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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πτυχιακή αυτή εργασία αποσκοπεί στην βιβλιογραφική καταγραφή των
ορθολογικών καλλιεργητικών τεχνικών που πρέπει να ακολουθούνται, από την
εγκατάσταση του αµπελώνα µέχρι και τη συγκοµιδή, για την παραγωγή υψηλής
ποιότητας επιτραπέζιων σταφυλιών Σουλτανίνας. Καθοριστικός παράγοντας που µε
οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος είναι η καταγωγή µου από το
χωριό Κυπαρίσσι Ηρακλείου, µια καθαρά αγροτική περιοχή που καταλαµβάνεται
στην µεγαλύτερη έκταση της από αµπέλια, µε τους περισσότερους αµπελουργούς να
ασχολούνται και µε την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών Σουλτανίνας. Επειδή δε
ασχολήθηκα και εγώ τα τελευταία επτά χρόνια µε την καλλιέργεια αυτή, διαπίστωσα
ότι παρουσιάζονται σοβαρά προβλήµατα στο θέµα της καλλιεργητικής τεχνικής που
εφαρµόζεται, κυρίως λόγω έλλειψης τεχνικών γνώσεων, εφαρµοσµένης έρευνας και
υποδοµών. Αποτέλεσµα, ακόµη και µέχρι σήµερα να παράγονται σταφύλια κατώτερα
των προσδοκιών των καταναλωτών, οι παραγωγοί να διαθέτουν τα σταφύλια τους σε
χαµηλές τιµές και να µην µπορούν να ανταγωνιστούν άλλους παραγωγούς ακόµα και
σε επίπεδο νοµού. Έτσι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ στη εργασία µου µε την
καλλιέργεια της επιτραπέζιας Σουλτανίνας, µε στόχο να συµβάλω όσο µπορώ στη
βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων σταφυλιών, την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που εµφανίζονται και συνεπώς στην επίτευξη καλύτερων τιµών
διάθεσης του συγκεκριµένου προϊόντος.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και καθηγητή µου
Γιάννη Φυσαράκη για τη βοήθεια του στην υλοποίηση αυτής της εργασίας και για τις
γνώσεις που µου προσέφερε κατά την διάρκεια των σπουδών µου και την οικογένεια
µου που χρωστάω τα περισσότερα από όσα έχω καταφέρει µέχρι τώρα.

Ηράκλειο, Αύγουστος 2010

Γιώργος Μαυρογιαννάκης
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ποικιλία Σουλτανίνα αποτελεί µια εξαιρετική ποικιλία τριπλής χρήσεως
υψηλής
σηµασίας
για
την
(επιτραπέζια-οινοποιήσιµη-σταφιδοποιήσιµη),
αµπελοκαλλιέργεια και τους παραγωγούς που την καλλιεργούν. ∆εν θα ήταν βέβαια
γνωστή ανά τον κόσµο ως επιτραπέζια ποικιλία χωρίς τη χρήση φυτορυθµιστικών
ουσιών, όπου µε τη χρήση τους εξωγενώς ανάλογα µε το βλαστικό στάδιο που θα
εφαρµοστούν και τη συγκέντρωσή τους, αυξάνουν την παραγόµενη ποσότητα
σταφυλιών και τα αναβαθµίζουν ποιοτικά. Γενικά όµως, στη χώρα µας οι παραγωγοί
επιτραπέζιας Σουλτανίνας αντιµετωπίζουν προβλήµατα κυρίως λόγω έλλειψης
επιστηµονικής υποστήριξης, ανύπαρκτης εκπαίδευσης, λανθασµένων στερεότυπων
που έχουν στο µυαλό τους για την καλλιέργεια κ.ά. Θεµελιώδη σηµασία για τη
µετέπειτα παραγωγική ζωή του αµπελώνα έχει ο σχεδιασµός και εγκατάσταση του
και πιο συγκεκριµένα η εκλογή τοποθεσίας του αµπελώνα, το πολλαπλασιαστικό
υλικό που θα χρησιµοποιηθεί, η προετοιµασία φύτευσης, η επιλογή υποκειµένου, ο
σχεδιασµός φύτευσης, η φύτευση τελικά και το σύστηµα υποστύλωσης που θα
χρησιµοποιηθεί. Μετά την εγκατάσταση του αµπελώνα πολύ σηµαντικό κοµµάτι για
την παραγωγή ενός ποιοτικού προϊόντος είναι οι καλλιεργητικές τεχνικές που θα
εφαρµοστούν όπως το κλάδεµα, η διαχείριση του εδάφους, η εφαρµογή
φυτορυθµιστικών ουσιών, οι εφαρµοζόµενες τεχνικές για διεύρυνση παραγωγής, η
άρδευση και η λίπανση. Ακόµη µεγάλο ρόλο παίζουν οι επεµβάσεις φυτοπροστασίας
για την καταπολέµηση των εχθρών και ασθενειών που προσβάλουν την καλλιέργεια
του αµπελιού και των ζιζανίων που υπάρχουν στο έδαφος του αµπελώνα. Τέλος, πολύ
σηµαντικό κεφάλαιο για την επιτυχία, διατήρηση της συγκεκριµένης καλλιέργειας
και την εδραίωση της επιτραπέζιας Σουλτανίνας σαν ένα ποιοτικό προϊόν στην αγορά
είναι η διαδικασία της συγκοµιδής και των µετασυλλεκτικών χειρισµών που δέχονται
τα σταφύλια µέχρι να φτάσουν στα χέρια του καταναλωτή.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η καλλιέργεια του αµπελιού ξεκίνησε απ’ τη νότια περιοχή του Καυκάσου –εκεί
όπου είναι σήµερα τα κοινά σύνορα Γεωργίας και Αρµενίας- πριν 5.000 περίπου
χρόνια, διαδόθηκε στη Μεσοποταµία όπου αναπτύχθηκε και ο πρώτος ανθρώπινος
πολιτισµός. Στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα το αµπέλι ήρθε αργότερα περνώντας απ’
τη Φοινίκη, το σηµερινό Λίβανο.
Απ’ τους Έλληνες το αµπέλι πέρασε στη Ρώµη, στη Γαλλία, στην Ισπανία και σ’
όλες τις χώρες απ’ τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, όπου η αµπελουργία πήρε
τη σηµερινή της πρόοδο και εξέλιξη.
Μέχρι πριν τον τελευταίο µεγάλο Παγκόσµιο Πόλεµο, η καλλιεργούµενη έκταση
µε αµπέλια στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι έφτανε περίπου τα 3.000.000 στρέµµατα.
Λίγο µετά, η έκταση αυτή µειώθηκε σηµαντικά. Σε πολλές περιοχές, τα αµερικανικά
υποκείµενα που χρησιµοποιήθηκαν για την αναµπέλωση µετά την εισβολή της
φυλλοξήρας στις αρχές του αιώνα (1905), δεν ήταν επαρκώς κατάλληλα και οι µικρές
αποδόσεις απογοήτευσαν τους αµπελουργούς εγκαταλείποντας σαν ασύµφορη την
καλλιέργεια του αµπελιού. Αργότερα, µε τον Εµφύλιο Πόλεµο και µε την ανάπτυξη
στις µεγάλες πόλεις της βιοµηχανίας και τη µετανάστευση, ο ορεινός πληθυσµός
εγκατέλειπε τα χωριά του και τα αµπέλια ξεριζώθηκαν. Έτσι χάθηκαν ονοµαστοί
αµπελώνες όπως της Σιάτιστας στην Κεντρική Μακεδονία, της Μαρώνειας στη
Θράκη, της Αράχοβας πλάι στους ∆ελφούς κ. α.. Η µείωση συνεχίζεται µέχρι τις
µέρες µας, εκτός των άλλων και λόγω κακής εφαρµογής των κανονισµών της Ε.Ο.Κ.
Σήµερα η καλλιεργούµενη µε αµπέλια έκταση είναι περίπου 1.320.000 στρέµµατα,
από τα οποία τα 146.453 είναι επιτραπέζια σταφύλια, 368.398 περίπου είναι σταφίδες
(Σουλτανίνα και Κορινθιακή) και 696.482 οινοποιήσιµες ποικιλίες. Αντίστοιχα η
παραγωγή είναι 216.561 τόνοι επιτραπέζια σταφύλια, 84.833 τόνοι σταφίδα και
398.700 τόνοι οινοποιήσιµα.
1.1. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Το εδαφοκλιµατικό περιβάλλον της Ελλάδας ήταν απ’ αρχαιοτάτων χρόνων
εξαιρετικά ευνοϊκό για την καλλιέργεια της αµπέλου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό
µε την παρουσία των άριστων ελληνικών ποικιλιών αµπέλου και την εµπειρία των
ελλήνων αµπελουργών, δηµιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για την παραγωγή
αµπελουργικών προϊόντων ποιότητας. Στην µεταπολεµική Ελληνική γεωργία, η
Αµπελουργία κατέχει αξιόλογη θέση και από την πλευρά των καλλιεργούµενων
εκτάσεων (το 3,36 % των συνολικά καλλιεργούµενων εκτάσεων καταλαµβάνουν οι
αµπελώνες) και από αυτήν της αξίας των αµπελουργικών προϊόντων, σηµαντικό
ποσοστό των οποίων εξάγετε σε τρίτες χώρες. Ακόµη γιατί οι αµπελώνες καλύπτουν
ηµιορεινές περιοχές µε πτωχά εδάφη, αξιοποιώντας έτσι µε τον καλύτερο τρόπο τις
γεωργικές εκτάσεις.
Τα δυο παραδοσιακά κέντρα αµπελοκαλλιέργειας είναι η Κρήτη και η
Πελοπόννησος, που συγκεντρώνουν το 50% των καλλιεργούµενων εκτάσεων. Όσον
αφορά την ποικιλιακή σύνθεση, σηµαντικές εκτάσεις καταλαµβάνουν οι ποικιλίες
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σταφιδοπόιησης, Σουλτανίνα και η Κορινθιακή (σε ποσοστό 35,8 % των εκτάσεων),
ενώ οι ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης κατέχουν το 11 % περίπου και οι οινοποιήσιµες
το υπόλοιπο.
Κύρια κέντρα παραγωγής επιτραπέζιου σταφυλιού είναι η Αν Μακεδονία-Θράκη
(47.000 στρέµµατα), η Κ. Μακεδονία (41.800 στρέµµατα), η Θεσσαλία (16.000
στρέµµατα), η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Στις δυο τελευταίες περιοχές και
ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο (60.000 στρέµµατα), η καλλιέργεια της Σουλτανίνας για
επιτραπέζια χρήση ολοένα και επεκτείνεται.
1.2. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Η Σουλτανίνα κατάγεται από την περιφέρεια Σουλτάνε του Ιράκ, από την οποία
πήρε το όνοµα της. Από εκεί µεταφέρθηκε αρχικά στην Μ. Ασία, από όπου η
καλλιέργεια της µεταδόθηκε στις άλλες χώρες. Σήµερα θεωρείτε από τις περισσότερο
διαδεδοµένες ποικιλίες αµπέλου στον κόσµο και καλλιεργείται κυρίως στις Η.Π.Α
(Καλιφόρνια), Αυστραλία, Ν. Αφρική, Τουρκία, Ιράν ενώ ξεκινάει η καλλιέργεια και
στο Αφγανιστάν, Κύπρο, Χιλή, Αργεντινή. Απαντάται επίσης στο Λίβανο, Ισραήλ,
Ιταλία, Ισπανία, κλπ (Στάυρακας, 1997).
Κατά τον Π. Γεννάδιο τα πρώτα κλήµατα Σουλτανίνας εισήχθηκαν από την
Σµύρνη στην Ελλάδα το 1838 (Λογοθέτης 1967), αλλά η ουσιαστική επέκταση της
καλλιέργειας άρχισε µετά τον εξοντωτικό διωγµό του ελληνικού στοιχείου της Ιωνίας
(1912-14), όποτε κατέφυγαν στην Ελλάδα πολλοί έµποροι καλλιεργητές Σουλτανίνας,
ενώ νέα ώθηση δόθηκε το 1923 µε την σύµβαση της Λοζάννης και την ανταλλαγή
πληθυσµών Ελλάδας Τουρκίας. Κατά την περίοδο αυτή η καλλιέργεια της
Σουλτανίνας αναπτύχθηκε ραγδαία στην Κρήτη και ιδιαίτερα στον Ν. Ηρακλείου,
όπου εγκαταστάθηκε µεγάλος αριθµός προσφύγων. Ακόµα αναπτύχθηκε και στην
Κορινθία όπου βρήκε κατάλληλες συνθήκες κλίµατος και εδάφους, οµοίως και στον
Ν. Ηρακλείου (Βλάχος και Φυσαράκης, 1982).
Στην συνεχεία η καλλιέργεια της Σουλτανίνας γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη στην
χώρα µας. Αν εξαιρέσουµε την περίοδο του Β. παγκοσµίου πόλεµου, που υπήρξε µια
στασιµότητα και µικρή µείωση λόγω της έλλειψης γεωργικών φάρµακων,
λιπασµάτων, και µείωση εξαγωγών. Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις µεταπολεµικά
παρουσιάζουν συνεχή αύξηση φτάνοντας το 1969 στις 409.882 στρέµµατα. Το έτος
εκείνο τέθηκε σε εφαρµογή το Ν.∆ 343/69 µε το οποίο απαγορεύτηκε η φύτευση
νέων αµπελώνων και θεσπίστηκαν οικονοµικά κίνητρα για εκρίζωση µέρους απ’
αυτών, µε σκοπό τον εντοπισµό της καλλιέργειας στις πιο κατάλληλες περιοχές και
τον περιορισµό των πιο οικονοµικά ασύµφορων αµπελώνων, ώστε να αντιµετωπιστεί
ο οξύς ανταγωνισµός στην διάθεση της σταφίδας (Βλάχος και Φυσαράκης 1982).
Μετά από µια δεκαετία (1979), οι εκτάσεις της Σουλτανίνας βοηθούσης και της
«τιµής ασφαλείας» της σταφίδας, ήταν 375.000 στρέµµατα. Μετά όµως την είσοδο
της χώρας µας στην ευρωπαϊκή ένωση (1981), η τελευταία έθεσε σε εφαρµογή µια
σειρά κανονισµών, µε γνώµονα το ισοζύγιο των παραγόµενων αµπελοοινικών
προϊόντων στις χώρες µέλη της και στα πλαίσια της Κ.Α.Π., µεταξύ των οποίων και ο
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1442/88 για την οριστική εγκατάλειψη Αµπελώνων. Ο κανονισµός αυτός, όπου
ίσχυσε µέχρι το 1992, σε συνδυασµό µε την επέκταση της προσβολής της
φυλλοξήρας σε όλη την Κρήτη, οδήγησε σε οριστική εγκατάλειψη 73.010
στρεµµάτων Σουλτανίνας.
Στη χώρα µας καλλιεργούνται 270.926 στρέµµατα Σουλτανίνας από τα οποία τα
146.560 στο Ν. Ηρακλείου, 63.000 στο Νοµό Κορινθίας, 7.503 στο Νοµό Ρεθύµνης,
6.430 στο Νοµό Λασιθίου, 2.000 στο Νοµό Καβάλας, 900 στο Νοµό Χανίων και
µικρότερες εκτάσεις στους Νοµούς ∆ωδεκανήσου, Ηλείας, Χαλκιδικής, κ.α. είναι
χαρακτηριστικό ότι η µείωση των εκτάσεων προήλθε από την Κρήτη και κυρίως από
τον Νοµό Ηρακλείου, ενώ αύξηση παρατηρήθηκε στον Νοµό Κορίνθιας και
επέκταση της καλλιέργειας στον Ν. Καβάλας.
Εποµένως διαπιστώνεται ότι η καλλιέργεια της Σουλτανίνας στην Κρήτη παρά τα
πλεονεκτήµατα της (περιβάλλον, ανθρώπινο δυναµικό) πέρασε και περνάει µια
κρίση. Αυτή είναι αποτέλεσµα της συνδυασµένης δράσης πολλών παραγόντων, που
εκτός της φυλλοξήρας και την ανεπιτυχή εφαρµογή των κανονισµών της Ε.Ε,
συσχετίζονται και µε το πολλαπλασιαστικό υλικό (ιώσεις, γενετική
παραλλακτικότητα κ.α.), την δοµή των αµπελώνων (αποστάσεις φύτευσης), την
κατεύθυνση της παραγωγής, αλλά και την ποιότητα και διάθεση των παραγόµενων
προϊόντων (τυποποίηση, ποιοτικό έλεγχο , εµπορία).
Η αναµπέλωση 126.000 στρεµµάτων στο Ν. Ηρακλείου βελτίωσε κάπως τα
πράγµατα όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό της δοµής των νέων αµπελώνων, παρά τα
οποία νέα προβλήµατα παρουσιάστηκαν, όπως χλώρωση από επιλογή λάθος
υποκείµενου. Αντίθετα στους άλλους τοµείς η κατάσταση δεν φαίνεται να
βελτιώνεται ουσιαστικά λόγο έλλειψης επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης των
αµπελουργών.
Μια παράλληλη λύση που θα µπορούσε να εφαρµοστεί και η οποία θα έβγαζε την
καλλιέργεια της Σουλτανίνας από δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, είναι η
κατεύθυνση ενός µεγάλου µέρους της παραγωγής για την δηµιουργία επιτραπέζιων
σταφυλιών µε κάλυψη για όψιµη συγκοµιδή. Υπολογίζεται ότι στον νόµο Ηρακλείου
υπάρχουν 3.000 στρέµµατα νέων αµπελώνων µε υποδοµή κάλυψης για όψιµη
ποιοτική Σουλτανίνα, όµως τα 1.000 στρέµµατα µόνο απ’ αυτά σκεπάζονται κάθε
χρόνο για διάφορους λόγους (µη συνεχή παραγωγή ποιοτικής παραγωγής κλπ)
προβλέπεται όµως ότι τα επόµενα χρόνια θα έχουµε αύξηση των σκεπαστών
αµπελώνων και της παραγόµενης ποσότητας σε Σουλτανίνα της κατηγορίας
Thompson seedless. Οι λόγοι αύξησης της όψιµης καλλιέργειας αλλά και της
βελτίωσης της ποιότητας είναι η βελτιωµένη τεχνική καλλιέργειας των αγροτών αλλά
και οι αυξηµένες απαιτήσεις των καταναλωτών σε ποιότητα και οµαλή διάθεση του
προϊόντος στις αγορές σε περιόδους εκτός εποχής.
Τα τελευταία χρόνια στην ευρωπαϊκή αγορά επικρατεί η τάση για κατανάλωση
σταφυλιών που ανήκουν σε αγίγαρτες ποικιλίες. Τα σταφύλια αυτά θεωρούνται από
τους καταναλωτές πιο απολαυστικά και χορταστικά απ’ αυτά που προέρχονται από
εγγίγαρτες ποικιλίες. Παράλληλα σε ορισµένες αγορές όπως αυτή της Αγγλίας
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επικρατεί

η

προτίµηση

και

κατανάλωση

χοντρόραγων

σταφυλιών.

Η Σουλτανίνα είναι µια από τις λίγες ποικιλίες που µε την κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική
µπορεί να καλύψει πλήρως τις προτιµήσεις των αγοραστών.

Εικόνα 1. Επιτραπέζια Σουλτανίνα-Thompson seedless
(http://www.my-grape-vine.com/images/grape_picture2.jpg)

Εποµένως η Σουλτανίνα :

► Προσαρµόζεται άριστα στο οικολογικό περιβάλλον της Κρήτης. Οι
εδαφοκλιµατικές συνθήκες θεωρούνται ιδανικές γιατί καλύπτουν τις βιοκλιµατικές
απαιτήσεις της, ιδιαίτερα όπου υπάρχει δυνατότητα άρδευσης το καλοκαίρι.
► Μπορεί να καλύψει το µεγαλύτερο εύρος της εποχής διάθεσης των
επιτραπέζιων σταφυλιών (Ιούλιο - Νοέµβριο), αρκεί να γίνει σωστή εκµετάλλευση
του οικολογικού περιβάλλοντος και να εφαρµοστεί η κατάλληλη καλλιεργητική
τεχνική (υποκείµενο, άρδευση, περιοδική κάλυψη κλπ).
► Ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των καταναλωτών αρκεί να αποκτήσει εκείνα
τα χαρακτηριστικά µε τα οποία είναι γνωστή στις διεθνείς αγορές µε το όνοµα
Thompson seedless. Ειδικότερα τα σταφύλια της Σουλτανίνας θα πρέπει να είναι
αραιόραγα, µε µεγάλες επίµηκες ράγες (ελάχιστη διάµετρο 17mm), οµοιόµορφο
µέγεθος, φωτεινό πράσινο-πρασινοκίτρινο χρωµατισµό, ευχάριστη δροσερή γεύση
(άριστο επίπεδο σακχάρων 18 % και ελάχιστο 16%), και πράσινο βόστρυχο
(Φυσαράκης 1994). Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται η εφαρµογή
γιββερελινών σε συνδυασµό µε άλλες καλλιεργητικές τεχνικές (αραίωµα φορτίου,
άρδευση) και µετασυλλεκτικούς χειρισµούς.
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Ακόµα και προς την κατεύθυνση αυτή, αντιµετωπίζουµε ένα µεγάλο πρόβληµα
που δεν είναι άλλο από τον οξύ ανταγωνισµό που υπάρχει στις ευρωπαϊκές αγορές
ανάµεσα στις χώρες που παράγουν και εξάγουν επιτραπέζιο σταφύλι. Για να
αντέξουµε τον οξύ ανταγωνισµό πρέπει να παράγουµε προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Ήδη τα τελευταία χρόνια στο νοµό µας γίνεται µια προσπάθεια βελτίωσης της
ποιότητας της Σουλτανίνας. Από το σύνολο της ποσότητας των εξαγόµενων
σταφυλιών (16.000 τόνοι) ένα µεγάλο ποσοστό εξακολουθεί να ανήκει κυρίως στην
ποιοτική κατηγόρια Σουλτανίνα, ενώ µικρό είναι το ποσοστό των σταφυλιών που
ανήκουν στην κατηγόρια Thompson seedless (Εικόνα 1). Με βάση τα παραπάνω
πραγµατοποιήθηκε η συγκεκριµένη εργασία µε σκοπό τη συλλογή δεδοµένων για την
περιγραφή της καλλιέργειας της επιτραπέζιας Σουλτανίνας, από την εγκατάσταση της
στο έδαφος µέχρι και τη συγκοµιδή και την εστίαση σε θέµατα που αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας όπως οι
εφαρµοζόµενες καλλιεργητικές τεχνικές, η άρδευση, η λίπανση και η φυτοπροστασία.
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2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Η καλλιέργεια του αµπελιού είναι εντατική εκµετάλλευση µακράς διαρκείας, 3050 χρόνων, ανάλογα µε την περιοχή και το φυτικό υλικό που χρησιµοποιείται.
Απαιτεί µεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου και εργασίας και η είσοδος στην παραγωγή
αρχίζει αρκετά χρόνια µετά το σχεδιασµό και εγκατάσταση της. Εποµένως τυχόν
σφάλµατα κατά την εγκατάσταση του αµπελώνα στιγµατίζουν όλη την µετέπειτα
παραγωγική ζωή του (χαµηλή ποιότητα και µικρότερες αποδόσεις) και επιβαρύνουν
τον παραγωγό οικονοµικά, αυξάνοντας έτσι το κόστος παραγωγής. Άρα, η
εγκατάσταση ενός επιτυχηµένου αµπελώνα απαιτεί λεπτοµερή σχεδιασµό
(Φυσαράκης, 2005).
2.1 Ε∆ΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Γενικά, το αµπέλι αναπτύσσεται καλύτερα σε εδάφη µέτριας σύστασης στα οποία
το ριζικό σύστηµα των πρέµνων βρίσκει ευνοϊκές συνθήκες αερισµού, υγρασίας και
θερµοκρασίας. Οι επιτραπέζιες ποικιλίες δίνουν προϊόντα ποιότητας σε εδάφη
ελαφρά, βαθιά, υγρά και µέτριας γονιµότητας επειδή στα πολύ γόνιµα µπορεί να
µειωθεί η καρπόδεση και να οψιµίσει η παραγωγή λόγω της αυξηµένης ζωηρότητας.
Οι περισσότεροι παραγωγικοί αµπελώνες βρίσκονται σε υψόµετρο 300-650 µέτρων.
Το αµπέλι ευδοκιµεί σε κλίµα περιοχών µε θερµό καλοκαίρι χωρίς βροχοπτώσεις,
άνοιξη και φθινόπωρο χωρίς παγετό και ήπιο χειµώνα. Τις θερµικές δυνατότητες του
κλίµατος µιας περιοχής τις προσδιορίζει το υψόµετρο. Για την καλλιέργεια του
αµπελιού σηµαντικότερες ιδιότητες του εδάφους είναι η δοµή και η σύσταση, το
χρώµα, το βάθος , η υγρασία, η θερµοκρασία , το pH και η γονιµότητα του και
σηµαντικότεροι κλιµατικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι η θερµοκρασία, η
υγρασία και η ηλιακή ακτινοβολία που αναφέρονται παρακάτω (Σταυρακάκης κ.α.,
2000):
• ∆οµή και σύσταση εδάφους. Όσο αφορά τη δοµή και σύσταση του εδάφους, τα
αµµώδη εδάφη δίνουν µια ικανοποιητική πρώιµη παραγωγή, αρκεί να µην
στερούνται την απαιτούµενη υγρασία. Τα αργιλώδη εδάφη προκαλούν οψίµιση της
παραγωγής και υποβάθµιση της ποιότητας. Τα ασβεστούχα εξασφαλίζουν πρώιµη
παραγωγή πολύ καλής ποιότητας. Εδάφη γόνιµα, πλούσια σε οργανική ουσία
αυξάνουν την παραγωγή, η οποία όµως είναι µέτριας ποιότητας.

