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Δείτε περισσότερα στο:   
pinnaclewineingredients.com

Αποκαλύψτε       
    την υπεροχή

Επιλέξτε από τη νέα σειρά 
Οινολογικών προϊόντων υψηλής 
απόδοσης (Ζύμες, Θρεπτικά 
υλικά ζύμωσης και Ένζυμα) που 
συμπληρώνουν 
τις σύγχρονες τάσεις 
οινοποίησης και σας βοηθούν 
να βελτιώσετε το χρώμα, 
το άρωμα, τη γεύση και 
πολυπλοκότητα.

Δώστε μας την ευκαιρία 
να συμβάλλουμε στο να 
φτιάξετε το καλύτερο 
κρασί σας

Φτάστε σε υψηλότερα επίπεδα 
με τη ΝΕΑ σειρά οινολογικών 
προϊόντων Pinnacle.
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ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΤΙΚΕΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Με απόλυτη εξειδίκευση στην
παραγωγή της ετικέτας κρασιού

και με πάνω από 160 οινοποιεία που ήδη μας 
εμπιστεύονται, δίνουμε σε κάθε προϊόν τα 

χαρακτηριστικά που  θα το κάνουν να ξεχωρίσει.

• Χωρίς κλισέ
• Χωρίς προεκτυπωτικά κόστη
• Χωρίς όριο ποσότητας
• Ασύλληπτοι χρόνοι παραγωγής
• Μελάνια κατάλληλα για τρόφιμα (FDA - ISEGA approved)
• Σταθερή χρωματική απόδοση
• Εκτύπωση σε special υλικά κρασιού, PE, PP, διάφανα υλικά
• Επιτύπωση σε ήδη τυπωμένες ετικέτες
• Microprinting, μεταβλητά δεδομένα, μεταβλητές εικόνες
• Εκτύπωση λευκού χρώματος υψηλών προδιαγραφών

Λακωνίας 1 Καματερό, 13451 Αθήνα
τ. 210 23 20 870 - 210 23 11 893
κ. 6945 558568, info@gslabelprint.gr
www.gslabelprint.gr



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
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AEB Exclusive Dealer

SPINDAL ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΩΝ ΕΠΕ

Τ.Θ. 60039, Τ.Κ. 57001
ΘΕΡΜΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (GR)

Τηλ: 2310 465247 | www.spindalhellas.gr
info@spindalhellas.gr

spindalhellas@gmail.com
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Σύστημα διαχείρισης
της ζύμωσης

Η εταιρεία SPINDAL ΕΛΛΑΣ, ως εξειδικευμένη στο χώρο της παραγωγικής διαδικασίας των Οίνων και των Aποσταγμάτων 
τα τελευταία 25 χρόνια στην Ελλάδα, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε ανάγκη των Oινοποιείων με πλήρη 
γκάμα πρωτοπόρων Οινολογικών προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού του Ομίλου ΑΕΒ. Η νέα πρόταση της εταιρείας 
αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό των Oινοποιείων για 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 του οίκου Δανίας 
Danmil-ΑΕΒ Group.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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 www.oinologia.gr.

ΕΚΔΟΣΗ: 
Αγγελική - Μαρία Βέκιου, τηλ. 210.6716932 

Nικολάου Πλαστήρα 21, τ.κ. 15451, Νέο Ψυχικό, Αττική 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Γιώργος Βέκιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: Παναγιώτης Μπακόλας

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: Δημήτρης Καραχάλιος

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ: 
Γεώργιος Γερμάνης, Κώστας Καππάτος, 

Στέφανος Κόγιας, Σοφία Ποζουκίδου

ΣΕΛ. 10 EDITORIAL
Νέα projects και νέα ξεκινήματα

ΣΕΛ. 12 ADVERTORIAL
Τεχνολογία φελλών DIAM

ΣΕΛ. 14 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

ΣΕΛ. 24 ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥ
Διαφορές στις καταναλωτικές συνήθειες των 
αγοραστών οίνου πριν και μετά το lockdown

ΣΕΛ. 32 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Η επίδραση των συνθηκών μεταφοράς στη 
σταθερότητα και οργανοληπτική ποιότητα των οίνων

ΣΕΛ. 38 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Διαμόρφωση του προφίλ κρασιού με μία 
καινοτόμο χρήσητων κληματίδων της αμπέλου

ΣΕΛ. 44 ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Η πράσινη αλυσίδα των προϊόντων της αμπέλου

ΣΕΛ. 48 ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ
Ανανάκτηση της οσφρητικής μας ικανότητας 
έπειτα από νόσηση με Covid-19

ΣΕΛ. 50 ΚΛΙΜΑ
Η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι προκλήσεις 
της αμπελουργίας

ΣΕΛ. 54 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Η σοφία της κουλούρας της Σαντορίνης

ΣΕΛ. 58 ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Η απόκριση των πρωτογενών και δευτερογενών 
μεταβολιτών των ραγών στη σταφυλική ζώνη της 
αμπέλου, στο ηλιακό φώς και τη θερμοκρασία

ΣΕΛ. 64 ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ζυμώσεις με μεικτές καλλιέργειες non 
Saccharomyces και S.cerevisiae ζυμομυκήτων

ΣΕΛ. 74 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Βιοποικιλότητα των γαλακτικών βακτηρίων 
οινολογικού ενδιαφέροντος. Είδη και στελέχη με 
αρνητική και θετική επίδραση στην ποιότητα και 
την ασφάλεια του οίνου 

ΣΕΛ. 74 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η «βιοπροστασία» ως εναλλακτική μέθοδος της 
προσθήκης θειώδους

NEW
Επισκεφθείτε το 

www.oinologia.gr
και ανακαλύψτε τον

νέο, δωρεάν, ηλεκτρονικό

Στις διαδικτυακές του σελίδες μπορείτε να 
βρείτε εταιρείες που εμπορεύονται υλικά και 

εξοπλισμό για:

● την ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

● την ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 

● το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

● την ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ

● την ΠΑΛΑΙΩΣΗ

● την ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

● τα LOGISTICS

και που παρέχουν υπηρεσίες, όπως αναλύσεις 
αμπέλου και οίνου και service μηχανημάτων.
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ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 08

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι πηγές των ειδήσεων, η βιβλιογραφία των άρθρων, αλλά και 
τα credits των φωτογραφιών του παρόντος τεύχος βρίσκονται 

αναρτημένα στη διεύθυνση: 

w w w . o i n o l o g i a . g r / i s s u e 6 0

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση 
με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο όλου ή μέρους του 
περιοδικού χωρίς την άδεια του εκδότη. • 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. • Τα 
άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν τεύχος εκφράζουν κατ’ 
αποκλειστικότητα τις απόψεις του / των συγγραφέα / συγγραφέων 
τους και ενδεχομένως να μην συγκλίνουν με εκείνες των 
υπόλοιπων μελών που απαρτίζουν την ομάδα του περιοδικού.

ΣΕΛ. 75 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και οι μεταβολίτες 
τους σε σταφύλια και οίνους που προέρχονται από 
συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες

ΣΕΛ. 76 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Μια συστηματική ανασκόπηση της καλλιέργειας 
φυτών εδαφοκάλυψης στην αμπελουργία

ΣΕΛ. 76 ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η διαμόρφωση των δευτερογενών μεταβολιτών των 
ραγών από αβιοτικούς παράγοντες, σε ένα σενάριο 
κλιματικής αλλαγής

ΣΕΛ. 78 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
Για να επαναφέρουμε την βιοποικιλότητα στα 
αμπέλια δεν αρκεί να φυτεύουμε δένδρα

ΣΕΛ. 78 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
Φρέσκο γάλα με όλη του την κρέμα, για την 
αντιμετώπιση του περονόσπορου

ΣΕΛ. 78 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Εξήντα χρόνια τρύγος»
Γιάννης Mπουτάρης

ΣΕΛ. 79 ADVERTORIAL
Με την 2B FermControl όσο λιγότερατόσο το 
καλύτερο “less is more”

ΣΕΛ. 80 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Enartis παρουσιάζει τη Hideki ® : την τανίνη 
για τη φυσική προστασία των οίνων

ΣΕΛ. 80 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Νέα στελέχη ζυμών δίνουν τη δυνατότητα στους 
οινοποιούς να βελτιώσουν τον χαρακτήρα των 
κρασιών τους

ΣΕΛ. 81 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
Πόσο ανθεκτικά μπορούν να γίνουν τα βακτή-
ρια απέναντι στην αντιμικροβιακή δράση του 
κρασιού;

ΣΕΛ. 81 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αφοί Γιαννουκάκη Α.Ε. - Inox Vessel

ΣΕΛ. 83 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
«Malvasia, ο περιώνυμος οίνος χθες και σήμερα» 
Σταυρούλα Κουράκου - Δραγώνα

ΣΕΛ. 83 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
Πως διάφορα πιπέρια μιμούνται τα αρώματα 
διάσημων ποικιλιών

ΣΕΛ. 83 ΟΙΝΟΣΚΟΠΙΟ
Η 3D εκτύπωση των αμφορέων ανοίγει νέους 
δρόμους στην οινοποίηση

HOT

● Άρθρα
●Έρευνες
● Ειδήσεις 

● Παρουσιάσεις
● Αγγελίες

● ένας κατάλογος επιχειρήσεων
●και φυσικά τα τεύχη του περιοδικού

 σας περιμένουν στο:

www.oinologia.gr

αλλά μπορούν να σας βρίσκουν και στο 
e-mail σας με μία απλή εγγραφή στο 

newsletter της Οινολογίας!

ΕΠΙΣΗΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ
να μας ακολουθήσετε σε Facebook, 

Instagram, LinkedIn και Twitter για ακόμα 
περισσότερη Οινολογία!
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ΝΕΑ PROJECTS και ΝΕΑ ΞΕΚΙΝΗΜΑΤΑ

Η πρόσφατη υγειονομική κρίση υπήρξε τρο-
χοπέδη για όλους, αλλά όπως έχει γίνει 
απολύτως σαφές σε όλους όσοι διαμένουν 

και εργάζονται στην Ελλάδα από το 2009 και έπειτα, 
όταν στον δρόμο σου συναντάς δυσκολίες δεν 
έχεις παρά να διαλέξεις ανάμεσα σε δύο επιλογές: 
είτε συνεχίζεις την πορεία που έχεις ήδη χαράξει 
ελπίζοντας να βγεις αλώβητος, είτε αναπρογραμ-
ματίζεις τις κινήσεις σου, στύβεις το μυαλό σου για 
νέες ιδέες και προσπαθείς να προβλέψεις τον ρουν 
των γεγονότων, χαράσσοντας τελικά νέα – και 
πολλές φορές απάτητα – μονοπάτια.  

Στην Οινολογία αποφασίσαμε να ακολουθή-
σουμε το δεύτερο, τον πιο δημιουργικό δρόμο, ένα 
στοιχείο άλλωστε που συμβαδίζει απόλυτα με τη 
φιλοσοφία της ομάδας μας. Τα αποτελέσματα ενός 
έτους δημιουργικού αναβρασμού ήταν η σχεδίαση 
πολλών projects, τα οποία θα “ξεδιπλώσουμε” 
σιγά – σιγά μέσα στον επόμενο χρόνο. 

---
Υ.Γ. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη την πορεία εκτύπωσης και συσκευασίας του παρόντος τεύχους ακολουθήθηκαν με 
ευλαβική προσοχή οι απαιτούμενες υγειονομικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ασφάλεια του επιτελείου του 
περιοδικού και των αναγνωστών του.

Με την είσοδο του τρέχοντος έτους και μέσα σε ένα γενικό αίσθημα κλεισούρας – πρακτικής και ψυχολο-
γικής – εμείς αποφασίσαμε να “ανοιχτούμε” και να προχωρήσουμε με ένα νέο και μοναδικό project, τον 
«Επαγγελματικό Οδηγό για τις Αμπελοοινικές Επιχειρήσεις». 

Όπως προδίδει και ο τίτλος του, πρόκειται για έναν κατάλογο επιχειρήσεων που φιλοδοξεί να αποτελέσει τον 
καλύτερο σύμμαχο κάθε οινοποιού, οινολόγου, γεωπόνου και αμπελουργού στην αναζήτηση νέων κατάλλη-
λων συνεργατών πρόθυμων να καλύψουν κάθε ανάγκη σε εξοπλισμό, προϊόντα ή / και υπηρεσίες. Τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές υπάρχουν ήδη καταχωρημένες 50 εταιρείες οι οποίες διακινούν 122 διαφο-
ρετικές προϊοντικές κατηγορίες, ώστε σίγουρα να βρείτε αυτό που ζητάτε για τον επερχόμενο τρύγο του 2021! 
Αναζητήστε τον οδηγό μας και τον επόμενο ιδανικό συνεργάτη σας μέσα από τον ιστότοπο της Οινολογίας 
στη διεύθυνση: www.oinologia.gr/directory. 

Σημειώστε ότι ο οδηγός είναι μόνο η αρχή για αυτό μείνετε διαδικτυωμένοι και συνδεδεμένοι στην παρέα μας.

Καλή και απολαυστική ανάγνωση!

http://
http://
http://www.oinologia.gr/directory
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Ο πωματισμός οίνων είναι μία σύνθετη διαδικασία, που έχει 
άμεση σχέση, μεταξύ άλλων, με τα εμφιαλωτικά μηχανήματα, τις 

φιάλες και ασφαλώς με τα πώματα.  Ότι πώμα κι αν επιλεγεί, η ορθή 
εφαρμογή του είναι πολύ σημαντική για το ποιόν του πωματισμού 
και τη μετέπειτα πορεία του οίνου. Αν επικεντρωθούμε στα πώματα 
φελλού, σημαντική παράμετρο αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου 
τύπου για τον οίνο που εμφιαλώνεται. Το πώμα φελλού καλείται να 
διασφαλίσει την ορθή σφράγιση του οίνου και οπωσδήποτε να μην 
αποτελέσει αιτία προβλήματος στο κρασί. 

Το 2005 ήρθαν στην αγορά τα πρώτα πώματα φελλού DIAM. Η 
τεχνολογία των φελλών DIAM έφερε μια νέα προσέγγιση στον πωματι-
σμό. Εξάλειψε την τυχαιότητα και τις αστοχίες, τοποθέτησε σε υψηλό επί-
πεδο την ασφάλεια του εμφιαλωμένου οίνου και έδωσε τη δυνατότητα 
ελεγξιμότητας και παρέμβασης στην πορεία του οίνου μετά την εμφιάλωση.

Το DIAM αρχικά συστήθηκε ως ο φελλός χωρίς οσμή. Με τη 
μοναδική τεχνολογία DIAMANT, τη μέθοδο CO2 στο υπερκρίσιμο 
σημείο, το τρίμμα φελλού καθαρίζεται απόλυτα από κάθε ουσία - 
πρόσμειξη και μένει καθαρή φελλίνη (suberin). Τα τελικά προϊόντα, τα 
πώματα φελλού DIAM, είναι τελείως απαλλαγμένα από TCA αλλά 
και από κάθε άλλη ουσία που προκαλεί οσμή ή επηρεάζει τα αρώματα 
και τον χαρακτήρα του κρασιού. Τα DIAM είναι πώματα σύνθεσης, 
που αποτελούνται από τρίμμα φυσικού φελλού, με ελάχιστη ποσότητα 
μικροσφαιριδίων αέρα και έναν συνδετικό παράγοντα. Στη σύνθεση 
παίζουν ρόλο το ποιόν του τρίμματος, η κοκκομετρία (granulometry) 
και η πυκνότητα. Αποτέλεσμα της άρτιας σύνθεσης είναι οι βέλτιστες 
μηχανικές ιδιότητες των πωμάτων. Η χρήση μικροσφαιριδίων αέρα 
έλκει από τη φύση τη συμπεριφορά των κυττάρων του φελλού. 
Συμπιεστότητα και ταχύτατη ελαστική επαναφορά δίνουν στο πώμα 
τέλεια στεγανότητα και αντοχή σε απαιτητικές συνθήκες, καθώς και τη 
δυνατότητα για γρήγορη τοποθέτηση των φιαλών σε οριζόντια θέση. 

Η τεχνολογία DIAM έχει φέρει στην οινοβιομηχανία μια μεγάλη 
γκάμα διαφορετικών τύπων πωμάτων φελλού για να καλύπτονται οι 
απαιτήσεις κάθε οίνου. Μία παράμετρος κατηγοριοποίησης σχετίζεται 
με τον χρόνο ζωής του εμφιαλωμένου οίνου. Υπάρχουν φελλοί 
DIAM για οίνους ταχείας και μέσης κατανάλωσης, υπάρχουν DIAM 
πολυετούς έως απεριόριστης παλαίωσης, για κάθε τύπο φιάλης οίνου. 
Δημιουργώντας πώματα φελλού με πλήρη έλεγχο των ιδιοτήτων τους, 
η τεχνολογία DIAM έχει εισάγει μια πολύ σημαντική παράμετρο, που 
μοναδικά διαχειρίζεται, τη διαπερατότητα. Τα πώματα φελλού DIAM 
κατασκευάζονται με συγκεκριμένη τιμή διαπερατότητας, δηλαδή 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: 
ΤΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΔΟΥ 
CORK HELLAS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΦΕΛΛΩΝ 
DIAM

ποσότητας οξυγόνου που εισέρχεται διαμέσου τους 
στη φιάλη σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 

Ορίσθηκαν 3 διαφορετικές διαπερατότητες, η 
μεσαία P035, η χαμηλή P015 και η πολύ χαμηλή 
P007. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται πλήρως η 
μικροοξυγόνωση του οίνου και ο ρυθμός εξέλιξής του. 

Η επιλογή του κατάλληλου πώματος μπορεί να γίνει με διπλό κριτήριο: 
προσδοκώμενος χρόνος ζωής του οίνου - ρυθμός μικροοξυγόνωσης. 
Η DIAM έχει εκτιμήσει και δίνει με ακρίβεια, για κάθε τύπο πώματος 
και διαπερατότητας, την ποσότητα του οξυγόνου που εισέρχεται στη 
φιάλη κατά το πρώτο εξάμηνο μετά την εμφιάλωση και στη συνέχεια 
τη συνολική ποσότητα κάθε χρόνο. Η απόδοση σε O2 κατά το πρώτο 
εξάμηνο οφείλεται στην αποσυμπίεση μέσω ελαστικής επαναφοράς 
του πώματος (OIR - oxyzen initial release). Κατόπιν υπάρχει σταθερή 
διέλευση Ο2 διαμέσου του πώματος (OTR - oxyzen tranfer rate), η 
ίδια κάθε χρόνο. Η DIAM έχει μελετήσει και τη διέλευση οξυγόνου 
μεταξύ πώματος και γυάλινης φιάλης. Η παράμετρος αυτή εκτιμήθηκε 
μετρώντας τη δύναμη της αντίστασης φελλού - υάλινου λαιμού. Έχει 
τη μέγιστη τιμή εκκίνησης στο DIAM 30, κατόπιν στο DIAM 10, στο 
DIAM 5 κ.ο.κ. Το φθίνον διάγραμμα υπολογισμού αυτής της δύναμης 
εκφράζει την κόπωση (γήρανση) του πώματος, άρα τον χρόνο ασφαλούς 
ζωής του εμφιαλωμένου προϊόντος. 

Για τους αφρώδεις και ημιαφρώδεις οίνους υπάρχουν τα DIAM 
MYTIK. Συντίθενται από το καθαρισμένο με τη μέθοδο DIAMANT 
τρίμμα φελλού και η δομή τους τα καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστα κατά τον 
πωματισμό, απόλυτα ασφαλή και ανθεκτικά στον χρόνο. 

Η εταιρεία DIAM είναι σαφώς ευαισθητοποιημένη σε 
περιβαλλοντικά θέματα, πράγμα που εκφράζεται και στις μεθόδους 
παραγωγής. Στο πνεύμα αυτό έχει παράγει ένα επαναστατικό 
πώμα, το ORIGINE by DIAM. Αυτό συντίθεται από 100 % φυσικές 
πρώτες ύλες, δηλαδή καθαρή φελλίνη + φυσικό κερί μελισσών + 
ρητινέλαιο. Υπάρχει στους τύπους DIAM 5, DIAM 10, DIAM 30, 
σε διαπερατότητα P015 και σαφώς αποτελεί φελλό παλαίωσης οίνων. 

Συνοψίζοντας, οι φελλοί DIAM είναι πώματα πολύ υψηλής και 
σύγχρονης τεχνολογίας που διαρκώς εμπλουτίζεται και εξελίσσεται. 
Έχουν κοινά τα βασικά χαρακτηριστικά τους, αλλά οι πολλοί και διαφο-
ρετικοί τύποι DIAM ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τις επιμέρους ιδιότητες 
τους, που είναι καθορισμένες, σταθερές και μετρήσιμες. Τα αποτελέ-
σματα τους στο εμφιαλωμένο προϊόν είναι σαφώς διακριτά, ελεγχόμενα 
και προβλέψιμα.Συνεπώς η τεχνολογία DIAM δίνει τη δυνατότητα 
στον οινοποιό και τον οινολόγο, μέσω του πωματισμού, να ελέγχει και 
να κατευθύνει με ακρίβεια την πορεία του εμφιαλωμένου οίνου. 

Ακόμη, ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό των φελλών DIAM, 
που εκτιμάται ιδιαίτερα στην οινική αγορά, είναι η απόλυτη σταθερό-
τητα και ομοιογένεια τους. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ένα τύπο φελλού 
DIAM έχουν καθορισθεί με απόλυτη ακρίβεια όλες οι παράμετροι 
κατασκευής τους και κάθε ένας φελλός DIAM που παράγεται είναι στα-
θερά και πάντοτε όμοιος με κάθε άλλον του ιδίου τύπου. Το αποτέλε-
σμα είναι η ομοιομορφία κάθε μίας φιάλη του ιδίου οίνου, πράγμα πολύ 
σημαντικό όταν η φιάλη ανοίγεται προς κατανάλωση. Άλλωστε η αντα-
ποδοτικότητα της χρήσης των φελλών DIAM γίνεται φανερή από τη 
συνολική τους διαχείριση. Οι φελλοί DIAM αποτελούν εργαλεία πωμα-
τισμού ακριβείας για την οινοβιομηχανία.  ●



Τα πώματα φελλού DIAM
δίνουν τη δυνατότητα

για Πωµατισµό Ακριβείας
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Σε παγκόσμιο επίπεδο η γεωργία καταναλώνει το 69% του νερού 
με τη βιομηχανία να ακολουθεί με 19% και τις αστικές χρήσεις με 11% 
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021). 
Τα ποσοστά ανά ήπειρο διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό και επηρεάζο-
νται κυρίως από την παραγωγική κατεύθυνση σε κάθε μια από αυτές.

Με τη ζήτηση για νερό να αυξάνεται παγκοσμίως και τους υδατι-
κούς πόρους να είναι πεπερασμένοι άλλα και να πιέζονται ποιοτικά 
και ποσοτικά από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (η παγκόσμια 
απόρριψη υγρών αποβλήτων υπολογίζεται σε 400 δισεκατομμύρια 
m3 / έτος, ρυπαίνοντας περίπου 5.500 δισεκατομμύρια m3 νερού / 
έτος (Nicoleta Ungureanu et al., 2020) και την κλιματική αλλαγή, η 
χρήση μη συμβατικών υδατικών πόρων για άρδευση καθίσταται επι-
βεβλημένη. 

Σύμφωνα με έκθεση που δημο-
σιεύτηκε στις εκδόσεις Global Water 
Intelligence 7,1 δισεκατομμύρια m3 / έτος 
(5% των επεξεργασμένων λυμάτων και 
0,18% της κατανάλωσης νερού) επανα-
χρησιμοποιήθηκε για άρδευση (περίπου 
50%) και για βιομηχανικές εφαρμογές 
(περίπου 20%). Τουλάχιστον 20 εκατομ-
μύρια εκτάρια σε 50 χώρες (10% της 
συνολικής αρδευόμενης γης, δηλαδή 17% 
της συνολικής αρόσιμης γης) αρδεύο-
νται με μη επεξεργασμένα, μερικώς επε-
ξεργασμένα ή μερικώς αραιωμένα υγρά 
απόβλητα. Τα επεξεργασμένα υγρά από-
βλητα, αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% και 
αυτή η γεωργική πρακτική εφαρμόζεται 
σε μόλις 525.000 εκτάρια γεωργικής γη. 
Την πρώτη θέση στην άρδευση με επα-
ναχρησιμοποιούμενα απόβλητα κατέχει η 
Κίνα και ακολουθούν το Μεξικό και η Ινδία. 
Οι χώρες που χρησιμοποιούν περισσό-
τερο επεξεργασμένα υγρά απόβλητα για 
άρδευση σε γεωργική γη είναι η Χιλή και το 
Μεξικό και ακολουθούν το Ισραήλ, η Αίγυ-
πτος, η Κύπρος, η Ιταλία και η Αργεντινή. 

Στη Νότια Ευρώπη, τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα χρησιμοποι-
ούνται κυρίως για γεωργική άρδευση (44%) και αστικές ή περιβαλλο-
ντικές εφαρμογές (37%). Στη Βόρεια Ευρώπη αντίθετα που η έλλειψη 
καθαρού νερού είναι μικρότερη, χρησιμοποιούνται κυρίως για βιομη-
χανικές ή περιβαλλοντικές εφαρμογές (United Nation University, 
2013). Το Ισραήλ και η Κύπρος (όπως φαίνεται και στο ΣΧΉΜΑ 2 
- σελ. 16) που αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη νερού χρησιμοποιούν 
ευρέως την μέθοδο της επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων 
με τα ποσοστά επαναχρησιμοποίησης να υπερβαίνουν το 80%. Στις 
άλλες χώρες της μεσογειακής λεκάνης η επαναχρησιμοποίηση είναι 
πολύ μικρή. Στην Ισπανία είναι της τάξης του 10% με προοπτική να 
ανέβει στο 30%. Στην Ελλάδα η επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με τις 
μελέτες δεν ξεπερνάει το 1%, με την Αθήνα να έχει σχετικά αυξημένο 
ποσοστό, που κυμαίνεται από 8 - 10% (Ανδρεαδάκης, 2016-2017).

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - MSC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος μας στα υγρά απόβλητα των οινο-
ποιείων, θα ασχοληθούμε με την επαναχρησιμοποίηση τους. Κλείνοντας τον «κύκλο 

του νερού», παρουσιάζουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη 
χρήση καθαρού νερού για άρδευση καλλιεργειών, με προηγμένης τεχνολογίας επεξεργα-
σίες εκροής των αποβλήτων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τους αποδέκτες των 
ακατέργαστων υγρών αποβλήτων από ρυπογόνους παράγοντες και εξοικονομούμε μεγάλες 
ποσότητες από τον σημαντικότερο φυσικό πόρο, το νερό.

ΣΧΗΜΑ 1: Διάγραμμα που αποτυπώνει τη χρήση νερού ανά ήπειρο, όπου η κατανάλωση για τον 
γεωργικό τομέα κυμαίνεται λίγο πάνω από 20% στην Ευρώπη έως και περισσότερο από 80% στην 
Αφρική και την Ασία (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021)

Water withdrawal ratios by continent
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1.1. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ 

Οι ποσότητες υγρών αποβλήτων που παράγονται από την οινική 
βιομηχανία δεν είναι αμελητέες. Η Ιταλία. που αποτελεί τον μεγαλύτερο 
παραγωγό οίνου στον κόσμο τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα στοι-
χεία του O.I.V., παράγει ποσότητες υγρών αποβλήτων που υπολογίζο-
νται περίπου στα 10 εκατομμύρια m3 / έτος (Mirco Milani et al., 2020).

Η βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών 
αποβλήτων περιλαμβάνει διάφορες εφαρμογές, όπως τη χρήση τους 
ως νερό ψύξης (επανακυκλοφορούμενου ή μιας χρήσης), τη χρη-
σιμοποίηση τους για  αναπλήρωση νερών για τους λέβητες και την 
αξιοποίηση τους για βιομηχανικές διεργασίες. Απαγορεύεται όμως να 
χρησιμοποιείται από βιομηχανίες προϊόντων που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση.

Τα οινοποιεία  μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ανακυκλωμένο 
νερό που προέρχεται από επεξεργασμένα απόβλητα για μη πόσιμους 
σκοπούς, όπως η γεωργία και συγκεκριμένα η άρδευση αμπελώνων, 
του τοπίου γύρω από το οινοποιείο, των δημοσίων πάρκων και άλλων 
τοποθεσιών όπως π.χ. τα γήπεδα γκολφ. Άλλες μη πόσιμες εφαρ-
μογές περιλαμβάνουν τη χρήση του ως νερό ψύξης για σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής και διυλιστηρίων πετρελαίου, ως βιομηχανικών 
επεξεργασμένων νερών για εγκαταστάσεις όπως χαρτοβιομηχανίες 

και χαλυβουργεία, για πλύση τουαλετών, για μείωση της σκόνης, για 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, για μίξη σκυροδέματος, για τεχνη-
τές λίμνες και για προστασία από τον παγετό και πυροπροστασία 
(Environmental leverage).

Οι εκροές υγρών από την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων 
οινοποιείων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις τύπους επανα-
χρησιμοποίησης με βάση τα αποτελέσματα επεξεργασίας (California 
Sustainable Winegrowing Alliance, 2014):

● Σχετικά καθαρό ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί χωρίς 
επεξεργασία

● Μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μετά από περιορισμένη 
επεξεργασία

● Απαιτεί πλήρη επεξεργασία και διάθεση.

1.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΕΚΡΟΩΝ

Η επιλογή του αποδέκτη των επεξεργασμένων εκροών, επηρε-
άζει την διαδικασία επιλογής της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας άλλα 
και την αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή της. Επηρεάζει επίσης το 
κόστος, που θεωρείται βασικό κριτήριο στην διαδικασία της διαχείρι-
σης των αποβλήτων ενός οινοποιείου.
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ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 8 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το κριτήριο που εξετάζεται είναι εάν ο αποδέ-
κτης θα είναι (Γεωργακάκης, 2003):

● Υδάτινος συνεχόμενης ροής, με προτίμηση 
σε θάλασσες, ποταμούς και υδατορέματα

● Χερσαίος (φυσικό, καλλιεργούμενο και μη 
καλλιεργούμενο έδαφος)

● Κοντινός σταθμός επεξεργασίας αστικών ή 
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων

Εκτός από την επιλογή του αποδέκτη συνυπο-
λογίζονται και άλλοι παράμετροι όπως (Γεωργα-
κάκης, 2003):

● Η κατεύθυνση του ανέμου
● Τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του 

εδάφους
● Το ποσοστό βροχόπτωσης και η 

επιφανειακή απορροή
● Τα αποδεκτά νομοθετικά όρια της 

ποιότητας εκροής για υδατικούς αποδέκτες
● Η απόσταση από κατοικίες
● Η επιβάρυνση από άλλες πηγές ρύπανσης
● Οι κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες 

της περιοχής

1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 

Ευρέως διαδεδομένη είναι η εφαρμογή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που 
προέρχονται από οινοποιεία στο έδαφος. Το επεξεργασμένο απόβλητο που βρίσκεται μέσα 
στα νομοθετικά όρια ώστε να θεωρείται ασφαλές για άρδευση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για: άρδευση αμπελώνων που γειτνιάζουν με το οινοποιείο, νερό για σιντριβάνια, για έλεγχο 
της σκόνης και για άλλες εφαρμογές επαναχρησιμοποίησης νερού ώστε (Biomicrobics):

● Να συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων
● Να προστατεύσει το έδαφος / τα επιφανειακά νερά
● Να βελτιώσει τις ανάγκες της γης

Ένα αποτελεσματικό σύστημα άρδευσης αποβλήτων χρησιμοποιεί τις φυσικές, χημικές 
και μικροβιακές ιδιότητες του εδάφους, καθώς και τις ιδιότητες της υπερκείμενης βλάστησης 
για την απομάκρυνση των ανεπιθύμητων ουσιών από τα απόβλητα. Το κλειδί για ένα επι-
τυχημένο σύστημα άρδευσης αποβλήτων, είναι η αντιστοίχιση του χρόνου και του όγκου 
της εφαρμογής με τις ανάγκες ύδατος και θρεπτικών συστατικών της βλάστησης αλλά και 
η ύπαρξη αρκετών αρδευτικών εκτάσεων για την εξυπηρέτηση του όγκου των αποβλήτων. 
Ένα καλά οργανωμένο σύστημα άρδευσης εφαρμόζει τα απόβλητα σε ρυθμούς που δεν 
υπερβαίνουν την υδραυλική και ρυθμιστική ικανότητα της βλάστησης ή του εδάφους και 
ελαχιστοποιεί έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υπογείων υδάτων. Οι βέλ-
τιστες διαθέσιμες πρακτικές βοηθούν στην ανάπτυξη και στην διατήρηση του συστήματος 
άρδευσης αποβλήτων. Κατά την ανάπτυξη ενός τέτοιου συστήματος άρδευσης εξετάζονται 
διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επεξεργασία των αποβλήτων. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι (Washington State’s Department of Ecology, 2017): 

← ΣΧΗΜΑ 2: 
Η κατάταξη των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τον 
δείκτη υδατικής πίεσης. Oι 
πράσινες, γκρι και μάυρες 
γραμμές αντιπροσωπεύουν τα 
κατώτατα όρια για χαμηλή, 
μέτρια και υψηλή πίεση 
νερού, αντίστοιχα (Nicoleta 
Ungureanu et al., 2020)
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▪ high : 40 - 80%
▪ medium - high : 20 - 40%
▪ moderate : 10 - 20%
▪ low : <1 0 %

CBP: conventional biological process (διεργασία ενεργοποιημένης ιλύος), SBR: sequential batch reactor (αντιδραστήρας 
διαλείπουσας λειτουργίας), MBR: Membrane bioreactor (βιοαντιδραστήρας μεμβρανών), UF: Ultrafiltration (υπερδιήθηση), 
RO: reverse osmosis (αντίστροφη όσμωση)

Μέγεθος 
οινοποιείου

Απόρριψη στην 
αποχέτευση

Απόρριψη σε 
φυσικά νερά

Επαναχρησιμοποίηση για 
άρδευση αμπελώνα

Επαναχρησιμοποίηση 
στη διαδικασία

Προτεινόμενες Τεχνολογίες
< 100 m3/ ημέρα CBP/SBR MBR MBR + απολύμανση MBR + UF + RO
> 100 m3/ ημέρα CBP CBP/SBR CBP + φιλτράρισμα + 

απολύμανση
MBR + UF + RO ← ΠΙΝΑΚΑΣ 1: 

Προτεινόμενες τεχνολογίες 
επεξεργασίας αποβλήτων 
οινοποιείων για διαφορετικές 
χρήσεις της επεξεργασμένης 
εκροής (Tuset, 2014)
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● Το έδαφος. Τα χαρακτηριστικά του εδάφους επηρεάζουν την επε-
ξεργασία των αποβλήτων και την ανάπτυξη των καλλιεργειών. Περι-
λαμβάνουν τις χημικές ιδιότητες, τη διαπερατότητα και το βάθος του 
εδάφους, το βάθος των υπόγειων υδροφορέων και των γεωτρήσεων 
πόσιμου νερού (Schoor L. v., 2005). Τα χημικά και φυσικά χαρακτηρι-
στικά του εδάφους πρέπει να αξιολογηθούν ώστε να υπολογιστούν τα 
αρχικά επίπεδα ρύπανσης και να υπολογιστούν αυτά που θα προκύ-
ψουν μακροπρόθεσμα. Το έδαφος πρέπει να έχει πλάτος και επαρκή 
διαπερατότητα για την αποθήκευση των αρδεύσεων και των βροχο-
πτώσεων και να μην προκαλείται έκπλυση αλάτων και βαρέων μετάλ-
λων πέρα από τη ζώνη της ρίζας (Washington State’s Department of 
Ecology, 2017). 

● Η απόσταση από κατοικημένες περιοχές ή άλλες ευαίσθητες 
τοποθεσίες και η τοπογραφία των αρδευτικών εκτάσεων επηρεάζει 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα απόβλητα 
στα αρδευτικά εδάφη και την ποσότητα των αποβλήτων που μπορούν 
να απορριφθούν.

● Η βλάστηση. Η βλάστηση χρησιμοποιείται για την δέσμευση 
θρεπτικών ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα, για τη διατήρηση 
ή την αύξηση των ποσοστών διήθησης και τη μείωση της διάβρω-
σης του εδάφους. Κατά την επιλογή ενός φυτού ή μιας καλλιέργειας, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, 
το μέγιστο βάθος που εισέρχονται οι ρίζες στο έδαφος (Schoor L. 
v., 2005) και οι ρυθμοί πρόσληψης νερού από τα φυτά. Τα φυτά θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα για το έδαφος, το κλίμα, την οργανική φόρ-
τιση και τον όγκο των λυμάτων. Το βάθος που φτάνουν τα υγρά από-
βλητα μετά από κάθε εφαρμογή σχεδιάζουμε να είναι ίσο με το βάθος 
του ριζικού συστήματος των φυτών (Γεωργακάκης, 2003).

● Η ποιότητα και η ποσότητα των αποβλήτων και του νερού 
άρδευσης. Το οργανικό φορτίο στα απόβλητα μπορεί να βελτιώσει τη 
δομή του εδάφους, να  προάγει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 
και να βοηθήσει τα φυτά προσφέροντας θρεπτικά συστατικά. Υπερ-

συσσώρευση θρεπτικών, αλάτων και αιωρούμενων στερεών μπορεί 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βλάστηση και στα εδάφη. Πρέπει να 
εξετάζεται η ποιότητα και η ποσότητα των αποβλήτων που απορρί-
πτονται στα αρδευόμενα εδάφη.

● Ο χρόνος εφαρμογής. Ο χρόνος  εφαρμογής στο έδαφος είναι 
κρίσιμος ώστε τα απόβλητα να μην υπερφορτώνουν τα εδάφη σε 
περιόδους που μπορεί να κορεστούν και από τις βροχοπτώσεις. Είναι 
απαραίτητο να υπάρχει η απαιτούμενη παύση μεταξύ των αρδεύ-
σεων, ώστε το έδαφος να μην καθίσταται ένα αναερόβιο περιβάλλον 
(C.L. Howell, 2018).

Οι ποσοτικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή αποβλήτων για 
άρδευση σε υπό διαχείριση βλάστηση είναι οι εξής (Washington 
State’s Department of Ecology, 2017): 

1. pH = 6,0-9,0
2. Εβδομαδιαία μέση τιμή BOD5 = 34 kg/ στρέμμα/ ημέρα.
3. Εβδομαδιαία συχνότητα εφαρμογής = 4 ημέρες /εβδομάδα.

Τα σύστημα εφαρμογής στο έδαφος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
και μια δεξαμενή αποθήκευσης για τη συγκράτηση του νερού τους 
χειμερινούς μήνες, όταν δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στο έδαφος. Σε 
μέρη όπως η Napa Valley και η Sonoma στην California η ανώτερη 
τιμή BOD που επιτρέπεται για την εφαρμογή σε γη είναι 40ppm. Τα 
ρεύματα αποβλήτων υψηλής αλατότητας όπως π.χ. το ίζημα από 
την διαδικασία της αντίστροφης όσμωσης θα πρέπει να διαχωρίζεται 
από το κύριο ρεύμα αποβλήτων και να μην εφαρμόζεται στο έδαφος 
(Environmental leverage).

1.3.1. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ

Τα μέγιστα όρια των παραμέτρων COD, BOD5, TSS για επεξερ-
γασμένα απόβλητα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση ή 
για εκκένωση σε φράγματα νερού και άλλα υδάτινα σώματα είναι 125 
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mg/l, 25 mg/l, 35 mg/l (L.A. Ioannou et al., 2015) αντίστοιχα σύμ-
φωνα με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (91/271 / ΕΟΚ). 
Στην Ελλάδα και την Κύπρο η νομοθεσία θέτει ως ανώτατα όρια 
εκροών τα 5-15 mg/l TN, 125 mg/l COD, 2 mg/l TP και 10-35 mg/l TSS  
για άρδευση και απόθεση σε υδατικά συστήματα (Ioannou, 2013). Η 
άρδευση απαιτεί να μην δημιουργούνται επιφανειακά στάσιμα νερά ή 
απορροές σε αγροτεμάχια που γειτνιάζουν ή να διατίθενται σε ποτα-
μούς όταν υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία. Η άρδευση πρέπει 
να ακολουθεί τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής Κ.Δ.Π.263/2007 
(Αδαμίδου, 2012).

Τα όρια εκτός Ε.Ε. είναι διαφορετικά. Τα αυστραλιανά όρια για 
απόρριψη σε υδατικούς αποδέκτες είναι 15mg/l BOD5 και 50mg/l 
TSS, ενώ τα όρια άρδευσης είναι 1500 kg BOD5/ ha/μήνα και 704-
2112 mg/l TDS (L.A. Ioannou et al., 2015). Στην περιφέρεια της 
Napa το τμήμα περιβαλλοντικής διαχείρισης απαγορεύει την διάθεση 
αποβλήτων που δεν έχουν pH 6-9 και έχουν διαλυμένο οξυγόνο πάνω 
από 2,0 mg/L (ClearBlu environmental). Τέλος στη Νέα Ζηλανδία 
και σύμφωνα με τον κώδικα πρακτικής για την διαχείριση αποβλή-
των οινοποιείων, η άρδευση με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα 
οινοποιείων συνίσταται όταν εφαρμόζεται ένα οργανικό φορτίο BOD 
μικρότερο των 120 kg BOD /ha/ημέρα. Επίσης όταν υπάρχει έλλειψη 
υγρασίας στο έδαφος, θα πρέπει να εφαρμόζονται με ανώτατο όριο 
αζώτου τα 150 kg N/ha/έτος (Seth Laurenson, 2012).

