Περιλήψεισ ομιλητϊν εκδήλωςησ με θζμα:
«Επίδραςη των εδαφοκλιματικϊν ςυνθηκϊν και καλλιεργητικϊν πρακτικϊν
ςτην παραγωγή υψηλήσ ποιότητασ οίνων»
«Η καλλιζργεια τησ Αμπζλου κάτω από δφςκολεσ εδαφικζσ και κλιματικζσ ςυνθήκεσ και η παραγωγή
προϊόντων ποιότητασ»
Νικολάου Νικόλαοσ, Καθηγητήσ Αμπελουργίασ, Τμήμα Γεωπονίασ Α.Π.Θ.
Η άμπελοσ μπορεί και προςαρμόηεται ςε ζνα ευρφ φάςμα εδαφικϊν τφπων και κλιματικϊν ςυνκθκϊν. Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε άλλα μζρθ του κόςμου, υπάρχουν αμπελϊνεσ παραγωγισ προϊόντων
οινοποιίασ, οι οποίοι είναι εγκαταςτθμζνοι ακόμθ και ςε ακραίεσ εδαφικζσ και κλιματικζσ ςυνκικεσ. Οι
κατάλλθλεσ και προςαρμοςμζνεσ ςτισ ςυνκικεσ αυτζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ κακϊσ και θ ςυμβολι τθσ
τεχνολογίασ και τθσ επιςτιμθσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ μετατροπι των δυςκολιϊν αυτϊν ςε ςθμαντικό
πλεονζκτθμα ςε ότι αφορά τθν ποιότθτα και το οικονομικό αποτζλεςμα.

«Φυςικό περιβάλλον τησ αμπζλου και η ςημαςία του για τον αμπελϊνα τησ Δράμασ»
Κουνδουράσ Στζφανοσ, Επίκ. Καθ. Αμπελουργίασ, Τμ. Γεωπονίασ Α.Π.Θ..
Ο γαλλικόσ όροσ «terroir» περιγράφει ζνα οικοςφςτθμα μζςα ςτο οποίο αλλθλεπιδροφν ςτο χρόνο οι
παράγοντεσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ (ζδαφοσ και κλίμα), θ άμπελοσ (ποικιλία και κλϊνοσ) και ο άνκρωποσ
(παραδοςιακζσ αμπελουργικζσ και οινοποιθτικζσ τεχνικζσ). Ο όροσ αυτόσ χρθςιμοποιείται διεκνϊσ όχι μόνο ωσ
δθλωτικό τθσ ποιότθτασ του οίνου αλλά κυρίωσ τθσ γνθςιότθτασ (γεωγραφικι προζλευςθ) και τθσ
αυκεντικότθτάσ του (μοναδικά και ιδιαίτερα οργανολθπτικά χαρακτθριςτικά) προςδίδοντασ μία φιμθ και
αςφαλϊσ μία προςτικζμενθ αξία ςτο τελικό προϊόν.
Μεταξφ των παραγόντων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, το ζδαφοσ είναι εκείνο ςτο οποίο αποδίδονται ςυχνότερα
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των οίνων μίασ περιοχισ. Η ερμθνεία αυτισ τθσ επίδραςθσ γίνεται με όρουσ άλλοτε
γεωλογικοφσ και άλλοτε κακαρά εδαφολογικοφσ. Ωςτόςο, θ ορκότερθ ερμθνεία του ρόλου του εδάφουσ είναι θ
αγρονομικι, δθλαδι θ διερεφνθςθ του ρόλου του εδάφουσ ςτθ φυςιολογία τθσ αμπζλου (και κατ’ επζκταςθ
ςτθν ωρίμανςθ τθσ ςταφυλισ) και ιδιαίτερα του τρόπου με τον οποίο οι εδαφικοί παράγοντεσ (κυρίωσ βάκοσ και
φυςικζσ / χθμικζσ παράμετροι) επθρεάηουν το υδατικό κακεςτϊσ και τθν ανόργανθ κρζψθ τθσ αμπζλου.