Χρώµα εδάφους. Τα σκουρόχρωµα εδάφη απορροφούν το φώς και τη
θερµότητα µε αποτέλεσµα να θερµαίνονται γρηγορότερα από τα
ανοιχτόχρωµα. Όσο πλουσιότερο είναι το έδαφος σε οργανική ουσία τόσο πιο
σκούρο είναι το χρώµα του.
• Βάθος εδάφους. Τα βαθιά εδάφη εξασφαλίζουν µεγάλα αποθέµατα νερού, µε
τα οποία εφοδιάζουν τις ρίζες των πρέµνων και τις εφοδιάζουν µε µεγάλες
ποσότητες οξυγόνου.
• Υγρασία εδάφους. Κατάλληλα εδάφη για την καλλιέργεια του είναι τα ελαφριά
•

αµµωχαλικώδη που επιτρέπουν την καλή στράγγιση του νερού που περισσεύει,
συγκρατούν την αναγκαία υγρασία και την θερµότητα που χρειάζονται.
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•

•
•
•

•

•

Θερµοκρασία εδάφους. Τα αµµώδη εδάφη ευνοούν την ανάπτυξη των ριζών των
πρέµνων. Η θερµοκρασία του εδάφους επηρεάζεται από το χρώµα, τη σύστασή, τη
δοµή, την έκθεση και τη διαθέσιµη υγρασία του.
pH εδάφους. Οι ποικιλίες vinifera ευδοκιµούν σε τιµές pH 6 –7,5.
Γονιµότητα εδάφους. Γενικά, κατάλληλα για την αµπελοκαλλιέργεια θεωρούνται
τα µέσης γονιµότητας εδάφη.
Θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η θερµοκρασία θεωρείται ο σπουδαιότερος
κλιµατικός παράγοντας και επηρεάζει τη βλάστηση, τη ζωηρότητα και την ανάπτυξη
και την ποιότητα των αµπελουργικών προϊόντων. Η θερµοκρασία όταν κυµαίνεται σε
φυσιολογικά επίπεδα κατά την ωρίµανση των σταφυλιών προκαλεί αύξηση των
σακχάρων, µείωση των οξέων και βελτιώνει το χρώµα των ραγών.
Σχετική υγρασία ατµόσφαιρας και εδαφική υγρασία. Αν και το αµπέλι δεν
έχει µεγάλες απαιτήσεις σε υγρασία το ποσό του νερού της βροχής και η ετήσια
κατανοµή του επιδρά σηµαντικά στη βλάστηση και παραγωγή. Γενικά, οι ετήσιες
ανάγκες του αµπελιού κυµαίνονται από 150-250 mm διαθέσιµου νερού.
Ηλιακή ακτινοβολία. Το ηλιακό φώς επιδρά στη βλάστηση και την παραγωγή του
αµπελιού βασικά µέσω της φωτοσύνθεσης αλλά και της θερµότητας που προκαλεί.
Ακόµη προσδιορίζει τη ζωηρότητα, την ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής και
το χρόνο ωρίµανσης.

2.2 ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Κατά τον Φυσαράκη, η θέση που θα εγκατασταθεί ο αµπελώνας παίζει σηµαντικό
ρόλο στην παραγωγικότητα και µακροβιότητα του. Για να επιλέξουµε τη θέση αυτή
εξετάζουµε το κλίµα της περιοχής και την καταλληλότητα του εδάφους. Για την
µελέτη του κλίµατος εξετάζονται η θερµοκρασία , η ηλιοφάνεια, η βροχόπτωση, το
χαλάζι και οι άνεµοι. Σε χαλαζόπληκτες περιοχές δεν πρέπει καλλιεργούνται αµπέλια.
Μεγάλη σηµασία έχουν οι ελάχιστες θερµοκρασίες του χειµώνα, το ιστορικό παγετών
και καυσώνων και οι τιµές της θερµοκρασίας σε κρίσιµα φαινολογικά στάδια όπως
της άνθισης. Σηµαντικοί παράγοντες για την επιλογή θέσης του αµπελώνα είναι το
ύψος και η κατανοµή των βροχοπτώσεων, η δυνατότητα άρδευσης, η ποιότητα του
αρδευτικού νερού και η σχετική ατµοσφαιρική υγρασία κατά την ωρίµανση των
σταφυλιών. Ακόµη, εξετάζεται η ένταση και κατεύθυνση των ανέµων, γιατί
επηρεάζουν τον προσανατολισµό των γραµµών φύτευσης, το σύστηµα µόρφωσης
και το ύψος του κορµού των πρέµνων. Όσο αφορά το έδαφος, η ποιότητα του έχει
τεράστια σηµασία για τη µετέπειτα ζωή των πρέµνων. Επειδή µετά τη φύτευση του
αµπελώνα είναι δύσκολη η µετάπλαση του εδάφους πρέπει να γίνεται πριν την
εγκατάστασή του. Με εδαφολογική ανάλυση εξετάζονται η µηχανική και χηµική του
σύσταση, το ενεργό και ολικό CaCΟ3, το pH, η ηλεκτρική αγωγιµότητα (αλατότητα),
η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων, κλπ. Ακόµη εξετάζεται το βάθος εδάφους –
υπεδάφους, η στράγγιση του και η παρουσία υπεδάφιας στάθµης νερού και τυχόν
αδιαπέραστου στρώµατος, που εµποδίζουν την ανάπτυξη των ριζών. Τα παραπάνω
βοηθούν στην κατάλληλη επιλογή ποικιλίας και υποκειµένου, στη βασική λίπανση
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του εδάφους και στην διόρθωση τυχόν προβληµάτων, όπως ,οξύτητας ή
αλκαλικότητας, έλλειψης ή περίσσειας στοιχείων κ.ά. (Φυσαράκης, 2005).

2.3 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στις φυλλοξηριώσες περιοχές σαν πολλαπλασιαστικό υλικό χρησιµοποιούνται
απλά έρριζα ή έρριζα εµβολιασµένα φυτά υποκειµένων ανθεκτικών στη φυλλοξήρα.
Τα απλά έρριζα είναι γυµνόριζα (φυτά φυτωρίου) ή σε γλάστρες (φυτά θερµοκηπίου).
Το πολλαπλασιαστικό υλικό του αµπελιού κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες: το
βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό που κυκλοφορεί µε λευκή ετικέτα, το
πιστοποιηµένο µε µπλε ετικέτα και το standard µε κίτρινη ετικέτα. Επίσης, όλα τα
φυτά, ανεξάρτητα από την κατηγορία, πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές
(Φυσαράκης, 2002):
1. Απλά έρριζα φυτά
•
•
•
•

Μήκος στελέχους, από το κατώτερο σηµείο έκπτυξης των ριζών µέχρι το
ανώτερο σηµείο έκπτυξης της βλάστησης, τουλάχιστον 35 cm.
∆ιάµετρος στελέχους, µετρηµένη στο µέσο του µεσογονατίου κάτω από την
ανώτερη βλάστηση, τουλάχιστον 5 mm.
Κόµη από καλά ξυλοποιηµένη κληµατίδα τουλάχιστον 6 cm.
Ριζικό σύστηµα µε τουλάχιστον 3 ρίζες καλά ανεπτυγµένες και συµµετρικά
κατανεµηµένες στη βάση του µοσχεύµατος.
2. Έρριζα εµβολιασµένα γυµνόριζα φυτά

•
•
•
•

Μήκος στελέχους τουλάχιστον 35 cm.
Κόµη από καλά ξυλοποιηµένη κληµατίδα τουλάχιστον 20 mm.
Ριζικό σύστηµα µε τουλάχιστον 3 ρίζες καλά ανεπτυγµένες και συµµετρικά
κατανεµηµένες στη βάση του µοσχεύµατος.
Συγκόλληση εµβολίου/υποκειµένου ικανοποιητική, οµαλή και στερεή.
3. Έρριζα εµβολιασµένα φυτά σε γλάστρες

•
•
•
•

Μήκος στελέχους τουλάχιστον 35 cm.
Κόµη πλούσια, µε φύλλα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, ζωηρού πράσινου
χρώµατος.
Ριζικό σύστηµα πλούσιο που να βγαίνει έξω από τη γλάστρα.
Συγκόλληση εµβολίου/υποκειµένου ικανοποιητική, οµαλή και στερεή.

Ο αµπελουργός για να επιλέξει ανάµεσα στα παραπάνω θα πρέπει να βασιστεί
κυρίως στο κόστος, στις καιρικές συνθήκες της περιοχής, στη δυνατότητα άρδευσης
και προµήθειας του επιθυµητού υλικού, στο µέγεθος του αµπελώνα κλπ. Στις
περιοχές µε αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο των εµβολιασµών είναι
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προτιµότερη η χρήση έρριζων εµβολιασµένων αντί απλών έρριζων, που
χρησιµοποιούνται µόνο όταν οι συνθήκες την εµβολιαστική περίοδο είναι ευνοϊκές.
Βέβαια, η αρχική ανάπτυξη των απλών έρριζων είναι πολύ καλύτερη από των
εµβολιασµένων. Μεταξύ των έρριζων εµβολιασµένων φυτών, γυµνόριζων και σε
γλάστρες, προτιµότερα είναι τα πρώτα, γιατί δεν χρειάζονται ιδιαίτερα ποτίσµατα και
περιποιήσεις κατά τον πρώτο χρόνο εγκατάστασης τους και κυρίως γιατί µπορούµε
να ελέγξουµε µε σιγουριά την καλή συγκόλληση εµβολίου/υποκειµένου, πιέζοντας
ισχυρά µε τον αντίχειρα το εµβόλιο από όλες τις µεριές ενώ κρατάµε σφιχτά µε την
παλάµη µας το υποκείµενο (Φυσαράκης, 2002).

2.4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Πριν τη φύτευση του αµπελιού είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιµασία του
εδάφους. Η διάταξη του ριζικού συστήµατος των πρέµνων στο έδαφος
ολοκληρώνεται τα πρώτα χρόνια µετά τη φύτευση τους. Συµπεραίνεται λοιπόν ότι οι
φυσικές και καλλιεργητικές συνθήκες αυτής της περιόδου θεµελιώνουν την ανάπτυξη
των ριζών και συνεπώς την παραγωγικότητα του αµπελώνα. Πριν από κάθε ενέργεια
πρέπει να εξετάζεται το καλλιεργητικό προηγούµενο και να προγραµµατίζεται η
εκτέλεση εργασιών όπως η αµειψισπορά, η βαθιά άροση, η βασική λίπανση, η
ισοπέδωση κτλ (Φυσαράκης, 2005).
2.4.1 Καλλιεργητικό προηγούµενο
Σε περιπτώσεις αναµπέλωσης η άµεση επαναφύτευση έχει ως συνέπεια την
εµφάνιση της «κόπωσης του εδάφους», λόγω της εξάντλησης των θρεπτικών
στοιχείων από τη συνεχή παραµονή για πολλά χρόνια των πρέµνων στο χωράφι. Το
φαινόµενο αυτό εκδηλώνεται µε συµπτώµατα στα πρέµνα όπως µειωµένο ρυθµό
ανάπτυξης τους και µικρή παραγωγικότητα. Ακόµη, πολλά από τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται κατά την επαναφύτευση οφείλονται σε παθολογικά αίτια.
Συνηθισµένη είναι η προσβολή από σηψηρριζίες (Armillaria melea, Rossellinia
necatrix), ίσκα (Phellinus inguiarius, Stereum hirsutum) και καρκίνο (Agrobacterium
vitis). Η µόλυνση γίνεται µε τα υπολείµµατα των προσβεβληµένων ριζών που
παραµένουν στο έδαφος µετά την εκρίζωση των πρέµνων και έτσι µολύνονται τα
νεαρά φυτά που έχουν εγκατασταθεί στο έδαφος. Για την αντιµετώπιση τους,
ιδιαίτερα σε περίπτωση αναµπέλωσης, συνιστάται σχολαστική αφαίρεση των ριζικών
υπολειµµάτων από το έδαφος κατά τη βαθιά άροση και τουλάχιστον διετή
καλλιέργεια µε αγρωστώδη. Το σπουδαιότερο όµως πρόβληµα κατά την
αναµπέλωσης είναι οι νηµατώδεις που διακρίνονται σε ενδοπαρασιτικούς και
εκτοπαρασιτικούς. Στους ενδοπαρασιτικούς ανήκει το γένος Meloidogyne. Η
παρουσία τους παρεµποδίζει την πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων και νερού και κατά
συνέπεια την κανονική ανάπτυξη των πρέµνων. Για την αντιµετώπιση τους
συνιστάται αγρανάπαυση για τουλάχιστον 4 χρόνια και την προηγούµενη χρονιά πριν
τη φύτευση καλλιέργεια ενός χειµερινού σιτηρού (βρώµη, κριθάρι) και επιλογή
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ανθεκτικού υποκειµένου. Στους εκτοπαρασιτικούς νηµατώδεις ανήκει το γένος
Xiphinema και από αυτό το γένος ο Xiphinema index αποτελεί το σοβαρότερο
πρόβληµα µιας επιτυχούς αναµπέλωσης στη χώρα µας. Για την αντιµετώπισή του
απαιτείται αγρανάπαυση ή αµειψισπορά για 6-8 χρόνια τουλάχιστον. Απουσία του
ξενιστή οι νηµατώδεις χάνουν τη µολυσµατική τους ικανότητα σε 4-6 µήνες και µετά
από ένα χρόνο πεθαίνουν από ασιτία. Έτσι, για να πετύχουµε ολική εξαφάνιση του
ξενιστή (αµπελιού) πρέπει να κάνουµε εφαρµογή ορµονικού ζιζανιοκτόνου
(glyphosate, 2.4 D, triclopur) κατά προτίµηση στο φύλλωµα ή στην τοµή του κορµού
αµέσως µετά τον τρυγητό και επαναψεκάζουµε αυτά που δεν ξεράθηκαν. Ο
ψεκασµός πρέπει να γίνεται σε συνθήκες άπνοιας και µε χαµηλή πίεση. Μετά από
δύο µήνες ή στο τέλος της επόµενης άνοιξης ακολουθεί η βαθιά άροση. Για να
φυτευτεί το νέο αµπέλι σε αυτό το χωράφι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 2-3
χρόνια, κατά τα οποία πρέπει καλλιεργείται ένα χειµερινό σιτηρό (βρώµη) µε σκοπό
τη σήψη των ριζών που παραµένουν στο έδαφος, την αντιµετώπιση των παθογόνων
και των δυσεξόντωτων ζιζανίων και τον καθαρισµό από τυχόν υπολείµµατα
ζιζανιοκτόνων (Φυσαράκης, 2005).
2.4.2 Βαθιά άροση
Η βαθιά άροση (Εικόνα 2) είναι απαραίτητη πριν την εγκατάσταση του νέου
αµπελώνα, για την εκρίζωση και την αποµάκρυνση στη συνέχεια των ριζικών
υπολειµµάτων και πρέπει να φτάνει σε βάθος περίπου 80cm. Κατάλληλη εποχή για
την εκτέλεση της βαθιάς άροσης είναι οι αρχές του φθινοπώρου, µετά τα
πρωτοβρόχια για ευκολότερη κατεργασία. Όταν βέβαια υπάρχουν ζιζάνια που
καταπολεµούνται δύσκολα (αγριάδα, κύπερη κτλ), καλύτερα να γίνεται στις αρχές
του καλοκαιριού και πριν να ξεραθεί το έδαφος, για να καταστραφούν στη συνέχεια
από τις υψηλές θερµοκρασίες που θα ακολουθήσουν (Φυσαράκης, 2005).

Εικόνα 2. Εφαρµογή βαθιάς άροσης
(http://3.bp.blogspot.com/__BajhjWca8/R6soVz8GbGI/AAAAAAAAADk/Wjs9R0MLZ6E/s320/DSC00084.JPG)

2.4.3 Βασική λίπανση
Η βασική λίπανση αποσκοπεί στη δηµιουργία αποθεµάτων P, K και Mg, ώστε να
εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών των νεαρών πρέµνων στα στοιχεία αυτά
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τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της οικονοµικής τους ζωής. Συγχρόνως µπορεί να
προστεθεί οργανική ουσία και να διορθωθούν τυχόν προβλήµατα οξύτητας, σύµφωνα
πάντα µε την εδαφολογική ανάλυση που πρέπει να έχει προηγηθεί. Μπορεί να γίνει
πριν από τη βαθιά άροση όταν πρόκειται για άµεση επαναφύτευση, και σε περίπτωση
πολυετούς αγρανάπαυσης ή καλλιέργειας σιτηρών πρέπει να γίνεται το τελευταίο
φθινόπωρο πριν τη φύτευση. Συγκεκριµένα, µετά τα πρωτοβρόχια διασκορπίζονται
στο έδαφος οι απαιτούµενες ποσότητες λιπασµάτων και στη συνέχεια
ενσωµατώνονται µε άροση βάθους 30-40cm. Γενικά, ανάλογα µε την εδαφολογική
ανάλυση χορηγούνται (Φυσαράκης, 2005):
•
•

•

•

Φώσφορος: 20-60 µονάδες P2O5 ανά στρέµµα µε τη χρήση απλού
υπερφοσφωρικού λιπάσµατος (0-20-0).
Κάλιο: 40-120 µονάδες K2O ανά στρέµµα µε τη χρήση θειικού καλίου (0-048). Tις µικρότερες δόσεις σε λοφώδεις χαµηλών αποδόσεων περιοχές και τις
υψηλότερες σε αργιλώδη εδάφη και πεδινές τοποθεσίες υψηλών αποδόσεων.
Μαγνήσιο: Μέχρι 50 µονάδες MgO ανά στρέµµα, συνήθως µε τη χρήση
θειικού µαγνησίου, σε πτωχά σε Mg αµµώδη εδάφη και όταν εφαρµόζονται
ισχυρές καλιούχες λιπάνσεις.
Οργανική ουσία: 3-6 τόνους ζωικής κοπριάς ή οργανικών µεταπλασµάτων
(στέµφυλα).

2.5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ
Στις φυλλοξηριώσες περιοχές η εκλογή του κατάλληλου υποκειµένου αποτελεί
κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας του αµπελώνα. Το υποκείµενο πρέπει να παρουσιάζει
καλή προσαρµοστικότητα στο οικολογικό περιβάλλον, για να εκδηλώσει τις ιδιότητες
του (Πίνακας 1), και πρέπει να έχει αρµονική συµβίωση µε την καλλιεργούµενη
ποικιλία ώστε κάθε επίδραση του στην καλλιεργητική συµπεριφορά της ποικιλίας να
είναι επωφελής. Για τους παραπάνω λόγους, η εκλογή του υποκειµένου απαιτεί τη
γνώση και εκτίµηση όλων των συντελεστών που υπάρχουν στις σχέσεις
εδάφους/υποκειµένου και υποκειµένου/εµβολίου.
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ΖΩΗΡΟΤΗΤΑ

420Α
Millardet
et de
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Μεσαία

SO4

Μεγάλη

99 Richter

110
Richter

140
Ruggeri
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Millardet
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31R
(Richter)
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Πολύ µεγάλη

Πολύ µεγάλη

Πολύ µεγάλη

Μέτρια

Μεγάλη

Ε∆ΑΦΟΣ

∆ροσερά,
γόνιµα, ελαφρά,
µε καλή
στράγγιση. ∆εν
αντέχει στην
ξηρασία
Βαθιά, που
διατηρούν
κάποια υγρασία
ή αρδευόµενα,
όχι συνεκτικά.
∆εν αντέχει
στην ξηρασία
Βαθιά,
ασβεστώδη, που
διατηρούν
κάποια υγρασία,
όχι όµως υγρά.
∆εν αντέχει
στην ξηρασία
Προσαρµόζεται
σε ξηρά, φτωχά,
συνεκτικά
εδάφη λόγω
µεγάλης
ανάπτυξης
ριζικού
συστήµατος και
ανθεκτικότητας
στην ξηρασία.
Υποφέρει από
την πολλή
υγρασία.
Προσαρµόζεται
καλά σε ξηρά,
ασβεστώδη, όχι
συνεκτικά και
υγρά. Αντέχει
στην ξηρασία.
Προσαρµόζεται
σε ποικιλία
εδαφών (φτωχά,
συνεκτικά, ξηρά
ή υγρά). Έχει
άριστη
συµπεριφορά σε
µέσης σύστασης
εδάφη
Κατάλληλο για
ασβεστούχα.
Προσαρµόζεται
καλά και σε µη
ασβεστούχα,
δροσερά
οποιασδήποτε
φυσικής
σύστασης µε
διαπερατό
υπέδαφος.
Ευαίσθητο στην
υγρασία.
Υποφέρει σε
παρατεταµένη
ξηρασία
Εδάφη ξηρά,
µέσης σύστασης

ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΟ
CaCΟ3

ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΗ
ΦΥΛΛΟΞΗΡΑ

Μέχρι
20%
ενεργό και
µέχρι 40%
ολικό

Μικρή αντοχή

Καλή αντοχή

Μέχρι
21%
ενεργό

Μικρή αντοχή

Καλή αντοχή

Μέχρι
17%
ενεργό και
µέχρι 4050% ολικό

Μέχρι 1722%
ενεργό και
µέχρι 50%
ολικό

ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΟΥΣ
ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ

Καλή

Πρωιµίζει
την
ωρίµανση

Καλή αντοχή

Καλή

Πρωιµίζει
την
ωρίµανση

Μικρή αντοχή

Καλή αντοχή
στη ριζόβια,
προσβάλλεται
µερικές φορές
από τη
φυλλόβια
µορφή

Καλή αντοχή

Καλή

Καθυστερεί
την
ωρίµανση

Μικρή αντοχή

Ανθεκτικό στη
ριζόβια,
ευαίσθητο στη
φυλλόβια

Μέτρια αντοχή

Καλή

Μέση ή
Όψιµη

Καλή

Καθυστερεί
την
ωρίµανση

Μέχρι 2030%
ενεργό και
µέχρι 80%
ολικό

Ανθεκτικό στη
ριζόβια,
ευαίσθητο στη
φυλλόβια

Μέχρι
19%
ενεργό και
µέχρι 3040% ολικό

Μεγάλη αντοχή

Ανθεκτικό στη
ριζόβια,
ευαίσθητο στη
φυλλόβια

Καλή αντοχή

Πολλή καλή

Μέχρι
40%
ενεργό και
µέχρι 5070% ολικό

Μικρή αντοχή

Καλή αντοχή

Μικρή αντοχή

Πολλή καλή

Μέχρι
16%
ενεργό και
µέχρι 40%
ολικό

Καλή αντοχή

Καλή αντοχή

Καλή

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συνιστώµενων υποκειµένων αµπελιού στην Ελλάδα.
(Γουβιανάκης, 2009).