1.4. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η άρδευση των αμπελώνων με 
επεξεργασμένα απόβλητα χρησιμοποι-
είται κυρίως σε χώρες οπού επικρατούν 
ξηροθερμικές συνθήκες και οι κατα-
κρημνίσεις δεν καλύπτουν επαρκώς τις 
απαιτήσεις του βλαστικού κύκλου της 

αμπέλου. Οι πλέον πρόσφατες έρευνες δείχνουν, ότι η αύξηση της 
μέσης θερμοκρασίας της Γης και η μείωση των βροχοπτώσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα έχει ως αποτέλεσμα ένα μέρος των αμπελώ-
νων που στην σημερινή εποχή καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες του για 
νερό να χρειάζεται άρδευση. Μια από τις πλέον προσιτές και φθηνές 
λύσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι η άρδευση των 
αμπελώνων με επεξεργασμένα απόβλητα. Ωστόσο η συγκεκριμένη 
τεχνική για να έχει θετικά αποτελέσματα και να μην επηρεάσει την 
ευρωστία των πρεμνών και την ποιότητα των σταφυλιών, πρέπει να 
εφαρμόζεται με αυστηρές προϋποθέσεις, συνυπολογίζοντας διάφο-
ρους παράγοντες.

Η εφαρμογή των υγρών αποβλήτων στο έδαφος, υπόκειται σε 
συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς περιορισμούς. Για την 
άρδευση των αμπελώνων, ο προγραμματισμός εφαρμογής του νερού 
γίνεται υπολογίζοντας τις απαιτήσεις της καλλιέργειας (π.χ. την εξατμι-
σοδιαπνοή και τις βροχοπτώσεις), την παρακολούθηση της υγρασίας 
του εδάφους και της ριζικής ζώνης καθώς και την παρακολούθηση 
συνολικά των φυτών. Η κατανομή των ριζών μπορεί να επηρεαστεί 
από το είδος της άρδευσης. Η υπόγεια στάγδην άρδευση με υγρά 
απόβλητα κατευθύνει τις ρίζες στις βρεγμένες περιοχές του εδάφους 
(Alon Ben-Gal, 2003). 

Το επεξεργασμένο νερό που χρησιμοποιείται, είναι σημαντικό 
να έχει μικρή συγκέντρωση αλάτων, 
θρεπτικών και οργανικών. Ο οργανι-
κός άνθρακας είναι σημαντικός για το 
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← ΕΙΚΟΝΑ 1:
Αμπελώνες που αρδεύονται με επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα έξω από την πόλη Healdsburg 
στην Καλιφόρνια   (Healdsburg california)

← ΕΙΚΟΝΑ 2: 
Εδαφικό προφίλ ριζών μετά από άρδευση 8 ετών 
με α) επιφανειακή και β) υπόγεια στάγδην με 
υγρά αστικά απόβλητα (Alon Ben-Gal, 2003)
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έδαφος και όταν βρίσκεται σε επιτρεπτές συγκεντρώσεις λειτουργεί 
ευεργετικά βελτιώνοντας την εδαφική δομή, την ανάπτυξη των μικρο-
οργανισμών και των ασπόνδυλων του εδάφους, καθώς και την διαθε-
σιμότητα των θρεπτικών συστατικών για τα φυτά (Derrick Schneider, 
2011). Τα ελληνικά εδάφη γενικά υπολείπονται σε περιεκτικότητα 
οργανικής ουσίας (<2% κατά μέσο όρο) με αποτέλεσμα την εύκολη 
έκπλυση συστατικών (Γεωργακάκης, 2003). Το BOD  των αποβλή-
των, θα πρέπει να είναι μικρότερο από το 50 πριν από την εφαρμογή 
για άρδευση στα αμπέλια. Ωστόσο η υπερφόρτωση των εδαφών με 
οργανικά και θρεπτικά συστατικά θέτει σε κίνδυνο τα φυτά αλλά και το 
ευρύτερο περιβάλλον. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις επεξεργασίας αποβλήτων το 
Na+ και το K+  σε αντίθεση με το οργανικό κλάσμα δεν απομακρύ-
νεται (Maya C. Buelow et al., 2015) από τα υγρά απόβλητα των 
οινοποιείων, καθιστώντας την εκροή μη κατάλληλη για επαναχρησι-
μοποίηση μέσω άρδευσης. Σύμφωνα με έρευνες του πανεπιστημίου 
του UC Davis η παρουσία αλάτων στα απόβλητα προέρχεται κυρίως 

από τα προϊόντα καθαριότητας που χρησιμοποιούνται για το πλύσιμο 
του οινοποιητικού εξοπλισμού. Η αντικατάσταση κάποιων ουσιών με 
φιλικότερες προς το περιβάλλον (π.χ. KOH αντί NaOH, φωσφορικό 
οξύ αντί για κιτρικό οξύ, η αποφυγή χρήσης αλάτων π.χ. K, Ca, Na, 
Mg στο οινοποιείο) καθώς και η αντικατάσταση των απολυμαντικών 
και των καθαριστικών με το όζον (Ekezie, 2015), μπορεί να μειώσει 
τόσο την ηλεκτρική αγωγιμότητα όσο και το COD των υγρών αποβλή-
των και να τα καταστήσει καταλληλότερα για επαναχρησιμοποίηση 
(Schoor L. v., 2005).

Συνήθως τα επίπεδα των αλάτων στα οινοποιεία είναι κάτω από 
τα όρια για τα περισσότερα υποκείμενα αμπέλου και το όριο υφαλμύ-
ρωσης του εδάφους. Οι υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων επηρεάζουν 
την κίνηση του νερού στο έδαφος. Σε εδάφη που κυριαρχεί ο μοντμο-
ριλλονίτης θα ευνοούταν τα  καθαριστικά με βάση το κάλιο. Σε εδάφη 
που κυριαρχεί ο βερμικουλίτης και οι δύο τύποι καθαριστικών (με 
βάση το νάτριο και το κάλιο) επηρεάζουν αρνητικά. Στην περίπτωση 
εδαφών με ισχυρή παρουσία καολινίτη, επίσης ενός μεταλλικού 
πηλού, κανένας τύπος καθαριστικού δεν μειώνει τα ποσοστά διείσδυ-
σης στα εδάφη (Kerlin, 2015).
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Τύπος εδάφους Ποσοστό διείσδυσης (mm / ώρα)
Αμμώδες > 30

Αμμοαργιλώδες 20 - 30
Αργιλώδες 10 - 20

Αργιλοπηλώδες 5 - 10
Πηλώδες 1 - 5

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
Ποσοστό διείσδυσης των υδάτων στα διάφορα εδάφη (Kumar, 2010)

1.5. ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΔΑΦΗ 

Οι διαφορετικοί τύποι εδαφών συμπεριφέρονται διαφορετικά  όταν 
αποτίθενται σε αυτά υγρά απόβλητα οινοποιείων (AR Mulidzi et al., 
2016). Στον πίνακα 2 αποτυπώνεται η συσχέτιση της ταχύτητας 
διείσδυσης με τον τύπο του εδάφους.

Ο τύπος του εδάφους επηρεάζει και την ποσότητα εφαρμογής. 
Για αμμώδη καλά στραγγιζόμενα εδάφη, ο μέγιστος ρυθμός φόρτισης 
του εδάφους πρέπει να είναι 100.000 γαλόνια (1 γαλόνι=3,79λίτρα) /
στρέμμα/εβδομάδα (10,16 cm/εβδομάδα) και μια ημέρα εφαρμογής 
πρέπει να ακολουθείται από έξι ημέρες ανάπαυσης για αποστράγγιση 
και ξήρανση. 

Ορισμένοι τύποι εδαφών που έχουν υπερσυγκέντρωση στοιχείων 
όπως π.χ. σίδηρος και αλουμίνιο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ώστε απόβλητα που περιέχουν φωσφόρο, να ακινητοποιηθούν και 
να μην βρίσκονται σε διαλυμένη μορφή, εμποδίζοντας τα να κινηθούν 
στους υπερκείμενους υπόγειους υδροφορείς ή να απορροφηθούν 
από τα φυτά. Αυτή η ικανότητα ρύθμισης των εδαφών επηρεάζεται και 
από άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το pΗ. Η ικανότητα 
αυτή αναφέρεται ως απορροφητική ικανότητα P και μετριέται με το 
δείκτη «P buffering» (Peter Day et al., 2011).

Από τον τύπο του εδάφους μπορεί να εξαρτηθεί και η επιλογή 
τους συστήματος επεξεργασίας. Απλά συστήματα επεξεργασίας με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας όπως οι λιμνοθάλασσες και οι τεχνη-
τοί υγρότοποι, αποτελούν σημαντικές τεχνικές διαχείρισης, που 
εξαρτώνται όμως από την ικανότητα του εδάφους να δέχεται τα υγρά 
απόβλητα με ασφάλεια. Από τα κατάλληλα εδάφη, εξαιρούνται τα ανε-
παρκώς στραγγιζόμενα που οδηγούν σε αλάτωση του νερού, μειώνο-
ντας έτσι την απόδοση των καλλιεργειών (E.W.Christen et al., 2010).

1.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Η περιβαλλοντική άδεια που χορηγείται σε ένα οινοποιείο προβλέ-
πει την άρδευση μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων με την προ-
ϋπόθεση ότι η εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η 
οργανική ύλη να οξειδώνεται μεταξύ των αρδεύσεων (C.L. Howell et 
al., 2016). Οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί άρδευση μέχρι 500 
m3 υγρών αποβλήτων είναι (Schoor L. v., 2005): 

● Η ηλεκτρική αγωγιμότητα να είναι μικρότερη από 200 mS/m  
(C.L. Howell et al., 2016)

● Το pH να είναι μεταξύ 6 και 9
● Ο αριθμός κολοβακτηρίων να είναι μικρότερος από 100.000 ανά 

100 ml.
● Ο λόγος προσρόφησης νατρίου (SAR) να είναι μικρότερος από 5
● Το COD να είναι μικρότερο από 400 mg/l.  Εάν η τιμή είναι 

μεταξύ 400 mg/l και 5000 mg/l, δεν επιτρέπεται εφαρμογή πάνω 
από 50 m3 την ημέρα

Οι προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί άρδευση μέχρι 2000 m3 υγρών 
αποβλήτων είναι:
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● Τα κολοβακτηρίδια να μην υπερβαίνουν τα 1000 ανά 100 ml.
● Τo COD να μην υπερβαίνει τα 75 mg/l.
● Το pH να μην είναι μικρότερο από 5,5 ή μεγαλύτερο από 9,5 μονάδες pH.
● Το άζωτο με τη μορφή  αμμωνίας να μην υπερβαίνει τα 3 mg/l.
● Το άζωτο στη μορφή  νιτρικών/νιτρωδών να μην υπερβαίνουν τα 15 mg /l.
● Το ελεύθερο χλώριο να μην υπερβαίνει τα 0,25 mg /l.
● Τα αιωρούμενα στερεά να μην υπερβαίνουν τα 25 mg /l.
● Τα ορθοφωσφορικά να μην υπερβαίνουν τα 10 mg /l.
● Το φθόριο να μην υπερβαίνει το 1 mg/l
● Τα σαπούνια και τα έλαια να μην υπερβαίνουν τα 2,5 mg/l
● Η ηλεκτρική αγωγιμότητα να μην υπερβαίνει τα 150 mS/m

1.7. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΗ ΕΠΑΡΚΩΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

Η άρδευση με απόβλητα πλούσια σε Na+ και Κ+ μπορεί να επη-
ρεάσει αρνητικά την δομή του εδάφους αυξάνοντας την κοκκομετρία 
του, την διασπορά των πηλών και να οδηγήσει σε χαλάρωση της δομι-
κής σταθερότητας του. Αυτό οφείλεται στο ότι τα ιόντα Na+ και K+ είναι 
σχετικά μεγάλα μονοσθενή κατιόντα που μπορούν να εκτοπίσουν τα 
δισθενή κατιόντα Ca2

+ και Mg2
+ από το έδαφος (David R. Hirzel et al., 

2017). Αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να είναι πιο έντονο στις ξηρές 
περιοχές, όπου το χειμώνα η βροχόπτωση είναι ανεπαρκής για την 
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απόπλυση των συσσωρευμένων αλάτων (PA Myburgh et al., 2015).

Το νάτριο που περιέχεται στα επεξεργασμένα απόβλητα θα μπο-
ρούσε να συσσωρευτεί στο έδαφος και να προκαλέσει μακροπρόθε-
σμα αρνητικές επιπτώσεις στις φυσικές ιδιότητες του εδάφους (PA 
Myburgh et al., 2015). Η περίσσεια καλίου στα σταφύλια μπορεί να 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα του οίνου επειδή αυξάνει το pH 
των γλευκών και μειώνει την ποιότητα του χρώματος των ερυθρών 
οίνων (Bussakorn S. Mpelasoka et al., 2008).

Η ανισορροπία των θρεπτικών συστατικών έχει ως αποτέλεσμα 
να απειληθεί η ευρωστία του πρέμνου και να αυξηθεί το pH του οίνου. 
Η αύξηση της αλατότητας δύναται να μειώσει τον αριθμό των βοστρύ-
χων και το βάρος των ραγών και κατά συνέπεια την απόδοση του 
αμπελώνα, αυξάνοντας τα επίπεδα του νατρίου και του χλωρίου στο 
γλεύκος. Η υψηλή συγκέντρωση νατρίου μπορεί να έχει και μια πιο 
έμμεση επίδραση περιορίζοντας την ανάπτυξη της ρίζας και την υγεία 
των εδαφών (Peter Day et al., 2011).

1.8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ 
ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΜΕ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Οι περισσότερες μελέτες δεί-
χνουν ότι η ποιότητα του νερού 
άρδευσης, όταν φυσικά βρίσκεται 
εντός των νομοθετικών ορίων δεν 
επηρεάζει ούτε την απόδοση του 
αμπελώνα ούτε την ποιότητα των 
σταφυλιών (F. Etchebarne et al., 
2019), ειδικά όταν τα υγρά από-
βλητα αραιώνονται (C.L. Howell, 
2018). Σε ελάχιστες μελέτες παρα-
τηρήθηκαν μικρές διαφορές σε 
οίνους που προήλθαν από σταφύ-
λια που αρδεύτηκαν με υγρά από-
βλητα οινοποιείων (WW) σε σχέση 
με τον οίνο που αρδεύτηκε με 
καθαρό νερό. Η κυριότερη διαφορά 
είναι το ότι ο οίνος που προέρχεται 
από σταφύλια αρδευόμενα με από-
βλητα, έχει υψηλότερο ρΗ. Τα στα-
φύλια που αρδεύτηκαν με καθαρό 
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← ΣΧΗΜΑΤΑ 3 & 4: 
Κατανομή βροχοπτώσεων ανά μηνά στην 
περιοχή του Stellenbosch στη Ν. Αφρική 
και μηνιαία εφαρμογή άρδευσης των 
αμπελώνων με υγρά απόβλητα, στην ίδια 
περιοχή (Azwimbavhi Reckson Mulidzi et 
al., 2018)
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• Γεννήτριες αζώτου - οξυγόνου Sysadvance
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• Ψύκτες νερού Chillers M.T.A. (Ιταλίας)
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• Αεροφυλάκια χαµηλής & υψηλής πίεσης
• Φυσητήρες (Silu Blowers) oil-free - Κοχλιοφόροι για 
   µεταφορά υλικών τύπου πούδρας
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• Ειδικά λάδια υδραυλικών συστηµάτων
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νερό έχουν επίσης μικρότερο βάρος, υψηλότερο TSS (ολικά δια-
λυμένα στερεά) και ΤΑ (ολική οξύτητα). Τα φύλλα έδειξαν μικρές 
συσσωρεύσεις Na+ αλλά όχι σε επίπεδο που επηρεάζει την υγεία 
των αμπέλων. Σε ότι αφορά τα κατιόντα, παρότι τα απόβλητα 
μπορεί να έχουν περιεκτικότητα Na+  έως και 12 φορές υψηλότερη 
σε σύγκριση με του νερού, τα σταφύλια που αρδεύτηκαν με από-
βλητα οινοποιείων εμφάνισαν χαμηλές συγκεντρώσεις Na+. Το ίδιο 
συμβαίνει και με το Κ+ οπού το γλεύκος δεν παρουσιάζει διαφορές 
στη συγκέντρωση Κ+ μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων άρδευσης 
παρότι τα απόβλητα μπορεί να περιέχουν έως και 55 φορές παρα-
πάνω την περιεκτικότητα σε Κ+ από το νερό του δικτύου. Διαφορές 
δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχα και στο Mg2

+. Συμπερασματικά η 
άρδευση με υγρά απόβλητα θεωρείται ασφαλής σε γενικές γραμ-
μές, αν η συγκέντρωση N είναι  μικρότερη από 50 mg/L και η αλατό-
τητα (ECw) <4.0 dS / m, συνυπολογίζοντας τον τύπο του εδάφους, 
την ποικιλία και το υποκείμενο (David R. Hirzel et al., 2017).

1.9. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Το νερό χρησιμοποιείται σε αρκετά μέρη του οινοποιείου για ποι-
κίλους σκοπούς, κάποιοι από τους οποίους δεν απαιτούν υψηλή ποι-
ότητα. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν (Peter Day et al., 2011):

● Το νερό καθαρισμού των μπουκαλιών είναι συνήθως αρκετά 
καλής ποιότητας και μπορεί με κάποια επεξεργασία να επανα-
χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό, για πλύση δεξαμενών ή για 
πλύσιμο φορτηγών.

● Το νερό καθαρισμού του κελαριού μπορεί να περιέχει οργανικά 
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καθαρισμό των δαπέδων.

● Το νερό που χρησιμοποιείται για να δοκιμαστούν τυχόν διαρροές 
στα βαρέλια μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό.

● Το νερό που χρησιμοποιείται στο δίκτυο ψύξης, μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

● Σχετικά χαμηλής ποιότητας νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το 
πλύσιμο φορτηγών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τελειώνοντας αυτό το μεγάλο αφιέρωμα στα υγρά απόβλητα 
των οινοποιείων μπορούμε να τονίσουμε ότι η εποχή που η ανεπε-
ξέργαστη ροή των αποβλήτων διοχετευόταν στο παρακείμενο ρυάκι 
θα πρέπει να  περάσει ανεπιστρεπτί. Η προστασία των υπέργειων 
και υπόγειων υδάτων θα πρέπει να γίνει κτήμα των οινοποιών που 
να πηγάζει από την περιβαλλοντική τους συνείδηση και από τη 
γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορούν να δημι-
ουργήσουν. Σύμμαχος τους η τεχνολογία, που μπορεί να προσφέ-
ρει υψηλές αποδόσεις σε όλο και χαμηλότερα κόστη. Με αυτόν τον 
τρόπο μπορούμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον στο παρόν και 
να συμβάλλουμε σε ένα αειφόρο μέλλον. ●

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ: 
www.oinologia.gr / issue60
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Στο διεθνή χώρο, παρατηρήθηκε αύξηση στην κατανάλωση του κρασιού κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης του κορωνοϊού σε σημαντικές αγορές, αλλά και οικονομική στενότητα λόγω 
των μέτρων της καραντίνας, σύμφωνα με έρευνα του Wine Intelligence. Πιο συγκεκριμένα, 
σε χώρες όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και 
η Σουηδία, παρουσιάστηκε αύξηση στη μηνιαία κατανάλωση οίνου που κυμαίνεται από 8 
έως 16%, από το Μάρτιο του 2019 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020, σε ανθρώπους που 
καταναλώνουν κρασί τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Αυτή η αύξηση συνοδεύεται από μία 
έκρηξη στις ηλεκτρονικές πωλήσεις του, σε αγορές όπου η νομοθεσία επιτρέπει αυτό τον 
τρόπο προώθησης, με τους νεότερους και πιο ενημερωμένους καταναλωτές στο χώρο του 
κρασιού να πρωτοστατούν.

Παρόλα αυτά, θεωρείται αμφίβολο κατά πόσο αυτή η ανάπτυξη θα μπορέσει να διατη-
ρηθεί το επόμενο διάστημα, δεδομένου των οικονομικών δυσχερειών. Η έρευνα επισημαί-
νει ότι, πολλοί καταναλωτές έχουν μειώσει το κόστος αγοράς κρασιού ανά φιάλη, δίνοντας 
έμφαση στην αγορά μεγαλύτερου όγκου προϊόντος και έχουν επιστρέψει, σε πιο γνωστές 
ετικέτες σε βάρος λιγότερο γνωστών και ακριβών προτάσεων.1 

Στην ίδια κατεύθυνση είναι και έρευνα που πραγματοποιήθηκε από ομάδα ειδικών υπό 
την καθοδήγηση του Πανεπιστήμιου της Αδελαϊδας, σύμφωνα με την οποία οι οινόφιλοι δεν 
έχουν αλλάξει και πολύ τις καταναλωτικές τους συνήθειες ως προς το κρασί, παρά τις πιέ-
σεις από την παρατεταμένη καραντίνα, ενώ φαίνεται να κερδίζει έδαφος η αγορά κρασιού 
κατευθείαν από τους παραγωγούς.

Η ερευνητική ομάδα, συγκέντρωσε τα δεδομένα της το Νοέμβριο του 2020 και τα συνέ-
κρινε με τα δεδομένα που συγκέντρωσε από την ίδια έρευνα το Μάϊο του ίδιου χρόνου. Και 
στις 2 έρευνες συμμετείχαν 274 Αυστραλοί (μισοί άντρες μισές γυναίκες) φίλοι του κρα-
σιού, πλήρως αντιπροσωπευτικοί του πληθυσμού που καταναλώνει κρασί, ως προς το 
γένος, την ηλικία και την κατανάλωση οίνου. 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Armando Corsi, που ηγήθηκε της έρευνας, υποστηρί-
ζει ότι «οι καταναλωτές προφανώς άλλαξαν το μέρος όπου αγοράζαν κρασί, καθώς δεν 
μπορούσαν να βγουν έξω για ένα γεύμα, όμως η συνολική εικόνα δείχνει ότι τα επίπεδα 
κατανάλωσης δεν έχουν επηρεαστεί και πολύ. Ή έρευνα δείχνει ότι αυξήθηκε ο αριθμός 
καταναλωτών που αγοράζουν απευθείας από τους παραγωγούς ή διαδικτυακά, κάτι 
που σημαίνει ότι τα οινοποιεία και διαδικτυακοί λιανέμποροι θα πρέπει να σκεφτούν να 
επενδύσουν στη βελτίωση της διαδικτυακής τους παρουσίας και τις πρακτικές, ώστε να 
εκμεταλλευτούν αυτήν την εμφανή τάση. Οι  οινοπαραγωγοί χρειάζεται να βρουν νέους 
πελάτες ή να απευθυνθούν σε εκείνους που δεν έχουν αγοράσει από αυτούς για αρκετό 
χρονικό διάστημα, από το να συνεχίσουν να χτυπούν την πόρτα όσων αγόρασαν από 
αυτούς πρόσφατα».

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας, είναι ότι στα αποτελέσματα του Νοεμ-
βρίου οι καταναλωτές εξακολουθούν να πίνουν κρασί με κίνητρα όπως την ευχαρίστηση 

ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN

Η κρίση του κορωνοϊού που ξεκί-
νησε στα τέλη του 2019 και τα 

μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας 
που ακολούθησαν στην προσπάθεια να 
περιοριστεί η διασπορά του, προκάλε-
σαν μεγάλες κοινωνικές και οικονομι-
κές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. 
Μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις υπέ-
φεραν από την παρατεταμένη διακοπή 
της λειτουργίας τους, το εθνικό σύστημα 
υγείας κάθε χώρας δοκιμάστηκε από τον 
μεγάλο αριθμό ανθρώπων που νοσηλεύ-
τηκαν και φυσικά οι πολίτες αναγκάστη-
καν να περιορίσουν σε σημαντικό βαθμό 
την κοινωνική τους ζωή και να προσαρ-
μοστούν σε μια νέα πραγματικότητα 
και συνθήκες που δεν είχαν ξαναβιώσει. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι καταναλω-
τικές συνήθειες διαφοροποιήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, με μεγάλο 
αριθμό πολιτών να επικεντρώνεται στα 
απαραίτητα αγαθά για τη ζωή τους. 

Στο χώρο του κρασιού, ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον έχει να δούμε πώς η κρίση του 
Covid-19 επηρέασε τις προτιμήσεις των 
οινόφιλων ως προς τα είδη των κρασιών 
που επέλεξαν κατά τη διάρκεια της παν-
δημίας. Μεταβλήθηκε η ποσότητα οίνου 
που κατανάλωσαν; Συνέχισαν να προ-
τιμούν τον ίδιο τύπο οίνου με αυτόν που 
έπιναν και πριν την καραντίνα; Άλλαξε 
το μέγεθος των χρημάτων που ξοδεύουν 
για μία φιάλη; Έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους σε άλλα είδη αλκοολούχων ποτών 
έναντι του κρασιού; 

Στο παρόν άρθρο αναζητούμε απαντή-
σεις σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα και 
προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα νέα 
δεδομένα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
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που παίρνουν από τη γεύση, το συνδυασμό με το φαγητό και το γεγονός 
ότι τους βοηθάει να χαλαρώσουν. Ωστόσο παρουσιάζεται μία αύξηση 
στους ανθρώπους που δήλωσαν ότι καταναλώνουν κρασί «επειδή 
βαριούνται ή ως έναν τρόπο για να ξεφεύγουν από τα προβλήματά 
τους», υποστηρίζει ο καθηγητής Corsi. «Παρόλο που αυτά τα αρνη-
τικά κίνητρα δεν είναι μέσα στους 5 πρώτους λόγους για τους οποίους 
οι άνθρωποι καταναλώνουν κρασί, θα πρέπει να παρακολουθήσουμε 
αυτήν την τάση και να βεβαιωθούμε οι άνθρωποι συνεχίζουν να απο-
λαμβάνουν το κρασί υπεύθυνα». 2

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο IWSR, μετά την κρίση του 
κορωνοϊού, η παγκόσμια κατανάλωση ήσυχων και αφρωδών οίνων ανα-
μένεται να ανακάμψει εντός του 2021, παρόλο που η ανάκαμψη θα είναι 
σταδιακή και κατακερματισμένη. Παγκοσμίως, ο όγκος των ήσυχων οίνων 
προβλέπεται να παραμείνει μικρότερος από τα προ-Covid επίπεδα μέχρι 
το 2024, ενώ τα αφρώδη κρασιά προβλέπεται να ανακάμψουν ταχύτερα, 
φτάνοντας τα προ-Covid επίπεδα μέχρι το 2023. Επίσης, το IWSR διαβλέ-

πει δυνατότητες ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στο χώρο 
του κρασιού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης, ανασκόπη-
σης και εύρεσης νέων προτάσεων στους καταναλωτές.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι όττι οι αλλαγές στις αγο-
ραστικές και καταναλωτικές συνήθειες που έφερε η πανδημία, 
ευνόησε τις συσκευασίες μεγάλου μεγέθους, όπως τα bag-in-
box (ασκός), αλλά μικρού μεγέθους όπως τα μεταλλικά κυτία. Οι 
πωλήσεις σε ασκό εκτοξεύονται στις Η.Π.Α, Ηνωμένο Βασίλειο και 
Ιαπωνία, ενώ ο οίνος σε μεταλλικά κυτία πηγαίνει εξίσου καλά σε 
Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο και Αυστραλία. Όμως, ενώ η διάδοση 
της bag-in-box συσκευασίας, θεωρείται προσωρινή τάση λόγω 
των αγοραστικών συνηθειών εν καιρώ πανδημίας και της διά-
θεσης των καταναλωτών να στοκάρουν, τα κρασιά σε μεταλλικά 
κυτία δείχνουν να έχουν πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Σε πολλές αγορές η κατανάλωση του οίνου πέρασε επιτυχώς 
από την κατανάλωση στην εστίαση, στην κατανάλωση στο σπίτι 
χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Ο research director για τον οίνο στο IWSR, Daniel Mettyear 
υποστηρίζει ότι «παρόλο που το κρασί υπέφερε σημαντικά από 
την καθοδική πορεία του εμπορίου και τους χαμηλούς ρυθμούς 
που επέβαλε το lockdown, ο περισσότερος χρόνος για προετοι-
μασία φαγητού, οι ψηφιακές συναντήσεις και η τάση να προ-
σφέρει κάποιος στον εαυτό του πιο συχνά, αποτέλεσαν έναυσμα 
για μια νέα ανακάλυψη αυτής της κατηγορίας». Τα αφρώδη 
κρασιά άρχισαν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση, ξεφεύγοντας από 
το σύνηθες μοτίβο της κατανάλωσής τους σε εορταστικές περι-
στάσεις. Προς την ίδια κατεύθυνση και τα ροζέ κρασιά, φαίνεται να 
γίνονται ολοένα και πιο «κοινωνικά». Σε γενικό πλαίσιο βλέπουμε 
μια τάση νέοι καταναλωτές να στρέφονται περισσότερο σε πιο 
ελαφριά κρασιά.

Η πανδημία επίσης, κατέδειξε τη σημασία της διατηρησιμότητας 
των προϊόντων, η οποία σε συνδυασμό με τις ολοένα και αυξανόμε-
νες περιβαλλοντικές ανησυχίες, έστρεψε το ενδιαφέρον προς τα βιο-
λογικά και βιοδυναμικά κρασιά. Τώρα περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά, η ευθυγράμμιση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, 
προσδίδει κύρος στα διάφορα brands, ειδικά στα μάτια νεότερων 
καταναλωτών. Η βιομηχανία σταδιακά προσαρμόζεται σε αυτές τις 
απαιτήσεις, δημιουργώντας τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ώστε να 
εμπνεύσει εμπιστοσύνη στα προϊόντα αυτού του είδους.
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
COVID ΠΡΙΝ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τύπος Οίνου Περιστασιακά Μία φορά την 
εβδομάδα ή πιο συχνά Λιγότερο συχνά Η κατανάλωσή δεν 

έχει αλλάξει Πιο συχνά

Ερυθρός 45% 48% 12% 51% 27%
Λευκός 55% 33% 14% 48% 22%

Ροζέ 54% 12% 11% 37% 14%
Αφρώδης 62% 10% 12% 41% 12%

Επιδόρπιος 49% 7% 10% 36% 9%

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τύπος οίνου και κατανάλωση του Αμερικάνου 
καταναλωτή πριν και κατά τη διάρκεια του Covid

↓ ΣΧΗΜΑ 1: Περιστάσεις κατανάλωσης οίνου πριν και κατά τη 
διάρκεια του Covid lockdown
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Καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος, ποτά χαμη-
λού ή καθόλου αλκοόλ, κρατήθηκαν σταθερά στις προτιμήσεις του 
καταναλωτικού κοινού, ευκαιρία που μπορεί να εκμεταλλευτεί και το 
κρασί ώστε να απευθυνθεί σε μεγαλύτερο εύρος καταναλωτών. Οίνοι 
με λίγο ή καθόλου αλκοόλ, αντιπροσωπεύουν ένα μικρό κλάσμα της 
παγκόσμιας κατανάλωσης ήσυχου και αφρώδους κρασιού, ωστόσο 
φαίνεται να γίνονται ολοένα και περισσότερο δημοφιλή.3

Σε έρευνα που διεξήχθη από ερευνητές του Sonoma State 
University Wine Business Institute και του Texas Wine Marketing 
Research Institute στο Texas Tech University, μεταξύ άλλων, παρου-
σιάζεται κατά πόσο επηρεάστηκαν τα κίνητρα και η αγοραστική 
συμπεριφορά των καταναλωτών οίνου κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του κορωνοϊού, σε σύγκριση με την περίοδο πριν από αυτήν κι αν 
αυτό θα δημιουργήσει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι κατανα-
λωτές σκέφτονται και αγοράζουν κρασί. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια 
μιας μεγαλύτερης παγκόσμιας έρευνας σε συνδιοργάνωση με την 
Academy of Wine Business Research, έναν διεθνή οργανισμό ακα-
δημαϊκών ερευνητών με επίκεντρο τον κλάδο του οίνου. Ξεκίνησε 
στις 4 Μαΐου του 2020 και συμμετείχαν 886 Αμερικανοί καταναλωτές.

Στην ερώτηση σχετικά με τον τύπο του οίνου και την συχνότητα 
κατανάλωσης πριν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας στις Η.Π.Α, το 
ερυθρό κρασί όχι μόνο ήταν ο πλέον προτιμώμενος τύπος οίνου προ 
καραντίνας, αλλά το 27% των καταναλωτών δήλωσαν ότι κατανάλω-

σαν περισσότερο από αυτό κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού τους. 
Σε ότι αφορά το λευκό κρασί, που ήταν και ο δεύτερος πιο δημοφιλής 
τύπος πριν την απαγόρευση, φαίνεται επίσης μια αύξηση 22% στην 
κατανάλωση. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των καταναλωτών δήλωσε 
ότι οι καταναλωτικές τους συνήθειες δεν άλλαξαν, ενώ ένα μικρό 
ποσοστό (12% φίλων του ερυθρού κρασιού και 14% του λευκού) 
δήλωσαν χαμηλότερη κατανάλωση. Στα ροζέ, αφρώδη και γλυκά 
κρασιά, φαίνονται μικρότερες αποκλίσεις. 

Σε ότι αφορά τα κίνητρα για την κατανάλωση οίνου κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας, “η ευχάριστη γεύση του οίνου” και το “ταί-
ριασμά του με το φαγητό” ήταν οι πιο δημοφιλείς απαντήσεις, που 
είναι άλλωστε και οι συνήθεις και σε περιόδους εκτός κορωνοϊού. 
Επόμενες στη σειρά ήταν απαντήσεις “για χαλάρωση” και “για να 
ευχαριστήσω τον εαυτό μου” οι οποίες ήταν περισσότερες από ότι 
συνήθως, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι άνθρωποι έψα-
χναν τρόπους για να αντιμετωπίσουν το στρες που προκαλούσε η 
περίοδος αυτή. Πιο ανησυχητικές ήταν απαντήσεις όπως “για ανα-
κούφιση από τη βαρεμάρα” και “απόσπαση από προβλήματα” που 
είναι αρνητικοί λόγοι για την κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο είναι ανα-
μενόμενες σε περιόδους κρίσεων.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν επίσης και για τις συν-
θήκες υπό τις οποίες κατανάλωναν κρασί πριν και κατά τη διάρκεια 
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των περιορισμών της καραντίνας. Εδώ τα αποτελέσματα δεν προ-
καλούν έκπληξη καθώς κοινή απάντηση ήταν το “να έχω ένα χαλα-
ρωτικό ποτό στο σπίτι” μία ή περισσότερες φορές κατά διάρκεια της 
εβδομάδας για το 40%, των καταναλωτών και αυτή η τάση αυξήθηκε 
κατά 24% κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Δεύτερη απάντηση σε 
ποσοστό ήταν “με ένα γρήγορο γεύμα στο σπίτι” σε εβδομαδιαία 
βάση για το 30% των ερωτηθέντων, που επίσης έχει αυξηθεί κατά 
18%, επιβεβαιώνοντας αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι οι Αμερι-
κανοί ενσωματώνουν περισσότερο κρασί με τα γεύματα στο σπίτι. 
Όπως αναμενόταν, “κατανάλωση με επισκέπτες στο σπίτι” ή “σε 
εστιατόρια” δεν εμφανίστηκαν, κατά τη διάρκεια της καραντίνας.  
Παραδόξως, το 31% των καταναλωτών δήλωσαν ότι περιστασιακά 
“έπιναν κρασί κατά τη διάρκεια διαδικτυακών συναντήσεων με 
φίλους” πριν την εμφάνιση του Covid και ένα 5% συμμετείχε σε δια-
δικτυακές συναντήσεις με φίλους υπό τη συνοδεία οίνου τουλάχιστον 
μία φορά την εβδομάδα. Η τελευταία τάση αυξήθηκε κατά 15% κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και το ερώτημα είναι αν αυτή η τάση θα 
συνεχιστεί και στη μετά-Covid εποχή.
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Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο 
συχνά αγόραζαν κρασί από τις παρακάτω πηγές: Κάβα, Σουπερμάρ-
κετ, Παντοπωλεία, Διαδικτυακά Καταστήματα Λιανεμπορίου Οίνου, 
Ιστοσελίδα Οινοποιείου, Αγορά έξω από το Οινοποιείο, άλλες διαδι-
κτυακές πηγές π.χ. Amazon, πριν εφαρμοστούν τα μέτρα περιορισμού 
στις Η.Π.Α. έχοντας στη διάθεσή τους τις εξής απαντήσεις: 0 = ποτέ, 1 
= λιγότερο από μία φορά το χρόνο, 2 = περίπου μία φορά το χρόνο, 
3 = 2 με 5 φορές το χρόνο, 4 = περίπου μία φορά κάθε δύο μήνες, 5 
= 1 με 3 φορές το μήνα, 6 = μία φορά την εβδομάδα ή πιο συχνά. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Όπως φαίνεται, η πλειοψηφία των Αμερικανών καταναλωτών 
αγόραζε κρασιά σε κάβες, σούπερ μάρκετ και παντοπωλεία πριν 
την καραντίνα. Αυτό είναι σε συμφωνία με προηγούμενες έρευνες 
πάνω στο ίδιο θέμα. Όταν εξετάστηκε το πόσο περισσότερο κρασί 
οι καταναλωτές αγόρασαν μέσω αυτών των δικτύων, υπάρχει μια 
σαφής διαφορά ανάμεσα στις αγοραστικές συνήθειες των Υψηλής 
Συχνότητας Καταναλωτών (εκείνων που πίνουν κρασί μία φορά την 
εβδομάδα ή περισσότερο) και των Περιστασιακών Καταναλωτών 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ COVID ΠΡΙΝ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Περίσταση Κατανάλωσης Οίνου Περιστασιακά
Μία φορά την 

εβδομάδα ή 
πιο συχνά

Λιγότερο 
συχνά από ότι 

πριν

Περίπου το 
ίδιο με πριν

Πιο συχνά 
από ότι πριν

Ένα χαλαρωτικό ποτό στο σπίτι 53% 40% 13% 52% 24%
Με ένα γρήγορο γεύμα στο σπίτι 64% 30% 12% 55% 18%
Όταν καλώ επισκέπτες στο σπίτι για δείπνο 81% 11% ΝΑ ΝΑ ΝΑ
Γιορτάζοντας μια ειδική περίσταση στο σπίτι 85% 10% 15% 44% 7%
Όταν είμαι έξω σε ένα καφέ ή εστιατόριο 88% 14% ΝΑ ΝΑ ΝΑ
Κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης (π.χ 
μέσω Zoom, Teams, Houseparty κ.τ.λ.) 31% 5% 7% 23% 15%

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Περιστάσεις κατανάλωσης οίνου πριν και κατά τη διάρκεια του Covid

↓ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Τοποθεσίες αγοράς οίνου πριν και κατά τη διάρκεια του Covid.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ COVID ΠΡΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Τοποθεσία Αγοράς Οίνου Μέσος 
όρος

Ποσοστό περισσότερου 
οίνου που αγοράστηκε 
από περιστασιακούς 

καταναλωτές (πίνουν λιγότερο 
από μία φορά την εβδομάδα)

Ποσοστό οίνου που 
αγοράστηκε από υψηλής 
συχνότητας καταναλωτές 
(πίνουν περισσότερο από μία 

φορά την εβδομάδα)

Κάβα/ κατάστημα με ποτά 5.01 11% 31%
Σούπερ μάρκετ 4.99 13% 35%
Σύνηθες παντοπωλείο 4.81 17% 30%
Διαδικτυακό κατάστημα λιανεμπορίου π.χ Wine.Com 3.24 18% 48%
Ιστοσελίδα οινοποιείου 3.10 15% 51%
Από το φυσικό κατάστημα του οινοποιείου 3.03 9% 47%

Διαδικτυακός γενικός έμπορος λιανεμπορίου πχ. Amazon.com 2.94 12% 505





ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 30

ΑΓΟΡΑ 8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΟΙΝΟΥ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ LOCKDOWN

(εκείνων που πίνουν κρασί λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα). 
Η πρώτη ομάδα δήλωσε αύξηση σε ποσοστό 30 και 35% στα παντο-
πωλεία και τα supermarket αντίστοιχα, αλλά μία αύξηση σχεδόν 50% 
στην αγορά περισσότερου οίνου μέσω διαδικτύου. Ακόμα και οι περι-
στασιακοί καταναλωτές δήλωσαν 15% και 18% αύξηση στην αγορά 
οίνου μέσω της ιστοσελίδας ενός οινοποιείου και ενός διαδικτυακού 
καταστήματος λιανεμπορίου οίνου αντίστοιχα. Αυτή η τάση υποστη-
ρίζεται και από άλλες πηγές, ενώ πολλά οινοποιεία επίσης αναφέ-
ρουν αυξήσεις στις διαδικτυακές πωλήσεις τους κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του Covid, όταν εφάρμοσαν εικονικές γευσιγνωσίες και διαδι-
κτυακές διαφημίσεις για να προσεγγίσουν τους πελάτες τους. Κάποια 
πρόσφεραν επίσης τη δυνατότητα για αγορές έξω από το οινοποιείο 
(curbside pick-up) που επέτρεψε στους καταναλωτές να οδηγήσουν 
μέχρι το οινοποιείο, ώστε να πάρουν κρασί, και έτσι παρουσιάζεται 
αύξηση 47% μέσω αυτού του τρόπου αγοράς για τους καταναλωτές 
Υψηλής Συχνότητας, που ήταν περισσότερο πιθανό να στηρίξουν τα 
τοπικά τους οινοποιεία.

