγέθους συγκριτικά με τους 
Saccharomyces cerevisiae αλλά εξαιρετικής αντοχής 
και μπορεί να επιβιώσει για χρόνια σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας. Τον συναντάμε σε όλες τις επι-
φάνειες μέσα και έξω από το οινοποιείο, στους τοίχους, 
στα πιεστήρια, στις δεξαμενές, στα βαρέλια. Σχηματίζουν 
βιοφίλμ που προσκολλάται ισχυρά και αντιστέκεται στους 
καθαρισμούς (ακόμα και αυτούς που χρησιμοποιούν 
χημικά μέσα).

Αν και είναι ανθεκτικοί και «επιβάλλονται» σε 
άλλους μικροοργανισμούς, ωστόσο στο γλεύκος οι 
Saccharomyces κυριαρχούν έναντι αυτού. Αντίθετα οι 
Brettanomyces είναι πολύ καλά προσαρμοσμένοι στο 
περιβάλλον μετά από την αλκοολική ζύμωση.

Πότε τους συναντάμε

Στην διετία 2006 – 2008 το IFV πραγματοποίησε μια 
έρευνα για να προσδιορίσει την προέλευση των επιμολύν-

ΚΑΝΤΕ BRETT-XIT ΣΤΟΥΣ BRETTANOMYCES
Πότε τους συναντάμε, ποια η δράση και η συμπεριφορά τους και ποια τα 

προληπτικά μέτρα για την αποφυγή τους;

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
Οινολόγος

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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σεων από τους Brettanomyces. Συγκρίνοντας μέσω της 
γενετικής τα στελέχη που υπάρχουν στο σταφύλι με αυτά 
που υπάρχουν στο κρασί, έδειξε ότι γενικά τα πρώτα δια-
φέρουν από τα δεύτερα. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι κάθε προσβολή που οδηγεί και σε υποβάθμιση των 
κρασιών δεν θα πρέπει να συνδεθεί απόλυτα με την 
παρουσία τους στο σταφύλι. Η παρουσία τους στο στα-
φύλι είναι εξαιρετικά χαμηλή και αντιστοιχεί στο 0 – 3% 
το πολύ της συνολικής μικροβιακής παρουσίας. Επίσης, 
μέχρι 8 διαφορετικοί γενότυποι ανιχνεύθηκαν στο ίδιο 
κρασί και εξ’ αυτών 1 – 3 αντιπροσωπεύουν το 80% του 
συνολικού πληθυσμού. 

Ποια είναι λοιπόν η προέλευσή τους; Όπως και για 
όλους τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται στο 
κρασί: ο οινικός εξοπλισμός. Αν και τους συναντάμε σε 
πολλά στάδια της παραγωγής (παλαίωση σε βαρέλια, 
αποθήκευση και εμφιάλωση) η δράση τους μας απα-
σχολεί κυρίως μετά την αλκοολική ζύμωση, στο μεσο-
διάστημα μεταξύ αλκοολικής και μηλογαλακτικής (αν 
αυτή αργεί να ξεκινήσει) σε αυτό το στάδιο οι συνθήκες, 
χαμηλή περιεκτικότητα σε θειώδες, υψηλές θερμοκρα-
σίες και αζύμωτα σάκχαρα, ευνοούν την ανάπτυξή τους. 

Οι ενεργειακές ανάγκες του σε υπόλοιπα σακχάρων 
(γλυκόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη, αραβινόζη, τρεαλόζη) 
καλύπτονται από πολύ μικρές ποσότητες (0,35 g/l) και 
επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός πληθυσμού (1000 κύτ-
ταρα/ml) να συνθέσει ethyl-phenols σε δόση ίση με 
το κατώφλι αντίληψης (450 μg/l). Γίνεται αντιληπτό ότι 
πολλά κόκκινα κρασιά έχουν αυτή την περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα και συνεπώς προσφέρουν το υπόστρωμα για 
την ανάπτυξή τους.

O χαρακτήρας Brett, μερικές φορές, παρουσιάζει 
σημαντική ανάπτυξη σε καινούργια βαρέλια σε σχέση 
με τα χρησιμοποιημένα κάτι που οδήγησε ορισμένους 
οινοποιούς να εκφράσουν την υποψία πως τα καινούρ-
για βαρέλια ευθύνονται για μια πρώιμη επιμόλυνση και 
ότι ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των Brettanomyces. Η 
υπόθεση αυτή δεν ευσταθεί για διάφορους λόγους:

= oι Brettanomyces δεν ανήκουν στους μικροοργανι-
σμούς του ξύλου, 
= η κατασκευή των βαρελιών απαιτεί υψηλές θερμο-
κρασίες (150 – 230 oC) που φυσικά οδηγεί στην αποστεί-
ρωση. 
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Η υποψία που έχουν εκφράσει οι οινοποιοί έχει μια 
βάση μόνο και μόνο διότι στα καινούργια βαρέλια το SO2 
(δραστικό και ελεύθερο) ελαττώνονται γρηγορότερα απ’ ότι 
στα ήδη χρησιμοποιημένα. Οι πόροι είναι ελεύθεροι και το 
οξυγόνο περνά στο εσωτερικό πιο γρήγορα και εύκολα.

Η δράση τους

Σε έρευνες που έγιναν αναζητήθηκε μια σχέση μεταξύ 
της ποικιλίας και της περιεκτικότητας των κρασιών σε 
ethyl-phenols που θα τροφοδοτήσουν την δράση των 
Brettanomyces. Η  σχέση αυτή δεν αποδείχτηκε αφού όλα 
τα κρασιά  περιέχουν σε ικανές περιεκτικότητες cumaric 
acid για να παραχθούν πολλά mg 4-ethyl-phenol ανά λίτρο 
κρασιού.

Από την δράση των Brettanomyces παράγονται διάφο-
ρες χημικές ενώσεις μεταξύ των οποίων οι πιο σημαντικές 
είναι η 4-vinylphenol, η 4-vinylgaiacol, η 4-ethylphenol και 
η 4-ethylgaiacol. Έρευνες έδειξαν ότι και άλλοι μικροορ-
γανισμοί συνθέτουν τις πιο πάνω ενώσεις, αλλά αυτό που 

διαφοροποιεί τους Brett είναι η ικανότητά τους να τις συν-
θέτουν σε πολύ υψηλές περιεκτικότητες.

Τα κρασιά περιέχουν εκτός των άλλων και τα οξέα, 
ferulic, p-coumaric, caffeic συνήθως σε εστεροποιημένη 
μορφή με το τρυγικό (fetaric, coutaric, caftaric). Στην αλκο-
ολική ζύμωση οι εστέρες υδρολύονται και ελευθερώνουν 
τα οξέα (Σχήμα 1) τα οποία και οι Brettanomyces μπορούν 
πλέον να χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία των σχετι-
κών ενώσεων. Η δράση αυτή απoδίδεται συνοπτικά από 
το Σχήμα 2.

Ποιά η συμπεριφορά των Brett

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απειλή από την 
δράση τους η έρευνα στράφηκε στην καταγραφή των συν-
θηκών που τους ευνοούν. Ο καθηγητής Charles Edwards 
(Washington State University in Pullman) μελέτησε την 
συμπεριφορά τους σε σχέση με την θερμοκρασία, τον 
αλκοολικό τίτλο και το pH του περιβάλλοντος υγρού.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΚΑΝΤΕ BRETT-XIT ΣΤΟΥΣ BRETTANOMYCES

ΣΧΗΜΑ 1

Fetaric acid  ––––  cinammyl esterase  ––––>  ferulic acid

p-coutaric acid  ––––  cinnamyl esterase  ––––>  p-coumaric acid

caftaric acid  ––––  cinnamyl esterase  ––––>  caffeic acid

ΣΧΗΜΑ 2

Ferulic acid  ––––  hydroxycinnamate decarboxylase  ––––>  
4-vinylgaiacol  ––––  vinylphenol reductase  ––––>  4-ethylgaiacol

p-coumaric acid  ––––  hydroxycinnamate decaarboxylase  ––––>  
4-vinylphenol  ––––  vinylphenol reductase  ––––>  4-ethylphenol

caffeic acid  ––––  hydroxycinnamate decarboxylase  ––––>  
4-vinylcatechol  ––––  vinylphenol reductase  ––––>  4-ethylcatechol



Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι η ιδανική θερμο-
κρασία σε συνθετικό μέσο ήταν οι 25 – 28oC. Πέρα των 35 
η ανάπτυξη σταματάει. Ανάπτυξη έχει παρατηρηθεί τόσο 
στο κρασί όσο και σε συνθετικό μέσο και μέχρι το χαμηλό 
όριο των 10oC.

Ως προς την περιεκτικότητα σε αλκοόλη οι Brett αντέ-
χουν μέχρι τους 15%.

Στην ίδια μελέτη ο καθηγητής εμβολίασε με δύο διαφο-
ρετικά στελέχη (το F3 και το Ila) κρασί της ποικιλίας Merlot 
που προμηθεύτηκε από ένα οινοποιείο. Απομάκρυνε το 
θειώδες και διόρθωσε την περιεκτικότητα σε αλκοόλη 
στους 12%, 13%, 14%, 15% και 16%. Οι θερμοκρασίες 
επώασης διατηρήθηκαν στα επίπεδα των 12oC, 15oC, 
17oC και 21oC. Πρόσθεσε γλυκόζη και φρουκτόζη, εκχύλι-
σμα ζύμης, διόρθωσε το pH στο 3,75 και εμβολίασε με τα 
δύο στελέχη σε δόση των 104 cfu/mL (cfu = κύτταρα που 
σχηματίζουν αποικίες). Η επώαση κράτησε 100 ημέρες 

Στο τέλος της πειραματικής αυτής διαδικασίας 
μετρήθηκαν η πτητική οξύτητα η 4-ethylphenol  και η 
4-ethylgaiacol.

Ο συνδυασμός αλκοόλης και θερμοκρασίας έδειξε ότι  
στους 12oC ή και πιο κάτω και περιεκτικότητα σε αλκοόλη 
υψηλότερη των 14% περιορίζει τον πληθυσμό τους κάτω 
από το όριο ανίχνευσης των 30 cfu/mL για διάστημα πλέον 
των 100 ημερών.

Σε θερμοκρασία πέρα των 17oC και σε περιεκτικότητα 
αλκοόλης 12%, 13% και 14% και τα δύο στελέχη αναπτύ-
χθηκαν με πληθυσμό 106 cfu/mL μέσα στις πρώτες 40 
ημέρες.

Σε περιεκτικότητα αλκοόλης του δείγματος πέρα των 
16%, όποια και αν ήταν η θερμοκρασία επώασης, δεν 
παρατηρήθηκε καμιά ανάπτυξη.
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Διαπιστώθηκαν επίσης, έχει ήδη αναφερθεί πιο πάνω, 
διαφορές μεταξύ των δύο στελεχών. Για παράδειγμα 
το F3 παρήγαγε χαμηλότερη πτητική, 4-ethylphanol kai 
4-ethylgaiacol στις υψηλότερες θερμοκρασίες απ’ ότι το 
στέλεχος Ila. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται σύμφωνα με 
τον καθηγητή σε γενετικές διαφορές.

Προληπτικές επεμβάσεις

Από τα πιο πάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
υπάρχουν παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των 
Brettanomyces όπως:

= Ένα γλεύκος ή κρασί πλούσιο σε φαινολικά οξέα, 
που είναι οι πρόδρομες ουσίες για την δημιουργία των 
αιθυλ-φιανολών.
= Η πλημμελής καθαριότητα των χώρων και του εξοπλι-
σμού.
= Η παρουσία υπολειμματικών σακχάρων, στις δύσκολες 
ζυμώσεις.
= Η χαμηλή περιεκτικότητα σε SO2.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ BRETTANOMYCES;

Σημαντικότερος και πρωταρχικός είναι η καλή υγιεινή 
των χώρων και του εξοπλισμού (περιλαμβάνονται δεξαμε-
νές, σωλήνες, αντλίες, βαρέλια κ.λ.π.).

Το ξύλο δεν είναι η πιο συχνή αιτία εμφάνισης του 
χαρακτήρα Brett κατά την παλαίωση αλλά είναι ευνόητο 
ότι η δομή του (μικροί πόροι, ανώμαλη επιφάνεια) παρου-
σιάζουν το ιδανικό καταφύγιο για τους μικροοργανισμούς 
γενικά. Γι αυτό ο καθαρισμός τους είναι δύσκολος και εκεί 
πρέπει να γίνεται με μεγαλύτερη επιμέλεια και επιμονή.

Διατηρήστε σε ικανοποιητικό επίπεδο την περιεκτικό-
τητα σε SO2. Σύμφωνα με μερικούς ερευνητές 0,6 mg/L 
δραστικού SO2 επαρκούν για να παρεμποδίσουν τους 
Brettanomyces. 

Αποφύγετε να τρυγάτε τα σταφύλια σε πολύ ώριμο 
στάδιο, καθώς αυτό οδηγεί σε υψηλά pH. Για τον ίδιο 
λόγο και η υπερβολική χρήση λιπασμάτων που περιέχουν 

Κ, οδηγεί σε κρασιά με υψηλό pH πράγμα που μπορεί, 
εσφαλμένα, να δημιουργήσει την υπόνοια για μια σχέση 
του terroir με την εμφάνιση τoυ χαρακτήρα Brett.

Να επιδιώκετε να εργάζεστε σε χαμηλές θερμοκρασίες 
(χώροι αποθήκευσης κλιματιζόμενοι), όπως δείξαμε στις 
χαμηλές θερμοκρασίες δεν ευνοείται η δράση τους. 

Χρησιμοποιείστε κατά την εκχύλιση ένζυμα FCE (free 
cinnamyl esterase). Σύμφωνα με το IFV Bourgogne, η 
χρήση ενζύμων με δράση cinnamyl esterase θα μπορούσε 
να ευνοήσει την παρουσία των πρόδρομων ουσιών της 
ethyl phenol.

Χρησιμοποιείστε καλλιέργειες ζυμομυκήτων και γαλα-
κτικών βακτηρίων για να περιορίσετε τις φάσεις προ-
σαρμογής των εμβολίων που αφήνουν τον χώρο να 
αναπτυχθούν οι Brettanomyces.

Προχωρήστε σε τακτικές αναλύσεις των «ύποπτων» 
κρασιών για να διαγνωστεί η ύπαρξη των Brettanomyces 
πριν αρχίσουν να παράγονται και να γίνονται αντιληπτές 
οι πτητικές φαινόλες. Οι αναλύσεις – έλεγχοι μπορούν να 
γίνονται κάθε 1 ή 2 μήνες, συγχρόνως με τον έλεγχο του 
θειώδους (στην ωρίμανση των κρασιών σε βαρέλια) και 
πριν την εμφιάλωση. Εδώ πρέπει να θυμίσουμε ότι αν οι 
Brettanomyces δεν απομακρυνθούν πριν την εμφιάλωση, 
έχουν την ικανότητα να υποβαθμίσουν και το ήδη εμφιαλω-
μένο προϊόν καθώς σιγά σιγά το επίπεδο του SO2 πέφτει. 
Αυτός ο μικροοργανισμός έχει συστηματικά ανιχνευθεί 
μεταξύ των των ζυμομυκήτων στα παλαιωμένα εμφιαλω-
μένα, ένα άλλο στοιχείο της ανθεκτικότητάς του στο χρόνο.

Μέτρα περιορισμού των Brett

Η ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ FLASH-
PASTEURISATION.

Το αποστειρωτικό φιλτράρισμα. Χρησιμοποιήστε μεμ-
βράνες κάτω από 1 μm και ιδανικά κάτω από 0,65 μm. 
Αν και το φιλτράρισμα έχει κατηγορηθεί ότι απογυμνώνει 
το κρασί, η αλήθεια είναι ότι η λανθασμένη εφαρμογή του 
φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Η προσπάθεια φιλτραρίσμα-
τος ενός κρασιού με πολύ φορτίο, χωρίς προηγούμενη 
διαβάθμιση των φίλτρων, προκαλεί το «μπούκωμα» και 
αυτό στην συνέχεια απογυμνώνει το κρασί. Θα πρέπει να 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΚΑΝΤΕ BRETT-XIT ΣΤΟΥΣ BRETTANOMYCES
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

Brettanomyces 
http://www.vignevin-sudouest.

com/publications/fiches-pratiques/
brettanomyces.php

Brettanomyces: Mythes et Realites
Pascal Chatonnet Laboratoire Excell, 

Merignac France

Les cahiers itineraires d’ ITV France
http://www.vignevin.com/fileadmin/

users/ifv/publications/A_telecharger/
Itin_12_Brettanomyces_Part1.pdf

Starter cultures as biocontrol 
strategy to prevent Brettanomyces 
bruxellensis proliferation in wine
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC5756568/

New Tools to Limit Wine Spoilage 
Practical Winery & Vineyard: 

Temperature and ethanol key to 
controlling Brett

https://www.winesandvines.com/news/
article/200000/New-Tools-to-Limit-

Wine-Spoilage

γίνεται μια σταδιακή χρήση φιλτραριστικών τεχνικών (από 
το πιο χαλαρό στο πιο σφικτό, πχ. 3 και μετά 1 μm) για να 
αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα.

Η χρήση του DMDC ή δικαρβονικού διμεθυλίου που 
επιτρέπει την απομάκρυνση των Brettanomyces. Η κατερ-
γασία αυτή επιτρέπεται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που περιέχουν υπολειμματικά σάκχαρα πλέον 
των 5 gr/L πριν την εμφιάλωση.

Η χρήση της χιτοζίνη (chitosane) με δόση μέχρι 10 
gr/L. Κατεργασία επιτρεπόμενη στο έδαφος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης από το 2011. Ο τρόπος δράσης της δεν είναι 
απόλυτα γνωστός αλλά ξέρουμε ότι το πολυμερές αυτό 
συνδέεται με κάποια προτίμηση πάνω στις μεμβράνες των 
κυττάρων των ζυμομυκήτων Brettanomyces / Dekkera και 
προκαλεί την αλλοίωσή τους, οδηγώντας τα κύτταρα στην 
καταστροφή.

Με τις επεμβάσεις αυτές μπορεί να περιοριστεί η 
δράση των Brettanomyces χωρίς ωστόσο να απομακρύ-
νονται οι φαινόλες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. 

Επεμβάσεις επιδιόρθωσης

Από το 2014, ο OIV έχει επιτρέψει την κατεργασία των 
κρασιών με μια συνδυαστική τεχνική, την χρήση μεμβρα-
νών και ενεργού άνθρακα με στόχο τον περιορισμό των 
δύο δύσοσμων ενώσεων 4-ethylphenol και 4-ethylgaiacol 
(OIV Oeno 504-2014). Η τεχνική συνίσταται στην κατερ-
γασία του κρασιού με νανοφιλτράρισμα που παράγει ένα 
κλάσμα όπου περιέχονται οι δύο φαινόλες. Αυτό το κλάσμα 
δέχεται μια κατεργασία που περιλαμβάνει το πέρασμά του 
μέσα από μια κολόνα ενεργού άνθρακα, ο οποίος έχει την 
ιδιότητα να απομακρύνει τις οσμές. Στο τελικό στάδιο, το 
επεξεργασμένο κλάσμα επανεισάγεται στην υπόλοιπη 
μάζα του κρασιού. =
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Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ!
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αμπελοοινική βιομηχανία και οι πιθανοί 

τρόποι αντιμετώπισης.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ
Δημοσιογράφος

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Η αλλαγή του κλίματος δεν είναι σημερινό φαινόμενο, 
παρατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες με τους επι-

στήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις 
σημαντικές συνέπειες που επιφέρει στη βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

Συγκεκριμένα, η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις 
Κλιματικές Αλλαγές επισημαίνει ότι από τη Βιομηχα-
νική Επανάσταση κι έπειτα έχουν αυξηθεί δραματικά οι 
συγκεντρώσεις των θερμοκηπικών αερίων, όπως είναι 
το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το οξείδιο του αζώτου 
(NO2), που είναι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος της 
θέρμανσης του πλανήτη που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια. Μάλιστα, η αύξηση της θερμοκρασίας για την περί-
οδο 2080-2099 σε σύγκριση με την περίοδο 1980 - 1999 
αναμένεται να φτάσει, σε ετήσια βάση, στους 2.3 - 5.3oC 
στη Βόρεια Ευρώπη ενώ στη Μεσόγειο, η θερμοκρασιακή 
αύξηση θα κυμανθεί στους 2.2 έως 5.1oC*. Ακόμα, οι επι-
στήμονες εντοπίζουν μία αυξητική τάση στη βροχόπτωση 
για τη Βόρεια Ευρώπη ενώ για την Ελλάδα παρατηρούνται 
σημαντικές μειώσεις για τις περισσότερες περιοχές, γεγο-
νός που οφείλεται στην αυξητική τάση της αντικυκλωνικής 
κυκλοφορίας στην περιοχή της κεντρικής Μεσογείου.

Άλλα δυσμενή φαινόμενα που εμφανίζονται είναι η 
μείωση της μάζας των παγετώνων και κατ’ επέκταση η 
άνοδος της στάθμης των θαλασσών. Πιο αναλυτικά, η 
μείωση των παγετώνων θα προκαλέσει και μείωση της 
διαθεσιμότητας του νερού σε αρκετές περιοχές ενώ με την 
άνοδο της στάθμης, πολλές παράκτιες περιοχές θα βρε-
θούν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα παραπάνω, επηρεάζουν τον τομέα της γεωργίας και 
κάθε μορφής καλλιέργεια. Ειδικότερα, η αμπελουργία με 
την αλλαγή του κλίματος έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές 
τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για παράδειγμα, στη Γερμανία η αύξηση της θερμο-
κρασίας ωρίμασε τα σταφύλια φέτος τρεις εβδομάδες 
νωρίτερα απ’ ότι συνηθίζεται τα τελευταία 30 χρόνια **, ενώ 
στο Βέλγιο, οι αμπελουργοί είδαν το 2018 την παραγωγή 
τους να τετραπλασιάζεται σε σχέση με το 2006. Ακόμα, 
παρατήρησαν ότι παράγουν πλέον κρασιά με περισσό-
τερη λιπαρότητα και μακρύτερη επίγευση σε σύγκριση με 
είκοσι χρόνια πριν***.