18

Πρώιµη

2.6 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Κατά τον Φυσαράκη, η πυκνότητα φύτευσης και ο τρόπος διάταξης των πρέµνων
επιδρούν σηµαντικά στην παραγωγικότητα, την ποιότητα και τις δυνατότητες
εκµηχάνισης του αµπελώνα. Εκτός από τα µηχανικά µέσα που χρησιµοποιούνται για
την καλλιέργεια, την πυκνότητα φύτευσης επηρεάζουν η ποικιλία και το υποκείµενο.
Η ζωηρότητα, η γονιµότητα των οφθαλµών, ο προορισµός χρήσης του προϊόντος κτλ
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες επιλογής του συστήµατος µόρφωσης και
κλαδεύµατος καρποφορίας των πρέµνων και επηρεάζουν την πυκνότητα φύτευσης.
Ακόµη, η πυκνότητα φύτευσης επηρεάζεται από τις συνθήκες και τις δυνατότητες του
περιβάλλοντος, αφού το κλίµα και το έδαφος επηρεάζουν σηµαντικά τη ζωηρότητα
και την ευρωστία των πρέµνων. Σε εδάφη γόνιµα, βαθιά, δροσερά ή αρδευόµενα η
βλάστηση είναι ζωηρή και υπάρχει η δυνατότητα µε το κατάλληλο σύστηµα
µόρφωσης να αυξηθεί η απόδοση ανά πρέµνο και να µειωθεί η πυκνότητα φύτευσης
µέχρι ένα όριο. Γενικά, στα βαρύτερα εδάφη και τις ζωηρότερες ποικιλίες
χρησιµοποιούνται µεγαλύτερες αποστάσεις φύτευσης. Αντίθετα, σε φτωχά, αβαθή και
ξηρά εδάφη η περιορισµένη ζωηρότητα της βλάστησης δεν επιτρέπει την αύξηση του
φορτίου ανά πρέµνο, οπότε πρέπει να αυξηθεί µέχρι ενός ορίου η πυκνότητα
φύτευσης για να εξασφαλιστεί οικονοµικά συµφέρουσα παραγωγή. Στις συνθήκες της
χώρας µας µπορούν να προταθούν οι παρακάτω αποστάσεις φύτευσης (Φυσαράκης,
2005):
• Απόσταση φύτευσης µεταξύ των γραµµών: 2-3 m
• Απόσταση φύτευσης επί των γραµµών: 1.2-1.7 m
Μεγαλύτερες αποστάσεις όπως 3 Χ 1.7 m (196 πρέµνα/στέµµα) είναι κατάλληλες
για τις ζωηρές επιτραπέζιες ποικιλίες, όπως η επιτραπέζια Σουλτανίνα, φυτεµένες σε
γόνιµα αρδευόµενα χωράφια και διαµορφωµένες σε υψηλόκορµα γραµµοειδή ή
κυπελλοειδή υποστυλωµένα σχήµατα, ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται οψίµιση
παραγωγής. Οι περιπτώσεις αυτές απαιτούν µικτό κλάδευµα καρποφορίας,
εξασφαλίζουν όµως άνετη µηχανική καλλιέργεια (Φυσαράκης, 2005).
2.6.1 Προσανατολισµός των γραµµών φύτευσης
Η διάταξη φύτευσης για αµπελώνα παραγωγής επιτραπέζιων σταφυλιών συνήθως
γίνεται κατά γραµµές και γεννάται αµέσως το ερώτηµα του προσανατολισµού τους. Η
κατεύθυνση τους εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες (Φυσαράκης, 2005):
•
•
•

Ένταση και διεύθυνση ανέµων
Κλίση του εδάφους
Καλύτερη αξιοποίηση της ηλιακή ενέργειας

Αν στην περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεµοι, για να αποφευχθούν οι ζηµιές που
µπορεί να προκαλέσουν στη βλάστηση και την παραγωγή, οι γραµµές φύτευσης θα
πρέπει να προσανατολίζονται παράλληλα προς την κατεύθυνση του πιο ισχυρού και
συχνού ανέµου. Έτσι ο αέρας περνά από τα κενά µεταξύ των γραµµών χωρίς να
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δηµιουργείται αντίσταση αποτρέποντας τις ζηµιές. Σε πλαγιές και λοφώδεις εκτάσεις
µε κλίση από 3-30%, η φύτευση πρέπει να γίνεται κάθετα προς την κλίση του
εδάφους. Στη συνέχεια, µε την καλλιέργεια του εδάφους (φρεζάρισµα)
δηµιουργούνται µικρές σχεδόν επίπεδες αναβαθµίδες (πεζούλες) µεταξύ των
γραµµών που εµποδίζουν τις διαβρώσεις και απορροφούν καλύτερα το νερό της
βροχής. Η φύτευση αυτή διευκολύνει τις αρδεύσεις και τη χρησιµοποίηση
µηχανηµάτων (τρακτέρ) µέτριας ιπποδύναµης για την εκτέλεση των καλλιεργητικών
εργασιών. Όταν δεν υπάρχουν οι παραπάνω περιορισµοί, ο προσανατολισµός των
γραµµών από βορρά προς νότο υπερτερεί στη χώρα µας (Φυσαράκης, 2005).
2.6.2 Χωροταξική διάρθρωση αµπελώνα
Με τον όρο αυτό εννοείται η διαίρεση της επιφάνειας του αµπελώνα σε
λειτουργικά, οργανικά συνδεδεµένα τµήµατα µε το απαραίτητο οδικό δίκτυο, για την
εξοικονόµηση ωφέλιµης επιφάνειας, χρόνου και εργασίας, χωρίς προβλήµατα κατά
τη διεξαγωγή των καλλιεργητικών εργασιών. Σε ένα επιχειρηµατικό αµπελώνα,
ανάλογα µε το µέγεθός του, το πλάτος των τµηµάτων του πρέπει να είναι από 50100m και το µήκος τους να µην ξεπερνά τα 100m για να διευκολύνεται η
κυκλοφορία. Το πλάτος των διαδρόµων πρέπει να είναι 4-5m για να υπάρχει ευχέρεια
στην κίνηση των µηχανηµάτων χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος µηχανικών ζηµιών στα
πρέµνα ή στο σύστηµα υποστύλωσης. Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη κεντρικού
περιφερειακού οδικού δικτύου, για την άνετη κυκλοφορία και τους ελιγµούς των
µηχανηµάτων, που µπορεί να φτάσει τα 6m πλάτος. Στα γραµµικά υποστυλωµένα
συστήµατα η ύπαρξη διαδρόµων µεγάλου πλάτους είναι αναγκαία µόνο στις κάθετες
προς τις γραµµές φύτευσης πλευρές του αµπελώνα (Φυσαράκης, 2005).

2.7 ΦΥΤΕΥΣΗ
Στις θερµές και ψυχρές περιοχές, που η θερµοκρασία δεν πέφτει σε χαµηλά
επίπεδα και η υγρασία του εδάφους δεν είναι υπερβολική, η φύτευση καλό είναι να
γίνεται πρώιµα κατά την περίοδο Νοεµβρίου µέχρι και τις αρχές ∆εκεµβρίου. Έτσι,
τα φυτά κερδίζουν χρόνο και οι ρίζες εγκαθίστανται γρήγορα στο έδαφος την άνοιξη.
∆υστυχώς όµως, η πρώιµη φύτευση σπάνια είναι εφικτή γιατί την περίοδο αυτή δεν
υπάρχουν διαθέσιµα φυτά. Εποµένως, η φύτευση είναι προτιµότερο να γίνεται µετά
τις χειµερινές βροχές το Φεβρουάριο ή και λίγο αργότερα. Αντίθετα, στις ψυχρές
περιοχές η φύτευση πρέπει να γίνεται την περίοδο Μαρτίου έως το Μάιο ανάλογα µε
τις καιρικές συνθήκες. Τα φυτά θερµοκηπίου είναι διαθέσιµα συνήθως µετά το τέλος
του Απριλίου και γι’ αυτό η φύτευσή τους γίνεται αρχές Μάιου µε αρχές Ιουλίου.
Όσο νωρίτερα γίνει η φύτευση τους στο διάστηµα αυτό τόσο καλύτερα,
επισηµαίνοντας ότι τις χρονιές µε υψηλές θερµοκρασίες δεν συνιστάται η φύτευση
τον Ιούλιο. Ακόµη, από τις αρχές Οκτωβρίου έως τέλη Νοεµβρίου είναι δυνατή η
φύτευση φυτών σε γλάστρες (Φυσαράκης, 2002).
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2.7.1 Παραλαβή και προετοιµασία φυτών
Αµέσως µετά την παραλαβή των φυτών ο αµπελουργός πρέπει να εξασφαλίσει και
να διατηρήσει την υγρασία τους. Αν η φύτευση γίνει άµεσα µετά τη παραλαβή
(διάστηµα λίγων ηµερών) µπορεί να τα διατηρήσει σε ένα δροσερό και υγρό χώρο,
προφυλαγµένο από τον αέρα για να µην ξεραθούν. ∆ιαφορετικά θα πρέπει να
στρωµατωθούν µέσα στο έδαφος ή σε υγρή ποταµίσια άµµο. Αν ο φυτωριούχος
διατηρεί τα φυτά σε ψυκτικούς θαλάµους, η παραλαβή τους πρέπει να γίνεται 2-3
ηµέρες πριν τη φύτευση. Τα φυτά πριν φυτευτούν πρέπει να τοποθετούνται σε νερό
που ανανεώνεται για ένα 24ωρο, τα απλά έριζα ολόκληρα και τα έριζα εµβολιασµένα
µέχρι το σηµείο του εµβολιασµού. Πριν την εµβάπτιση τους στο νερό είναι καλό να
ανανεώσουµε λίγο τις ρίζες µε κόψιµο. Σε περίπτωση πού ο αµπελουργός
προµηθευτεί φυτά σε γλάστρες είναι απαραίτητο πριν τη φύτευση τους να έχουν
εξοικειωθεί στις εξωτερικές συνθήκες (στρεσάρισµα) από το φυτωριούχο, στην
αντίθετη περίπτωση αυτό πρέπει να γίνει από τον παραγωγό (Φυσαράκης, 2002).
2.7.2 Τεχνική φύτευσης
Η φύτευση γίνεται σε λάκκους, που ανοίγονται µε εργαλεία χειροκίνητα και µε
τρυπάνια φορητά ή προσαρµοσµένα σε ελκυστήρα, και έχουν πλάτος 20-25 cm και
βάθος 40-50 cm. Η φύτευση σε λάκκους πλεονεκτεί της φύτευσης µε λοστό που
µπορεί να γίνει µόνο στα γυµνόριζα φυτά, σε ελαφρά και καλά κατεργασµένα
χωράφια. Όταν φυτεύουµε γυµνόριζα (απλά ή εµβολιασµένα) φυτά, την ηµέρα της
φύτευσης τα διατηρούµε σε νερό ή σε σκιερό µέρος σκεπασµένα µε υγρή λινάτσα για
να µην αφυδατωθούν. Πριν φυτευτούν ανανεώνουµε την τοµή των ριζών και
διατηρούµε από την κόµη κληµατίδα µε 2 οφθαλµούς και στους δύο τύπους
γυµνόριζων φυτών. Από τα εµβολιασµένα αφαιρείται το ξηρό τµήµα τους (νύχι
εµβολίου). Πριν τοποθετηθεί το φυτό στον πυθµένα του λάκκου ρίχνουµε
επιφανειακό χώµα µέχρι να φτάσει το σηµείο ένωσης εµβολίου/υποκειµένου, όταν
τοποθετηθεί το φυτό στο λάκκο, λίγο πιο πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (35cm). Έτσι αποφεύγεται η έκπτυξη ριζών από το εµβόλιο. Στα ανεµβολίαστα (άγρια,
απλά έρριζα) φυτά η απόσταση αυτή πρέπει να είναι 10 cm. Στη συνέχεια κρατώντας
το φυτό στη σωστή του θέση, ρίχνουµε ξανά επιφανειακό χώµα µέχρι να σκεπαστεί
το µισό φυτό και πιέζουµε καλά το χώµα µε τα πόδια για να έρθει σε στενή επαφή µε
το φυτό. Ακολουθεί πότισµα µε 3-5 λίτρα νερό και µόλις απορροφηθεί
συµπληρώνουµε το λάκκο µε χώµα και το πιέζουµε ελαφρά. Στην περίπτωση
φύτευσης φυτών σε γλάστρες, αυτά µεταφέρονται στο χώρο φύτευσης και
διατηρούνται σε δροσερό και σκιερό µέρος. Οι γλάστρες συνήθως είναι από υλικό
πού αποσυντίθεται στο χώµα και τοποθετούνται όπως είναι µέσα στο λάκκο. Η
διαδικασία της φύτευσης γίνεται όπως στα γυµνόριζα µε τη διαφορά ότι σε
περίπτωση που έχει καθυστερήσει η φύτευση µπορούµε να τοποθετήσουµε λίγη υγρή
τύρφη ή µίγµα οργανικών στον πυθµένα του λάκκου για συγκράτηση της υγρασίας.
Όταν ολοκληρωθεί η φύτευση κορυφολογούµε τους βλαστούς του φυτού (ειδικά όταν
είναι ζωηροί) για µείωση της διαπνοής. Αν επιλέξουµε να φυτέψουµε φυτά
θερµοκηπίου θα πρέπει µετά τη φύτευση να ποτίζονται συχνά (αρχικά κάθε 3-4
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µέρες) µε µικρές ποσότητες νερού και αν είναι απαραίτητο να γίνουν σ’ αυτά 1-2
διαφυλλικοί ψεκασµοί για καλύτερη ανάπτυξη (Φυσαράκης, 2002).

2.8 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΛΩΣΗΣ
Η υποστύλωση του αµπελώνα διακρίνεται σε ατοµική στα κυπελλοειδή πρέµνα
και σε συλλογική. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στην υποστύλωση είναι οι
πάσσαλοι, τα σύρµατα και οι αντηρίδες (Φυσαράκης, 2002).
2.8.1 Πάσσαλοι
Οι πάσσαλοι (στύλοι) που χρησιµοποιούνται για την υποστύλωση του αµπελιού
είναι συνήθως από ξύλο, σίδερο ή τσιµέντο. Κατά την επιλογή του υλικού επιδίωξη
είναι η καλύτερη στήριξη µε το µικρότερο κόστος. Η υποστύλωση µε σιδερένιους
πασσάλους µονοπωλεί το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, µε τους ξύλινους και
τσιµεντένιους να µένουν στο περιθώριο. Οι πιο καθιερωµένοι τύποι σιδερένιων
πασσάλων έχουν διατοµή Γ ή Τ διαστάσεων από 25mm Χ 25mm Χ 3mm µέχρι 40mm Χ
40mm Χ 4mm, µε πιο συνηθισµένες διαστάσεις για τους ενδιάµεσους 30 Χ 30 Χ 3mm
και για τους ακραίους πασσάλους 30 Χ 30 Χ 4mm. Οι σιδερένιοι πάσσαλοι είναι πολύ
καλοί για τα συστήµατα V και λύρας. Για την προστασία τους από τη σκουριά
χρησιµοποιείται µίνιον ή αντιοξειδωτικές βαφές (Φυσαράκης, 2002).
2.8.2 Σύρµατα
Το γαλβανιζέ σύρµα είναι το µόνο κατάλληλο γιατί δεν σκουριάζει και αντέχει
περισσότερο από τα άλλα σύρµατα. Το σύρµα µπορεί να είναι από Νο12 έως 17. Η
διάµετρος του πρέπει να αυξάνει ανάλογα µε το µήκος των γραµµών. Γενικά,
χρησιµοποιούµε το Νο16 ή 17 για το κατώτερο σύρµα που στηρίζει και το
µεγαλύτερο βάρος. Για τη στήριξη της βλάστησης χρησιµοποιούµε σύρµα Νο12 ή
13. Το ύψος του πρώτου σύρµατος εξαρτάται από το ύψος του κορµού των πρέµνων
και κυµαίνεται από 40-80 cm. Η θέση του δεύτερου πρέπει να είναι 30-40 cm πάνω
από το πρώτο και όχι περισσότερο. Σκοπός του δεύτερου σύρµατος είναι αρχικά η
στήριξη της βλάστησης και των σταφυλιών στη συνέχεια. Το τρίτο σύρµα
τοποθετείται σε απόσταση 50-60 cm από το δεύτερο. Η ποσότητα του σύρµατος που
θα χρειαστούµε εξαρτάται από το µήκος των γραµµών (µέχρι 80-100 το πολύ µέτρα),
την πυκνότητα των ενδιάµεσων πασσάλων (συνήθως 4-5 m), την απόσταση φύτευσης
µεταξύ των γραµµών, το µέγεθος του αµπελώνα κλπ (Φυσαράκης, 2002).
2.8.3 Αντηρίδες
Οι ακραίοι πάσσαλοι, λόγω του όλο παίρνουν όλο το βάρος του συστήµατος
στήριξης, κατασκευάζονται πιο ισχυροί αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό. Γι’ αυτό είναι
αναγκαία η πρόσθετη στήριξή τους µε άγκυρες, αντιστηρίγµατα ή και τα δύο. Η
άγκυρα είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος στήριξης και αποτελείται από ένα κοµµάτι
σίδερο Φ6 - Φ10, γυρισµένο στα άκρα σε κλειστό γάντζο. Στον ένα γάντζο
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συγκρατείται ένα κοµµάτι σιδερένιου πασσάλου µήκους 20-40 cm, το οποίο
τοποθετείται µέσα στο έδαφος. Στο άλλο άκρο γίνεται η πρόσδεση συρµάτων τα
οποία συγκρατούν τον ακραίο πάσσαλο υποστύλωσης. Οι άγκυρες πρέπει να είναι
χωµένες όλες στο ίδιο βάθος, περίπου 60 cm, και στην ίδια απόσταση από τους
ακραίους πασσάλους. Για την εξοικονόµηση χώρου έξω από τις γραµµές οι πάσσαλοι
µπορούν να τοποθετηθούν µε κλίση προς τα έξω σε γωνία µέχρι και 40º από την
κάθετο. Τη θέση της καθέτου παίρνουν τα σύρµατα µε τις άγκυρες. Σε περίπτωση που
το µήκος των γραµµών δεν είναι µεγάλο, για την εξοικονόµηση ολόκληρου του
εξωτερικού χώρου, µπορεί να τοποθετηθεί πάσσαλος αντιστήριξης στο εσωτερικό
του ακραίου πασσάλου σε γωνία 40-45º. Όταν όµως πρόκειται για µεγάλο µήκος
γραµµών γίνεται συνδυασµός άγκυρας µε πάσσαλο αντιστήριξης (Φυσαράκης, 2002).
2.8.4 Συστήµατα υποστύλωσης επιτραπέζιας Σουλτανίνας.
Τα πιο διαδεδοµένα συστήµατα υποστύλωσης για την καλλιέργεια της
επιτραπέζιας Σουλτανίνας τα τελευταία χρόνια, είναι αυτά του τύπου V (τριπλό ταυ)
(Εικόνα 4) και τύπου «σκάφης» (Εικόνα 5).