Προηγούμενες έρευνες έδειξαν ότι οι καταναλωτές έπιναν πιο 
ακριβά κρασιά κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Για αυτό, στη μελέτη 
συμπεριλήφθηκε η ερώτηση: “Έχοντας υπόψη τις τιμές στις οποίες 
αγοράσατε κρασί από την έναρξη εφαρμογής των μέτρων της καρα-
ντίνας, πιστεύετε ότι τα κρασιά που αγοράσατε είναι α) πιο ακριβά, 
β) το ίδιο ακριβά, γ) πιο φθηνά”. Η μελέτη δείχνει ότι ενώ ένα 15% 
αγόρασε πιο ακριβά κρασιά, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (79%) ξόδεψε 
περίπου τα ίδια χρήματα με πριν την καραντίνα.4

ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινώντας από τη χώρα μας και σύμφωνα με τις απαντήσεις 
που μας έδωσε η Cellier Manager κα Άννα Τριανταφύλλη της εταιρίας 
Cellier, στη χώρα μας παρατηρήθηκε μια αυξημένη ζήτηση των κατα-
ναλωτών για τους ροζέ οίνους, με τον συγκεκριμένο τύπο οίνου να 
είναι πρώτος σε πωλήσεις (ποσότητα) από την αρχή του έτους. Σε ότι 
αφορά το ποσό των χρημάτων που διαθέτουν ανά φιάλη, παρατηρεί-
ται ότι αυτό όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά ήταν αυξημένο κατά 20% σε 
σχέση με το 2019. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι ο καταναλωτής είχε 
τη διάθεση να δοκιμάσει νέες ετικέτες από όλο τον κόσμο καθώς και 
πιο σπάνια εγχώρια προϊόντα. Σε ότι αφορά τις προτιμήσεις μεταξύ 
οίνου, μπίρας και πιο σκληρών αλκοολούχων ποτών, τα δύο πρώτα 
κινήθηκαν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με το 2019, ενώ υπάρχει 
μια αύξηση της τάξης του 5% στην κατηγορία των ποτών.

Σε μία σύντομη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποίησε η 
Οινολογία, 258 οινόφιλοι και επαγγελματίες του κρασιού ερωτήθη-
καν εάν άλλαξαν οι συνήθειες του ως προς την κατανάλωση οίνου 
πριν και μετά το δεύτερο lockdown. Οι απαντήσεις ήταν σχεδόν μοιρα-
σμένες, με το 46,9% να παραδέχεται ότι άλλαξε τον τρόπο κατανάλω-
σης οίνου, σε αντίθεση με το 53,1% το οποίο παρέμεινε σταθερό ως 
προς τις συνήθειές του. 

Σε δεύτερο στάδιο, όσοι απάντησαν στην πρώτη ερώτηση κατα-
φατικά, κλήθηκαν να απαντήσουν μία σειρά ερωτήσεων γύρω από 
τους τύπους των κρασιών που κατανάλωσαν περισσότερο κατά 

την περίοδο αυτή. Μεταξύ εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων, η 
συντριπτική πλειοψηφία με 85,9% προτίμησε τα εγχώρια κρασιά. Σε 
ότι αφορά τη διάκριση μεταξύ οικονομικών και premium ετικετών, τα 
premium κρασιά δείχνουν να είχαν την τιμητική τους με το 52,1% να 
τα επιλέγει, ενώ το 34,7% στράφηκε σε οικονομικότερες προτάσεις.* 
Ανάμεσα σε ξηρούς και γλυκούς οίνους η συντριπτική πλειοψηφία 
με 91% τίμησε τους ξηρούς, ενώ μεταξύ των ήρεμων οίνων και των 
οίνων με αφρισμό οι πρώτοι βγήκαν νικητές με ποσοστό 76% και 
οι δεύτεροι με 10,7%.* Σε ότι αφορά τη διάκριση μεταξύ ερυθρών, 
λευκών και ροζέ οίνων οι απαντήσεις ήταν σχεδόν μοιρασμένες 
μεταξύ ερυθρών και λευκών - 42,1% και 47,1% αντίστοιχα - ενώ ένα 
μόλις μικρό ποσοστό 9,9% φαίνεται να επέλεξε τη συντροφιά των 
ροζέ. Το ερωτηματολόγιο ολοκληρώθηκε με μία τελευταία ερώτηση 
που αφορούσε την πιθανότητα οι ερωτηθέντες να συνεχίσουν αυτές 
τις νέες καταναλωτικές συνήθειες που απέκτησαν κατά την διάρκεια 
του εγκλεισμού τους. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία (89,2%) θεω-
ρούν πολύ πιθανό να τις διατηρήσουν.

* Τα ποσοστά που υπολείπονται για να συμπληρωθεί το 100%, αντα-
ποκρίνονται στην απάντηση “δεν υπήρξε κάποια μεταβολή στις προτι-
μήσεις κατά το διάστημα αυτό”

Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα βλέπουμε τη διάθεση 
του Έλληνα καταναλωτή να στηρίξει τη γηγενή αγορά και τον εγχώ-
ριο παραγωγό προτιμώντας τα προϊόντα του. Με ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον παρατηρούμε ότι τη στιγμή που σύσσωμος ο πλανήτης βίωνε 
μία πρωτόγνωρη οικονομική αβεβαιότητα, οι οινόφιλοι στην Ελλάδα 
επέλεξαν να αγοράσουν και να απολαύσουν πιο ακριβές οινικές προ-
τάσεις από αυτές που διάλεγαν στη προ-Covid εποχή. Οι λόγοι που 
εξηγούν τη συμπεριφορά των καταναλωτών ποικίλλουν και μόνο υπο-
θέσεις μπορεί να γίνουν για αυτούς. Η αποταμίευση χρημάτων, που 
υπό άλλες συνθήκες θα διοχετεύονταν στη διασκέδαση και αναψυχή 
(ταξίδια, σινεμά κ.λπ.), ενδεχομένως έδωσε περιθώρια στους αγορα-
στές να επιδοθούν σε διαδικτυακές αγορές διαφόρων αγαθών, μεταξύ 
των οποίων και οίνου. Και ενώ μπορεί οι καταναλωτές να πειραμα-
τίστηκαν περισσότερο με την “τσέπη” τους αγοράζοντας premium 
προϊόντα, δεν έδειξαν τον ίδιο ενθουσιασμό ως προς τις γεύσεις τους 
επιλέγοντας και πάλι τους συνήθεις τύπους κρασιού: ξηρά, ήσυχα, 
ερυθρά και λευκά, γεγονός που από μόνο του δεν αποτελεί μεγάλη 
έκπληξη, εάν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η πλειονότητα των ελλη-
νικών κρασιών φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την ελληνική αγορά είναι το γεγονός ότι 
το μεγαλύτερο ποσοστό φαίνεται διατεθειμένο να συνεχίσει να κατα-
ναλώνει εγχώρια προϊόντα, ωστόσο είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε 
ξεκάθαρη εικόνα του πόσο τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξαν καταλυ-
τικό ρόλο στην αλλαγή των καταναλωτικών και αγοραστικών μας 
συνηθειών, όπως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιες από τις νέες 
τάσεις θα διατηρηθούν στο μέλλον, καθώς θα οδεύουμε προς την ορι-
στική έξοδο από την υγειονομική κρίση και μετά την ολοκλήρωση των 
εμβολιασμών. ●

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ: 
www.oinologia.gr / issue60
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Μετά την εμφιάλωση, η ποιότητα του οίνου επηρεάζεται από διάφορους παρά-
γοντες, όπως την έκθεση στο φως, (Arapitsas et al., 2020; Fracassetti et 

al., 2017), τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, τους κραδασμούς (Chung et al., 
2008), την επαφή με οξυγόνο (Lopes et al., 2006) και την υγρασία. Η διάρκεια 
ζωής ενός οίνου (shelf life) ουσιαστικά ξεκινάει με την εμφιάλωση. Από εκείνη τη 
στιγμή, το προϊόν υπόκειται σε ποιοτικές μεταβολές (Hartley, 2008). Η μέθοδος 
μεταφοράς, οι συνθήκες αποθήκευσης και το υλικό συσκευασίας είναι οι πιο σημα-
ντικοί παράγοντες που πρέπει να ελέγχονται, ώστε να εγγυηθούμε το shelf life του 
οίνου. Η θερμοκρασία έχει βρεθεί ότι αποτελεί τον παράγοντα κλειδί που επηρεά-
ζει σημαντικά την ποιότητα του οίνου (Ough, 1985; Francis et al., 1994; Presa-
Owens και Noble, 1997; Marquez et al., 2012) καθώς αυτός μπορεί να εκτεθεί 
σε ακραίες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της αποθήκευσης (4 
- 44°C) και οι οποίες μπορούν να μεταβάλλουν τη φυσική, τη χημική και την οργα-
νοληπτική του σύνθεση (Butzke et al., 2012).

Οι απαιτήσεις της θερμοκρασίας (11 - 17°C για εκλεκτούς οίνους και 11 - 
22 ή 11 - 25°C για εμπορικούς οίνους) και της σχετικής υγρασίας (55 - 80% για 
εκλεκτούς οίνους και >50% για εμπορικούς οίνους) ορίζονται σε δελτία πιστο-
ποίησης ώστε να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες διαχείρισης της αποθήκευ-
σης. Αυτές οι απαιτήσεις επίσης περιλαμβάνουν το μέγιστο ημερήσιο και ετήσιο 
εύρος διακύμανσης (HKQAA, 2019). Παρόλα αυτά, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν 
επιστημονικές μελέτες πάνω στην επίδραση των διακυμάνσεων της υγρασίας κατά 
τη μεταφορά. Παρατεταμένη χαμηλή σχετική υγρασία, μπορεί να μειώσει τις στεγα-
νοποιητικές ιδιότητες των πωμάτων φελλού, λόγω της συστολής και του επακόλου-
θου στεγνώματός τους, κάτι που μπορεί να αυξήσει τη μηχανική ευθραυστότητα, 
η οποία θα οδηγήσει στο θρυμμάτισμα του πώματος κατά το άνοιγμα. Αντίθετα, 
υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει την ανάπτυξη μούχλας στο πώμα 
φελλού το οποίο ενδεχομένως θα οδηγήσει σε δυσάρεστες οσμές που μπορούν να 
επιμολύνουν τον οίνο. Επιπλέον, θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στην ετικέτα 
και να μειώσει την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος (Jung and Schaefer, 2010).

Ελάττωμα που προκλήθηκε από φως, μπορεί να προκύψει σε λευκό οίνο 
εμφιαλωμένο σε διάφανη φιάλη μετά από μόλις 1–2 μέρες shelf life στο σούπερ 
μάρκετ (Arapitsas et al., 2020), ενώ οι πράσινες φιάλες μπορούν να διασφαλί-
σουν τον οίνο για τουλάχιστον 50 μέρες τυπικών συνθηκών.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι αντίδρασης – που συμβαίνουν σε διαφορετικό 
βαθμό μέσα στον οίνο – οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν το χρώμα, το άρωμα 
και τη δομή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. (Benkwitz et al., 2012; Coetzee and 
Du Toit, 2015). Οι συνεχείς αντιδράσεις που προκαλούν αυτές τις μικροσκοπικές 
αλλαγές μπορεί να αναπτυχθούν εκθετικά ή να επιταχυνθούν σε διάφορους βαθ-
μούς ως αποτέλεσμα των επιδράσεων διαφορετικών τύπων περιβαλλοντικών 
συνθηκών, π.χ. υψηλές θερμοκρασίες (Scrimgeour et al., 2015). Είναι επομέ-
νως σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι το κρασί συντηρείται σωστά σε όλο το ταξίδι 
μεταφοράς και αποθήκευσής του. Η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά διαθέσιμες 
πληροφορίες πάνω στην επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και συνθηκών 
μεταφοράς (σε ξηρά ή θάλασσα) και παρέχει συστάσεις για την παρεμπόδιση επι-
βλαβών ρίσκων ποιότητας κατά τη διάρκεια αυτή, είτε στο εσωτερικό μιας χώρας ή 
προς μία άλλη χώρα. Επιπλέον, συζητούνται καινοτόμες λύσεις οι οποίες αντιμετω-
πίζουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τις εξαγωγές των κρασιών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΥ

Το κρασί είναι πολύπλοκο σύστημα, καθώς αποτελείται από ένα συνδυασμό 
διαφόρων οργανικών και ανόργανων συστατικών. Ο τρόπος με τον οποίο ο κατα-
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ναλωτής αντιλαμβάνεται την αλληλεπίδραση με αυτά τα συστατικά, 
συνδέεται με την ποιότητα, που ορίζεται ως ο συνδυασμός των χαρα-
κτηριστικών ενός προϊόντος που ικανοποιούν τις ανάγκες του (Henry 
et al., 2006). Επομένως, οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στη σύν-
θεση θεωρείται ότι μεταβάλλει την ποιότητα του οίνου (Charters and 
Pettigrew, 2006). Στην πραγματικότητα, αν το κρασί αποθηκεύεται 
σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 25°C για παρατεταμένη περίοδο, 
η ποιότητα θα επηρεαστεί ανεπανόρθωτα (Ough, 1992). Ακόμα, εάν 
η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 40ºC έστω και για μικρό χρονικό διά-
στημα, οπτικές και οργανοληπτικές μεταβολές γίνονται αντιληπτές 
(Ough, 1985). Το καφέτιασμα του ερυθρού και του λευκού κρασιού 
συχνά σχετίζεται με τη γήρανση του προϊόντος (Ibern-Gómez et al., 
2000; Serra-Cayuela et al., 2013) και επίσης είναι γνωστό ότι απο-
τελεί δείκτη της καταστροφικής επίδρασης της θερμοκρασίας (Berg 
and Akiyoshi, 1956). Η φυσική κατάσταση του εμφιαλωμένου οίνου 
μπορεί επίσης να μεταβληθεί από μεταβολές της θερμοκρασίας (π.χ. 
που με τη σειρά τους θα προκαλέσουν επιπλέον προβλήματα όπως 
πιεσμένους φελλούς, διαρροή περιεχομένου, αλλαγές στην ετικέτα 
κ.α.), η οποία μπορεί να αποθαρρύνει τον καταναλωτή να αγοράσει 
(Lam et al., 2013) καθώς περιμένει διαύγεια ή απουσία θολερότη-
τας σε έναν οίνο ποιότητας.  Η θολερότητα στο κρασί οφείλεται στην 
παρουσία μορίων σε αιώρηση που συγκρούονται με τις ακτίνες του 
φωτός, σκεδάζοντας έτσι μέρος του προς διαφορετικές κατευθύνσεις 
δημιουργώντας το φαινόμενο του Tyndall (Xu et al., 2019). Αυτό κάνει 

το κρασί να είναι θολό σε διάφορους βαθμούς. Τα αιωρούμενα μόρια, 
όχι μόνο θα χαλάσουν την εμφάνιση του κρασιού, αλλά μπορεί επίσης 
μεταβάλλουν το άρωμά του. Δεν υπάρχουν επίσημες κατευθυντήριες 
γραμμές διαθέσιμες σχετικά με τη θολερότητα των οίνων. Παρόλα 
αυτά, σε προηγούμενη μελέτη (Mutanen et al., 2007) η θολερότητα 
12 ερυθρών οίνων βρέθηκε να κυμαίνεται μεταξύ 5.6 και 190 NTU. 
Πολλοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν θολερότητα ανάλογα 
με τη θερμοκρασία, όπως η πρωτεϊνική αστάθεια, ιζήματα τανινών και 
τρυγικών αλάτων κ.α. Για παράδειγμα, μερικές χρωστικές ύλες στους 
ερυθρούς οίνους είναι διαλυτές σε φυσιολογικές θερμοκρασίες, αλλά 
σε χαμηλές θερμοκρασίες (0°C) μπορεί να ιζηματοποιηθούν δημιουρ-
γώντας θολερότητα. Επομένως, προτείνεται απομάκρυνση μέρος των 
κολλοειδών με φυγοκέντριση ή φιλτράρισμα πριν από την εμφιάλωση. 
Επιπλέον, η αργή και σταδιακή ψύξη οδηγεί στο σχηματισμό μεγάλων 
κρυστάλλων τρυγικών αλάτων (Ribéreau-Gayon et al., 2000). Το 
θόλωμα (cassee) επιδρά μεταβάλλοντας την εμφάνιση του κρασιού 
λόγω απώλειας της ομοιογένειας του χρώματος. Συμβαίνει όταν ένα 
κρασί εκτίθεται στο φως, οδηγώντας στην οξείδωση του σιδήρου από 
δισθενή σε τρισθενή, που είναι αρκετά διασδιάλυτος με την παρουσία 
φωσφορικών αλάτων. Η υψηλή θερμοκρασία και το φως μπορούν να 
ανάγουν το χαλκό από δισθενή σε μονοσθενή, ο οποίος παρουσία 
διοξειδίου του θείου μπορεί να σχηματίσει δυσδιάλυτο θειώδη χαλκό, 
επίσης υπεύθυνος για την αστάθεια και το σχηματισμό θολώματος 
(Ribéreau-Gayon et al., 2000).
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Ανεπιθύμητες θερμοκρασίες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική 
μεταβολή του αρωματικού προφίλ του οίνου και σε μία σημαντική χει-
ροτέρευση της ποιότητας (Scrimgeour et al., 2015; De Esteban et 
al., 2019). Αυτή η μεταβολή μπορεί να συμβεί από φαινόμενα οξειδο-
αναγωγής όπου η συγκέντρωση μερικών πτητικών ενώσεων μπορεί 
να αυξηθεί ή να μειωθεί, όπως η μεθυλ-βουτανόλη η οποία προσδίδει 
ενοχλητικές οσμές όταν η συγκέντρωσή της αυξάνεται (De Lerma et 
al., 2012; Fariña et al., 2015). Για παράδειγμα, η παρουσία αμυλικών 
αλκοολών ενισχύει τη δομή στόματος του αλκοολούχου ποτού, αλλά 
σε θερμοκρασίες πάνω από 26°C που αυξάνεται η συγκέντρωσή τους 
(Ough et al., 1966) (> 400mg/L) προσδίδουν δυσάρεστες οσμές και 
χαμηλή ποιότητα στο τελικό προϊόν (Rapp and Versini, 1995). 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΠΛΟΙΟ

Αρκετές μελέτες πάνω στη μεταφορά του οίνου έχουν δείξει τη δια-
κύμανση της θερμοκρασίας ως τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την 
ποιότητα κατά τη μεταφορά με πλοίο, επειδή μπορούν να οδηγήσουν 
σε οριστικές μεταβολές στο χημικό και οργανοληπτικό του προφίλ, 
καθώς και να επιταχύνουν τη διαδικασία της γήρανσης (Meyer, 2002; 
Robinson et al., 2010; Marquez et al., 2012; Lam et al., 2013; Du 
Toit and Piquet, 2014). Οι φιάλες του κρασιού παρέχουν μικρή προ-
στασία έναντι των μεταβολών της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς σε κοντέινερ, επηρεάζοντας δυνητικά την ποιότητα 
(Hartley, 2008). Η διακύμανση της θερμοκρασίας μπορεί να παρεμπο-
διστεί με τη μεταφορά του οίνου σε μονωμένα ή ψυχόμενα κοντέινερ. 
Τα τελευταία είναι γνωστά ως reefers και επιτρέπουν ταυτόχρονα και 
τον έλεγχο της υγρασίας. Και οι δύο επιλογές αυξάνουν σημαντικά το 
κόστος της μεταφοράς, κάτι που αντανακλάται και στην τελική τιμή της 
φιάλης, έτσι μόνο ένας μικρός αριθμός φορτίων χρησιμοποιούν τέτοιου 
είδους κοντέινερ. Έρευνα του Getahun et al. (2017) έδειξε την αποτε-
λεσματικότητα της ροής του αέρα και της μεταφοράς της θερμότητας 
στα reefers όταν μεταφέρονται προϊόντα φρούτων. Αναπτύχθηκε ένα 
σύστημα αποθήκευσης με δυνατότητα ροής αέρα ώστε να ελέγχεται η 
θερμοκρασία, αλλά και η ροή του αέρα μέσα στο reefer κατά τη διάρ-
κεια της μεταφοράς φρούτων (π.χ. μήλων). Ανομοιόμορφη ροή αέρα 
και ψύξη παρατηρήθηκαν στα κουτιά συσκευασίας, λόγω απουσίας 
οπής εξαερισμού στον πυθμένα του φορτίου. Είναι επομένως σημα-
ντικό να λαμβάνεται υπόψη η ροή του αέρα στο σχεδιασμό κουτιών 
συσκευασίας για τη μεταφορά αγαθών μέσα σε reefers και να γνωρί-
ζουν οινοπαραγωγοί και εξαγωγείς τις διακυμάνσεις θερμοκρασίας στις 
οποίες εκτίθενται τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
μαζί με την ευπάθεια του ίδιου του προϊόντος. Σε σχετική έρευνα που 
πραγματοποίησε ο Meyer (2002) τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ποι-
ότητα των οίνων που εκτέθηκαν σε υψηλή θερμοκρασία μεταβλήθηκε 
αμετάκλητα. Συνηθίζεται τα κρασιά να εκτίθενται σε ακραίες θερμο-
κρασίες μέχρι και στους 44°C (Butzke et al., 2012) – συχνά με σημα-
ντικές διακυμάνσεις – κατά τη μεταφορά τους. Ο MacCawley (2014) 
επίσης έδειξε ότι οι οίνοι που ταξιδεύουν με πλοίο, μπορεί να υφίστα-
νται υψηλές μεταβολές στη θερμοκρασία (από -10°C μέχρι 67°C) σε 
ένα κοντέινερ, το οποίο συμπεριλαμβάνει μία σταδιακή αύξηση της 
θερμοκρασίας που μεταφέρονται από τοποθεσίες με χαμηλές θερμο-
κρασίες χειμώνα σε μέρη με υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι πιο ακραίες 

θερμοκρασίες μεταφοράς συμβαίνουν κατά τη μεταφόρτωση, αφού 
πολλά λιμάνια αναμετάδοσης βρίσκονται κοντά στον ισημερινό. Καθώς 
το κρασί ξεκουράζεται στο σημείο μεταφόρτωσης, συνήθως δεν προ-
στατεύεται κι επομένως είναι εκτεθειμένο στις ακραίες ημερήσιες δια-
κυμάνσεις θερμοκρασίας. Έρευνες του Butzke et al. (2012) αποτελούν 
μερικές από τις πιο πλήρης καταγραφές ελέγχου θερμοκρασίας κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς του οίνου εντός των Η.Π.Α. Κατέγραψαν 
26 διαφορετικές μεταφορές με πλοίο, που περιείχαν συνολικά 47 
καταγραφικές συσκευές, οι οποίες έφυγαν από τις αποθήκες οινο-
ποιείου στην Καλιφόρνια προς 13 διαφορετικούς προορισμούς εντός 
των Η.Π.Α. Μέτρησαν τον καρβαμικό αιθυλεστέρα στον οίνο, ένα καρ-
κινογόνο συστατικό (Schlatter and Lutz, 1990) που παράγεται από 
την ουρία και την αιθανόλη και έδειξαν ότι η αντίδραση επιταχύνθηκε 
σε υψηλές θερμοκρασίες. Έδειξαν επίσης ότι η θερμοκρασία μπο-
ρούσε να κυμανθεί μέχρι και 21°C σε μία μέρα, γεγονός που επηρέασε 
σημαντικά την ποιότητα του οίνου λόγω της διαστολής και συστολής 
του όγκου του. Μεταξύ 20 και 40°C, ο οίνος μπορεί να διασταλεί θερ-
μικά μέχρι και 0.8% του όγκου του, ή 0.3mL για κάθε βαθμό Κελσίου 
σε ακραίες περιπτώσεις, όπως στα κρασιά ή με υψηλό αριθμό υπο-
λειμματικών σακχάρων. Η επαναλαμβανόμενη διαστολή και συστολή 
που συμβαίνει μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές: αποβάλλε-
ται αέρας από τη φιάλη καθώς ο οίνος ζεσταίνεται, πιθανότατα μέχρι 
το σημείο που ο φελλός μετακινείται και στη συνέχεια ο αέρας αναρ-
ροφάται μέσα στη φιάλη καθώς ο οίνος κρυώνει, ειδικά αν ο φελλός 
είναι εκτεθειμένος. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό και ως “επίδραση 
της αντλίας” (pump effect) και αυξάνει τον κίνδυνο οξείδωσης του 
οίνου, ενώ αλλάζει την πίεση ατμών και διαλυτότητα του διοξειδίου του 
άνθρακα (MacCawley, 2014).

Ο Jung et al. (2014) εξέτασε επίσης τις επιδράσεις της θερμο-
κρασίας, της κίνησης και των δονήσεων στους οίνους που μεταφέρο-
νταν σε μεγαλύτερες αποστάσεις μέσα στην Ευρώπη (Πορτογαλία, 
Γαλλία και Ιταλία προς τη Γερμανία). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η 
μεταφορά είχε επίδραση πάνω στο δυναμικό παλαίωσης των οίνων. 
Η κίνηση και οι δονήσεις σε υψηλές και μεταβαλλόμενες θερμοκρα-
σίες (40°C) κατά τη μεταφορά, είχαν αρνητική επίδραση στην ποιό-
τητα του οίνου, όπως καφέτιασμα (ιδιαίτερα εμφανές σε λευκούς 
οίνους) και επέφεραν οργανοληπτικές αλλαγές, μειώνοντας τις “φρέ-
σκιες και φρουτώδεις” νότες στα δείγματα οίνων που μεταφέρθηκαν 
σε σύγκριση με τα δείγματα που δεν μεταφέρθηκαν.

Διάφοροι εμπορικοί οίνοι έχουν μελετηθεί κάτω από διάφορες 
συνθήκες: αποθήκευση στους 20°C και 40°C, σε ημερήσιο κύκλο 
θερμοκρασιών μεταξύ 20°C και 40°C και μεταφορά μέσα σε πορτ 
παγκάζ αυτοκινήτου κατά τον χειμώνα (Robinson et al., 2010). Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι οι οίνοι που αποθηκεύτηκαν σε υψηλότερες 
θερμοκρασίες (40°C) βρέθηκαν να είναι σημαντικά διαφορετικοί από 
εκείνους που είχαν αποθηκευτεί σε χαμηλότερες (20°C) σε ότι αφορά 
το αρωματικό τους προφίλ. Για τα κρασιά που αποθηκεύτηκαν στην 
υψηλότερη θερμοκρασία (40°C), παρατηρήθηκαν διάφορες τροπο-
ποιήσεις, μεταξύ των οποίων υψηλότερη συγκέντρωση σε TDN και 
βιτισπιράνη 1 και 2, μία μείωση στους εστέρες, καθώς και μία επιτά-
χυνση της διαδικασίας γήρανσης. Σαν αποτέλεσμα, κρασιά που είχαν 
αποθηκευτεί στους 40°C χαρακτηρίστηκαν από αρώματα βενζοϊκών, 
λάστιχου και οξειδωμένου, ενώ εκείνα με τις χαμηλότερες θερμοκρα-
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σίες αποθήκευσης διατήρησαν τα αρώματα κίτρου, λουλουδιών και 
τροπικών φρούτων.

Οι Du Toit και Piquet (2014) αξιολόγησαν την επίδραση των 
θερμοκρασιών πάνω στην οργανοληπτική αξιολόγηση οίνων από 
Chenin Blanc και Sauvignon Blanc. Τα δείγματα αποθηκεύτηκαν σε 
σταθερές θερμοκρασίες (-4°C, 15°C και 37°C), καθώς και σε μετα-
βαλλόμενες για μια περίοδο 46 ημερών. Οίνοι που εκτέθηκαν σε υψη-
λότερες θερμοκρασίες ανέπτυξαν δυσάρεστες οσμές (γερασμένο, 
θειώδες) και κίτρινο χρώμα, ενώ εκείνοι που είχαν μείνει σε ψυχρό-
τερη θερμοκρασία των 15°C διατήρησαν τα τροπικά τους αρώματα. 
Η επίδραση των μεταβαλλόμενων θερμοκρασιών δεν οδήγησε σε 
μεγαλύτερες αρωματικές διαφορές στα κρασιά σε σύγκριση με εκείνα 
που έμειναν σε μια διαρκή χαμηλότερη θερμοκρασία.

Ο Stump (2017) εξέτασε 71 εμπορικούς οίνους από την Ελβετία. 
Τρεις φιάλες από κάθε οίνο αποθηκεύτηκαν για επτά ημέρες υπό δια-
φορετικές συνθήκες θερμοκρασίας: (1) σταθερά στους 15ºC πλησιά-
ζοντας τις συνθήκες αποθήκευσης σε κελάρι, (2) σταθερά 40ºC ώστε 
να πλησιάσει ένα θερμό περιβάλλον και (3) εναλλαγή θερμοκρασιών 
ημέρας / νύχτας (15 - 40ºC αλλάζοντας κάθε 12 ώρες) ώστε να προ-
σομοιώσει τις συνθήκες μεταφοράς με πλοίο μεταξύ ηπείρων. Μια 
απώλεια της συγκέντρωσης σε ανθοκυάνη αναφέρθηκε σε όλα τα 
ερυθρά κρασιά, με εκείνα που εκτέθηκαν σε μια ακραία θερμοκρασία 
(40ºC) να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς και μια 
υψηλή οπτική αύξηση του βαθμού της θολερότητας.

Ο Walther et al. (2018) εξέτασε επίσης τη θερμοκρασία σε οίνους 
της ποικιλίας Chardonnay κατά τη διάρκεια μεταφοράς μεγάλων 
όγκων από την Αυστραλία προς τη Γερμανία, καταγράφοντας μία δια-
κύμανση από 4 - 47°C μέσα στα κοντέϊνερ. Παρατήρησε μία αύξηση 
στην ένταση του κίτρινου χρώματος στους οίνους που εκτέθηκαν σε 
υψηλότερες θερμοκρασίες και μία μείωση στη συγκέντρωση SO2 και 
σε κάποιες πτητικές ενώσεις (δεκανικό αιθυλεστέρα, δωδεκανικό 
αιθυλεστέρα κ.α.). Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση των μηλικού 
διαιθυλεστέρα, ηλεκτρικού διαιθυλεστέρας, δεκανοϊκού και δωδεκα-
νοϊκού οξέος στους οίνους που μεταφέρθηκαν με πλοία, σε σύγκριση 
με τους οίνους που μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο. Τέλος, η οργανο-
ληπτική ανάλυση έδειξε μία αύξηση του χαρακτήρα του μελιού και μια 
μείωση στη φρεσκάδα όταν οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από 25°C.

Μελέτες πάνω στη θερμοκρασία και την υγρασία κατά τη μετα-
φορά με πλοίο που πραγματοποιήθηκαν από τους Leinberger 
(2006) και Marquez et al. (2012), έδειξαν ότι οι διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας είναι περισσότερο εμφανείς κατά τη μεταφορά δια 
ξηράς παρά δια θαλάσσης. Οι ημερήσιοι κύκλοι θερμοκρασίας 
που σχετίστηκαν με τη μεταφορά δια θαλάσσης ήταν αμελητέες σε 
σύγκριση με τη μεταφορά δια ξηράς, η οποία έδειξε μια ακραία ημε-
ρήσια θερμοκρασία των 57°C.

Οι επιπτώσεις της μεταφοράς με πλοίο - τόσο κατά την παρα-
μονή στη θάλασσα όσο και στο λιμάνι - σε δύο ξηρούς, λευκούς 
οίνους διαφορετικής εσοδείας, μελετήθηκαν και από τον Crandles 
(2016). Τα δείγματα του οίνου υποβλήθηκαν σε 3 διαφορετικές 
καταστάσεις: σε θερμοκρασία μάρτυρα 15°C, σταθερά γραμμική 
αύξηση από τους 15°C στους 45°C και ημερήσια διακύμανση 
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μεταξύ 15°C και 40°C, τόσο υπό συνθήκες κίνησης όσο και ακινησίας. Οι δύο 
τελευταίες παρουσίασαν περίπου ίδια μεταφορά οξυγόνου, η οποία ήταν διαφο-
ρετική από εκείνη του μάρτυρα. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης έδειξαν 
σημαντικές διαφορές στο τρυγικό οξύ και στον ελεύθερο και ολικό θειώδη ανυδρίτη, 
ενώ καταγράφηκε ποσοστό απώλειας βάρους φελλού μετά από οκτώ μήνες απο-
θήκευσης ανάμεσα στις διαφορετικές κατεργασίες (ημερήσια κατεργασία χωρίς 
κίνηση σε σύγκριση με τη γραμμική κατεργασία χωρίς κίνηση και κατεργασία σε 
συνθήκες του μάρτυρα, και κατεργασία με ημερήσια κίνηση και συνθήκες μάρ-
τυρα). Ήταν δυνατό να διαφοροποιήσουν τις ποικιλίες των οίνων στην περιγραφική 
οργανοληπτική ανάλυση, αλλά όχι να τους ξεχωρίσουν σύμφωνα με την πειραμα-
τική κατεργασία μετά από ένα μήνα αποθήκευσης.

Ο Zhao et al. (2018) επίσης αξιολόγησε την επίδραση υπερβολικής θερμοκρα-
σίας περιβάλλοντος (40°C για 14 ημέρες) και δονήσεων (150 rpm για 15 ημέρες) 
πάνω στο οργανοληπτικό και χημικό προφίλ του οίνου. Τα αποτελέσματά του έδειξε 
ότι η αυξημένη θερμοκρασία άλλαξε τις οργανοληπτικές ιδιότητες του οίνου, μειώ-
νοντας σημαντικά τις συγκεντρώσεις πτητικών ενώσεων όπως των ισοαμυλικού 
εστέρα, βουτανοϊκού αιθυλεστέρα, 2-μεθυλβουτανοϊκού αιθυλεστέρα, εξανοϊκού 

αιθυλεστέρα, οκτανοϊκού αιθυλεστέρα, β-δαμασκηνόνη 
και λιναλόλη, υπεύθυνων για τα φρουτώδη και ανθώδη 
αρώματα στο κρασί, όπως φαίνονται και από τον 
Peinado et al. (2004). Η οργανοληπτική αξιολόγηση, 
επιβεβαίωσε μία μείωση στα φρουτώδη και ανθώδη 
αρώματα σε οίνους που εκτέθηκαν σε υψηλή θερμο-
κρασία. Αντιστρόφως, δεν βρέθηκαν σημαντικές διαφο-
ρές στην επίδραση των δονήσεων πάνω στη χημική και 
οργανοληπτική αξιολόγηση των οίνων. Τέλος, οι Atkin και 
Cholette (2017) πήραν συνέντευξη από εμπόρους οίνου 
και Αμερικανούς οινοπαραγωγούς, ώστε να μάθουν πως 
αντιλήφθηκαν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά 
τη διάρκεια της μεταφοράς του οίνου. Περίπου το 65% 
των συνεντευξιαζόμενων εκτίμησαν ότι 1 με 2 % των κρα-
σιών τους υπέφερε από υπερβολική θερμοκρασία κατά 
τη μεταφορά και μόνο το 16 % των ερωτηθέντων θεώρη-
σαν ότι διατηρήθηκαν ικανοποιητικές θερμοκρασίες κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού προς τους λιανέμπορους.

Οι συνθήκες τις οποίες υφίσταται το κρασί στη 
μεταφορά με πλοίο και στην αποθήκευση μπορούν να 
παίξουν σημαντικό ρόλο στην υποβάθμιση της ποιότη-
τάς του λόγω θερμοκρασιακών αλλαγών, κίνησης των 
φιαλών και πρόσληψης οξυγόνου. Τα κρασιά μπορεί να 
αποκτήσουν διάφορα χημικά, οργανοληπτικά και φυσικά 
ελαττώματα, όταν εκτεθούν σε κακές συνθήκες, συμπερι-
λαμβανομένων την ανάπτυξη οσμών που σχετίζονται με 
οξείδωση, μείωση των φρουτωδών αρωμάτων, μείωση 
του διοξειδίου του άνθρακα, χρωματικές μεταβολές, 
εκβολή του φελλού, διαρροή και ακόμα και σπάσιμο του 
υλικού συσκευασίας (Meyer, 2002). Η επίδραση των 
δονήσεων στους εμπορικους ερυθρούς οίνους κατά 
τη διάρκεια της αποθήκευσης, αξιολογήθηκε από τους 
Chung et al. (2008): παρατηρήθηκε αύξηση της ολικής 
οξύτητας σε κρασιά που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα 
δονήσεων (20 cm/s2) και μία επιταχυνόμενη μείωση 
στα οργανικά οξέα, στις τανίνες και στο δείκτη διάθλα-
σης συγκριτικά με εκείνα που εκτέθηκαν σε χαμηλότερα 
επίπεδα (1.0 ή 5.0 ή 10 cm/s2). Κρασιά που υφίστατο 
υψηλότερα επίπεδα δονήσεων είχαν μικρότερη συγκέ-
ντρωση σε προπανόλη και ισοαμυλική αλκοόλη, το οποίο 
δείχνει ότι ελαχιστοποιώντας την κίνηση του οίνου, δια-
τηρούνται υψηλότερα τα επίπεδα αλκοολών και αρωμά-
των. Ο Doyon et al. (2005) έχουν δείξει ότι η διάρκεια και 
η θερμοκρασία αποθήκευσης επηρεάζουν τη διείσδυση 
του οξυγόνου περισσότερο από ότι η μηχανική κίνηση. Ο 
Butzke et al. (2012) έχει αποδείξει ότι η μεταφορά μπορεί 
να προκαλέσει τη γήρανση του οίνου εντός της φιάλης 
μεταξύ 1 και 18 μήνες περισσότερο από ότι η γήρανση 
του οίνου σε θερμοκρασίες κελαριού. Μερικές έρευνες 
πάνω σε μπίρες (Paternoster et al., 2017) έδειξαν ότι 
το χαρτόνι σε συνδυασμό με φύλλο πλαστικού ήταν ο 
καλύτερος συνδυασμός συσκευασίας σε ότι αφορά την 
απόσβεση κραδασμών και την θερμική μόνωση κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να 
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↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Μεταφορά δειγμάτων γκράπας. Α: μεταφορά εντός Ιταλίας με φορτηγό (Απρίλιο) 
Β: θαλάσσια μεταφορά από Ιταλία σε Μεξικό  (Δεκέμβριος)
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έχουν εφαρμογή και στη μεταφορά του οίνου. Έχει, επίσης, αποδει-
χθεί ότι συνδυασμένη επίδραση θερμοκρασίας και δόνησης στη μπίρα 
είχε ως αποτέλεσμα μία ραγδαία μείωση στο οξυγόνο, καθώς και μία 
σημαντική αύξηση στις συνολικές αλδεΰδες, όπως οι 2-μεθυλ-προπα-
νάλη, 2-μεθυλβουτανάλη και φουρφουράλη (Paternoster et al., 2019; 
Jaskula‐Goiris et al., 2019). Ο Reich-Weiser et al. (2010) πραγματο-
ποίησε μια συγκριτική μελέτη πάνω στο συνολικό αέριο θερμοκηπίου 
(total greenhouse gas - GHG) που εκπέμπεται κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς του οίνου με τρένο και φορτηγό. Οι GHG εκπομπές βρέ-
θηκαν ότι ήταν χαμηλότερες κατά τη μεταφορά με τρένο από ότι με 
φορτηγό, συνεπώς, το παγκόσμιο εμπόριο του οίνου μπορεί να συνει-
σφέρει στη μείωση αυτών των εκπομπών.

Μελέτη σχετικά με την επίδραση της θερμοκρασίας μεταφοράς και 
των δονήσεων επί της ποιότητας σε ένα προϊόν οινοποιείου, πραγμα-
τοποιήθηκε από ομάδα ερευνητών. Κούτες που περιείχαν φιάλες γκρά-
πας (ιταλικό απόσταγμα που παράγεται από ζυμωμένα ή ημιζυμωμένα 
στέμφυλα) μεταφέρθηκαν από την Ιταλία προς το Μεξικό. Η θερμο-
κρασία, η σχετική υγρασία και η αναλογία σοκ / επιτάχυνση μετρήθη-
καν με τη βοήθεια ενός καταγραφέα δεδομένων (Testo 184 G1, West 
Chester, U.S.). Το ίδιο πείραμα πραγματοποιήθηκε σε φιάλες γκράπας 
που μεταφέρθηκαν με φορτηγό εντός της Ιταλίας, αλλά σε διαφορετική 
εποχή, ώστε να συγκριθεί η μεταβλητότητα της θερμοκρασίας, υγρα-
σίας και του σοκ μεταξύ μεταφοράς δια ξηράς και θαλάσσης. Ένα μέγι-
στο 27 °C και ένα ελάχιστο 17 °C (τον Απρίλιο) καταγράφηκαν έξω από 
τις φιάλες της γκράπας (μέσα στα χαρτοκιβώτια) κατά τη μεταφορά δια 
ξηράς (Σχήμα 1A). Η μέγιστη υγρασία έφτασε το 67% και η ελάχιστη το 
36 %, ενώ παρατηρήθηκε ένα μέγιστο σοκ 28 g (g, ή Gal ή το Galileo 
είναι οι μονάδες της επιτάχυνσης που χρησιμοποιούνται στην βαρυμε-
τρία και ορίζεται ως 1 cm/s2). Αναφορικά με τη μεταφορά δια θαλάσ-
σης (Σχλημα 1B), καταγράφηκαν μία μέγιστη θερμοκρασία 25 °C και 
μία ελάχιστη 10 °C (το Δεκέμβριο). Η σχετική υγρασία κυμάνθηκε 
μεταξύ 31 και 70 %, ενώ το μηχανικό σοκ κυμάνθηκε μεταξύ 4 και 11 g. 
Συνεπώς η μεταφορά δια ξηράς δημιούργησε υψηλότερο σοκ μεταξύ 
των μπουκαλιών. Αυτά τα προκαταρκτικά αποτελέσματα επιβεβαιώ-
νουν τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τους Leinberger (2006) 
και Marquez et al. (2012) οι οποίοι υπογράμμισαν ότι οι διακυμάνσεις 
της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του οίνου είναι πιο 
έντονες κατά τη μεταφορά δια ξηράς από ότι δια θαλάσσης.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δημοσιευμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ανεβασμένες θερμοκρα-
σίες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης του οίνου ή της μεταφοράς 
του μπορούν να μεταβάλλουν μόνιμα το χημικό και αρωματικό προφίλ 
του προϊόντος, καθώς και να καθορίσουν την επιτάχυνση της διαδικα-
σίας γήρανσης. Επιπλέον, η συνεχόμενη δόνηση κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης και μεταφοράς εμφανίζει αρνητική επίδραση πάνω στις 
οργανοληπτικές ιδιότητες. Συνεπώς, η θερμοκρασία και οι κραδασμοί 
είναι παράγοντες - κλειδιά που πρέπει να ελέγχονται. 