Ωστόσο, μπορεί οι βορειότερες χώρες να χαίρονται με 
αυτές τις εξελίξεις και οι Βρετανοί να περηφανεύονται για 
τα ποιοτικά κρασιά που παράγουν, τα νέα για την Ελλάδα 
δεν είναι τόσο ευχάριστα. Κάποιες από τις βασικές συνέ-

* Πηγή: «Κλιματολογικές αλλαγές, οι επιπτώσεις τους 
στην αμπελοκαλλιέργεια και το κρασί», Πρακτικά 

Ημερίδας, 2007, Θεσσαλονίκη

** Πληροφορίες από το Xinhua Net για το Γερμανικό 
Ινστιτούτο Οίνου και τον  Ernst Buescher

*** Πληροφορίες από το Reuters και την δημοσιο-
γράφο Julia Echikson
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πειες της κλιματικής αλλαγής για το ελληνικό κρασί συνοψί-
ζονται παρακάτω:

= Έχει μειωθεί ο βλαστικός κύκλος της αμπέλου δηλαδή η 
περίοδος ανάμεσα στην έκπτυξη οφθαλμού και στον τρύγο 
και αυτό δύναται να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή 
βιομάζας και τη συγκέντρωση των αποθεμάτων των στα-
φυλιών. Αναλυτικότερα, η μετατόπιση του τρύγου νωρίτερα 
μέσα στο καλοκαίρι και η αναμενόμενη ξηρότητα, που επι-
φέρει η αύξηση της θερμοκρασίας, θα περιορίσει τη διαθε-
σιμότητα του νερού και επομένως θα μειώσει την απόδοση 
των αμπελιών. 

= Μία δεύτερη συνέπεια της ανόδου της θερμοκρασίας 
είναι ότι επηρεάζει τη διαδικασία της ωρίμανσης. Η περιε-
κτικότητα των σταφυλιών σε μηλικό οξύ μειώνεται γρήγορα 
ενώ επιταχύνεται η συγκέντρωση των σακχάρων, γεγονός 
που μπορεί να επηρεάσει τις ανθοκυάνες, τον αρωματικό 
χαρακτήρα και το φαινολικό δυναμικό των σταφυλιών δίνο-
ντας ένα κρασί μη ισορροπημένο.

= Μία ακόμη επίπτωση, θετική αυτή τη φορά για τη χώρα 
μας, είναι ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος του ανοιξιάτικου 
παγετού. Ωστόσο, σε βορειότερες περιοχές, όπως είναι το 
Bordeaux της Γαλλίας, λόγω της συντόμευσης του βλαστι-
κού κύκλου της αμπέλου είναι πιθανόν οι βλαστοί να εκτε-
θούν σε ψυχρότερες θερμοκρασίες στους ανοιξιάτικους 
παγετούς.

Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι αισιόδοξη για την 
ανακοπή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και το 
θέμα έχει τεθεί επί τάπητος στα αρμόδια Ύπουργεία και 
Οργανώσεις για την ανεύρεση πιθανών τρόπων αντιμε-
τώπισης των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει στον 
αμπελοοινικό κλάδο.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Μία ακραία επιλογή είναι η μεταφορά των αμπελώ-
νων σε περιοχές με χαμηλότερες θερμοκρασίες. Πρόκει-
ται για μία λύση που θα κοστίσει στους παραγωγούς τόσο 
σε χρόνο όσο και σε χρήμα. Ουσιαστικά, η δημιουργία 
ενός νέου αμπελώνα θα αποτελέσει μία επένδυση που 
θα αποζημιώσει τον αγρότη τα επόμενα χρόνια, όπου η 
άνοδος της θερμοκρασίας θα καταστήσει τον ήδη υπάρ-

χοντα μη αποδοτικό.

Η επόμενη τακτική είναι η φύτευση πιο όψιμων ποι-
κιλιών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, 
η αύξηση της θερμοκρασίας διαταράσσει τόσο την ωρί-
μανση της ράγας και των τανινών του φλοιού όσο και τα 
επίπεδα των σακχάρων και της οξύτητας. Η υψηλή θερ-
μοκρασία μπορεί να ωριμάσει το σταφύλι πιο γρήγορα 
δίνοντας σωστά επίπεδα σακχάρων και οξύτητας αλλά 
με ανώριμες τανίνες. Η υιοθέτηση πιο όψιμων ποικιλιών 
θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση ώστε να παράγο-
νται κρασιά με υψηλή ποιότητα και ισορροπημένο απο-
τέλεσμα αλλά αναπόφευκτα σημαίνει και την αλλαγή της 
τυπικότητας του οίνου που εμπορεύεται μέχρι εκείνη τη 
στιγμή ο παραγωγός.

Μία πιο ήπια μέθοδος ελέγχου του μικροκλίματος του 
αμπελώνα είναι η υιοθέτηση διαφορετικών τεχνικών δια-
χείρισης, όπως είναι οι αλλαγές στην πυκνότητα φύτευσης, 
στη διευθέτηση των φυλλωμάτων, των σειρών και στις 
κλαδευτικές τεχνικές. Για παράδειγμα, η μείωση της ανα-
λογίας φυλλικής επιφάνειας / βάρους καρπού μπορεί να 
καθυστερήσει τη συγκέντρωση των σακχάρων στα σταφύ-
λια*. Ωστόσο, σε περιοχές που παρουσιάζεται αρκετή δια-
θεσιμότητα σε νερό, η μείωση της φυλλικής επιφάνειας θα 
καταστρέψει την ποιότητα των σταφυλιών γιατί θα περιορί-
σει την εξατμισοδιαπνοή του αμπελώνα.

Οι παραπάνω μέθοδοι είναι κάποιες από τις οποίες 
που εφαρμόζονται ήδη για την αντιμετώπιση των αρνητι-
κών συνεπειών της ανόδου της θερμοκρασίας του  περι-
βάλλοντος, με τους αμπελουργούς και τους επιστήμονες 
να ερευνούν ακόμα περισσότερες για το μέλλον. Το περι-
οδικό ΟΙΝΟΛΟΓiΑ μίλησε με ορισμένους από τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους και σας παρουσιάζει τις σκέψεις τους 
για το φαινόμενο, τις μεταβολές που έχουν διαπιστώσει 
στον τρόπο και το χρόνο ωρίμανσης των σταφυλιών και τα 
στρατηγικά τους σχέδια για την αντιμετώπιση. 

* Βλ. περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο με τίτλο 
«Μετάθεση του χρόνου ωρίμανσης των ραγών μέσα 

από τη διαχείριση της φυλλικής επιφάνειας σε σχέση με 
το φορτίο», στο τεύχος 48 της Οινολογίας, σελ.14

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ!



Γεωπονίας Τμήμα, ΑΠΘ

Ο κ. Κουνδουράς Στέφανος (αναπληρωτής καθηγητής 
Αμπελουργίας) μας απάντησε ότι το εργαστήριο αμπε-
λουργίας του ΑΠΘ που εργάζεται ο ίδιος μαζί με τον τομέα 
Μετερεωλογίας και Κλιματολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου 
διεξάγουν εδώ και πέντε χρόνια μελέτη για την αλλαγή του 
κλίματος και τις επιπτώσεις της στο κομμάτι του αμπελιού 
και του οίνου. Μας αναφέρει ότι το φαινόμενο της κλιματι-
κής αλλαγής παρατηρείται τα τελευταία σαράντα χρόνια. 
Ωστόσο, δεδομένα αμπελουργικά σε διαθεσιμότητα υπάρ-
χουν κυρίως από το 2000 και μετά. Συγκεκριμένα, μας 
επισημαίνει τη μετατόπιση της ημερολογιακής ωρίμανσης 
μέχρι και 15 μέρες νωρίτερα. Έπειτα, μας τονίζει ότι πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και οι καταναλωτικές συνήθειες, όπου 
φαίνεται μία προτίμηση σε κρασιά πιο υψηλόβαθμα σε 
αλκοόλ η οποία μπορεί εν μέρει να εξηγεί το λόγο για τον 
οποίο δεν παρατηρούνται πάντοτε μετατοπίσεις στην ημε-
ρομηνία του τρυγητού. Ο κ. Κουνδουράς θεωρεί ότι εκείνο 
που καθορίζει πόσο μεγάλος θα είναι ο αντίκτυπος της 
κλιματικής αλλαγής σε κάθε ζώνη είναι το ζευγάρι περιοχή 
- ποικιλία. Για παράδειγμα, οι ποικιλίες μέσης και πρώιμης 
ωρίμανσης δείχνουν να πλήττονται περισσότερο. Μια ποι-
κιλία, όπως είναι η Ντεμπίνα στη Ζίτσα και το Μοσχοφίλερο 
στη Μαντινεία, που αργούν συνήθως να ωριμάσουν, πιθα-

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Έχετε λάβει ενημέρωση από κάποια υπηρεσία όπως 
είναι το Υπουργείο ή η Διεύθυνση Γεωργίας για τις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία;

2. Έχετε διαπιστώσει κάποια μεταβολή στο χρόνο ωρί-
μανσης των σταφυλιών; Αν ναι, πριν από πόσα χρόνια 

ξεκίνησε;

3. Ποιές ποικιλίες (ξενικές - ελληνικές) δείχνουν να έχουν 
αλλάξει συμπεριφορά;

4. Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε το φαινόμενο; Με 
αλλαγή καλλιέγειας; Με επιλογή διαφορετικού τρόπου 

διαχείρισης του αμπελώνα;

5. Εσείς έχετε προβεί σε κάποια αλλαγή;  Αν ναι, σε ποια;



ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ // 32

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ!

νότατα θα ευνοηθούν από αυτές τις αλλαγές. Παράλληλα, 
μας βεβαιώνει ότι οι ξενικές ποικιλίες είναι πιο επιρρεπείς και 
γίνονται ακόμα πιο πρώιμες. Μία από τις επόμενες εργασίες 
που θα ασχοληθεί ο κ. Κουνδουράς είναι η μελέτη των επι-
πτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιότητα των οίνων. 
Μια πρώτη εικόνα είναι ότι στις ελληνικές ποικιλίες δεν έχουμε 
τόσο έντονες αρνητικές επιδράσεις σε σχέση με τις διεθνείς. 
Βέβαια, σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και στη βελτίωση 
των καλλιεργητικών τεχνικών και των μεθόδων οινοποίησης. 
Τέλος, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ενδείκνυ-
ται η μείωση της φυλλικής επιφάνειας για επιβράδυνση της 
ωρίμανσης, η χρήση αντιδιαπνευστικών ουσιών, η φύτευση 
όψιμων ποικιλιών, η χρήση ανθεκτικών υποκειμένων και 
δικτύων σκίασης καθώς και διάφορες άλλες αλλαγές στη δια-
χείριση του αμπελώνα.

Αλεξάκη Οινοποιείο

Στο Οινοποιείο Αλεξάκη μας τόνισαν ότι έχει διαπιστωθεί 
μία μεταβολή στο χρόνο ωρίμανσης των σταφυλιών από το 
2016 με τις ξενικές ποικιλίες κυρίως να έχουν αλλάξει συμπε-
ριφορά. Οι τεχνικές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν αφο-
ρούν στον διαφορετικό τρόπο διαχείρισης του αμπελώνα. 
Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η άρδευση, η σε μικρότερη 
ένταση καλλιέργεια του εδάφους, η διαφορετική διαχείριση 
φυλλώματος και η κλωνική επιλογή. Τέλος, μας πληροφόρη-
σαν ότι, όσον αφορά το μεσοκλίμα της περιοχής που ανήκουν 
(Περίδι Μετόχι Ηράκλειο - Αμπελουργική Ζώνη ΠΟΠ Χάνδακα 
- Candia), έχει μετατοπιστεί το χρονικό διάστημα που ωριμά-
ζει το σταφύλι κατά 20 - 25 ημέρες νωρίτερα, οι βροχοπτώσεις 
έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 50% και η μέση θερμοκρασία 
έχει αυξηθεί κατά μέσο όρο 1oC.

Γαία Οινοποιητική

Ο κ. Καράτσαλος Λέων (γεωπόνος και συνιδιοκτήτης) μας 
επισημαίνει ότι η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην καλ-
λιέργεια της αμπέλου είναι προς το παρόν ασαφής και όχι 
επιστημονικά προσδιορισμένη. Ιδιαίτερα, ο αμπελώνας της 
Σαντορίνης καθώς ζει σε πολύ οριακές κλιματολογικές συνθή-
κες για το αμπέλι, είναι πιο ευαίσθητος στην έλλειψη νερού με 
αποτέλεσμα να βλέπουν σημαντική μείωση των παραγόμε-
νων σταφυλιών τα τελευταία χρόνια. Για τη ζώνη της Νεμέας, 
ο τρύγος τα τελευταία χρόνια έχει πρωιμίσει κατά 5 - 8 ημέρες, 
χωρίς όμως να υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η κλιμα-
τική αλλαγή είναι υπεύθυνη. Αναφέρει επίσης, ότι πιθανόν να 
υπάρχουν κάποιες μελέτες που να μην τις γνωρίζει ο ίδιος. Εν 

κατακλείδι, τονίζει ότι εκείνοι από τη μεριά τους προσπαθούν 
να βελτιώνουν συνεχώς τους αμπελώνες τους και καταδει-
κνύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει αρκετή ερευνητική δουλειά 
γύρω από τις ποικιλίες, γεγονός που αποδυναμώνει την ικα-
νότητα της Ελλάδας να προετοιμαστεί για την πιθανή επερχό-
μενη κλιματική αλλαγή. 

Γεροβασιλείου Κτήμα 

Η κ. Παπαδάκη Αλεξάνδρα (χημικός οινολόγος) παρατη-
ρεί μία τάση για πιο πρώιμους τρύγους με αποκορύφωμα τη 
φετινή χρονιά. Οι ελληνικές ποικιλίες είναι εκείνες που προ-
σαρμόζονται καλύτερα στις κλιματικές αλλαγές ενώ οι γαλλι-
κές (Sauvignon Blanc, Viognier, Chardonnay) είναι εκείνες 
που ωριμάζουν γρηγορότερα. Ακολουθούν, από τις λευκές, η 
Μαλαγουζιά και το Ασύρτικο με τελευταίες τις ελληνικές ερυ-
θρές (Λημνιό, Μαυρούδι, Μαυροτράγανο και Ξινόμαυρο). 
Ακολούθως, ο κ. Γεροβασιλείου Αργύρης (οινολόγος και 
ένας εκ των ιδιοκτητών του Κτήματος Γεροβασιλείου) πρό-
σθεσε ότι ο βλαστικός κύκλος είναι ο ίδιος, όσον αφορά τις 
μέρες απλά ξεκινά πιο νωρίς κάτι που παρατηρείται πιο 
έντονα την τελευταία πενταετία. Ακόμα, διαπιστώνεται ότι 
η τεχνολογική ωρίμανση διαφέρει αρκετά ορισμένες φορές 
από τη φαινολική ιδιαίτερα για την ποικιλία Syrah δηλαδή ενώ 
έχουμε ένα ώριμο σταφύλι πλούσιο σε σάκχαρα δεν είναι 
τόσο ώριμη η φλούδα. Ο κ. Γεροβασιλείου ισχυρίζεται ότι η 
επέμβαση στη φυλλική επιφάνεια είναι ένας ήπιος τρόπος 
αντιμετώπισης είτε με την αφαίρεση που μειώνει τη φωτο-
σύνθεση και κατά συνέπεια την υψηλή σακχαροποίηση είτε 
αφήνοντας πολλά φύλλα πετυχαίνοντας το ίδιο αποτέλεσμα 
λόγω της μεγαλύτερης διαπνοής. Άλλοι τρόποι είναι το πότι-
σμα και ο αριθμός των ματιών που μπορούν να αφήσουν για 
να στρεσάρουν το αμπέλι. Ωστόσο, τόνισε ότι μια πιο μόνιμη 
λύση είναι η υιοθέτηση πιο όψιμων ποικιλιών χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι θα επιχειρήσουν να αλλάξουν ένα παραδοσιακό 
blend. Τέλος, μας πληροφόρησε ότι στον ενιαίο ιδιόκτητο 
αμπελώνα τους υπάρχει ήδη ένας μετεωρολογικός σταθμός 
που συλλέγει στατιστικά δεδομένα και αναμένεται να προ-
στεθούν τη φετινή χρονιά τουλάχιστον άλλοι δύο με αρκετούς 
αισθητήρες, ώστε να παρακολουθείται το υδατικό στρες σε 
κάθε αμπελοτεμάχιο και να υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που δύνανται να ανακύψουν.

Διαμαντάκη Οινοποιείο

Στο Οινοποιείο Διαμαντάκη μας απάντησαν ότι τα τελευταία 



δέκα χρόνια παρατηρούν μία ποικιλία στο χρόνο ωρίμαν-
σης, με πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι γενικά ο χρόνος του 
τρύγου έρχεται κάπως νωρίτερα σε σχέση με το παρελθόν. 
Μας τονίζουν ότι αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι οι ήπιοι 
χειμώνες με τις λίγες βροχοπτώσεις και οι βροχές την εποχή 
του καλοκαιριού (Ιούνιος - Ιούλιος). Μας επισημαίνουν ότι οι 
ξενικές ποικιλίες είναι εκείνες που έχουν αλλάξει συμπερι-
φορά σε μεγαλύτερο βαθμό. Αντίθετα, οι τοπικές ποικιλίες, 
κυρίως οι λευκές, παρόλα τα «περίεργα φαινόμενα» έδειξαν 
καλή συμπεριφορά τόσο στα αρωματικά τους όσο και στη 
διατήρηση της οξύτητάς τους. Τέλος, για το μεσοκλίμα της 
περιοχής (Κάτω Ασίτες Ηράκλειο - Αμπελουργική Ζώνη ΠΟΠ 
Δαφνές), η γενικότερη εικόνα που παρατηρείται είναι οι ηπι-
ότεροι χειμώνες, η βλάστηση που έρχεται νωρίτερα από το 
σύνηθες και τα νερά της βροχής που είναι λιγότερα, με αποτέ-
λεσμα να έχουν πρωιμότερες χρονιές ενώ κάποιες υποπεριο-
χές στη ζώνη τους αντιμετωπίζουν και φαινόμενα λειψυδρίας.

ΕΝΟΑΒΕ

Ο κ. Αλμπάνης Γιάννης (διευθυντής), μας ανέφερε ότι 
δεν υπάρχει κάποιο επίσημο έγγραφο για το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Αν και δεν έχει άμεση επαφή με αμπελώνες, γνωρίζει 
ότι η παρουσία του φαινομένου έχει γίνει αισθητή τα τελευταία 
5 χρόνια με την πρώιμη ωρίμανση των σταφυλιών και την 
έκθεση τους είτε σε πιο βροχερά είτε σε πιο ξηρά καλοκαίρια 
που «σοκάρουν» το σταφύλι. Το κάθε οινοποιείο ανάλογα με 
την περιοχή που βρίσκεται και το πρόβλημα που αντιμετω-
πίζει οφείλει να υιοθετήσει διαφορετικές τεχνικές για να μπο-
ρέσει να λύσει το πρόβλημα. Πρόκειται για αποφάσεις που 
χρειάζονται σκέψη και προγραμματισμό και επαφίενται στο 

στρατηγικό σχεδιασμό της κάθε εταιρείας.

Ευφροσύνη Οινοποιείο

Στο Οινοποιείο Ευφροσύνη μας ενημέρωσαν ότι όλες οι 
ποικιλίες ωριμάζουν πέντε με δέκα μέρες νωρίτερα. Τονίζουν 
ότι δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξουν καλλιέργεια όμως 
παρακολουθούν τον καιρό και κάνουν κάποιες ενέργειες, 
όπως για παράδειγμα ένα πότισμα τον Ιούνιο και συγκομιδή, 
όταν χρειάζεται. Τέλος, οι παρατηρήσεις τους για το μεσο-
κλίμα της περιοχής που ανήκουν (Κεράσια Ηρακλείου - Αμπε-
λουργική Ζώνη ΠΟΠ Δαφνές) είναι ότι με εξαίρεση τη φετινή 
χρονιά που δεν είχαν καθόλου νότιους ανέμους,  τον Αύγου-
στο κάνει μια μπόρα. Επίσης, το καλοκαίρι «κρατάει» έως 
τα Χριστούγεννα και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα 
μάτια ανοίγουν νωρίς, με αποτέλεσμα να είναι ευάλωτα στον 
παγετό του Μάρτη.

ΚΕΟΣΟΕ

Ο κ. Κορδοπάτης Παρασκευάς (διευθυντής) μας τόνισε ότι 
δεν έχουν ενημερωθεί από το Ύπουργείο, ωστόσο το ζήτημα 
αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και ενάμιση χρόνο στις 
Βρυξέλλες σε όργανα όπως είναι η Copa Cogeca (κεντρική 
εκπρόσωπος των ευρωπαϊκών αγροτικών συνεταιρισμών) 
και φυσικά στην ομάδα πολιτικού διαλόγου που συμμετέχει 
και η Κομισιόν. Μας ανέφερε ότι έχει παρατηρηθεί μία ανομοι-
ογένεια στην ωρίμανση των σταφυλιών σε κάποιες περιοχές 
πιθανότατα λόγω των ακανόνιστων κλιματολογικών συνθη-
κών τα τελευταία τρία με πέντε χρόνια. Όμως, ακόμα και σε 
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αυτήν την περίπτωση οι περιοχές δεν αντιμετωπίζουν κάθε 
χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Συνέχισε, λέγοντας ότι η Κρήτη είναι 
μία από τις περιοχές στην οποία τα τελευταία χρόνια τα κλιμα-
τικά φαινόμενα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή 
σταφυλιών. Αυτό που παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια 
σε γενικότερο επίπεδο είναι οι συχνές βροχοπτώσεις στο 
τέλος Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου. Οι ποικιλίες που φέτος 
αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα είναι εκείνες που 
ωριμάζουν πρώιμα. Συγκεκριμένα, για την Κεντρική και Νότια 
Ελλάδα κυρίως οι ξενικές (Chardonnay, Merlot, Cabernet), 
οι αρωματικές ελληνικές (Μαυροδάφνη και Μοσχάτα) και οι 
επιτραπέζιες (Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα). Για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται διάλογος στην Ευρώπη 
με κεντρική στόχευση την υιοθέτηση υβριδίων. Στην Ελλάδα 
όμως, τα εγκατεστημένα υβρίδια δημιουργούν προβλήματα 
κατά την παραγωγή οίνου, αφού παράγονται ανεπιθύμητες 
οσμές και επικίνδυνα παράγωγα. Τέλος, μας πληροφόρησε 
ότι η ΚΕΟΣΟΕ είναι αντίθετη στη χρησιμοποίηση ειδικών υβρι-
δίων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, με το Ύπουργείο να 
δεσμεύεται πρόσφατα προς την ίδια κατεύθυνση.