Εικόνα 4. Υποστύλωση τύπου V (τριπλό ταυ)
(http://sultanina.gr/pop-up/sidero_pop.htm)

Εικόνα 5. Υποστύλωση τύπου «σκάφης»
(http://sultanina.gr/pop-up/sidero_v_pop.htm)
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3. ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Για να πετύχουµε µακροβιότητα στον αµπελώνα µας πρέπει αυτός να βρίσκεται σε
άριστη φυσική κατάσταση. Για να συµβαίνει αυτό τα πρέµνα κυρίως πρέπει να έχουν
κατάλληλη διαµόρφωση (ανάλογα µε την ποικιλία, το σύστηµα υποστύλωσης και τις
αποστάσεις φύτευσης), βλαστοπαραγωγική ισορροπία και το φορτίο των σταφυλιών
να µην υπερβαίνει τις δυνατότητες του κάθε πρέµνου. Αυτά µπορούµε να τα
πετύχουµε µε την καλλιεργητική τεχνική που θα ακολουθήσουµε, στην προκειµένη
περίπτωση µε το κατάλληλο κλάδεµα. Πέρα όµως από το χρόνο παραγωγικής ζωής
του αµπελώνα επιτραπέζιας Σουλτανίνας θα πρέπει να πετύχουµε ποιοτική παραγωγή
κάθε έτος η οποία θα χαρακτηρίζεται από σταθερότητα και οµοιοµορφία.
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, τα επιτραπέζια σταφύλια της ποικιλίας
Σουλτανίνα για να γίνουν εµπορεύσιµα και ανταγωνιστικά θα πρέπει να είναι
αραιόραγα, µετρίου µεγέθους, να έχουν κανονικό σχήµα και οι ράγες να είναι
µεγάλες και οµοιόµορφες σε χρώµα και µέγεθος. Ακόµη πρέπει να ισχυροποιηθούν οι
ποδίσκοι λόγω της λεπτότητας τους και η πρόσφυση των ραγών σ’ αυτούς, για τη
µείωση της απορράγισης στον τρυγητό και κατά τη µεταφορά και µεταχείριση των
σταφυλιών στο συσκευαστήριο. Όσον αφορά τα σάκχαρα πρέπει να έχουν ισορροπία
ως προς τη σχέση τους µε τα οξέα ώστε οι ράγες να έχουν την επιθυµητή γλυκύτητα
στο στάδιο της συγκοµιδής. Για να πετύχουµε όµως τα παραπάνω θετικά
αποτελέσµατα θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα πρόγραµµα καλλιεργητικών τεχνικών,
που όταν η εφαρµογή τους γίνει στο κατάλληλο βλαστικό στάδιο και µε την
απαιτούµενη ένταση τότε η Σουλτανίνα θα µπορεί να πωλείται στις αγορές του
εξωτερικού ως Thompson seedless. Αυτές οι τεχνικές διακρίνονται εκτός από το
χειµερινό κλάδεµα και στην εφαρµογή των χλωρών κλαδεµάτων του αµπελιού, σε
συνδυασµό µε την εφαρµογή φυτορυθµιστικών ουσιών, ειδικών καλλιεργητικών
τεχνικών για την διεύρυνση του χρόνου συγκοµιδής, άρδευσης κα λίπανσης. Έτσι ο
παραγωγός θα µπορεί να απολαµβάνει τις υψηλές τιµές πώλησης των προϊόντων του
και να µιλάµε για µια πραγµατικά προσοδοφόρο καλλιέργεια και όχι για την
εγκατάλειψή της όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια.
3.1 ΚΛΑ∆ΕΜΑ
Με τον όρο κλάδεµα του αµπελιού εννοούµε τη µερική ή ολική αφαίρεση οργάνων
του πρέµνου µε τοµές που γίνονται στους βλαστούς, τις κληµατίδες, τους βραχίονες
και τον κορµό. Το κλάδεµα συµβάλλει στην ποσοτική και ποιοτική απόδοση των
πρέµνων και στην εξισορρόπηση της βλάστησης. Ανάλογα µε το βλαστικό στάδιο
που πραγµατοποιείται διακρίνεται σε (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002):
•

Χειµερινό ή ξηρό κλάδεµα το οποίο γίνεται κατά τη χειµέρια ανάπαυση των
πρέµνων και αφορά την αφαίρεση κληµατίδων ή τµηµάτων τους και
βραχιόνων. ∆ιακρίνεται σε κλάδεµα διαµόρφωσης και καρποφορίας. Το
πρώτο αφορά την ανάπτυξη και υποστήριξη του σκελετού και της βλάστησης
των πρέµνων και εφαρµόζεται συνήθως για 3-4 χρόνια από την εγκατάσταση
των φυτών. Το δεύτερο αφορά τη ρύθµιση της παραγωγής και το σχήµα του
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•

πρέµνου, ανάλογα µε τον αριθµό και τη θέση των οφθαλµών που αφήνονται
στις παραγωγικές µονάδες (αµολυτές στη Σουλτανίνα).
Θερινά ή χλωρά κλαδέµατα τα οποία γίνονται κατά τη διάρκεια της
βλαστικής περιόδου και αφορούν επεµβάσεις σε χλωρά όργανα του πρέµνου
και στοχεύουν στην εξισορρόπηση της βλάστησης, στη διόρθωση λαθών κατά
το χειµερινό κλάδεµα, στην βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών και στην
δηµιουργία κατάλληλων κληµατίδων για το χειµερινό κλάδεµα της επόµενης
χρονιάς. Αποτελούνται από το βλαστολόγηµα, το κορυφολόγηµα, την
αφαίρεση ταχυφυών βλαστών, τη χαραγή, το αραίωµα φορτίου και το
ξεφύλλισµα.

Το κλάδεµα, διαµόρφωσης ή καρποφορίας στη Σουλτανίνα, γίνεται µε κλαδευτικά
ψαλίδια, χειροκίνητα, µε πίεση αέρα ή ηλεκτρικά (Εικόνα 6). Λόγω των συστηµάτων
υποστύλωσης και της απαιτήσεις της ποικιλίας για µικτό κλάδεµα είναι σχεδόν
αδύνατη η εφαρµογή µηχανικού κλαδέµατος.

Εικόνα 6. Χειροκίνητο, ψαλίδι αέρος και ηλεκτρικό ψαλίδι κλαδέµατος
(http://www.baxevanos.gr/photos/thumbs/P2-20.jpg)
(http://users.sch.gr/gsidirop/fakelosfoto/ampelos/ampeli-003.jpg)
(http://cmall.gr/main/components/com_virtuemart/shop_image/product/_______810_FELCO_49a2e43
6dc660.jpg)

3.1.1 Κλάδεµα διαµόρφωσης
Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, το κλάδεµα διαµόρφωσης αφορά την
ανάπτυξη και την υποστήριξη του σκελετού και της βλάστησης των πρέµνων αλλά
πιο αναλυτικά αποσκοπεί στα εξής (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002):
•
•
•
•
•
•

∆ηµιουργία κατάλληλου σχήµατος των πρέµνων
Εξασφάλιση καλής κυκλοφορίας και διανοµής των χυµών σε κορµό και
βραχίονες
∆ιευκόλυνση καλλιεργητικών εργασιών και κίνησης µηχανηµάτων
Καλός φωτισµός φυλλώµατος
Προστασία των πρέµνων από δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες (παγετός,
άνεµος, ηλιακά εγκαύµατα)
Μείωση προσβολών από έντοµα και ασθένειες (περονόσπορος, ωίδιο,
βοτρύτης, φόµοψη, ευδεµίδα, ίσκα κλπ.)
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Ειδικότερα κατά τη φάση της ανάπτυξης βασικές απαιτήσεις είναι οι παρακάτω
(Ανώνυµος, 2004):
• Εξασφάλιση γρήγορης ανάπτυξης του σκελετού του πρέµνου
• Πρωίµιση εισόδου στην παραγωγική διαδικασία
• Ισόρροπη σχέση υπέργειου τµήµατος και ριζικού συστήµατος του πρέµνου
Κατά την διαµόρφωση των πρέµνων πρέπει να στοχεύουµε στη δηµιουργία του
καλύτερου δυνατού σκελετού, συνεπώς θα πρέπει να αφαιρούµε όλες ή σχεδόν όλες
τις ταξιανθίες για να µην εξαντληθούν τα νεαρά φυτά. Με τη διαµόρφωση τα πρέµνα
πιθανόν να πάρουν διάφορα σχήµατα που µπορεί να µοιάζουν και πολύπλοκα. Ένα
διαµορφωµένο πρέµνο αποτελείται από τον κορµό, από ένα βραχίονα ή
περισσότερους και από τις παραγωγικές µονάδες που φέρονται στους βραχίονες και
που είναι κεφαλές ή αµολυτές ανάλογα την ποικιλία (αµολυτές στη Σουλτανίνα)
(Φυσαράκης, 2005).
Σύµφωνα µε τον Φυσαράκη, το ύψος του κορµού κατά τη διαµόρφωση ποικίλει και
εξαρτάται κυρίως από τα παρακάτω (Φυσαράκης, 2005):
•
•
•
•
•
•

Την ποικιλία και τη ζωηρότητα της
Τη γονιµότητα των οφθαλµών της βάσης
Τον προορισµό χρήσης των σταφυλιών
Τη συχνότητα και την ένταση των παγετών
Την ένταση των ανέµων
Το υψόµετρο και το ανάγλυφο του εδάφους

Γενικά όµως, οι επιτραπέζιες ποικιλίες διαµορφώνονται σε υψηλόκορµα πρέµνα.
Όσον αφορά τον τύπο του σχήµατος που θα έχει το πρέµνο, συνήθως τα πρέµνα της
ποικιλίας Σουλτανίνα διαµορφώνονται σε παραλλαγές υψηλόκορµου κυπελλοειδούς
σχήµατος προσαρµοσµένο στη γραµµική υποστύλωση που έχει εγκατασταθεί (V ή
σκάφης). Έτσι, εξασφαλίζεται µεγαλύτερο ύψος φυλλώµατος και άνοιγµα της
βλάστησης µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη φωτοσυνθετική επιφάνεια και το
περισσότερο ευνοϊκό µικροκλίµα για το φύλλωµα και τα σταφύλια. Αναλυτικά, το
κυπελλοειδές σχήµα της Σουλτανίνας αποτελείται από τον κορµό, τους βραχίονες που
σχηµατίζουν ένα είδος κυπέλλου και τις παραγωγικές µονάδες (αµολυτές) που
συνδυάζονται και µε κεφαλές (αντικαταστάτες) µε µικτό κλάδεµα καρποφορίας. Ο
αριθµός των βραχιόνων εξαρτάται από την ζωηρότητα της ποικιλίας, τη γονιµότητα
του εδάφους, την απόσταση φύτευσης κτλ (Φυσαράκης, 2005).
∆ιαδικασία διαµόρφωσης κυπελλοειδούς επιτραπέζιας Σουλτανίνας.
Μετά τη φύτευση τα φυτά αφήνονται να αναπτυχθούν ανεµπόδιστα για να
παράγουν µέγιστη βλάστηση και ριζικό σύστηµα (Christensen, 1999). Πριν αρχίσει η
διαµόρφωση, σε κάθε περίπτωση το φυτό θα πρέπει να µας δώσει ένα ισχυρό βλαστό
που θα αποτελέσει το µελλοντικό κορµό του πρέµνου. Για να γίνει αυτό τα φυτά
κλαδεύονται στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου κατά το λήθαργο, όπου
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αφαιρούνται όλοι οι βλαστοί (κληµατίδες) εκτός από τον πιο δυνατό και σε καλή
θέση ο οποίος κλαδεύεται στους 2 οφθαλµούς. Όπως καταλαβαίνουµε, ο πρώτος
χρόνος διαµόρφωσης δεν συµπίπτει κατά κανόνα µε τον πρώτο χρόνο µετά τη
φύτευση, αλλά εξαρτάται από την ατοµικότητα του κάθε φυτού (Φυσαράκης, 2005).
Παρακάτω γίνεται περιγραφή της διαδικασίας διαµόρφωσης κυπελλοειδούς.
•

Πρώτος χρόνος

Κατά την άνοιξη, µετά την εκβλάστηση της κληµατίδας των δύο οφθαλµών και
όταν οι βλαστοί που θα αναπτυχθούν από αυτή αποκτήσουν µήκος 20-30 cm,
αφαιρούµε όλους τους βλαστούς εκτός από το ζωηρότερο, πιο υγιή, που βρίσκεται
πιο κοντά στο έδαφος και είναι κατακόρυφος ο οποίος θα επιλεγεί για να γίνει ο
µελλοντικός κορµός. Στη συνέχεια δένουµε τον βλαστό στον ατοµικό πάσσαλο
υποστήριξης (στειλιάρι) και συνεχίζουµε να τον δένουµε καθώς αυξάνεται.
Αφαιρούµε µόλις εµφανιστούν όλες τις ταξιανθίες που τυχόν υπάρχουν στο βλαστό
για την καλύτερη θρέψη του. Όταν ο βλαστός ξεπεράσει κατά 20-30 cm το ύψος που
θέλουµε να έχει ο κορµός τότε τον κορυφολογούµε ένα κόµβο πάνω από αυτό από το
επιθυµητό ύψος κορµού. Οι ταχυφυείς βλαστοί που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια
αφαιρούνται µόλις εµφανιστούν εκτός από τους 2-3 ανώτερους οι οποίοι στη
συνέχεια κορυφολογούνται στους 4-5 κόµβους για να δυναµώσουν. Στο τέλος της
καλλιεργητικής περιόδου, κατά το χειµερινό κλάδεµα µπορεί να συναντήσουµε την 1η
περίπτωση όπου η κληµατίδα (µελλοντικός κορµός) µπορεί να είναι πολύ αδύνατη
(την κλαδεύουµε ξανά στους δύο οφθαλµούς και στην ουσία χάνουµε µία χρόνια),
την 2η περίπτωση όπου η κληµατίδα µπορεί να είναι αρκετά ισχυρή και µε κατάλληλο
πάχος στο ύψος που θα σχηµατιστούν οι βραχίονες (την κλαδεύουµε ένα κόµβο πάνω
από τον οφθαλµό που θα αρχίσει η διακλάδωση των βραχιόνων) και την 3η και
τελευταία περίπτωση όπου η κληµατίδα µπορεί να είναι πολύ ισχυρή και οι δύο
ανώτεροι ταχυφυείς (µελλοντικοί βραχίονες) να έχουν πάχος πάνω από 7-8 mm
(κλαδεύουµε τους ταχυφυείς στους δυο οφθαλµούς οπότε κερδίζουµε µια χρονιά).
Εάν υπάρχουν πολύ καχεκτικά πρέµνα τα κλαδεύουµε στον τυφλό οφθαλµό για να
δώσουν την επόµενη χρονιά ένα ζωηρό βλαστό (Φυσαράκης, 2005).
•

∆εύτερος χρόνος

Κατά την άνοιξη του δεύτερου χρόνου αν είχαµε διατηρήσει µόνο την κληµατίδα
κορµό (2η περίπτωση πρώτου χρόνου), µετά την εκβλάστηση αφαιρούµε όλους τους
βλαστούς και οφθαλµούς εκτός από τους δύο κορυφαίους (µελλοντικοί βραχίονες)
τους οποίους κορυφολογούµε στους 4-5 κόµβους όταν µεγαλώσουν αρκετά. Αν όµως
είχαµε διατηρήσει την κληµατίδα κορµό µε τους δύο ανώτερους πλάγιους (3η
περίπτωση πρώτου χρόνου) τότε µετά την εκβλάστηση αφαιρούµε όλους τους
βλαστούς από τον κορµό εκτός από εκείνους που βγαίνουν από τους πλάγιους, τους
οποίους και κορυφολογούµε όταν αναπτυχθούν αρκετά στους 4-5 κόµβους. Και στις
δύο περιπτώσεις αφαιρούµε περιοδικά τυχόν βλαστούς που θα εκπτυχθούν από θέσεις
που δεν επιθυµούµε και τις ταξιανθίες µόλις αυτές εµφανιστούν. Κατά το χειµερινό
κλάδεµα που ακολουθεί µπορούµε να σχηµατίσουµε 2-4 βραχίονες ανάλογα µε την
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ζωηρότητα των πρέµνων (2 µε την κληµατίδα κορµό και έως 4 µε την κληµατίδα
κορµό µε τους πλάγιους). Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση να πάµε ένα χρόνο πίσω
σε πρέµνα που είναι αδύνατα (Φυσαράκης, 2005).
•

Τρίτος χρόνος

Την άνοιξη του τρίτου χρόνου µετά την εκβλάστηση κάνουµε βλαστολόγηµα και
αφαιρούµε τους βλαστούς τους οποίους βγαίνουν κάτω από τους βραχίονες και τους
διπλούς βλαστούς από αυτούς που παραµένουν. Στη συνέχεια κορυφολογούµε τους
βλαστούς που διατηρούνται και τους δένουµε στα σύρµατα της υποστύλωσης για να
µη σπάσουν. Κάνουµε αραίωµα ταξιανθιών ανάλογα µε τη δυναµικότητα του
πρέµνου. Κατά το χειµερινό κλάδεµα που ακολουθεί συµπληρώνεται ο αριθµός των
βραχιόνων στα πρέµνα όπου δεν έχει συµπληρωθεί και στα υπόλοιπα (µε
συµπληρωµένο αριθµό βραχιόνων) γίνεται κλάδεµα καρποφορίας (Φυσαράκης,
2005).
Παρατηρήσεις
Γενικά, κατά την διαµόρφωση των πρέµνων θα πρέπει να µεριµνήσουµε στα
παρακάτω (Φυσαράκης, 2005):
•

•

•

•
•
•
•

Προτεραιότητα στην εγκατάσταση του φυτού στο έδαφος και στη
δηµιουργία γερού σκελετού γι’ αυτό και επιβάλλεται καθολική αφαίρεση
των ταξιανθιών τα δύο πρώτα χρόνια και µερική (ανάλογα µε τη
δυναµικότητα του πρέµνου) τον τρίτο χρόνο.
∆ηµιουργία κατακόρυφου κορµού, χωρίς πολλές τοµές γι’ αυτό και πρέπει
να επιλέγεται ένας ισχυρός βλαστός και να προσδένεται µε προσοχή στον
ατοµικό πάσσαλο ο οποίος θα πρέπει να στηρίζει το πρέµνο για
τουλάχιστον πέντε χρόνια, µέχρι να ισχυροποιηθεί ο κορµός του.
∆ιαµόρφωση των πρέµνων σύµφωνα µε την ατοµικότητα του κάθε φυτού.
Αν προσπαθήσουµε να επιταχύνουµε τη διαµόρφωση τότε θα
δηµιουργήσουµε αδύνατα πρέµνα και µε το να την επιβραδύνουµε θα
δηµιουργήσουµε πληγές µε το συνεχές αυστηρό κλάδεµα που
δυσκολεύουν την κυκλοφορία των χυµών. Μεταχειριζόµαστε κάθε πρέµνο
ξεχωριστά, σταδιακά και ανάλογα µε τη ζωηρότητα του εφαρµόζουµε την
κατάλληλη καλλιεργητική τεχνική για την επιτυχή διαµόρφωση του.
Αντιµετωπίζουµε σχολαστικά εχθρούς και ασθένειες.
∆εν αφαιρούµε φύλλα από τους βλαστούς των φυτών.
Επιλέγουµε αριθµό βραχιόνων σύµφωνα µε την ποικιλία, τις αποστάσεις
φύτευσης, τη γονιµότητα του εδάφους και τις καλλιεργητικές φροντίδες..
Φροντίζουµε να συγκρατούµε το σχήµα του πρέµνου σταθερό αφήνοντας
ως παραγωγικές µονάδες (αµολυτές, κεφαλές) κληµατίδες που βρίσκονται
πιο κοντά στον κορµό µε την προϋπόθεση ότι είναι υγιείς και βρίσκονται
σε καλή θέση.
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Αντιµετωπίζουµε τα ζιζάνια και τις τυχόν ρίζες του εµβολίου µε ελαφρό
ξελάκκωµα (Φυσαράκης, 2002).

•

Κλάδεµα καρποφορίας

3.1.2

Μετά την εγκατάσταση και την ολοκλήρωση της διαµόρφωσης των πρέµνων, κατά
τον τρίτο ή συνήθως το τέταρτο χρόνο µετά τη φύτευση µπορούµε να διατηρήσουµε
µια παραγωγή που πρέπει να είναι καλά προσαρµοσµένη στην ατοµική ικανότητα
των πρέµνων και στις οικολογικές συνθήκες που επικρατούν. Μετά τη διαµόρφωση
των πρέµνων το κλάδεµα καρποφορίας γίνεται κάθε χρόνο και η διεξαγωγή του
απαιτεί εκτός από δεξιοτεχνία, σκέψη και κρίση πριν από κάθε ενέργεια
(Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
Σκοπός του ετήσιου κλαδέµατος καρποφορίας είναι (Ανώνυµος, 2004):
•
•

•
•
•

Η διατήρηση του επιθυµητού σχήµατος των πρέµνων µε στόχο να
καταστήσουµε πιο γρήγορες και εύκολές τις καλλιεργητικές εργασίες.
Η ισορροπία της βλάστησης µε την παραγωγή µε σκοπό να πετύχουµε
µέγιστη απόδοση ποιοτικού προϊόντος και επαρκή ξυλοποίηση
κληµατίδων.
Η αποφυγή ή µείωση στο ελάχιστο του αραιώµατος του φορτίου.
Η ρύθµιση της παραγωγής ώστε να µην υπάρχει µεγάλη διακύµανση
κάθε χρόνο (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
Η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής (περιεκτικότητα σταφυλιών σε
σάκχαρα και οξέα, διαστάσεις σταφυλιών, µέγεθος ραγών κλπ)
(Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).

3.1.2.1 Συστήµατα κλαδέµατος καρποφορίας.
Το κλάδεµα καρποφορίας ανάλογα µε το µήκος των παραγωγικών µονάδων
(αµολυτές, κεφαλές) διακρίνεται σε (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002):
• Βραχύ κλάδεµα κατά το οποίο διατηρούνται κεφαλές που έχουν µέχρι 3
οφθαλµούς η κάθε µία.
• Μακρύ κλάδεµα κατά το οποίο διατηρούνται αµολυτές των 5-7 ή
περισσότερων οφθαλµών.
• Μικτό κλάδεµα κατά το οποίο διατηρούνται αµολυτές µε περισσότερους από
4 οφθαλµούς και κεφαλές των 2 οφθαλµών.
Στην ποικιλία Σουλτανίνα, λόγω της πολύ µικρής γονιµότητας των οφθαλµών της
βάσης του κλήµατος και του κινδύνου τα πρέµνα να ξεφύγουν από το επιθυµητού
σχήµα (συνέπεια του συνεχούς µακρού κλαδέµατος), εφαρµόζεται κατά κανόνα µικτό
κλάδεµα. Οι πιο γόνιµοι οφθαλµοί στη Σουλτανίνα βρίσκονται από τον 5ο µέχρι το
12ο οφθαλµό στην αµολυτή. Συνήθως οι αµολυτές που διατηρούνται είναι των 15
οφθαλµών και ορισµένες φορές µακρύτερες αν η απόσταση από τους βραχίονες µέχρι
το σύρµα πρόσδεσης των κληµατίδων είναι µεγάλη και αυτές είναι δύσκολο να
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δεθούν. Ο αριθµός των αµολυτών που παραµένει ποικίλει από 4-6 ανάλογα µε το
ιστορικό γονιµότητας του κάθε αµπελώνα (Συνήθως 4 αµολυτές σε κανονικής
γονιµότητας και 5-6 σε χαµηλής γονιµότητας αµπελώνες). Ο αριθµός των αµολυτών
και των οφθαλµών τους πρέπει να είναι ανάλογος µε τη δυναµικότητα κάθε πρέµνου
και κληµατίδας αντίστοιχα και πρέπει να µειωθεί όσο χρειάζεται σε πρέµνα µε µικρή
δυναµικότητα. Αφήνοντας περισσότερες αµολυτές από τον αριθµό που αναφέρεται
παραπάνω, σε κάθε πρέµνο ανοίγει περιορισµένος αριθµός οφθαλµών οπότε
καταλαβαίνουµε ότι το ελαφρό κλάδεµα (µεγαλύτερος αριθµός αµολυτών) δεν οδηγεί
απαραίτητα σε αύξηση της παραγωγής. Ακόµη, στην πράξη έχει παρατηρηθεί ότι
αφήνοντας σταθερό αριθµό αµολυτών και συνόλου οφθαλµών στα πρέµνα κάθε
χρόνο, τα πρέµνα παράγουν σταθερή παραγωγή χωρίς µεγάλες αυξοµειώσεις από
χρονιά σε χρονιά. Σε αντίθεση µε τις αµολυτές, οι κεφαλές (αντικαταστάτες)
διατηρούνται σε χαµηλότερες θέσεις, στις διακλαδώσεις των βραχιόνων, για να
παράξουν τις αµολυτές της επόµενης χρονιάς. Συνήθως 2-4 κεφαλές διατηρούνται,
αλλά το σηµαντικότερο ζήτηµα είναι η θέση που έχουν. Επιλέγουµε αυτούς που
βρίσκονται στη διακλάδωση των βραχιόνων και φαίνεται ότι έχουν κάποια
πλεονεκτήµατα. Βέβαια, δεν είναι απόλυτα αναγκαίο να αφήσουµε κεφαλές
αντικατάστασης αφού σε ορισµένες περιπτώσεις µπορούµε να κρατήσουµε για
αµολυτές τις κληµατίδες που έχουν αναπτυχθεί από οφθαλµούς που βρίσκονται στους
βραχίονες ή τις κληµατίδες που βρίσκονται στις βάσεις των αµολυτών της
προηγούµενης χρονιάς. Ένας καλός κλαδευτής θα πρέπει να επιλέξει τις καλύτερες σε
εµφάνιση κληµατίδες ανεξάρτητα από τη θέση τους, χωρίς όµως να χαλάσει το
επιθυµητό σχήµα του πρέµνου (Jensen and Peacock, 1998).
3.1.2.2 Κριτήρια επιλογής κληµατίδων
Σηµαντικότερη από το αριθµό των αµολυτών είναι η ποιότητα των αµολυτών. Οι
αµολυτές της Σουλτανίνας απαιτούν υψηλή έκθεση στο φώς (ηλιακή ακτινοβολία) για
να γίνουν γόνιµες και η γονιµότητα τους µπορεί να εκτιµηθεί µε το µάτι ως εξής
(Jensen and Peacock, 1998):
•