Το καφέτιασμα που συμβαίνει συνήθως σε κρασιά που εκτέθηκαν 
σε υψηλές θερμοκρασίες αποθήκευσης και μεταφοράς, πραγματοποι-

είται πιο γρήγορα σε λευκούς από ότι σε ερυθρούς οίνους. Επιπλέον, 
συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στο οργανοληπτικό προφίλ των 
οίνων, με μείωση στα φρέσκα και φρουτώδη αρώματα και παράλληλη 
ανάπτυξη ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών. Σε ότι αφορά, το χημικό 
προφίλ των οίνων που αποθηκεύτηκαν και μεταφέρθηκαν κάτω από 
υψηλές θερμοκρασίες, παρατηρήθηκε μια αξιοσημείωτη μείωση στους 
εστέρες (συστατικά υπεύθυνα για τα φρουτώδη και ανθικά αρώματα), 
καθώς και μία μείωση στη συγκέντρωση του SO2 και των ανθοκυανών. 
Τα αποτελέσματα της οπτικής αξιολόγησης έδειξαν, επίσης, μία υψηλή 
αύξηση του βαθμού θολερότητας στους ερυθρούς οίνους.

Τα δημοσιευμένα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι διακυμάν-
σεις της θερμοκρασίας είναι περισσότερο εμφανείς κατά τη διάρκεια 
της μεταφοράς του οίνου διά ξηράς παρά δια θαλάσσης. Επιπλέον, 
οι δυνατοί κραδασμοί έχουν μια αρνητική επίδραση στον οίνο, με μια 
μείωση σε οργανικά οξέα και τανίνες και μία επιτάχυνση της διαδικα-
σίας του καφετιάσματος, ενώ ο συνδυασμός της θερμοκρασία και των 
κραδασμών έχει ως αποτέλεσμα μία ραγδαία μείωση του οξυγόνου 
και μία αύξηση των συνολικών αλδεϋδών. Όλα τα συλλεγμένα δεδο-
μένα τονίζουν τη σημασία ελέγχου της θερμοκρασίας και των κραδα-
σμών κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του κρασιού με πλοίο με σκοπό 
να διατηρηθούν τα φρέσκα, φρουτώδη και ανθικά αρώματα και να 
παρεμποδιστεί η πρόωρη γήρανση. Αυτές οι πληροφορίες είναι χρή-
σιμες για το χειρισμό των προϊόντων των οινοποιείων, αφού τα προϊό-
ντα αυτά φύγουν από τις εγκαταστάσεις τους. Τα περισσότερα κρασιά 
διανέμονται μακριά (πολλές φορές και υπερθαλάσσια) για να καλύ-
ψουν τις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών, συνεπώς, η μεταφορά 
τους από το σημείο παραγωγής στους εμπόρους χονδρικής και λιανι-
κής πώλησης πρέπει να ελέγχεται ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανή 
υποβάθμιση, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων περιεκτών, χρονοδι-
αγραμμάτων μεταφοράς και εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Φαίνεται 
ότι είναι λιγότερο επιβλαβής η μεταφορά κρασιού χύμα σε μεγάλες 
αποστάσεις από ότι η μεταφορά εμφιαλωμένου κρασιού. Προτείνεται 
η χρησιμοποίηση ψυχόμενων ή στεγνών κοντέινερ, καθώς και η επι-
λογή των καταλληλότερων χρόνων και διαδρομής για την αποστολή 
του προϊόντος. Ακόμα, θα πρέπει να προτιμηθεί η χρήση κοντέινερ 
με θερμική μόνωση. Δυστυχώς, αυτές οι συστάσεις αυξάνουν σημα-
ντικά τα κόστη αποστολής με κοντέινερ και συνεπώς και τη τελική τιμή 
της φιάλης. Τα στάδια μεταφόρτωσης θα πρέπει να πραγματοποιού-
νται στο ελάχιστο, καθώς οι χειρισμοί που περιλαμβάνονται σε αυτά, 
προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του 
κρασιού. Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί, συστήνεται ο χρόνος κατά 
τη διάρκεια της μεταφόρτωσης να ελαχιστοποιείται (γρήγορη μετα-
φόρτωση), ειδικά όταν αυτή συμβαίνει σε λιμάνι κοντά στον ισημερινό. 
Ο χρόνος στο λιμάνι προορισμού θα πρέπει επίσης να διατηρείται σε 
ένα ελάχιστο βαθμό, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση σε ακραία θερ-
μοκρασία. Η θέρμανση και οι κραδασμοί μπορούν να μεταβάλλουν τη 
συνολική ποιότητα του οίνου κι ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφεύγο-
νται κατά τη διάρκεια μεταφοράς και αποθήκευσής του, ακόμα και για 
μια μικρή χρονική περίοδο (15 μέρες). ●
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στη διάρκεια των ετών, η αυξανόμενη ανησυχία όσον αφορά 
στο περιβάλλον γέννησε την «πράσινη» επανάσταση της αμπε-
λοκαλλιέργειας, η οποία οδήγησε αδιαμφισβήτητα τον τομέα προς 
μια βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια. Συνεπώς, η αναζήτηση νέων 
χρήσεων των κληματίδων της αμπέλου ξυπνά μεγάλο ενδιαφέρον 
στους ερευνητές.

Η χημική σύσταση των κληματίδων που θερμάνθηκαν είναι 
η ίδια με αυτή του ξύλου της δρυός, κάτι που δίνει τη δυνατότητα 
στην έρευνα να κατευθυνθεί προς μια κυκλική αμπελοκαλλιέργεια 
χρησιμοποιώντας τη στην οινολογία. Πάνω σε αυτή την βάση, μια 
προκαταρκτική μελέτη πραγματοποιήθηκε ως προς την μεταφορά 
συστατικών των κληματίδων σε διαλύματα μοντέλων οίνων, λαμ-
βάνοντας υπόψη τη μορφή με την οποία οι κληματίδες χρησιμο-
ποιήθηκαν, τη δοσολογία και τον χρόνο εκχύλισης.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΚΙΟΣ
ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ

Η χημική σύσταση των κληματίδων της αμπέλου χαρακτηρίζε-
ται από οινολογικά συστατικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, που 
θα μπορούσαν να συμβάλουν στο οργανοληπτικό προφίλ των 
οίνων. Σε αυτήν την μελέτη, κληματίδες από δύο ποικιλίες έχουν 
υποστεί θέρμανση και έχουν χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετι-
κές μορφές, ως κόκκοι και ως ροκανίδια, και έχουν προστεθεί 
στον οίνο σε διαφορετικά στάδια της οινοποίησης. Τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι τα οινολογικά πρόσθετα που προέρχονται 
από κληματίδες μπορούν να διαμορφώσουν την χημική σύσταση 
των οίνων και συνεπώς την ποιότητα, ενισχύοντας τα ποικιλιακά 
αρώματα και τα αρώματα του ξύλου. Αυτή η τεχνική επιτρέπει 
να δημιουργηθεί μια νέα σύνδεση μεταξύ της αμπελοκαλλιέρ-
γειας και της οινολογία, και να γεννηθεί ένα καινούργιο κόνσεπτ: 
η κυκλική αμπελοκαλλιέργεια.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 
ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΧΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
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ΔΟΚΙΜΕΣ

Το αντικείμενο αυτής της εργασίας ήταν να εκτιμηθεί η χρήση των 
κληματίδων της αμπέλου ως οινολογικά πρόσθετα στους οίνους του 
εμπορίου αναλύοντας την επίδρασή τους στο τελικό χημικό προφίλ 
λευκών και ερυθρών οίνων. Για να υλοποιηθεί αυτή η μελέτη, οι κλη-
ματίδες δύο ποικιλιών Vitis Vinifera, της Airén και του Cencibel, υπέ-
στησαν θέρμανση και τεμαχίστηκαν σε μορφή κόκκων και ροκανιδιών. 
Στη συνέχεια προστέθηκαν στους οίνους των αντίστοιχων ποικιλιών, 
σε μία δοσολογία 12 g/L, πριν την αλκοολική ζύμωση (BAF : Before 
Alcoholic Fermentation),  μετά την αλκοολική ζύμωση στους οίνους 
της ποικιλίας Airén (AAF : After Alcoholic Fermentation) και μετά 
τη μηλογαλακτική ζύμωση στους οίνους της ποικιλίας Cencibel 
(AMF : After Malolactic Fermentation). Οι οινολογικές παράμε-

τροι και ο δείκτης των ολικών πολυφαινολών (IPT) αναλύθηκαν με 
IRTF (INFRA-ROUGE A TRANSFORMEE DE FOURRIER), 
τα φαινολικά συστατικά χαμηλού μοριακού βάρους (LMWPC) με 
HPLC-DAD και τα πτητικά συστατικά με SBSE-CG-SM. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκε οπτική, οσφρητική και γευστική οργανοληπτική 
ανάλυση ώστε να εκτιμηθεί η ποιότητα των οίνων, με τη βαθμολογία 
να είναι τόσο πιο υψηλή, όσο πιο υψηλή ήταν η αντίστοιχη αντίληψη.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΔΩΝ 
AIRÉN ΣΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΟΙΝΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Στους οίνους της ποικιλίας Airén δεν βρέθηκε καμία σημαντική 
διαφορά στο επίπεδο των βασικών οινολογικών παραμέτρων. 
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↑ ΕΙΚΟΝΑ 1: Κύρια συστατικά των οίνων Airén που επηρεάστηκαν από τη 
χρήση των κληματίδων Airén ως οινολογικά πρόσθετα: Α) Πτητικά συστατικά Β) 
Φαινολικά συστατικά χαμηλού μοριακού βάρους. Τα κεφαλαία γράμματα δείχνουν 
τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστατικών στους οίνους που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με τις κληματίδες πριν την αλκοολική ζύμωση (BAF) και τα πεζά 
γράμματα δείχνουν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστατικών των οίνων που 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τις κληματίδες μετά την αλκοολική ζύμωση (AAF) 
σύμφωνα με το τεστ του Tukey (p < 0,05).

↑ ΕΙΚΟΝΑ 2: Κύρια συστατικά των οίνων Cencibel που επηρεάστηκαν από τη 
χρήση των κληματίδων Cencibel ως οινολογικά πρόσθετα: Α) Πτητικά συστατικά Β) 
Φαινολικά συστατικά χαμηλού μοριακού βάρους. Τα κεφαλαία γράμματα δείχνουν 
τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστατικών στους οίνους που έχουν υποστεί 
επεξεργασία με τις κληματίδες πριν την αλκοολική ζύμωση (BAF) και τα πεζά 
γράμματα δείχνουν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των συστατικών των οίνων που 
έχουν υποστεί επεξεργασία με τις κληματίδες μετά τη μηλογαλακτική ζύμωση (AΜF) 
σύμφωνα με το τεστ του Tukey (p < 0,05).
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Ωστόσο, σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν κατά τη σύγκριση 
με τους οίνους που είχαν έρθει σε επαφή με τις κληματίδες. Αυτοί 
παρουσίαζαν ένα υψηλότερο δείκτη ολικών πολυφαινολών (IPT). 
Όσον αφορά τα πτητικά συστατικά (Εικόνα 1Α), η πιο ισχυρή 
αύξηση αφορούσε την β-ιονόλη, έναν πρόδρομο της β-ιονόνης 
γνωστό τερπένιο και που εκτιμάται για το ανθικό του χαρακτήρα της 
βιολέτας. Αυτό το συστατικό ανιχνεύτηκε στους οίνους AAF που 
παρήχθησαν με επαφή των κόκκων των κληματίδων και όχι στους 
οίνους μάρτυρες. Το φαρνεσόλ (farnesol) ήταν το δεύτερο τερπέ-
νιο με την υψηλότερη παρουσία, αλλά η συγκέντρωσή του συγκρι-
τικά με τον μάρτυρα δεν αυξήθηκε παρά μόνο όταν η αλκοολική 
ζύμωση πραγματοποιήθηκε παρουσία των ροκανιδιών (BAF). Η 
συγκέντρωση της γερανιόλης, τερπένιο που διαθέτει επίσης ανθικό 
χαρακτήρα αυξήθηκε με αξιοσημείωτο τρόπο όταν οι οίνοι ήρθαν σε 
επαφή με τις κληματίδες ανεξάρτητα από το στάδιο της αλκοολικής 
ζύμωσης που προστέθηκαν. Όσον αφορά στα αρώματα ξύλου, η 
γαϊακόλη ανιχνεύθηκε στους οίνους AAF όταν χρησιμοποποιήθη-
καν και οι δυο μορφές (κόκκοι, ροκανίδια), με τιμές υψηλότερες 
από το κατώφλι ανίχνευσης (9,5 μg/L), συνεισφέροντας με νότες 
«καβουρδισμένου» στο αρωματικό προφίλ του οίνου.

Οι κυριότερες συνεισφορές ως προς τα φαινολικά συστατικά 
χαμηλού μοριακού βάρους (LMWPC) καταγράφονται στην Εικόνα 
1Β. Στις περιπτώσεις των οίνων BAF μόνο οι συγκεντρώσεις σε 
(+)-κατεχίνη και (-)-επικατεχίνη ήταν σημαντικά διαφορετικές σε 
σύγκριση με τον οίνο μάρτυρα και με τη χρήση κόκκων. Όσον αφορά 
στα φαινολικά οξέα, η συμμετοχή των κληματίδων στην αύξηση της 
περιεκτικότητας του ελλαγικού οξέος ήταν ορατή στους οίνους BAF, 
με συγκεντρώσεις που πλησίαζαν τα 33 mg/L, ενώ δεν ανιχνεύθηκαν 
στον οίνο μάρτυρα. Τέλος η εμπλοκή των κληματίδων στην αύξηση 
της περιεκτικότητας σε trans-ρεσβερατρόλη ήταν αναμενόμενη, η 
πλέον σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε κατά τη χρήση των κόκκων 
(3,90 mg/L). Η συγκέντρωση αυτή ήταν 4 φορές υψηλότερη από 
αυτή των αντίστοιχων οίνων μαρτύρων και πιο κοντά σε επίπεδα που 
παρατηρήθηκαν στους ερυθρούς οίνους.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΛΗΜΑΤΙΔΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ CENCIBEL ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ ΤΗΣ 
ΙΔΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

Η προσθήκη των κληματίδων της Cencibel στον ερυθρό οίνο 
δεν μετάβαλε με σημαντικό τρόπο τις οινολογικές παραμέτρους, τον 
δείκτη IPT ή την συγκέντρωση σε ολικές τανίνες. Οι κυριότερες επι-
πτώσεις επί των πτητικών και φαινολικών συστατικών του οίνου 
παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Όπως για τους οίνους της Airén, 
μόνο ορισμένα συστατικά που προέρχονται από τις οικογένειες των 
πτητικών φαινολών και των τερπενίων φάνηκε να επηρεάζονται από 
τις προσθήκες των κληματίδων (Εικόνα 2Α). Στους οίνους BAF 
που ζύμωσαν παρουσία των κόκκων κληματίδων (BAF), η γαϊακόλη 
ήταν το πλέον άφθονο συστατικό. Στους δύο οίνους η περιεκτικότητά 
της ήταν σημαντικά υψηλότερη από το κατώφλι αντίληψης (αναφέρ-
θηκε πιο πάνω), αλλά κατώτερη από το κατώφλι πέρα από το οποίο 
μπορεί να θεωρηθεί ως ελάττωμα. Συνεπώς, οι νότες «καβουρδισμέ-
νου» στο αρωματικό προφίλ ξύλου οφείλουν να αντιμετωπιστούν ως 
ευχάριστες σε οργανοληπτικό επίπεδο. Η περιεκτικότητα σε ευγενόλη 
αυξήθηκε σε όλους τους οίνους και ήταν υψηλότερη όταν οι κληματί-
δες προστέθηκαν στο στάδιο BAF παρά στο στάδιο AMF. Η περιε-
κτικότητα σε βανιλίνη των οίνων AMF ήταν τρεις με τέσσερεις φορές 
περισσότερη από το όριο αντίληψης (60 μg/L) και συγκρίσιμη με τα 
επίπεδα όταν δοκιμάστηκαν βαρέλια δρυός. Η συμμετοχή της βανιλί-
νης στο άρωμα των οίνων AFM ήταν εξ άλλου αντιληπτή κατά την 
οργανοληπτική εξέταση. Όσον αφορά τα τερπένια, οι οίνοι AFM 
παρουσίασαν μια σημαντική αύξηση την περιεκτικότητας σε β-ιονόλη. 

Μεταξύ των LMWPC στους οίνους της ποικιλίας Cencibel 
(Εικόνα 2Β) οι πιο άφθονες φλαβανόλες ήταν η (+)-κατεχίνη και η 
(-)-επικατεχίνη. Ωστόσο, η περιεκτικότητα σε ολικές φλαβανόλες δεν 
αυξήθηκε σημαντικά στους οίνους BAF παρά μόνο ύστερα από τη 
χρήση των ροκανιδίων, εξ αιτίας της αυξημένης περιεκτικότητας σε 
(-)-επικατεχίνη. Όσον αφορά τα φαινολικά οξέα, η ποσότητα του ελλα-
γικού οξέος που απελευθερώθηκε στους οίνους που παρήχθησαν με 
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κληματίδες ήταν σημαντική, κυρίως στην περίπτωση των οίνων AMF 
με κόκκους. Τέλος, η προσφορά σε trans-ρεσβερατρόλη ήταν ορατή 
γιατί η περιεκτικότητά της αυξήθηκε κατά τη χρήση των κόκκων, ανε-
ξάρτητα από την στιγμή που προστέθηκαν στον οίνο.

ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Στους οίνους της ποικιλίας Airén οι γευσιγνώστες διέκριναν μια 
χρωματική ένταση πιο υψηλή σε εκείνους που παρήχθησαν με κόκ-
κους από κληματίδες. Όσον αφορά στο οσφρητικό προφίλ, μια ευχά-
ριστη οσμή ώριμων φρούτων έγινε αντιληπτή σε όλους τους οίνους 
που είχαν δεχτεί επεξεργασία με κληματίδες. Επί πλέον, ταυτοποι-
ήθηκαν νότες φρυγανισμένου ξύλου, κυρίως στους οίνους BAF 
με προσθήκη κόκκων. Τέλος, αναφορικά με την γευστική αντίληψη 
(Εικόνα 3Α), οι οίνοι ΑAF που παρήχθησαν παρουσία ροκανι-
δίων έλαβαν τους καλύτερους βαθμούς και η περιγραφή περιλάμ-
βανε τους χαρακτηρισμούς: μαλακές και ευχάριστες τανίνες, με όγκο 
και καλή οξύτητα.
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Στους οίνους της ποικιλίας Cencibel που παρήχθησαν με ροκα-
νίδια παρατηρήθηκε μια βιολετί απόχρωση, εκεί που οι υπόλοιποι 
οίνοι παρουσίασαν μια μωβ απόχρωση. Όσον αφορά στην οσφρητική 
εικόνα οι νότες των κόκκινων φρούτων και αυτών του δάσους ανιχνεύ-
θηκαν σε όλους τους οίνους που στην παραγωγή τους χρησιμοποιή-
θηκαν κληματίδες, αλλά όχι και στον οίνο μάρτυρα. Εκτός των άλλων, 
μόνον οι νότες φρυγανισμένου ξύλου ανιχνεύθηκαν στους οίνους 
BAF, ανεξάρτητα τι είδους κληματίδες (κόκκοι, ροκανίδια) χρησι-
μοποιήθηκαν. Τέλος, όσον αφορά τη γευστική αντίληψη (Εικόνα 
3Β), οι οίνοι AMF που παρήχθησαν με κόκκους και οι οίνοι BAF 
που παρήχθησαν με ροκανίδια έλαβαν τους καλύτερους βαθμούς. 
Οι πρώτοι έχουν περιγραφεί ως ευχάριστοι στο στόμα με καλή διάρ-
κεια και οι δεύτεροι ότι παρουσίαζαν μια στρογγυλάδα στο στόμα, με 
γλυκές τανίνες και καλή δομή.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η προσθήκη στους οίνους κλη-
ματίδων που έχουν υποστεί θέρμανση μπορεί να 
διαμορφώσει τη χημική τους σύσταση και τους οργανο-
ληπτικούς χαρακτήρες τους συγκριτικά με τους αντίστοι-
χους οίνους μάρτυρες. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε 
ότι αν και η Airén είναι μια «ουδέτερη» ποικιλία ως προς 
το άρωμα, παρατηρείται μια σημαντική αύξηση πτητι-
κών συστατικών με ανθικές και φρουτώδεις νότες όταν 
ο οίνος παράγεται με επαφή των κληματίδων. Ο ποι-
κιλιακός χαρακτήρας του οίνου είναι έτσι βελτιωμένος 
χρησιμοποιώντας ως πηγή το ίδιο το αμπέλι. Για τους 
οίνους της Cencibel, παρατηρείται παρόμοια βελτίωση 
ως προς τα πτητικά συστατικά. Συνεπώς, αν και μένει 
να εξεταστούν και άλλες ακόμα συνθήκες, αυτή η πρα-
κτική μπορεί εν δυνάμει να αναπτυχθεί ως μια νέα και 
καινοτόμος εναλλακτική τεχνική για την αξιοποίηση των 
απορριμμάτων της αμπέλου - οι κληματίδες στην περί-
πτωσή μας - και έτσι να συνδεθεί η αμπελοκαλλιέργεια 
και η οινολογία μέσα από ένα νέο κόνσεπτ αυτό της 
κυκλική αμπελουργίας. ●

← ΕΙΚΟΝΑ 3: Οργανοληπτική ανάλυση των οίνων της ποικιλίας 
Airén (Α) και Cencibel (Β) που παρήχθησαν με κληματίδες ως 
οινολογικά πρόσθετα. Μάρτυρας: οίνος που παραχθεί χωρίς κληματίδες 
αμπέλου. BAF: οίνοι που παρήχθησαν παρουσία κληματίδων πριν 
την αλκοολική ζυμώση. AAF και AMF: οίνοι που παρήχθησαν με 
κληματίδες μετά την αλκοολικη και μηλογαλακτική ζύμωση.

Α

▪ Control     ▪ Granule BAF     ▪ Granule AAF     ▪ Chip BAF     ▪ Chip AAF

Mouthfeel

Total Score Wine body

Persistence

Β
▪ Control     ▪ Granule BAF     ▪ Granule AMF     ▪ Chip BAF     ▪ Chip AMF

Mouthfeel

Total Score Wine body

Persistence
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Έχουμε συνηθίσει να ταυτίζουμε τόσο άρρηκτα την άμπελο με το 
κρασί, που πολλές φορές παραβλέπουμε όλα τα άλλα προϊόντα και υπο-
προϊόντα που προέρχονται από αυτό το θεόσταλτο φυτό πάνω στη γη.

Δύο είναι οι κατηγορίες προϊόντων που μας δίνει η άμπελος. Τα 
άμεσα και είναι αυτά που προέρχονται απευθείας από το φυτό ή από 
την επεξεργασία του καρπού του, δηλαδή αμπελόφυλλα, ξύδι, επι-
τραπέζια σταφύλια και άλλα που θα δούμε αναλυτικά. Είναι όμως 
και όλα εκείνα τα έμμεσα προϊόντα που μπορούμε να ανακτήσουμε 
από τα απομεινάρια της οινοποίησης, όπως οι βόστρυχοι, τα γίγαρτα, 
οι νεκρές ζύμες και οι αποζυμωμένες φλούδες των σταφυλιών. 
Ακόμη και τα ενδιάμεσα προϊόντα αποθήκευσης ή ωρίμασης του 
κρασιού μπορούν να έχουν επίσης μια δεύτερη χρηστική ευκαιρία. 

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΑΡΧΙΚΑ ΟΜΩΣ ΤΙ ΑΛΛΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Η 
ΑΜΠΕΛΟΣ … ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΑΣΙ

• Πρώτα απ’ όλα τα επιτραπέζια σταφύλια τα οποία χρησιμοποι-
ούνται για άμεση κατανάλωση, ως νωπά φρούτα. Τα σταφύλια αυτά 
είναι εύγευστα, περιέχουν μεγάλες ποσότητες σακχάρων, ανόργανα 
άλατα και βιταμίνες με υψηλές διατροφικές ιδιότητες. Περιέχουν επίσης 
μεταβολίτες, όπως οι φαινολικές ενώσεις, οι οποίες έχουν έντονη και 
υψηλού επιπέδου αντικαρκινική και αντιβακτηριδιακή δράση.

• Οι σταφίδες που προέχονται από την αποξήρανση ορισμένων 
ποικιλιών της αμπέλου, κάτω από φυσικές ή τεχνητές συνθήκες  κάτι 

που δίνει την δυνατότητα κατανάλωσης των καρπών της αμπέλου 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι σταφίδες γίνονται από ποικιλίες 
που έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, χωρίς σπόρους και με 
λεπτούς φλοιούς, όπως η Σουλτανίνα και η Κορινθιακή και είναι πλού-
σιες σε ενέργεια.

• Ο τυποποιημένος χυμός των σταφυλιών που 
παρασκευάζεται συνήθως από συγκεκριμέ-
νες αρωματικές ποικιλίες. Αν και στην Ελλάδα 
η κυκλοφορία τους είναι περιορισμένη, σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Τουρκία και η Κίνα είναι 
ευρείας κυκλοφορίας και κατανάλωσης.

• Τα συμπυκνωμένα γλεύκη που 
παράγονται με την συμπύκνωση του χυμού 

των σταφυλιών. Η συμπύκνωση πραγματοποιείται 
σε εξειδικευμένες παραγωγικές μονάδες, όπου με κατάλ-

ληλη υποδομή και εξοπλισμό αφαιρείται μια ποσότητα νερού από 
το γλεύκος. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση άλλων, αδύναμων 
οίνων, για την γλύκανση κρασιών ή ως γλυκαντικό σε διάφορα γλυκί-
σματα, κυρίως σε χώρες της Μεσογείου.

• To ξίδι και το βαλσάμικο είναι βασικά διατροφικά προϊόντα που 
παράγονται από κρασί ή από φρέσκο σταφυλοχυμό αντίστοιχα και με 
τη βοήθεια οξοποιητικών βακτηρίων μετατρέπουν την αιθυλική αλκο-
όλη σε οξικό οξύ. Η χρήση τους είναι ανυπολόγιστα σημαντική, τόσο 
στο καθημερινό μαγείρεμα, όσο και στην βιομηχανία τροφίμων. Το 
βαλσάμικο μάλιστα, στην πιο premium εκδοχή του, μπορεί να πιάσει 
τιμές μεγαλύτερες, ακόμη και από τα πιο ακριβά κρασιά στον κόσμο. 
Μια φιάλη των 100 ml μπορεί πωλείται μέχρι πάνω από 750 ευρώ.

• Η αγουρίδα είναι επίσης ένα εξαιρετικής ποιότητας παραδοσιακό 
προϊόν, που συναντάμε συνήθως στην Κρήτη. Πρόκειται για τον χυμό 
που παράγεται από την έκθλιψη φρέσκων, άγουρων σταφυλιών. 
Παλαιότερα, τους καλοκαιρινούς μήνες που δεν υπήρχαν λεμόνια 
στην αγορά, η αγουρίδα ήταν το εναλλακτικό οξυντικό υλικό στη μαγει-
ρική. Πρόκειται για ένα αρωματικό προϊόν, αναζωογονητικά όξινο, 
με λεπτή γεύση και ελαφριά γλυκύτητα. Σήμερα χρησιμοποιείται στη 
μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική και στη παρασκευή cocktails.

• Τα αμπελόφυλλα εκτός από εποχιακό υλικό της άνοιξης, όταν 
είναι τρυφερά ακόμη, μπορεί να τα βρει κάποιος πλέον και σε συσκευ-
ασία, όλο το χρόνο. Είναι ένα σημαντικό συστατικό ταυτισμένο με την 
παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, αλλά το βρίσκουμε και σε πολλές 
γαστρονομικές παρασκευές πολλών άλλων χωρών της Βαλκανικής 
χερσονήσου και της Μεσογείου.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ Η ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΡΑΣΙΟΥ;

Η καλλιέργεια των σταφυλιών όπως και η διαδικασία οινοποίησης, 
εκτός από κρασί, παράγουν πολλά υποπροϊόντα και απόβλητα. 
Τέτοια υλικά είναι τα ξερά κλαδιά από τα κλαδέματα της αμπέλου, οι 
βόστρυχοι των τσαμπιών, οι αποζυμωμένες φλούδες των σταφυλιών 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΓΙΑΣ

DIP WSPC
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και οι σπόροι (γίγαρτα), οι νεκρές ζύμες και 
τα στερεά υπολείμματα από την σταθερο-
ποίηση και την διαύγαση (οινολάσπες), το 
διοξείδιο του άνθρακα ή ακόμη και τα λύματα! 
Δυστυχώς μόνο ένα πολύ μικρό μέρος όλων 
αυτών των αποβλήτων χρησιμοποιείται. 

Σήμερα όμως οι περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις και η οικονομική βιωσιμότητα εξετά-
ζονται με πολύ μεγάλη προσοχή, ενώ τα 
προβλήματα στη διάθεση χώρων υγειονομι-
κής ταφής αποβλήτων των οινοποιείων διο-
γκώνονται όλο και περισσότερο. 

Οι εξελίξεις στη σύγχρονη χημεία και βιο-
τεχνολογία, η κοινωνική ευαισθητοποίηση, 
οι υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στους 
“παραγωγούς” των αποβλήτων, όπως και 
τα κίνητρα για μια πιο φιλική προς το περι-
βάλλον διαχείριση, αλλά και το βιομηχανικό 
ενδιαφέρον, οδήγησαν σε μια πιο προσε-
κτική μελέτη αυτών των αποβλήτων. 

Οι νέες τεχνολογίες σήμερα, προσφέρουν 
ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων για την επανα-
χρησιμοποίηση, τόσο των αποβλήτων, όσο 
και των υποπροϊόντων της οινοπαραγωγικής 
διαδικασίας, με την παραγωγή νέων προϊό-
ντων, για πολλές και διαφορετικές χρήσεις. 

• Μετά από την παραγωγή του κρασιού, τα 
εναπομείναντα στέμφυλα, τα λεγόμενα 
και τσίπουρα, περιέχουν ακόμη μια σημα-
ντική ποσότητα αλκοόλης ή σακχάρων τα 
οποία μπορούν να αποσταχθούν. Σε όλες 
τις οινοπαραγωγές χώρες, τα στέμφυλα ή 
τσίπουρα χρησιμοποιούνται για την παρα-
γωγή αποσταγμάτων, όπως το τσίπουρο 
στην Ελλάδα, το ρακί σε άλλες ανατολικές 
μεσογειακές χώρες, το marc στη Γαλλία ή η 
grappa στην Ιταλία. Σε κάποιες περιπτώσεις 
μάλιστα η ποιότητα αυτών των αποσταγμά-
των είναι εξαιρετική και η αγορά τα ανταμεί-
βει με πολύ υψηλές τιμές.

• Εκτός από απόσταγμα όμως, αν τα ενα-
πομείναντα στέμφυλα πολτοποιηθούν και 
υποστούν μια ήπιας μορφής ζύμωση, μπο-
ρούν επιπλέον να δώσουν πολύ χρήσιμα 
προϊόντα για την φαρμακοβιομηχανία όπως 
είναι η μονοκυτταρική πρωτεΐνη SCP, άλλες 
βακτηριακές κυτταρίνες καθώς και διάφο-
ρους μεταβολίτες. 

• Η ζύμωση στερεάς κατάστασης (SSF) είναι 
ένας άλλος τρόπος παραγωγής μιας μεγά-

λης ποικιλίας ενώσεων από τα στέμφυλα, 
όπως η αιθανόλη, το κιτρικό οξύ, το γλυκο-
νικό οξύ, τα καροτενοειδή και η ξανθάνη 
μεταξύ άλλων. 

• Οι χρωστικές ουσίες από τις οινολά-
σπες των ερυθρών σταφυλιών μπορούν 
να ξαναχρησιμοποιηθούν στην οινοποίηση 
ως αντιοξειδωτικό στοιχείο, αλλά και για την 
βελτίωση του χρώματος ενός κρασιού. Ένα 
άλλο παράγωγο εφαρμοζόμενης χρήσης των 
χρωστικών, είναι μια μορφή ισχυρής ανεξίτη-
λης μελάνης για αναρίθμητες εφαρμογές.  

• Από τις νεκρές ζύμες και τα υπολείμματα 
της σταθεροποίησης του κρασιού, μπο-
ρούμε να παράξουμε αιθυλική αλκοόλη που 
μπορεί να μη πίνεται, καθώς περιέχει αρκε-
τές άλλες δυσάρεστες ενώσεις, αλλά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για ιατρικές εφαρμογές 
και σαν απολυμαντικό.

• Τα τρυγικά άλατα τα οποία επίσης 
προέρχονται από την σταθεροποίηση του 
κρασιού και είναι ένα φυσικό προϊόν, χρη-
σιμοποιούνται στο εμπόριο είτε ως καθαρό 
κρυσταλλικό τρυγικό οξύ για πρόσμιξη σε μη 
αλκοολούχα ποτά και τρόφιμα για να προσ-
δώσουν οξύτητα, είτε ως τρυγική κρέμα στην 
αρτοποιία για διάφορες μορφές αρτοπαρα-
σκευασμάτων. Μια άλλη χρήση τους, που 
έχει την εμπορική ονομασία Rochelle Salt, 
είναι η προσθήκη τους σε διαλύματα ηλε-
κτρολυτικής επικάλυψης. Σημαντική όμως 
είναι και η επαναχρησιμοποίηση τους ως 
συμπλήρωμα, σε κρασιά με χαμηλή οξύ-
τητα, μια αρκετά συνηθισμένη διαδικασία σε 
οινοπαραγωγικές περιοχές με ζεστό κλίμα 
όπως η Ελλάδα.  

• Οι βόστρυχοι των σταφυλιών έχουν 
υψηλό βαθμό ινών λιγνίνης και κυτταρίνης, 
όπως και υψηλή περιεκτικότητα σε χημικά 
στοιχεία, όπως το άζωτο και το κάλιο. Μπο-
ρούν λοιπόν με τις ανάλογες διεργασίες 
κομποστοποίησης να φανούν ωφέλιμοι στην 
παραγωγή φυσικών λιπασμάτων, κατάλ-
ληλα για τα εδάφη αμπελώνων με χαμηλή 
περιεκτικότητα σε οργανικές ύλες. Είναι χρή-
σιμοι επίσης στην απομάκρυνση μεταλλικών 
ιόντων από υδατικά διαλύματα. 

Οι βόστρυχοι μπορούν επίσης να χρησι-
μοποιηθούν, μετά από τις απαραίτητες διερ-
γασίες και ως ζωοτροφές για μηρυκαστικά. 
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Μια ιταλική εταιρεία, ξεκίνησε να παράγει πρόσφατα, από τους 
σπόρους και τις φυτικές ίνες των σταφυλιών, ένα υποκατάστατο δέρ-
ματος, Από αυτό το καινοτόμο “δέρμα” σταφυλιών μάλιστα, κυκλο-
φόρησαν πριν λίγους μήνες, αθλητικά παπούτσια από μια επώνυμη 
Ολλανδική εταιρεία.

• Τα κλαδιά από το χειμερινό κλάδεμα της αμπέλου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή μοριοσανίδων. Τα αποτελέ-
σματα αποδεικνύουν ότι παρόλο που δεν είναι και το καλύτερο υλικό, 
δίνουν ωστόσο ένα  προϊόν που καλύπτει τα πρότυπα της Ε.Ε., ενώ 
σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Νότια Αφρική, χρησιμοποιείται ήδη 
ως υλικό στην κατασκευή σπιτιών. Υπόψιν ότι η αμπελουργική παρα-
γωγή τέτοιου τύπου ξύλου, είναι περίπου 5 τόνοι ανά εκτάριο ετησίως, 
δηλαδή υψηλότερη από την συνολική παραγωγή των δασών, στις 
εύκρατες ζώνες. 

• Το διοξείδιο του άνθρακα, που αντί να χάνεται ελεύθερο στην 
ατμόσφαιρα και να αφήνει το ανεξίτηλο αποτύπωμα του με τις τόσο 
καταστροφικές περιβαλλοντικές συνέπειες, θα μπορούσε να δεσμεύε-
ται. Υπάρχει τρόπος! Ήδη εφαρμόζεται από κάποιες ευαισθητοποιημέ-
νες οινοποιητικές μονάδες, όπως του Torres στην Ισπανία. Στη συνέχεια 
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο εμπόριο και στην βιομηχανία. 

• Συμπληρώματα διατροφής και διατροφικά προϊόντα από 
τον πολτό των σταφυλιών και των άλλων στερεών αποβλήτων μετά 
την οινοποίηση. Μπορεί να γίνει η εξαγωγή των θρεπτικών συστατι-
κών και των αντιοξειδωτικών ενώσεων που περιέχουν και που είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμα στη βιομηχανία τροφίμων. Η διαδικασία απομόνω-
σης και παραλαβής αυτών των συστατικών καθορίζει και την διατρο-
φική τους αξία και ποιότητα.

• Από τα σταφύλια, τους σπόρους, τους φλοιούς και τους 
μίσχους, μπορούν επίσης να εξαχθούν εκχυλίσματα με εξαιρετικές 
αντιβακτηριακές ιδιότητες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
σκευάσματα τροφών για προστασία από τα βακτήρια. 

• Πρόσφατα, σπουδαστές του RMIT στη Μελβούρνη, παρουσίασαν 
ένα ακόμη καινοτόμο προϊόν, χρήσιμο στην παραγωγή μπουκα-
λιών κρασιού από υλικά που δημιούργησαν από την ανακύκλωση 
στερεών υπολειμμάτων των σταφυλιών. Τα μπουκάλια αυτά είναι 
πλήρως οργανικά και βιοαποικοδομήσιμα μετά το τέλος της χρήσης 
τους.

• Τα γίγαρτα είναι ένα ακόμη τεράστιο αξιακό κεφάλαιο. Οι σπόροι 
και οι φλούδες των σταφυλιών περιέχουν ενώσεις όπως φλαβονοειδή, 
φαινολικά οξέα και στιλβένια όπως η ρεσβερατρόλη. Το εκχύλισμα 
προκυανιδίνης από τους σπόρους του σταφυλιού έχει τέτοια αντιοξει-
δωτική δράση που θα μπορούσε να συγκριθεί με τη βιταμίνη Ε. 

• Το λάδι που μπορεί να εκχυλιστεί από τους σπόρους των σταφυ-
λιών έχει πολύ υψηλά ποσοστά αντιοξειδωτικών, καθώς και στοιχεία τα 
οποία μειώνουν την χοληστερόλη. Από μόνο του έχει μια καθαρή, ελα-
φριά γεύση που θυμίζει ελαιόλαδο με γεύση ξηρών καρπών, μπορεί να 
καταναλωθεί ωμό και φυσικά είναι κατάλληλο και για μαγείρεμα.

Τα έλαια των σπόρων όμως, έγιναν τα τελευταία χρόνια και 
βασικό στοιχείο στην παρασκευή πολλών καλλυντικών υψηλής ποιό-

τητας. Προτιμάται ιδιαίτερα γιατί περιέχει κάποια σπάνια συστατικά με 
αναγεννητικές και αναδομητικές ιδιότητες, που βοηθούν στην καλύ-
τερη ενυδάτωση και προστασία του δέρματος. 

Οι σπόροι έχουν όμως κι άλλα να δώσουν! Αν στεγνώσουν και 
αλεστούν, μπορούν να δώσουν ένα αλεύρι με πολύ υψηλή διατροφική 
αξία, αλλά και αρτοσκευάσματα… με ιδιαίτερη νοστιμιά.

• Οι νεκρές ζύμες καθώς περιέχουν πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και 
βιταμίνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προβιοτικό συμπλή-
ρωμα τροφίμων για ιχθυοκαλλιέργειες και ζωοτροφές. 

• Η παραγωγή αιθανόλης από σταφύλια που μπαίνουν στη διαδι-
κασία της απόσταξης κρίσης, για την αντιμετώπιση της πλεονάζου-
σας παραγωγής, είναι ένα ακόμη προϊόν της αμπέλου. Η αιθανόλη 
αυτή, με τις κατάλληλες διεργασίες, μπορεί κάλλιστα να χρησιμοποι-
ηθεί ως καύσιμο υλικό παραγωγής υψηλής ενέργειας. Καύσιμη ύλη 
βέβαια μπορεί να παραχθεί και από άλλα παράγωγα της αμπέλου, 
όπως οι αποξηραμένοι σπόροι και οι φλούδες, τα κλαδιά από το χει-
μερινό κλάδεμα, ακόμη και από τα υποπροϊόντα της απόσταξης του 
κρασιού ή του τσίπουρου, αλλά αυτές είναι οι προφανείς και λιγότερο 
σοφιστικέ λύσεις.

Βλέπουμε λοιπόν μια τεράστια “πράσινη” αλυσίδα προϊόντων 
της αμπέλου, που ως προστιθέμενη αξία θα μπορούσαν να συμβά-
λουν σημαντικά στη μείωση του αρνητικού κόστους και να ενδυναμώ-
σουν την βιωσιμότητα της αμπελοκαλλιέργειας μετατρέποντας την σε 
…χρυσό.

Ένας σημαντικός αριθμός διαδικασιών χρησιμοποιούνται ήδη στο 
εμπόριο, ενώ άλλα προϊόντα ενδέχεται να αποδειχθούν χρήσιμα με 
την πάροδο του χρόνου, καθώς αυξάνεται η τιμή των ανταγωνιστικών 
διεργασιών.

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε τεχνική σε βιομηχα-
νική κλίμακα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργαστηριακές 
και πιλοτικές δοκιμές φυτών, ανάλυση κύκλου ζωής και πολλές μελέ-
τες σκοπιμότητας. 