Ο ζτεροσ εκ των παραμζτρων του περιβάλλοντοσ, το κλίμα, είναι ο πλζον ςθμαντικόσ για τθν ευδοκίμθςθ τθσ
αμπζλου και για τθ διαμόρφωςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ παραγωγισ τθσ, τόςο διαμζςου των
γενικϊν κλιματικϊν παραμζτρων (κερμοκραςία, θλιοφάνεια, βροχόπτωςθ κλπ) μίασ περιοχισ (τοπικό κλίμα ι
μζςο κλίμα) όςο και τθσ μεταξφ των ετϊν διακφμανςισ τουσ (εςοδεία). Επειδι όμωσ οι πολυάρικμεσ
οινοποιιςιμεσ ποικιλίεσ αμπζλου ζχουν διαφορετικζσ κερμικζσ απαιτιςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του ετιςιου
κφκλου τουσ και για τθν πλιρθ ωρίμανςθ τθσ παραγωγισ τουσ, το άριςτο κερμοκραςιακό εφροσ ςτο οποίο
επιτυγχάνεται θ οργανολθπτικι ποιότθτα και θ βζλτιςτθ ζκφραςθ του ποικιλιακοφ χαρακτιρα είναι διαφορετικό
για κάκε ποικιλία.
Η παραγωγι οίνων με διακριτό "χαρακτιρα" είναι ςυνδεδεμζνθ με δφο κφρια χαρακτθριςτικά του terroir: τθν
ταφτιςθ των κερμικϊν απαιτιςεων τθσ ποικιλίασ (πρωιμότθτα) με το τοπικό κλίμα και τθν φπαρξθ ενόσ ιπια
περιοριςτικοφ εδαφικοφ παράγοντα (υδατικοφ ι/και κρεπτικοφ) κατά τθν αφξθςθ τθσ αμπζλου και τθν
ωρίμανςθ τθσ ράγασ. Στθν περίπτωςθ που θ απόκλιςθ από τισ παραπάνω προχποκζςεισ είναι μεγάλθ
(πρωιμότθτα ποικιλίασ μθ ςυμβατι με το τοπικό κλίμα ι/και περιοριςτικόσ εδαφικόσ παράγοντασ ανεπαρκισ ι
υπερβολικόσ) ενδυναμϊνεται ο ρόλοσ των αμπελουργικϊν τεχνικϊν (υποκείμενο, ςχιμα διαμόρφωςθσ,

διευκζτθςθ φυλλϊματοσ-μικροκλίμα, άρδευςθ, λίπανςθ κλπ) ςτθν επίτευξθ των επικυμθτϊν προδιαγραφϊν του
τελικοφ προϊόντοσ.
Η ςθμαςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτον ιδιαίτερο χαρακτιρα των οίνων οδιγθςε από νωρίσ ςτον
κακοριςμό ηωνϊν γεωγραφικισ προζλευςθσ των οίνων, ςφμφωνα με μεκοδολογίεσ μελζτθσ του εδάφουσ και
του κλίματοσ. Τα οφζλθ μίασ τζτοιασ προςζγγιςθσ, πζρα από τθ διερεφνθςθ του δυναμικοφ παραγωγισ οίνων
ςυγκεκριμζνθσ τυπικότθτασ (δθλ. τθν οριοκζτθςθ ηωνϊν ΠΟΠ/ΠΓΕ) είναι και θ διερεφνθςθ προςαρμογισ
ποικιλιϊν ςε μία περιοχι, θ βελτίωςθ / προςαρμογι καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν (υποκείμενο, αραίωμα φορτίου
κλπ), θ επιλεκτικι διαχείριςθ αμπελοτεμαχίων, θ βελτιςτοποίθςθ χριςθσ φυςικϊν πόρων (νερό κλπ) και θ
προςταςία του αμπελουργικοφ τοπίου.

«Φυτοπροςταςία ςτο Αμπζλι – Συμβατική, Ολοκληρωμζνη, Βιολογική και η επίδραςη τουσ ςτο τελικό προϊόν »
Μυςτακίδησ Ζαφείριοσ, Msc Γεωπόνοσ, Πρόεδροσ τησ ΔΕ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίασ
Η καλλιζργεια τθσ αμπζλου είναι βακιά ριηωμζνθ ςτθν Ελλθνικι κουλτοφρα και παράδοςθ. Οι μαρτυρίεσ και οι
παραδόςεισ μασ ςχετικά με τθν Αμπελοκαλλιζργεια και το κραςί είναι πολλζσ και ςε κάκε τμιμα τθσ ηωισ μασ.