Κυρ - Γιάννη Κτήμα
Η κ. Σπινθηροπούλου Χαρούλα (γεωπόνος Α’), διαπιστώ-
νει ότι οι διεθνείς ποικιλίες ωριμάζουν γρηγορότερα εδώ και 
μια δεκαετία σε σχέση με το χρόνο που ωρίμαζαν την προη-
γούμενη. Το Ξινόμαυρο και οι άλλες ελληνικές ποικιλίες που 
καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας ωρι-
μάζουν σακχαρικά γύρω στις πέντε με εφτά μέρες νωρίτερα 
την τελευταία πενταετία, χωρίς να είναι αντίστοιχα φαινολικά 
ώριμες, κυρίως στις πιο ζεστές περιοχές ενώ στις δροσερό-
τερες η ωρίμανση είναι καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. 
Ακόμα, κυρίως οι πρώιμες ποικιλίες και ιδιαίτερα οι πρώιμες 
διεθνείς (Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon) λόγω της αύξη-
σης της μέσης θερμοκρασίας κατά 0,5οC στη Νάουσα την 
τελευταία 20ετία δείχνουν να έχουν επηρεαστεί περισσότερο 
σε σχέση με τις γηγενείς. Ιδιαίτερα, το Merlot είναι εκείνο που 
σοκαρίστηκε περισσότερο. Όμως, στη εσοδεία του 2018, 
που ήταν δροσερότερη, πήγε πολύ καλύτερα σε σχέση για 
παράδειγμα με το Syrah που έδειχνε μέχρι πέρσι καλύτερη 
προσαρμογή. Επομένως, η κ. Σπινθηροπούλου θεωρεί ότι 
μάλλον είμαστε ακόμη σε μεταβατικό στάδιο ως προς αυτό 
που αποκαλούμε κλιματική αλλαγή, που προς το παρόν 
εκφράζεται περισσότερο ως συχνότερη εμφάνιση ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Στη συνέχεια, εικάζει ότι τουλάχιστον 
οι όψιμες ποικιλίες στη Βόρεια Ελλάδα θα μπορούν να καλ-
λιεργηθούν αλλάζοντας είτε τη διαχείριση στον αμπελώνα 

είτε πηγαίνοντας τον σε πιο ψηλά και δροσερά σημεία. Πιθα-
νολογεί ότι μπορεί να χρειαστεί και αλλαγή στο πρωτόκολλο 
οινοποίησης και διαχείρισης μέσα στο οινοποιείο. Συμπλη-
ρώνει ακόμα, ότι δεν είναι καθόλου εύκολη η μετατόπιση των 
αμπελώνων σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οπότε θα πρέπει να 
επικεντρωθούμε στην αλλαγή της διαχείρισης στον αμπε-
λώνα και στο οινοποιείο με όψιμο πράσινο τρύγο, περιορισμό 
των λιπάνσεων και αρδεύσεων, σκληραγώγηση των φυτών, 
διαφορετικά ξεφυλλίσματα, τρυγητό σε διαφορετικά επί-
πεδα ωριμότητας, υποκείμενα που επιμηκύνουν το βλαστικό 
κύκλο, χαμηλότερες θερμοκρασίες ζύμωσης και άλλα. Στο 
Κτήμα Κυρ - Γιάννη τα τελευταία χρόνια εφαρμόζουν πράσινο 
τρύγο στο τέλος του περκασμού, που τον απέφευγαν προη-
γουμένως, για να αντιμετωπίσουν την αύξηση της ζωηρότη-
τας και της παραγωγικότητας των αμπελώνων τους, έχοντας 
φτάσει σε μία κατάσταση ισορροπίας τα φυτά τους. Ακόμα, 
έχουν ξεκινήσει τη συλλογή μόνο των ώριμων τσαμπιών, 
τρυγώντας δύο και τρεις φορές το κάθε αμπελοτόπι και την 
εφαρμογή πειραματικών τεχνικών, όπως το passerillage sur 
souche, τη χρήση καολίνη, το πολύ αυστηρό κορυφολόγημα 
πριν και μετά την άνθηση, τα πρώιμα ξεφυλλίσματα, τη δια-
τήρηση των ταχυφυών στη σταφυλική ζώνη και άλλα σε μια 
προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις απότομες αλλαγές του 
καιρού.

Nico Lazaridi
O κ. Παυλής Σωτήρης (αμπελουργός - οινολόγος, υπεύ-
θυνος πρωτογενούς παραγωγής) μας πληροφόρησε για τη 
συμμετοχή τους σε μια ημερίδα σχετική με το συγκεκριμένο 
θέμα που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο 
στην Δράμα. Μας επισημαίνει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια τα 
σταφύλια ωριμάζουν περίπου δέκα ημέρες πιο νωρίς από ό,τι 
παλαιότερα και αναφέρει ότι σχεδόν όλες οι ποικιλίες δείχνουν 
να έχουν επηρεαστεί, χωρίς ωστόσο να έχει παρατηρήσει 
κάποια επίπτωση στην ποιότητα. Αναγνωρίζοντας τη βαρύ-
νουσα σημασία του φαινομένου  της κλιματικής αλλαγής, 
εκείνοι επέλεξαν να κάνουν αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης 
του αμπελώνα επιλέγοντας το κατάλληλο αγροτεμάχιο, όπου 
γίνεται η φύτευση σύμφωνα με τον προσανατολισμό και τη 
σύσταση του εδάφους και έπειτα ανάλογη προσαρμογή στον 
προγραμματισμό των ποτισμάτων.

Μηλιαράκη Οινοποιείο
Στο οινοποιείο του κ. Μηλιαράκη σημειώνουν ότι οι αλλαγές 



που παρατηρούν δεν αφορούν απαραίτητα το χρόνο ωρί-
μανσης και ειδικότερα την πρωίμιση αλλά περισσότερο μια 
αστάθεια που παρατηρείται από χρόνο σε χρόνο. Στη συνέ-
χεια, μας ενημέρωσαν ότι δεν εντοπίζουν κάποιες μεταβολές 
στη συμπεριφορά των ποικιλιών αλλά κρίνουν σημαντικές για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου της αλλαγής των κλιματο-
λογικών συνθηκών, την προσεκτική επιλογή καλλιέργειας και 
τις αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης του αμπελώνα. Τέλος, για 
το μεσοκλίμα της περιοχής (Πεζά Ηρακλείου, Αμπελουργική 
Ζώνη ΠΟΠ Πεζά) ανέφεραν ότι η αλλαγή επικεντρώνεται στην 
έλλειψη νερού, στην ανομβρία και στην αστάθεια του καιρού 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Vine Nurseries Bakasietas – VNB

O κ. Μπακασιέτας Κωνσταντίνος (γενικός διευθυντής), 
μας αναφέρει ότι έχει διαπιστώσει μεταβολή τόσο στο χρόνο 
έκπτυξης των ποικιλιών της αμπέλου όσο και στο χρόνο ωρί-
μανσης. Η μεταβολή αυτή για την έκπτυξη μπορεί να προσεγ-
γίζει και το μέγεθος της εβδομάδας την τελευταία 20ετία και 

για την ωρίμανση, για την ίδια περίοδο, μπορεί να προσεγγί-
ζει και ένα διάστημα μεγαλύτερο από 10 ημέρες.  Επίσης, οι 
βροχοπτώσεις την τελευταία 20ετία έχουν μειωθεί σε σχέση 
με το διάστημα 1978 - 1998 κατά 75 mm. Ακολούθως, τονίζει 
ότι όλες οι ποικιλίες έχουν αλλάξει συμπεριφορά με τις ξενικές 
που προέρχονται από βόρεια κλίματα να φαίνεται ότι επηρε-
άζονται περισσότερο, αφού γενετικά και αμπελογραφικά είναι 
εξοικειωμένες με κρύα κλίματα. Τέτοια παραδείγματα είναι οι 
ποικιλίες Merlot και Grenache Noir. Για το τέλος, τονίζει ότι το 
φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεταφορά αμπελώ-
νων σε πιο μεγάλα υψόμετρα, χρησιμοποίηση υποκειμένων 
πιο ανθεκτικών στην ξηρασία και πιο εύρωστων, φύτευση 
ποικιλιών με μεγαλύτερο βλαστικό κύκλο, πιο όψιμων στην 
ωρίμανση αλλά και στην έκπτυξη και τέλος με την άρδευση 
αμπελώνων, ώστε να μην γίνονται ξερικοί.

Ντουράκη Οινοποιείο

Στο Οινοποιείο Ντουράκη δεν έχει γίνει κάποια επίσημη ενη-
μέρωση από το Ύπουργείο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία για τις 
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επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία. Μας 
ενημερώνουν ότι υπάρχει μία αισθητή μεταβολή στο χρόνο 
ωρίμανσης των σταφυλιών και ιδιαίτερα μία πρωίμιση. Για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι τεχνικές που προτι-
μούν είναι η επιλογή διαφορετικού τρόπου φύτευσης και δια-
χείρισης του αμπελώνα. Τέλος, η ανομβρία είναι εκείνη που 
παρατηρούν ως αλλαγή στο μεσοκλίμα της περιοχής που 
δραστηριοποιούνται (Αλίκαμπος Αποκορώνου, Χανιά).

Santo Wines
Ο κ. Βαρβαρήγος Νίκος (οινολόγος προϊστάμενος παραγω-
γής) μας ενημέρωσε ότι υπάρχουν αλλαγές στην ωρίμανση 
των σταφυλιών και εξήγησε ότι ιδιαίτερα για το έτος 2018 
αλλά και για το 2016 η έναρξη του τρύγου έγινε περίπου 8 - 
10 ημέρες νωρίτερα από τις 4 Αυγούστου που συνηθιζόταν. 
Μάλιστα, οι μεταβολές είναι αισθητές τόσο για το Ασύρτικο 
όσο και για το Αθήρι και Αηδάνι. Οι σκέψεις για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου περιορίζονται στην αλλαγή των καλ-
λιεργητικών τεχνικών και στην ενίσχυση της άρδευσης που 
θεωρείται πολύ σημαντική. Φυσικά, δεν γίνεται λόγος ούτε για 
υιοθέτηση υβριδίων ούτε για μετατόπιση αμπελώνων καθώς 
το νησί είναι μικρό και δημοφιλές για τις ήδη υπάρχουσες ποι-
κιλίες που εμπορεύεται. 

Σιγάλα Κτήμα
Σύμφωνα με την κ. Τάταρη Θάλεια (αγρονόμο – οινολόγο) 
και το δελτίο Τρύγου 2018, η παρατηρούμενη για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά, μειωμένη απόδοση του σαντορινιού 
αμπελώνα δεν είναι ξένη ως προς την κλιματική αλλαγή. Πιο 
αναλυτικά, το κλίμα της Σαντορίνης κατά την καλλιεργητική 
περίοδο 2017 - 2018 χαρακτηρίστηκε από έναν ήπιο χειμώνα 
και μια θερμή και άνυδρη, με έντονους ανέμους άνοιξη. Το 
καλοκαίρι σκιαγραφείται ως τυπικό νησιώτικο χωρίς καύσω-
νες και συνεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες αλλά με δροσερά 
μελτέμια και χαμηλά όμως επίπεδα υγρασίας, γεγονός που 
συνετέλεσε στο να μην προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα 
ασθενειών στο σταφύλι αλλά οδήγησε σε μικρότερες στρεμ-
ματικές αποδόσεις από αυτές των αρχικών εκτιμήσεων. Τα 
παραπάνω κλιματολογικά φαινόμενα συνετέλεσαν στην 
καθολική πρωίμιση της ωρίμανσης των σταφυλιών κατά 10 
μέρες διατηρώντας την υψηλή ποιότητά τους.

Σκούρα Κτήμα
Η κ. Τραχανή Δήμητρα (οινολόγος) ισχυρίζεται ότι αν και σε 

παγκόσμιο επίπεδο γίνονται συνεχείς έρευνες που αφορούν 
την κλιματική αλλαγή στην αμπελουργία, σε εθνικό επίπεδο 
δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από δημόσιους φορείς επί του 
θέματος αυτού. Ακολούθως, τονίζει ότι σε κάποιες περιπτώ-
σεις παρατηρούμε πρωιμότητα στην ωρίμανση, όπως επίσης 
και σε άλλες περιπτώσεις αμπελώνων έχουμε την απαιτού-
μενη ωριμότητα σε παρόμοιες ημερομηνίες κάθε χρόνο. 
Αυτό που είναι βέβαιο και αποτέλεσμα της κλιματικής αλλα-
γής είναι η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως 
χαλάζι και έντονες βροχοπτώσεις που οδηγούν σε πλημμύ-
ρες, είτε περιόδους μακράς ξηρασίας είτε αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας, όπου τα αμπέλια ξυπνούν νωρίτερα από τη 
χειμερία νάρκη και κινδυνεύουν από παγετούς, είτε αύξηση 
της υγρασίας κυρίως τους ανοιξιάτικους μήνες που οδηγεί σε 
ασθένειες. Σε γενικές γραμμές, ανάλογα με το υψόμετρο και 
τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν κάθε καλλιεργητική 
χρονιά, όλες οι ποικιλίες ελληνικές ή ξένες δείχνουν να αλλά-
ζουν συμπεριφορά. Για την αντιμετώπιση των φαινομένων, 
η κυρία Τραχανή τονίζει ότι η δυνατότητα άρδευσης σε περι-
όδους ξηρασίας αποτελεί σημαντικό εργαλείο στα χέρια του 
παραγωγού. Ακόμη, προσθέτει ότι τα αμπέλια τους βρίσκο-
νται σε ένα τόπο, όπως η Πελοπόννησος, όπου κατά βάση 
είναι μια ορεινή περιοχή με εφτά κορυφές, που φθάνουν τα 
2000 μέτρα και αυτό σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα φύτευ-
σης αμπελώνων σε μεγαλύτερο υψόμετρο κάτι που συμπερι-
λαμβάνεται στους στόχους τους. Επίσης, η χρήση είτε νέων 
κλώνων, είτε διαφορετικών ποικιλιών από τις σημερινές που 
αντέχουν την ξηρασία ή τις υψηλές θερμοκρασίες είναι ανά-
μεσα στις επιλογές του παραγωγού. Τέλος, επισημαίνει ότι οι 
καλλιεργητικές τεχνικές, όπως είναι η διαχείριση του φυλλικού 
τοιχώματος, βοηθούν κι εκείνες στην αντιμετώπιση.

Τσέλεπος Κτήμα
Ο κ. Σμυρνιώτης Παναγιώτης (οινολόγος) αναφέρει μια 
πρώιμη ωρίμανση τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς να είναι 
βέβαιος ότι αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή και ισχυρί-
ζεται ότι όλες οι ποικιλίες έχουν γίνει πιο πρώιμες. Η κ. Κου-
κουλά  Άννα (οινολόγος, εργαστηριακός έλεγχος) προσθέτει 
ότι τα έτη 2015 - 2017, λόγω του καύσωνα, παρατηρήθηκε 
μια πρωιμότητα περίπου μιας εβδομάδας με δέκα ημέρες 
για τις ποικιλίες Μοσχοφίλερο, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Gewürztraminer, Chardonnay. Ωστόσο, το 2018 τα φαινό-
μενα ήταν διαφορετικά με έντονες βροχοπτώσεις που επηρέ-
ασαν, κατά την ωρίμανση, την υγεία των σταφυλιών κι έπειτα 
τον κύκλο του τρύγου, επεκτείνοντάς τον. Ο κ. Σμυρνιώτης 
συνεχίζει λέγοντας ότι τα ξεφυλλίσματα και τα ξεβλαστώματα 





ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ // 38

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ!

είναι πρακτικές που βοηθούν τόσο στην επίτευξη της ωρί-
μανσης όσο και στη βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών. 
Η εφαρμογή τους, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, 
οδηγεί στα βέλτιστα αποτελέσματα. Τέλος σημειώνει ότι η 
άρδευση θα ήταν επιθυμητή σε περιπτώσεις καύσωνα, ο 
οποίος στρεσάρει τα φυτά αλλά η Αρκαδία έχει μείωση στα 
υδάτινα αποθέματα, γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στην 
κλιματική αλλαγή.

Τύρναβος Συνεταιρισμός

Η κ. Παναγιώτου Αναστασία (οινολόγος) μας πληροφό-
ρησε ότι έχουν ενημερωθεί για το ζήτημα από την ΚΕΟΣΟΕ. 
Διαπιστώνει κι εκείνη με τη σειρά της μια αλλαγή στον τρόπο 
και το χρόνο ωρίμανσης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια 
πρωιμότητα τα τελευταία πέντε χρόνια με την ποικιλία Syrah 
να είναι εκείνη που ίσως έχει επηρεαστεί περισσότερο λόγω 
και της αλλαγής του κλίματος. Μας εξηγεί ότι δεν έχει καλή 
ωρίμανση με τις ρώγες στο τέλος να συρρικνώνονται και να 
σταφιδιάζουν. Ακολούθως, μας τονίζει την επιτακτική ανάγκη 
του συντονισμού των οινοποιείων με πανεπιστήμια, ώστε 
να ερευνηθούν τρόποι αντιμετώπισης των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στο κρασί. Για το τέλος, μας ενημέρωσε 
ότι έχουν προχωρήσει σε μία τέτοια συνεργασία με το τμήμα 
αμπελουργίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
όμως βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο χωρίς κάποια 
πειραματική δοκιμή.

Φασουλή Φυτώρια

Ο κ. Κανάκης Γιάννης (γεωπόνος οινολόγος Msc) μας 
ενημέρωσε ότι έχουν γίνει ημερίδες και συνέδρια στα οποία 
συμμετέχει το Ύπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
οι κατά τόπους ΔΑΟΚ με θέμα τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής στην αμπελουργία. Συνεχίζει λέγοντας ότι υπάρχει 
μια σαφής τάση πρωίμισης του χρόνου ωρίμανσης σε 
όλες τις ποικιλίες που φαίνεται να ξεκίνησε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990. Μια πρώτη επίδραση της κλιματικής 
αλλαγής είναι στα φαινολογικά στάδια με κατάληξη την 
πρωίμιση της ωρίμανσης. Ακολούθως, υπάρχει και μεταβολή 
στο περιβάλλον ανάπτυξης ασθενειών και προσβολής 
από εχθρούς της αμπέλου. Οι επιδημίες παρατηρούνται 
πιο συχνά, όπως και το γεγονός ότι οι δευτερεύοντες ή 
μικρότερης σημασίας εχθροί να γίνονται σημαντικοί. Οι 
επιδράσεις αυτές σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι 
μεγαλύτερες, τουλάχιστον ως προς τα φαινολογικά στάδια, 

στις ξενικές ποικιλίες. Εν κατακλείδι, για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου αναφέρει ότι μπορούν να γίνουν τροποποιήσεις 
στη διαχείριση, να ενισχυθεί η άρδευση, όπου είναι δυνατό, 
να τροποποιηθεί η ποικιλιακή σύνθεση ανά αμπελουργική 
περιοχή, να γίνει χρήση, όπου υπάρχουν, κατάλληλων 
κλώνων μιας ποικιλίας και χρησιμοποίηση των κατάλληλων 
ανά περίπτωση υποκειμένων, όπως είναι εκείνα που 
οψιμίζουν την ωρίμανση.

Zoinos Winery

Η κ. Σίντου Ελένη (οινολόγος) γνωρίζει για το φαινόμενο 
από την προσωπική της μελέτη σε διάφορα έντυπα, από 
την ΚΕΟΣΟΕ αλλά και από το συνέδριο Άμπελος 2018 
που διεξήχθη στη Σαντορίνη. Μας αναφέρει ότι η περιοχή 
εδώ και δέκα χρόνια παρουσιάζει μία αισθητή μεταβολή 
στην πορεία της ωρίμανσης. Συνεχίζει λέγοντας ότι παλιό-
τερα οι βροχοπτώσεις άρχιζαν πολλές φορές από τα μέσα 
Αυγούστου και συνέχιζαν έως και το τέλος του Σεπτέμβρη. 
Η περίοδος αυτή είναι η χρονική περίοδος της ωρίμανσης 
των γηγενών ποικιλιών (Ντεμπίνα, Βλάχικο και Μπεκάρι) και 
αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να φτάνουν στον τρύγο με προ-
βλήματα βοτρύτη, λόγω υγρασίας και μη σωστή ωρίμανση 
των σταφυλιών. Μας τονίζει ότι την τελευταία δεκαετία έχουν 
ευνοηθεί στην περιοχή από την αλλαγή του κλίματος καθώς 
ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος, που παλιότερα ήταν έντονο 
φθινόπωρο με βροχές, τώρα είναι καλοκαίρι. Μας επιση-
μαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη πρωίμιση στο Chardonnay, 
μικρότερη πρωίμιση στις γηγενείς και μια καλύτερη ωρί-
μανση στο Cabernet και στο Merlot. Ειδικά, το Cabernet 
και το Merlot, αντιμετώπιζαν παλιότερα πρόβλημα στην 
ωρίμανση ενώ τώρα όχι και σ’ αυτό συνέβαλε και το γεγο-
νός ότι το χειμώνα υπάρχει περισσότερη ηλιοφάνεια. Σε 
γενικότερο πλαίσιο, τονίζει ότι οι ξενικές ποικιλίες έχουν μια 
μεγαλύτερη πρωίμιση και καλύτερη ωρίμανση ενώ οι γηγε-
νείς μικρότερη. Μέριμνα τους είναι να γίνονται οι αναμπελώ-
σεις σε περιοχές με ιδανικά εδαφολογικά χαρακτηριστικά και 
τον καλύτερο δυνατό προσανατολισμό στον ήλιο. Ακόμα, 
μας ενημερώνει ότι επεμβαίνουν στο φυλλικό σύστημα 
και αντιμετωπίζουν τα παράσιτα αλλά τα τελευταία αποτε-
λούν μέρος της γενικότερης καλλιεργητικής φροντίδας. Η κ. 
Σίντου έκλεισε την επικοινωνία μας λέγοντας ότι η Ντεμπίνα 
είναι μια ευνοημένη ποικιλία από την κλιματική αλλαγή κι 
ενώ υπήρχε αρχικά η ιδέα για υιοθέτηση πιο πρώιμων 
κλώνων της ίδιας ποικιλίας ή άλλων πρώιμων καλλιεργειών, 
τώρα πια έχει εγκαταλειφθεί.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΟΙΝΟΛΟΓiA

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΗΛ. 23310 91362 | EMAIL: info@taralas.gr | WEBSITE: www.taralas.gr

Ο κ. Κανελλακόπουλος Χρήστος (σύμβουλος οινολό-
γος στην περιοχή των Κυκλάδων) δεν έχει ενημερωθεί 
επίσημα επί του θέματος. Ωστόσο, γνωρίζει το πρόβλημα 
από την προσωπική του έρευνα και συγκεκριμένα από 
την παρακολούθηση του συνεδρίου Άμπελος 2018, που 
έλαβε χώρα στη Σαντορίνη με κεντρικό ομιλητή τον κύριο 
Σταυρακάκη, ομότιμο καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών αλλά και από σχετικές ομιλίες που έχει 
παρευρεθεί στο Bordeaux και στο Montpellier της Γαλ-
λίας. Η εμπειρία του αφορά κυρίως τον κυκλαδικό χώρο 
και μας αναφέρει ότι από τα τέλη της δεκαετίας 90 και τις 
αρχές της επόμενης σταδιακά παρατηρήθηκε να ξεκινά 
ο τρύγος νωρίτερα σε σύγκριση με παλιότερες χρονιές. 
Ακόμα, μας πληροφορεί ότι οι αρωματικές ποικιλίες χρει-
άζονται ψυχρά περιβάλλοντα για να αποδώσουν στο 
μέγιστο αλλά πιθανότατα η αλλοίωση του αρωματικού 
χαρακτήρα να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες πέραν 
της αύξησης της  μέσης θερμοκρασίας στο περιβάλλον. 
Στη συνέχεια, μας επισημαίνει ότι οι ελληνικές ποικιλίες 
φαίνεται να είναι συνηθισμένες σε ξηροθερμικά περιβάλλο-
ντα, ωστόσο μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην ποσότητα 
και στο προφίλ του κρασιού. Μας τονίζει ότι είναι σημα-
ντικό να ερευνηθεί το θέμα της άρδευσης. Ο κ. Κανελλα-
κόπουλος μας αναφέρει ότι στο οινοποιείο της Σαντορίνης 
που συνεργάζεται σκέφτονται να ανανεώσουν τα αμπέ-
λια καθώς ένα νέο αμπέλι αντέχει περισσότερο. Επίσης, 
να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στους αμπελώνες 
κάτι που θα βοηθήσει το μικροκλίμα του αμπελιού. Πιο 
αναλυτικά, γεμίζοντας τα κενά που δημιουργήθηκαν από 

φυτά που ξεράθηκαν και γέρασαν όχι μόνο θα βοηθηθεί 
η παραγωγή αλλά το φυτό και οι ρίζες του θα συγκρατούν 
μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Έτσι, το γενικότερο υδατικό 
δυναμικό θα μένει περισσότερο στο αμπέλι. Η τελευταία 
μέθοδος δεν έχει να κάνει τόσο με την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής αλλά θα βοηθήσει γιατί θα δημιουργη-
θεί μία σκίαση με αυτήν την πύκνωση.

ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ. ΑΥΤΟΥΣΙΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΒΡΕΙΤΕ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

www.oinologia.gr/climate
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Σε τι οφείλεται η ύπαρξή του και πως μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτόν

ΤΖΕΛΑ ΒΕΚΙΟΥ
Οινολόγος

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μια σημαντική διάσταση του χαρακτήρα των κρα-
σιών είναι αυτή του αρώματος. Οι ερευνητές έχουν 

στραφεί  με ενδιαφέρον στον χαρακτήρα που από οινο-
παραγωγούς, αλλά και γευσιγνώστες, περιγράφεται ως 
«πράσινος». Τα πειράματα που κατά καιρούς έγιναν, 
συμπεριλάμβαναν, κατά την παραγωγή, την συμμετοχή 
των σκληρών μερών του σταφυλιού (κοτσάνια) των φύλων 
και όχι μόνο των ραγών. Επίσης μια άλλη διάσταση που 
ερευνήθηκε είναι αυτό της επίπτωσης των φυτών (π.χ. 
δένδρα) που γειτονεύουν με τους αμπελώνες.

Οι έρευνες αυτές είχαν ως στόχο τόσο την διαπίστωση 
της προέλευσης του «πράσινου» χαρακτήρα όσο και τον 
καθορισμό της παραγωγικής διαδικασίας που θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε κρασιά απαλλαγμένα αυτού.

Από μια τεχνική άποψη ήταν μια πρόκληση να προσδιο-
ριστεί ο όρος «πράσινος» καθώς οι οινοπαραγωγοί απέδιδαν 
με διαφορετική περιγραφή πως, κατ’ αυτούς, ένα κρασί ήταν 
«πράσινο». Για ορισμένους «πράσινο» σημαίνει «χορτώδες» 
ή «φυτικό». Για κάποιους άλλους σημαίνει «πράσινο πιπέρι», 
«άρωμα σπαραγγιού», «ψημένο λαχανικό» ή «χαμηλής έντα-
σης φρουτώδες» άρωμα συνδυαστικά με υψηλή οξύτητα και 
τανικότητα. Επίσης για κάποιους ο όρος είναι πιο κοντά σε μια 
γευστική αίσθηση, και όχι αρωματική, και που περιγράφουν 
ως «πράσινες τανίνες». Κάποιοι άλλοι οινοπαραγωγοί για 
να περιγράψουν αυτά τα κρασιά χρησιμοποιούν τους όρους 
«μέντα» και «ευκάλυπτος». Και ενώ σε κάποια ανώριμα 
(άγουρα) φρούτα μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, π.χ. στα 
άγουρα μήλα η υψηλή οξύτητα και χαμηλή περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα συσχετίζεται με τον «πράσινο» χαρακτήρα, δεν γίνε-
ται το ίδιο εύκολα αντιληπτή με τα κρασιά.

Πειραματικά

Σε μια ερευνητική εργασία που έγινε στην Αυστρα-
λία, αναζητήθηκαν και αναλύθηκαν εμπορικά κρασιά που 
παρουσίαζαν αυτόν το ελάττωμα. Έγινε έτσι μια προσπά-
θεια να βρεθεί η σύνδεση μεταξύ του οργανοληπτικού χαρα-
κτήρα και των υπεύθυνων για αυτό χημικών ενώσεων.

Στην ερευνητική αυτή εργασία συγκεντρώθηκαν 40 
κρασιά της ποικιλίας Cabernet Sauvignon και 60 Syrah / Shiraz 
από διαφορετικές περιοχές που προηγούμενες εμπειρίες 
είχαν δείξει ότι διέθεταν αυτό το χαρακτήρα. Κατά τις γευστι-
κές δοκιμές που ακολούθησαν επιλέχθηκαν 18 κρασιά από 
την κάθε ποικιλία που εμφάνιζαν μια ποικιλία διαφορετικών 
περιγραφών του όρου «πράσινο». Επίσης επιλέχθηκαν και 
κάποια κρασιά που δεν είχαν αυτό τον χαρακτήρα και που 
ήταν τα δείγματα αναφοράς (μάρτυρες) για την έρευνα. Κατό-
πιν, σε εξειδικευμένους δοκιμαστές ζητήθηκε να περιγρά-
ψουν τα κρασιά και να τα τοποθετήσουν σε ένα φύλο χαρτί 
(60 εκ. x 90 εκ.) κάνοντας έτσι μια δισδιάστατη χαρτογρά-
φηση. Οι δύο ποικιλίες δοκιμάστηκαν χωριστά και τα συμπε-
ράσματα αποτυπώθηκαν σε διαφορετικές παραστάσεις.

Από το Cabernet Sauvignon οι περιγραφικοί όροι που 
δόθηκαν από τους δοκιμαστές ήταν: «πράσινο κοτσάνι», 
«φρέσκια χλόη», «ευκάλυπτος» και «φυτικό» στο άρωμα 
και «πράσινο κοτσάνι» και «μέντα / χόρτο» στο στόμα. 
Επίσης στο στόμα δόθηκαν και οι όροι «οξύτητα», «στυπτι-
κότητα», «πίκρα». Η χαρτογράφηση έδωσε 121 παρατη-
ρήσεις (περιγραφές) εκ των οποίων 18 συνδέονται με τον 
«πράσινο» χαρακτήρα.
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Μελετώντας τον χάρτη, διαπιστώθηκε ότι τα κρασιά 
που βρίσκονταν στην δεξιά πλευρά ήταν «ώριμα», με 
«γεμάτο σώμα», «πυκνά», με «δομή» και «ώριμες τανί-
νες». Αντίθετα τα κρασιά που βρέθηκαν στην αριστερή 
πλευρά του χάρτη ήταν «φυλλώδη», «χορτώδη» με αρώ-
ματα από «σπαράγγια», «πιπεριά» και χαμηλό «φρου-
τώδες». Από την χημική ανάλυση βρέθηκε ότι αυτά είχαν 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε διμεθυλο-σουλφίδιο και σε 
2-ισοβουτυλο-3-μεθοξυπυραζίνη, δύο ενώσεις που είναι 
γνωστό ότι συνδέονται με αυτόν τον χαρακτήρα.

Αν και οι πυραζίνες - κυρίως οι μεθοξυπυραζίνες 
- δεν είναι οι μοναδικές ουσίες που ευθύνονται για τον 
«πράσινο» χαρακτήρα, ωστόσο είναι οι κυριότερες και 
οι γνώσεις μας για αυτές βρίσκονται τώρα σε αρκετά ικα-
νοποιητικό επίπεδο, απαντώνται δε αρκετά συχνά στην 
φύση. Στα σταφύλια υπάρχουν σε μικρές ποσότητες και 
μέχρι πριν από λίγο ήταν, για αυτό το λόγο, δύσκολο να 
ανιχνευθούν χημικά. Το κατώφλι αντίληψής τους στα κόκ-
κινα κρασιά, ειδικά στα Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc και Merlot έχει υπολογιστεί ότι είναι εξαιρετικά 
χαμηλό, στα 10 – 15 ppt (parts per trillion). Αλλά μέσα από 
αυτή την περιεκτικότητα συμμετέχουν στην διαμόρφωση 
του αρωματικού χαρακτήρα με μια δυσάρεστη διάσταση.

Η περιεκτικότητα των κρασιών σε μεθοξυπυραζίνες έχει 
αποδειχθεί ότι συνδέεται στενά με τον βαθμό ωριμότητας 
των σταφυλιών καθώς και με την ποικιλία. Κατόπιν τούτου, 
η ύπαρξη υψηλών συγκεντρώσεων πυραζινών στο κρασί 
αποδίδεται στην ανεπαρκή ωριμότητα των σταφυλιών.

Για τα κρασιά της ποικιλίας Shiraz / Syrah προέκυψαν 
αρκετά όμοια συμπεράσματα, αν και ο «φυτικός» χαρα-
κτήρας συνδέθηκε με τα κρασιά που είχαν υψηλότερη 
περιεκτικότητα σε διμεθυλο-σουλφίδιο. Οι δοκιμαστές τα 
περιέγραψαν ως «πράσινα», «σκληρά» με «σκληρές τανί-
νες» αλλά συχνά αυτές οι περιγραφές συνδέονταν περισ-
σότερο με αρωματικά ερεθίσματα και κάποιες φορές με την 
υψηλή οξύτητα παρά με την δομή αυτών των κρασιών. Αξι-
οσημείωτο είναι ότι τα κρασιά που περιγράφηκαν να έχουν 
«κοτσάνια / τσάμπουρα» είχαν επίσης υψηλή περιεκτικότητα 
σε 2-ισοβουτυλο-3-μεθοξυπυραζίνη, κάτι που συνήθως δεν 
θεωρείται ένα χαρακτηριστικό της ποικιλίας αυτής. Μάλλον 
όμως αυτό οφείλεται στο ότι κατά την ζύμωση χρησιμοποιή-
θηκε ολόκληρο το σταφύλι, χωρίς προηγούμενο εκραγισμό.

Το διμεθυλο-σουλφίδιο είναι μια ένωση του θείου που 
η ύπαρξή της έχει διαπιστωθεί σε πολυάριθμα τρόφιμα 
και ποτά. Επίσης απαντάται και στο κρασί όπου σχημα-
τίζεται από τους ζυμομύκητες όταν στο περιβάλλον δεν 
υπάρχει επαρκής ποσότητα αζώτου. Μπορεί να επηρεάσει 
το άρωμα τόσο θετικά όσο και αρνητικά, ανάλογα με την 
συγκέντρωση αλλά και τον τύπο του κρασιού. Το κατώ-
φλι αντίληψης κυμαίνεται μεταξύ 10 μg/l και 160 μg/l στα 
κρασιά με μια μεγάλη γκάμα οσμών (τρούφα, λάχανο, 
φυτικότητα, δάσος, πράσινη ελιά, σκόρδο κ.α.). 

Έρευνες έδειξαν (Γαλλία, Ισπανία, Αυστραλία) ότι η 
παρουσία του διμεθυλο-σουλφιδίου ως ενισχυτής των 
φρουτωδών αρωμάτων. Σε συνδυασμό με την β-δαμα-
σκηνόνη και αιθυλικούς εστέρες ενισχύει τα φρουτώδη 
αρώματα, αντίθετα σε συνδυασμό με τις μεθιονόλη και 
εξαν-1-όλη προσδίδει φυτικές νότες.

Ζύμωση με ολόκληρο σταφύλι

Καθώς τα τελευταία χρόνια ακολουθείται μια παραγωγική 
διαδικασία που περιλαμβάνει, προζυμωτική εκχύλιση αλλά 
και ζύμωση με ολόκληρο το σταφύλι οι ερευνητές προχώρη-
σαν σε μια δοκιμαστική οινοποίηση. Μια ποσότητα (100 Kg) 
σταφυλιών της ποικιλίας Shiraz / Syrah συλλέχτηκε χειρω-
νακτικά και αποραγίστηκαν με προσοχή. Η οινοποίηση που 
ακολούθησε περιλάμβανε τις πιο κάτω παραλλαγές: 

=Ζύμωση με ολόκληρη την ρόγα
=Ζύμωση με ρόγες και κοτσάνια
=Ζύμωση με ρόγες και ποδίσκους
=Ζύμωση με ρόγες και φύλλα

Τα κρασιά που προέκυψαν δοκιμάστηκαν και αναλύ-
θηκαν. Βρέθηκε ότι τα φύλλα έχουν πολύ μικρή επίπτωση 
στον πράσινο χαρακτήρα, είχαν υψηλότερη περιεκτικό-
τητα σε εστέρες που άλλοι ερευνητές είχαν δείξει ότι μετα-
τρέπονται σε «αρωματικούς» οξικούς εστέρες. Αντίθετα 
η προσθήκη κοτσανιών επέφερε αύξηση της χρωματικής 
έντασης, της στυπτικότητας και της οξύτητας. Επίσης εντά-
θηκε ο πράσινος χαρακτήρας ενώ περιορίστηκε ο φρου-
τώδης και ο ερυθρών φρούτων χαρακτήρας. Ως προς την 
περιεκτικότητα σε 2-ισοβουτυλ-3-μεθοξυπυραζίνη βρέθηκε 
σε υψηλές συγκεντρώσεις. Η τρίτη παραλλαγή (ρόγες και 
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ποδίσκοι) ελάχιστα αύξησαν τον πράσινο χαρακτήρα.

Σε μια άλλη έρευνα διαπιστώθηκε ότι όλες οι πυραζίνες 
απελευθερώθηκαν μέσα στο γλεύκος, μετά τον εκραγισμό, 
αρκετά σύντομα, μέσα σε 24 ώρες και πριν την έναρξη 
της αλκοολικής ζύμωσης. Αυτή αποτελεί μια ένδειξη του 
υψηλού βαθμού εκχύλισης της μεθοξυπυραζίνης. Η τελική 
περιεκτικότητα του κρασιού μετά την ζύμωση, δεν άλλαξε 
και ήταν ανεξάρτητη από τον χρόνο της εκχύλισης. 

Αυξημένες περιεκτικότητες παρουσίασαν τα κρασιά των 
πιέσεων. Η εξήγηση είναι ότι αρκετά μεγάλο κλάσμα μεθοξυ-
πυραζίνης παραμένει μέσα στους φλοιούς και εξάγεται μετά 
την πίεση.

Μια άλλη διαπίστωση μετά από τις έρευνες είναι ότι η 
περιεκτικότητα των μεθοξυπραζινών δεν περιορίζεται κατά 
την παλαίωση και συνεπώς δεν αποτελεί μια σωστή στρα-
τηγική η παλαίωση σε φιάλη, με στόχο να περιορίσει των 
«πράσινο χαρακτήρα».

Ο περιβάλλον χώρος

Παλαιότερες έρευνες είχαν δείξει ότι ο χαρακτήρα της 
«μέντας» και του «ευκάλυπτου» μπορούσαν να μετα-
φερθούν στο γλεύκος από τα δένδρα που βρίσκονταν σε 
κοντινή απόσταση από τον αμπελώνα. Κυρίως αυτό οφεί-
λεται σε καρπούς ή φύλλα από τα δένδρα που έπεφταν και 
μεταφέρονταν μαζί με τα σταφύλια στις δεξαμενές ζύμωσης. 
Προκειμένου να επιβεβαιώσουν τις διαπιστώσεις αυτές και 

να τις επεκτείνουν προχώρησαν στο ακόλουθο πείραμα. 
Από τρεις αμπελώνες σε διαφορετικές τοποθεσίες με διαφο-
ρετική ποικιλιακή σύνθεση (Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
Siraz) συλλέχθηκαν σταφύλια από σειρές που βρίσκο-
νται κοντά σε δένδρα και σταφύλια από απομακρυσμένες 
σειρές. Σε ένα μέρος από τα σταφύλια της δεύτερης περί-
πτωσης προστέθηκαν φύλλα από τα γειτονικά δένδρα. 

Όπως και στην περίπτωση με τον ευκάλυπτο, τα στα-
φύλια που προέρχονταν από τις ακρινές σειρές βρέθηκε 
να έχουν «σκουπίδια» από τα δένδρα (πευκοβελόνες κ.α.). 
Ο οργανοληπτικός έλεγχος δεν έδειξε μια ξεκάθαρη σχέση 
μεταξύ του πράσινου χαρακτήρα και των δένδρων. Αν και 
τα σταφύλια που προέρχονταν από τις σειρές κοντά στα 
δένδρα παρουσίαζαν κάποιες νότες «πράσινου / πεύκου». 
Αντίστοιχα τα κρασιά από τις απομακρυσμένες σειρές είχαν 
σε μικρότερο βαθμό αυτό τον χαρακτήρα. Τέλος ως συμπέ-
ρασμα φαίνεται ότι για κάποιου τύπου «πράσινου» χαρα-
κτήρα υπάρχει κάποια σχέση με την γειτνίαση με τα δένδρα.

Συμπεράσματα

Αυτές οι έρευνες σχετικά με την «πράσινη» γεύση 
έδωσαν πολύτιμα αποτελέσματα για τους αμπελοκαλλι-
εργητές και τους οινοπαραγωγούς. Το πιο αξιοσημείωτο 
ήταν η παρατήρηση ότι η 2-ισοβουτυλ-3-μεθοξυπυραζίνη 
μπορεί να βρεθεί σε σημαντικά επίπεδα στους οίνους 
Shiraz, μια ποικιλία που δεν εθεωρείτο ικανή να παράγει 
αυτή την κατηγορία ενώσεων. Φαίνεται ότι προκύπτει σε 
οίνους από την εκχύλιση / ζύμωση με τα κοτσάνια. =

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ

Persistence of vegetal caracters in winegrapes and wine: 
Kay Bogart, Linda Bisson, Department of Enology & Viticulture University of California, Davis

What makes a red wine green? 
Dimitra Capone, Wes Pearson, Keren Bindon, Stella Kassara, Mark Solomon, Laura Bey, Leigh Francis, Markus Herderich and Dan 

Johnson, The Australian Wine Research Institute
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Ο όρος βλαστητικό τείχος ή αλλιώς φύλλωμα ενός αμπε-
λώνα, περιλαμβάνει το σύνολο των μόνιμων κεφα-

λών, των βλαστών, των μίσχων, των φύλλων, των ελίκων 
και των σταφυλών ενός φυτού. Πολλοί Αμερικανοί και 
Αυστραλοί ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο «canopy», 
εννοώντας είτε το σύνολο των βλαστών και φύλλων μόνο 
είτε και ολόκληρο το υπέργειο μέρος των φυτών, συμπερι-
λαμβανομένου και του κορμού.

Με τον όρο διαχείριση του φυλλικού τείχους ενός αμπε-
λώνα (canopy management), νοείται ένα σύνολο μεθόδων 
και τεχνικών που μεταβάλλουν τη θέση, τη διάταξη και τον 
αριθμό των βλαστών και των σταφυλιών κάθε ξεχωριστού 
πρέμνου. Αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα 
που αφορούν τη γενικότερη διαχείριση ενός αμπελώνα, 
καθότι τροποποιείται η ισορροπία μεταξύ βλάστησης και 
καρποφορίας. Παρόλο που αρκετοί αμπελουργοί – οινο-
ποιοί φαίνεται να μη δίνουν την πρέπουσα σημασία, οι 
ορθές και κατάλληλες πρακτικές που θα εφαρμοσθούν, θα 
επηρεάσουν άμεσα το μικροκλίμα κάθε φυτού και κατ’ επέ-
κταση την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής του 
τρέχοντος αλλά και του επόμενου έτους.

Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των ήδη εγκατεστημέ-
νων, γραμμικών αμπελώνων στον ελλαδικό χώρο φαίνεται 
να έχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα προβλήματα στη δομή 
του φυλλικού τους τείχους. Ακόμη και πριν την εγκατά-
σταση ενός νέου αμπελώνα, τις περισσότερες φορές δε 
λαμβάνεται υπόψη ποια θα είναι η μελλοντική διαχείριση 
του φυλλώματος, επειδή θεωρείται -λαθεμένα βέβαια- ότι 
είναι ένα ζήτημα που δε χρειάζεται να απασχολεί τον αμπε-

λουργό τη δεδομένη χρονική στιγμή, πριν την εγκατά-
σταση.

Παρόλο που δε θα αναλυθούν στο συγκεκριμένο κεί-
μενο, υπάρχουν απλοί τρόποι και μέθοδοι που θα μπο-
ρούσε ακόμη και ο ίδιος αμπελουργός να εφαρμόσει στους 
αμπελώνες του, ούτως ώστε να διαπιστώσει, εάν η φυλ-
λική τους επιφάνεια θεωρείται τρόπον τινά προβληματική, 
οπότε και θα υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση της διαχεί-
ρισής της.

Οι τεχνικές διαχείρισης του φυλλώματος μπορούν να 
χωρισθούν σε τρεις κατηγορίες: 

Α. Αυτές που αφορούν τις αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν πριν την εγκατάσταση ενός νέου αμπελώνα, 
όπως η επιλογή της θέσης εγκατάστασης και η πυκνότητα 
των φυτών.

Β. Οι προσωρινές λύσεις, οι οποίες όμως πρέπει να επα-
ναλαμβάνονται σε κάθε νέα βλαστική περίοδο.

Γ. Οι μόνιμες λύσεις που αφορούν σε πιο ριζικές αλλαγές 
του συστήματος διαμόρφωσης.

Αναλυτικότερα, ο σχεδιασμός και οι αποφάσεις που 
πρέπει να ληφθούν  πριν την εγκατάσταση ενός αμπελώνα 
είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς πολλές φορές είναι 
εξαιρετικά δύσκολο και ίσως αδύνατο να διορθωθούν τα 
λάθη που έγιναν αρχικά. Πριν την τελική επιλογή, λοιπόν, 
της κατάλληλης τοποθεσίας πρέπει να αξιολογηθεί η 
«δυναμική» του εδάφους, ώστε να προβλέψουμε το μέγε-

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
Canopy Management

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ
Γεωπόνος - Οινολόγος MSc, Σύμβουλος αμπελουργίας

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ



Σχέδια εγκατάστασης νέων αμπελώνων.

Βελτίωση των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων 
αμπελώνων.

Επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλαδέματος 
& ορθή διαχείριση του βλαστητικού τείχους.

Δημιουργία προγράμματος άρδευσης για την 
επίτευξη βέλτιστης ποιότητας προϊόντος.