Θα πρέπει επίσης να γίνουν έρευνες σχετικά με τη συνδυασμένη ή 
τη διαδοχική χρήση διαφορετικών διαδικασιών, προκειμένου να μεγι-
στοποιηθεί η ανάκτηση των προϊόντων και να ελαχιστοποιηθούν τα 
δευτερεύοντα απόβλητα. 

Το πιο σημαντικό όμως, είναι ότι απαιτείται συναίνεση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου αλλά και της πολιτείας, σε μια 
βάση κατανόησης όλων των πιθανών ωφελειών, οικονομικών περι-
βαλλοντικών και κοινωνικών, που μπορούν να προέλθουν με την 
ορθή χρήση των δευτερογενών προϊόντων της αμπέλου και των υπο-
προϊόντων και αποβλήτων της οινοπαραγωγικής διαδικασίας. ●

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 8 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ
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Η ανοσμία είναι μια κατάσταση, απώλειας την όσφρησης, 
που παρουσιάζεται σε ποσοστό του γενικού πληθυσμού 

από 5 έως 15 %. Αυτό εκτός της τρέχουσας περιόδου που 
εκδηλώθηκε ο κορονοϊός όπου το ποσοστό αυτό είναι πολύ 
μεγαλύτερο. Έτσι άτομα που ασθένησαν από τον COVID-
19, περιγράφουν απώλεια της όσφρησης σε ποσοστό 86%. 
Ευτυχώς αυτή δεν είναι μόνιμη και φαίνεται να διαρκεί 8 με 
9 ημέρες κατά μέσον όρο, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να διαρκέσει ακόμα και για αρκετές εβδομάδες. 

Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστη για τους επαγγελματίες που η 
όσφρηση αποτελεί όργανο εξάσκησης του επαγγέλματός τους. 
Για παράδειγμα οι οινολόγοι, οι παρασκευαστές, οι πωλη-
τές αρωμάτων καθώς και οι σπουδαστές των αντίστοιχων 
σχολών είναι μερικοί που η ανοσμία εξουδετερώνει ή περιορί-
ζει αισθητά κάθε επαγγελματική τους δραστηριότητα. Όπως 
ήταν φυσικό, ο COVID-19 δημιούργησε μία πρόσθετη πίεση 
στους επαγγελματίες του κλάδου του κρασιού, έτσι ερευνη-
τικά και εκπαιδευτικά κέντρα (ISVV Bordeaux) ένωσαν τις 
δυνάμεις τους για να προσφέρουν λύσεις σε όσους αντιμετώπι-
ζαν κατάσταση ανοσμίας.

Ειδικά το ISVV Bordeaux έχει εντάξει στο πρόγραμμά 
σπουδών γευσιγνωσίας ειδικό πρωτόκολλο που εκπαιδεύει, 
βελτιώνει ή και επαναφέρει τις οσφρητικές δεξιότητες των 
σπουδαστών. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να το ακολουθήσει 
και κάθε ένας που αντιμετωπίζει παρόμοια δυσκολία στην 
όσφρηση. Επιπρόσθετα το Ινστιτούτο διαθέτει σε κάθε σπου-
δαστή του, ο οποίος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα επαναφοράς 
της όσφρησης, ένα οσφρητικό κιτ που περιέχει διάφορα αρω-
ματικά έλαια ειδικά επιλεγμένα σύμφωνα με τα επιστημονικά 
δεδομένα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Το κιτ προσφέρεται 
είτε σε μορφή στυλό (Sniffinsticks© - Burghart) είτε ως φορητό 
σπρέι (PtitSniff©).

Με στόχο να βοηθηθεί η επαναφορά της όσφρησης στον 
μέγιστο βαθμό και να αποφευχθούν μόνιμες βλάβες ποιοτικής 
φύσης που στη συνέχεια θα επιφέρουν ανοσμία, το άτομο που 
είχε προσβληθεί μπορεί να προπονηθεί με απλές ασκήσεις που 
θα βελτιώσουν την ευαισθησία του, την αντίληψη και την ταυ-
τοποίηση των οσμών. Όμως, τα πρωτόκολλα εξάσκησης θα 
πρέπει να προσαρμοστούν στις αλλοιώσεις που προκαλεί ο ιός, 
που όπως φαίνεται δρα με έμμεσο τρόπο πάνω στο οσφρητικό 
σύστημα. Πράγματι μια φλεγμονή των ιστών της μύτης, κλεί-
νει τις οσφρητικές πύλες και εμποδίζει την είσοδο του αέρα που 
μεταφέρει τις οσμές μέχρι τα αντίστοιχα αισθητήρια νεύρα.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΣΦΡΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΝΟΣΗΣΗ ΜΕ COVID-19

ΓΕΥΣΙΓΩΝΣΙΑΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

Οι ασκήσεις αυτές χωρίζονται σε δύο ομάδες και πραγ-
ματοποιούνται διαδοχικά. Στην πρώτη ομάδα ασκήσεων, 
όταν ακόμα η ανοσμία συνεχίζεται, το άτομο θα εξασκεί το 
οσφρητικό σύστημα μιμούμενο τη διαδικασία όσφρησης 
όπως έκανε πριν νοσήσει. 

Στη συνέχεια θα προσπαθεί να σχηματίσει νοητικά τις 
οσμές και τα αρώματα. Με κλειστά μάτια θα πρέπει να σχη-
ματίσει μια εικόνα (εγκεφαλική απεικόνιση) που θα τον 
βοηθήσει να θυμηθεί το προϊόν (τρόφιμο) που σχετίζεται 
με το άρωμα μιας ουσίας. Για παράδειγμα να φανταστεί ότι 
βρίσκεται στην κουζίνα και κόβει ένα λεμόνι. Με τη διαδικα-
σία της εγκεφαλικής απεικόνισης, όπως έδειξαν παρατη-
ρήσεις στον εγκέφαλο, μπαίνουν σε λειτουργία παρόμοιες 
περιοχές με αυτές που ερεθίζονται όπως όταν ένα υγιές 
άτομο οσφραίνεται μια πραγματική οσμή.ΕΠ
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Οι ασκήσεις αυτές έδειξαν να έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, ενί-
σχυσαν την αντίληψη των ατόμων για τις ιδιαίτερες οσμές στις οποίες 
εξασκήθηκαν και μάλιστα, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τα 
άτομα απέκτησαν την ικανότητα να αναγνωρίζουν οσμές για τις οποίες 
προηγούμενα είχαν ανοσμία, χαμηλή ευαισθησία ή κάποια ιδιαίτερη 
υποανοσμία. Μπορούν να πραγματοποιηθούν εν τυφλώ αλλά επιση-
μαίνοντας το όνομα της οσμής. Η σύνδεση του περιγραφικού όρου με 
την οσμή διευκολύνει την επαναφορά της μνήμης.

Σε άλλη μελέτη που έγινε σε ομάδα οινολόγων διαπιστώθηκε ότι 
η μέθοδος αυτή της εγκεφαλικής απεικόνισης, που δεν απαιτεί εξοπλι-
σμό (αρωματικές ουσίες), είναι μια πολύ καλή άσκηση και είχε τα ίδια 
καλά αποτελέσματα με αυτή που γίνεται σε πραγματικές συνθήκες.

Οι ασκήσεις αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται καθημερινά επί 
δέκα ημέρες και για μερικά λεπτά, με δύο συνήθως οσμές. Μετά το 
δεκαήμερο δύο άλλες διαφορετικές οσμές παίρνουν σειρά.

Στη δεύτερη ομάδα, όταν έχει αποκατασταθεί σε κάποιο βαθμό η 
όσφρηση, οι ασκήσεις περιλαμβάνουν πραγματικές οσμές. Το άτομο 
χρησιμοποιεί αρώματα - μπαχαρικά, αιθέρια έλαια κ.λπ. - αυξάνο-
ντας έτσι την ευαισθησία σε συγκεκριμένες οσμές αλλά και την ικα-
νότητα διάκρισης παρεμφερών οσμών. Η άσκηση διαρκεί για μερικά 
λεπτά καθημερινά (λιγότερο από 5).  

Οι ασκήσεις θα πρέπει να γίνονται πρωινές ώρες, σε ένα καθαρό 
περιβάλλον χωρίς θορύβους και απαλλαγμένο από οσμές που θα 
δημιουργήσουν σύγχυση. Το άτομο που υποβάλλεται σε αυτές απο-
φεύγει να χρησιμοποιήσει αρώματα (π.χ. μετά την πρωινή τουαλέτα), 
ενώ οι ουσίες που χρησιμοποιούνται προτείνεται να είναι έντονες χωρίς 
να υπάρχει περιορισμός ως προς την πυκνότητα της δόσης (όταν 
πρόκειται για υγρή μορφή). Γενικά δεν υπάρχει περιορισμός στη 
δοσολογία. Η όσφρηση πρέπει να διαρκεί για τριάντα δευτερόλεπτα, 
να επαναλαμβάνεται αρκετές φορές και αυτό για διάστημα 1 - 3 μήνες. 
Μετά από αυτό το διάστημα η άσκηση συνεχίζεται με άλλη οσμή. Με 
τα μάτια κλειστά αλλά με αναφορά του περιγραφικού όρου της οσμής, 
η συνδυαστική αυτή συμπεριφορά διευκολύνει την επαναφορά της 
όσφρησης.

Σημειώστε ότι αυτές οι ασκήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 
ακόμα και σε συνήθεις συνθήκες, από άτομα που δεν έχουν ασθενή-
σει και δεν έχουν οποιασδήποτε βλάβη της όσφρησης. Είναι καλές ως 
ασκήσεις εκγύμνασης αλλά και για περιπτώσεις ανάνηψης ιδιαίτερων 
καταστάσεων ανοσμίας. ●
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Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύς λόγος για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη καθώς και για τις επιπτώσεις που αυτό το φαινόμενο έχει 

φέρει σε όλους του τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Από αυτές 
τις δραστηριότητες δεν θα μπορούσε να λείπει ο τομέας της αμπελο-
καλλιέργειας. Ειναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται 
πολύ ασυνήθιστα ζεστά και ξερά καλοκαίρια σέ όλη την ευρωπαική 
επικράτεια, ενώ οι καύσωνες είναι όλο και πιο έντονοι και μεγαλύτεροι 
σε διάρκεια, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πολύ ψηλές θερμοκρα-
σίες σε παραδοσιακά δροσερές περιοχές της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης. Αντίστοιχα στην περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα παρατηρούνται πολύ μεγάλα διαστήματα ανομβρίας κατά τους 
καλοκαιρινούς μήνες, ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα με τροπικές 
καταιγίδες συνοδευόμενες από αεροστρόβιλους ή υδροστρόβιλους 
κάνουν όλο και πιο συχνά την εμφάνισή τους. Η υπερθέρμανση του 
πλανήτη είναι ήδη εδώ και θα πρέπει όλοι μας να προετοιμαστούμε 
και να προσαρμοστούμε, έχοντας πάντα στο μυαλό μας και το τι ενέρ-
γειες μπορεί να κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά για να επιβαρύνουμε 
όσο γίνεται λιγότερο τον πλανήτη μας. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε 
στο τομέα της αμπελοκαλλιέργειας στην περιοχή της Μεσογείου και 
ειδικότερα στην εμπειρία μας από τον Ελληνικό αμπελώνα. Στα πλαί-
σια αυτού το άρθρου θα κάνουμε μια επισκόπηση της κατάστασης τα 
τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια και τέλος θα προτείνουμε κάποια 
μέτρα που θα μπορούσαν να προστατεύσουν ως ένα βαθμό τις αμπε-
λοκαλλιέργειες από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής...

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: 
ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ 

ΚΛΙΜΑΚΛΙΜΑ

Το θέμα των ζεστών και ξηρών καλοκαιριών δεν είναι ένα και-
νούργιο φαινόμενο στον Ελλαδικό χώρο, αλλά και γενικά σε όλη την 
περιοχή της Μεσογείου. Ζεστά και ξηρά καλοκαίρια με ακραίες θερ-
μοκρασίες πρέπει να υπήρχαν πάντα και σίγουρα κάποιες περιοχές 
θα πρέπει να ήταν πιο ευάλωτες από κάποιες άλλες. Οι άνθρωποι 
με τα χρόνια είχαν μάθει να προσαρμόζονται στις συνθήκες και ήταν 
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις ακραίες καταστάσεις όταν 
αυτές εμφανζονταν. Άρα φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σχεδόν 
πάντα υπήρχε σε αυτήν την περιοχή, αλλά πλέον, λόγω της συχνό-
τερης εμφάνισης των ακραίων αυτών φαινομένων και με περισσότε-
ρες περιοχές πλέον να επηρεάζονται από ότι παλαιότερα, έχει φτάσει 
στο σημείο να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. 
Αυτό θα γίνει ενεργοποιώντας όλες τις προτάσεις που έχουν γίνει κατά 
καιρούς και οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. 

Μια από τις προτάσεις που έχουν γίνει από τους επιστήμονες 
είναι τοποθέτηση των νέων αμπελώνων σε πιο δροσερά και προ-
στατευμένα από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα ακραία φαινόμενα 
περιβάλλοντα. Αντί να φυτεύουμε τους αμπελώνες μας σε πεδινές 
εκτάσεις ή σε σημεία όπου δεν υπάρχει επαρκής αερισμός, ειδικά 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα ήτα πιο φρόνιμο οι νέες φυτεύσεις 
αμπελιών να γίνονται πλέον έχοντας στο μυαλό και το φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης. Θα πρέπει να επιλέγονται περιοχές όπου αποδε-
δειγμένα τα τελευταία τουλάχιστον είκοσι τριάντα χρόνια, υπάρχουν 
στοιχεία που να δείχνουν ότι οι εδαφολογικές και κλιματολογικές συν-
θήκες είναι τέτοιες που να προσφέρουν προστασία και τελικά βιωσι-
μότητα στη νέα καλλιέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες από τις πιο 
διάσημες ζώνες προστασίας προέλευσης της χώρας βρίσκονται σε 
μέρη με σχετικά υψηλό υψόμετρο ή στους πρόποδες ορεινών όγκων, 
Νεμέα, Ραψάνη, Νάουσα, Γουμένισσα. 

Επίσης σημαντική είναι και η επιλογή των ποικιλιών ανάλογα 
με την ανθεκτικότητα τους στην ξηρασία και πάντα με γνώμονα την 
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προσαρμοστηκότητά τους στις κλιματολογικές συνθήκες της κάθε 
περιοχής. Θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης ειδικές αμπελουργικές 
μέθοδοι που στόχο έχουν τη μείωση της έντασης της  φωτοσύνθεσης 
των φυτών, ενώ και οι λιπάνσεις, τα ποτίσματα και οι άλλες παρεμ-
βάσεις θα πρέπει να έχουν ως κύριο γνώμονα τις αντοχές της καλλι-
έργειας στις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργεί το φαινόμενο της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Λόγω του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της 
κλιματικής αλλαγής, είναι γεγονός ότι τα φαινόμενα αυτά των έντονων 
ξηρασιών και των πατατεταμένων περιόδων με υψηλές θερμοκρασίες 
έχουν αυξηθεί.  Ωστόοσο το σίγουρο είναι ότι το αμπέλι και η ελιά θα 
είναι από τις τελευταίες καλλιέργειες που θα κινδυνέψουν, ακριβώς 
λόγω της αντοχής τους και της προσαρμογής τους σε αυτές τις συν-
θήκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ετοιμαστούμε για να αντι-
μετωπίσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν. Αλίμονο, το αντίθετο! 
Είμαστε ήδη αργά.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, στα μέτρα που συστήνονται, 
εκτός από την επιλογή πιο κατάλληλων περιοχών φύτευσης νέων 
αμπελώνων, υπάρχει και η πρόταση για χρήση νέων ποικιλιών αμπέ-
λου. Ενώ αυτό έχει μια λογική, νομίζω ότι ο πιο σημαντικός παράγο-
ντας είναι η επιλογή του κατάλληλου υποκειμένου. Του υποκειμένου 
εκείνου δηλαδή που θα έχει την ικανότητα να αντέχει στην ξηρασία. 
Χωρίς να χρειάζεται παραπάνω ανάλυση, το υποκείμενο είναι αυτό 
που αναπτύσσεται στο έδαφος και είναι υπεύθυνο να μεταφέρει τις 
ποσότητες νερού και τις θρεπτικές ουσίες από τη γη στο παραγωγικό 
μέρος του φυτού, στην ποικιλία δηλαδή. 

Η χρήση των υποκειμένων ήταν μια μεγάλη επιτυχία όλα αυτά τα 
χρόνια. Χάρη σε αυτό σώθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ποικιλίες αμπέ-
λου από την εξαφάνισή τους σε όλο το κόσμο. Θεωρείται η πρώτη 
εφαρμογή της τεχνικής της βιολογικής καταπολέμησης εντόμων από 
τον άνθρωπο. Και φυσικά μιλάμε για το διάσημο έντομο φυλλοξήρα. 
Αυτό το έντομο τρέφεται από το ριζικό σύστημα των ευρωπαϊκών ποι-
κιλιών αμπέλου, το οποίο τελικά καταστρέφει, αλλά δεν αγγίζει καθό-
λου μερικές αμερικανικές ποικιλίες αμπελιού. Η ένωση αυτών των 
αμερικάνικών κλόνων με τις ευρωπαικές ποικιλίες, μέσω της διαδικα-
σίας του εμβολιασμού,  μας έδωσε τα λεγόμενα εμβολιασμένα φυτά . 

Ωστόσο ίσως έχει έρθει η στιγμή η επιστήμη να προχωρήσει στο 
επόμενο βήμα. Αφορμή για αυτή μου την εκτίμηση στάθηκε η μεγάλη 
επιτυχία που βλέπουμε σήμερα στη δημιουργία του εμβολίου έναντι 
του κορωνοιού Covid-19 με μη χρήση της παραδοσιακής βιολογικού 
μεθόδου, η οποία αποτελούσε τον μοναδικό τρόπο παραγωγής εμβο-
λίων, αλλά με την μέθοδο της εν μέρει ενσωμάτωσης RNA του κορω-
νοιού στον οργανισμό μας. Το γεγονός αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι 
ανοίγει ο δρόμος εφαρμογής αυτής της μεθόδου και σε άλλους τομείς. 
Και φυσικά και στο κομμάτι της αντιμετώπισης της φυλλοξήρας. 

Τα εμβολιασμένα φυτά πράγματι είναι ανθεκτικά  στο έντομο της 
φυλλοξήρας, αλλά πρέπει να τονίσουμε και μερικά πλεονέκτημα που 
έχουν τα μη εμβολιασμένα φυτά όπως είναι τα παρακάτω : 

α) Αντιμετωπίζουν την ξηρασία πολύ καλύτερα λόγω του πιο 
δυνατού ριζικού συστήματος, 

β) Έχουν μια παραγωγική ζωή  80 - 100 χρόνων έναντι 25 - 30 
ετών που έχουν  τα εμβολισμένα κ.τλ.

Αυτές οι παρατηρήσεις είναι εύκολα αντιληπτές σε ζώνες με αυτό-
ριζα φυτά όπως η Σαντορίνη, όπου είναι γεγονός ότι τέτοια φυτά αντι-
μετωπίζουν καλύτερα την ξηρασία και έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και 
στις χρονιές με έντονη ξηρασία. Το ίδιο παρατηρούμε και στην Κύπρο 
και σε άλλα μέρη του κόσμου, τα οποία δεν έχουν πειραχτεί από τη 
φυλλοξήρα και χρησιμοποιούν ακόμα και σήμερα τα μη εμβολιασμένα 
φυτά στις νέες φυτείες τους. Η παραγωγή μη εμβολιασμένων φυτών, 
που δεν θα κινδυνεύουν από την ξηρασία αλλά και θα αντιμετωπίζουν 
καλύτερα την πρόκληση της αυξημένης ξηρασίας λόγω της κλιματικής 
αλλαγής, θα μας δώσει μια αποτελεσματική λύση στα αυξανόμενα 
προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι αμπελώνες μας.

Καταλαβαίνουμε ότι το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Ακόμα και 
αν επιστημονικά είναι εφικτή μια τέτοια προσπάθεια, σίγουρα μπαί-
νουν στο τραπέζι διάφορα θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη 
αλλά και την υπάρχουσα κοινοτική νομοθεσία. Αλλά θεωρούμε ότι 
έστω και σε πειραματικό επίπεδο θα έπρεπε η επιστήμη να ασχολη-
θεί με το θέμα αυτό. Είναι ένα πεδίο έρευνας που θα έπρεπε να εξε-
ταστεί και από την εγχώρια ακαδημαϊκή ερευνητική κοινότητα. Τέτοια 
θέματα πρέπει να έχουν απόλυτη προτεραιότητα στην Ελλάδα, πολύ 
περισσότερο από μελέτες ανάπτυξης αμπελοκαλλιέργειας σε περιβάλ-
λον θερμοκηπίου για παράδειγμα. Ακόμα και η λεγόμενη «αμπελουρ-
γία ακριβείας» έχει αμφίβολη εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα στην 
Ελλάδα, λόγω του πολύ μεγάλου κατακερματισμού των διαθέσι-
μων αγροτεμαχίων προς αμπελοκαλλιέργεια. Δυστυχώς με εξαί-
ρεση τη Νεμέα και κάποιες μετρημένες στα δάχτυλα μεγάλες ιδιόκτητες 
εκτάσεις, οι περισσότεροι αμπελώνες στην Ελλάδα είναι διάσπαρτοι σε 
κάμπους, λόφους και δυσπρόσιτα ορεινά και ημιορεινα σημεία.

 Η πολιτεία πρέπει να είναι κοντά σε τέτοιες καινοτόμες προσπά-
θειες, να τις πριμοδοτεί και να τις στηρίζει. Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
συνεχείς μελέτες και πειράματα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες 
χώρες με ανάλογα προβλήματα με την υπερθέρμανση και την ξηρα-
σία. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να βρεθούν τρόποι να μειωθεί 
η φωτοσύνθεση στο αμπέλι και αυτό γίνεται με την βοήθεια διαφόρων 
ουσιών, όπως η χρήση καολίνης, ο ζεόλιθος κ.α. Πράγματι αυτές οι 
τεχνικές βοηθούν στο να αυξάνεται η δυνατότητα των φυτών να αντι-
μετωπίζουν καλύτερα την ξηρασία. Στο ίδιο πλαίσιο είναι και τα πειρά-
ματα που γίνονται όσον αφορά τα χλωρά κλαδέματα, ενώ ενδιαφέρον 
έχουν και οι προσπάθειες που γίνονται για να βρεθούν νέα μόρια 
λιπασμάτων, τα οποία με λιγότερο νερό, θα μπορούν να μεταφέρουν 
στο φυτό περισσότερες από τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. 

Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε 
αυτές τις προσπάθειες. Για να γίνει εφαρμογή των μελετών 
αυτών σε μεγαλύτερες εκτάσεις, αλλά και σε μεγαλύτερο 
εύρος κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, αυτές 
οι προσπάθειες πρέπει να στηριχθούν οικονομικά από την 
πολιτεία. Καλλιέργειες που εφαρμόζουν τέτοια καινοτόμα 
συστήματα πρέπει να μοριοδοτηθούν στα εκάστοτε 
αναπτυξιακά προγράμματα και τα διάφορα προγράμματα 
επιχορηγήσεων αγροτικών επιχειρήσεων. ●
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Η ΣΟΦΊΑ ΤΗΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΊΝΗΣ 

Συνεχίζοντας την ανάλυση για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής 
και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, με τις υψηλές θερμοκρασίες 

που αυτό συνεπάγεται για το αμπέλι, εκτός από τα προβλήματα που 
δημιουργούνται με τα αποθέματα των υδάτινων πόρων αλλά και την 
αξιοποίησή τους από το φυτό, αυτό που επίσης επηρεάζεται είναι και 
ποιότητα της πρώτης ύλης. Η ποιότητα του σταφυλιού που λαμβά-
νουμε δηλαδή, που είναι και το ζητούμενο για την παραγωγή ποιοτικών 
οίνων. Παρακάτω θα προσπαθήσω να περιγράψου μια αμπελουργική 
τεχνική, χρησιμοποιώντας τις αρχές της κουλούρας της  Σαντορίνης, 
σαν ένα νέο μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ζεστές περιο-
χές, για την  καλύτερη αντιμετωπίση των προκλήσεων που φέρνει το 
φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Όπως αναφέραμε και στο προήγουμενο άρθρο, η ευρύτερη 
περιοχή της μεσογείου, στην οποία συμπεριλαβάνεται φυσικά και 
η Ελλάδα, είναι μια διαχρονικά ζεστή περιοχή, με λιγότερες βροχο-
πτώσεις και περισσότερη ηλιοφάνεια, συγκριτικά με τις περιοχές της 
ηπειρωτικής κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Οι υψηλές θερμοκρα-
σίες και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας αναφέρονται ακόμα και 
στην Ηλιαδα του Ομήρου, ενώ περιόδους ξηρασίας συναντάμε και 
στην ρωμαική περίοδο, με οριμσμένες μελέτες να κάνουν λόγο και για 
βασικό λόγο της πτώσης της ρωμαικής αυτοκρατορίας την ξηρασία 
που βίωσε η Ευρώπη στα μέσα το τρίτου αιώνα. Περιγραφές με ξηρα-
σίες συναντάμε και στα βυζαντινά χροόνια, ενώ τέτοιες αναφορές δεν 
λείπουν και από τις σημειώσεις του Μαρκο Πολο στα δρομολόγια του 
προς και από την Κίνα. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα τελευταία τουλάχιστον 
2500 χρόνια, στην περιοχή μας η ξηρασία και η υψηλές θερμοκρασίες 
ήταν ένα όχι και τόσο σπάνιο φαινόμενο. 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ: 
ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΗΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ
Σε αντιστοιχία, λοιπόν, με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιο-

χής έχει αναπτυχτεί και η γεωργία. Διαχρονικά έχουν ευδοκιμήσει και 
εγκλιματιστεί στο κλίμα της Μεσογείου κυρίως φυτά και ποικιλίες που 
αντέχουν στην ξηρασία, όπως είναι το αμπέλι, η ελιά, τα αρωματικά 
φυτά κ.λπ. Και εννοείται ότι και οι γεωργοί έχουν αναπτύξει μεθό-
δους για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες αυτές. Τέλος, τα γεωργικά 
προϊόντα και τα υποπροϊόντα της γεωργίας χαρακτηρίζονται από μια 
φυσική τυπικότητα, αντανακλώντας και αντιπροσωπεύοτας το ζεστό 
κλίμα της μεσογείου.

Συνεργάζομαι με παραγωγούς στη Σαντορίνη για πάνω από 
δεκαπέντε χρόνια. Το περιβάλλον της Σαντορίνης είναι ένα κατεξοχήν 
εχθρικό περιβάλλον για την καλλιέργεια της αμπέλου. Ισχυροί άνεμοι, 
φτωχά εδάφη, 300 μέρες τον χρόνο ηλιοφάνεια και καλοκαιρινοί μήνες 
με πλήρη ανομβρία. Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το 
αμπέλι είναι αρκετά όμοιες με αυτές που αναμένουμε να έχουμε και 
στη ηπειρωτική χώρα, όπου τα φαινόμενα αυτά μπορεί να είναι ακόμα 
πιο έντονα. Η εμπειρία πολλών ετών που αποκόμισα δουλεύοντας 
σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον, όπως είναι οι αμπελώνες της 
Σαντορίνης, με έκαναν πιο σοφό όσον αφορά τις τεχνικές που έχουν 
χρησιμοποιήσει οι καλλιεργητές για τόσους αιώνες, για να μπορέσουν 
να προσαρμόσουν τις καλλιέργειές τους σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλ-
λον. Εκεί λοιπόν, κατάλαβα τις αρχές της κουλούρας, αυτού το ασυ-
νήθιστου τρόπου διαμόρφωσης των αμπελιών που χρησιμοποιείται 
στο νησί από αρχαιοτάτων χρόνων. Η μελέτη της ήταν η σπίθα που με 
οδήγησε στο να ψάξω τρόπους και να προσπαθήσω να εφαρμόσω 
τις αρχές της σε διαφορές περιοχές της Ελλάδας, κυρίως σε φυτεύσεις 
της ποικιλίας Ασύρτικο. Σαφής στόχος ήταν να δημιουργήσουμε φυτά 
που να αντέχουν καλύτερα στις υψηλές θερμοκρασίες μεν, αλλά και 
συγχρόνως να βελτιώνουμε ποιοτικά την παραγόμενη πρώτη ύλη.

Ας περιγράψουμε όμως με λίγα λόγια ποια είναι η διαχείριση του 
Ασύρτικου στην Σαντορίνη. Η ποικιλία, όπως και οι άλλες γηγενείς ποι-
κιλίες της Σαντορίνης, παρουσιάζει μια αρκετά καλή ανάπτυξη, παρά 

 ΤΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ: 

Σε εφαρμογή: 
● Μοσχόπολις / 50 στρεμματα

● Ιδιώτης Αμπελουργός / Αλμυρός 32

Σε παραγωγή: 
● Χατζιβαρύτης / 20 στρέμματα

● Κτήμα Λίγας / 7 στρέμματα
● Κτήμα Παναγιωτίδης / 20 στρέμματα

● Κτήμα Μαγγελ / 22 στρέμματα
● Ανατολικός Αμπελώνας / 8 στρέμματα

● Ιδιώτης αμπελουργός Κέα / 20 στρέμματα

Λεπτομέρειες για την εγκατάσταση αυτού του υβριδικού 
συστήματος, το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία 
και σε πρώιμες ποικιλίες, όπως είναι το Sauvignon Blanc, 
το Merlot, το Chardonnay κ.τλ. θα βρείτε στο site του 
Οινοποιείου Μοσχόπολις :

 www.moschopoliswines.gr

http://moschopoliswines.gr/


το εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, ειδικά για τις λευκές ποικιλίες. Πιο 
αναλυτικά, το μικροκλίμα της Σαντορίνης μπορούμε να το περιγρα-
ψουμε ως εξής. Είναι μια περιοχή με ελαφριά χώματα με αμμώδη 
δομή (πάνω από 75 % άμμο) με έντονο άσπρο χρώμα, με μειωμέ-
νες βροχοπτώσεις και με τα υπόγεια νερά να βρίσκονται αρκετά βαθιά. 
Συνήθως έως το στάδιο μέγεθος μπιζελιού έχουμε έντονους βοριάδες, 
που συχνά κάνουν ζημιές στα κλήματα, αλλά και προστατεύουν άριστα 
το αμπέλι από τους μύκητες. Οι αμπελώνες δεν ποτίζονται, καθώς 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα νερού. Το κλάδεμα είναι με 4 
- 6 αμολυτές ανά πρέμνο, οι οποίες πέφτουν η μια πάνω στην άλλη, 
δημιουργώντας έτσι την κουλούρα. Πάνω στην κουλούρα δεν γίνονται 
ξεβλασταρίσματα ή ξεμασκαλίσματα, αλλά ούτε αποφύλλωση και 
κορφολογήματα. Γίνονται λιγα ραντισματα με θειάφι και χαλκό.

Ο μούστος που παίρνουμε είναι με ανοιχτό πράσινο χρώμα με 
κίτρινες αποχρώσεις. Το σταφύλι εύκολα πιάνει υψηλό αλκοολικό τίτλο 
(πάνω από 14 Βe) με υψηλή οξύτητα (πάνω από 7 mg τρυγικό οξύ/
lt) και τα κρασιά σχεδόν πάντα εκφράζουν το ηφαιστειακό υπέδαφος 
του νησιού, στο οποίο έχουν αναπτυχθεί τα φυτά.

Με βάση τους επιστημονικούς κανόνες τις θεωρητικής αμπε-
λουργίας όσον αφορά τις λεύκες ποικιλίες, το Ασύρτικο στην ηπειρω-
τική Ελλάδα όπου αναπτύσσεται σε πιο βαριά χώματα, με πιο όψιμη 
ωρίμανση από τη Σαντορίνη, με περισσότερος βροχοπτώσεις και με 
λιγότερη ηλιοφάνεια, θα έπρεπε να είχε καλύτερης ποιότητας πρώτες 
ύλες. Το αντίθετο όμως  συμβαίνει. Για πολλά χρόνια ήμουν πεπει-
σμένος ότι αυτό αποτελεί μια ιδιαίτερη εξαίρεση από τους κανόνες 
της αμπελουργίας. Τώρα πια έχω την πεποίθηση, ότι αυτή η διάφορα 
δεν είναι κάποια εξαίρεση από τους κανόνες, αλλά είναι ξεκάθαρα 
ένας άλλος τρόπος καλλιέργειας, ο οποίος έχει σχέση με τις αρχές 
της καλλιέργειας της  κουλούρας. Εδώ λοιπόν, λόγω της ανάπτυξης 
των αμολητών, σε κάθε τσαμπί αντιστοιχούν τρεις με τέσσερις φορές 
περισσότερα φύλλα από το κλασικό σύστημα που εφαρμόζεται στην 
ηπειρωτική Ελλάδα. Ο αριθμός των μικρών φύλλων που παράγονται 

κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής σεζόν είναι πολύ μεγάλος, και 
σύμφωνα με τους κανόνες της αμπελουργίας, αυτά τα μικρά φύλλα 
παράγουν περισσότερα οξέα από ότι τα ώριμα φύλλα. Ένα άλλο 
στοιχείο της κουλούρας είναι ότι σκεπάζει και κρύβει εντελώς το 
τσαμπί, προστατεύοντάς το από τον καυτό ήλιο του καλοκαιριού με 
αποτέλεσμα τα αρώματα και τα οξέα του σταφυλιού να οξειδώνονται 
λιγότερο, παρόλο που η ωρίμανση στη Σαντορίνη φτάνει πολύ πιο 
νωρίς από ότι στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές, όπου μπορεί να 
καθυστερήσει ακόμα και πάνω από ένα μήνα.

Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για μια πολύ διαφορετική και 
ξεχωριστή μορφή καλλιέργειας, η οποία κρύβει πολλά περισσότερα 
μυστικά από την απλή προστασία του αμπελιού από τους βοριάδες 
και τα δυνατά αιγαιοπελαγίτικα μελτέμια. Έχοντας εντοπίσει τα προ-
τερήματα αυτής μορφής καλλιέργειας, η επόμενη πρόκληση ήταν 
να δω αν στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα, και ειδικά στη βόρεια 
Ελλάδα, μπορούμε να εφαρμόσουμε μια τέτοια μορφή καλλιέργειας ή 
έστω να  προσαρμόσουμε τις βασικές της αρχές. Προφανώς εύκολα 
καταλήγει κάποιος ότι μια πιστή εφαρμογή του συστήματος της κου-
λούρας, όπως στην Σαντορίνη, θα αποτύγχανε εξαιτίας των εντε-
λώς διαφορετικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην 
ηπειρωτική χώρα σε σχέση με αυτές του κυκλαδίτικου νησιού. 
Τα σταφύλια θα σάπιζαν με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς η φυσική 
φυτοπροστασία που προσφέρουν οι δυνατοί συνεχείς αέρηδες στην 
κουλούρα της Σαντορίνης δεν θα υπήρχε. Μελετώντας όμως τα διά-
φορα συστήματα στήριξης που υπάρχουν στην βιβλιογραφία, βρήκα 
ότι ένα σύστημα όπως το Genova Double Courtain (G.D.C) μπορεί 
να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μας δώσει τα αποτε-
λέσματα που επιθυμούμε.

Η προσπάθεια λοιπόν βασίζεται στον συνδυασμό του παραδοσι-
ακού τρόπου καλλιέργειας της Σαντορίνης (κουλούρα) με το σύστημα 
στήριξης αμπελιού που ονομάζεται Genova Double Courtain 
(G.D.C). Είναι αντίστοιχο με αυτό της κρεβατίνας της περιοχής της 
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Αριδαίας, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στη βόρεια 
Ελλάδα, με διαφορετική όμως φιλοσοφία και τρόπο εφαρμογής. Το 
G.D.C είναι ένα σύστημα που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην 
Αμερική από τον prof. Nelson Shaulis στην δεκαετία του 1970, και 
βελτιώθηκε από τoν Γάλλο καθηγητή prof. Carbonneau στη δεκαετία 
του 1980. Είναι ένα σύστημα στήριξης, όπου ο κορμός του αμπελιού 
ανεβαίνει σε ένα ύψος περίπου δύο μέτρα από το έδαφος και εκεί ξεκι-
νάει η στήριξή του. 

Ας εξετάσουμε όμως τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το σύστημα 
στήριξης, και πως αυτά προσομοιάζουν τις συνθήκες που ζητάμε με 
βάση τις αρχές της κουλούρας. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι τα στα-
φύλια κρέμονται από ένα ύψος σχεδόν δύο μέτρων, καταλαβαίνουμε 
ότι το σταφύλι αερίζεται πολύ καλά, ακόμα και χωρίς τα δυνατά αιγαιο-
πελαγίτικα μελτέμια. Επίσης, εξαιτίας της έκτασης του φυτού σε μήκος 
κορμού, το ριζικό σύστημα αναπτύσεται πιο βαθειά, καθιστώντας τα 
φυτά πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, μιας και μπορούν να αναζητήσουν 
νερό σε μεγαλύτερα βάθη. Όπως αναφέραμε και πιο πριν, τα τσαμπιά 
είναι τοποθετημένα μακριά από την επιφάνεια της γης, στα δύο μέτρα 
ύψος. Έτσι, αντί να έχουμε την κουλούρα κάτω στο έδαφος, τη μετα-
φέραμε πάνω, και την ξετυλίξαμε με μονο δυο παράλληλες αμολυτές 
που αφήνουν τις βέργες να πέσουν προς το έδαφος. Έτσι καταφέρ-
νουμε δύο πράγματα. Πρώτον, το έντονο φύλλωμα κατά μήκος της 
κουλούρας που προστάτευε τα τσαμπιά από το ήλιο, τώρα σε αυτό 
το σύστημα, μετατρέπεται σε μια ομπρέλα με πυκνό φύλλωμα, το 

οποίο προστατεύει πολύ καλά τα τσαμπιά (φωτογραφίες). Δεύτερον, 
σε αυτό το σύστημα, εφαρμόσαμε τις καλλιεργητικές πρακτικές της 
κουλούρας, οπως τις ταξινομήσαμε παραπάνω. Μόνο κλαδέματα και 
ραντίσματα  επιτρέποντας τη φυσική ανάπτυξη του φυτού. Έτσι αφή-
νουμε τη δυνατότητα στο φυτό να παράγει συνέχεια μικρά φύλλα τα 
οποία θα μπορέσουν να μας δώσουν τις οξύτητες που παρατηρούμε 
και στη Σαντορίνη.

Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχουμε εφαρμόσει αυτό το υβριδικό 
σύστημα σε διάφορες ποικιλίες και σε μια σειρά από τοποθεσίες στην 
ηπειρωτική Ελλάδα όπως φαίνεται παρακάτω:  

ΑΣΥΡΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ : 
● Νομός Μαγνησίας (Κάτω Πήλιο, Αλμυρός)
● Πέλλα Νομός Αριδαίας
● Γουμένισσα Νομός Κιλκίς
● Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκη
● Τζιά Νομός Κυκλάδων
● Άβδηρα Νομού Ξάνθης

PINOT NOIR ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ :
● Νομός Καστοριάς (σε δύο αγροτεμάχια)

ΚΥΔΩΝΙΤΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ :
● Νομός Μαγνησίας Κάτω Πήλιο 



ΜΑΥΡΟΤΡΑΓΑΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ :
● Νομός Κυκλάδων Κέα
● Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκη

SYRAH ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ :
● Αλμυρός Νομός Μαγνησίας
● Νομός Κυκλάδων Κέα

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά από τα αποτελέσματα από τα 
αγροτεμάχια που είναι στην παράγωγη τα τελευταία τρία χρόνια:

ΑΣΥΡΤΙΚΟ - ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΤΩ ΠΗΛΙΟ
 ΞΉΡΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΏΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: 
● τρύγος 15 - 25 Σεπτεμβρίου 
● σάκχαρα πάνω από 14 Be 
● οξύτητα 7.8 - 8.2 gr/lt σε τρυγικό οξύ 
● pH=2.95 - 3.15 

ΑΣΥΡΤΙΚΟ - ΠΕΛΛΑ
ΞΉΡΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΏΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: 
● τρύγος 10 - 20 Σεπτεμβρίου
● σάκχαρα πάνω από 13.8 Be 
● οξύτητα 7 - 7.5 gr/lt σε τρυγικό οξύ 
● pH= 3.05 - 3.15. 

 ΑΣΥΡΤΙΚΟ - ΚΕΑ
ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ: 
● τρύγος 17 - 25 Αυγούστου
● σάκχαρα πάνω από 14 Be
● οξύτητα 7.2 - 7.8 gr/lt σε τρυγικό οξύ
● pH= 3.1 - 3.15

PINOT NOIR - ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
● τρύγος 20 - 30 Σεπτεμβρίου
● σάκχαρα πάνω από 14 Be
● οξύτητα 6 - 6.8 gr/lt σε τρυγικό οξύ
● το pH=3.2 - 3.3.

Αναλύοντας τα παραπάνω αποτελέσματα εύκολα καταλήγουμε 
ότι αυτό το υβριδικό σύστημα μας επιτρέπει να αναπτύξουμε τις 
αρχές της καλλιέργειας της κουλούρας και σε περιοχές όπου η πιστή 
εφαρμογή του δεν είναι δυνατή. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε 
να έχουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του σταφυλιού αντίστοιχα με αυτά 
που η ποικιλία παρουσιάζει στο νησί της Σαντορίνης.