Δεν είναι άλλωςτε τυχαίο ότι ακόμα και ςιμερα καλλιεργοφνται ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ ποικιλίεσ τθσ
αρχαιότθτασ. Η κατάςταςθ όμωσ ςτθν Αμπελουργία άλλαξε δραςτικά τουσ τελευταίουσ 2 αιϊνεσ με τθν είςοδο
εχκρϊν και αςκενειϊν από τον Νζο Κόςμο ταυτόχρονα με τθν ειςαγωγι νζων ποικιλιϊν, υβριδίων και
υποκειμζνων. Ζτςι εξαπλϊκθκαν γνωςτζσ αςκζνειεσ και ζντομα που μποροφν να χαρακτθριςτοφν μάςτιγα τθσ
Αμπελουργίασ, όπωσ για παράδειγμα είναι ο Περονόςποροσ και Φυλλοξιρα. Λφςθ ςτθν κατάςταςθ αυτι ζδωςε
θ πρόοδοσ ςτθν Γεωπονικι Επιςτιμθ που με τθν ζρευνα μπόρεςε να καταςτιςει τθν αμπελοκαλλιζργεια
βιϊςιμθ.
Σιμερα, που οι καταναλωτικζσ απαιτιςεισ είναι μεγαλφτερεσ τόςο ωσ προσ τθν ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ
όςο και προσ τθν αςφάλεια του Καταναλωτι, άλλαξε και ο τρόποσ τθσ καλλιζργειασ και τθσ φυτοπροςταςίασ τθσ
αμπζλου για να ικανοποιιςει και αυτζσ τισ ανάγκεσ. Ζτςι πζραν τθσ ςυμβατικισ φυτοπροςταςίασ ςτο αμπζλι
όπου τζκθκαν και εκεί κανόνεσ, αναπτφχκθκε πολφ τα τελευταία χρόνια και θ ολοκλθρωμζνθ φυτοπροςταςία παραγωγι ςτο αμπζλι με αυςτθρά πρότυπα και κανονιςμοφσ παραγωγισ και με ελζγχουσ υπολειμμάτων που
διαςφαλίηουν όχι μόνο τθν αςφάλεια του τελικοφ προϊόντοσ, αλλά και τθν ταυτόχρονθ προςταςία του
περιβάλλοντοσ με τθν ελάχιςτθ επιβάρυνςι του από τθν χριςθ φυτοπροςτατευτικϊν. Η όλθ παραγωγικι
διαδικαςία καταγράφεται και πιςτοποιείται διακζτοντασ και ςφςτθμα ιχνθλαςιμότθτασ, ϊςτε ο καταναλωτισ να
γνωρίηει από ποιο χωράφι και παραγωγό προζρχεται το προϊόν που καταναλϊνει.
Πζραν όμωσ αυτϊν των 2 μεκόδων Φυτοπροςταςίασ αναπτφχκθκε ςε μεγάλο βακμό και θ Βιολογικι
καλλιζργεια του αμπελιοφ ιδιαίτερα μάλιςτα οινοποιιςιμων αμπελϊνων. Πρόκειται για τεχνικζσ καλλιζργειασ
που χρθςιμοποιοφνταν ςτο παρελκόν και προςαρμόςτθκαν ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ και πρακτικζσ. Βαςικόσ
κανόνασ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ είναι θ αποφυγι τθσ χριςθσ ςυνκετικϊν φυτοπροςτατευτικϊν,
λιπαςμάτων, ηιηανιοκτόνων κ.α. ουςιϊν με τθν ταυτόχρονθ εφαρμογι τεχνικϊν όπωσ θ μθχανικι καλλιζργεια, θ
χριςθ οργανικϊν λιπαςμάτων και θ φυτοπροςταςία με βιολογικά ςκευάςματα για τθ διατιρθςθ τθσ
παραγωγικότθτασ του χϊματοσ, τον εμπλουτιςμό του με κρεπτικζσ ουςίεσ για τα φυτά κακϊσ και για τον ζλεγχο
των ηιηανίων, εντόμων και παράςιτων.
Σε κάκε περίπτωςθ απϊτεροσ ςκοπόσ κάκε είδουσ φυτοπροςταςίασ-καλλιζργειασ είναι θ παραγωγι τελικοφ
προϊόντοσ άριςτθσ ποιότθτασ για τθν χριςθ που προορίηεται (επιτραπζηια ι οινοποιιςιμα ςταφφλια) και
αςφαλοφσ για τον καταναλωτι και το περιβάλλον.