•

Επιλογή κληµατίδων µεσαίας διαµέτρου, στρογγυλών, καφέ χρώµατος, µε
κόµβους µε 7,5-9 cm απόσταση µεταξύ τους, µε χοντρούς οφθαλµούς.
Αποφεύγουµε τις µεγάλες, πεπλατυσµένες κληµατίδες µε µεγάλα
µεσογονάτια, κακό χρωµατισµό και αδύνατους οφθαλµούς.
Επιλογή των κληµατίδων που έχουν εκτεθεί καλά στο φώς του ήλιου.
Αποφεύγουµε αυτές που έχουν αναπτυχθεί στη σκιά. Η ζωηρότητα των
πρέµνων και το σύστηµα υποστύλωσης επιδρούν στη γονιµότητα των
κληµατίδων. Τα ζωηρά πρέµνα είναι συνήθως λιγότερο γόνιµα εξαιτίας της
µεγαλύτερης σκίασης και της κακής ξυλοποίησης των κληµατίδων. Το
σύστηµα υποστύλωσης ξεχωριστά και σε σχέση µε τη θέση της
διακλάδωσης των βραχιόνων ίσως επηρεάζουν τη γονιµότητα λόγω της
έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

30

3.1.2.3 Εποχή κλαδέµατος
Το κλάδεµα µπορεί να γίνει από το τέλος της φυσιολογικής φυλλόπτωσης µέχρι
την έναρξη της βλάστησης (έκπτυξη οφθαλµών). Γενικά το πολύ πρώιµο και πολύ
όψιµο κλάδεµα εξασθενούν τα πρέµνα (Φυσαράκης, 2003). Το πολύ πρώιµο γιατί δεν
επιτρέπει την πλήρη ωρίµανση του ξύλου και προκαλεί απώλεια υδατανθράκων που
δεν πρόλαβαν να µετακινηθούν στις κληµατίδες, πράγµα που δεν έχει δώσει όµως
πότε πειστικές απαντήσεις και µάλλον δεν ισχύει, (Ανώνυµος, 2004) και το πολύ
όψιµο γιατί καταναλώνονται ουσίες από τους ακραίους οφθαλµούς που εκπτύσσονται
πρώτοι και που τελικά αποµακρύνονται µε το κλάδεµα. Εκτός από τις παραπάνω
περιπτώσεις, η εποχή κλαδέµατος έχει σηµαντική επίδραση στον ετήσιο κύκλο του
αµπελιού. Όταν κλαδέψουµε πρώιµα θα έχουµε πρωιµότερη εκβλάστηση και κατά
συνέπεια πρωιµότερη ωρίµανση αλλά και κίνδυνο από παγετό σε παγετόπληκτες
περιοχές. Αντιστρόφως ανάλογα αποτελέσµατα θα έχουµε όταν κλαδέψουµε όψιµα
(οψιµότερη εκβλάστηση και ωρίµανση, αποφυγή παγετού). Ανεξάρτητα από τις δύο
περιπτώσεις, συνιστάται η εφαρµογή κλαδοκάθαρου (προκλάδεµα) για τη
διευκόλυνση του κλαδέµατος. Έτσι, µετά τη φυλλόπτωση αφαιρούνται οι κληµατίδες
που δεν θα χρησιµοποιηθούν στο κλάδεµα και αυτές που παραµένουν µένουν
ανέπαφες. Αργότερα, κατά την επιθυµητή περίοδο κλαδεύονται οι κληµατίδες που
κρατήθηκαν στο κατάλληλο µήκος (Φυσαράκης, 2003). Πρέπει να σηµειωθεί ότι
όταν εφαρµόζεται προκλάδεµα νωρίς (Νοέµβριος-∆εκέµβριος) παρατηρείται µία
ελαφρά πρωίµιση στη εκβλάστηση που µπορεί να µην είναι επιθυµητή (σε
παγετόπληκτες περιοχές και `για παραγωγή όψιµων σταφυλιών), µάλλον λόγω της
µείωσης του φορτίου των κληµατίδων που έχει κάθε πρέµνο.
3.1.2.4 Πληγές κλαδέµατος
Κάθε χρόνο κατά το κλάδεµα δηµιουργούνται πληγές διαφόρου αριθµού και
επιφάνειας που δεν µπορούν να επουλωθούν. Αυτές κάνουν ανενεργό µέρος του
αγωγού συστήµατος, που είναι τόσο µεγαλύτερο όσο η επιφάνεια των πληγών που
δηµιουργούν νεκρωτικούς κώνους στο υγιές ξύλο. Για να περιορίσουµε αυτό το
φαινόµενο οι πληγές θα πρέπει να είναι λιγότερες και µικρής επιφάνειας. Όταν λοιπόν
αφαιρούµε διετές ξύλο, πρέπει να αφεθεί ένα κοµµάτι περίπου 2 mm πάνω από την
επιφάνεια του υπόλοιπου ξύλου, το οποίο αφαιρείται στο επόµενο χειµερινό κλάδεµα.
Κατά την αφαίρεση ξύλου άνω των 2 ετών τότε το κοµµάτι που θα παραµείνει πρέπει
να είναι ανάλογο µε την επιφάνεια της τοµής. Η αφαίρεση του γίνεται µε πριόνι και
στη συνέχεια απολυµαίνεται η τοµή µε θειικό χαλκό 5-10% ή µε άλλο απολυµαντικό
σκεύασµα. Η αφαίρεση των κληµατίδων από των κορµό, τους βραχίονες και το διετές
ξύλο πρέπει να γίνεται σύρριζα. Σε αντίθετη περίπτωση, οι οφθαλµοί της στεφάνης
που θα βλαστήσουν θα δηµιουργήσουν ασφυκτικό περιβάλλον και εξασθένηση των
πρέµνων αν δεν αποµακρυνθούν έγκαιρα. Στην περίπτωση της βράχυνσης (κόντεµα)
των κληµατίδων, η τοµή πρέπει να γίνεται 2-3 cm πάνω από τον οφθαλµό της
κορυφής και σε αντίθετη κλίση από αυτόν. Έτσι αποφεύγεται η σήψη του κορυφαίου
οφθαλµού από την εκροή δακρύων κατά τη δακρυόρροια (Κολιοραδάκης και
Φυσαράκης, 2002).
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3.1.2.5 ∆έσιµο κληµατίδων
Μετά την ολοκλήρωση του ετήσιου κλαδέµατος καρποφορίας ακολουθεί η
πρόσδεση των κληµατίδων στα σύρµατα το συστήµατος υποστύλωσης. Συνήθως στα
συστήµατα V και σκάφης, το δέσιµο των κληµατίδων γίνεται στα δύο πρώτα σύρµατα
(κατώτερα σύρµατα) ώστε να γίνει κάµψη των κληµατίδων και να έρθουν σε
οριζόντια θέση και σε σχήµα Η όπως βλέπεις το πρέµνο από πάνω. Είναι σηµαντικό
όσο είναι δυνατό, να µη δένεται η µια κληµατίδα πάνω στην άλλη για να µην έχουµε
επικάλυψη βλάστησης και συνθήκες κακού αερισµού των σταφυλιών. Με το δέσιµο
διευκολύνονται οι καλλιεργητικές εργασίες, η φυτοπροστασία γίνεται πιο
αποτελεσµατική, εξισορροπείται το φορτίο και καταπολεµάται η ακροτονία
(ανισορροπία βλάστησης, µε τη βλάστηση στην κορυφή της κληµατίδας να είναι
ζωηρότερη και να µειώνεται προς τη βάση της, όπου εκεί οι οφθαλµοί µπορεί να µην
ανοίγουν καθόλου). Η εργασία αυτή είναι πιο σηµαντική από ότι φαίνεται και πρέπει
να γίνεται την περίοδο αµέσως µετά το κλάδεµα γιατί αν γίνει καθυστερηµένα τότε
µπορεί να είναι έντονο το φαινόµενο της ακροτονίας που οδηγεί σε µείωση της
παραγωγής, ανοµοιοµορφία βλάστησης και σταφυλιών και ελαχιστοποιεί την επιλογή
αµολυτών στο κλάδεµα της επόµενης χρονιάς, ιδιαίτερα σε πρέµνα που δέχονται κατά
κανόνα µακρύ κλάδεµα. Το δέσιµο γίνεται µε πλαστικό σπάγγο όπου δένεται η
κορυφή της κληµατίδας στο σύρµα ή συνηθέστερα µε ψαλίδι δεσίµατος µε πλαστική
ταινία (Εικόνα 7 και 8), που επιταχύνει την εργασία και η κληµατίδα δένεται σε 2-4
σηµεία και σε όλο της σχεδόν το µήκος.

Εικόνα 7. Ηλεκτρικό ψαλίδι δεσίµατος
(http://sultanina.gr/pop-up/detiko_pop.htm)
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Εικόνα 8. Χειροκίνητο ψαλίδι δεσίµατος
(http://horticulture.taylorschoice.co.uk/products/118008_max_tapener_tying_machine.php)

3.1.2.6 Καταστροφή κληµατίδων
Οι κληµατίδες ή τα τµήµατα των κληµατίδων και παλιού ξύλου που αφαιρούνται
κατά την εργασία του κλαδέµατος (διαµόρφωσης και καρποφορίας) αποτελούν
πολλές φορές εστίες µόλυνσης του αµπελώνα και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στον
αµπελώνα και την εκτέλεση των υπόλοιπων καλλιεργητικών φροντίδων που πρέπει
να εφαρµοστούν. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει ή να αποµακρύνονται από τον αµπελώνα
και να καίγονται ή να καταστρέφονται µε µηχανήµατα που φέρονται στο τρακτέρ
όπως ο σπαστήρας και ο τεµαχιστής χόρτου και κληµατίδων. Η αποµάκρυνση από το
αµπελώνα είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα εργασία, απαιτεί εργατικό δυναµικό
και γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί µε την καταστροφή των
κληµατίδων µέσα στον αµπελώνα µε τους σπαστήρες (Εικόνα 9). Ιδανική λύση είναι
η χρήση των τεµαχιστών (Εικόνα 10) Peruzzo (canguro normal & professional) που
κόβουν τα χόρτα, συλλέγουν τα υπολείµµατα του κλαδέµατος (πάχους µέχρι 5 cm)
από το έδαφος, τα τεµαχίζουν και τα εναποθέτουν ξανά στο έδαφος.

Εικόνα 9. Καταστροφέας χόρτου και κληµατίδων (σπαστήρας).
(http://www.renaioli.net/wp-content/uploads/2007/11/meeat-tsa.jpg)
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Εικόνα 10. Τεµαχιστής χόρτου και κληµατίδων Peruzzo canguro normal.
(http://www.peruzzo.it/eng/index.php?c=6&wh=1&id=44)

3.1.3 Χλωρά κλαδέµατα
Με τον όρο χλωρά κλαδέµατα εννοούµε τις διάφορες επεµβάσεις που γίνονται
κατά τη βλαστική περίοδο των πρέµνων. Επειδή το αµπέλι δέχεται συνήθως αρκετή
ποσότητα φυτορυθµιστικών ουσιών και ειδικότερα γιββερελλίνης για την παραγωγή
επιτραπέζιων σταφυλιών πρέπει να βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση, για την
παραγωγή προϊόντων ποιότητας σε συνδυασµό µε ποσοτική αύξηση, από πλευρά
θρέψης-φυτοπροστασίας και ισορροπίας βλάστησης-παραγωγής. Τα χλωρά
κλαδέµατα ανάλογα µε την ένταση και την περίοδο που θα γίνουν προσφέρουν
ισορροπία στο αµπέλι και ακόµη έµµεση καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών.
Αναλυτικότερα, οι ευεργετικές τους επιδράσεις είναι οι εξής (Κολιοραδάκης και
Φυσαράκης, 2002):
• ∆ιόρθωση χειµερινού κλαδέµατος
• Ισορροπία βλάστησης-παραγωγής
• Καλύτερη διάταξη βλαστών και αύξηση της φωτοσύνθεσης
• Απόκτηση ισχυρών κληµατίδων για το επόµενο χειµερινό κλάδεµα
• Αύξηση ορισµένων οργάνων
• Καλός αερισµός και φωτισµός σταφυλιών
• Μείωση µηχανικών ζηµιών
• ∆ιευκόλυνση καλλιεργητικών εργασιών
Τα χλωρά ή θερινά κλαδέµατα αποτελούνται από το βλαστολόγηµα, το
κορυφολόγηµα, την αφαίρεση ταχυφυών βλαστών, τη χαραγή, το αραίωµα φορτίου
και το ξεφύλλισµα. Αποτελούν βασικές καλλιεργητικές φροντίδες που πρέπει να
γίνονται έγκαιρα και συστηµατικά στον αµπελώνα.
3.1.3.1 Βλαστολόγηµα
Είναι η αφαίρεση οφθαλµών ή νεαρών βλαστών που δεν είναι χρήσιµοι στο
κλάδεµα, είναι άγονοι, αδύνατοι, σε κακή θέση πάνω στο πρέµνο και εµποδίζουν τον
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φωτισµό και αερισµό, προκειµένου να αναπτυχθούν καλύτερα οι βλαστοί που
παραµένουν. Πρέπει να γίνεται οφθαλµολόγηµα (αφαίρεση οφθαλµών) στους
βλαστούς του κορµού και βλαστολόγηµα στους βλαστούς της κόµης όταν έχουν
ξεχωρίσει τα σταφύλια. Στην πράξη γίνεται µία φορά, όταν οι βλαστοί έχουν 5 φύλλα
τουλάχιστον και πιο συστηµατικά σε επιτραπέζιες ποικιλίες που είναι φυτεµένες σε
γόνιµα και αρδευόµενα εδάφη (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002). Κατά τον
Κούσουλα πρέπει να γίνεται όταν οι βλαστοί έχουν µήκος 10-30 cm και όχι αργότερα
γιατί αφαιρούµε σηµαντικά φωτοσυνθετικά µέρη του πρέµνου (Κούσουλας, 1995).
Σύµφωνα µε τους Peacock, Jensen και Dokoozlian στις αµολυτές γίνεται
βλαστολόγηµα συνήθως όταν οι αυτές έχουν δεθεί µαζί στο σύρµα και αφαιρούνται
οι βλαστοί που δεν έχουν σταφύλια για να δοθεί χώρος στους υπόλοιπους βλαστούς
(Peacock et al, 1998). Οπωσδήποτε το βλαστολόγηµα των βλαστών της κόµης πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί πριν την άνθηση (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Οι βλαστοί
αφαιρούνται µε το χέρι από έµπειρους εργάτες, κατά κανόνα κλαδευτές. Με το
βλαστολόγηµα διευκολύνουµε το χειµερινό κλάδεµα και καταπολεµούµε έµµεσα
εχθρούς και ασθένειες που ευνοούνται από την πυκνή βλάστηση (Κολιοραδάκης και
Φυσαράκης, 2002). Μετά το βλαστολόγηµα δένουµε τους βλαστούς που θα
παραµείνουν στα σύρµατα µε ψαλίδι δεσίµατος, ακολουθώντας την ανάπτυξη τους,
µε τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται διαχωρισµός της κόµης κάθε πρέµνου σε δύο µέρη.
Έτσι πετυχαίνουµε καλύτερη φωτοσυνθετική δραστηριότητα αφού µε το άνοιγµα της
βλάστησης οι βλαστοί απορροφούν µέγιστη ηλιακή ακτινοβολία.
3.1.3.2 Κορυφολόγηµα
Αφορά την αφαίρεση της κορυφής του βλαστού µήκους λίγων εκατοστών
(τσίµπηµα) ή µεγαλύτερου τµήµατος µέχρι και το δεύτερο φύλλο πάνω από το
σταφύλι. Αποσκοπεί στην εξισορρόπηση της βλάστησης, στην καλύτερη καρπόδεση,
στην αύξηση του µεγέθους των ραγών, στην αποφυγή µηχανικών βλαβών, στην
καλύτερη κυκλοφορία των µηχανηµάτων, στην απόκτηση συµπληρωµατικής σοδειάς
από την έκπτυξη ταχυφυών βλαστών και στην οικονοµία νερού (µείωση διαπνοής).
Οι κορυφές των βλαστών που βρίσκονται σε αύξηση αποτελούν παρασιτική
βλάστηση και είναι ισχυρότερες από τις ταξιανθίες στον ανταγωνισµό σε θρεπτικές
ουσίες. Με την αφαίρεση τους περιορίζεται η παρασιτική βλάστηση και προκαλείται
προσωρινή αναστολή της ανάπτυξης των βλαστών µε αποτέλεσµα οι θρεπτικές
ουσίες να κατευθύνονται στις ταξιανθίες και σε άλλους βλαστούς. Η επίδραση του
διαρκεί 5-10 µέρες ανάλογα µε την περίοδο εφαρµογής, την αυστηρότητα της
επέµβασης και τη ζωηρότητα του πρέµνου. Στη Σουλτανίνα µπορεί να γίνει πριν την
άνθηση για εξισορρόπηση της βλάστησης και επιµήκυνση ταξιανθιών, σε καµία
περίπτωση κατά την άνθηση γιατί αυξάνει την καρπόδεση, στην καρπόδεση για
αύξηση του µεγέθους των ραγών και αύξηση της γονιµότητας των λανθανόντων
οφθαλµών (Εικόνα 11) και στο γυάλισµα για οψίµιση παραγωγής και µείωση της
διαπνοής (συνηθέστερα γίνεται πριν την άνθηση και στην καρπόδεση). Επισηµαίνεται
ότι πολλά και έντονα κορυφολογήµατα εξασθενούν τα πρέµνα. Πραγµατοποιείται µε
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το χέρι, µε κατάλληλο µαχαίρι (σπάθα) ή µε κλαδευτικό ψαλίδι (Κολιοραδάκης και
Φυσαράκης, 2002).

Εικόνα 11. Στάδιο κορυφολογήµατος µετά την καρπόδεση
(http://sultanina.gr/pop-up/stafili_vlastokoma_pop.htm)

3.1.3.3 Αφαίρεση ταχυφυών
Είναι η αφαίρεση των πλάγιων βλαστών (µεσοκάρδιοι) της βάσης του κύριου
βλαστού µέχρι το σταφύλι όταν έχουν µήκος 5-10 cm και αποτελούν ακόµη
παρασιτική βλάστηση. Σκοπός είναι η διασφάλιση του αποτελέσµατος από το
κορυφολόγηµα, ο καλύτερος φωτισµός και αερισµός στη ζώνη των σταφυλιών και η
έµµεση καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών. Γίνεται µε το χέρι ή µε ψαλίδι και ποτέ
πάνω από το ανώτερο σταφύλι του βλαστού γιατί δηµιουργείται µονοβέργισµα και
ελαττώνεται η φυλλική επιφάνεια (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
3.1.3.4 Χαραγή
Αφορά τη διακοπή της συνέχειας της βίβλου µε απλή ή διπλή κυκλική τοµή µε ή
χωρίς αφαίρεση δακτυλίου. Αποσκοπεί στην αύξηση της καρπόδεσης όταν γίνει κατά
την άνθηση, στην αύξηση του µεγέθους των ραγών όταν γίνει στην καρπόδεση και
στην πρωίµιση της ωρίµανσης όταν γίνει στο γυάλισµα. Με την εφαρµογή της
παρατηρείται παρεµπόδιση της καθόδου του χυµού στην ρίζα µε αποτέλεσµα την
αύξηση της συγκέντρωσης υδατανθράκων και ενδογενών αυξητικών ουσιών στα
τµήµατα πάνω από τη χαραγή. Πρέπει να γίνεται µέχρι το ξύλο µε πλήρη αποκοπή
της συνέχειας της βίβλου χωρίς να τραυµατιστούν τα αγγεία του ξύλου γιατί θα
έχουµε ξήρανση πάνω από το σηµείο αυτό. Γίνεται µε αφαίρεση δακτυλίου σε κορµό
(Εικόνα 12), βραχίονες και διετές ξύλο και µε απλή ή διπλή χαραγή σε αµολυτές και
ετήσιους βλαστούς. Στη Σουλτανίνα συνήθως εφαρµόζεται στη βάση της αµολυτής ή
κάτω από τον κατώτερο καρποφόρο βλαστό µε απλή ή διπλή χαραγή χωρίς αφαίρεση
δακτυλίου (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002). Πρέπει να εφαρµόζεται αµέσως
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µετά την καρπόδεση (µετά την πτώση των ανίσχυρων ραγών και ποτέ νωρίτερα ή
στην άνθηση) για αύξηση του µεγέθους των ραγών λόγω της επιµήκυνσης των
κυτταροδιαιρέσεων και της αύξησης του όγκου των κυττάρων. Ακόµη προκαλεί
µεγαλύτερη οµοιοµορφία ραγών, αυξάνει το βάρος τους και µειώνει την απορράγιση
κατά τη συγκοµιδή και µετά. Η αύξηση του βάρους της ράγας είναι 10-30% ανάλογα
µε το φορτίο και τις εφαρµοζόµενες επεµβάσεις µε γιββερελλίνη (GA3). Η χαραγή
µπορεί να γίνει µόλις καθαρίσουν τα σταφύλια (ολοκλήρωση πτώσης ανίσχυρων
ραγών), όταν οι ράγες έχουν διάµετρο περίπου 3 mm και πρέπει να ολοκληρώνεται
πριν οι ράγες φτάσουν τα 6-8 mm, περίπου µία εβδοµάδα µετά. Αν γίνει αργότερα τα
αποτελέσµατα δεν είναι ικανοποιητικά. Η χαραγή κατά το γυάλισµα πρωιµίζει την
παραγωγή αλλά δεν αυξάνει το µέγεθος των ραγών. Σ’ αυτή την περίπτωση τα
πρέµνα χαράσσονται δύο φορές (µετά την καρπόδεση και στο γυάλισµα), πράγµα που
τα εξουθενώνει. Συνήθως ξανανοίγεται κατά το γυάλισµα η πληγή της χαραγής που
έγινε στην καρπόδεση και αποφεύγεται η χαραγή του πρέµνου για δεύτερη φορά. Στη
Σουλτανίνα η πρωίµιση που προκαλείται είναι περίπου 7 ηµέρες σε πρέµνα µε
κανονική παραγωγή αλλά σε υπερφορτωµένα πρέµνα δεν παρατηρείται θετικό
αποτέλεσµα από αυτή την ενέργεια (Peacock, 1998). Η επούλωση της πληγής που
προκαλείται γίνεται σε 2-4 εβδοµάδες ανάλογα µε το σηµείο που θα πραγµατοποιηθεί
(Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002). Κατά το διάστηµα αυτό οι ρίζες τρέφονται
ελάχιστα, µειώνεται η ανάπτυξη τους και τα πρέµνα είναι πιο ευαίσθητα στη ζέστη
και στην έλλειψη νερού, γι’ αυτό οι αρδεύσεις θα πρέπει να είναι επαρκείς και να
προγραµµατίζονται προσεκτικά (Peacock, 1998). Η χαραγή γίνεται µε ειδικά
µαχαίρια σε κορµό και βραχίονες και µε ειδικά ψαλίδια σε διετές ξύλο, αµολυτές ή
ετήσιους βλαστούς (Εικόνα 13) (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).