Καταλήγοντας οφείλουμε να δούμε ότι το φαινόμενο της κλιματι-
κής αλλαγής είναι εδώ και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει αρχίσει 
ήδη να επηρεάζει την ούτως ή άλλως ζεστή περιοχή της Μεσογείου. 
Καλό είναι να παραδειγματιζόμαστε από την σοφία της φύσης, αλλά 
και από τις μακρόχρονες εμπειρικές πρακτικές που δίνουν αποδεδειγ-
μένα καλά αποτελέσματα. Θα ανακαλύψουμε ότι κάποια επιστημονική 
αλήθεια βρίσκεται από πίσω τους. Από κει και πέρα είναι στο χέρι μας 
να αξιοποιήσουμε επιστημονικά αυτή τη γνώση, για να βελτιώσουμε 
τις καλλιεργητικές μας πρακτικές και να μπορέσουμε να αντιμετωπί-
σουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Στην προκειμένη περίπτωση 
να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις τη κλιματικής αλλαγής στην αμπε-
λοκαλλιέργεια. Με αυτό το σύστημα στήριξης θεωρούμε ότι τα φυτά 
αντιμετωπίζουν καλύτερα το φαινόμενο της υπερθέρμανσης, λόγω 
της ανάπτυξης ενός πιο δυνατού ριζικού συστήματος και της 
δημιουργίας πιο δροσερών συνθηκών για το σταφύλι. Είναι επιπλέον 
ένα μέτρο, το οποίο βελτιώνει την ποιότητα της πρώτης ύλης που 
δεχόμαστε στα οινοποιεία μας, τα οποία βρίσκονται σε ένα ήδη ζεστό 
περιβάλλον όπως αυτό της λεκάνης της Μεσογείου. ●
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Η ΑΠΌΚΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΌΓΕΝΩΝ 

ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΌΓΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΌΛΙΤΩΝ

ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ 
ΣΤΗ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΖΩΝΗ 

ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΌΥ, 
ΣΤΌ ΗΛΙΑΚΌ ΦΩΣ 

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΡΜΌΚΡΑΣΙΑ

Η χημική σύσταση των ραγών κατά το στάδιο της συγκομι-
δής, η οποία επηρεάζει το στυλ του κρασιού, καθορίζεται 

από πολύπλοκες φυσιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν από 
την καρπόδεση έως την ωρίμανση και συνδέονται άμεσα με τους 
περιβαλλοντικούς παράγοντες και τις παρεμβάσεις του αμπελο-
καλλιεργητή. Μεταξύ αυτών των παραγόντων, οι κλιματολογικές 
συνθήκες εντός της σταφυλικής ζώνης (δηλαδή το μικροκλίμα), 
όπως το φως και η θερμοκρασία, έχει επιβεβαιωθεί ότι επιδρούν 
στην φυσιολογία της ράγας σε επίπεδο φλοιού, σάρκας και γιγάρ-
των. Αυτό το άρθρο θα παρουσιάσει τη δυνατότητα ξεφυλλί-
σματος (αραίωσης των φύλλων) στην περιοχή της σταφυλικής 
ζώνης με σκοπό την τροποποίηση του μικροκλίματος στην στα-
φυλική ζώνη αλλά και της σύστασης των ραγών.

ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΠΡΕΜΝΟΥ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ

Οι αμπελώνες μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντική διακύ-
μανση των αβιοτικών παραγόντων όπως το ηλιακό φως, η θερ-
μοκρασία, το νερό, ο άνεμος και η υγρασία του αέρα ανάλογα με:

● Την τοπογραφία
● Τον προσανατολισμό των γραμμών
● Την πυκνότητα φύτευσης
● Το σύστημα μόρφωσης
● Το μέγεθος / όγκο του φυλλικού τείχους: ύψος και πυκνότητα 

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη πως τα χαρακτηριστικά του εδά-
φους (βάθος, δομή, σύνθεση και υφή) μεταβάλλονται στο χώρο 
και αυτό καθορίζει την αρχιτεκτονική των ριζών και την δυνατό-
τητα πρόσληψης νερού και θρεπτικών συστατικών από το φυτό.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΣΟΦΙΑ ΠΟΖΟΥΚΙΔΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΣΟΚΑΡΔΙΩΝ ΒΛΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ 
ΖΩΝΗ 

Οι βιβλιογραφικές αναφορές σχετικά με την επίδραση του 
ηλιακού φωτός (εκτεθειμένων έναντι σκιασμένων ραγών) στη 
συσσώρευση ή την αποδόμηση των πρωτογενών και δευτερο-
γενών μεταβολιτών των ραγών είναι συχνά αμφιλεγόμενες. Κατά 
τη μελέτη των επιδράσεων του ηλιακού φωτός στη σύσταση των 
ραγών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξωτερικές και εσωτερι-
κές πλευρές της σταφυλής (δηλαδή, που βλέπουν στην εσωτε-
ρική ή στο εξωτερική πλευρά του φυλλικού τείχους). Πράγματι, 
η σύσταση των ραγών αναμένεται να επηρεαστεί από τη θέση 
που κατέχουν πάνω στην σταφυλή και που σχετίζεται ειδικά με 
την έκταση της έκθεσης τους στο ηλιακό φως, αντί με τη θέση 
τους στη σταφυλή (στην κορυφή της ή στο κάτω μέρος). 

Οι πρωτογενείς και δευτερογενείς μεταβολίτες της ράγας 
της αμπέλου αλλάζουν δραστικά κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξης και έτσι οι φαινολογικές μελέτες στα διάφορα στάδια (στάδιο 
της πράσινης ράγας, του περκασμού, της ωρίμανσης και της 
υπερωρίμανσης) είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επιπλέον, έχοντας 
εργαστεί σε καθημερινή βάση πάνω στις ράγες της αμπέλου, 
οι Shahood et al., (2015) απέδειξαν ότι μετά τον περκασμό, η 
περιεκτικότητα σε νερό, σάκχαρα και οργανικά οξέα ποικίλλει σε 
μεγάλο βαθμό και μεταξύ των σταφυλών και μεταξύ των ραγών 
σε μία δεδομένη σταφυλή. Μέρος αυτής της ετερογένειας προ-
έρχεται ήδη από την ανθοφορία και την καρπόδεση πολύ πριν 
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δηλαδή από την ωρίμανση της ράγας. 
Πότε λοιπόν πρέπει να εφαρμοστεί το 
ξεφύλλισμα;

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 
ΡΑΓΑΣ : H ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Η αφαίρεση φύλλων όταν οι ράγες 
έχουν μέγεθος μπιζελιού (δηλαδή, 
μετά την άνθιση και την καρπόδεση) 
έχει ενδιαφέρον, επειδή σημαντικές 
ενώσεις συσσωρεύονται μόνο κατά 
τη διάρκεια του σταδίου της πράσινης 
ράγας και η ένταση του ηλιακού φωτός 
(SL) θα μπορούσε να επηρεάσει τη 
συσσώρευση / αποδόμησή τους. Το 
αποτέλεσμα του ξεφυλλίσματος στη 
σύσταση των σταφυλιών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από άλλους βιοτικούς 
(ποικιλίες, κλώνους) και αβιοτικούς 
(νερό, άζωτο) παράγοντες, αλλά ορι-
σμένες γενικές τάσεις μπορούν να 
επισημανθούν. Οι παρακάτω πληρο-
φορίες προέρχονται από τη βιβλιογρα-
φία, από τη δική μας βιβλιογραφική 
έρευνα και από τα αποτελέσματα των 
πειραμάτων.

Πιθανές επιδράσεις του ηλιακού 
φωτός (SL)

● Οργανικά οξέα: Καμία επίδραση του 
ηλιακού φωτός
● Τανίνες: Καμία επίδραση του ηλιακού 
φωτός
● Φλαβονόλες: Το ηλιακό φως διεγείρει 
την βιοσύνθεση
● Πυραζίνες: Το ηλιακό φως μειώνει 
την συσσώρευση IBMP (3-ισοβουτυ-
λο-2-μεθοξυπυραζίνη)
● Rotundone (3,4,5,6,7,8-εξαϋδρο-3α, 
8α-διμεθυλο 5α- (1-μεθυλαιθενυλ) 
αζουλένιο-1(2Ή)–όνη) : Δεν υπάρχει 
σαφής τάση σχετικά με την επίδραση 
του ηλιακού φωτός
● Καροτενοειδή και νορισοπρενοειδή 
(ΝΙ): Το ηλιακό φως διεγείρει τα καρο-
τενοειδή και έχει ως αποτέλεσμα την 
συσσώρευση νορισοπρενοειδών σε 
μορφές β-ιονόνης και TDN (1,1,6-τρι-
μεθυλο-1,2-διυδροναφθαλένιο) κατά 
την συγκομιδή, τα αποτελέσματα είναι 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ 8 Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ 

↑ ΕΙΚΟΝΑ 1: Από την έναρξη του περκασμού (δηλαδή το μαλάκωμα της ράγας) η περίοδος 
ωρίμανσης χωρίζεται σε δύο φάσεις: Πριν και μετά το σημείο της μεγιστοποίησης της έντασης του 
ρεύματος συσσώρευσης σακχάρων στη ράγα (εμπνευσμένο από το έργο των Carbonneau et al., 2020)

↓ ΕΙΚΟΝΑ 2: Εικόνα πρώιμου ξεφυλίσματος και αφάιρεσης των μεσοκάρδιων βλαστών στο 
στάδιο που η ράγα βρίσκεται σε μέγεθος μπιζελιού στη σταφυλική ζώνη (Sauvignon blanc). Η 
αύξηση του ηλιακού φωτός επιτρέπει τη μέιωση της συγκέντωσης IBMP στους φλοιούς πρίν και 
μετά τον περκασμό (εμπνευσμένο από το έργο του Roujon de Boubee D.)
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Όγκος ράγας

άνθιση         περκασμός ωρίμανση υπερωρίμανσηΡάγα σε μέγεθος μπιζελιού  



λιγότερο σαφή για την β-δαμασκηνόνη
● Μονοτερπένια: Το ηλιακό φως διεγείρει την συσσώρευση
● Πτητικές θειόλες: Το ηλιακό φως ευνοεί την συσσώρευση πρό-
δρομων ενώσεων των πτητικών θειολών
● C6-ενώσεις: Δεν υπάρχει σαφής επίδραση του ηλιακού φωτός
● Οι εστέρες είναι ενώσεις που παράγονται κυρίως κατά την αλκοο-

λική ζύμωση από τους ζυμομύκητες, αλλά το πρώιμο ξεφύλλισμα 
μπορεί να αυξήσει τη συγκέντρωση τους στους λευκούς οίνους 
τροποποιώντας τις πηγές θρεπτικών που υπάρχουν διαθέσιμες 
στο γλεύκος για τους ζυμομύκητες κατά τη συγκομιδή

● Όγκος ράγας: καμία επίδραση του ηλιακού φωτός εκτός από το 
ηλιακό έγκαυμα

Πιθανή επίδραση της θερμοκρασίας (Τ)

Η αύξηση του ηλιακού φωτός στην σταφυλική ζώνη μπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας της ράγας, το μέγεθος της 
οποίας θα εξαρτηθεί από την ποικιλία, την τοπογραφία της περιο-
χής και τον προσανατολισμό της σειράς. Επομένως, θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση του φωτός και της θερμο-
κρασίας. Οι πιθανές επιπτώσεις της θερμοκρασίας συνοψίζονται 
παρακάτω λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το φαινολογικό στάδιο της 
πράσινης ράγας.

● Οργανικά οξέα: Αρνητική επίδραση όταν η θερμοκρασία 
υπερβεί τους 35°C

● Τανίνες: Καμία επίδραση της θερμοκρασίας, εκτός από την 
υπερβολική θερμότητα, η οποία προκαλεί μείωση των τανι-
νών του φλοιού

● Φλαβονόλες: Καμία επίδραση της θερμοκρασίας
● Πυραζίνες: Η υψηλή θερμοκρασία (Τ > 35°C) μειώνει την 

συσσώρευση IBMP ( 3-ισοβουτυλο-2-μεθοξυπυραζίνη)
● Rotundone (3,4,5,6,7,8-εξαϋδρο-3α, 8α-διμεθυλο 5α-(1-με-

θυλαιθενυλ) αζουλένιο-1(2Ή)-όνη): Η υψηλή θερμοκρασία 
οδηγεί σε χαμηλότερη συσσώρευση 

● Καροτενοειδή: Καμία επίδραση της θερμοκρασίας
● Πτητικές θειόλες: Η υψηλή θερμοκρασία τείνει να μειώνει τις 

θειόλες
● Όγκος ράγας: Η υψηλή θερμοκρασία (> 40°C) μπορεί να 

επιδεινώσει την απώλεια νερού στις ράγες, προκαλώντας 
ξήρανση τους, ανάλογα και με την διαθέσιμη στο πρέμνο 
υγρασία. Ωστόσο, η απώλεια νερού στις ράγες μπορεί να 
συμβεί και σε χαμηλές θερμοκρασίες

● Η επίδραση των υψηλών θερμοκρασιών (θερμικών κυμά-
των) εντείνει τον κυτταρικό θάνατο στην κεντρική περιοχή της 
ράγας κατά την ωρίμανση

ΠΕΡΚΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ : ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Από τον περκασμό και μετά (γύρω στους 6 βαθμούς Brix), 
η ράγα συσσωρεύει σάκχαρα σε καθημερινή βάση. Αυτό συμβαί-
νει ταυτόχρονα με την αύξηση του μεγέθους των ραγών λόγω της 
εισροής νερού. Μία ράγα συσσωρεύει από 0,8 έως 1,2 γραμμομό-



ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ 62

ρια (moles) σακχάρων (ισοδύναμο με έναν μέσο όρο 10,5-11% σε 
πιθανή αλκοόλη) και σταματά να συσσωρεύει σάκχαρα αφού επιτευ-
χτεί η ωρίμανση. Αυτό σημαίνει ότι με την μεγιστοποίηση της έντασης 
του ρεύματος των σακχάρων προς τις ράγες και έπειτα, η συγκέ-
ντρωσή τους αυξάνεται μόνο λόγω της απώλειας νερού στις ράγες 
(διαπνοή και ροή νερού στο φυτό). Ως εκ τούτου, κατά τη μελέτη της 
επίδρασης του ηλιακού φωτός στην εξέλιξη των μεταβολιτών των 
ραγών, πρέπει να εξεταστούν δύο φάσεις κατά την ωρίμανση: πριν 
και μετά την μεγιστοποίηση της έντασης του ρεύματος των σακχάρων 
προς τις ράγες. Η αφαίρεση φύλλων κατά την διάρκεια του περκα-
σμού (LLR) μπορεί να διεγείρει είτε την βιοσύνθεση είτε την απο-
δόμηση των κύριων μεταβολιτών στις ράγες μέσω της έκθεσης της 
ράγας στο ηλιακό φως και την θερμοκρασία. Ωστόσο, πρέπει να εκτε-
λείται προσεκτικά και να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος ηλιακού εγκαύ-
ματος και συρρίκνωσης, καθώς οι ράγες είναι πιο ευαίσθητες στην 
αφυδάτωση σε αυτό το στάδιο.

● Ανθοκυανίνες: Η υψηλή έκθεση στο ηλιακό φως διεγείρει την 
βιοσύνθεση και την ανάπτυξη του χρώματος των ραγών, ενώ η 
χαμηλή έκθεση στο ηλιακό φως οδηγεί σε ερυθρούς οίνους με 
χαμηλότερη ένταση χρώματος. Προφανώς πρέπει να ληφθούν 
υπόψη και οι συνθήκες εκχύλισης των ανθοκυανινών κατά την 
διαδικασία της οινοποίησης.

● Μεθοξυπυραζίνες: Αν και το ξεφύλλισμα κατά τον περκασμό 
ευνοεί την αποδόμηση τους, η επίδραση του πρώιμου ξεφυλλί-
σματος στη συσσώρευση ΙΒΜΡ είναι πιο έντονη.

● Άλλοι αρωματικοί μεταβολίτες των σταφυλιών: Η επίδραση του 
ξεφυλλίσματος κατά την διάρκεια του περκασμού δεν παράγει 
ξεκάθαρα αποτελέσματα, καθώς οι περισσότερες μελέτες 
έχουν περιορίσει την έρευνά τους στην επίδραση του ξεφυλ-
λίσματος πριν από τον περκασμό, διατηρώντας το και μετά 
από αυτόν. Η αφυδάτωση κατά την υπερωρίμανση επηρεάζει 
το αρωματικό δυναμικό των σταφυλιών και κατ’ επέκταση και 
του οίνου, μειώνοντας σημαντικά τα επίπεδα της β-δαμασκη-
νόνης (NI) και των εστέρων (μέσω των ζυμομυκήτων κατά 
τη ζύμωση). Αντίθετα, ευνοεί τη συσσώρευση C6-ενώσεων 
και άλλων μεταβολιτών που εμπλέκονται στην αντίληψη του 
«jammy» χαρακτήρα στους οίνους (οίνοι με χαμηλή συνήθως 
περιεκτικότητα σε οξέα και τανίνες, θυμίζοντας κόκκινα 
φρούτα όπως φράουλες, μούρα, δαμάσκηνα κ.α.) όπως οι 
φουρανόνες και οι λακτόνες.

ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η αφαίρεση φύλλων ή / και μεσοκάρδιων βλαστών στην στα-
φυλική ζώνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο/πρακτική για τη βελτίωση/
αλλαγή της σύστασης των σταφυλιών, του κρασιού και των στυλ 
του. Αυτό σημαίνει ότι από έναν συγκεκριμένο αμπελώνα, αυξάνο-
ντας το φως του ήλιου στο επίπεδο της σταφυλής είναι δυνατό να 
παραχθούν διαφορετικά στυλ κρασιού (με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά). Κατά την διαδικασία του ξεφυλλίσματος με σκοπό την δια-
χείριση της σύστασης των σταφυλιών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
σε ποιο φαινολογικό στάδιο της ράγας βρισκόμαστε. Από αυτή την 
άποψη, το κατάλληλο φαινολογικό στάδιο για την αύξηση του ηλι-
ακού φωτός στο επίπεδο της σταφυλής είναι όταν η ράγα έχει το 
μέγεθος μπιζελιού. Το ξεφύλλισμα που γίνεται πριν την ανθοφορία 
θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία μίας πιο αραιόραγης 
σταφυλής, μειώνοντας τον αριθμό των ανθέων. Με αυτό τον τρόπο 
υπάρχει καλύτερος αερισμός μεταξύ των ραγών, βελτιώνονται οι 
συνθήκες υγιεινής των σταφυλών  και μειώνονται οι σήψεις (Botrytis 
Cinerea). Το ξεφύλλισμα κατά τον περκασμό μπορεί επίσης να 
περιορίσει τις σήψεις στις σταφυλές και να αυξήσει το χρώμα των 
ραγών (δηλ. διεγείροντας τη βιοσύνθεση των ανθοκυανών στις 
ερυθρές ποικιλίες).

Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των αβιοτικών παραγόντων, της 
σύστασης των ραγών και του οίνου, συμπεριλαμβανομένων των 
αρωματικών προφίλ του κρασιού, είναι πολύπλοκες και εκτός από 
ορισμένες ενώσεις όπως το IBMP (Sauvignon blanc, Merlot, 
Cabernet Sauvignon), τις τερπενόλες (λευκές ποικιλίες…), το TDN 
(Riesling…) για τις οποίες το ηλιακό φως και η θερμοκρασία θα επη-
ρεάσουν τα αρωματικά προφίλ του κρασιού, είναι δύσκολο να προ-
βλεφθεί η επίδραση του μικροκλίματος της σταφυλικής ζώνης στα 
στυλ του κρασιού. ●
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ΖΥΜΩΣΕΙΣ 
ΜΕ ΜΕΙΚΤΕΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ NON 
SACCHAROMYCES 
ΚΑΙ S.CEREVISIAE 

ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ
● ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 

● ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΤΑ ΜΕΊΚΤΩΝ 
ΕΜΒΟΛΊΑΣΜΩΝ

Στο προηγούμενο τεύχος παρουσιάσαμε τα 
κυριότερα στελέχη non Saccharomyces (NS) 
ζυμομυκήτων και τους παράγοντες που επηρε-
άζουν την ποικιλία και την ποσότητα τους στο 
φλοιό των σταφυλιών και κατ’ επέκταση και 
στον οίνο. Επίσης αναφέρθηκαν οι κυριότερες 
αρωματικές ενώσεις του οίνου, η παραγωγή 
επιβλαβών για την ανθρώπινη ουσία ενώσεων 
και παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των 
ζυμώσεων αποκλειστικά με στελέχη NS, με 
έμφαση στη παραγωγή αρωματικών ενώσεων. 
Στο δεύτερο μέρος θα αναλύσουμε, μέσα από 
την ποσοτική και ποιοτική διαφοροποίηση 
των μεταβολιτών τους τις μεικτές ζυμώσεις 
(χρήση και NS αλλά και Saccharomyces στελε-
χών (S)), παραθέτοντας αρκετά διαφορετικά 
παραδείγματα.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ - MSC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ζυμομύκητες Οινολογικά χαρακτηριστικά Αρνητικές επιπτώσεις

Torulaspora Χαμηλή συγκέντρωση οξικού 
οξέος

Χαμηλότερος ρυθμός 
ζύμωσης

Παραγωγή προϊόντων θείου

Metschnikowia

Υψηλή συγκέντρωση εστέρων 
Αύξηση του αρώματος και της  

γεύσης του οίνου 
Αντιμικροβιακή δραστηριότητα 

(M. pulcherrima)

Καθυστέρηση της ζύμωσης 
λόγω αντιμικροβιακής 

δραστηριότητας

Hanseniaspora

Αύξηση της ποσότητας του 
οξικού φαινυλαιθυλεστέρα, 
των ανώτερων αλκοολών, 

του  οξικού αιθυλεστέρα και 
των λιπαρών οξέων μεσαίας 

αλυσίδας.
Μειώνει τα επίπεδα της 

ωχρατοξίνης  Α

Αύξηση της πτητικής 
οξύτητας

Παραγωγή προϊόντων θείου
Παραγωγή βιογενών 

αμινών
Παραγωγή ακετοΐνης

Αργή ζύμωση ή διακοπή 
της

Candida

Παράγει υψηλή ποσότητα 
γλυκερίνης (>14g/l)

Χαμηλή παραγωγή οξικού οξέος
Αυξημένες ποσότητες τερπενίων

Μείωση της ποσότητας των 
αλδεϋδών

Μείωση της ποσότητας του 
οξικού αιθυλεστέρα

Παραγωγή προϊόντων θείου
Χαμηλότερος ρυθμός 

ζύμωσης
Χαμηλή παραγωγή 

αλκοόλης

Kluyveromyces

Βελτίωση του αρώματος 
και της γεύσης. Αύξηση της 

συγκέντρωσης του γαλακτικού 
οξέος, της γλυκερίνης και της 

2-φαινυλαιθανόλης

Υψηλή παραγωγή έντονα 
όξινων και πικάντικών 

προϊόντων

Issatchenkia

Αύξηση της συγκέντρωσης των 
ελεύθερων μονοτερπενίων, των 

ισοπροπενιών
Μείωση της ποσότητας του 

μηλικού οξέος

Παραγωγή βιογενών 
αμινών

Pichia

Αύξηση της συγκέντρωσης 
πτητικών συστατικών, 
ακεταλδεΰδης, οξικού 

αιθυλεστέρα, 1-προπανόλης, 
ν-βουτανόλης, 1-εξανόλης, 

καπρυλικού αιθυλεστέρα, 2,3 
βουτανοδιόλης, γλυκερίνης
Αύξηση της συγκέντρωσης 

πολυσακχαριτών

Αντιμικροβιακή 
δραστηριότητα ενάντια 

στον S. cerevisiae

Zygosaccharomyces

Χαμηλή παραγωγή οξικού 
οξέος (εξαρτάται από το είδος), 
υδρόθειου, θειώδους ανυδρίτη

Μείωση μηλικού οξέος
Υψηλή κινητική ζύμωσης

Αύξηση της συγκέντρωσης 
πολυσακχαριτών

Υψηλή παραγωγή οξικού 
οξέος (εξαρτάται από το 

είδος)

Schizosaccharo-
myces

Μείωση του μηλικού και του 
γλυκονικού οξέος

Αύξηση της ακεταλδεΰδης, 
της προπανόλης, της 2,3 

βουτανοδιόλης
Χαμηλή παραγωγή εστέρων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 →
Τα κυριότερα οινολογικά χαρακτηριστικά και οι 
αρνητικές επιπτώσεις της χρησιμοποίησης των 

ζυμομυκήτων non-Saccharomyces στον οίνο  
(Vittorio Capozzi et al., 2015)
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1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΣΤΕΛΕΧΩΝ S.CEREVISIAE ΜΕ 
ΣΤΕΛΕΧΗ NS

Η εξέλιξη διαφόρων επιστημών που 
σχετίζονται με την οινολογία όπως η μικρο-
βιολογία και η προσθήκη ή η εξέλιξη νέων 
μεθόδων απομόνωσης και ταυτοποίησης 
μικροοργανισμών, εμπλούτισε την επιστημο-
νική μας «φαρέτρα» με νέα βιοτεχνολογικά 
εργαλεία. Ένα από αυτά είναι η ζύμωση με 
στελέχη NS, με απώτερο στόχο την διαφο-
ροποίηση του οργανοληπτικού προφίλ και 
την ανάδειξη της μοναδικότητας των οίνων. 
Πριν την χρησιμοποίηση αυτών των στελε-
χών σε μεικτές ζυμώσεις, πρέπει να υπάρξει 
η σύγκριση και η καταγραφή των διαφορών 
στις οινολογικές παραμέτρους, σε σχέση με 
την εξαιρετικά μελετημένη ζύμωση με στε-
λέχη του S. cerevisiae. Οι κυριότερες διαφο-
ρές στον τελικό οίνο αναφέρονται παρακάτω.

Η πτητική οξύτητα (τυπικά κυμαίνεται 
από 500 - 1000 mg / l και αποτελεί περίπου 
το 10 - 15 % της συνολικής οξύτητας). Το 
οξικό οξύ (0,2 - 2 g / l) συμμετέχει σε ποσο-
στό 90% περίπου του συνόλου. Το όριο που 
θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία (OIV 2009) 
είναι 1,2 g / l οξικού οξέους αλλά μια πιθανή 
συγκέντρωση του στον οίνο σε τιμές μεγα-
λύτερες του 0,8 g / l επηρεάζει αρνητικά τη 
γεύση του οίνου. Τα στελέχη του S. cerevisiae 
παράγουν οξικό οξύ σε ποσότητες που 
κυμαίνονται από 0,3 - 1,2 g / l. Η παραγωγή 
του επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους 
όπως η αρχική συγκέντρωση των σακχά-
ρων, το pH και η διαθεσιμότητα των πηγών 
αζώτου. Τα NS στελέχη παράγουν οξικό 
οξύ σε μεταβλητές συγκεντρώσεις. Στελέχη 
του Kloeckera apiculata παράγουν ποσότη-
τες μεταξύ 1 και 2,5 g / l, του Metschnikowia 
pulcherrima μεταξύ 0,1 και 0,15 g / l, του 
Candida stellata μεταξύ 1 και 1,3 g / l, του 
Candida krusei 1 g / l, του Torulaspora 
delbrueckii μεταξύ 0,01 και 1,07 g / l και του 
Pichia (Hansenula) μεταξύ 1 και 2 g / l οξικού 
οξέος (Vittorio Capozzi et al., 2015).

Οι εστέρες είναι ομάδα πτητικών ενώ-
σεων που προέρχονται από το μεταβολισμό 
των ζυμών και προσδίδουν ένα ευχάρι-
στο άρωμα στον οίνο. Τα στελέχη του S. 
cerevisiae συνήθως παράγουν υψηλή 
ποσότητα εστέρων όπως ο οξικός ισοπε-
ντυλεστέρας (με το χαρακτηριστικό άρωμα 

της μπανάνας), ο εξανοϊκός, ο οκτανοϊκός, 
ο δεκανοϊκός αιθυλεστέρας και ο οξικός 
ισοαμυλεστέρας, μεγαλύτερη σε σύγκριση 
με του S. Uvarum. Οι ποσότητες των εστέ-
ρων που παράγουν οι NS εξαρτώνται από 
το είδος και από το στέλεχος. Τα είδη που 
ανήκουν στο γένος Hanseniaspora όπως το 
guilliermondii, το osmophila και το uvarum 
παράγουν σημαντικές ποσότητες οξικού 
φαινυλαιθυλεστέρα και οξικού ισοαμυλε-
στέρα (Vittorio Capozzi et al., 2015).

Η ακεταλδεΰδη σε πολύ μικρές συγκε-
ντρώσεις έχει μια φρουτώδη και όχι δυσάρε-
στη οσμή, που θυμίζει «χτυπημένο» μήλο. Σε 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις η οσμή της είναι 
ερεθιστική. Τα στελέχη του cerevisiae παρά-
γουν από 50 - 120 mg / l ενώ άλλοι ζυμομύ-
κητες όπως ο H. anomala, ο Η. uvarum, ο 
C. stellata και ο M. pulcherrima, παράγουν 
επίπεδα ακεταλδεΰδης από 0 - 40 mg / l 
(Vittorio Capozzi et al., 2015).

Οι ενώσεις του θείου συνήθως έχουν 
αρνητικές οργανοληπτικές ιδιότητες αν και 
κάποιες μπορούν να προσδώσουν θετική 
συμβολή στο άρωμα προσθέτοντας φρου-
τώδεις νότες. Ο S. cerevisiae παράγει υδρό-
θειο σε ποσότητες μεγαλύτερες από 1 mg / 
l. Από τους NS την υψηλότερη παραγωγή 
υδρόθειου έχει ο Candida και ακολουθούν τα 
είδη Hanseniaspora και Delbrueckii (Vittorio 
Capozzi et al., 2015).

Η παραγωγή εξωκυτταρικών ενζύ-
μων από τα NS στελέχη που υδρολύουν 
αρκετά από τα δομικά συστατικά, αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες διαφορές των 
ειδών. Τα κυτταρολυτικά και ημικυτταρολυ-
τικά ένζυμα, επηρεάζουν τις οργανοληπτι-
κές ιδιότητες του οίνου, αφού αυξάνουν την 
εκχύλιση των πτητικών ενώσεων και των 
χρωστικών ουσιών από τους φλοιούς των 
σταφυλιών. Οι Candida και Cryptococcus 
αποτελούν παραδείγματα NS ζυμομυκή-
των που παράγουν αυτά τα ενζυμα. Οι 
γλυκοσιδάσες (γλυκοσιδάση, ξυλοσιδάση, 
αποσιδάση, ραμνοσιδάση και αραβινο-
φουρανοζιδάση) επηρεάζουν το άρωμα 
του οίνου εξαιτίας της υδρόλυσης των 
γλυκοζιδίων των τερπενολών του σταφυ-
λιού και της απελευθέρωσης τερπενίων 
κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Τα γένη 
Debaryomyces, Candida, Kluyveromyces, 
Hanseniaspora, Metschnikowia, Pichia, 
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Schizosaccharomyces, Saccharomycodes και Zygosaccharomyces 
είναι όλα ικανά να παράγουν γλυκοσιδάσες και να αποδώσουν το 
χαρακτηριστικό άρωμα της ποικιλίας του οίνου όταν οι NS ζύμες 
επικρατούν στο αρχικό στάδιο της ζύμωσης (Vittorio Capozzi 
et al., 2015). Τα είδη που ανήκουν στα γένη Candida, Pichia και 
Kluyveromyces παράγουν πολυγαλακτουρονάση, ενώ τα γένη 
Candida, Debaryomyces και Pichia παράγουν πηκτινομεθυλεστεραση 
(Vittorio Capozzi et al., 2015). Μια ακόμα σημαντική ομάδα εξωκυτ-
ταρικών ενζύμων είναι και τα πρωτεολυτικά ένζυμα που υδρολύουν την 
πρωτεΐνη και προάγουν την αυτολύση των κυττάρων, βελτιώνοντας 
έτσι τη σταθερότητα και την ποιότητα του οίνου. Επιπλέον, παράγουν 
υδρολυμένα πεπτίδια και αμινοξέα τα οποία παρέχουν αφομοιώ-
σιμο άζωτο, βοηθώντας έτσι την ασφαλή ολοκλήρωση της ζύμωσης 
(Vittorio Capozzi et al., 2015).

1.1. ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα της αιθανόλης αυξάνονται στους 
οίνους σε πολλές οινοπαραγωγικές χώρες σαν απόρροια της υψηλής 
αρχικής συγκέντρωσης σακχάρων στο γλεύκος, λόγω της υπερθέρ-
μανσης των αμπελουργικών περιοχών (Vasileios Englezos et al., 
2018). Τα αρνητικά της υψηλής συγκέντρωσης αιθανόλης μπορεί να 
είναι η αυξημένη αίσθηση πίκρας και καψίματος στην γεύση του οίνου, 
όπως και η κάλυψη αρωμάτων και γεύσεων της ποικιλίας. Επίσης η 
αυξημένη φορολογία σε χώρες όπου οι φόροι επιβάλλονται σύμφωνα 
με τη συγκέντρωση της αλκοόλης αλλά και η ανησυχία των καταναλω-
τών για τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία δημιουργούν μια τα νέα 
τάση για οίνους με χαμηλότερο αλκοολικό βαθμό (Vasileios Englezos 
et al., 2018). Η επιλογή των NS ζυμομυκήτων με βελτιωμένους φαι-

νοτύπους μπορεί να εκτρέψει την παρα-
γωγή της γλυκόζης και της φρουκτόζης 
προς άλλους δευτερεύοντες μεταβολί-
τες και να επιτύχουμε μείωση της τελι-
κής αιθανόλης. Αντίθετα οι cerevisiae 
παρουσιάζουν παρόμοιες αποδόσεις 
στην αιθανόλη (Vasileios Englezos et 
al., 2018). Η παραγωγή αιθανόλης από 
καθαρές καλλιέργειες ζυμομυκήτων 
NS είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με 
τους S. cerevisiae. Παρόλα αυτά, αυτή 
η διαφορά είναι μικρή και συνήθως μη 
ανιχνεύσιμη όταν οι NS αναπτύσσονται 
σε μεικτές καλλιέργειες με S. cerevisiae 
(Vittorio Capozzi et al., 2015). Σε καλ-
λιέργεια του Lachancea thermotolerans 
με πυκνότητα εμβολίου τα 107 κύτταρα 
/ ml σε βιομηχανικές συνθήκες και εμβο-
λιασμό μετά από 2 ημέρες με στέλεχος 
S. cerevisiae η μείωση της αιθανόλης 
ήταν μόλις 0,7% (Maurizio Ciani et 
al., 2016). Η χρήση σε μεικτό εμβολια-
σμό αρχικά στελεχών S. bombicola, M. 
pulcherrima, Η. Uvarum σε γλεύκος ποι-

κιλίας Verdicchio και εμβολιασμός μετά από 72 ώρες με S. cerevisiae 
έχει σαν αποτέλεσμα μείωση της αιθανόλης 1,64%, 1,21%, 1,00% 
αντίστοιχα (Maurizio Ciani et al., 2016). Παραδείγματα ζυμομυκήτων 
χαμηλής τελικής παραγωγής αιθανόλης είναι ο H. uvarum Y1131 και 
Υ1135, ο H. opuntiae Υ1055 και Υ1056, ο Η. Vinae Υ1021 και Υ1034, ο 
Ρ. kudriavzevii Υ1130 και ο C. flavescens Y844, με μείωση μεγαλύτερη 
του 1,5% σε μεικτές ζυμώσεις με διαδοχικό εμβολιασμό (Fernando 
Viana et al., 2011). Σημαντική παράμετρος αποτελεί η αντοχή του 
εκάστοτε γένους στην αιθανόλη. Π.χ. οι NS ζυμομύκητες Issatchenkia 
occidentalis και Issatchenkia orientalis επιβιώνουν σε ποσοστό αιθα-
νόλης μέχρι 10% (Archana, 2015).

2. ΜΕΙΚΤΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

Για τη μεγιστοποίηση των θετικών και μείωση των αρνητικών 
αντικτύπων της χρήσης των NS στελεχών, εφαρμόζεται ελεγχόμενη 
ζύμωση με μεικτή καλλιέργεια S και NS στελεχών (Pei-Tong Liu et al., 
2016). Με αυτόν τον τρόπο εκμεταλλευόμαστε τα μοναδικά χαρακτηρι-
στικά της κάθε ομάδας ζυμομυκήτων (Vasileios Englezos et al., 2018) 
και ελαχιστοποιούμε την μικροβιακή αλλοίωση (Vittorio Capozzi et al., 
2015). Αποτέλεσμα η βελτιωμένη αρωματική πολυπλοκότητα (Jordi 
Tronchoni et al., 2017) λογω της παραγωγής αυξημένης ποσότητας 
ενώσεων όπως οι αλδεΰδες, οι ανώτερες αλκοόλες (Isabelle Masneuf 
- Pomarede et.al., 2016), η γλυκερίνη και οι μαννοπρωτεΐνες. Επίσης 
επιτυγχάνουμε μείωση της πτητικής οξύτητας και του τελικού αλκοολι-
κού τίτλου (Jordi Tronchoni et al., 2017). Στους ερυθρούς οίνους, οι 
μεικτές και κυρίως οι διαδοχικές ζυμώσεις, αυξάνουν την συγκέντρωση 
αρωματικών ενώσεων όπως ο γαλακτικός εστέρας, η 2,3-βουτανο-
διόλη, η 2-φαινυλαιθανόλη και ο οξικός φαινυλεστέρας και μπορούμε 

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 8 ΖΥΜΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ NON SACCHAROMYCES ΚΑΙ S.CEREVISIAE ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ

Διαδοχική ζύμωση Γλεύκος Μείωση αιθανόλης % κ.ο.

S. bombicola / S. cerevisiae Λευκό 0.64

S. bombicola / S. cerevisiae Συνθετικό 1.60

S. bombicola / S. cerevisiae Λευκό 1.64

H. uvarum / S. cerevisiae Λευκό 1.21

H. osmophilia / S. cerevisiae Λευκό 1.00

M. pulcherrima / S. cerevisiae Λευκό 0.90

M. pulcherrima / S. cerevisiae Ερυθρό 1.60

M. pulcherrima / S. cerevisiae Ερυθρό 0.90

M. pulcherrima / S. cerevisiae Λευκό 1.46

L. thermotolerans / S. cerevisiae Ερυθρό 0.70

C. zemplinina / S. cerevisiae Ερυθρό 0.32

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 
Μείωση της τελικής συγκέντρωσης αιθανόλης σε αναερόβιες διαδοχικές ζυμώσεις κάποιων NS ζυμομυκήτων 
συγκρινόμενη με τη τελική συγκέντρωση αιθανόλης σε καθαρή καλλιέργεια S.cerevisiae (Maurizio Ciani et al., 2016)
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επίσης να πετύχουμε μια ελαφριά μείωση της 
τελικής αιθανόλης (Iris Loira et al., 2015). 
Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί η πρόταση της 
ελεγχόμενη ζύμωσης με διαδοχικό εμβολια-
σμό ως ένας τρόπος μείωσης της περιεκτικό-
τητας σε θειώδη στον τελικό οίνο (Maurizio 
Ciani et al., 2016). Στις μεικτές ζυμώσεις 
που διεξάγονται με συνεμβολιασμό, ανε-
ξάρτητα από το NS στέλεχος εμβολιασμού 
το S. cerevisiae ήταν το κυρίαρχο είδος από 
την τρίτη ημέρα μέχρι το τέλος της ζύμωσης 
(Fernando Viana et al., 2011).

2.1. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΙΚΤΩΝ 
ΖΥΜΩΣΕΩΝ

Οι μεικτές ζυμώσεις είναι όπως προανα-
φέρθηκε μια οινολογική πρακτική που γίνεται 
όλο και πιο δημοφιλής. Στόχος είναι η οργα-
νοληπτική βελτίωση των οίνων και η ανά-
δειξη της μοναδικότητας του terroir στο οποίο 
ωρίμασαν τα σταφύλια. Όσο θελκτική και αν 
είναι η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος, 
τόσο προβληματική μπορεί να γίνει αν δεν 
έχουμε βαθιά γνώση των χρησιμοποιούμε-
νων στελεχών και δεν ορίσουμε σε μεγάλο 
βαθμό τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη ζύμωση. Παραδείγματα μεικτών καλλι-
εργειών (ταυτόχρονων ή διαδοχικών) που 
έχουν μελετηθεί, παρουσιάζονται στις παρα-
κάτω παραγράφους.

2.1.1. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
METSCHNIKOWIA PULCHERRIMA 
S. CEREVISIAE

Όταν ο Metschnikowia βρίσκεται σε 
υψηλές αρχικές συγκεντρώσεις στο γλεύκος, 
συνήθως παρουσιάζει οξειδωτική συμπερι-
φορά. Ο πληθυσμός του αυξάνεται σε αμπε-
λώνες που βρίσκονται σε υγρά και βροχερά 
κλίματα (Vittorio Capozzi et al., 2015) η 
έχουν προσβληθεί από τον μύκητα Botrytis 
cinerea (Carmela Garofalo et al., 2016). 
Το γένος Metschnikowia στην αλκοολική 
ζύμωση, εξαιτίας της έκκρισης των ενζύμων 
της αραβινοφουρανοσιδάσης και της β-γλυ-
κοσιδάσης (Elena González Royo et al., 
2014) επηρεάζει την ποσότητα των πτητικών 
ενώσεων. Επίσης αυξάνει την παραγωγή των 
εστέρων και κυρίως του οκτανοϊκού αιθυλε-
στέρα αλλά και των μαννοπρωτεΐνών (Elena 
González Royo et al., 2014). Ο διαδοχι-

κός εμβολιασμός αρχικά με το στέλεχος M. 
pulcherrima και ακολούθως με ένα στέλεχος 
S. cerevisiae μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα 
επίπεδα του οξικού φαινυλαιθυλεστέρα, του 
οξικού ισοαμυλεστέρα και των τερπενίων του 
οίνου (Pei-Tong Liu et al., 2016). Η δυνατό-
τητα του Metschnikowia να παράγει οίνους με 
υψηλό αρωματικό δυναμικό, τον κάνουν να 
χρησιμοποιείται εξίσου επιτυχημένα και στην 
παραγωγή αρωματικών αφρωδών οίνων 
(Carla Jara et al., 2016).