Δημιουργία ετήσιου προγράμματος λίπανσης

Δημιουργία ετήσιου προγράμματος ελέγχου των 
ζιζανίων και πλήρης καθοδήγηση για τον έλεγχο 
ασθενειών & εχθρών, με γνώμονα το χαμηλότερο 
δυνατό οικονομικό & περιβαλλοντικό κόστος.
Καθορισμός της ημερομηνίας τρυγητού, πλήρης 
οργάνωση & καθοδήγηση των εργασιών πριν και 
μετά τη συγκομιδή.
Εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σχετικά με 
τους τρόπους & τις τεχνικές της καλλιέργειας.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Η AgroΟΙΝΙΚΗ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2012 από τον γεωπόνο – οινολόγο Δημήτρη Χ. Κυρίτση. Έκτοτε, μέχρι και σήμερα, βασική 
δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η παροχή αμπελουργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορες αμπελοοινικές επιχειρήσεις 
ανά την Ελλάδα. Έχοντας πάντα ως γνώμονα τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη, δημιουργείται το κατάλληλο μοντέλο συνεργασίας, με 
στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των αμπελώνων, την παραγωγή του επιθυμητού προϊόντος και την επίλυση οποιουδήποτε θέματος 
αφορά την καλλιέργεια. Η συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί είτε με την παροχή άμεσων συμβουλευτικών υπηρεσιών (vineyard 
consulting), είτε με την πλήρη καθοδήγηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση του αμπελώνα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (vineyard 
management). Στην συγκεκριμένη δραστηριότητα της επιχείρησης έρχονται να προστεθούν, η λειτουργία ενός σύγχρονου οινολογικού 
εργαστηρίου, καθώς και η παροχή υλικών & εφοδίων (γεωργικά εφόδια, οινολογικά υλικά, εξοπλισμός).
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Δημήτρης Χ. Κυρίτσης
Γεωπόνος - Οινολόγος MSc
Σύμβουλος αμπελουργίας 

Καραϊσκάκη 78, Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα
2441077670 - 6979157316
agrooiniki@gmail.com - www.agrooiniki.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

Πυκνό φύλλωμα οινο-
ποιήσιμου αμπελώνα, 
πριν (επάνω) και μετά 

(κάτω) από το κορυφο-
λόγημα. Η αυξημένη 
ζωηρότητα, κυρίως 

λόγω των πολλών –όχι 
συνηθισμένων για την 
περιοχή-  βροχοπτώ-

σεων, έχει προκαλέσει 
ανισορροπία μεταξύ 

βλάστησης και καρπο-
φορίας.

Tα πιο κοινά συστήματα 
διαμόρφωσης αμπελώνων 
(Andrew G. Reynolds et al. 2009, 
Vanden Heuvel et al. 2004b, 
Howell et al. 1991, Adelsheim 
1991, Reynold 1983).



θος της μελλοντικής ευρωστίας / ζωηρότητας των φυτών. 
Σημαντική επίδραση στη δυναμική ενός εδάφους ασκεί 
η ικανότητά του να απορροφά και να συγκρατεί νερό, 
οπότε μια μακροσκοπική εξέταση του εδάφους σε βάθος 
(έλεγχος ύπαρξης συμπιεσμένου εδάφους/αδιαπέρα-
στου ορίζοντα) και μια εδαφολογική ανάλυση, σε συνδυ-
ασμό με το μεσοκλίμα της συγκεκριμένης τοποθεσίας, 
θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Θα μπορέσει έτσι ο 
αμπελουργός, να κατατάξει την τοποθεσία στην ανάλογη 
κατηγορία (χαμηλής, μέσης, υψηλής δυναμικής) και στη 
συνέχεια να λάβει τις ορθότερες αποφάσεις, σχετικά με 
τη διαχείριση του αμπελώνα του (αποστάσεις φύτευσης, 
σύστημα διαμόρφωσης κ.λπ).

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι προσωρινές 
λύσεις, οι οποίες όμως δε δίνουν μόνιμη λύση στα 
πιθανά προβλήματα του φυλλικού τείχους των αμπελώ-
νων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το βλαστολόγημα, το 
κορυφολόγημα και το ξεφύλλισμα, τεχνικές που αποδί-
δονται με τον όρο «χλωρά κλαδέματα».

Το βλαστολόγημα συνίσταται γενικά στην αφαίρεση 
των μη χρήσιμων βλαστών, όπως των λαίμαργων, οι 
οποίοι λόγω της αυξημένης ζωηρότητάς τους και του 
υψηλού τους ποσοστού, (έως και 50% σε εδάφη υψηλής 
γονιμότητας σε σχέση με του κυρίους, Smart 1991), εάν 
αφεθούν, επιφέρουν σημαντική εξασθένηση των φυτών. 
Σκοπός του βλαστολογήματος είναι η διατήρηση της 
κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ βλάστησης και καρπο-
φορίας και η δημιουργία ενός ευνοϊκού μικροκλίματος 
(καλός αερισμός, φωτισμός) στο εσωτερικό της κόμης 
των φυτών, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, τη βελτί-
ωση των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού και την 
παρεμπόδιση ανάπτυξης διαφόρων μυκητολογικών 
προσβολών, οπότε και την παραγωγή ποιοτικότερων 
σταφυλών. Ο χρόνος εκτέλεσης εξαρτάται από διάφο-
ρους παράγοντες, όπως η ποικιλία και οι εδαφοκλιμα-
τικές συνθήκες. Είναι όμως πιο ορθό και πρακτικό, να 
πραγματοποιείται σχετικά νωρίς, όταν οι προς αφαίρεση 
βλαστοί αποκτήσουν μήκος περίπου 15 cm. Σύμφωνα 
με τον Smart 1988, σε έναν γραμμικό αμπελώνα, ο ιδα-
νικός αριθμός καρποφόρων βλαστών ανά τρέχον μέτρο 
είναι περίπου 15. Πολύ μεγαλύτερος ή πολύ μικρότερος 
αριθμός από αυτόν θα δημιουργήσει ανισορροπία και 
έντονη σκίαση ή υπερβολική ζωηρότητα των εναπομει-
νάντων βλαστών, αντιστοίχως.
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Με τον όρο κορυφολόγημα εννοούμε την αφαίρεση της 
κορυφής των βλαστών και ενός αριθμού φύλλων. Θα μπο-
ρούσε να χωρισθεί σε ελαφρύ, όταν αφαιρείται η κορυφή 
και περίπου 3 - 4 φύλλα (10 cm) και σε αυστηρό, κατά το 
οποίο αφαιρείται μεγαλύτερο μέρος του βλαστού (>15 cm). 
Η αυστηρότητα και ο χρόνος εκτέλεσής του εξαρτάται από 
την ποικιλία, το σύστημα μόρφωσης των πρέμνων και τις 
εδαφοκλιματικές συνθήκες. Συνήθως, ένας αριθμός του-
λάχιστον 10 κόμβων είναι απαραίτητος, ώστε να θεωρη-
θεί επαρκής η φυλλική επιφάνεια για τη φυσιολογική και 
ποιοτική ωρίμανση των σταφυλών. Σε ορισμένες ποικι-
λίες, οι οποίες παρουσιάζουν προβλήματα ανθόρροιας, 
το πρώιμο κορυφολόγημα (λίγο πριν ή κατά την έναρξη 
της άνθησης) πρέπει να προτιμάται, μιας και αφαιρώντας 
την αυξανόμενη κορυφή του βλαστού, τα θρεπτικά στοι-
χεία παύουν να μετακινούνται προς αυτή, με αποτέλε-
σμα την καλύτερη θρέψη των ταξιανθιών - σταφυλών και 
επομένως μια πιο ικανοποιητική καρπόδεση. Αντιθέτως, 
στις περισσότερες οινοποιήσιμες ποικιλίες, η αυξημένη 
πυκνότητα των σταφυλών είναι ανεπιθύμητη, καθώς τα 
καθιστά πιο ευπαθή σε προσβολές από το βοτρύτη, οπότε 
σε αυτές τις περιπτώσεις το κορυφολόγημα θα πρέπει να 
πραγματοποιείται αργότερα (έναρξη καρπόδεσης). Τέλος, 
το πολύ όψιμο κορυφολόγημα (κατά την ωρίμανση) θα 
πρέπει να αποφεύγεται, γιατί είναι πολύ πιθανό να επι-
φέρει εκβλάστηση πολλών κοιμώμενων οφθαλμών και 
προφανώς αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα της παρα-
γωγής. Είναι, λοιπόν, σημαντικό ο κάθε αμπελουργός να 
συνειδητοποιήσει ότι το κορυφολόγημα αποτελεί μια πολύ 
σημαντική αμπελοκομική τεχνική, η οποία δε διέπεται από 
έναν συγκεκριμένο, γενικό κανόνα αλλά  εξαρτάται από ένα 
σύνολο παραγόντων και απαιτεί ορθές αποφάσεις/ενέρ-
γειες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσής της.

Το ξεφύλλισμα, τέλος, συνίσταται στην αφαίρεση 
φύλλων από τη ζώνη καρποφορίας, με αποτέλεσμα την 
καλύτερη έκθεση των σταφυλών στον ήλιο και τον καλύ-
τερο αερισμό, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της 
παραγωγής και τη μείωση προσβολών από το βοτρύτη. 
Συνήθως, ανά βλαστό, αφαιρούνται λίγα φύλλα κάτω από 
την 1η σταφυλή, την περίοδο από την καρπόδεση μέχρι 
τον περκασμό. Πιο αυστηρό θεωρείται το ξεφύλλισμα κατά 
τα οποίο αφαιρούνται και 1 με 2 φύλλα πάνω από την στα-
φυλή. Έρευνες στην Καλιφόρνια και στη Νέα Ζηλανδία 
έδειξαν ότι το ξεφύλλισμα, μακροπρόθεσμα, μπορεί να επι-
φέρει αύξηση του φορτίου ενός αμπελώνα εφαρμόζοντάς 
το για μια σειρά ετών. Η συγκεκριμένη πρακτική βελτιώνει 

ορισμένα χαρακτηριστικά της σταφυλής, προκαλώντας 
αύξηση των σακχάρων, βελτίωση του χρώματος και του 
φαινολικού δυναμικού των ερυθρών σταφυλών, ενώ προ-
καλεί μείωση της οξύτητας, μέσω της μείωσης της συγκέ-
ντρωσης του μηλικού οξέος.

Στην τρίτη και τελευταία κατηγορία των μόνιμων 
λύσεων, ανήκουν οι ενέργειες εκείνες οι οποίες τροποποι-
ούν το σύστημα διαμόρφωσης και κλαδέματος του αμπε-
λώνα. Παράλληλα με τις  μεταβολές αυτές, πολλές φορές 
θα πρέπει να εφαρμόζονται και άλλες ενέργειες, όπως τα 
«χλωρά κλαδέματα», έτσι ώστε να υπάρξει σημαντική βελ-
τίωση της αρχιτεκτονικής δομής του αμπελώνα, χωρίς να 
χρειασθεί ολική αναδιάρθρωση.Ορισμένες αιτίες που θα 
έπρεπε να οδηγήσουν έναν αμπελουργό στις πιο ριζικές 
αυτές ενέργειες είναι: η αναγκαιότητα, 1 για μείωση της 
πυκνότητας του φυλλικού τείχους, 2 για αύξηση της φωτο-
συνθετικής επιφάνειας, 3 για εκμηχάνιση της καλλιέργειας. 
Ύπάρχει ένα μεγάλος αριθμός συστημάτων διαμόρφω-
σης των πρέμνων, που χρησιμοποιούνται ανά τον κόσμο, 
καθώς και ορισμένες παραλλαγές-τροποποιήσεις αυτών. 
Η επιλογή του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση εξαρ-
τάται από διάφορους παράγοντες, όπως η δυναμική της 
τοποθεσίας του αμπελώνα, η ζωηρότητα / ευρωστία των 
φυτών, ο υπάρχων μηχανολογικός εξοπλισμός, το κόστος 
διαχείρισης και η ύπαρξη εργατικού δυναμικού.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, κάθε αμπελουργός 
– οινοποιός να κατανοήσει απόλυτα τη σπουδαιότητα της 
ορθής διαχείρισης του υπέργειου τμήματος των αμπελώ-
νων του. Έτσι, η οινοποίηση θα ξεκινήσει από τον αμπε-
λώνα και θα ολοκληρωθεί στο οινοποιείο, με αποτέλεσμα 
την παραγωγή λιγότερο «τεχνολογικών οίνων», με σαφώς 
βελτιωμένη ποιότητα και με τον «χαρακτήρα» τόσο του 
δημιουργού τους  όσο και του τόπου από τον οποίο προ-
έρχονται. =

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
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Ασφαλώς και θα έχετε ακούσει κάποιον περιγράφοντας 
ένα Riesling να αναφέρεται σε γεύσεις και αρώματα 

λουλουδιών, εσπεριδοειδών, ροδάκινου... και βενζίνης. 

Ναι βενζίνης, ακούγεται «κάπως» μιας και κανείς δεν θα 
ήθελε το κρασί του να μυρίζει βενζίνη, όμως, μερικές φορές 
κάποιες νύξεις πετρόλ αρωμάτων σε ισορροπία με το υπό-
λοιπο μπουκέτο, μπορούν να προσφέρουν στο κρασί επι-
πλέον πολυπλοκότητα αλλά και δομή, συνεισφέροντας έτσι 
στο δυναμικό της παλαίωσης του.

Οι νότες βενζίνης στο κρασί προκαλούνται από μια 
χημική ένωση το τριμεθυλοδιυδροναφθαλίνιο ή TDN 
(1,1,6-τριμεθυλο-1,2-διϋδροναφθαλίνιο). Ο σχηματισμός 
του TDN εξαρτάται από την παρουσία των μη πτητικών 
ενώσεων που ονομάζονται καροτενοειδή, τις οποίες συνα-
ντάμε και σε πολλά άλλα φυτικά είδη. Στην οινική βιβλιογρα-
φία το TDN περιγράφεται, κάποιες φορές ως «υπέροχο», 
αλλά και ως μη «επιθυμητό».  

Αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του αρωματικού μπου-
κέτου των παλαιωμένων Rieslings, στο οποίο η συγκέ-
ντρωση του μπορεί να είναι μέχρι και έξι φορές υψηλότερη 
από ότι σε κρασιά από άλλες ποικιλίες. Οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις που έχουν παρατηρηθεί σε παλαιωμένα 
Riesling φτάνουν μέχρι και τα 50ug/L, εντυπωσιακός αριθ-
μός αν λάβουμε υπ’ όψη ότι το TDN έχει πολύ χαμηλό 
κατώφλι αντίληψης που φτάνει τα 2ug/L. 

Σχετικά πρόσφατα ο Michel Chapoutier, ένας από τους 
σημαντικότερους οινοποιούς του Ροδανού στην Γαλλία, 
υποστήριξε ότι οι πετρόλ νότες στο Riesling είναι ένα ελάτ-

τωμα που οφείλεται στην αποσύνθεση κάποιων ιστών 
μέσα στο σταφύλι. Όταν μάλιστα κατά την διαδικασία της 
οινοποίησης ασκηθεί υπερβολική πίεση των σταφυλιών, 
τότε αυτή η οσμή εμφανίζεται και σε νεαρά κρασιά.

Ωστόσο επιθυμητό ή όχι, είναι δύσκολο να προβλεφθεί 
ποια συγκέντρωση του TDN θα καταστήσει το άρωμα του 
προφανές σε ένα κρασί, καθώς οι άλλες ενώσεις μπορούν 
να καλύψουν ή να ενισχύσουν την γεύση του.

Το «άρωμα» της βενζίνης δεν το αντιλαμβανόμαστε 
μόνο στο Riesling αλλά και σε πολλές άλλες ποικιλίες, 
όπως το Chardonnay, το Sauvignon Blanc, το Ασύρτικο, το 
Pinot Noir και το Cabernet Sauvignon.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ TDN;

Η έκθεση στον ήλιο

Μέχρι στιγμής, ο πλέον αποδεκτός παράγοντας που 
συνεισφέρει στην δημιουργία του TDN είναι η έκθεση των 
σταφυλιών στον ήλιο, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από 
αρκετές επιστημονικές μελέτες. Σε έρευνες που έγιναν δια-
πιστώθηκε πως όσα τσαμπιά σταφυλιών υπερβαίνουν το 
20% της πλήρους έκθεσης τους στον ήλιο από τη στιγμή 
του περκασμού και μετά, τα επίπεδα του TDN εμφανίζονται 
αυξημένα. Τα εκτεθειμένα στον ήλιο σταφύλια παρουσιά-
ζουν επίσης ταχύτερη συμπύκνωση από τα σταφύλια που 
βρίσκονται στην σκιά. 

ΠΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΟΥ;
Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την δημιουργία του TDN;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΓΙΑΣ
DipWSET

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Ο χρόνος παλαίωσης και η θερμοκρασία 
των φιαλών

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι οι συγκεντρώσεις 
TDN αυξάνονται με την παλαίωση του κρασιού στη φιάλη. 
Σύμφωνα με τον καθηγητή Andrew Waterhouse (UC Davis 
2016) το TDN προκύπτει από την διάσπαση ενώσεων 
όπως το β-καροτένιο και η λουτεΐνη. Ύπήρξαν μάλιστα 
περιπτώσεις που ενώ κατά την συγκομιδή ήταν σχεδόν 
μηδενικό, αυξήθηκε εντυπωσιακά όταν το κρασί άρχισε 
να παλαιώνει. Στο όξινο περιβάλλον του κρασιού, καθώς 
τα πρωτογενή φρέσκα αρώματα διασπώνται αργά και η 
έντασή τους μειώνεται, η αύξηση του TDN μπορεί να το 
καταστήσει κυρίαρχο αρωματικό παράγοντα. 

Η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι επίσης ένας παρά-
γοντας. Σε μελέτη που έγινε, δείγματα κρασιού αποθηκευ-
μένα στους 30°C έδειξαν σημαντικά υψηλότερες αυξήσεις 
στο TDN, σε σχέση με αυτές που βρέθηκαν σε άλλα που 
φυλάσσονται στους 15°C.

Οξείδωση

Η οξείδωση επίσης έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην 
αύξηση του TDN. Ύπήρξαν όμως και περιπτώσεις που 
ενώ τα επίπεδα οξείδωσης σε ενισχυμένους οίνους (Tawny 
Port) ήταν υψηλά, τα επίπεδα της ένωσης TDN να εμφανί-
ζονται μειωμένα.

Υδατικό στρες και περιεκτικότητα του 
εδάφους σε άζωτο

Αν και το υδατικό στρες δεν είναι άμεσα υπεύθυνο, η 
μερική ξήρανση της ριζικής ζώνης έχει έμμεση επίδραση 
στην παραγωγή του TDN, γιατί καθώς μειώνεται το μέγεθος 
του φυλλικού τοιχώματος, αυξάνεται η διείσδυση του ηλια-
κού φωτός. Με τον ίδιο τρόπο συμβάλει και η ανεπάρκεια 
του αζώτου στο έδαφος. 

Ζύμες

Ο Phillip Minnaar, ο οποίος αμφιβάλλει πολύ ότι τα 
ηλιακά εγκαύματα στα σταφύλια μπορεί να είναι αιτία υπερ-
βολικού TDN, υποστηρίζει ότι ένας παράγοντας που θα 
μπορούσε να συντελέσει στην παρουσία του TDN είναι 

οι ζύμες και τα βακτήρια που χρησιμοποιούνται για τη 
ζύμωση, όπως και το επίπεδο σακχάρων των σταφυλιών 
κατά τη συγκομιδή. Σύμφωνα όμως με μελέτες που έγιναν 
στο Rheingau με την ποικιλία Riesling, η δραστικότητα δια-
φορετικών στελεχών ζυμομυκήτων αποδείχθηκε ότι έχει 
πολύ μικρή επίδραση στα επίπεδα TDN (Sponholz και 
Hühn 1997). 

Πώματα

Η επιλογή του κλεισίματος των φιαλών αποτελεί επίσης 
σημαντικό παράγοντα. Σε έρευνες που έγιναν, διερευνή-
θηκε η ικανότητα πέντε διαφορετικών τύπων κλεισίματος 
και ο βαθμός απορρόφησης διαφορετικών αρωματικών 
ενώσεων. Ανακάλυψαν ότι το TDN επηρεάστηκε περισσό-
τερο από οποιαδήποτε άλλη ένωση. Η μελέτη έδειξε ότι ο 
φελλός και τα συνθετικά πώματα απορρόφησαν περισσό-
τερο από το 50% του TDN που υπήρχε στο κρασί για πάνω 
από δύο χρόνια σε φιάλη. Τα κρασιά με βιδωτό πώμα βρέ-
θηκαν να μην «χάνουν» σχεδόν καθόλου TDN. 

Οξύτητα

Το pH μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Τα πιο όξινα 
κρασιά έχουν αποδειχθεί ότι αναπτύσσουν το TDN πιο γρή-
γορα από τα χαμηλότερης οξύτητας.

Η έκθεση των σταφυλιών στο ηλιακό φως σε συν-
δυασμό με τα θερμότερα κλίματα είναι αναμφισβήτητα ο 
παράγοντας που συμβάλει περισσότερο από όλους στη 
παρουσία του TDN. Επίσης, το TDN μπορεί να αποκαλυ-
φθεί οποιαδήποτε στιγμή της εξέλιξης ενός κρασιού, κατά 
τη ζύμωση, την ωρίμαση και πολύ περισσότερο κατά την 
παλαίωση. 

Τελικά, για τους περισσότερους δεν είναι και τόσο δυσά-
ρεστο ένα ελαφρύ άγγιγμα βενζίνης στο Riesling ή και σε 
κάποια άλλα παλαιωμένα κρασιά... Ίσα ίσα, που δίνει μια 
επιπλέον διάσταση στην πολυπλοκότητα και στον χαρα-
κτήρα τους. =

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΠΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΕΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ ΣΟΥ; 
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Το αμπέλι είναι καλλιέργεια που ευδοκιμεί χωρίς  μεγά-
λες απαιτήσεις. Ιδιαίτερα όταν αναπτύσσεται σε εδάφη 

όχι πολύ πλούσια, δίνει ποιοτικά προϊόντα οίνου.

Η ανάλυση εδάφους είναι το πρώτο πράγμα που 
πρέπει να κάνει ο μελλοντικός αμπελοκαλλιεργητής, πολύ 
πριν αποφασίσει την αγορά των φυτών και την επιλογή 
της ποικιλίας διότι πρέπει να επιλέξει εκ των προτέρων το 
υποκείμενο (ασβεστούχα – μη ασβεστούχα εδάφη). Εκτός 
αυτού η ανάλυση εδάφους θα δώσει πληροφορίες  για το 
pH,  την αλατότητα, την μηχανική σύσταση και το ποσοστό 
οργανικής ουσίας του επιφανειακού στρώματος όπου θα 
αναπτυχθεί η καλλιέργεια. 

Απαραίτητη επίσης είναι και η ανάλυση υπεδάφους 
πριν την εγκατάσταση του αμπελώνα διότι εκεί θα δούμε 
τι συμβαίνει στα βαθύτερα στρώματα όσον αφορά την 
στράγγιση (υψηλή στάθμη υπόγειου νερού), την παρου-
σία αδιαπέραστης στρώσης ή διαφορετικού πετρώμα-
τος (ασβεστούχα υλικά), την αλατότητα στο βάθος και την 
μηχανική σύσταση του υπεδάφους (άμμος, άργιλος, χαλί-
κια, πέτρες κ.ά.).