Εικόνα 12. Χαραγή στον κορµό του πρέµνου
(http://www.sultanina.gr/pop-up/stafilia_xaraki_pop.htm)
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Εικόνα 13. Εργαλεία χαραγής (φαλτσέτα και ψαλίδι)
(http://www.sultanina.gr/pop-up/psalidi_pop.htm)

3.1.3.5 Αραίωµα φορτίου
Εννοούµε την αφαίρεση µέρους της παραγωγής πριν την άνθηση (αραίωµα
ταξιανθιών) ή µετά την καρπόδεση (αραίωµα σταφυλιών-τσαµπιών-ραγώνπανωστάφυλων). Αποσκοπεί στην καλύτερη ποιότητα σταφυλιών, ισορροπία
βλάστησης-παραγωγής, καλύτερη διαφοροποίηση οφθαλµών και καλή ξυλοποίηση
κληµατίδων και αποθησαύριση του πρέµνου (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
Με την αφαίρεση φορτίου συγκεντρώνονται όλες φωτοσυνθετικές δυνατότητες του
πρέµνου στο φορτίο που παραµένει µε αποτέλεσµα την καλύτερη καρπόδεση,
µεγαλύτερη αύξηση ραγών, καλύτερος χρωµατισµός, αύξηση σακχάρων, πρωιµότερη
και οµοιόµορφη ωρίµανση. Στη Σουλτανίνα µπορεί να γίνει αφαίρεση ταξιανθιών
πριν την άνθηση (µόλις αυτές εµφανιστούν µέχρι το στάδιο του µούρου) σε χρονιές
µε πολύ υψηλή παραγωγή και πιο έντονα όταν επιδιώκουµε πρωίµιση. Ανεξάρτητα
από τα παραπάνω πριν την άνθηση αφαιρούµε πάντα τα διπλά σταφύλια κατά το
βλαστολόγηµα, εκτός αν η παραγωγή είναι πολύ µικρή. Μετά την καρπόδεση και
µέχρι µία εβδοµάδα µετά µπορεί να γίνει αφαίρεση των κακοσχηµατισµένων
σταφυλιών, δηλαδή αυτών που δεν αντέδρασαν στους ψεκασµούς µε GA3. Συγχρόνως
γίνεται και αφαίρεση βοτρυδίων (τσαµπιών) σε πυκνόραγα σταφύλια και αφαίρεση
της ουράς των σταφυλιών µε κόψιµο του κάτω µέρους τους αφήνοντας 4-8
διακλαδώσεις της βάσης αφαιρώντας περίπου το µισό σταφύλι (Κολιοραδάκης και
Φυσαράκης, 2002). Το τµήµα που αφαιρείται γίνεται συνήθως πυκνόραγο και
ωριµάζει αργότερα από τη βάση µε αποτέλεσµα αυτό που παραµένει να ωριµάσει
γρηγορότερα και να έχει µεγαλύτερο µέγεθος ραγών (Herrera, 2002). Μέχρι και πριν
το κλείσιµο του σταφυλιού µπορεί να γίνει αφαίρεση των µικρών ραγών µε ψαλίδι. Η
αφαίρεση των πανωστάφυλων (καµπανάρια) γίνεται µόλις αυτά εµφανιστούν γιατί
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συναγωνίζονται την κύρια παραγωγή και αποτελούν εστίες µόλυνσης ασθενειών
όπως το ωίδιο (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
3.1.3.6 Ξεφύλλισµα
Αφορά την αφαίρεση φύλλων από τη βάση των βλαστών, συνήθως κάτω από το
σταφύλι. Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών, στην πρόληψη και
εύκολη αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών (βοτρύτης, φόµοψη, ωίδιο, ευδεµίδα,
ψευδόκοκκος ) και στην αποφυγή µηχανικών ζηµιών στα σταφύλια κατά τον τρυγητό.
Με το ξεφύλλισµα επιτυγχάνεται καλύτερος αερισµός και φωτισµός των σταφυλιών
και είναι σηµαντική εργασία όταν η βλάστηση είναι πυκνή και ο καιρός νεφελώδης.
Έχει παρατηρηθεί ότι η άµεση πρόσπτωση ηλιακού φωτός στις ράγες κατά την
ωρίµανση αυξάνει την περιεκτικότητα τους σε σάκχαρα και µειώνει τα οξέα. Τα
λευκά επιτραπέζια σταφύλια χρωµατίζονται καλύτερα όταν ωριµάσουν υπό διάχυτο
ηλιακό φώς. Ανάλογα µε το βλαστικό στάδιο µπορεί να γίνει αφαίρεση
συγκεκριµένων φύλλων για καλύτερο αποτέλεσµα. Έτσι πριν την άνθηση µπορούν να
αφαιρεθούν µόνο τα πατόφυλλα του βλαστού, τα οποία είναι άχρηστα, µε
αποτέλεσµα να ευνοείται ο αερισµός και φωτισµός των ταξιανθιών. Κατά την
ωρίµανση ένα µέτριο ξεφύλλισµα µε αφαίρεση των φύλλων κάτω από το σταφύλι
είναι επωφελές (Κολιοραδάκης και Φυσαράκης, 2002).
3.2 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Τα ζιζάνια είναι ανεπιθύµητα αυτοφυή φυτά που φυτρώνουν στους αµπελώνες από
το φθινόπωρο έως αρχές χειµώνα και κατά την άνοιξη, και διακρίνονται σε ετήσια,
διετή ή πολυετή. Μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή ζηµιά στο αµπέλι για το λόγω
ότι ανταγωνίζονται τα πρέµνα σε νερό και θρεπτικά στοιχεία, δυσκολεύουν τις
καλλιεργητικές εργασίες, δηµιουργούν συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας µε
αποτέλεσµα να ευνοούνται ορισµένες ασθένειες, αυξάνουν το κίνδυνο ζηµιών από
ανοιξιάτικους παγετούς, ορισµένα φιλοξενούν ζηµιογόνα έντοµα και ακάρεα και
αυξάνουν τις ζηµιές από τρωκτικά, ιδιαίτερα σε πυκνή βλάστηση. Βέβαια, όταν δεν
είναι πολλά και ανταγωνιστικά µπορεί να έχουν ευνοϊκές επιδράσεις στον αµπελώνα.
Κυριότερο πρόβληµα για τους αµπελώνες της χώρας µας αποτελούν πολυετή ζιζάνια
όπως η αγριάδα, περικοκλάδα, κύπερη και βέλιουρας γιατί αντιµετωπίζονται δύσκολα
και ανταγωνίζονται σε µεγάλο βαθµό τα πρέµνα όσον αφορά νερό και θρεπτικά
στοιχεία, µε αποτέλεσµα να προκαλούν σηµαντική µείωση παραγωγής. Θα πρέπει να
απαλλάσσεται από αυτά το έδαφος πριν την εγκατάσταση του αµπελώνα και στη
συνέχεια θα πρέπει να καταπολεµούνται έγκαιρα µε συνδυασµό ζιζανιοκτονίας και
φρεζαρίσµατος µόλις εµφανίζονται σε µικρές κηλίδες, αλλιώς θα εξαπλωθούν σε
ολόκληρο τον αµπελώνα και η καταπολέµηση τους θα είναι σχεδόν αδύνατη. Τα
διετή ζιζάνια αντιµετωπίζονται εύκολα το πρώτο χρόνο ζωής τους µε φρεζάρισµα ή
ζιζανιοκτονία, αλλά η καταπολέµηση τους το δεύτερο χρόνο είναι δύσκολη. Τα
ετήσια χειµερινά ζιζάνια είναι τα λιγότερο επιζήµια γιατί το χειµώνα υπάρχει άφθονη
υγρασία εδάφους και τα πρέµνα είναι σε λήθαργο, θα πρέπει όµως να
καταπολεµούνται στις αρχές της άνοιξης πριν την εκβλάστηση του αµπελιού. Σε
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αντίθεση µε τα προηγούµενα χειµερινά, τα ετήσια θερινά ζιζάνια ανταγωνίζονται τα
πρέµνα κατά την κρίσιµη περίοδο της βλαστικής ανάπτυξης τους και θα πρέπει να
καταπολεµούνται µέχρι το φθινόπωρο. Ευνοϊκά φαίνεται να είναι τα χειµερινά
ζιζάνια µικρής ανάπτυξης που σχηµατίζουν ένα επιθυµητό χλοοτάπητα που
συγκρατεί το νερό, αυξάνει τη διείσδυση του στο έδαφος και προστατεύει το έδαφος
από συµπίεση και διάβρωση (Φυσαράκης, 2005). Τέτοιος χλοοτάπητας είναι
απαραίτητος και πολύ χρήσιµος σε επικλινή και σε βαριά, συνεκτικά εδάφη. Ακόµη,
ο χειµερινός χλοοτάπητας οξαλίδας (ξινίδας) που δηµιουργείται σε πολλούς
αµπελώνες έχει αντίστοιχές µε τις παραπάνω ευνοϊκές επιδράσεις που αναφέρθηκαν
και δεν πρέπει να καταστρέφεται, ειδικά όταν υπάρχει σε µεγάλη έκταση. Τυχόν άλλα
χειµερινά ζιζάνια θα πρέπει να καταπολεµούνται µε κατευθυνόµενους ψεκασµούς µε
διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα ή σκάλισµα µέχρι να επικρατήσει πλήρως η οξαλίδα.
(Φυσαράκης, 2008). Μετά την αποξήρανση της οξαλίδας το καλοκαίρι, φυτρώνουν
ελάχιστα θερινά ζιζάνια που αντιµετωπίζονται εύκολα µε µεταφυτρωτικά
διασυστηµατικά ζιζανιοκτόνα ή χορτοκοπή. Οι νησίδες των ζιζανίων στις άκρες των
αµπελιών διατηρούν πληθυσµό ωφέλιµων εντόµων και ακάρεων που είναι
απαραίτητα για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των εχθρών του αµπελιού. Ένα
επιτυχηµένο πρόγραµµα αντιµετώπισης ζιζανίων αποσκοπεί στον περιορισµό των
δυσµενών επιπτώσεων τους και στην εκµετάλλευση τυχόν ευνοϊκών επιδράσεων που
µπορεί να έχουν. Γι’ αυτό δεν µπορεί να ακολουθηθεί ένα γενικό πρόγραµµα
καταπολέµησης ζιζανίων, αλλά επεµβαίνουµε ανάλογα µε τα είδη των ζιζανίων, την
ηλικία του αµπελώνα και το σύστηµα καλλιέργειας. Παρακάτω περιγράφονται τα
συστήµατα διαχείρισης εδάφους εκτός της ζιζανιοκτονίας που η περιγραφή της θα
γίνει στο κεφάλαιο της φυτοπροστασίας (Φυσαράκης, 2005).
3.2.1 Κατεργασία εδάφους
Η κατεργασία του εδάφους µε µηχανικά µέσα (φρεζάρισµα) συµβάλλει
αποτελεσµατικά στην αντιµετώπιση των ζιζανίων και θα πρέπει να γίνεται όταν έχουν
φυτρώσει τα περισσότερα ζιζάνια, το έδαφος δεν έχει πολύ υγρασία και επικρατούν
υψηλές θερµοκρασίες. Έτσι επιταχύνεται η ξήρανση των ζιζανίων. Για την
καταστροφή ετήσιων ζιζανίων ένα φρεζάρισµα υπό τις παραπάνω συνθήκες είναι
αρκετό, όµως για την καταπολέµηση πολυετών ζιζανίων θα πρέπει να
πραγµατοποιούνται φρεζαρίσµατα ανά τακτά διαστήµατα για να µην αναπτύσσουν
νέες ρίζες και να προκαλούν εξάντληση στα ζιζάνια που ήδη υπάρχουν (Φυσαράκης,
2005). Η συνεχής χρήση όµως των µηχανηµάτων προκαλεί υποβάθµιση της δοµής
του εδάφους, απώλεια υγρασίας, εξάντληση της οργανικής ουσίας, δηµιουργία
αδιαπέραστου στρώµατος, διάβρωση των επικλινών εδαφών και καταστροφή των
επιφανειακών ριζών των πρέµνων γι’ αυτό και τα τελευταία χρόνια υπάρχει τάση
περιορισµού της µηχανικής κατεργασίας του εδάφους (Φυσαράκης, 2008). Παρόλα
αυτά, η χρήση τους συνεχίζεται συνήθως εφαρµόζοντας ένα φρεζάρισµα νωρίς την
άνοιξη και µέχρι τέσσερα ακόµη στην περίοδο που ακολουθεί, νοοτροπία που πρέπει
να αλλάξει (Φυσαράκης, 2005). Αν κρίνεται αναγκαία κατεργασία του εδάφους τότε
αυτή πρέπει να γίνεται µόνο µία φορά, νωρίς την άνοιξη και αφού στεγνώσει το
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έδαφος, σε µικρό βάθος και στη συνέχεια µε χορτοκοπή, που αναφέρεται παρακάτω,
ή εφαρµογή διασυστηµατικών ζιζανιοκτόνων µέχρι τον τρυγητό (Φυσαράκης, 2008).
3.2.2 Χορτοκοπή
Με τη χορτοκοπή µπορούν να αντιµετωπιστούν οικονοµικά τα ζιζάνια σε κρίσιµες
περιόδους για τα πρέµνα. ∆εν καταστρέφει πλήρως τα ζιζάνια, απλά κόβει το
µεγαλύτερο µέρος της βλάστησης τους κάνοντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά και µη
ικανά να παράξουν σπόρο για τον πολλαπλασιασµό τους. Η µέθοδος αυτή είναι πολύ
αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση ετήσιων ζιζανίων αλλά επηρεάζει ελάχιστα τα
πολυετή, που συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Μερικά από τα πολυετή ζιζάνια
ευνοούνται τόσο από τη συνεχή χορτοκοπή µε αποτέλεσµα µε τον καιρό να
κυριαρχούν στον αµπελώνα αν δεν καταπολεµηθούν µε ένα διασυστηµατικό
ζιζανιοκτόνο. Η χορτοκοπή µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά, αντικαθιστώντας
κυρίως τα καλοκαιρινά φρεζαρίσµατα και πλεονεκτεί σε σχέση µε την µηχανική
κατεργασία στο ότι δεν προκαλεί συµπίεση εδάφους, είναι οικονοµική και γρήγορη,
περιορίζει το πρόβληµα της σκόνης, δεν καταστρέφει τις επιφανειακές ρίζες των
πρέµνων και συγκρατείται υγρασία από τα κοµµένα χόρτα. Η χρήση της όµως στους
αµπελώνες της χώρας µας φαίνεται να είναι περιορισµένη (Φυσαράκης, 2005).
3.2.3 Εδαφοκάλυψη
Η κάλυψη του εδάφους µε µαύρο πλαστικό µπορεί να παρεµποδίσει την ανάπτυξη
των ζιζανίων στις λωρίδες των γραµµών φύτευσης των νεαρών αµπελώνων. Πριν την
τοποθέτηση του θα πρέπει να έχουν καταπολεµηθεί πολυετή ζιζάνια, όπως η κύπερη,
που µπορεί να το τρυπήσουν. Εδαφοκάλυψη µπορεί να γίνει και µε υλικά όπως άχυρο
κυρίως, πριονίδι, φλοιό κωνοφόρων κλπ, εµποδίζοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων
αρκεί να τοποθετούνται σε στρώµα πάχους 8-10 cm. Εδαφοκάλυψη µε πλαστικό και
άχυρο µπορεί να γίνει και µε µηχανήµατα. Η µέθοδος αυτή συντελεί στη συγκράτηση
της εδαφικής υγρασίας και τη διατήρηση της δοµής του εδάφους, αλλά η εφαρµογή
της στους αµπελώνες είναι περιορισµένη (Φυσαράκης, 2005).
3.2.4 ∆ηµιουργία χλοοτάπητα
Είναι µια µέθοδος αντιµετώπισης των ζιζανίων µε της διατήρηση του φυσικού
χλοοτάπητα του εδάφους ή µε τη δηµιουργία τεχνητού χλοοτάπητα από φυτά µικρής
ανάπτυξης που δεν είναι ανταγωνιστικά των πρέµνων. Φυσικός χλοοτάπητας µπορεί
να δηµιουργηθεί από αυτοφυή αγρωστώδη ή ψυχανθή φυτά, µικρής ανάπτυξης και
από την οξαλίδα που αναφέραµε παραπάνω. Τεχνητός χλοοτάπητας µπορεί να
δηµιουργηθεί µε σπορά στο έδαφος του αµπελώνα ορισµένων φυτών όπως τριφύλλι,
γκαζόν, βίκος κλπ (Φυσαράκης, 2005). Εάν ο σκοπός της δηµιουργίας τεχνητού
χλοοτάπητα είναι η βελτίωση της δοµής του εδάφους και η µείωση της συµπίεσης
του, σιτηρά όπως σίκαλη, κριθάρι και βρώµη είναι τα πιο κατάλληλα γιατί παράγουν
µεγάλη ποσότητα οργανικής ουσίας και οι ινώδεις ρίζες τους µπορούν εύκολα να
αναπτυχθούν σε συµπαγή εδάφη. Αν όµως σκοπός είναι η βελτίωση της γονιµότητας
του εδάφους τότε τα ψυχανθή, όπως ο βίκος, το τριφύλλι, ο αρακάς και τα κουκιά
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είναι καταλληλότερα λόγω του ότι αυξάνουν το άζωτο του εδάφους µε τις ρίζες τους
(Peacock, 1999). Η χλωρή λίπανση δηµιουργεί αποπνικτικό και έντονα
ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ζιζάνια µε αποτέλεσµα τον περιορισµό τους
(Ανώνυµος, 2006). Εκτός από την οξαλίδα, ο χλοοτάπητας είναι επιζήµιος τους
καλοκαιρινούς µήνες γι’ αυτό πρέπει να παραχώνεται στο έδαφος νωρίς την άνοιξη ή
να περιορίζεται µε χορτοκοπή και να καταπολεµάται στη συνέχεια µε µικρές δόσεις
διασυστηµατικών ζιζανιοκτόνων. Η διατήρηση του χλοοτάπητα είναι µάλλον
προτιµότερη µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες (Φυσαράκης, 2005).

3.3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Οι φυτορρυθµιστικές ουσίες µπορεί να είναι χηµικές ή φυσικές. Κυκλοφορούν
ευρέως στην αγορά και αποτελούν διάφορα σκευάσµατα που µε την εφαρµογή τους
στο αµπέλι µπορούµε να πετύχουµε αύξηση της ποιότητας και ποσότητας της
παραγωγής, διεύρυνση του χρόνου συγκοµιδής κλπ. Γενικά υπάρχουν αρκετοί τύποι
σκευασµάτων φυτορρυθµιστικών ουσιών στο εµπόριο και για χρήση σε διάφορες
καλλιέργειες. Εµείς όµως θα αναφερθούµε στις χρήσεις αυτών που εφαρµόζονται
στην αµπελοκαλλιέργεια και συγκεκριµένα στην ποικιλία Σουλτανίνα, τα οποία είναι
σκευάσµατα που περιέχουν gibberellic acid (γιββερελλίνη), forchlorfenuron και
εφαρµόζονται συστηµατικά, και σε σκευάσµατα που περιέχουν pcpa, chlormequat
chloride, ethephon, hydrogen cyanamide και pinolene που δεν έχουν ευρεία χρήση ή
σταµάτησαν να εφαρµόζονται λόγω ορισµένων προβληµάτων που προκαλούσαν.
3.3.1 Γιββερελλίνη
Οι γιββερελλίνες είναι οργανικές ενώσεις πολύπλοκης χηµικής δοµής που
προάγουν την αύξηση των φυτών. Παράγονται στην κορυφή του βλαστού, στα νεαρά
φύλλα, τις κορυφές των ριζών και τα βλαστάνοντα σπέρµατα. Η µετακίνησή τους στο
φυτό γίνεται από τα αγγεία του ξύλου και του ηθµού (∆ηµόπουλος, 1998). Κατά τον
Ρούµπο, το 1939 αποµονώθηκε από το µύκητα-παθογόνο του ρυζιού Gibberella
fujikuroi µικρή ποσότητα µιας ουσίας που είχε την ιδιότητα να προωθεί την αύξηση
των φυτών. Το 1952 άρχισαν οι προσπάθειες για τη βιοµηχανική παραγωγή της
ουσίας αυτής που ονοµάσθηκε γιββερελλίνη. Στην οµάδα των γιββερελινών έχουν
καταταγεί πάνω από 45 φυσικές φυτορρυθµιστικές ουσίες. Για την άµπελο
µεγαλύτερη σηµασία έχει το γιββερελλικό οξύ GA3 (Ρούµπος, 2003).
α. Επιδράσεις των ψεκασµών µε GA3
Η χρησιµοποίηση της γιββερελλίνης στο αµπέλι γίνεται µε ψεκασµό και µπορεί να
προκαλέσει επιµήκυνση του σταφυλιού, αραίωµα των ραγών, αύξηση του µεγέθους
των ραγών, πρωίµιση ή οψίµιση της παραγωγής. Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από τα στάδια ανάπτυξης του σταφυλιού και επηρεάζεται από τις καλλιεργητικές
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φροντίδες. Ειδικότερα, ανάλογα µε το χρόνο εφαρµογής και την εφαρµοζόµενη
συγκέντρωση έχουµε στα διάφορα όργανα τις εξής επιδράσεις (Φυσαράκης, 2002):
•
•

Bλαστός: Επιµήκυνση και αύξηση της διαµέτρου του βλαστού, στα τµήµατα
που βρίσκονται σε κυτταρική αύξηση.
Ταξιανθία:
- Πριν την άνθηση: Επιµήκυνση και αύξηση του πάχους του βοστρύχου.
- Κατά την άνθηση: Έχουµε ανθόρροια που µπορεί να είναι µερική ή
παθολογική.
- Μετά την καρπόδεση: Αύξηση του όγκου και του βάρους των ραγών.

i.

Επιµήκυνση ταξιανθίας

Εφαρµογή γιββερελλίνης πριν από το στάδιο της πλήρης άνθησης προκαλεί
επιµήκυνση της ταξιανθίας. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται, όταν ο
ψεκασµός γίνεται 3-4 εβδοµάδες πριν από την έναρξη της άνθησης (Εικόνα 14).
Ορισµένες φορές δεν παρατηρείται καµία αντίδραση ή η αντίδραση αυτή ποικίλλει
από πρέµνο σε πρέµνο πιθανώς λόγω της κατάστασης του πρέµνου από άποψη
διατροφής (Ρούµπος, 2003). Κατά τον Φυσαράκη, αναφέρονται περιπτώσεις που η
επίδραση της εφαρµογής δεν ήταν σηµαντική όταν έγινε µετά τις δύο εβδοµάδες που
προηγούνται της άνθησης. Ορισµένοι ερευνητές αναφέρουν πως οι προανθικές
επεµβάσεις µε GA3 αυξάνουν την καρπόδεση στη Σουλτανίνα (Φυσαράκης, 1998).

Εικόνα 14. Ταξιανθία πριν την άνθηση (στάδιο µούρου).
(http://sultanina.gr/pop-up/stafili_mourou_pop.htm)
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ii.