Επίσης το στέλεχος M. pulcherrima 
AWRI1149 σε μεικτή καλλιέργεια με S. 
cerevisiae παράγει οίνους με μειωμένη 
συγκέντρωση αιθανόλης και μειωμένη πτη-
τική οξύτητα (Beatriz Padilla et al., 2016). 
Σε μεικτή καλλιέργεια του AWRI1149 με S. 
Uvarum (Jordi Tronchoni et al., 2017) τα 
επίπεδα της αιθανόλης κυμαίνονται 1,7% 
κ.ο. χαμηλότερα από ότι σε καθαρή καλλιέρ-
γεια από S. cerevisiae (A. Contreras et al., 
2014). Αντίστοιχα σε μεικτή καλλιέργεια του 
AWRI1149 με S. cerevisiae η μείωση είναι 
0,9 και 1,6% κ.ο. σε οίνους Chardonnay και 
Shiraz (Maurizio Ciani et al., 2016).

Σε μεικτές καλλιέργειες ο M. pulcherrima  
επηρεάζεται από το διαθέσιμο οξυγόνο, για 
αυτό το λόγο αντικαθίσταται ταχύτερα κάτω 
από χαμηλά επίπεδα οξυγόνωσης (Pilar 
Morales et al., 2015). Η ανάπτυξη του M. 
pulcherrima σε αερόβιες συνθήκες είναι 
καλύτερη αλλά και πάλι αδυνατεί να ολο-
κληρώσει τη ζύμωση (Pilar Morales et al., 
2015). Ο M. pulcherrima διαθέτει αντιμικρο-
βιακές ιδιότητες έναντι πολλών ζυμομυκήτων 
αλλοίωσης (Vittorio Capozzi et al., 2015) 
όπως ο Brettanomyces / Dekkera (Elena 
González Royo et al., 2014).

2.1.2. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
HANSENIASPORA VINEAE CECT 1471 
S. CEREVISIAE Τ73

Στην περίπτωση του εμβολιασμού 
με μεικτή καλλιέργεια Hanseniaspora 
vineae CECT 1471 / S. cerevisiae Τ73 η 
συγκέντρωση της αιθανόλης και της γλυ-
κερίνης καθώς και το pH του οίνου δεν επη-
ρεάζεται από τον τύπο εμβολιασμού. Αντίθετα 
η συγκέντρωση του οξικού οξέος και της ακε-
ταλδεΰδης (διπλάσια) είναι σημαντικά υψηλό-
τερη σε διαδοχικά εμβολιασμένες ζυμώσεις. 
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Τα επίπεδα των ανώτερων αλκοολών και των εστέρων 
επηρεάζονται από τον τύπο εμβολιασμού. Η 2-φαινυ-
λαιθανόλη, η ισοβουτανόλη και οι εστέρες οξικός αιθυλε-
στέρας και οξικός φαινυλαιθυλεστέρας είναι υψηλότεροι 
σε διαδοχικά εμβολιασμένες ζυμώσεις. Για τη ρύθμιση 
κυρίως της παραγωγής οξικού φαινυλαιθυλεστέρα χρη-
σιμοποιούνται διαφορετικές αναλογίες ζυμομυκήτων 
(Fernando Viana et al., 2011). Αντίθετα οι ενώσεις 
προπανόλη, ισοαμυλική αλκοόλη, καπρυλικός αιθυ-
λεστέρας και οξικός ισοαμυλεστέρας απαντώνται σε 
χαμηλότερες συγκεντρώσεις στις συγκεκριμένες μεικτές 
ζυμώσεις (Fernando Viana et al., 2011). Η γερανιόλη 
και γενικά τα τερπένια αυξάνονται (1,1-1,3 φορές) 
(Marıa Consuelo Lopez et al., 2015) όπως και οι 
θειούχες ενώσεις (Fernando Viana et al., 2011). Απο-
τέλεσμα του μεικτού εμβολιασμού είναι η αύξηση της 
έντασης του φρουτώδους χαρακτήρα σε σχέση με την 
ζύμωση αποκλειστικά με S. cerevisiae και η παραγωγή 
οξικού οξέος και οξικού αιθυλεστέρα σε ανεκτά επί-
πεδα (Fernando Viana et al., 2011). Τα αποτελέσματα 
σε βιομηχανική κλίμακα μπορεί να διαφέρουν από τα 
εργαστηριακά στην παραγωγή μεταβολιτών, λόγω της 
αλλαγής στην ποσότητα του διαθέσιμου οξυγόνου και 
στον όγκο ζύμωσης (Beatriz Padilla et al., 2016). 
Επίσης ο ταυτόχρονος εμβολιασμός με τα διαφορετικά 
στελέχη έχει αποτέλεσμα άλλη σύσταση τελικού προϊό-
ντος σε σχέση με τον διαδοχικό εμβολιασμό. Ο διαδο-
χικός εμβολιασμός γίνεται με αρχικό εμβολιασμό του H. 
vineae και ακολουθεί ο S. cerevisiae την τέταρτη ημέρα 
(Fernando Viana et al., 2011).

2.1.3. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
ANSENIASPORA UVARUM YUN268 
S. CEREVISIAE

Η μεικτή ζύμωση του H. uvarum Yun268 και του 
S. cerevisiae σε γλεύκος από την ποικιλία Cabernet 
Sauvignon αύξησε κατά 37% την συγκέντρωση των 
αιθυλεστέρων των λιπαρών οξέων μέσης αλυσίδας 
(MCFA) που συμβάλλουν στο φρουτώδες άρωμα των 
οίνων. Σε μεγαλύτερη συγκέντρωση βρέθηκε ο οξικός 
αιθυλεστέρας (από 16,8 mg/L έως 300 mg/L). Σημα-
ντική παράμετρος αποτελεί η μη αύξηση της συγκέ-
ντρωσης του οξικού αιθυλεστέρα πέραν των ορίων 
(Kai Hu et al., 2017) που αποτελεί αρνητικό χαρακτη-
ριστικό των οξειδωμένων οίνων. Παρατηρήθηκε επίσης 
η διαφορετική χρήση των σακχάρων με τον Η. uvarum 
να καταναλώνει κατά προτεραιότητα τη φρουκτόζη και 
το S. cerevisiae τη γλυκόζη, με αποτέλεσμα τη συνο-
λικά ταχύτερη κατανάλωση των σακχάρων (Mariana 
Tristezza et al., 2016). Θετικό είναι ότι τα είδη H. 
uvarum αποδείχθηκαν χαμηλοί παραγωγοί ωχρατο-
ξίνης Α (ΟΤΑ), μιας ένωσης εξαιρετικά επικίνδυνης για 
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Μεικτό εμβόλιο Επίδραση στο άρωμα Εμβολιασμός

C. zemplinina / S. cerevisiae Αύξηση της 3MH θειόλης
Μείωση του οξικού οξέος

Ταυτόχρονος
Ταυτόχρονος, 

διαδοχικός

D. pseudopolymorphus /  
S. cerevisiae

Αύξηση της γερανιόλης, 
νερόλης και κιτρονελλόλης Ταυτόχρονος

D. vannji / S. cerevisiae Αύξηση της γερανιόλης Διαδοχικός

H. guilliermondii / S. cerevisiae
Αύξηση των οξικών εστέρων

Αύξηση των  παραγώγων 
του θείου

Ταυτόχρονος
Ταυτόχρονος

H. uvarum / S. cerevisiae Αύξηση των οξικών εστέρων Ταυτόχρονος

H. vineae / S. cerevisiae Αύξηση των οξικών εστέρων 
και του οξικού αιθυλεστέρα

Ταυτόχρονος, 
διαδοχικός

I. orientalis / S. cerevisiae Αύξηση του pH Ταυτόχρονος

K. gamospora / S. cerevisiae Αύξηση των οξικών εστέρων 
και του οξικού αιθυλεστέρα Διαδοχικός

L. thermotolerans / S. cerevisiae Μείωση του pH Ταυτόχρονος, 
διαδοχικός

M. pulcherrima / S. cerevisiae
Αύξηση της α-τερπινεόλης

Αύξηση οξικού οξέος
Αύξηση των οξικών εστέρων

Διαδοχικός
Ταυτόχρονος
Ταυτόχρονος, 

διαδοχικός

P. fermentans / S. cerevisiae
Αύξηση οξικού οξέος

Αύξηση των ανώτερων 
αλκοολών

Διαδοχικός
Ταυτόχρονος

P. kluyveri / S. cerevisiae Αύξηση του 3ΜΑ Ταυτόχρονος

S. pombe / S. cerevisiae Αύξηση του pH Ταυτόχρονος, 
διαδοχικός

T. delbrueckii / S. cerevisiae

Αύξηση της α-τερπινεόλης 
και της λιναλοόλης

Μείωση του οξικού οξέος
Αύξηση των οξικών εστέρων 
και του οξικού αιθυλεστέρα

Αύξηση των ανώτερων 
αλκοολών

Διαδοχικός
Ταυτόχρονος
Ταυτόχρονος, 

διαδοχικός
Ταυτόχρονος, 

διαδοχικός

W. anomalus / S. cerevisiae Αύξηση των οξικών εστέρων 
και του οξικού αιθυλεστέρα Διαδοχικός

W. saturnus / S. cerevisiae Αύξηση των οξικών εστέρων Ταυτόχρονος

Z. bailii / S. cerevisiae Αύξηση του οξικού 
αιθυλεστέρα Ταυτόχρονος

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3: 
Μεικτός εμβολιασμός για ενίσχυση πρωτογενούς και δευτερογενούς αρώματος 
(Beatriz Padilla et al., 2016)
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τον άνθρωπο, που είναι και η κύρια μυκοτο-
ξίνη στον οίνο (Warren Albertin et al., 2016). 

2.1.4. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ
H. OPUNTIAE
S. CEREVISIAE

Μεικτή ζύμωση των στελεχών H. 
Opuntiae Υ1056 και Υ1055 με τον S. 
cerevisiae έχει ως αποτέλεσμα κάποια σημα-
ντικά θετικά χαρακτηριστικά στον τελικό οίνο. 
Σε μεικτή ζύμωση σε γλεύκος σταφυλής με 
προέλευση τη Ν. Αφρική, παρατηρήθηκε 
παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας κιτρο-
νελλόλης (μονοτερπένιο) που προσδίδει ένα 
ευχάριστο  άρωμα εσπεριδοειδών (Debra 
Rossouw, 2016). Επίσης μειωμένη παρα-
γωγή αιθανόλης και μειωμένα επίπεδα οκτα-
νοϊκού και δεκανοϊκού οξέος (η παρουσία 
τους θεωρείται αρνητικό χαρακτηριστικό με 
κατώφλι αντίληψης τα 13 και 10 mg/l αντί-
στοιχα) (Debra Rossouw, 2016).

2.1.5. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
STARMERELLA BACILLARIS
S. CEREVISIAE

Ο Starmerella bacillaris (συνώνυμο 
Candida zemplinina) είναι ένας ζυμομύκη-
τας του είδους NS, απομονωμένος πρώτη 
φορά στη Napa Valley (Καλιφόρνια, ΉΠΑ) 
το 2002, με την επωνυμία EJ1 (Vasileios 
Englezos et al., 2015). Βρίσκεται σε λευκά 
και ερυθρά σταφύλια σε διαφορετικά μέρη 
του κόσμου και η παρουσία του αυξάνεται 
σε σταφύλια που έχουν προσβληθεί από τον 
μύκητα botrytis cinerea (Vasileios Englezos 
et al., 2017).

Η ζύμωση γλεύκους που έχει εμβολι-
αστεί με καθαρή καλλιέργεια S. bacillaris  
παράγει περισσότερη γλυκερίνη 14 g/l 
(Vittorio Capozzi et al., 2015) περισ-
σότερες μαννοπρωτεΐνες (Isabelle 
Masneuf-Pomarede et al., 2015), μικρό-
τερη ποσότητα οξικού οξέος, ακεταλδεΰ-
δης και αιθανόλης (Vasileios Englezos et 
al., 2015) και αφήνει περισσότερα υπο-
λειπόμενα σάκχαρα (γλυκόζη αφού το 
συγκεκριμένο στέλεχος καταναλώνει την 
φρουκτόζη) (Vasileios Englezos et al., 
2016). Επιπροσθέτως ο S.  bacillaris μει-
ώνει το pH κυρίως λόγω της υψηλής παρα-

γωγής πυροσταφυλικού οξέους (Vasileios 
Englezos et al., 2017).

Ο οίνος από μεικτή καλλιέργεια 
Starmerella bacillaris / S. cerevisiae, περι-
έχει μεγαλύτερες ποσότητες γλυκερίνης 
και εστέρων, που προσδίδουν ευχάριστο 
άρωμα στους οίνους σε σχέση με τον οίνο 
που ζυμώθηκε αποκλειστικά με S. cerevisiae 
(Vasileios Englezos et al., 2016). Η παρα-
γωγή υψηλότερης συγκέντρωσης πτητι-
κών ενώσεων παρουσιάστηκε σε όλες τις 
αναλογίες και πρωτόκολλα εμβολιασμού 
(ταυτόχρονος εμβολιασμός και των δύο στε-
λεχών στην αρχή της ζύμωσης ή διαδοχικός 
εμβολιασμός του S. cerevisiae δύο ημέρες 
μετά από τον εμβολιασμό με S. bacillarius 
(Vasileios Englezos et al., 2016). Ο εμβο-
λιασμός με μεικτή καλλιέργεια S. bacillaris 
/ S. cerevisiae μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τη βελτίωση του αρώματος σε γλεύκη 
χωρίς έντονο άρωμα,  όπως γλεύκος από 
την ερυθρή ποικιλία Barbera για τη βελτίωση 
του αρωματικού προφίλ του οίνου (Vasileios 
Englezos et al., 2016). 

Ο ταυτόχρονος εμβολιασμός με S. 
bacillaris / S. cerevisiae όμως, μπορεί να μει-
ώσει την ποσότητα του οξικού οξέος έως 0,3 
g/L αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να 
προκαλέσει και μια μικρή αύξηση, (Vasileios 
Englezos et al., 2016) ενώ ο διαδοχικός 
εμβολιασμός μειώνει την ποσότητα οξικού 
οξέος περίπου στο μισό σε σύγκριση με οίνο 
από καθαρή καλλιέργεια του S. cerevisiae 
(Vasileios Englezos et al., 2015). Η χρήση 
του μεικτού εμβολιασμού για μείωση του 
οξικού οξέος άρα και της πτητικής οξύτητας 
βρίσκει εφαρμογή στους γλυκούς οίνους. 
Γλυκοί οίνοι υψηλής ποιότητας όπως τα  
«Icewines», «Passito» «Sautern» και 
«Tokaj» που παράγονται από σταφύλια 
με αυξημένα σάκχαρα σε μεικτή ζύμωση 
S. bacillaris / S. cerevisiae παρουσιάζουν 
μείωση του οξικού οξέους.

Επίσης η αιθανόλη σε αυτούς τους 
οίνους μειώνεται από 0.5 - 0.9 % (Vittorio 
Capozzi et al., 2015) ή 0,7% σε εμβολιασμό 
μετά από 48 ώρες (Vasileios Englezos et 
al., 2016) και το pH μειώνεται με διαδοχικό 
εμβολιασμό όπως και στην καθαρή καλλιέρ-
γεια λόγω παραγωγής αυξημένης ποσότητας 
πυροσταφυλικού οξέος (Maturano, 2015).
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Κάποιες σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν τη ζύμωση 
είναι η προσθήκη θειώδους ανυδρίτη, αφού 50 mg ολικού SO2 είναι 
αρκετά ώστε να εμποδίσουν την ανάπτυξη του S. bacillaris (Vasileios 
Englezos et al., 2015) αλλά και το διαθέσιμο οξυγόνο. Η αύξηση του 
και η συμβατότητα του στελέχους, αυξάνει το χρόνο επιβίωσης του S. 
bacillaris και μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης των στελεχών S. cerevisiae 
σε μεικτές καλλιέργειες, ενώ δεν επηρεάζει την κινητική της ζύμωσης σε 
καθαρή καλλιέργεια του S. bacillaris (Vasileios Englezos et al., 2018).

2.1.6. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
TORULASPORA DELBRUECKII 
S. CEREVISIAE

Η ζύμωση με καθαρή καλλιέργεια T. delbrueckii παράγει χαμηλές 
ποσότητες ενώσεων που επηρεάζουν αρνητικά τον οργανοληπτικό 
χαρακτήρα του οίνου όπως το οξικό οξύ, ο οξικός αιθυλεστέρας, η ακε-
ταλδεΰδη, η ακετοΐνη, το υδρόθειο και οι πτητικές φαινόλες (Philippe 
Renault et al., 2015). Μειωμένη από την άλλη είναι η παραγωγή 
γλυκερίνης (Iris Loira et al., 2015). Εξαίρεση με παραγωγή αυξη-
μένων συγκεντρώσεων γλυκερίνης έχουμε παρουσία του στελέ-
χους T. delbrueckii Biodiva (Elena González Royo et al., 2014). Το 
συγκεκριμένο στέλεχος ασκεί επίσης και θετική επίδραση στις ιδιότη-
τες αφρισμού βελτιώνοντας την ικανότητα και την ανθεκτικότητα του 
αφρού, (Elena González Royo et al., 2014) σημαντική ιδιότητα στην 
παραγωγή ποιοτικών αφρωδών οίνων. Παράγει επίσης υψηλότερες 
συγκεντρώσεις 2-φαινυλαιθανόλης σε σχέση με την καθαρή καλλιέρ-
γεια S. cerevisiae και τροποποιεί τα επίπεδα ισοπρενοειδών, τερπε-
νολών και λακτονών με υδρόλυση των αντίστοιχων προδρόμων τους, 
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λόγω της έντονης παρουσίας β-γλυκοσιδάσης 
(Philippe Renault et al., 2015). Παράγει σημα-
ντικές συγκεντρώσεις της 3SH θειόλης 3-μερ-
καπτο-1-εξανόλη αλλά μικρότερες από του S. 
cerevisiae (Philippe Renault et al., 2016). 
Επίσης σχηματίζει και την 4-μερκαπτο-4-μεθυλ-
πενταν-2-όλη (4MSP). Σε μεικτή καλλιέργεια με 
αρχικό εμβολιασμό 10:1 παρατηρήθηκε μείωση 
στην παραγωγή  3SH και 3SHA συγκριτικά με 
την καθαρή καλλιέργεια S. cerevisiae (Philippe 
Renault et al., 2016). Όσον αφορά την παρα-
γωγή εστέρων, ο T. delbrueckii παράγει λιγό-
τερους εστέρες σε σύνολο από τον cerevisiae 
λόγω της διαφορετικής βιοσύνθεσης (Philippe 
Renault et al., 2015).

Ο μεικτός εμβολιασμός έχει ως αποτέλε-
σμα την ενίσχυση της πολυπλοκότητας και του 
φρουτώδους χαρακτήρα του οίνου (αύξηση 
προπανοϊκού, ισοβουτανοϊκού, διϋδροκιννα-
μιδικού αιθυλεστέρα, οξικού ισοβουτυλεστέρα 
και οξικού ισοαμυλεστέρα (Jordi Tronchoni 
et al., 2017)) σε σύγκριση με την καθαρή καλ-
λιέργεια του S. cerevisiae (Philippe Renault et 
al., 2015). Η αύξηση του φρουτώδους χαρα-

κτήρα ισχύει και στην περίπτωση ερυθρού οίνου (Iris Loira et al., 
2015) από την ποικιλία Merlot (Philippe Renault et al., 2015) αλλά 
και ειδικά για την περίπτωση της λευκής ποικιλίας Chardonnay (B. 
Puertas et al., 2016).

Μείωση παρατηρείται στην τελική περιεκτικότητα μηλικού οξέους 
που μπορεί να μεταβολιστεί από το ζυμομύκητα (B. Puertas et al., 
2016). Για τον περιορισμό των αρνητικών για τον οργανοληπτικό 
χαρακτήρα του οίνου ενώσεων, σημαντική είναι η μείωση της πτη-
τικής οξύτητας κατά 53% και της ακεταλδεΰδης κατά 60% από ότι 
σε μια καθαρή καλλιέργεια του S. cerevisiae (Beatriz Padilla et al., 
2016). Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιβίωση του 
T. delbrueckii σε μεικτές καλλιέργειες είναι η επαφή με τα κύτταρα 
του cerevisiae. Κατά συνέπεια στον ταυτόχρονο εμβολιασμό των T. 
delbrueckii / S. cerevisiae περιορίζεται κατά πολύ η δραστηριότητα του 
T. delbrueckii (Philippe Renault et al., 2015). 

2.1.7. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ
 Z. FLORENTINA   /   S. CEREVISIAE

Ο μεικτός εμβολιασμός με Z. florentina και S.cerevisiae όταν εφαρ-
μόστηκε σε γλεύκος της ποικιλίας Sangiovese είχε ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας πολυσακχαριτών, 2-φαινυλαιθα-
νόλης, γλυκερίνης, εστέρων και μείωση της πτητικής οξύτητας. Οργα-
νοληπτικά ο οίνος έχει εντονότερο ανθικό χαρακτήρα και χαμηλότερη 
αίσθηση στυπτικότητας, (Livio Lencioni et al., 2016) ιδιότητα που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή νεαρών (μη παλαιωμένων) 
εμπορικών ερυθρών οίνων ποιότητας. Όταν η μεικτή καλλιέργεια γίνε-
ται σε βιομηχανική κλίμακα, η ποσότητα πολυσακχαριτών και 2-φαινυ-

Είδος ζυμομύκητα Aλληλεπίδραση

S. cerevisiae / S. bombicola Τροποποίηση της έκφρασης γονιδίου ADH1 και 
PDC1 στον S. cerevisiae

S. cerevisiae / C. zemplinina Μείωση της συγκέντρωσης τερπενίων και λακτονών

S. cerevisiae / C. zemplinina Μείωση του οξικού οξέος σε γλεύκη με υψηλή 
συγκέντρωση σακχάρων

S. cerevisiae / C. zemplinina Αύξηση της συγκέντρωσης γλυκερίνης

S. cerevisiae / T. delbrueckii
Μείωση του οξικού οξέος

Αύξηση της 2-φαινυλαιθανόλης
Αύξηση του ισοαμυλικού αιθυλεστέρα

S. cerevisiae / L. thermotolerans
Αύξηση της πτητικής οξύτητας

Αύξηση της συγκέντρωσης γλυκερίνης και των 
εστέρων

S. cerevisiae / M. pulcherrima Συνεργατικά αποτελέσματα στο αρωματικό προφίλ
S. cerevisiae / H. vineae Αύξηση του οξικού φαινυλαιθυλεστέρα

S. cerevisiae / Z. florentinus
Αύξηση του οξικού φαινυλαιθυλεστέρα
Αύξηση της 2-φαινυλαιθανόλης και των 

πολυσακχαριτών

↑ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Περιγραφή των αλληλεπιδράσεων σε μεικτές ζυμώσεις  (Maurizio Ciani et al., 2016)
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λαιθανόλης δεν αυξάνεται, αντίθετα με τον οξικό ισοαμυλεστέρα, τον 
εξανοϊκό, τον  βουτυρικό αιθυλεστέρα (άρωμα ανανά) και τη γλυκερίνη 
που αυξάνονται μόνο στην περίπτωση του διαδοχικού εμβολιασμού. 
Αξιοσημείωτη είναι και η μείωση της εξανόλης (μυρωδιά φρεσκοκομ-
μένης χλόης) (Livio Lencioni et al., 2016).

2.1.8. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
RHODOTORULA MUCILAGINOSA / S. CEREVISIAE

Η ζύμωση με μεικτή καλλιέργεια R. Mucilaginosa και S. cerevisiae, 
λόγω της παρουσίας της β- γλυκοσιδάσης από το στέλεχος R. 
Mucilaginosa, είναι ικανή να  βελτιώσει την αρωματική σύνθεση των 
οίνων, με αύξηση της (Ζ)-3-εξενόλης, κάποιων οξικών αλάτων της 
νερόλης, των εστέρων (οξικός, βουτυρικός, εξανοϊκός, οκτανοϊκός, 
δεκανοϊκός αιθυλεστέρας και ηλεκτρικός διαιθυλεστέρας), της ισοα-
μυλικής αλκοόλης και των λιπαρών οξέων μέσης αλυσίδας (εξανοϊκό, 

οκτανοϊκό και δεκανοϊκό οξύ). Η αύξηση της συγκέντρωσης του R. 
mucilaginosa ή ο διαδοχικός εμβολιασμός ενδείκνυται περισσότερο 
για οίνους που θέλουμε να πετύχουμε αυξημένη συγκέντρωση των 
παραπάνω συστατικών. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει οίνους με 
αυξημένο άρωμα εσπεριδοειδών, ανθέων και γλυκών φρούτων (Xing-
Chen Wang et al., 2017). 

2.1.9. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
SCHIZOSACCHAROMYCES POMBE / S.CEREVISIAE

Σε διαδοχική ζύμωση του S. pombe με S. cerevisiae παρατηρούμε 
αύξηση του επιπέδου των βιτισινών και τον σχηματισμό βινυλφαινολι-
κής πυρανοανθοκυανίνινης που προσδίδει σταθερότητα στο χρώμα 
του οίνου (Iris Loira et al., 2015). Επίσης ο S. Pombe μπορεί να διε-
ξάγει επιτυχώς την μηλοαλκοολική ζύμωση μετατρέποντας το μηλικό 
οξύ του γλεύκους σε αιθανόλη. Η μείωση της οξύτητας μέσω της μηλο-

Στέλεχος Αρωματική 
ομάδα

Υπολειμματικά 
σάκχαρα (g/l)

Candida PS PN2 Λουλούδια/ 
γλυκά αρώματα 143.4

Citeromyces CHLI 14 Αρώματα 
ζύμωσης 76.1

Debaryomyces CARHP5 Αποξηραμένα 
φρούτα 133.3

Hanseniaspora  SB1 MP3 Πυρηνόκαρπα/ 
τροπικά φρούτα 74.0

Hanseniaspora Carli 3C 1 Τροπικά φρούτα 21.5
Hanseniaspora SB2 MP1 Πυρηνόκαρπα 9.7

Hanseniaspora MALI66N 1 Γλυκά αρώματα 21.1

Hyphopichia PS MG7 Μαγειρεμένα 
φρούτα 84.2

Hyphopichia CS AN2 Γλυκά αρώματα 130.3

Lachancea PNLI 29 Αρώματα 
ζύμωσης 77.8

Metschnikowia ML CB1 Γλυκά αρώματα 75.4
Metschnikowia PN CB1 Γλυκά αρώματα 85.8
Metschnikowia PS MG4 Τροπικά φρούτα 102.4
Metschnikowia PS MG2 Πυρηνόκαρπα 75.1
Metschnikowia SB3 MP5 Γλυκά αρώματα 142.2

Pichia SB2 MP5 Τροπικά φρούτα 
/ Μούρα 125.6

Pichia SB2 MP6 Τροπικά φρούτα 136.1
Rhodotorula M8 AN8 Λουλούδια 146.7

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 ↑ 
Αξιολόγηση της οργανοληπτικής αίσθησης και των υπολειμματικών σακχάρων  
(Carla Jara et al., 2016)

↑ ΕΙΚΟΝΑ 1 
Είδη ζυμομυκήτων σε γλεύκη με ταυτόχρονο (Α) ή διαδοχικό εμβολιασμό με H. 

vineae CECT 1471 και S.cerevisiae T73 (Fernando Viana et al., 2011)
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αλκοολικής ζύμωσης είναι ζητούμενο σε οίνους που προέρχο-
νται από ψυχρά κλίματα (Iris Loira et al., 2015).

2.1.10. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ
PICHIA FERMENTANS / S. CEREVISIAE

Οι μεικτές καλλιέργειες Pichia fermentans και S. cerevisiae 
παράγουν λιγότερο οξικό οξύ από ότι η καθαρή καλλιέργεια του 
S. cerevisiae. Η μείωση στο οξικό οξύ συνοδεύεται από αύξηση 
στις αρωματικές ενώσεις, με κυριότερες τον οξικό αιθυλεστέρα, 
την 1-προπανόλη, την βουτανόλη, την 1-εξανόλη, τον καπρυλικό 
αιθυλεστέρα, την 2,3-βουτανοδιόλη, την 2-φαινυλαιθανολη και 
τη γλυκερόλη (Beatriz Padilla et al., 2016). 

2.1.11. ΜΕΙΚΤΗ ΖΥΜΩΣΗ 
LACHANCEA THERMOTOLERANS / S. CEREVISIAE

Η διαδοχική ζύμωση του L. thermotolerans και του S. 
cerevisiae έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερη οξύτητα, υψηλότερες 
συγκεντρώσεις γαλακτικού αιθυλεστέρα, 2-φαινυλαιθανόλης, 
οξικού φαινυλαιθυλεστέρα και μη παραγωγή ανεπιθύμητων 
πτητικών ενώσεων. Η καλύτερη στιγμή για τον εμβολιασμό του 

S. cerevisiae ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα είναι 24 ώρες 
μετά τον αρχικό εμβολιασμό (Eren Kemal Balikci et al., 2016).

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ορισμένα NS στελέχη όπως τα Torulaspora, Candida, 
Zygosaccharomyces σε συνδυασμό με τον S. cerevisiae έχουν την ικανό-
τητα να μειώνουν την συγκέντρωση αρνητικών οργανοληπτικών δεικτών 
στον οίνο, όπως της πτητικής οξύτητας. Επίσης κάποια άλλα στελέχη όπως 
τα Metschnikowia, Hanseniaspora, Kluyveromyces, Issatchenkia, Pichia κ.α. 
παράγουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις αρωματικών ενώσεων. Αν σε αυτές τις 
παραμέτρους προστεθεί και η μικρή μείωσης της αιθανόλης που μπορεί να 
ισοσταθμίσει την αύξηση των αρχικών σακχάρων λόγω της κλιματικής αλλα-
γής, η χρήση των NS ζυμομυκήτων φαντάζει αρκετά ελκυστική. Η κατανόηση 
των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων που μπορούν να ευνοήσουν την 
επιβίωση των συγκεκριμένων στελεχών, μαζί με την περαιτέρω διερεύνηση 
των μεταβολικών τους οδών σε μεικτές ζυμώσεις, μπορεί να οδηγήσει την επι-
στήμη της οινολογίας σε οίνους με ξεχωριστή ταυτότητα και υψηλή ποιότητα. ●

Η ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΣΤΟ:
www.oinologia.gr / issue60
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ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ  ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ...

Εδώ και 29 συναπτά χρόνια 
η Οινολογία έχει αφιερώσει ένα 
μεγάλο κομμάτι της θεματολο-
γίας της στην ενημέρωση του 
κοινού της για τις πλέον σύγ-
χρονες αμπελουργικές και οινο-
λογικές τάσεις ανά τον κόσμο. 
Συνεχίζοντας στον ίδιο δρόμο 
και προσπαθώντας να πάμε ένα 
βήμα ακόμα μακρύτερα, ερευ-
νήσαμε στο μέτρο των δυνα-
τοτήτων μας, τις τελευταίες 
δημοσιεύσεις στα επιστημονικά 
περιοδικά, επιλέξαμε (δυστυχώς 
μέσα από το πρίσμα της υποκει-
μενικότητας μας) κάποιες από 
αυτές και ακολούθως τις παρου-
σιάζουμε επιγραμματικά. Από 
το πλήθος των περιοδικών στα 
οποία μπορούν να δημοσιευτούν 
θέματα που άπτονται της οινο-
λογίας και της αμπελουργίας 
παρουσιάζονται μόνο άρθρα στα 
οποία οι αναγνώστες έχουν ελεύ-
θερη πρόσβαση. Γνωρίζουμε ότι 
ένα μεγάλο μέρος των ερευνών 
δε βρίσκει ποτέ το δρόμο προς 
την εφαρμογή. Όμως πιστεύ-
ουμε ότι μέσα σε αυτές τις δημο-
σιεύσεις κρύβονται οι επόμενες 
μελλοντικές καινοτομίες, αλλά 
και η κατανόηση των τωρινών 
μας σφαλμάτων, που μόνο μέσω 
της έρευνας και της αναζήτησης 
θα καταφέρουμε να επαναπροσ-
διορίσουμε.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ
 MSC ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Α 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ. 

(Biodiversity of Oenological Lactic Acid Bacteria: Species-and Strain-Dependent 
Plus / Minus Effects on Wine Quality and Safety)

Συγγραφείς: Vittorio Capozzi, Maria Tufariello, Nicola De Simone, 
Mariagiovanna Fragasso and Francesco Grieco
Περιοδικό: Fermentation
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Η συγκεκριμένη δημοσίευση, αποτελεί μια βιβλιογραφική ανασκόπηση του 
ρόλου των γαλακτικών βακτηρίων (LAB) στην οινοποίηση, ενσωματώνοντας 
σε αυτή και τις τελευταίες εξελίξεις. Τα γαλακτικά βακτήρια δεν επιτελούν μόνο 
τη μετατροπή του μηλικού οξέως σε γαλακτικό, αλλά μπορούν να απελευθερώ-
σουν και πτητικές αρωματικές ενώσεις (π.χ. εστέρες, πτητικές θειόλες, μονο-
τερπένια) κατά τη μηλογαλακτική ζύμωση, να δράσουν προστατευτικά, αλλά 
και να μειώσουν την ποσότητα κάποιων ανεπιθύμητων ενώσεων. Από την 
άλλη μπορούν να επηρεάσουν και αρνητικά τον οργανοληπτικό χαρακτήρα του 
οίνου, αλλά και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών με την παρα-
γωγή κάτω από ορισμένες συνθήκες, επιβλαβών ενώσεων. Μεγάλο μέρος 
αυτής της θετικής ή αρνητικής επίδρασης στον οίνο εξαρτάται από το είδος και 
το στέλεχος. Αναλυτικά η δημοσίευση επικεντρώνεται:

● Στη βιοποικιλότητα των LAB στον οίνο
● Στις επιπτώσεις του περιβάλλοντος  του οίνου στον μεταβολισμό των LAB
● Στο θετικό αντίκτυπο της MLF (μηλογαλακτικής ζύμωσης) στον οργανολη-

πτικό χαρακτήρα του οίνου, στην προστασία που παρέχει και στη μείωση 
ανεπιθύμητων ενώσεων

● Στον αρνητικό αντίκτυπο της MLF με την παραγωγή ανεπιθύμητων ενώσεων 
αλλά και επικινδύνων για την υγεία.

● Στις νέες τεχνικές εμβολιασμού για την ενίσχυση της επίδρασης των LAB 
στον οίνο

Στο τελευταίο κομμάτι της έρευνας, αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον έχει η πρόταση 
του ταυτόχρονου εμβολιασμού LAB και ζυμομυκήτων στην αρχή της ζύμωσης, 
με ταυτόχρονη εξέλιξη της αλκοολικής (AF) και της μηλογαλακτικής ζύμωσης. 
Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση της MLF αλλά και μείωση της πτητικής οξύτητας και της 
παραγωγής βιογενών αμινών. Μια επίσης ενδιαφέρουσα πρόταση, είναι και 
αυτή της χρήσης ακινητοποιημένων LAB. 

Β 
Η «ΒΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 
ΘΕΙΩΔΟΥΣ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΟΙΝΩΝ.

(Bio-Protection as an Alternative to Sulphites: Impact on Chemical and Microbial 
Characteristics of Red Wines).

Συγγραφείς: Scott Simonin, Chloé Roullier-Gall, Jordi Ballester, Philippe 
Schmitt-Kopplin, Beatriz Quintanilla-Casas, Stefania Vichi, Dominique Peyron, 
Hervé Alexandre and Raphaëlle Tourdot-Maréchal

* Τις παραπομπές για να 
διαβάσετε ολόκληρες τις έρευνες 

μπορείτε να τις βρείτε στο : 

www.oinologiagr/issue60



C 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. 

(Pesticide Residues and Their Metabolites in Grapes and 
Wines from Conventional and Organic Farming System)

Συγγραφείς: Dana Schusterova, Jana Hajslova, Vladimir 
Kocourek and Jana Pulkrabova
Περιοδικό: Foods
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Αυτή η δημοσίευση παρουσιάζει τα αποτελέσματα από 
τις αναλύσεις των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων και 
των μεταβολιτών τους, σε σταφύλια και οίνους που έχουν 
καλλιεργηθεί και συμβατικά και βιολογικά. Τα πιο συχνά 
ανιχνευόμενα υπολείμματα προέρχονται από μυκητο-
κτόνα και εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνται ευρέως 
στη συμβατική καλλιέργεια. Τα στοιχεία της έκθεσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 δείχνουν ότι υπολείμ-
ματα φυτοφαρμάκων ανιχνεύτηκαν σε περισσότερο από 
το 86% των σταφυλιών. Για τον έλεγχο των μεταβολιτών 
των φυτοφαρμάκων χρησιμοποιήθηκε μια  πρόσφατη 
διευρυμένη βάση δεδομένων. Τα αποτέλεσμα έδειξαν 
ότι ενώ αρκετά δείγματα δεν περιείχαν ποσοτικοποιη-
μένα υπολείμματα φυτοφαρμάκων που να περιέχουν τη 
μητρική δραστική ουσία, (ή ήταν κάτω από το όριο ποσο-
τικοποίησης των 0,01 mg/kg), η παρουσία των μεταβο-
λιτών ανιχνεύτηκε ευρέως. Σημαντικό εύρημα είναι ότι 
στη συγκεκριμένη μελέτη, στο 15% των δειγμάτων, που 
προερχόντουσαν από αμπέλια που καλλιεργήθηκαν με τις 

Περιοδικό: Frontiers in Microbiology
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16 Ιουνίου 2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Τα τελευταία χρόνια έχουνε γίνει πολλές προσπάθειες αντι-
κατάστασης της χρήσης του θειώδους στον οίνο. Στη συγκε-
κριμένη δημοσίευση ερευνάται η προστασία που μπορεί να 
αποφέρει η  προσθήκη μικροοργανισμών στο γλεύκος, πριν ξεκινή-
σει η ζύμωση. Το στέλεχος που εξετάστηκε είναι ο Metschnikowia 
pulcherrima, ένας non Saccharomyces ζυμομύκητας που απαντά-
ται πολύ συχνά στο φλοιό των  σταφυλιών. Η έρευνα κατέγραψε 
τις χημικές και μικροβιολογικές επιδράσεις του εμβολιασμού του 
στελέχους Metschnikowia pulcherrima σε κανονικές συνθήκες 
οινοποίησης σε  τρία οινοποιεία, ως εναλλακτική λύση της προ-
σθήκης θειώδους. Τα αποτελέσματα επηρεάζονται από τους μηχα-
νισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιθαγενών ζυμομυκήτων και 
του «βιοπροστατευτικού» στελέχους, του ανταγωνισμού για θρε-
πτικά συστατικά και της παραγωγής τοξινών ή άλλων ανασταλ-
τικών ενώσεων από τους μικροοργανισμούς. Ο M. Pulcherrima 
έχει αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να αναστείλει την ανάπτυξη του 
Brettanomyces bruxellensis υπό εργαστηριακές συνθήκες αλλά και 
να περιορίσει την ανάπτυξη οξικών βακτηρίων. Στο ερευνητικό κομ-
μάτι εξετάστηκαν:

● Ο πληθυσμός των μικροοργανισμών
● Η ολική συγκέντρωση των προανθοκυανιδινών, των ανθοκυα-

νών και ο μέσος βαθμός πολυμερισμού τους
● Οι πτητικές ενώσεις
● Το μεταβολομικό προφίλ
● Το οργανοληπτικό προφίλ 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσθήκη του M.pulcherrima για 
«βιοπροστασία» του οίνου σε πρώιμο στάδιο, δεν άλλαξε την 
τελική φαινολική σύσταση των οίνων. Αντίθετα οι «βιοπροστατευ-
μένοι» οίνοι είχαν διαφορετικές μεταβολομικές υπογραφές από τα 
θειωμένα γλεύκη.
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αρχές της βιολογικής αμπελουργίας, ανιχνεύθηκαν ποσο-
τικά μετρήσιμα υπολείμματα ή οι μεταβολίτες τους. Αυτά 
τα δείγματα που έχουν δηλωθεί ως βιολογικά, θα πέρνα-
γαν χωρίς αμφιβολία έναν έλεγχο ρουτίνας για ανίχνευση 
υπολειμμάτων. Ο συνδυασμός της ανάλυσης μητρικών 
φυτοφαρμάκων και των μεταβολιτών τους μπορεί να 
αποτελέσει μια μέθοδο που να εντοπίζει το ιστορικό εφαρ-
μογής των φυτοφαρμάκων σε διάφορες καλλιέργειες. 
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποδεικτικό 
εφαρμογών, μη επιτρεπτών φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων στη βιολογική γεωργία.

D 
ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡ-
ΓΕΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡ-
ΓΙΑ (1). ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΠΕ-
ΛΩΝΑ.

(Cover crops in viticulture. A systematic review (1): Implications 
on soil characteristics and biodiversity in vineyard). 

Συγγραφείς: Javier Abad, Iranzu Hermoso de Mendoza, 
Diana Marín, Luis Orcaray and Luis Gonzaga Santesteban
Περιοδικό: OENO One
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Αυτή η δημοσίευση αποτελεί μια ανασκόπηση των ερευνών 
των τελευταίων 20 χρόνων που αφορούν τη χρήση φυτών 
εδαφοκάλυψης για του αμπελώνες, εστιάζοντας στα χαρα-
κτηριστικά του εδάφους (θρεπτικά συστατικά, περιεκτικό-
τητα σε οργανικό άνθρακα, δομή, διάβρωση) αλλά και σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η βιοποικιλότητα και οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα αποτελέσματα που 
συλλέχθηκαν από τις επιμέρους δημοσιεύσεις επιβεβαίωσαν 
ότι η χρήση φυτών εδαφοκάλυψης αυξάνει την περιεκτικότητα 
του εδάφους σε οργανικό άνθρακα (SOC), βελτιώνει τη διή-
θηση των υδάτων, μειώνει την διάβρωση και το αποτύπωμα 
του άνθρακα. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό των φυτών εδα-
φοκάλυψης με τα πρέμνα για τα θρεπτικά συστατικά, φαίνε-
ται ότι δεν είναι σημαντικός. Εάν τα φυτά εδαφοκάλυψης που 
επιλεγούν είναι της οικογένειας των όσπριων (Fabaceae) 
θα αυξηθεί το άζωτο του εδάφους, αν και δε θα βρίσκεται σε 
μορφή που είναι άμεσα διαθέσιμη για τα πρέμνα. Η χρήση 
των φυτών εδαφοκάλυψης στην αμπελουργία αυξάνεται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, ακόμα και σε περιοχές που η χρήση τους 
στο παρελθόν ήταν περιορισμένη λόγω έλλειψης βροχοπτώ-
σεων. Τα προαναφερθέντα φυτά μπορεί να είναι αυτοφυή 
ή και να σπαρθούν. Επίσης μπορεί να είναι ετήσια ή πολυ-
ετή. Τέλος η βιοποικιλότητα και η εδαφική δραστηριότητα 
αυξάνεται, καθώς στις έρευνες που έγιναν καταμετρήθηκαν 
μεγαλύτεροι πληθυσμοί αρθροπόδων, πτηνών και μικρών 

θηλαστικών. Το δεύτερο μέρος της έρευνας αναλύει τις επι-
πτώσεις της καλλιέργειας φυτών εδαφοκάλυψης στην από-
δοση του αμπελώνα.