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων του επιφανεια-
κού στρώματος θα προσδιοριστεί και η βασική (υπογειακή) 
λίπανση στο βαθύ όργωμα, πριν την εγκατάσταση για να 
δημιουργηθούν (εφόσον δεν υπάρχουν) τα αποθέματα σε 
βασικά θρεπτικά στοιχεία όπως το Κάλιο, το Μαγνήσιο και 
ο Φώσφορος.

Επίσης θα εντοπισθούν (εφόσον αναλυθούν) οι ελλεί-

ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
 Θρέψη λίπανση του αμπελιού με στοχευμένες παρεμβάσεις και διαγνωστικές μεθόδους

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΚΑΣ
Γεωπόνος

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ψεις σε ιχνοστοιχεία (Βόριο, Σίδηρος, Ψευδάργυρος, 
Μαγγάνιο, Χαλκός) που πιθανόν θα παρουσιαστούν στην 
καλλιέργεια μετά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης και μόλις 
εισέρχεται σε ηλικία παραγωγής.

Όλα τα παραπάνω αφορούν τις αναλύσεις εδάφους 
πριν ακόμα εγκατασταθούν τα κλίματα στο χωράφι. Στη 
συνέχεια, τα επόμενα χρόνια οι αναλύσεις εδάφους έχουν 
ως στόχο και σκοπό να προσδιορίσουν τις ελλείψεις ή τις 
περίσσειες των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και να 
προσδιορίσουν την σωστή και ορθολογική λίπανση του 
αμπελώνα προσθέτοντας στο έδαφος με τα κατάλληλα 
λιπάσματα τα στοιχεία που λείπουν ή αποφεύγοντας 
λιπάνσεις με στοιχεία που υπάρχουν ή περισσεύουν στο 
έδαφος προστατεύοντας έτσι την καλλιέργεια από ανταγω-
νισμούς θρεπτικών και τοξικότητες αλλά και την τσέπη του 
αμπελουργού από περιττά έξοδα.

Βασικός στόχος του κάθε επαγγελματία είναι να πετύχει 
την καλύτερη ποιότητα προϊόντων με το μικρότερο κόστος.

Αυτό επιτυγχάνεται μόνο με στοχευμένες κινήσεις 
όπως είναι ο προσδιορισμός των θρεπτικών στοιχείων 
που λείπουν ή περισσεύουν όχι στο έδαφος μόνο αλλά στο 
ίδιο το φυτό εκεί που πρέπει να φτάσει (και ενδεχομένως 
δεν πήγε) το λίπασμα που ρίξαμε στο έδαφος.

   Ανάλυση φυτικών ιστών ή φυλλοδιαγνωστική. Αυτή 
στηρίζεται στο εξής: Συλλέγουμε φύλλα ή μίσχους (ιδιαί-
τερα για το αμπέλι) από συγκεκριμένα μέρη του φυτού και 
δημιουργούμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατά-



Το εργαστήριο µας 
αναλαµβάνει τα έξοδα 
αποστολής των δειγµάτων 
από όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας - µέσω της 
υπηρεσίας ΕΛΤΑ Courier - 
Πόρτα Πόρτα, κατόπιν 
τηλεφωνικής συνεννόησης.

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ - ΜΙΣΧΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Αναλύσεις Εδάφους – Φύλλων - Νερού
Ν. Παπαγεωργίου 10, Λαγκαδάς 57200
Fb. Mega Εργαστήρια Αναλύσεων
www.megalabo.gr

Τηλ. 23940 25056
∆ηµήτρης 6977026170 - Ελένη 6948646011

Αύξηση των στρεµµατικών αποδόσεων και της αντοχής της
καλλιέργειάς σου σε δύσκολες συνθήκες και στρες.

Αντιµετώπιση προβληµάτων θρέψης µε στοχευµένη 
και εξειδικευµένη λιπαντική τακτική

  Αξιοποίηση της επιστηµονικής γνώσης για επίλυση
προβληµάτων βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

στασης του αμπελώνα. Το δείγμα αποστέλλεται με την 
κατάλληλη φροντίδα στο Εργαστήριο για ανάλυση. 
Τα αποτελέσματα συγκρίνονται με τις μετρήσεις επι-
στημόνων από παρόμοια δείγματα που υπάρχουν 
σε ειδικούς πίνακες στη διάθεση του Εργαστηρίου. Η 
σύγκριση των τιμών μας δείχνει τις ελλείψεις θρεπτικών 
στοιχείων. Επίσης μαθαίνουμε για τα θρεπτικά στοιχεία 
που βρίσκονται σε επάρκεια και για αυτά που υπερ-
βαίνουν την επάρκεια και η περίσσεια τους ίσως προ-
καλεί τοξικότητα στα φυτά. Με βάσει τα αποτελέσματα 
και την γνώση των συνθηκών της καλλιέργειας γίνεται 
σχολιασμός και η σχετική πρόταση λίπανσης και διαχεί-
ρισης  της καλλιέργειας, δηλαδή ποια θρεπτικά στοιχεία 
με ποιόν τρόπο (διαφυλλικά ή από το έδαφος) και πότε 
θα εφαρμοσθούν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων, 
την διαχείριση των στοιχείων σε επάρκεια και τον περι-
ορισμό, αποφυγή και «μπλοκάρισμα» των περισσευό-
ντων - τοξικών θρεπτικών στοιχείων.

Ιδιαίτερα για την διαγνωστική της θρεπτικής κατά-
στασης του αμπελιού σε ηλικία παραγωγής τα προ-
βλήματα θρέψης μπορούν έγκαιρα να εντοπισθούν 
- διαγνωσθούν και με στοχευμένες εφαρμογές να ελέγ-
ξουμε την θρέψη νωρίς κερδίζοντας έτσι την παραγωγή 
της τρέχουσας περιόδου.

Η φυλλοδιαγνωστική είναι η ακτινογραφία της θρε-
πτικής κατάστασης του αμπελώνα. Δείχνει στην συγκε-
κριμένη χρονική στιγμή αυτό το θρεπτικό στοιχείο που 

λείπει στο φυτό ανεξαρτήτων αν υπάρχει ή όχι στο έδαφος.

Λανθάνουσα τροφοπενία λέγεται η έλλειψη θρεπτικού 
στοιχείου που δεν εκδηλώνεται με τυπικά συμπτώματα στο 
φυτό παρόλα αυτά επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα και 
την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Επειδή ακριβώς δεν εκδηλώνεται με συμπτώματα γιαυτό 
και δεν βάζει σε υποψία τον αμπελουργό - καλλιεργητή ο 
οποίος νομίζει ότι όλα «βαίνουν καλώς» και καταλαβαίνει τη 
διαφορά όταν κάνει ταμείο είτε στην ποσότητα (εύκολα απο-
σπώμενες από το μίσχο ράγες → μικρότερο «τονάζ») είτε 
στην ποιότητα (άγλυκα σταφύλια - χαμηλά σάκχαρα - β  ́ποιό-
τητα κρασιού, σταφίδας, επιτραπέζιων  σταφυλιών).

Η ανάλυση μίσχων στη φάση της πλήρους άνθησης 
(«μούρο») γίνεται ως εξής: Συλλέγονται 80 - 100 μίσχοι ένας 
από κάθε κλήμα απέναντι από το χαμηλότερο τσαμπί (πριν 
την αποφύλλωση). Περπατώντας το αμπέλι μαζεύουμε από 
ομοιόμορφης ανάπτυξης, ποικιλίας, ηλικίας κλήματα 80 - 
100 μίσχους δημιουργώντας ένα αντιπροσωπευτικό και 
ομοιογενές δείγμα. Το δείγμα αποστέλλεται ΔΩΡΕΑΝ (με τα 
ΕΛΤΑ courier) με την κατάλληλη φροντίδα (να μη στεγνώ-
σει και να μην «ανάψει») σε χάρτινη σακούλα και δροσερή 
συσκευασία στο Εργαστήριό μας (Μέγκα Ελένη, Ν. Παπαγε-
ωργίου 10, τ.κ. 57200 - Λαγκαδάς τηλ. 2394025056, πληρο-
φορίες στον ιστότοπο www.megalabo.gr). =
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Στην αγορά διδάσκεσαι

Η λέξη αγορά γενικά έχει την έννοια του τόπου-χώρου 
όπου γίνονται συναλλαγές που περιλαμβάνουν οτιδήποτε 
έχει κάποια αξία. Για το οινεμπόριο, η αγορά συγκροτείται 
από όλους όσους διαθέτουν κρασιά για πώληση και εκεί-
νους που ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν Η λέξη αγορά, 
μια από τις πιο περιεκτικές λέξεις της ελληνικής γλώσσας, 
έχει πλέον χάσει την έννοια που είχε κατά την κλασική 
αρχαιότητα όταν εμπεριείχε και την έννοια της ανταλλαγής 
ιδεών και απόψεων στο συγκεκριμένο χώρο, με ανθρώ-
πους που πήγαιναν εκεί για να πουλήσουν ή να αγορά-
σουν προϊόντα. Σταδιακά χάνει και την έννοια του τόπου. 
Σήμερα, η λέξη αγορά δεν είναι υποχρεωτικά ένας φυσι-
κός τόπος, αλλά μπορεί να είναι και ψηφιακός χώρος. Οι 
αγορές για την εμπορία του κρασιού μπορούν να θεωρη-
θούν οι φυσικοί τόποι (όπως εστιατόρια, καταστήματα τρο-
φίμων και ποτών, κάβες) ή οι ψηφιακοί, όπως το τηλέφωνο 
και το διαδίκτυο, στους οποίους συναντώνται ομάδες αγο-
ραστών και πωλητών. Επίσης, χρησιμοποιείται ως όρος 
στην οικονομία για την ανταλλαγή χρηματιστηριακών προ-
ϊόντων όπως τα ομόλογα.

Σήμερα, η λέξη αγορά χρησιμοποιείται στην εμπο-
ρία με την έννοια των διαφορετικών ομάδων αγοραστών. 
Ενώ στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε ατομικά τη 
συμπεριφορά του καταναλωτή, σε αυτό το κεφάλαιο θα 
μελετήσουμε τις ομάδες αγοραστών - καταναλωτών θα δημι-
ουργήσουμε και θα μελετήσουμε την ομαδοποίησή τους 
ως αγοραστές. Όπως είπαμε η διαφορά των δυο λέξεων 
μας επιτρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε αδιακρίτως αφού 

σχεδόν παντός ο καταναλωτής ενός κρασιού είναι και αγο-
ραστής του. Εν τούτοις σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποι-
ηθεί η λέξη αγοραστής για να δημιουργήσει τον σύνδεσμο 
με την αγορά που θα μελετήσουμε.

Ως κλάδο θεωρούμε μια συνάθροιση ομοειδών πωλη-
τών. Με αυτό τον τρόπο διακρίνουμε τον κλάδο των παραγω-
γών - οινοποιών από τον κλάδο των ενδιαμέσων - διακινητών. 
Επίσης, κάνουμε διάκριση των τελικών σημείων πώλησης 
ανάλογα με το είδος τους.

Για τον προσδιορισμό των αναγκών των αγοραστών 
και για την ανάπτυξη των ενεργειών εμπορίας που θα ικα-
νοποιούν αυτές τις ανάγκες χωρίζουμε την αγορά – συνά-
θροιση διαφορετικών ομάδων αγοραστών – σε μικρότερα 
τμήματα. Τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν εμπορικά ονο-
μάζονται αγορές - στόχοι. Ξεκινούμε συνήθως με την τμημα-
τοποίηση των αγορών σε ομάδες που έχουν τα χρήματα, 
την εξουσιοδότηση και την επιθυμία να ανταποκριθούν με 
παρόμοιο τρόπο.

Είναι σφάλμα να προσπαθούμε να πουλήσουμε όλα 
τα κρασιά σε όλους. Μια οινοποιία δεν είναι δυνατόν να 
απευθυνθεί σε όλους τους πιθανούς αγοραστές. Η τμημα-
τοποίηση μιας αγοράς, η στόχευση και η τοποθέτηση έχουν 
σκοπό την ικανοποίηση των κατάλληλων τμημάτων της 
αγοράς. Συχνά, αυτό αποτελεί και το κλειδί στην επιτυχία 
της εμπορίας. Η υπέρμετρη ζήτηση δημιουργεί ελλείψεις, 
με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να στραφούν σε εναλ-
λακτικές λύσεις. Η αύξηση της παραγωγής για κάλυψη της 
ζήτησης οδηγεί σε μείωση ή διαφοροποίηση της ποιότη-
τας. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε κρασιά που από Τοπικά 

4. ΑΓΟΡΕΣ

Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα τμήμα του τέταρτου από τα είκοσι Κεφάλαια του βιβλίου 
του Αργύρη Τσακίρη «οινεμπόριο, ο κανόνας του παιχνιδιού και η στρατηγική της αράχνης» που 

πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα από τις Εκδόσεις Ψύχαλου.
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γίνονται Διαμερισματικά, δηλαδή να γίνεται προμήθεια 
σταφυλιών από ευρύτερες περιοχές, για να καλύψουν τη 
ζήτηση.

Αλλήλους απατάν και πλεονεκτείν *

Ένα αξιοποιήσιμο τμήμα της αγοράς πρέπει να είναι 
μετρήσιμο, να έχει αρκετά μεγάλο μέγεθος, να είναι λει-
τουργικό (δηλαδή τα χαρακτηριστικά του να μπορούν να 
μετρηθούν και να συσχετιστούν με τα στοιχεία του μίγμα-
τος εμπορίας), τα μέλη του να είναι διακριτά (δηλαδή να 
παρουσιάζουν ομοιογένεια μεταξύ τους και ετερογένεια 
σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των άλλων τμημάτων) και 
προσπελάσιμα με την έννοια ότι μπορούν να πληροφο-
ρηθούν για τα κρασιά της οινοποιίας αφήνοντας περιθώ-
ρια δράσης.

Ο κύριος παράγων, που περιορίζει τον αριθμό των 
τμημάτων της αγοράς σε μια τμηματοποίηση, είναι η 
δυνατότητα κέρδους, αφού το πλήθος των τμημάτων δεν 
πρέπει να υπερβαίνει έναν αριθμό πάνω από τον οποίο 
τα κέρδη θα αρχίσουν να μειώνονται.

Μετά την τμηματοποίηση, μπορούν εφαρμοστούν 
διάφορες στρατηγικές εμπορίας: 

Μαζική μη διαφοροποιημένη στην οποία διαμορ-
φώνεται ένα μόνο μείγμα για όλα τα μέρη της αγοράς, 

Διαφοροποιημένη για κάθε διακριτό τμήμα της αγοράς, Εξει-
δικευμένη η οποία εστιάζει σε ένα μόνον τμήμα της αγοράς.

* Η αγορά είναι το μέρος που έχει οριστεί για να εξαπατά 
ο ένας τον άλλο και να είναι πλεονέκτης.

Διαίρει και βασίλευε

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά τμηματοποίησης είναι 
δυνατό να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες: Γεωγραφικές, 
που προσδιορίζουν τις προτιμήσεις των ατόμων για ένα 
προϊόν ανά περιοχή. Δημογραφικές, όπως η ηλικία, το 
φύλο, το εισόδημα και η κοινωνική τάξη που μπορούν να 
διαφοροποιούν τον τρόπο διαβίωσης και τις ανάγκες για 
ένα προϊόν. Προσωπικότητας, όπως οι γνώσεις, τα αναμε-
νόμενα οφέλη, ο βαθμός χρήσης και το στάδιο ετοιμότητας 
για αγορά. 

Κριτήρια δημιουργίας τέτοιων ομάδων αποτελούν 
η πρόσβαση αυτών στην αγορά (γεωγραφικά χαρακτη-
ριστικά), η δυνατότητα να τα αγοράσουν (οικονομικά 
χαρακτηριστικά) και η επιθυμία να τα καταναλώσουν (προ-
σωπικά χαρακτηριστικά). Ως ομάδα αγοραστών μπορούν 
να θεωρηθούν και οι ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, 
όπως π.χ. οι κάτοικοι μιας χώρας. Ειδικά για τα στάδια ετοι-
μότητας, στην εμπορία εφαρμόζεται μια «χοάνη» για τη 
διαίρεση της αγοράς σε στάδια ετοιμότητας. Περιλαμβάνει 
τα στάδια: Ενήμερος, Δοκιμή κάποτε, Πρόσφατη δοκιμή, 
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Περιστασιακός καταναλωτής, Τακτικός καταναλωτής, Πολύ 
συχνός καταναλωτής.

Η αγορά των κρασιών γεωγραφικά τμηματοποιείται 
σε αυτές του εσωτερικού και των άλλων χωρών, για την 
οποία θα γίνει λόγος στο προτελευταίο κεφάλαιο αυτού του 
βιβλίου. Η εσωτερική, με τη σειρά της, μπορεί να χωριστεί 
ανά γεωγραφικό διαμέρισμα ή ανάλογα με το μέγεθος της 
πόλης ή της συνοικίας. Χωρίζεται σε αυτή που θεωρεί-
ται ως κατανάλωση στο σπίτι και σε αυτή που αφορά την 
κατανάλωση εκτός σπιτιού ή σε είδος καταστήματος που 
σερβίρει κρασί, όπως εστιατόριο, ταβέρνα κ.λπ. Κάθε οινο-
ποιία μπορεί να κάνει και περαιτέρω διαχωρισμούς, όπως 
για παράδειγμα σε τοπική, αγορά της Αθήνας και επαρχίας, 
χειμερινή και θερινή, τουριστική και μη τουριστική. Μια από 
τις σημαντικότερες εργασίες της εμπορίας είναι η διαφορο-
ποίηση και ο ορισμός αυτών των ομάδων. 

Γεωσυστάδες και οικιστικές πυκνώσεις
Οι διαχωρισμοί αυτοί δεν είναι μόνο χρήσιμοι για τον 

καθορισμό του κατάλληλου είδους των κρασιών αλλά και 
για το σχεδιασμό του υπόλοιπου μίγματος εμπορίας. Επι-
τρέπει να διαπιστωθεί αν τα μέλη κάποιου τμήματος της 
αγοράς έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα συγκεκρι-
μένο κρασί και πώς μπορεί να γίνει η προσέγγισή τους. 

Οι πιθανοί αγοραστές μπορούν να βρίσκονται σε δια-
φορετικά στάδια ετοιμότητας για την αγορά προϊόντων, που 
επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήριο τμημα-
τοποίησης. Κριτήρια είναι, ακόμη ο βαθμός αναγνώρισης 
και αποδοχής ενός κρασιού, η πρόσφατη αγορά, ο βαθμός 
ικανοποίησης από την κατανάλωσή του. Στοιχεία που, 
βέβαια, όπως είδαμε, σχετίζονται μεταξύ τους και αντλού-
νται από τις έρευνες αγοράς.

Τμήματα αγοράς μπορούν επίσης να ορισθούν με βάση 
τις προτιμήσεις των καταναλωτών, όπως π.χ. για λευκό, 
ροζέ ή κόκκινο κρασί, Στη συνέχεια να συσχετίσουν κατά 
πόσο αυτές ανταποκρίνονται σε διαφορετικά τμήματα που 
αφορούν τη γεωγραφική ψυχογραφική ή δημογραφική 
συγκρότηση. 

Φυσικά, δεν υπάρχουν ελληνικές οινοποιίες με τέτοιο 
βαθμό οργάνωσης και αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει αντι-
ληπτή μόνον εμπειρικά. Αυτό θ’ αρχίσει να γίνεται εφικτό 

με τη χρήση διαδικτύου από τις επιχειρήσεις που κάνουν 
διανομή μέσω διαδικτύου. Αυτές θα μπορέσουν να χρησι-
μοποιήσουν λογισμικό χαρτογράφησης· κάτι που θα τους 
δώσει μελλοντικά μεγάλο προβάδισμα στη διανομή σε 
σχέση με τα συμβατικά καταστήματα λιανικής πώλησης. 
Σύντομα θα είναι δυνατή η δημιουργία γεω-συστάδων 
πελατών με τοπογραφικά χαρακτηριστικά. Αυτό επιτρέπει 
την αξιοποίηση του γεγονότος ότι οι καλύτεροι υποψήφιοι 
πελάτες κατοικούν εκεί που ήδη υπάρχουν οι καλύτεροι 
πελάτες επιτρέποντας την τοπική «κλωνοποίησή» τους. 
Ακόμη, επιτρέπει την τοπική διαχείριση της διαφήμισης, η 
οποία θεωρείται από πολλούς πολύ ανώτερη σε σχέση με 
τη σπάταλη και αποστασιοποιημένη σε εθνικό επίπεδο.

Συστάδες είναι πυκνές ομάδες όμοιων πραγμάτων και 
οικιστικές πυκνώσεις οι κατ’ ευφημισμό περιοχές αυθαιρέ-
των μέσα δασικές εκτάσεις.

Μικροί και μεγάλοι εν δράσει *
Η τμηματοποίηση των καταναλωτών της τρέχουσας 

αγοράς, όπως έχει αναφερθεί, μπορεί να γίνει με διαφόρους 
τρόπους: με την ποιότητα, την ποσότητα, την τιμή, τον τόπο, 
τον τρόπο που τα καταναλώνουν, τα δημογραφικά, κοινω-
νικά και οικονομικά χαρακτηριστικά τους και την γνώση και 
την εμπειρία που έχουν οι καταναλωτές για το κρασί.

Με βάση την ποσότητα και την συχνότητα κατανάλω-
σης σε ατομικό επίπεδο διακρίνονται σε: Πολύ μεγάλους 
καταναλωτές, που καταναλώνουν 4 ή περισσότερες φιάλες 
κρασί την εβδομάδα. Μεγάλους καταναλωτές, που κατα-
ναλώνουν 2-3 φιάλες την εβδομάδα. Μέσοι καταναλωτές, 
που καταναλώνουν 1 φιάλη την εβδομάδα, ποσότητα που 
αντιστοιχεί περίπου στη μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανά-
λωση κρασιού στην Ελλάδα που είναι 30 λίτρα ή 40 ανά εν 
δυνάμει καταναλωτή. Μικροί καταναλωτές, με λιγότερο από 
1 φιάλη κρασιού την εβδομάδα. 

Αυτές οι κατηγορίες έχουν πρακτική αξία στην έρευνα 
αγοράς και χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθούν τα τμή-
ματα των ομάδων των καταναλωτών.