Μείωση της καρπόδεσης

Όταν ο ψεκασµός µε γιββερελλίνη γίνει κατά τη διάρκεια της άνθησης (Εικόνα 15)
παρατηρείται αραίωµα των σταφυλιών. Ειδικά αν ο ψεκασµός γίνει όταν έχει ανοίξει
το 20-80% των ανθέων (20-80% πτώση πιλιδίων), τότε επιτυγχάνεται µείωση του
αριθµού των ραγών που έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη σταφυλιών µε καλύτερη
εµφάνιση και µεγαλύτερη εµπορική αξία. Αυτό συµβαίνει διότι ο ψεκασµός αυτός
παρέχει τη δυνατότητα ύπαρξης περισσότερου ελεύθερου χώρου για την ανάπτυξη
µεγάλων ραγών και ακόµη αποφεύγεται η υπερβολική συµπίεση και το σχίσιµό των
ραγών, συνεπώς και η προσβολή των ραγών από το Βοτρύτη (Botrytis cinerea) που
προκαλεί σήψη των σταφυλιών και µεγάλη οικονοµική ζηµιά (Ρούµπος, 2003). Ο
Φυσαράκης, αναφέρει ότι εφαρµογή GA3 κατά την άνθηση και κυρίως όταν έχει
ανοίξει το 10-60% των ανθέων, µειώνει την καρπόδεση (Φυσαράκης, 1998). Αξίζει
να σηµειωθεί πως µείωση της καρπόδεσης µπορεί να προκαλέσουν και άλλα αίτια
όπως διατροφικές ανωµαλίες ή δυσµενείς καιρικές συνθήκες την περίοδο της
άνθησης (βροχοπτώσεις κ.α.). Ακόµη κατά τον Weaver (1976) εφαρµογή στην
άνθηση µε GA3 συντελεί στην επιµήκυνση της ράγας.

Εικόνα 15. Ταξιανθία σε πλήρη άνθηση
(http://sultanina.gr/pop-up/anthisi_pop.htm)
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iii.

Αύξηση του µεγέθους των ραγών

Τα σπέρµατα αποτελούν κέντρα παραγωγής γιββερελλίνης και η απουσία τους
στις άσπερµες ποικιλίες όπως η Σουλτανίνα είναι η κύρια αιτία δηµιουργίας µικρών
ραγών (Ρούµπος, 2003). Η εφαρµογή γιββερελλίνης ουσιαστικά αναπληρώνει τη
δραστηριότητα αυτή µε αποτέλεσµα το σχηµατισµό µεγαλύτερων ραγών. Σύµφωνα
µε τον Ρούµπο, η καλύτερη περίοδος εφαρµογής του GA3 για αύξηση των ραγών
είναι το στάδιο της καρπόδεσης, όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 3mm (Εικόνα 16). Σε
στενοσπερµοκαρπικές ποικιλίες (Σουλτανίνα), όπως αναφέρει ο Φυσαράκης (1998), η
αύξηση των ραγών επιτυγχάνεται κυρίως µε την επιµήκυνσή τους και όχι τόσο µε
αύξηση της διαµέτρου τους µε αποτέλεσµα να αποκτούν ελλειψοειδές σχήµα ειδικά
όταν έχουν γίνει ψεκασµοί µε GA3 κατά την άνθηση. Αντίθετα, καθυστερηµένες
επεµβάσεις την περίοδο που αυξάνουν σε µέγεθος οι ράγες δίνουν σ’ αυτές σφαιρικό
σχήµα επειδή και ευνοούν την απορράγιση των σταφυλιών κατά τη συγκοµιδή και
τους µετέπειτα χειρισµούς, πράγµα ανεπιθύµητο.

Εικόνα 16. Σταφύλι στο στάδιο της καρπόδεσης
(http://sultanina.gr/pop-up/karpodesi_pop.htm)

β. Πρακτική εφαρµογή GA3 στη Σουλτανίνα.
Κατά την εφαρµογή των σκευασµάτων γιββερελλίνης (Εικόνα 17) για την παραγωγή
επιτραπέζιας Σουλτανίνας καθοριστικό ρόλο παίζουν ο χρόνος εφαρµογής, ο αριθµός
των ψεκασµών και η συγκέντρωση του ψεκαστικού διαλύµατος σε GA3. Μεγάλη
σηµασία έχει βέβαια ο επιθυµητός χρόνος συγκοµιδής (πρωίµιση-οψίµιση
παραγωγής). Αν σκοπός είναι η πρωίµιση δεν είναι εύκολο ο παραγωγός να πετύχει
το µέγιστο µέγεθος ράγας γιατί η παραγωγή θα είναι καθυστερηµένη (Ρούµπος,
2003). Γενικά όµως τα αποτελέσµατα των ερευνών για τις άριστες συγκεντρώσεις, τα
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στάδια εφαρµογής της γιββερελλίνης διαφέρουν µεταξύ τους όπως και οι επεµβάσεις
των παραγωγών.

Εικόνα 17. ∆ιάφορα σκευάσµατα γιββερελλικού οξέος
(http://www.vitapharm.gr/newprods.htm,
http://www2.dupont.com/crop_protection/el_GR/products_services/others/progibb-10-sp.html,
http://peris.mod.agricommand.com/modules/news/frontoffice/menu-news-peris.php).

Γενικά, πολλοί παραγωγοί για να πετύχουν αύξηση της ποσότητας και βελτίωση της
ποιότητας πραγµατοποιούν περισσότερες επεµβάσεις και µε µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις από τις συνιστώµενες. Συνήθως εφαρµόζουν 1-2 ψεκασµούς πριν την
άνθηση µε 20-30 ppm για επιµήκυνση ταξιανθίας, 1-2 ψεκασµούς κατά την άνθηση
µε 20-40 ppm για αραίωµα ραγών και 2 ψεκασµούς µετά την καρπόδεση µε 50-70
ppm σε συνδυασµό µε πλούσια λίπανση των πρέµνων (Ρούµπος, 2003). Επίσης,
τελευταία Η εταιρεία παραγωγής σκευάσµατος Pro-Gibb 40% συστήνει (Ανώνυµος,
2009), προτείνει:
 Για επιµήκυνση ταξιανθίας 2,5gr σκευάσµατος /100 L όταν έχει µήκος
10-15cm, περίπου 10-10 µέρες πριν την άνθηση.
 Για αραίωµα 2.5gr/100 L στο 40% και 2.5gr/100 L στο 80% της πτώσης
πιλιδίων (2-3 µέρες µετά).
 Για αύξηση ραγών 7.5gr/100 L όταν οι ράγες έχουν 4-6mm διάµετρο και
7.5gr/100 L µετά από 5-7 ηµέρες.

γ. Προτεινόµενες επεµβάσεις
Προτείνεται εφαρµογή του παρακάτω προγράµµατος ψεκασµών χωρίς η συνολικά
εφαρµοζόµενη δόση να ξεπερνάει τα 120 ppm, σε συνδυασµό µε χαραγή (ιδιαίτερα
αν επιδιώκεται οψίµιση) και αφαίρεση της ουράς του σταφυλιού, διατηρώντας τις
ανώτερες 6-8 διακλαδώσεις (ιδιαίτερα αν επιδιώκεται πρωίµιση) (Εικόνα 18)
(Φυσαράκης, 2008):
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•
•

•

Πριν την άνθηση: 0-1 ψεκασµός µε συγκέντρωση 10 ppm όταν η
ταξιανθία έχει µήκος περίπου 10-15 cm.
Στην άνθηση: 2 ψεκασµοί µε συγκέντρωση 10-15 ppm, ο πρώτος όταν
έχει πέσει το 30-40% των πιλιδίων και ο δεύτερος όταν έχει πέσει το 7080%.
Μετά την καρπόδεση: 2-3 ψεκασµοί µε συγκέντρωση 30-40 ppm, ο
πρώτος όταν το 90-100% των ραγών έχει µέσο µέγεθος 4-6 mm και µετά
από 5-7 ηµέρες κατά περίπτωση (εξαρτάται από την εµπειρία, την
θερµοκρασία κατά την περίοδο των ψεκασµών και τον αριθµό των
ψεκασµών. Συνήθως αν µετά την καρπόδεση είναι να γίνουν 3 ψεκασµοί
πραγµατοποιούνται ανά 5 µέρες και αν πρόκειται για 2 ψεκασµούς αυτοί
πραγµατοποιούνται ανά 7 ηµέρες).

Εικόνα 18. Σταφύλια που έχουν ψεκαστεί µε γιββερελλίνη σε συνδυασµό µε αραίωµα ταξιανθιών και
χαραγή κορµού
(http://prsync.com/whole-foods-market/grapes-with-integrity-1700/).

δ. Πρακτικές υποδείξεις για σωστή χρήση του GA3
•
•
•

Κατά την τυχόν ανάµιξη της γιββερελλίνης µε άλλα σκευάσµατα το
διάλυµα θα πρέπει να µη γίνει τοξικό ή αλκαλικό (Ρούµπος, 1996).
Συνιστάται η προσθήκη προσκολλητικού πριν και κατά την άνθηση 100200mg/L (Φυσαράκης, 1998).
Προσθήκη καθαρής ουρίας στους ψεκασµούς µετά την καρπόδεση
αυξάνει περισσότερο το µέγεθος των ραγών αλλά µπορεί να προκαλέσει
εγκαύµατα σε υψηλές θερµοκρασίες. Γι’ αυτό καλύτερα να
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•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

χρησιµοποιούνται διαφυλλικά λιπάσµατα µε το άζωτο υπό µορφή ουρίας
(Ρούµπος, 2003)
Για µείωση της απορράγισης κατά τον τρυγητό οι ψεκασµοί για αύξηση
των ραγών θα πρέπει να ολοκληρώνονται πριν η διάµετρος τους περάσει
τα 8-10mm (Φυσαράκης, 1998) και να γίνεται ψεκασµός µε γαλαζόπετρα
µια εβδοµάδα πριν το γυάλισµα και κατά τον Σεπτέµβριο µε δόση
100gr/100 L νερό (Ρούµπος, 2003).
Οι ψεκασµοί µε GA3 µπορούν να γίνουν νωρίς το πρωί ή κατά το
απόγευµα. Όσο περισσότερο παραµείνει το GA3 στις ράγες, τόσο
µεγαλύτερη θα είναι η απορρόφηση και κατά συνέπεια η αύξηση των
ραγών (Ανώνυµος, 2009).
Οι ψεκασµοί µε υψηλές συνολικά δόσεις GA3 και µάλιστα όλου του
φυλλώµατος µπορεί να προκαλέσουν µείωσης της επόµενης παραγωγής
(Φυσαράκης, 2008).
∆εν πρέπει να παραβλέπονται παράγοντες όπως η καλή αρδευτική και
λιπαντική πρακτική που επηρεάζουν την αύξηση και την ωρίµανση των
σταφυλιών (Φυσαράκης, 2008).
Το pH του ψεκαστικού διαλύµατος πρέπει να είναι 6,5-7,0 (προσθήκη
διορθωτή pH αν το νερό είναι σκληρό) (Φυσαράκης, 2008).
Εφαρµογή στο κατάλληλο στάδιο ανάπτυξης των ταξιανθιών, µε καλή
διαβροχή µε κατευθυνόµενους ψεκασµούς στη ζώνη των σταφυλιών αφού
το GA3 δεν έχει διασυστηµατική δράση. Ιδανική λύση είναι η
χρησιµοποίηση ηλεκτροστατικών ψεκαστήρων (Φυσαράκης, 2008).
Επιθυµητή θερµοκρασία κατά το χρόνο εφαρµογής και τις επόµενες ώρες
15-25 ºC (Φυσαράκης, 2008)
Να µην εφαρµόζεται αν είναι πιθανό να βρέξει στις επόµενες 6 ώρες
(Φυσαράκης, 2008).
Να µη χρησιµοποιείται µαζί µε άλλους ρυθµιστές αύξησης ή
φυτοφάρµακα (Φυσαράκης, 2008).
Τα στάδια για τους ψεκασµούς αύξησης των ραγών θα πρέπει να
κρίνονται στις ράγες που βρίσκονται στις ανώτερες διακλαδώσεις των
σταφυλιών, αφού η ουρά αφαιρείται κατά το αραίωµα τους (Ανώνυµος,
2009).
Το ψεκαστικό διάλυµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρι και 12 ώρες µετά
την παρασκευή του, όχι παραπάνω. (Ανώνυµος, 2009).

3.3.2 Forchlorfenuron (CPPU)
Το forchlorfenuron (cppu) είναι µια πολύ αποτελεσµατική φυτορρυθµιστική ουσία
που (κυτοκινίνη τύπου φαινυλουρίας) που αυξάνει το µέγεθος των ραγών στα
επιτραπέζια σταφύλια. Επιδρά αυξάνοντας τον αριθµό και το µέγεθος των κυττάρων
µε επίδραση απευθείας στον καρπό, αφού δεν έχει διασυστηµατική δράση. Είναι
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επαρκής o κατευθυνόµενος ψεκασµός µόνο στη ζώνη των σταφυλιών. Κυκλοφορεί µε
το εµπορικό όνοµα Sitofex (Ανώνυµος, 2005).
α. Τρόποι και δόσεις εφαρµογής
Το Sitofex εφαρµόζεται στη Σουλτανίνα σε δόση που κυµαίνεται από 50-100 ml
στα 100 λίτρα νερό και όταν οι ράγες έχουν διάµετρο 4-6 mm. Μπορεί να εφαρµοστεί
µε κατευθυνόµενο ψεκασµό στα σταφύλια και µε όγκο νερού 50 λίτρα ανά στρέµµα ή
µε ψεκασµό όλου του φυλλώµατος και µε όγκο νερού 100 λίτρα ανά στρέµµα
(Ανώνυµος, 2005). Σε συνδυασµό µε γιββερελλίνη συστήνεται η εφαρµογή 50 ml
Sitofex + 30 ppm GA3 στα 100 λίτρα νερό, µε κατευθυνόµενο ψεκασµό στα
σταφύλια και µε όγκο νερού 100-150 λίτρα ανά στρέµµα, όταν οι ράγες έχουν
διάµετρο 4-6 mm έτσι ώστε να συνδυάζεται µε το δεύτερο ψεκασµό µε GA3 για
αύξηση των ραγών µετά την καρπόδεση (Ανώνυµος, 2001).
β. Παρατηρήσεις
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•

Οι µεγάλες δόσεις µπορεί να αλλάξουν το σχήµα των ραγών από επίµηκες
σε σφαιρικό (Ανώνυµος, 2005).
Πρέπει να έχει γίνει καλό αραίωµα ταξιανθιών µε τους ψεκασµούς µε GA3
κατά την άνθηση. Οι ψεκασµοί αυτοί πρέπει να γίνονται στις µέγιστες
συνιστώµενες δόσεις (Ανώνυµος, 2005).
Απαιτείται καλός καθαρισµός του ψεκαστικού µηχανήµατος και του
ντεπόζιτου µε καθαρό νερό πριν και µετά τον ψεκασµό µε forchlorfenuron.
(Ανώνυµος, 2005).
∆εν συνδυάζεται µε εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,
επιφανειοδραστικά ή άλλα προσθετικά. Συνδυάζεται µόνο µε
γιββερελλίνη (Ανώνυµος, 2005).
Απαιτείται καλή διαβροχή των σταφυλιών, χωρίς όµως απορροή του
ψεκαστικού διαλύµατος. ∆ηµιουργία σταγόνων µπορεί να δηµιουργήσει
σηµάδια στην επιφάνεια των ραγών (Ανώνυµος, 2005).
Σε µικρότερης ηλικίας πρέµνα πρέπει να χρησιµοποιείται µικρότερος όγκος
ψεκαστικού διαλύµατος ανά στρέµµα (Ανώνυµος, 2005).
Να εφαρµόζεται νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευµα ή τη νύχτα για
καλύτερη απορρόφηση (Ανώνυµος, 2001).
Να µην εφαρµόζεται αν είναι πιθανό να βρέξει (Ανώνυµος, 2005).
Με την εφαρµογή του αυξάνονται οι απαιτήσεις των πρέµνων για
παραγωγή. Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η ρύθµιση του φορτίου των
σταφυλιών (πιο αυστηρό κλάδεµα, αραίωµα σταφυλιών) και η επαρκής
κάλυψη των αναγκών των πρέµνων σε νερό και θρεπτικά στοιχεία
(Ανώνυµος, 2005).
Να εφαρµόζεται πάντα µετά την ολοκλήρωση της πτώσης των ανίσχυρων
ραγών, όταν έχουν καθαρίσει καλά τα σταφύλια, αλλιώς µπορεί να αυξήσει
την καρπόδεση και να προκαλέσει ανισοραγία (Ανώνυµος, 2005).
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•
•

Μπορεί να καθυστερήσει την ωρίµανση κατά 7 ηµέρες περίπου
(Ανώνυµος, 2001).
Να µην εφαρµόζεται σε στρεσαρισµένα πρέµνα (Ανώνυµος, 2001).

Από πειράµατα εφαρµογής γιββερελλίνης (σκεύασµα Falgro 10% SP σε δόση 50
gr/ 100 L) σε συνδυασµό µε forchlorfenuron (σκεύασµα Sitofex 1% EC σε δόσεις των
50, 75 και 100 ml/ 100 L) που έγιναν στην Κορινθία προέκυψε ότι ο συνδυασµός
τους αυξάνει το µέσο βάρος τσαµπιού (έως 89,6%), αυξάνει το βάρος των 100 ραγών
(έως 47,0%), αυξάνει τη διάµετρο της ράγας (έως 17,1%) και ότι αυξάνει την
πρόσφυση της ράγας στον ποδίσκο (µείωση απορράγισης). Ακόµη παρατηρήθηκε ότι
ο κατευθυνόµενος ψεκασµός στη ζώνη των σταφυλιών έδωσε καλύτερα
αποτελέσµατα από το ψεκασµό όλου του φυλλώµατος και οι δόσεις των 75 και 100
ml/ 100 λίτρα του Sitofex δίνουν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσµατα από τη δόση των
50 ml ανεξάρτητα από τον τρόπο εφαρµογής (Αντωνάκου κ.α.).
Από συνοµιλία µε γεωπόνους και αµπελουργούς στην περιοχή του Ηρακλείου η
δόση του Sitofex που συστήνεται και εφαρµόζεται συνήθως είναι αυτή των 80 ml/
100 λίτρα νερό.

3.3.3 Pinolene
Η πινολίνη (di-1-p-Menthene) είναι ένα γαλακτοµατοποιήσιµο σκεύασµα που
εφαρµόζεται στα φυτά για µείωση της διαπνοής. Κυκλοφορεί στο εµπόριο µε το
όνοµα Vapor gard. Το απαλό ελαστικό φιλµ που σχηµατίζεται µετά που θα στεγνώσει
το ψεκαστικό διάλυµα µειώνει σηµαντικά την απώλεια υγρασίας από τη φυλλική
επιφάνεια. Στο αµπέλι χρησιµοποιείται για βελτίωση της ποιότητας των σταφυλιών
(βελτίωση του µεγέθους, του χρώµατος, της γεύσης και της µετασυλλεκτικής ζωής
των σταφυλιών), για προστασία από την ξηρασία και µείωση των αρδεύσεων και για
µείωση των ζηµιών από παγετό. (Ανώνυµος, 1991).
α. Τρόποι και δόσεις εφαρµογής
Για βελτίωση της ποιότητας εφαρµόζονται 940 ml ανά στρέµµα µε όγκο νερού
αρκετό ώστε να γίνει καλή κάλυψη (100-300 λίτρα/ στρέµµα) λίγο πριν το ‘κλείσιµο’
των σταφυλιών. Για προστασία από την ξηρασία εφαρµόζονται 940-1900 ml ανά
στρέµµα και µε όγκο νερού αρκετό για καλή κάλυψη µε ένα ψεκασµό όταν πάνω από
το 60% της συνολικής ετήσιας φυλλικής επιφάνειας έχει αναπτυχθεί ή περισσότερους
ψεκασµούς ξεκινώντας από τα πρώτα βλαστικά στάδια επαναλαµβάνοντας ανά 4-8
εβδοµάδες. Γενικά µπορεί να µειωθούν οι αρδεύσεις κατά 10-30% µε ένα κατάλληλο
πρόγραµµα εφαρµογής Vapor gard. Για µείωση της ζηµιάς από παγετό εφαρµόζονται
940-1900 ml ανά στρέµµα µε όγκο νερού για πλήρη κάλυψη τουλάχιστον λίγες ώρες
πριν την εκδήλωση του παγετού (Ανώνυµος, 1991). Η ετικέτα του συγκεκριµένου
σκευάσµατος που κυκλοφορεί στη χώρα µας συστήνει το Vapor gard (Γιαννοπολίτης,
1997):
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• Για προστασία από καύσωνα, µε ψεκασµό 500-1000 ml/ 100 L δέκα µέρες
πριν τον προβλεπόµενο καύσωνα.
• Για πρωίµιση στη Σουλτανίνα, µε ψεκασµό 500 ml/ 100 L κατά το γυάλισµα
και πριν το κλείσιµο του σταφυλιού.
• Για παράταση του χρόνου συγκοµιδής και συντήρηση, µε ψεκασµό 250 ml/
100 L πριν τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου.
• Για προστασία από την ξηρασία όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ποτίσµατος,
ψεκασµός µε 500-1000 ml/ 100 L.
• Για προστασία από το ψύχος, µε ψεκασµό 2500-3000 ml/ 100 L στο τέλος του
φθινοπώρου.
• Για προστασία από την αλµύρα της θάλασσας (σταγονίδια που µεταφέρονται
µε τον αέρα), ψεκασµός 2500-3000 ml/ 100 L.
β. Παρατηρήσεις
• Μια δυσµενής αλλαγή στο χρώµα παρατηρείται συνήθως στα επιτραπέζια
σταφύλια της Σουλτανίνας που έχει δεχθεί χαραγή, που µπορεί να επηρεάσει
την αποδοχή από την αγορά. Πριν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλη έκταση να
γίνεται δοκιµή σε µερικά πρέµνα.
• ∆εν συνδυάζεται µε κανένα άλλο σκεύασµα. Να χρησιµοποιείται µόνο του.
• Απαιτείται προδιάλυση σε µικρή ποσότητα νερού (σε ένα κουβά) πριν την
προσθήκη του στο νερό του ψεκαστικού βυτίου.
• Απαραίτητος είναι ο καλός καθαρισµός του ψεκαστικού µε καθαρό νερό µετά
τον ψεκασµό.
• Να µη χρησιµοποιείται όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή.
• Να εφαρµόζεται τουλάχιστον µία ώρα πριν από πιθανή βροχή.
• Να εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια της ηµέρας που υπάρχει ηλιακό φώς,
απαραίτητο για τη δηµιουργία του προστατευτικού φιλµ (Ανώνυµος, 1991).
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θα πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο η εφαρµογή
της πινολίνης στις συνθήκες τις χώρας µας όσον αφορά τις δόσεις και το στάδιο
εφαρµογής της σύµφωνα µε τον επιδιωκόµενο στόχο. Η χρήση της σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να γίνεται πρώτα µε δοκιµαστικές εφαρµογές σε µικρό αριθµό
πρέµνων και αν τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά να γίνεται ευρύτερη.