E 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΑΠΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΣΕ ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ.

(Grape Berry Secondary Metabolites and Their Modulation 
by Abiotic Factors in a Climate Change Scenario–A Review)

Συγγραφείς: Markus Rienth, Nicolas Vigneron, Philippe 
Darriet, Crystal Sweetman, Crista Burbidge, Claudio Bonghi, 
Robert Peter Walker, Franco Famiani and Simone Diego 
Castellarin
Περιοδικό: Frontiers in plant science
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22 Μαρτίου 2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Σε αυτή τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναλύεται διεξο-
δικά η μεταβολή, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, 
των κυριότερων αβιοτικών παραγόντων (θερμοκρασία, 
νερό, ηλιακή ακτινοβολία, συγκέντρωση CO2 στην 
ατμόσφαιρα). Αυτοί οι αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν 
τη σύνθεση και την αποικοδόμηση των πρωτογενών 
(σάκχαρα, αμινοξέα, οργανικά οξέα, κ.λ.π.) και δευτε-
ρογενών μεταβολιτών (φαινολικές και πτητικές αρωμα-
τικές ενώσεις και οι πρόδρομες ενώσεις τους) είτε άμεσα 
μέσω της αλλαγής των οδών βιοσύνθεσης τους, είτε 
έμμεσα μέσω των επιπτώσεων τους στη φυσιολογία και 
τη φαινολογία της αμπέλου. Οι προβλέψεις διαφορετικών 
συγγραφέων προέβλεπαν ότι η κατάλληλη για αμπελουρ-
γία γη, θα μειωθεί από 25% - 73% στις κύριες περιοχές 
καλλιέργειας της στο μέλλον. Το ποσοστό αυτό δε συνυ-
πολογίζει την ικανότητα των ποικιλιών να προσαρμο-
στούν στην αλλαγή του κλίματος. Πιο πρόσφατες μελέτες 
προβλέπουν ότι εάν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα κλιμα-
τικά σενάρια, το 85% των τωρινών αμπελουργικών περι-
οχών θα καταστεί ακατάλληλο για την αμπελουργία στα 
τέλη του 21ου αιώνα. Για να εφαρμοστούν αμπελουργι-
κές στρατηγικές μετριασμού των επιπτώσεων, χρειάζεται 
γνώση του πώς οι αβιοτικοί παράγοντες, επηρεάζουν την 
ποιότητα των σταφυλιών. Πολλές αμπελοκομικές τεχνικές 
που θεωρούνταν απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιό-
τητας, όπως π.χ. το ξεφύλλισμα θα πρέπει να επανεξετα-
στούν σε διαφορετικές συνθήκες. Περισσότερες μελέτες 
θα χρειαστούν και για το πώς η συγκέντρωση CO2 στην 
ατμόσφαιρα επηρεάζει τον μεταβολισμό των ραγών αλλά 
και το πώς αλληλεπιδρά σε συνδυασμό με διάφορες συν-
θήκες αβιοτικού στρες όπως η αυξημένη θερμοκρασία και 
η ξηρασία. 

MIA ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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«ΕΞΗΝΤΑ 

ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΥΓΟΣ» 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ

Παρουσιάζει : Γ
ιώργος Βέκιος

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον κο Γιάννη Μπουτάρη όταν εργά-

στηκα στην εταιρεία Ι. Μπουτάρης & Υιός, στα τελευταία χρόνια της 

δεκαετία του ‘80 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ‘90. Ο Γιάννης, όπως τον 

αποκαλούσαμε, ήταν η άλλη εικόνα του εργοδότη, αυτή του συναδέλφου και 

οραματιστή. Συνεργαστήκαμε σε μια από τις καλύτερες περιόδους της εταιρίας. 

Θυμάμαι το ξεκίνημα του οινοποιείου της Σαντορίνης… Από το μηδέν, έγινε το πρό-

τυπο για πολλά που ακολούθησαν με το επισκέψιμο μέρος του και τη θόλο.

Ο Γιάννης ακολούθησε το όραμά του και ήρθε σε σύγκρουση με άτομα και κατεστημέ-

νες ιδέες, αλλά είμαι σίγουρος, ποτέ δεν κινήθηκε από ταπεινά κίνητρα αλλά από την 

επιθυμία να προσφέρει είτε
 μέσα από τη συμμετοχή του στον Σ.Ε.Ο., είτε 

μέσα από 

τη θέση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης ή και σε άλλες δραστηριότητες.

Στο τέλος του 2020 εκδόθηκε το βιβλίο – αυτοβιογραφία του με τίτλο «Γιάν-

νης Μπουτάρης, εξήντα χρόνια τρύγος» (Εκδόσεις Πατάκη). Αν και 

είναι μια αυτοβιογραφία ανάμεσα στις προσωπικές πληροφορίες, θα 

δούμε επίσης τα τελευταία εξήντα χρόνια της ελληνικής οινοποι-

ίας. Και σίγουρα δεν έχουμε συχνά την ευκαιρία να βλέπουμε 

αυτή την περίοδο, έστω και αν αυτό γίνεται μέσα από τα 

μάτια ενός προσώπου. Διαβάστε το με ανοι-

χτά τα «μάτια» της καρδιάς.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΦΥΤΕΥΟΥΜΕ ΔΕΝΔΡΑ

Στο Chateau Lagrange στην περιοχή του Saint-Julien (Medoc) 
θέλησαν να διαπιστώσουν με ποιο τρόπο θα βελτιώσουν ή επα-
ναφέρουν την βιοποικιλότητα στον αμπελώνα τους εκτάσεως 118 
εκταρίων (επί συνόλου 167 της διαθέσιμης έκτασης, περιλαμβά-
νονται και εκτάσεις αγρών, δασών κ.α.). Για τους υπεύθυνους 
γεννήθηκε το ερώτημα αν είναι αρκετό να φυτέψουν δένδρα, για 
να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς δεν έχουν εικόνα για 
τις επιπτώσεις αυτής της παρέμβασης. Για τον σκοπό αυτό απευ-
θύνθηκαν σε εξειδικευμένη μελετητική εταιρεία, η οποία για ένα 
διάστημα 3 ημερών τον Ιούνιο του 2020, συνέλεξε στοιχεία από 
τον αμπελώνα.

Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις βρέθηκε ότι 64 είδη φυτών, 54 είδη 
πτηνών, αμφίβια, θηλαστικά και ερπετά, βρίσκουν καταφύγιο στα 
εδάφη του Chateau αλλά και στην κοντινή παραποτάμια έκταση. 

Οι προτάσεις που κατατέθηκαν από την ερευνητική εταιρεία, είναι 
να δημιουργηθούν φράχτες με φυτά της περιοχής για να σχηματι-
στούν διάδρομοι, μεμονωμένα δένδρα για να σπάσει η μονοτονία 
της μονοκαλλιέργειας και μικρές ομάδες δένδρων 7 - 8 σε διάφορα 
σημεία, για να αποτελούν «γέφυρες» για τα αρπακτικά πτηνά.

Επίσης σημαντικό κρίθηκε, 
να ελαχιστοποιηθεί η 
καλλιέργεια του 

εδάφους με βαριά οχήματα και - αν είναι δυνατόν - αυτή να γίνεται 
επιφανειακά. Τέλος, η συνεχής διατήρηση καθαρών των περιφε-
ρειακών δρόμων, συχνά και με αυστηρά κριτήρια, φάνηκε ότι δεν 
συνεισφέρει θετικά στην βιοποικιλότητα. Προτάθηκε να γίνεται 
λιγότερο συχνά και όχι τόσο αυστηρά.

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΜΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΚΡΕΜΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ 

Σε μια ασυνήθιστη πρακτική έχει καταφύγει ένας αμπελουρ-
γός στην Ελβετία προκειμένου να προστατεύσει την παραγωγή 
του από την εκδήλωση του περονόσπορου. Εδώ και 2 χρόνια 
ραντίζει ένα τμήμα του αμπελώνα του με γάλα ως προληπτική 
πρακτική κατά της ασθένειας. Ξεκίνησε να το κάνει όταν σε μια 
έκθεση, συζητώντας με έναν Ιταλό αμπελουργό, πληροφορήθηκε 
ότι και αυτός για πάνω από μια επταετία είχε αντικαταστήσει τα 
ραντίσματα του χαλκού με γάλα σε δόση 8 λίτρα για κάθε εκτάριο 
αμπελώνα. 

Στις πρώτες του παρεμβάσεις χρησιμοποίησε μια χειροκίνητη 
ραντιστήρα και πέρασε 2,5 στρέμματα από τις δύο πλευρές. Προ-
κειμένου να αντιμετωπίσει προληπτικά τον περονόσπορο επανέ-
λαβε 10 φορές το ράντισμα ακολουθώντας τον ρυθμό ανάπτυξης 
του αμπελιού και των βροχοπτώσεων.

Η επέμβαση αυτή δεν τον διέψευσε αφού, όπως διαπίστωσε σε 
διπλανό αμπελοτεμάχιο, το γάλα έδωσε καλύτερα αποτελέ-

σματα σε σχέση με τον χαλκό.

Για το 2021 έχει αποφασίσει να επεκτείνει την πρακτική 
αυτή σε 2,8 εκτάρια αμπελώνα, όπου φιλοξενούνται 

οι ποικιλίες Chasselas και Pinot Noir, ενώ την προ-
σπάθειά του θα παρακολουθήσουν και ελέγξουν 
ερευνητές του τοπικού  κρατικού σταθμού.

* Πηγές : www.oinologia.gr/ issue60



2B FermControl (2B) με έδρα το Brei-
sach του Ρήνου στη Γερμανία είναι 

πλέον παγκόσμια αναγνωρισμένη ως ει-
δική στην ανάπτυξη και παραγωγή ενερ-
γών ζυμών, βακτηρίων και άλλων 
οινολογικών προϊόντων- λύσεων σε κα-
θαρή, φυσική μορφή για την παραγωγή 
οίνων προστιθέμενης αξίας (premium 
wines). 
Από το 2003, η 2B έχει αφιερωθεί στην 
αρχή της ελάχιστης  παρέμβασης (mini-
mum intervention)  στους οίνους τόσο- 
όσο χρειάζεται, όσο το δυνατόν λιγό-
τερο. 
Η γκάμα της εταιρείας επικεντρώνεται 
σε βιολογικά προϊόντα (EC Organic cer-
tified) τελείως απαλλαγμένα από πετρο-
χημικά  ή συντηρητικά. Ο κατάλογός 
των προϊόντων περιλαμβάνει 100 % ορ-
γανικά υλικά, εναλλακτικές λύσεις φιλι-
κές προς το περιβάλλον χωρίς της 
χρήση PVPP ή  μικροπλαστικών. Η εται-
ρεία προωθεί επίσης την πλήρη απο-
φυγή προϊόντων ως αποτέλεσμα 
γενετικής μηχανικής και τεχνικών υβρι-
δισμού (Hybrids). 
Η αποστολή της 2B είναι να βοηθήσει 
τους οινοπαραγωγούς στο  να δώσουν 
έμφαση στα εγγενή οργανοληπτικά  χα-
ρακτηριστικά  των ποικιλιών των σταφυ-
λιών τους και ειδικά στο terroir τους. 
Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της μει-
ωμένης χρήσης προσθέτων και της στο-
χευμένης αξιοποίησης των ίδιων των 
εργαλείων της φύσης. 
Την ίδια στιγμή τα συμβατικά πρόσθετα 
μειώνονται ή εξαλείφονται. Όπως ται-

ριάζει στο σύνθημα της  2B: "LESS IS 
MORE". Αυτή η προσέγγιση της “ελάχι-
στης παρέμβασης”  έχει αποκτήσει ευ-
ρεία αποδοχή από γνωστά οινοποιεία- 
κτήματα, τα οποία ακολουθούν τις 
αρχές της βιολογικής οινοποίησης, 
τόσο για ηθικούς όσο και για ποιοτικούς 
λόγους. Αυτοί οι οινοποιοί βασίζονται 
στην αποτελεσματικότητα των προ-
ϊόντων χωρίς πρόσθετα από την 2B. 
 
 
Προϊόντα-Λύσεις ζύμωσης για  
μια βιώσιμη οινοποίηση 
 
Η σειρά ζυμών VitiFerm™ BIO περιλαμ-
βάνει την τέλεια λύση ζύμης για κάθε 
ποικιλία σταφυλιού. Κάθε στέλεχος 
ζύμης έχει προσεκτικά  επιλεγεί από ένα 
βιοδυναμικό περιβάλλον και έχει παρα-
χθεί πλήρως βιολογικά πιστοποιημένο  
απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα ή χη-
μικά. Όλα τα στελέχη έχουν επιλεγεί με 
γνώμονα την  ενίσχυση των ποικιλιακών 
χαρακτηριστικών  και του terroir των ποι-
κιλιών σταφυλιών και προσφέρουν έναν 
μοναδικό συνδυασμό υψηλής ασφά-
λειας ζύμωσης και φυσικής γεύσης. 
Το ClearUp BIO είναι μια λύση βασι-
σμένη σε κυτταρικά τοιχώματα ζυμών 
υψηλής καθαρότητας. Η ευρεία γκάμα 
εφαρμογών περιλαμβάνει την υποκατά-
σταση του PVPP (μικροπλαστικά) ή 
άλλων κολλαριστικών/διαυγαστικών 
ζωικής προέλευσης  ή  προϊόντων βασι-
σμένα στο πυρίτιο. Η ευρεία εφαρμογή 
του περιλαμβάνει εξειδικευμένες δρά-

σεις όπως την επιλεκτική απομάκρυνση 
των ανεπιθύμητων ουσιών ως σήμερα 
που ήταν πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν 
από το γλεύκος ή το κρασί. Το ClearUp 
BIO δεσμεύει έναν αριθμό υπολειμμά-
των φυτοφαρμάκων και μυκοτοξινών, 
τα οποία  δρουν ανασταλτικά πάνω στις 
ζύμες. Μπορεί να μειώσει το περιεχό-
μενο των πτητικών φαινολών οσμές 
βρεττανομύκητα ( Brett-smell) σε σημα-
ντικό βαθμό. 
Το RePrise™ BIO είναι προϊόν βασι-
σμένο σε ανενεργές ζύμες (inactivated 
yeasts), ειδικά σχεδιασμένο για χρήση 
μετά την αλκοολική ζύμωση με εξαιρε-
τικά αποτελέσματα στην πρόληψη της 
πρόωρης γήρανσης ή και ακόμα  και για 
τη θεραπεία των γερασμένων οίνων.  
Το ViniComplex™ XS είναι ένας υψηλής 
καθαρότητας πολυσακχαρίτης προ-
ερχόμενο από υψηλής καθαρότητας 
κύτταρα ζυμών. Ειδικές διαδικασίες 
εξαγωγής και καθαρισμού διασφαλί-
ζουν την καθαρότητα αυτών των πολυ-
σακχαριτών, οι οποίες  του επιτρέπουν 
μια σειρά εφαρμογών στην οινοποίηση. 
Το ViniComplex™ XS ενισχύει την δομή 
και την αίσθηση στο στόμα  με φυσικό 
τρόπο. Επιπλέον, βοηθά στη σταθερο-
ποίηση των χρωστικών ουσιών (Antho-
cyanin) στο κρασί, οδηγώντας έτσι σε 
καλύτερη χρωματική σταθερότητα του 
προϊόντος. 
 
www.2BFermControl.com 
 

H

Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή 
Με την 2B FermControl όσο λιγότερα  
τόσο το καλύτερο “less is more”   

Τα προϊόντα 2B αντιπροσωπεύονται με υπερηφάνεια 
αποκλειστικά στην  Ελλάδα από την   
ΑΦΡΟΔΙΤΗ Ν ΚΥΡΙΑΚΟΥ – ΟΙΝΟΑΝΑΛΥΣΗ 
 
Για να παραγγείλετε τα προϊόντα της 2B στην  
Ελλάδα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.oinoanalysis.gr 
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Η 2B FermControl (2B) με έδρα το 
Breisach του Ρήνου στη Γερμανία είναι 

πλέον παγκόσμια αναγνωρισμένη ως ειδική 
στην ανάπτυξη και παραγωγή ενεργών 
ζυμών, βακτηρίων και άλλων οινολογικών 
προϊόντων - λύσεων σε καθαρή, φυσική 
μορφή για την παραγωγή οίνων προστιθέμε-
νης αξίας (premium wines). 

Από το 2003, η 2B έχει αφιερωθεί στην 
αρχή της ελάχιστης παρέμβασης (minimum 
intervention) στους οίνους τόσο - όσο χρειάζε-
ται, όσο το δυνατόν λιγότερο. 

Η γκάμα της εταιρείας επικεντρώνεται σε 
βιολογικά προϊόντα (EC Organic certified) 
τελείως απαλλαγμένα από πετροχημικά ή 
συντηρητικά. Ο κατάλογός των προϊόντων 
περιλαμβάνει 100% οργανικά υλικά, εναλ-
λακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον 
χωρίς της χρήση PVPP ή μικροπλαστικών. Η 
εταιρεία προωθεί επίσης την πλήρη αποφυγή 
προϊόντων ως αποτέλεσμα γενετικής μηχανι-
κής και τεχνικών υβριδισμού (Hybrids). 

Η αποστολή της 2B είναι να βοηθήσει τους 
οινοπαραγωγούς στο να δώσουν έμφαση 
στα εγγενή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
των ποικιλιών των σταφυλιών τους και ειδικά 
στο terroir τους. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω 
της μειωμένης χρήσης προσθέτων και της 
στοχευμένης αξιοποίησης των ίδιων των 
εργαλείων της φύσης. www.2BFermControl.com 

Ήρθε η ώρα για μια αλλαγή
ΜΕ ΤΗΝ 2B FERMCONTROL ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ 
ΤΟΣΟ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ “LESS IS MORE”

Την ίδια στιγμή τα συμβατικά πρόσθετα μει-
ώνονται ή εξαλείφονται. Όπως ταιριάζει στο 
σύνθημα της 2B: «LESS IS MORE». Αυτή 
η προσέγγιση της “ελάχιστης παρέμβασης” 
έχει αποκτήσει ευρεία αποδοχή από γνωστά 
οινοποιεία - κτήματα, τα οποία ακολουθούν τις 
αρχές της βιολογικής οινοποίησης, τόσο για 
ηθικούς όσο και για ποιοτικούς λόγους. Αυτοί οι 
οινοποιοί βασίζονται στην αποτελεσματικότητα 
των προϊόντων χωρίς πρόσθετα από την 2B. 

Προϊόντα - Λύσεις ζύμωσης για 
μια βιώσιμη οινοποίηση 

Η σειρά ζυμών VitiFerm™ BIO περιλαμβάνει 
την τέλεια λύση ζύμης για κάθε ποικιλία σταφυ-
λιού. Κάθε στέλεχος ζύμης έχει προσεκτικά επι-
λεγεί από ένα βιοδυναμικό περιβάλλον και έχει 
παραχθεί πλήρως βιολογικά πιστοποιημένο 
απαλλαγμένο από αλλεργιογόνα ή χημικά. Όλα 
τα στελέχη έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ενί-
σχυση των ποικιλιακών χαρακτηριστικών και 
του terroir των ποικιλιών σταφυλιών και προ-
σφέρουν έναν μοναδικό συνδυασμό υψηλής 
ασφάλειας ζύμωσης και φυσικής γεύσης. 

Το ClearUp BIO είναι μια λύση βασισμένη 
σε κυτταρικά τοιχώματα ζυμών υψηλής 
καθαρότητας. Η ευρεία γκάμα εφαρμογών 
περιλαμβάνει την υποκατάσταση του PVPP 
(μικροπλαστικά) ή άλλων κολλαριστικών /
διαυγαστικών ζωικής προέλευσης ή προϊό-
ντων βασισμένα στο πυρίτιο. Η ευρεία εφαρ-

μογή του περιλαμβάνει εξειδικευμένες δράσεις 
όπως την επιλεκτική απομάκρυνση των ανε-
πιθύμητων ουσιών ως σήμερα που ήταν πολύ 
δύσκολο να αφαιρεθούν από το γλεύκος ή το 
κρασί. Το ClearUp BIO δεσμεύει έναν αριθμό 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μυκοτοξι-
νών, τα οποία δρουν ανασταλτικά πάνω στις 
ζύμες. Μπορεί να μειώσει το περιεχόμενο των 
πτητικών φαινολών οσμές βρεττανομύκητα 
(Brett-smell) σε σημαντικό βαθμό. 

Το RePrise™ BIO είναι προϊόν βασισμένο σε 
ανενεργές ζύμες (inactivated yeasts), ειδικά 
σχεδιασμένο για χρήση μετά την αλκοολική 
ζύμωση με εξαιρετικά αποτελέσματα στην πρό-
ληψη της πρόωρης γήρανσης ή και ακόμα και 
για τη θεραπεία των γερασμένων οίνων. 

Το ViniComplex™ XS είναι ένας υψηλής 
καθαρότητας πολυσακχαρίτης προερχόμενο 
από υψηλής καθαρότητας κύτταρα ζυμών. 
Ειδικές διαδικασίες εξαγωγής και καθαρι-
σμού διασφαλίζουν την καθαρότητα αυτών 
των πολυσακχαριτών, οι οποίες του επιτρέ-
πουν μια σειρά εφαρμογών στην οινοποίηση. 
Το ViniComplex™ XS ενισχύει την δομή και 
την αίσθηση στο στόμα με φυσικό τρόπο. 
Επιπλέον, βοηθά στη σταθεροποίηση των 
χρωστικών ουσιών (Anthocyanin) στο κρασί, 
οδηγώντας έτσι σε καλύτερη χρωματική στα-
θερότητα του προϊόντος. 
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Η ENARTIS 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗ HIDEKI ® : ΤΗΝ 

ΤΑΝΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ

Hideki, που σημαίνει “εξαιρετική επιλογή” στα Γιαπωνέζικα, 

είναι μία νέα, καινοτόμος ταννίνη της Enartis. Παράγεται με φυσικό 

τρόπο από μοριακά κλάσματα που λαμβάνονται μετά από την επιλογή και 

καθαρισμό γαλλοταννινών,.ελλαγικών και συμπυκνωμένων ταννινών, οι οποίες 

είναι οι πιο αποτελεσματικές στην προστασία των οίνων από την οξείδωση και την 

ανάπτυξη ανεπιθύμητων μικροοργανισμών, όπως γίνεται και στη φύση.

Αντιοξειδωτική Προστασία

Η Hideki αποτελείται από ταννίνες που έχουν υψηλή αντιοξειδωτική δράση και 

ικανότητα στη μείωση των μετάλλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά ή 

μαζί με το διοξείδιο του θείου για τη διατήρηση της φρεσκάδας του χρώματος και του 

αρώματος των οίνων.

Πρόληψη Μικροβιακής Επιμόλυνσης

Η Hideki επιβραδύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών που μπορούν να 

αλλοιώσουν τη σύσταση και την οργανοληπτική ποιότητα των οίνων.  Ο συν-

δυασμός μικροβιοστατικών (έναντι διαφόρων παθογόνων στη φύση).

ταννινών, με διαφορετική σύσταση και δομή, κάνει τη Hideki το 

κατάλληλο εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα τιμών pH.

Περισσότερα : 

www.oinologia.gr/directory/astron

ΝΕΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΖΥΜΩΝ ΔΙΝΟΥΝ 
ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣ ΝΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ 
ΤΟΥΣ

Η AB Biotek σε συνεργασία με το Wine Australia και το Australian 
Wine Research Institute ταυτοποίησαν δύο νέα στελέχη ζυμομυκή-
των που δίνουν τη δυνατότητα στους οινοποιούς να βελτιώσουν τον 
ανθικό χαρακτήρα (άρωμα και γεύση) των ημιαφρωδών οίνων από 
Chardonnay και των ροζέ κρασιών 
από Grenache και Pinot Gris.

Τα στελέχη AWRI 2965 και AWRI 
2940 που κυκλοφόρησαν από την 
AB Biotek ως Maurivin AWRI Rosa 
και Maurivin AWRI Rosa Intense 
αντίστοιχα, αποτελούν μέρος της 
σειράς ζυμών οινοποίησης «Next 
Generation» του οίκου Maurivin.

Αυτή η σειρά έχει αναπτυχθεί ειδικά 
για να παρέχει στους οινοπαρα-
γωγούς τρόπους αντιμετώπισης 
των βασικών ζητημάτων παραγω-
γής οίνων που υιοθετούν το διά-
σημο στυλ των κρασιών του «Νέου 
Κόσμου». Τα AWRI Rosa και AWRI 
Rosa Intense έχουν αποδειχθεί 

ότι δημιουργούν νέους δρόμους 
αρωματικής έκφρασης για τους παραγωγούς 
μερικών εκ των πιο δημοφιλών οινοποιήσιμων 
ποικιλιών παγκοσμίως.

Την ίδια στιγμή, η AB Biotek πάλι σε συνεργα-
σία με το Wine Australia και το Australian Wine 

Research Institute ταυτοποίησαν ακόμα ένα νέο 
στέλεχος ζυμομύκητα non-Saccharomyces, που 

δίνει τη δυνατότητα στους οινοποιούς να βελτιώσουν 
τη διαδικασία σύνθεσης πτητικών αρωμάτων και να 

εμπλουτίσουν το αρωματικό προφίλ των οίνων Shiraz και 
Cabernet Sauvignon. Με την κατανάλωση αυτών των δύο 

δημοφιλών ποικιλιών να βρίσκεται παγκοσμίως σε αύξηση, η 
AB Biotek πλέον προσφέρει στους οινοπαραγωγούς το στέλεχος 
Metschnikowia pulcherrima με την εμπορική ονομασία «Maurivin 
AWRI Obsession» σαν μέρος της σειράς ζυμομυκήτων “επόμενης 
γενιάς” της Maurivin για την ανάδειξη των κρασιών αυτού του στυλ.

Το AWRI Obsession είναι πιο γνωστό για την ιδιότητά του να αυξά-
νει σημαντικά την ένταση του χρώματος των ερυθρών κρασιών. 
Επιπλέον, ενισχύει την ένταση των αρωμάτων τους και αυξάνει 
την αίσθηση της πολυπλοκότητας και της δομής τους στη γεύση, 
συγκριτικά με τα κρασιά που παράγονται με Saccharomyces 
cerevisiae. Ο εν λόγω ζυμομύκητας παράγει περισσότερα αρώματα 

μαύρων και κόκκινων φρούτων, 
ενώ έχει τη δυνατότητα να καλύπτει 
τους «πράσινους» χαρακτήρες.

Η παγκόσμια τάση των καταναλω-
τών να αναζητούν νέες γευστικές 
εμπειρίες στα κρασιά συνεχίζεται 
και με γνώμονα αυτό οι ειδικοί στις 
ζύμες επιστήμονες και οινολόγοι 
της AB Biotek, μαζί με και τα εξειδι-
κευμένα συνεργαζόμενα ερευνητικά 
ιδρύματα, έχουν εργαστεί εκτενώς 
για τον εντοπισμό στελεχών ζυμο-
μυκήτων που μπορούν να προ-
σφέρουν νέες λύσεις και δίνουν την 
ευκαιρία στους οινοπαραγωγούς να 
δημιουργήσουν κρασιά που αντικα-
τοπτρίζουν πραγματικά τη μοναδικό-
τητα (terroir) του αμπελώνα τους.
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ΑΦΟΙ 
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ Α.Ε. - 

INOX VESSEL

Η εταιρεία από το 1980 έχει ως αντικείμενο εργασιών την παρα-

γωγή και εμπορία, ανοξείδωτου μηχανολογικού εξοπλισμού, για τις βιομη-

χανίες επεξεργασίας και εναποθήκευσης υγρών τροφίμων, ποτών και χημικών.

Υπηρεσίες : Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων, με τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την 

εγκατάσταση. Αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτερικού, γεγονός που την καθιστά  

μοναδική στην παροχή ολοκληρωμένων και αξιόπιστων λύσεων στους πελάτες της. 

Τηλέφωνο : +302221034910-12 ● E-mail : info@inoxvessel.gr 

Αυτόματοι οινοποιητές: 

1. Με αυτόματη εξαγωγή και μηχανική διαβροχή με ανακυκλοφορία και φίλτρο στο κέντρο 

(Fermentamatic) : Αυτόματοι οινοποιητές για εμβαπτισμό του καπέλου μέσω διαβροχής με φιλτραρισμένο 

μούστo, συστήματα ρύθμισης της θερμοκρασίας ζύμωσης και της μηχανικής εξαγωγής της οινολάσπης. Το 

σύστημα fermentamatic επιτρέπει πράγματι στον καθαρό μούστο να μειώσει τις οινολάσπες στο κρασί. Επι-

πλέον, η κεντρική κολόνα του φίλτρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στατική αποστράγγιση λευκού σταφυλιού και 

σας εξαερισμό των αερίων ζύμωσης που διαφορετικά θα προκαλούσε την επίπλευση του καπέλου.

2. Με αυτόματη εξαγωγή και μηχανική διαβροχή με ανακυκλοφορία : Αυτόματοι οινοποιητές αναγέννη-

σης του καπέλου του φιλτραρισμένου μούστου, σύστημα ρύθμισης θερμοκρασίας ζύμωσης και μηχανικής 

εξαγωγής της οινολάσπης.

3. Με κωνικό φίλτρο, αυτόματη εξαγωγή εμβόλου, μηχανική διαβροχή (Puntarossa) : Αυτό-

ματοι οινοποιητές με έμβολα εμβαπτισμού του καπέλου, μηχανική διαβροχή του καπέλου με 

φιλτραρισμένο μούστο, δυνατότητα αφαίρεσης των οινολασπών κατά τη διαβροχή, ρύθμιση 

θερμοκρασίας ζύμωσης και σύστημα μηχανικής εξαγωγής της οινολάσπης.

4. Περιστροφικοί οινοποιητές : Αυτόματοι οινοποιητές με περιστρεφόμενο 

έμβολο και οριζόντιο άξονα, σύστημα αναγέννησης του καπέλου και μακροο-

ξυγόνωση (cap.>=100hl) με δυνατότητα αφαίρεσης οινολασπών κατά 

τη ζύμωση και μανδύες ψύξης/θέρμανσης.

Ημιαυτόματοι οινοποιητές: 

Με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, χωρίς την 

αυτόματη εξαγωγή στεμφύλων.

Τα εν λόγω στελέχη, καθώς και η πλήρης σειρά οινολογικών ουσιών 
του οίκου, διατίθενται στην Ελληνική αγορά από την εταιρεία : 
Ravago Chemicals Hellas A.E. • Νερατζιωτίσσης 115, Μαρούσι 
τ.κ. 15124 • T.: 2144008521 • M.: 6944586297 • wine@
ravagochemicals.com

* Περισσότερα για τη σειρά  ζυμομυκήτων “επόμενης γενιάς” Maurivin της 
AB Biotek, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις πλήρεις έρευνες γύρω 
από αυτά, θα μπορέσετε να βρείτε στο : www.oinologia.gr/directory/ravago

ΠΟΣΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ 
ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ;

Μπορούμε να περιμένουμε, ότι θα εκφράσουν, μια παρόμοια 
συμπεριφορά με την αντίσταση στα αντιβιοτικά που χορηγούνται 
στον άνθρωπο;

Οι έρευνες αποκαλύπτουν όλο και περισσότερο τις ευνοϊκές επιδρά-
σεις του κρασιού στον ανθρώπινο οργανισμό, ανάμεσα σε αυτές 
είναι και αντιβακτηριακή - αντιμικροβιακή. Δεν είναι γνωστός, όμως, 
ο μηχανισμός που θα μπορούσε να απαντήσει στο επόμενο 
ερώτημα: «πόσο πιθανό είναι να αυξηθεί η αντίσταση 
των βακτηρίων στο κρασί, κάτι που συχνά διαπι-
στώνει η ιατρική με τα αντιβιοτικά;».

Απάντηση στο ερώτημα, προσπάθησε 
να δώσει μια έρευνα, που δημοσιεύ-
θηκε στο περιοδικό Oeno στις αρχές 
του έτους. Για την διεξαγωγή της 
έρευνας χρησιμοποιήθηκαν δύο 
βακτήρια που προσβάλουν 
τους ανθρώπους. Πρόκειται 
για τα Escherichia coli (E. 
coli) και Salmonella 

enteritidis (Salmonella). Ως ένα συγκριτικό στοιχείο στο πείραμα, 
χρησιμοποιήθηκαν και δύο στελέχη τους, που έχουν ήδη αναπτύξει 
μια αντίσταση στα αντιβιοτικά.

Τα βακτήρια ήρθαν σε επαφή με ποσότητα κρασιού Vinagra 
Refosco από την Slovenia (12.9% Vol). Για 24 ώρες οι καλλιέρ-
γειες των βακτηρίων και το κρασί παρέμειναν σε επωαστήριο και 
ακολούθως έγιναν οι παρατηρήσεις που αφορούσαν τον χρόνο 
καταστροφής των βακτηρίων ή και τον αριθμό των αποικιών που 
αναπτύχθηκαν και ήταν ορατές δια γυμνού οφθαλμού. Από τις 
παρατηρήσεις φάνηκε ότι: 

● για το E. coli 3 λεπτά ήταν αρκετά για να σταματήσουν την ανά-
πτυξη των μη-ανθεκτικών βακτηρίων, αλλά χρειάστηκαν 20 
λεπτά για το ανθεκτικό στέλεχος. 

● για την Salmonella ο χρόνος και για τα δύο στελέχη ήταν παρό-
μοιος και ικανοποιητικά μικρός, μόλις 4 με 5 λεπτά.

Ωστόσο, περισσότερες και σε έκταση μεγαλύτερες μελέτες που θα 
καλύψουν πολλές πλευρές της αντιμικροβιακής δράσης του κρασιού 
πρέπει να γίνουν και ίσως κάποτε το κρασί αντικαταστήσει τα αντιβι-

οτικά και αντί για τα φαρμακεία να 
αρκεί μια επίσκεψη στην 

κάβα της γειτονιάς 
για να αντιμετω-

πίσουμε το 
συνάχι!

http://
http://
https://www.oinologia.gr/directory/ravago
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«MALVASIA, Ο 

ΠΕΡΙΩΝΥΜΟΣ ΟΙΝΟΣ ΧΘΕΣ 

ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΥΡΑΚΟΥ - ΔΡΑΓΩΝΑ

Παρουσιάζει : Γ
ιώργος Βέκιος

Καλοκαίρι του 2020 Ιούλιος, η προσωρινή ανακωχή με τον κορωνοϊό μας έδωσε 

τη δυνατότητα να υποδεχθούμε μια ακόμα μνημειώδη έκδοση, όπως πάντα μας έχει 

συνηθίσει η κα Σταυρούλα Κουράκου - Δραγώνα, αφιερωμένη στον Μαλβαζία οίνο.

Η κα Κουράκου, εκτός από τα καθαρά οινολογικού περιεχομένου γραπτά της, μας έχει χαρίσει 

και υπέροχα άλλα με την ιστορία της ελληνικής οινοπαραγωγής. Βιβλία που αποκαλύπτουν την 

διαχρονική παρουσία της Ελλάδας στην ανάπτυξη, διάδοση και διάσωση παμπάλαιων ποικιλιών. 

Βιβλία που αναδεικνύουν τις βαθιές ρίζες της Ευρωπαϊκής αμπελουργίας στον ελλαδικό χώρο.

Το τελευταίο απόσταγμα της πείρας της «Malvasia, Ο περιώνυμος οίνος χθες και σήμερα» 

(Εκδόσεις του Φοίνικα) έφθασε στα «χέρια μου» με την έκδοσή του, η απουσία μου όμως 

από την Αθήνα για ένα σχεδόν χρόνο, δεν μου έδωσε την δυνατότητα να το διαβάσω και να 

γράψω γι’ αυτό. Η επιστροφή μου για λίγο στην Αθήνα καθώς και η καλοκαιρινή έκδοση 

της Οινολογίας (Ιούνιος 2021) ήταν η κατάλληλη στιγμή για την παρουσίαση. 

Με το γνωστό εξαιρετικό από γλωσσική άποψη ύφος, αλλά και φυσικά την πλούσια 

τεκμηρίωση ο διάσημος οίνος ξεδιπλώνεται μέσα από τις σελίδες του βιβλίου. Η 

συγγραφέας έχει τον τρόπο να προσφέρει τις γνώσεις της απλόχερα σε όλους 

επαγγελματίες και μη. 

Θα περιοριστώ στις λίγες αυτές γραμμές καθώς η κα Κουρά-

κου είναι πολύ γνωστή και αισθάνομαι ότι η δική μου 

παρουσίαση δεν έχει να προσθέσει 

τίποτα.

Η 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΦΟΡΕΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην περιοχή του Blaye (στην ευρύτερη περιοχή του Bordeaux), 
ένας οινοποιός προχώρησε στην παραγγελία δύο μεγάλων αμφο-
ρέων (350 λίτρα). Μέχρι εδώ τίποτα το περίεργο. Αυτό, όμως, 
που τράβηξε την προσοχή είναι ότι οι αμφορείς κατασκευάστηκαν 
με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, την εταιρία Biophytos, η χρήση 
της τεχνολογίας της 3D εκτύπωσης τους λύνει τα χέρια και τους 
επιτρέπει να ανταποκριθούν μέσα σε λίγες μόλις ημέρες στις απαι-
τήσεις των οινοποιών. Με την παλαιότερη διαδικασία θα απαιτού-
νταν αναμονή πολλών μηνών μέχρι να δημιουργηθεί το καλούπι 
για την κατασκευή του κάθε αμφορέα. Πλέον είναι εύκολο για 
την εταιρεία να δημιουργήσει αμφορείς σε οποιαδήποτε φόρμα 
και διαπερατότητα χρειάζεται ο εντολέας.  Με το κατάλληλο λογι-
σμικό, η εκτύπωση δίνει το τελικό σχήμα και κατόπιν ακολουθεί 
το στέγνωμα του αμφορέα και το ψήσιμο του κεραμικού υλικού. 
Πρόκειται για ένα μοναδικό πάντρεμα της τεχνολογίας και της 
παράδοσης.

ΠΩΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΙΠΕΡΙΑ 
ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ 
ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΣΗΜΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

Οι γεύσεις και τα αρώματα των φαγητών απαιτούν το κατάλληλο 
κρασί για να προσφέρουν τους τέλειους συνδυασμούς. Απαραίτητο 
στοιχείο της μαγειρικής τα μπαχαρικά, θα ενισχύσουν τα αρώματα 
αυτά και θα βοηθήσουν το πάντρεμα κρασιού και φαγητού. 

Μια πρωτότυπη ιδέα υλοποιήθηκε από την Terre Exotique η οποία 
με τον συνδυασμό διαφόρων πιπεριών (διαφορετικών προελεύ-
σεων) κατάφερε να μιμηθεί τον αρωματικό χαρακτήρα του κρασιού 
τεσσάρων γνωστών γαλλικών ποικιλιών: του Cabernet Franc, του 
Gamay, του Chenin Blanc και του Chardonnay.

Για τα αρώματα της ποικιλίας Sauvignon δηλαδή του ανανά, του 
κέδρου και της φτέρης, το μείγμα αποτελείται από μαύρο πιπέρι 
Malabar, πιπέρι cubeb, κόκκινο πιπέρι Kampot, μούρο Batak, 
λευκό πιπέρι Penja. Τα αρώματα που χαρακτηρίζουν το Chenin, 
όπως το βερίκοκο, τα λευκά λουλουδια και η γλυκόριζα επιτυγχά-
νονται με ένα συνδυασμό από μαύρο πιπέρι Sarawak, ροζ πιπέρι 
και κόκκινο πιπέρι του Szechuan, μούρο πάθους, πιπέρι Chiloé και 
πιπέρι της Τζαμάικα. Οι φρουτώδεις νότες του ροδάκινου, της ίριδας 
και του γαρίφαλου που χαρακτηρίζουν το Gamay θα δημιουργη-
θούν με κόκκινο πιπέρι Kampot, ροζ πιπέρι, πιπέρι cubeb, πιπέρι 
Τασμανίας, κόκκινο πιπέρι Szechuan και πιπέρι Voatsiperifery. 

Όσο για να πλησιάσει τον αρωματικό 
χαρακτήρα του Cabernet Franc, τα 

άγρια βατόμουρα, τα αποξηραμένα 
λουλούδια και το μοσχοκάρυδο, η Terre 

Exotique χρησιμοποιεί μαύρο πιπέρι 
από το Tellicherry, άσπρο πιπέρι από το 

Penja, μαύρο πιπέρι από τη Bahia, πιπέρι 
Voatsiperifery, άσπρο πιπέρι από τη Bahia και 

από το Batak.

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου της εταιρείας, οι τέσ-
σερεις αυτές γκουρμέ πιπεροσυνθέσεις μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να «συνοδεύσουν ένα κρασί της αντί-
στοιχης ποικιλίας, για να εκπαιδεύσουν τη μύτη των οινόφιλων 

στα αρώματα του κάθε σταφυλιού ή απλά να αναδειχτούν οι 
αρωματικές νότες της ποικιλίας σταφυλιών σε μια γαστρονομική 
δημιουργία».
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