Με βάση τη συσκευασία των κρασιών, διακρίνονται 
σε αυτούς που καταναλώνουν εμφιαλωμένο σε γυάλι-
νες φιάλες 0,75 λίτρων, σε γυάλινες φιάλες του 0,5 λίτρου 
με μεταλλικό πώμα τύπου κορώνας σε φιάλη του μισού 

MARKETING 8 ΟΙΝΕΜΠΟΡΙΟ, Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ & Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 





ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ // 60

MARKETING 8 ΟΙΝΕΜΠΟΡΙΟ, Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ & Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ 

λίτρου. Στην κατηγορία του χύμα, όπως είπαμε, μπορούν 
να τοποθετηθούν οι συσκευασίες σε πλαστική φιάλη, σε 
ασκό αλλά και το αυτό καθ’ εαυτό χύμα που ο καταναλωτής 
αγοράζει κατ’ ευθείαν από δεξαμενή.

Μια κατ’ εκτίμηση τμηματοποίηση των καταναλωτών 
εμφιαλωμένου κρασιού (σε συσκευασία 0,75 λίτρων) βασι-
σμένη στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι η ακόλουθη:

Ενθουσιώδεις με την πολυτέλεια που μπορεί να προ-
σφέρει το κρασί (5%). Κυνηγοί εικόνας (10%) που χρησιμο-
ποιούν το κρασί ως μέσο για την προβολή τους. Αγοραστές 
με μέτρο (35%) που πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να δαπα-
νήσουν πολλά χρήματα για να αποκτήσουν μια φιάλη 
καλού κρασιού. Παραδοσιακοί (10%) που αγοράζουν από 
πιο παλιές καταξιωμένες οινοποιίες. Σταθεροί καταναλωτές 
(20%) που αγοράζουν τα ίδια κρασιά. Τέλος, οι καταναλωτές 
σε αμφιβολία (20%) για το τι κρασί θα πρέπει να αγοράσουν. 
Η τελευταία ομάδα είναι η πιο ενδιαφέρουσα ως στόχος για 
την εμπορία. Το ποσοστά αναφέρονται κατ’ εκτίμηση.

Οι καταναλωτές μπορούν να διαχωριστούν με βάση την 
ηλικία τους σε νέους, αλλά και με βάση τη συμπεριφορά 
τους σε σχέση με την ηλικία τους. Οι καταναλωτές μπο-
ρούν, επίσης, να διαχωριστούν με βάση την εμπειρία τους 
σε περισσότερο ή λιγότερο ώριμους. Θεωρούμε ως δεδο-
μένο ότι η αγορά του κρασιού για το ελληνικό κρασί στην 
Ελλάδα είναι ώριμη, αφού πρόκειται για ένα προϊόν με αδι-
άλειπτη ιστορία παραγωγής και κατανάλωσης. Οι τάσεις 
είναι σημαντικές παράμετροι μελέτης της αγοράς αφού μας 
ασφαλίζουν τις σωστές προβλέψεις.

*Τίτλος ελληνικός ταινίας από την εποχή του ασπρόμαυ-
ρου κινηματογράφου

Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν

Για να εφαρμόσουμε κριτήρια τμηματοποίησης για τον 
εντοπισμό και τον προσδιορισμό των αξιόλογων τμημάτων 
της αγοράς, θα πρέπει να μελετήσουμε αρχικά τις δυνατό-
τητες της οινοποιίας. Στη συνέχεια πρέπει να καταρτίσουμε 
έναν κατάλογο με όλες τις ανάγκες των πιθανών αγορα-
στών ενός προϊόντος στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. 
Κατόπιν να διακρίνουμε τα πραγματικά τμήματα συνδυάζο-
ντας αυτές τις ανάγκες με δημογραφικά, γεωγραφικά χαρα-

κτηριστικά καθώς και κριτήρια μεγέθους. Τέλος, θα πρέπει 
να περιγράψουμε την εικόνα κάθε τμήματος σύμφωνα με 
τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες που εμφανίζει. Η 
απόφαση για το αν θα χρησιμοποιηθεί μια μαζική, διαφορο-
ποιημένη ή εξειδικευμένη στρατηγική εμπορίας για τη διείσ-
δυση σε ένα τμήμα αγοράς, εξαρτάται από τους πόρους της 
οινοποιίας, το στάδιο κύκλου ζωής του κάθε κρασιού, όπως 
θα δούμε στη συνέχεια, τις στρατηγικές που έχουν υιοθετή-
σει οι ανταγωνιστές, τη μοναδικότητά του και την ομοιογέ-
νεια της αγοράς. Η πλήρης κάλυψη της αγοράς με μαζική 
διαφοροποιημένη εμπορία είναι κάτι που μόνο η οινοποιία 
Μπουτάρη έχει επιχειρήσει με σειρές προϊόντων από όλο 
σχεδόν τον ελληνικό χώρο. Φυσικά, οι περισσότερες μεγά-
λες ελληνικές οινοποιίες καλύπτουν από άποψη διανομής 
όλο τον ελληνικό χώρο με τα κρασιά που παράγουν. Όμως, 
χωρίς πλήρη κάλυψη της αγοράς από άποψη διαφορο-
ποίησης που στοχεύει σε συγκεκριμένα τμήματά της. Η μη 
διαφοροποιημένη μαζική εμπορία εφαρμόστηκε και εξα-
κολουθεί να υφίσταται και να κυριαρχεί στην Ελλάδα με τη 
ρετσίνα σε συσκευασία του 0,5 λίτρου σε γυάλινες φιάλες 
με μεταλλικό πώμα τύπου κορώνας. 

Πολλές οινοποιίες της επαρχίας επεκτείνουν τις πωλή-
σεις των κρασιών τους στην περιοχή της Αθήνας. Πρόκειται 
για μια αγορά με υψηλούς κινδύνους, που οφείλονται τόσο 
στα δίκτυα διανομής όσο και στην έλλειψη πόρων για προ-
βολή σε μια τόσο εκτεταμένη περιοχή. Πολλές από αυτές, 
αφού δοκιμάσουν και αποτύχουν, αποσύρονται και επικε-
ντρώνονται στον τόπο παραγωγής τους. Είναι κάτι που θα 
μπορούσαν να είχαν κάνει εξαρχής, εάν είχαν υπολογίσει 
σωστά την τμηματοποίηση της αγοράς. Η επέκταση εκτός 
Ελλάδος, παρά τις δυσκολίες εξαιτίας του μεγάλου ανταγω-
νισμού και τις χαμηλές τιμές πώλησης έχει γίνει απαραίτητη 
για την επιβίωση των ελληνικών οινοποιείων. 

Η επιλογή των επιθυμητών αγορών στόχων είναι θέμα 
επίλογων και όπως θα δούμε αφορά τη στρατηγική της 
εταιρείας. Η σωστή διάκριση των αγορών δίνει μεγάλα 
περιθώρια ελιγμών και αποφάσεων. Για παράδειγμα μια 
οινοποιία μπορεί να διαθέτει πόρους και θυσιάζει την 
αύξηση της κερδοφορίας στο βωμό της αύξησης των αγο-
ρών-στόχων ή να επικεντρωθεί σε περιορισμένο αριθμό 
αγορών στόχων με σκοπό να περιορίσει τα έξοδα διάθεσης 
και να αυξήσει άμεσα την κερδοφορίας της.



Μεταξύ στόχου και σκοπού

Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται οι ανικανο-
ποίητες ανάγκες και μετά να αναπτύσσονται και να υλο-
ποιούνται σχέδια και προγράμματα για να την ικανοποίησή 
τους. Γι’ αυτό, η εμπορία προσπαθεί να αναγνωρίσει και 
να ορίσει αγορές-στόχους με τις οποίες πρέπει να ασχολη-
θεί. Ο στόχος αφορά το τι θα κάνουμε και ο σκοπός τι θα 
επιτύχουμε με τις ενέργειές μας. Βάζουμε στόχο μια συγκε-
κριμένη ομάδα με σκοπό να διαθέσουμε το κατάλληλο γι’ 
αυτήν κρασί. 

Η θέση ενός κρασιού (positioning) είναι η εικόνα του σε 
σχέση με τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι ο τρόπος με τον οποίο 
οι αγοραστές αντιλαμβάνονται τις σημαντικές ιδιότητες του 
προϊόντος σε σχέση με τα ανταγωνιστικά του. Οι στρατηγι-
κές τοποθέτησης των κρασιών σε μια αγορά βασίζονται στη 
γνώση των ανταγωνιστικών θέσεων και την ικανότητα της 
οινοποιίας να τις προσαρμόζει τις τακτικές της. Εάν αυτή 

έχει τους πόρους και την πείρα να δημιουργήσει ένα δια-
φοροποιημένο προϊόν τότε μπορεί να καταλάβει μια θέση 
μακριά από τους ανταγωνιστές και να τονίζει τις ιδιότητες 
του κρασιού που δεν υπάρχουν στα ανταγωνιστικά. 

Η τοποθέτηση ενός κρασιού μπορεί να αφορά τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα, την ικανό-
τητά παλαίωσης, το χρώμα, την ποικιλιακή σύνθεση, την 
εμφάνιση, την αξιοπιστία, την τιμή, την πρωτοτυπία, τη 
δημιουργικότητα, την ευκολία εύρεσης του, την εμπειρία 
παράγωγης, την οικολογική ευαισθησία, τη χρήση του, τον 
χρήστη, τον ανταγωνισμό, τη δημοτικότητα ή και συνδυα-
σμό αυτών.

Όσο και αν φαίνεται παράξενο, χάρη στην μεγάλη ποικι-
λία των ελληνικών ποικιλιών είναι δυνατόν ένα κρασί να έχει 
μοναδικότητα σύνθεσης. =
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ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΠΙΝΟΥΝ ΑΛΚΟΟΛ;

Ομάδα ερευνητών του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ NEW SOUTH 
WALES ανακάλυψε μετρώντας τη ροή του αίματος στον εγκέ-
φαλο γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να γίνουν επιθετικοί, 
όταν καταναλώσουν αλκοόλ. Η έρευνα που δημοσιεύτηκε 
στην επιστημονική εφημερίδα COGNITIVE, AFFECTIVE, & 
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE, έδειξε ότι οι περιοχές του 
εγκεφάλου που συνδέονται με την επιθετικότητα υπολειτουρ-
γούν, όταν το άτομο έχει καταναλώσει αλκοόλ.

O αναπληρωτής καθηγητής THOMAS DENSON, του τμήμα-
τος ΨΎΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΎ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ UNSW, μαζί με 
την ομάδα του, έδωσαν σε 50 νεαρούς, υγιείς άνδρες είτε δύο 
ποτά που περιείχαν βότκα είτε εικονικά ποτά χωρίς αλκοόλ. 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να συναγωνιστούν σε μία 
εργασία, μία μέθοδος δοκιμής που, σύμφωνα με τους 
επιστήμονες, χρησιμοποιείται πάνω από 50 χρόνια για να 
παρατηρήσει τα επίπεδα της επιθετικότητας σε συνάρτηση 
με το ερέθισμα της πρόκλησης. Η ομάδα παρακολουθούσε 
όλη τη διαδικασία με τη βοήθεια μαγνητικού τομογράφου, ο 
οποίος έδειχνε τις περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποι-
ούνταν κατά τη διάρκεια του πειράματος. Έτσι, μπόρεσαν 
να συγκρίνουν τα αποτελέσματα μεταξύ εκείνων που είχαν 
καταναλώσει αλκοόλ κι εκείνων που δεν είχαν. 

Οι ερευνητές είδαν ότι η πρόκληση δεν είχε καμία επίδραση 
στο νευρικό σύστημα των ανδρών. Ωστόσο, όταν άρχισαν 
να συμπεριφέρονται επιθετικά, εκείνοι που είχαν πιει αλκοόλ 
παρουσίασαν μια μείωση της δραστηριότητας στην περιοχή 
του προμετωπιαίου φλοιού του εγκεφάλου. 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό το «φαινόμενο επιβρά-
δυνσης» παρατηρήθηκε επίσης σε περιοχές του εγκεφάλου 
«που αφορούν την αίσθημα της ανταμοιβής», ενώ αυξημένη 
δραστηριότητα παρατηρήθηκε στις περιοχές που σχετίζο-
νται με τη μνήμη. 

Ο καθηγητής DENSON δήλωσε: «Παρ’ όλο που υπήρξε μία 
συνολική επιβράδυνση της δραστηριότητας στον προμετω-

πιαίο φλοιό λόγω του αλκοόλ, ακόμη και σε χαμηλή δόση 
αλκοόλης, παρατηρήσαμε μια σημαντική θετική σχέση 
μεταξύ της δραστηριότητας του ραχιαίου και ραχιοπλευρικού 
προ-μετωπιαίου φλοιού και της επιθετικότητας που σχετίζεται 
με το αλκοόλ». «Αυτές οι περιοχές μπορεί να υποστηρίξουν 
διαφορετικές συμπεριφορές, όπως η ηρεμία σε αντίθεση με 
την επιθετικότητα, ανάλογα με το αν ένα άτομο είναι νηφάλιο 
ή μεθυσμένο». «Ενθαρρύνουμε μελλοντικές, μεγαλύτερες 
έρευνες σχετικά με τις νευρικές βάσεις της επιθετικότητας που 
σχετίζεται με το αλκοόλ με ισχυρότερες δόσεις και περισσό-
τερα κλινικά δείγματα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μειώσει 
σημαντικά τη βλάβη που προκαλείται από το αλκοόλ», 
πρόσθεσε. 

Ενώ τα αποτελέσματα δεν εξηγούν ακριβώς γιατί κάποιοι 
άνθρωποι γίνονται επιθετικοί όταν πίνουν αλκοόλ, ενώ άλλοι 
όχι, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους ήταν σε 
μεγάλο βαθμό συνεπή σε ένα «αυξανόμενο σώμα έρευνας 
σχετικά με τη νευρολογική βάση της επιθετικότητας» και πώς 
ενεργοποιείται από αλλαγές στον προμετωπιαίο φλοιό, στο 
μεταιχμιακό σύστημα και στις σχετικές με την «ανταμοιβή» 
περιοχές του εγκεφάλου. 

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ!

Ο SÉBASTIEN DURAND της εταιρίας SWING IT και 
η MIREILLE RAMBIER του κτήματος HAUT-LIROU 
παρουσιάζουν την πρώτη παραγωγή κόκκινου κρασιού που 
έχει οινοποιηθεί μετά μουσικής…

Η οινοποίηση υπό των ήχων μουσικής δεν είναι κάτι 
καινούργιο. Συνηθίζεται πολλοί οινοπαραγωγοί να 
εργάζονται στα κελάρια τους ακούγοντας γλυκές νότες τζαζ, 
κλασικής μουσικής ή και πιο ρυθμικές μελωδίες. Σε αυτή 
την περίπτωση, όμως, η μουσική αναμεταδίδεται μέσα στη 
δεξαμενή με τη βοήθεια μίας συσκευής που κατασκεύασε η 
εταιρία SWING IT. Η RAMBIER αναφέρει ότι ο SÉBASTIEN 
DURAND αναζητούσε ένα συνεργάτη για να εφαρμόσει αυτήν 
την τεχνική σε λευκά και κόκκινα κρασιά. Το κτήμα HAUT-
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ 
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΟ 

ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ
Τα σταφύλια υφίστανται μία αξιοσημείωτη μεταμόρφωση μέχρι να μετατραπούν 

σε κρασί. Όμως, ορισμένες φορές τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο εύγευστα. Σε έρευνα 

που δημοσιεύτηκε στην ACS’ JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, οι επι-

στήμονες ανέφεραν ότι βρήκαν έναν τρόπο, χρησιμοποιώντας μικροσκοπικά μαγνητικά σωματίδια, 

να απομακρύνουν τις άχρηστες ουσίες σε ένα Cabernet Sauvignon, χωρίς να αλλοιώσουν το άρωμά του. 

Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι αυτή η τεχνική θα μπορούσε να αφαιρέσει τις ανεπιθύμητες μυρωδιές και σε 

άλλες ποικιλίες κρασιών. 

Όλα τα κρασιά περιέχουν από τη φύση τους ουσίες που συμβάλλουν στην χαρακτηριστική γεύση και οσμή τους. Μία 

ομάδα από αυτές τις ουσίες που ονομάζεται αλκυλομεθοξυπυραζίνες (MPs) δημιουργεί αρώματα που θυμίζουν λαχα-

νικά σε ορισμένες ποικιλίες, όπως είναι το Cabernet Sauvignon. Όμως, σε υπερβολικές ποσότητες οι ΜPs είναι δυνατόν 

να υπερκαλύψουν το φρουτώδες και λουλουδένιο άρωμα (που αναμένεται από τη συγκεκριμένη ποικιλία) με αποτέλεσμα 

μη ισορροπημένα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα απωθητικά αρώματα και γεύσεις προκύπτουν συχνά σε σταφύ-

λια που συλλέγονται νωρίς ή καλλιεργούνται σε δροσερά κλίματα. Στο παρελθόν, οι αμπελουργοί είχαν προσπαθήσει να 

αποκαταστήσουν αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας πρόσθετα, όπως είναι ο ενεργός άνθρακας, χωρίς επιτυχία. 

Μια πιθανή εναλλακτική λύση ήταν η χρήση πολυμερών, οπότε ο DAVID JEFFERY και οι συνεργάτες του στο ΠΑΝΕ-

ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΔΕΛΑΐΔΑΣ θέλησαν να δουν αν η προσθήκη μαγνητικών νανοσωματιδίων στα πολυμερή θα τους 

επέτρεπε να απομονώσουν και να απομακρύνουν στη συνέχεια με ευκολία τις ΜΡs από το κρασί. 

Οι ερευνητές εξέτασαν τα μαγνητικά πολυμερή σε ένα Cabernet Sauvignon, που περιείχε σημαντική ποσό-

τητα μιας συγκεκριμένης MP, η οποία παράγει έντονο άρωμα πράσινου πιπεριού. Χρησιμοποιώντας 

αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας, η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

τα μαγνητικά πολυμερή απομάκρυναν τη χημική ένωση από το Cabernet Sauvignon πιο απο-

τελεσματικά από το φιλμ πολυγαλακτικού οξέος. 
Τέλος, μια ομάδα από γευσιγνώστες επιβεβαίωσε ότι η νέα προσέγγιση 

απομάκρυνε αυτά τα μόρια χωρίς να μειώνει την ένταση του 

χαρακτηριστικού αρώματος του κρασιού.

LIROU, 
ήδη από 
το 1848, 
παντρεύει 
την ιστορική 
παράδοση με τη 
σύγχρονη τεχνολογία 
κι έτσι ολόκληρη η ομάδα 
κινητοποιήθηκε για την υλοποίηση 
του πειράματος. Η μουσική έπαιζε για 20 
ώρες την ημέρα από τις 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και το 
τέλος Δεκεμβρίου του 2017. Η πρώτη γευστική δοκιμή έγινε 
από τον οινολόγο JEAN NATOLI και την ομάδα του κτήματος 
και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Η ζύμωση του κρασιού με τη γλυκιά φωνή της LISA SIMONE 
έδωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο καθηγητής ALAIN 
CARBONNEAU επεσήμανε ότι η εκχύλιση του οίνου ήταν 
καλύτερη, υπήρχε περισσότερη πολυπλοκότητητα και 
τανικότητα χωρίς να χάνει σε ισορροπία. Ακόμα, ανέφερε ότι 
αναδεικνύεται καλύτερα στο κρασί το terroir της περιοχής PIC 
SAINT LOUP. Από την πλευρά του, ο JEAN NATOLI ήταν πιο 

σκεπτικός 
λέγοντας 

ότι χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα 

για να δούμε τις πραγματικές 
επιδράσεις της μουσικής στο κρασί. 

Η συγκεκριμένη σειρά ονομάστηκε “Melody” και η τιμή μίας 
φιάλης κυμαίνεται στα 14 ευρώ για τον καταναλωτή με την 
εταιρία SWING IT να ορίζει ένα ευρώ ανά φιάλη για την 
απόσβεση του κόστους των δικαιωμάτων της. Η σειρά είναι 
περιορισμένη με 4000 φιάλες που εμφιαλώθηκαν τον Ιούνιο 
και διατίθενται στο εμπόριο ήδη από τον Ιούλιο. Αναμένεται 
να δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι τα αποτελέσματα 
της ροκ μουσικής στην ποιότητα του κρασιού και των 
συμφωνιών του Μότσαρτ.  
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ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ

Οι μύθοι γύρω από το κρασί και το φαγητό εμπερι-

έχουν εικόνες που δύσκολα μπορούν ν’αλλάξουν, αναφέρει ο 

JAMES LAWRENCE. Ορισμένοι από αυτούς ξεκινούν ήδη από το 1950, 

όπως για παράδειγμα, η εικόνα ενός ευγενικού sommelier που φορά μαύρη γρα-

βάτα και παραδίδει τη λίστα του κρασιού στον πελάτη, αγνοώντας τη γυναικεία συντρο-

φιά του. Στις μέρες μας, αυτή η συμπεριφορά θα μπορούσε να θεωρηθεί αναχρονιστική αλλά 

είναι ακόμα σύνηθες το προσωπικό ενός εστιατορίου να απευθύνεται στον άντρα για την επιλογή 

του κρασιού.

Ωστόσο, μία νέα ἐρευνα που δημοσιεύτηκε το Μάιο στην επιστημονική εφημερίδα FOOD QUALITY 

AND PREFERENCE έδειξε ότι ο γυναικείος ουρανίσκος είναι περισσότερο απαιτητικός και ότι οι άνδρες 

έχουν μία εντονότερη συναισθηματική αντίδραση απέναντι στο κρασί σε σχέση με τις γυναίκες. Σύμ-

φωνα με την Δρ. CAROLINE CHAYA του Τεχνικού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης, οι άνδρες εμφανίζουν 

υψηλότερους συναισθηματικούς δείκτες απ’ ό, τι οι γυναίκες για όλα τα κρασιά ενώ οι γυναίκες μπόρε-

σαν να διακρίνουν περισσότερες διαφορές μεταξύ των κρασιών. 

Παράλληλα, οι έμποροι κρασιών συνεχίζουν να ενισχύουν την άποψη ότι η Γαλλία ισοδυναμεί με 

πολυτέλεια και υψηλότερες τιμές. Κάτι που δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην πραγματικότητα...

Ένας ακόμα μύθος που κυκλοφορεί είναι ότι η τοποθέτηση ενός κουταλιού του γλυκού σε ένα 

μπουκάλι σαμπάνιας θα κρατήσει τον αφρό της. Φυσικά, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από 

ένα κατασκεύασμα του μάρκετινγκ των εταιριών που παράγουν σερβίτσια.

Για το κρασί, όπως και για όλα τα πολιτισμικά φαινόμενα, διαδίδονται διά-

φοροι μύθοι, πολλοί από τους οποίους είναι σχετικά «ακίνδυνοι». 

Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς θα μπορούσαν να μειώ-

σουν σημαντικά την απήχηση ενός καλού 

κρασιού. 
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ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΝΑ 
ΑΡΧΑΙΟ ΠΟΤΗΡΙ ΚΡΑΣΙΟΥ

Οι Ιταλοί ερευνητές,  Δρ. MARIO IOZZO, διευθυντής του 
ΕΘΝΙΚΟΎ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΎ ΜΟΎΣΕΙΟΎ στη Φλωρεντία και 
ο επιμελητής MAURIZIO SANNIBALE, εξετάζουν τα κρυφά 
μηνύματα που υπάρχουν στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή 
αγγειοπλαστική μετά την ανακάλυψη ενός ενδιαφέροντος 
μηνύματος σε ένα κύπελλο κρασιού. Το μήνυμα περιείχε τις 
οδηγίες του αγγειοπλάστη προς τον ζωγράφο και τον συμ-
βούλευε πώς να αποδώσει τη σκηνή 
που απεικονίζει τον 
Οιδίποδα και τη 
σφίγγα.

Τα μηνύματα σε αγγεία στην αρχαιότητα δεν είναι κάτι και-
νούργιο καθώς έχουν βρεθεί και ολόκληροι ποιητικοί στίχοι. 
Όμως, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι πιο σημαντικές οδη-
γίες ήταν κοινές και βοηθούσαν στη δημιουργική διαδικασία.

Μία από τις πρώτες περιπτώσεις τέτοιου τύπου μηνύματος 
παρατηρήθηκε σε μια κλασσική ελληνική κύλικα - τα γνωστά 
αβαθή φλυτζάνια κρασιού - πριν από 20 χρόνια από τον 
Καναδό επιστήμονα ROBERT GUY, αλλά δεν προκάλεσε 
τότε μεγάλο ενδιαφέρον.

Όμως, το 2016, όταν μελετούσαν μία κύλικα του 5ου αιώνα 
π.Χ. στο Γρηγοριανό Ετρουσκικό Μουσείο στο Βατικανό, 

μία απογευματινή ηλιόλουστη ακτίνα φάνηκε να 
αποκαλύπτει κάτι παρόμοιο που είχε παρα-

μείνει απαρατήρητο για πάνω από 
2.000 χρόνια. Χρησιμοποιώντας 

ένα πολύ προηγμένο φωτογρα-
φικό εξοπλισμό, ο Δρ. MARIO 

IOZZO και ο MAURIZIO 
SANNIBALE αποκά-

λυψαν ένα μήνυμα 
το οποίο, με βάση 
τη γλώσσα της 
εποχής, συμπέ-
ραναν ότι πρέπει 
να είχε γραφτεί 
στον ακόμα 
μαλακό πηλό 
του κυπέλλου 
από τον ίδιο τον 
αγγειοπλάστη. 
Το μήνυμα 
περιείχε ένα 

σύνολο οδηγιών 
προς τον ζωγράφο 

που του έλεγε το 
σχέδιο που ήθελε να 

του ζωγραφίσει - στην 
περίπτωση αυτή τον Οιδί-

ποδα που ακούει το αίνιγμα 



της Σφίγγας - και τον τρόπο. Ο IOZZO εξέτασε στη συνέχεια 
μερικές εκατοντάδες κομμάτια παρόμοιας κεραμικής κόκκι-
νης μορφής και βρήκε τέτοιες επιγραφές γραμμένες σε επτά 
από αυτά.

Ενώ πρόκειται για ένα μικρού μεγέθους δείγματος, 
δεδομένης της πολλών χιλιάδων ετών αρχαίας ελληνικής 
κεραμικής που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, πιθανότατα 
υπάρχουν μηνύματα σε αρκετά περισσότερα και ο 
IOZZO κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι μόνο τα 
καλύτερα ποτήρια και βάζα - ενδεχομένως εκείνα που 
προορίζονταν για ευγενείς - να θεωρήθηκε απαραίτητο 
να δοθούν λεπτομερείς οδηγίες. Ύπάρχει ακόμα η 
πιθανότητα να ζητήθηκε από τους ίδιους τους άρχοντες 
κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. 

Επεσήμανε επίσης ότι τα ευρήματα του υποδεικνύουν 
τουλάχιστον την έντονη επιρροή του αγγειοπλάστη στη δια-
κόσμηση του χειροτεχνήματος του και το γεγονός ότι αυτές οι 
οδηγίες προσθέτουν λίγη παραπάνω γνώση για τις ζωές και 
τον τρόπο εργασίας των Αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων.

Τα ευρήματα θα δημοσιευθούν στην αμερικανική 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ελπίζοντας ότι αυτή η 
έρευνα θα εμπνεύσει κι άλλους μελετητές να ρίξουν μια πιο 
προσεκτική ματιά στο τι βρίσκεται κάτω από το χρώμα της 
αρχαίας κεραμικής.

ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΑΝΑΛΥΟΥΝ 
ΤΗ ΓΕΥΣΗ

Ο PHILIPPE FAURE-BRAC, ιδιοκτήτης του BISTROT 
DE SOMMELIER στο Παρίσι, ο καλύτερος sommelier 
στον κόσμο, MOF HONORIS CAUSA και ο GABRIEL 
LEPOUSEZ, νευροεπιστήμονας και ερευνητής στο 
ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΠΑΣΤΕΡ, ανέλυσαν τη γεύση με τη βοήθεια 
της νευροεπιστήμης κατά τη διάρκεια ενός συνεδρίου που 
οργανώθηκε από επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της παραγωγής πωμάτων φυσικού φελλού, στα 
πλαίσια της έκθεσης VINISUD.

Οι συνθήκες είναι πολύ σημαντικές καθώς πολλοί παράμε-
τροι επηρεάζουν την αντίληψη και την αίσθηση του κρασιού, 
πριν αυτό έρθει σε επαφή με τους γευστικούς μας κάλυκες. 
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Η DIAM BOUCHAGE, πάντοτε πρωτοπόρος στην έρευνα και παραγωγή πωμάτων φελλού, 

επεκτείνει τη γκάμα της σειράς ORIGINE by DIAM και φέρνει σύντομα στην αγορά το DIAM 5 

ORIGINE, σε διαστάσεις 44 Χ 24,2 και 49 Χ 24,2.

Πρόκειται για το γνωστό και καταξιωμένο DIAM 5 που εμφιαλώνει με 

ασφάλεια οίνους λευκούς και ερυθρούς, με προοπτική να διατηρη-

θούν στη φιάλη πέραν της 5ετίας.

Το πώμα DIAM 5 ORIGINE συντίθεται από τρίμμα φυσικού φελλού, που 

αποστειρώνεται τελείως από κάθε οσμή με τη μέθοδο DIAMANT. Αντί 

για τα μικροσφαιρίδια αέρα, που συμβάλλουν στη συμπιεστότητα και 

ελαστική επαναφορά, το ORIGINE συντίθεται με φυσικό κερί μελισ-

σών. Ο συνδετικός παράγοντας είναι βιολογική πολυόλη προερχόμενη από ρητινέλαιο φυτικής προ-

έλευσης. Έτσι, το πώμα στο σύνολό του αποτελείται από 100% φυσικές πρώτες ύλες.

Είναι προϊόν που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, σέβεται το περιβάλλον και είναι 

απόλυτα φιλικό προς την ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

Ήδη υπάρχουν τα προϊόντα DIAM 10 ORIGINE και DIAM 30 ORIGINE, ενώ 

η γκάμα των προϊόντων αυτών δεν σταματά να επεκτείνεται, 

παρακολουθώντας με συνέπεια την πρόοδο και 

το μέλλον της οινοποίησης και του 

πωματισμού.

guarantee as the classic Diam range in term
s of security,

 consistency 
and choice. The

Origine by Diam® range will soon be extended to include other products in the
 same brand

for still and sparkling wines.

Photos: Sensitive
 crystallization /

 Daisy fower.

Οι δύο ειδικοί κατέληξαν σε 5 σημεία - κλειδιά, έπειτα από 
επιστημονική έρευνα.

1. Το χρώμα του φωτός που περιβάλλει το χώρο.
Ο PHILIPPE FAURE-BRAC επισημαίνει ότι ανάλογα με τις 
αποχρώσεις του φωτός, το ίδιο κρασί, μπορεί να εκτιμηθεί 
με διαφορετικό τρόπο. Το κόκκινο φως δίνει μία αίσθηση 
στρογγυλότητας και απαλότητας, το μπλε, οξύτητα και 
φρεσκάδα, το πράσινο, φυτικότητα και υπόξινη αίσθηση 
ενώ το κίτρινο / λευκό που είναι πιο κοντά στο 
φυσικό φως, το χρώμα που χρησιμοποιείται πιο συχνά, δίνει 
μία αίσθηση ισορροπίας. 

2. Το χρώμα του κρασιού
Ο Δρ. LEPOUSEZ αναφέρει ότι η εικόνα είναι η πρώτη 
πληροφορία που φτάνει στον εγκέφαλο καθώς η όραση 
είναι η βασική μας αίσθηση. Μάλιστα, το 30% του 
εγκεφαλικού φλοιού αφορά την επεξεργασία των οπτικών 
ερεθισμάτων ενώ το 1% των οσφρητικών πληροφοριών. 
Αυτό εξηγεί γιατί ένα λευκό κρασί, με την προσθήκη 
κόκκινου χρώματος, κρίνεται ως κόκκινο και γιατί οι τυφλές 
οινογνωσίες σε μαύρο ποτήρι είναι τόσο ασταθείς.

3. H εμφάνιση της φιάλης
Το μπουκάλι με το μέγεθος, το σχήμα και την εικόνα του 

δίνει πολλές οπτικές πληροφορίες που ήδη δίνουν 
αρκετά νευρικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, 

ένα απλό μπουκάλι σαμπάνιας, με το 
χαρακτηριστικό του σχήμα, δίνει 

μία υπόσχεση απόλαυσης στο 
μυαλό πολλών ανθρώπων.

4. Η τιμή
Ο PHILIPPE FAURE-

BRAC ισχυρίζεται 
ότι η αύξηση 
της τιμής του 
κρασιού δίνει 
την αίσθηση 
της υψηλής 
ποιότητας. 
Πειράματα 
έδειξαν 
ότι ο ίδιος 
δοκιμαστής 

έκρινε το 
ίδιο κρασί 

διαφορετικά, όταν 
άλλαξε η τιμή του. 

5. Ο τρόπος σφράγι-
σης της φιάλης

Το καπάκι δεν είναι άμεσα 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ASCO TAPE A.E.

Μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση έλαβε η εταιρεία ASCO 

TAPE AE το Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2018 κατά την διάρκεια της 

έκθεσης SYSKEYASIA – PLASTIKA 2018, που διεξήχθη στο διεθνές 

εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPRO, πλησίον του διεθνούς αεροδρομίου 

Ελευθέριος Βενιζέλος.

Συγκεκριμένα σε μια σεμνή και όμορφη τελετή βραβεύθηκε για την 30ετή αδιάλειπτη 

παρουσία της στην έκθεση.  Ιδιαίτερο σημείο  αναφοράς είναι ότι στα  30χρόνια  διοργάνωσης 

της σχετικής έκθεσης έχουν συμμετάσχει πάνω από 1300 εταιρείες του κλάδου της συσκευασίας, 

(βάσει των στοιχείων του διοργανωτή) και η βράβευση  έγινε σε 11 μόνο εταιρείες.

Η εν λόγω διάκριση έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή και συμβάλει στην εδραίωση του ονόματος 

της εταιρείας μας ως ενός αξιόπιστου και διαχρονικού συνεργάτη – προμηθευτή υψηλής 

ποιότητας τυπωμένων ταινιών συσκευασίας, αποκλειστικά ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την όμορφη εκδήλωση.

Η εταιρεία ASCO TAPE AE ειδικεύεται στην παραγωγή τυπωμένων ταινιών 

συσκευασίας με το λογότυπο του πελάτη, καθώς και στην πώληση ειδών 

και μηχανημάτων συσκευασίας με έδρα στον Πειραιά (Θηβών 73, 

καθοδικό ρεύμα, τηλ. 210 4910700), προσφέρει δε τις πλέον 

αξιόπιστες λύσεις για υλικά βιομηχανικής συσκευασίας, 

τις οποίες διαρκώς εμπιστεύονται οι πελάτες 

μας από το 1985.
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ορατό από τον καταναλωτή, διεγείρει την προβλεπτική 
ικανότητα του εγκεφάλου και είναι το τελευταίο βήμα πριν 
την επαφή μας με το κρασί. Με τον ήχο, τη μυρωδιά, την 
εικόνα και την ποιότητά του παρέχει πολλές πληροφορίες. 

Ο εγκέφαλος μας λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες. 
Κάθε αίσθηση ποιότητας δημιουργεί στον εγκέφαλο 
θετικές γνωστικές διαδικασίες. Ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί 
τις πρώτες πληροφορίες και προβλέπει τη συνέχεια 
(όπως κάνουν οι αλγόριθμοι σε ένα σύστημα μάθησης). 
Έπειτα, τίθενται σε λειτουργίες και οι δύο περιοχές του. 
Οι μη γνώστες του κρασιού αντιδρούν περισσότερο 
με βάση το συναίσθημα ενώ στους επαγγελματίες 
ενεργοποιείται περισσότερο το τμήμα που αφορά την 
αναλυτική ικανότητα 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΙΣΩΣ ΝΑ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ DRONES ΚΑΙ 

ΕΔΩΔΙΜΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ

Στο μέλλον, οι λάτρεις του κρασιού 
θα μπορούν να γευτούν τα 

μπουκάλια κι όχι μόνο να 
πιουν το περιεχόμενο τους, 

αφού παραλάβουν την 
παραγγελία τους μέσω 
drone, αναφέρει έρευνα 
που δημοσιεύτηκε 
από την διαδικτυακή 
κάβα ARMIT WINES 
σε συνεργασία με τον 
Δρ. MORGAINE GAYE, 
μελλοντολόγο διατροφής, 
ο οποίος προέβλεψε 
πώς θα μπορούσαμε 

να απολαμβάνουμε το 
κρασί στις επόμενες τρεις 

δεκαετίες:

Α. Παραλαβή μέσω Drone
Σε συνέχεια των εφαρμογών που 

και τη μνήμη. Ανεξάρτητα από το προφίλ, πρέπει πάντα να 
έχουμε κατά νου τα δύο αυτά σημαντικά χαρακτηριστικά 
της λειτουργίας του εγκεφάλου και είναι καλύτερο να μην 
αποσπάται η προσοχή ενός δοκιμαστή. 

Άλλοι παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο στη 
γεύση μπορεί να είναι το περιβάλλον και η διάθεση. 
Η νευροεπιστήμη υπογραμμίζει τη σημασία του 
νευρολογικού συστήματος του εγκεφάλου στη γεύση και 
την απόλαυση. Για ακόμα περισσότερη εμβάθυνση επί 
του θέματος ο GABRIEL LEPOUSEZ σε συνεργασία με 
τον JEAN LENOIR, δημιουργό των κουτιών NEZ DU VIN, 
έχει οργανώσει μια ημέρα εκπαίδευσης κι ετοιμάζει και 
σχετικό βιβλίο.
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υπόσχονται την παράδοση του κρασιού σε δύο ώρες, η παραλαβή θα γίνεται 
ακόμα πιο γρήγορα με τη βοήθεια drones. H άμεση παράδοση κρασιού μέσω 
drones θα γίνει στο τέλος o κανόνας, με τους πωλητές λιανικής να μπορούν να 
τοποθετούν τα προϊόντα τους σε συγκεκριμένα σημεία για τα συλλέξουν τα drones. 
Ήδη η AMAZON έχει στα πλάνα της τη δημιουργία μιας υπηρεσίας drone με την 
ονομασία «PRIME AIR», η οποία θα είναι σε θέση να μεταφέρει αγαθά μέχρι 2.26 
κιλά σε πελάτες μέσα σε 30 λεπτά, ανάλογα με την τοποθεσία τους. Η εταιρεία 
αναφέρει ότι έχει δημιουργήσει αναπτυξιακά κέντρα PRIME AIR σε αρκετές 
περιοχές, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Μεγάλη Βρετανία.

Β. Χωρίς ετικέτα
Κατά μία έννοια, έχει ήδη ξεκινήσει με την εισαγωγή κωδικών QR σε ετικέτες 
και, πιο πρόσφατα, με προωθητικά βίντεο επαυξημένης πραγματικότητας 
μέσω εφαρμογών. H WINES ARMIT αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις θα παράγουν 
μπουκάλια χωρίς ετικέτα, τα οποία θα μπορούν να σαρώνουν τα smartphones για 
να αποκτήσουν λεπτομερείς πληροφορίες για το πώς, πότε και πού παράχθηκαν. 
Η έκθεση προβλέπει επίσης μια ποικιλία από νέα σχήματα, μεγέθη και χρώματα 
στα μπουκάλια που βρίσκονται στο ράφι, ξεφεύγοντας από τα παραδοσιακά στυλ.

Η TREASURY WINE ESTATES εγκαινίασε πρόσφατα το «THE BANISHED», ένα 
κόκκινο κρασί με το εμπορικό σήμα «19 CRIMES» που απευθύνεται σε άνδρες 
ηλικίας μεταξύ 18 και 34 ετών. Το συγκεκριμένο προϊόν, με τη βοήθεια μιας 
εφαρμογής για κινητά, ενεργοποιεί μια λειτουργία επαυξημένης πραγματικότητας, 
όταν η κάμερα του τηλεφώνου είναι στραμμένη προς το μπουκάλι.

Γ. Μηχανήματα αυτόματης πώλησης κρασιού
Η έκθεση προβλέπει ότι το αλκοόλ θα μπορεί να αγοραστεί από μηχανήματα 
αυτόματης πώλησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία αναγνώρισης ίριδας για να 
εξακριβωθεί ότι οι αγοραστές είναι νόμιμης ηλικίας. Επίσης, το μηχάνημα θα είναι σε 
θέση να  καταγράφει τις προσωπικές προτιμήσεις των καταναλωτών, ώστε να κάνει 
συστάσεις για πιθανές μελλοντικές αγορές.

Δ. Μπουκάλια ζάχαρης
Σε μια κίνηση, για πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές, θα διερευνηθούν νέα 
υλικά συσκευασίας. Μία από τις επιλογές είναι τα συμπαγή, μη πλαστικά γυαλιά 
που κατασκευάζονται από άμυλο καλαμποκιού. Ακόμα, μπορεί να δούμε βρώσιμα 
μπουκάλια φτιαγμένα από υποκατάστατο ζάχαρης, όπως είναι η ισομαλτόζη. Μία 
τεχνική που θα μπορούσε να επεκταθεί και στα γυάλινα ποτήρια κρασιού. 

Τέλος, ο GAYE αναφέρει ότι οι μελλοντικοί καταναλωτές του κρασιού θα είναι πιο 
μορφωμένοι, δίνοντας βάση στην ποιότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τόσο 
της γεύσης όσο και της συσκευασίας.
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Θέλοντας να προστατεύσουμε τους καταναλωτές που μας 

τιμούν και μας εμπιστεύονται εδώ και 4 δεκαετίες, ενημερώ-

νουμε ότι τα κρασιά με την ετικέτα «Στέλιος Χατζημιχάλης» που 

πωλούνται τελευταία σε μια αλυσίδα Super Market και σε περί-

πτερα, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ΚΤΗΜΑ ΧΑΤΖΗΜΙ-

ΧΑΛΗ που παράγει τα γνωστά, φημισμένα και πολυβραβευμένα 

κρασιά με το διακριτικό σήμα της γαλοπούλας.

Η προσπάθεια του παραγωγού / εμφιαλωτή και των διακινούντων 

τις πιο πάνω ετικέτες να εκμεταλλευτούν την φήμη, την ποιότητα 

και την εκτίμηση των προϊόντων του Κτήματός μας καθώς και κάθε 

γραπτή ή προφορική αναφορά, σημείωση ή υπαινιγμός ότι αποτε-

λούν κρασιά ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, συνιστά αθέμιτη ανταγωνιστική πρα-

κτική και αποτελεί παράνομη και καταχρηστική πράξη για την 

οποία η εταιρεία μας, «ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤZΗΜΙΧΑΛΗ Α.Ε.», έχει ήδη 

κινήσει τις νόμιμες διαδικασίες. 

www.hatzimichalis.gr
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ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙ , ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ!

Ο Δρ. MIGUEL CABRAL, διευθυντής του τμήματος Έρευνας 
και Ανάπτυξης της μεγαλύτερης εταιρίας παραγωγής 
φελλών στον κόσμο, ισχυρίζεται ότι η φύλαξη των φιαλών, 
που περιέχουν κρασί, στο πλάι τους δεν θα εμποδίσει την 
ξήρανση του φελλού, αντίθετα μπορεί να επιταχύνει τη 
σήψη τους.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στην Πορτογαλία, ο 
CABRAL ανέφερε ότι ο κενός χώρος ενός σφραγισμένου 
μπουκαλιού κρασιού περιέχει τόση υγρασία, ώστε 
δεν υπάρχει ανάγκη να 
τοποθετούνται τα 
μπουκάλια 
στο 

πλάι τους για να διατηρείται υγρός ο φελλός. Aναφέρει 
επίσης, πως η υγρασία αυτή εξασφαλίζει ότι ο φελλός δεν 
θα στεγνώσει ακόμα κι αν αποθηκευτεί η φιάλη σε όρθια 
θέση. Ακόμα, πρόσθεσε ότι η δημιουργία υγρών συνθηκών 
περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση του κρασιού είναι 
περιττή για τον εμφιαλωμένο οίνο (όχι όμως και για τα 
κελάρια βαρελιών όπου η υγρασία παίζει σημαντικό ρόλο 
ώστε να περιοριστεί η εξάτμιση).

Στην ερώτηση γιατί οι φελλοί στα παλαιωμένα κρασιά είναι 
μερικές φορές συρρικνωμένοι, απάντησε ότι έχοντας το 
πώμα μόνιμα εμποτισμένο στο κρασί στην πραγματικότητα 
μπορεί να επιταχύνει την αποδυνάμωση της κυτταρικής 
δομής του φελλού. 

Κατέληξε ότι η υγρασία στο λαιμό της φιάλης είναι 90 - 95% 
και είναι αρκετά υψηλή για να εξασφαλίσει τη διέλευση 

των φαινολικών καθώς και μεταβολιτών από το φελλό 
στο κρασί - γεγονός που ίσως θα εξηγούσε την 

παρουσία TCA σε κρασί που έχει αποθηκευτεί 
σε όρθια θέση.

Τα παραπάνω, ισχυρίστηκε ότι είναι 
γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, 

με τις έρευνες να συνεχίζονται και 
να καταρρίπτονται οι μύθοι ένας 
προς ένας. Ωστόσο, το κοινό δεν 
συνηθίζει να διαβάζει ερευνητικά 
άρθρα και αγνοεί τις εξελίξεις.

Η μελέτη του CABRAL που 
δημοσιεύθηκε το 2005 από 
στο AUSTRALIAN WINE 
RESEARCH INSTITUTE με 
τον τίτλο «Ο αντίκτυπος του 
τρόπου σφράγισης και των 

συνθηκών αποθήκευσης στη 
σύσταση, στο χρώμα και στις 

γευστικές ιδιότητες ενός Riesling 
και ενός παλαιωμενου σε βαρέλι 

Chardonnay κατά τη διάρκεια 5 ετών 
αποθήκευσης».
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