3.4 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Για να πετύχουµε άριστη ποιότητα η εφαρµογή γιββερελλίνης θα πρέπει να
συνοδεύεται από πρόσθετες καλλιεργητικές φροντίδες που διαφοροποιούνται
ανάλογα αν επιδιώκεται πρωίµιση ή οψίµιση παραγωγής.
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3.4.1 Πρωίµιση παραγωγής
Για πρωίµιση παραγωγής οι αρδεύσεις πρέπει να γίνονται από την καρπόδεση
µέχρι λίγο πριν την έναρξη της ωρίµανσης (γυάλισµα). Οι υδρολιπάνσεις µε βάση το
Άζωτο πρέπει να γίνονται από την εκβλάστηση µέχρι λίγο πριν την άνθηση, ενώ µετά
την καρπόδεση και στις 2-3 επόµενες εβδοµάδες πρέπει να γίνονται υδρολιπάνσεις µε
βάση το Κάλιο. Θετική φαίνεται ότι είναι και η εφαρµογή διαφυλλικών σκευασµάτων
µε µονο-δι-πολυσακχαρίτες και ουρονικά οξέα. Από προσωπική εµπειρία η εφαρµογή
ψεκασµών του σκευάσµατος Sweet µαζί µε Metalozate Καλίου το 2009 και σε
συνδυασµό µε µείωση των αρδεύσεων µετά το γυάλισµα, σε αµπελώνα στο
Κυπαρίσσι Ηρακλείου επιτάχυνε την ωρίµανση περίπου 15-20 ηµέρες σε σχέση µε
διπλανό τµήµα που δεν εφαρµόστηκε κανένας ψεκασµός και συνεχίστηκαν κανονικά
οι αρδεύσεις (συγκοµιδή στις 1 Αυγούστου και στις 18 Αυγούστου αντίστοιχα για
κάθε τµήµα-διαφόρά 17 ηµερών). Οι ψεκασµοί έγιναν κατά το κλείσιµο του
σταφυλιού, στο γυάλισµα και κατά την ωρίµανση (µεσοδιάστηµα ψεκασµών περίπου
15 ηµέρες) µε δόση 300cc/ 100L νερό και για τα δύο σκευάσµατα. Σηµειώνεται ότι ο
παραπάνω ψεκασµός δεν αύξησε την απορράγιση ούτε επηρέασε την παραγωγή της
επόµενης χρονιάς. Συγχρόνως θα πρέπει να περιορισθεί ο αριθµός και η ένταση των
κορυφολογηµάτων και ιδιαίτερα επικίνδυνο είναι το όψιµο κορυφολόγηµα που
καθυστερεί την ωρίµανση (Φυσαράκης, 1998). Ακόµη, πολύ σηµαντική επίδραση
στην πρωίµιση της ωρίµανσης έχει η κάλυψη των πρέµνων (Εικόνα 19) µε διαφανές
πλαστικό (κάλυψη της οροφής και κλείσιµο των πλαϊνών µε καλή µόνωση) περίπου
στα τέλη ∆εκεµβρίου µε αρχές Ιανουαρίου µαζί µε την εφαρµογή κλαδέµατος λίγο
πριν την κάλυψη. Η εφαρµογή αυτών των καλλιεργητικών τεχνικών σε συνδυασµό µε
την αφαίρεση της ουράς του σταφυλιού στην καρπόδεση (διατήρηση των 5 ανώτερων
διακλαδώσεων) και της χαραγής στο γυάλισµα επιτάχυνε την ωρίµανση κατά 27
ηµέρες περίπου (Εικόνα 20) σε σχέση µε το µάρτυρα (Κουφαλιτάκης, 2005).
Σηµειώνεται όµως ότι η κάλυψη πρέπει να αφαιρεθεί λίγο πριν την άνθηση του
αµπελώνα, σε αντίθετη περίπτωση θα µειωθεί η γονιµότητα των οφθαλµών της
επόµενη χρονιάς και κατά συνέπεια το σύνολο της παραγωγής. Ακόµη η διατήρηση
της κάλυψης µέχρι την ωρίµανση, λόγω των υψηλών θερµοκρασιών, επιµηκύνει το
µεσοδιάστηµα άνθησης-ωρίµανσης προκαλώντας απώλεια της επιτευχθείσης
πρωιµότητας (Φυσαράκης κ.α., 2007)

Εικόνα 19. Αµπελώνας υπό κάλυψη
(http://www.steg.teiher.gr/filesfiles/image/labs/ampel_01.jpg)
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Εικόνα 20. Γενική άποψη σταφυλιών Σουλτανίνας στο τµήµα του αµπελώνα υπό κάλυψη στο
στάδιο της ωρίµανσης
(http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/steg/fp/2005/Koufalitakis/attached-document/2005Koufalitakis.pdf)

3.4.2 Οψίµιση παραγωγής
Αντίθετα, για οψίµιση παραγωγής οι αρδεύσεις πρέπει να συνεχίζονται µέχρι 20
ηµέρες πριν τη συγκοµιδή σε συνδυασµό µε κορυφολογήµατα και αζωτούχες
υδρολιπάνσεις για να παρατείνεται η βλάστηση (Φυσαράκης, 1998). Ακόµη κατά τη
γνώµη µου, θα µπορούσε να γίνει κάλυψη ολόκληρης της οροφής µε πλαστικό όπως
και κατά την πρωίµιση (χρώµατος όµως όµοιου µε τα κοινά αµπελόπανα που
χρησιµοποιούνται για το σκέπασµα στις όψιµες περιοχές και προστατεύουν από
πρωινές δροσιές, αλλά επιτρέπουν στο νερό της βροχής να ‘µπει’ στον αµπελώνα και
να προκαλέσει προβλήµατα-όχι διαφανές πλαστικό) για την αποµάκρυνση του νερού
της βροχής από το καλυµµένο τµήµα, χωρίς όµως το κλείσιµο των πλαϊνών του
αµπελιού, για καλύτερο αερισµό και διατήρηση της θερµοκρασίας σε φυσιολογικά
επίπεδα για την εποχή.

3.5 ΆΡ∆ΕΥΣΗ
Αν και το αµπέλι θεωρείται φυτό που προσαρµόζεται σε ξηρά και θερµά εδάφη,
για την παραγωγή σταφυλιών ποιότητας και σε ικανοποιητικές ποσότητες είναι
αναγκαία η άρδευση των αµπελώνων, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στάδια της ανάπτυξης
της βλάστησης και της παραγωγής. Τα πρέµνα απορροφούν µε το ριζικό σύστηµα
µεγάλες ποσότητες νερού για να επιτελέσουν σηµαντικές φυσιολογικές λειτουργίες
όπως είναι η φωτοσύνθεση, οι διάφορες χηµικές αντιδράσεις, η αύξηση, η παραγωγή ,
η διαπνοή κλπ. Το µεγαλύτερο ποσοστό του νερού µεταφέρεται στην ατµόσφαιρα µε
το φαινόµενο της διαπνοής και µόνο το 1% περίπου των ποσοτήτων αυτών παραµένει
στο φυτικό σώµα. Υπολογίζεται ότι για την παραγωγή ενός κιλού ξηρής ουσίας από
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το πρέµνο χρειάζονται περίπου 500-700 λίτρα νερού (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Το
νερό αποτελεί στοιχείο δοµής των φυτών και αντιπροσωπεύει το βάρος τους σε
ποσοστό 60-95%. Είναι το µέσο µέσω του οποίου διαλύονται τα ανόργανα συστατικά
του εδάφους και µεταφέρονται από τις ρίζες στα φύλλα για την θρέψη των φυτών.
Αποτελεί ρυθµιστικό παράγοντα της θερµοκρασίας των φυτών και τα προστατεύει
από τον καύσωνα. Τα φυτά προσλαµβάνουν σχεδόν το 100% του αναγκαίου νερού
από 0-60 cm βάθος εδάφους γι’ αυτό κατά την άρδευση δεν πρέπει να εφοδιάζουµε το
αµπέλι µε νερό σε µεγαλύτερο βάθος από 90 cm, αφού το βάθος του ενεργού του
ριζοστρώµατος φτάνει τα 60-80 cm (Καλύβα - Τωµαδάκη, 1991).
3.5.1 Υδατικές ανάγκες των πρέµνων
Οι ανάγκες των πρέµνων κατά τον ετήσιο κύκλο βλάστησης εξαρτώνται από το
βλαστικό στάδιο. Έλλειψη ή υπερβολική υγρασία µπορεί να προκαλέσουν βλάβες
στα διάφορα όργανα του πρέµνου, σε διαφορετική ένταση (Σταυρακάκης κ.α., 2000).
Για την καλύτερη κατανόηση θα περιγράψουµε χωριστά τις υδατικές ανάγκες του
αµπελιού ανά βλαστικό στάδιο.
• Εκβλάστηση µέχρι άνθηση
Έλλειψη νερού κατά την έναρξη της βλάστησης µέχρι και την άνθηση προκαλεί
επιβράδυνση του ρυθµού αύξησης των βλαστών, ανωµαλίες κατά τον σχηµατισµό
των ανθέων, µικρή ανάπτυξη ταξιανθιών, ανθόρροια και φτωχό σχηµατισµό ανθικών
καταβολών. Για την αποφυγή των φαινοµένων αυτών είναι αναγκαία η εφαρµογή
χειµερινών αρδεύσεων, µε προσοχή ώστε να µην υπάρξουν προβλήµατα υπερβολικής
υγρασίας στο έδαφος (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η πρόσθετη άρδευση από ποτάµια ή
από άλλες πηγές, κατά τους χειµερινούς µήνες και τους πρώτους µήνες της άνοιξης,
είναι εχέγγυο για την οµαλή ωρίµανση, καθώς και για την επιτυχία της επόµενης
παραγωγής (Ανώνυµος, 2005).
Βέβαια, για τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα µας η περίοδος αυτή σπάνια
προβληµατίζει τον αµπελουργό, γιατί το νερό της βροχής είναι µάλλον επαρκές και
το έδαφος είναι κορεσµένο από το σύνολο των χειµερινών βροχών (Κουνδουράς,
2002). Οι απαιτήσεις των πρέµνων σε νερό την περίοδο αυτή είναι κάτω από 5% των
ετήσιων αναγκών (Wample, 2005).
• Άνθηση µέχρι καρπόδεση
Η άνθηση και η καρπόδεση είναι πολύ ευαίσθητα στάδια στην έλλειψη νερού.
Πρέπει να αποφεύγεται όµως η άρδευση στο διάστηµα αυτό έτσι ώστε να διεξαχθεί
οµαλά η ανθοφορία και η διαφοροποίηση των ανθικών καταβολών για την επόµενη
χρονιά. Σε περιοχές που οι βροχοπτώσεις ήταν χαµηλές, είναι απαραίτητη µια
άρδευση πριν την έναρξη της άνθησης (Κουνδουράς, 2002). Οι απαιτήσεις τον
πρέµνων από την άνθηση µέχρι την καρπόδεση είναι περίπου 15% των ετήσιων
αναγκών σε νερό. (Wample, 2005).
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• Καρπόδεση µέχρι γυάλισµα
Η περίοδος αυτή, που στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από ταχεία αύξηση
θερµοκρασιών και πτώση της ατµοσφαιρικής υγρασίας, σηµατοδοτεί µια ραγδαία
αύξηση των υδατικών αναγκών των πρέµνων. Η συνεχιζόµενη βλαστική αύξηση και
η πρώτη φάση ανάπτυξης των ραγών απαιτούν αρκετή ποσότητα νερού. Εποµένως, η
εφαρµογή άρδευσης την περίοδο αυτή έχει έντονη επίδραση στην ισορροπία
βλάστησης-παραγωγής (Κουνδουράς, 2002). Έλλειψη υγρασίας κατά την καρπόδεση
και την ανάπτυξη ραγών µπορεί να µειώσει την καρπόδεση και να προκαλέσει
µικροραγία. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο παρατηρείται έντονη ριζογένεση που
επηρεάζεται αρνητικά από την παρατεταµένη ξηρασία τόσο όσον αφορά το
σχηµατισµό όσο και την ανάπτυξη των ριζιδίων. Η κάλυψη των αναγκών των
πρέµνων σε νερό από την καρπόδεση µέχρι τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ραγών
είναι καθοριστική για την παραγωγή σταφυλιών (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Οι
απαιτήσεις υδατικές απαιτήσεις των πρέµνων από την καρπόδεση µέχρι το γυάλισµα
φτάνουν στο 60% των ετήσιων αναγκών (Wample, 2005).
• Γυάλισµα µέχρι τη συγκοµιδή
Κατά την ωρίµανση το αµπέλι µπορεί να αντέξει ακόµη και σε υψηλά επίπεδα
έλλειψης υγρασίας. Ακόµη και σε ακραίες συνθήκες µάρανσης των φύλλων, η
τροφοδοσία των ραγών µε προϊόντα της φωτοσύνθεσης δεν σταµατάει , παρότι
επιβραδύνεται σηµαντικά. Παρόλα αυτά, για την επιδίωξη της καλύτερης πορείας της
ωρίµανσης των σταφυλιών, βασικό σκοπός θα πρέπει να είναι η αποφυγή της
ξηρασίας µε σωστή εφαρµογή αρδεύσεων για την οµαλή φωτοσυνθετική λειτουργία
των φύλλων και την εξασφάλιση της µέγιστης εισροής σακχάρων και δευτερογενών
στα σταφύλια. Αυτό βέβαια προϋποθέτει το σταµάτηµα της βλαστικής αύξησης
αλλιώς υπάρχει κίνδυνος επαναδραστηριοποίησης των βλαστικών κορυφών (πράγµα
επιθυµητό µόνο όταν επιδιώκεται οψίµιση της παραγωγής) (Κουνδουράς, 2002). Από
την έναρξη της ωρίµανσης µέχρι και την πλήρη ωρίµανση η έλλειψη νερού δεν
επηρεάζει την αύξηση των ραγών και τη συγκέντρωση σακχάρων, παρατηρούνται
όµως συµπτώµατα πτώσης των φύλλων της βάσης του βλαστού και µάρανσης.
Ακόµη απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην αρδευτική δόση, επειδή µπορεί να
προκληθεί σχίσιµο των ραγών µετά από µια απότοµη άρδευση και στη συνέχεια
προσβολή από βοτρύτη (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Οι απαιτήσεις των πρέµνων αυτή
την περίοδο είναι περίπου 20% των ετήσιων αναγκών σε υγρασία (Wample, 2005).
• Συγκοµιδή µέχρι εκβλάστηση
Σε εδάφη µε µικρή υδατοχωρητικότητα ή σε περιοχές µε υψηλές θερµοκρασίες
κατά τον Σεπτέµβριο-Οκτώµβριο είναι απαραίτητη η συνέχιση των αρδεύσεων µετά
τον τρύγο για τη συντήρηση της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φύλλων. Η
εφαρµογή αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δεύτερης περιόδου αύξησης των
ριζών και στην αποταµίευση υδατανθράκων και αζώτου στο ξύλο, λειτουργία που
αυξάνει την αντοχή των πρέµνων στο χειµερινό ψύχος και συντελεί στην οµαλή
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διεξαγωγή της εκβλάστησης την επόµενη άνοιξη (Κουνδουράς,2002). Μετά τον
τρυγητό είναι απαραίτητη η άρδευση στις πρώιµες ποικιλίες (Σταυρακάκης κ.α.,
2000). Οι απαιτήσεις των πρέµνων σε υγρασία κατά την περίοδο αυτή κυµαίνονται
από 3-5% των ετήσιων αναγκών τους (Wample, 2005).

3.5.2 Χρόνος, ποσότητα και συχνότητα άρδευσης
Η εφαρµοζόµενη ανά πότισµα ποσότητα νερού εξαρτάται από την ενεργή φυλλική
επιφάνεια των πρέµνων, το φορτίο των σταφυλιών και τις κλιµατικές συνθήκες. Τα
υψηλά σχήµατα διαµόρφωσης και αµπέλια µε µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις είναι
πιο απαιτητικά σε νερό. Οι κλιµατικές παράµετροι που καθορίζουν τις ανάγκες του
αµπελιού σε νερό είναι η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία της ατµόσφαιρας και η
βροχόπτωση. Η συνδυασµένη επίδραση τους δίνεται από την εξατµισοδιαπνοή, η
οποία εκφράζει τις συνολικές απώλειες νερού από µια καλλιέργεια και υπολογίζεται
µε ειδικά µαθηµατικά µοντέλα από σύγχρονους µετεωρολογικούς σταθµούς.
Συνεπώς, σε περιοχές µε υψηλή εξατµισοδιαπνοή, οι εφαρµοζόµενες ποσότητες
νερού ανά άρδευση πρέπει να είναι µεγαλύτερες. Όσον αφορά τη συχνότητα
άρδευσης, αυτή εξαρτάται από τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, την παροχή νερού
του αρδευτικού συστήµατος και την εξατµισοδιαπνοή. Αµπελώνες σε βαθιά γόνιµα
εδάφη µπορούν να συµπεριφέρονται καλά και µε λιγότερα ποτίσµατα (Κουνδουράς,
2002). Μετρήσεις που έχουν γίνει σε ξηροθερµικές περιοχές έχουν δείξει ότι από την
εκβλάστηση µέχρι τα τέλη Απριλίου η διαπνοή των πρέµνων ανέρχεται στα 10
κυβικά µέτρα νερού/ στρέµµα. Ενώ η εξάτµιση από το έδαφος σε 75 κυβικά µέτρα.
Οι αντίστοιχες τιµές για την περίοδο Μαΐου-Οκτωµβρίου είναι 65 και 110 κυβικά
µέτρα/ στρέµµα αντίστοιχα. Τα κρίσιµα βλαστικά στάδια των πρέµνων είναι εκείνα
από την καρπόδεση µέχρι το γυάλισµα των σταφυλιών και θα πρέπει να γίνονται
τουλάχιστον 2-3 αρδεύσεις το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, ανεξάρτητα από την
εφαρµογή χειµερινής άρδευσης. Η απαιτούµενη ποσότητα νερού εξαρτάται από την
υδατοχωρητικότητα του εδάφους και τη µέθοδο άρδευσης και κυµαίνεται από 30-80
κυβικά µέτρα/ στρέµµα (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Ο ακριβής όµως προγραµµατισµός
της συχνότητας ,του χρόνου και της ποσότητας της άρδευσης θα πρέπει να
προσδιορίζεται µε τις διάφορες µεθόδους προσδιορισµού της εδαφικής υγρασίας από
τις οποίες πιο πρακτική είναι εκείνη των τασίµετρων (τενσιόµετρα). Στο αµπέλι
απαιτείται η τοποθέτηση δύο τασιµέτρων στο έδαφος, ένα ρηχό σε βάθος ίσο προς το
¼ του ριζοστρώµατος που ρυθµίζει το χρόνο έναρξης της άρδευσης και ένα δεύτερο
βαθύ σε βάθος ίσο προς τα ¾ του ριζοστρώµατος που καθορίζει το χρόνο λήξης της
άρδευσης. Πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση από τον σταλακτήρα περίπου 20cm
στα αµµώδη, 30cm στα µέσης σύστασης και 40cm στα αργιλώδη εδάφη. Με αυτόν
τον τρόπο, το διάστηµα µεταξύ των ποτισµάτων και η αρδευτική δόση ρυθµίζονται
από τα τασίµετρα (Εικόνα 21). Για τη σωστή αγωγή της άρδευσης µε τα τασίµετρα
είναι απαραίτητη η γνώση και ερµηνεία των ενδείξεων τους (Καλύβα – Τωµαδάκη,
1991).
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Εικόνα 21. Τενσιόµετρο µέτρησης υγρασίας εδάφους
(http://www.analytika.gr/images/stories/Image/p_original/000011.jpg)

Γενικά, τα ποτίσµατα πρέπει να ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες. Η
υπερβολική υγρασία του εδάφους µπορεί να συντελέσει στη διήθηση των θρεπτικών
στοιχείων και η υπερβολική χρήση νερού είναι σπατάλη. Σε αµπελώνες όπου το
πότισµα είναι απαραίτητο θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ποσότητα του νερού της
βροχής και να υπολογίζεται η ποσότητα που υπολείπεται (Ανώνυµος, 1999).
Ακόµη µεγάλη σηµασία παίζει η ποιότητα του αρδευτικού νερού, η οποία θα
πρέπει να ελέγχεται µε αναλύσεις σε κάθε περίπτωση (ιδιαίτερα αν προέρχεται από
πηγάδι) κάθε 5 χρόνια τουλάχιστον (Φυσαράκης, 2008). Ιδανική λύση σε αρδευτικό
νερό µε υψηλή συγκέντρωση αλάτων είναι η ηλεκτρονική συσκευή Max Grow που
διασπάει τα άλατα και δεν του επιτρέπει να δηµιουργήσουν συσσωµατώµατα και
επικαθήσεις που φράζουν τη διακίνηση του νερού, µε αποτέλεσµα µέχρι και
διπλασιασµό της παραγωγής και µε άριστη ποιότητα (Max grow leaflet).
3.5.3 Μέθοδοι άρδευσης
Κατά τα προηγούµενα χρόνια χρησιµοποιήθηκαν διάφορες µεθόδοι άρδευσης
όπως η άρδευση µε λεκάνες, κατά λωρίδες, µε αυλάκια, µε τεχνητή βροχή οι οποίες
όµως παρουσίασαν πολλά προβλήµατα (π.χ. φυτοπροστασίας, εισόδου στην
καλλιέργεια) µε κυριότερο όµως τις µεγάλες απαιτήσεις σε νερό σε περίοδο που η
έλλειψη του ήταν και είναι χαρακτηριστική. Έτσι επικράτησε η στάγδην άρδευση που
βασίζεται στην αρχή της συχνότερης παροχής νερού σε περιορισµένο όγκο εδάφους.
Παρέχει ακρίβεια εφαρµογής και οικονοµία νερού. Μπορεί να εφαρµοστεί σε κάθε
είδος εδάφους ή τοπογραφίας και έχει τις µικρότερες απώλειες από εξάτµιση. Μπορεί
να λειτουργήσει σαν µέσω εφαρµογής λιπασµάτων, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο
και υψηλότερη αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή των θρεπτικών στοιχείων.
Περιορίζει την εµφάνιση ζιζανίων µόνο στην αρδευόµενη επιφάνεια του εδάφους
(Κουνδουράς, 2002). Ακόµη, επιφέρει οικονοµία στην εργασία, αποφυγή ρύπανσης
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των επιφανειακών ή υπόγειων νερών µε λιπάσµατα ή φυτοφάρµακα, επιτρέπει την
κυκλοφορία στην καλλιέργεια, δεν επηρεάζεται από τον άνεµο, δεν ευνοεί την
ανάπτυξη µυκητολογικών/εντοµολογικών προβληµάτων, επιτρέπει τη χρήση
υφάλµυρου νερού, πρωιµίζει την παραγωγή και προκαλεί αύξηση της.
Χαρακτηρίζεται όµως και από ορισµένα µειονεκτήµατα όπως το φράξιµο των
σταλάκτων, τη συγκέντρωση αλάτων στο έδαφος, την καταστροφή του από
µηχανικές ζηµιές, την αδυναµία προστασίας από παγετούς κλπ (Καλύβα –
Τωµαδάκη, 1991).

3.6 ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ
Η καλλιέργεια του αµπελιού προσαρµόζεται σε διάφορες καταστάσεις θρέψης και
οι απαιτήσεις του σε λιπαντικά στοιχεία είναι γενικά περιορισµένες σε σχέση µε
άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες. Οι ρίζες του βρίσκονται σε δραστηριότητα από τις
αρχές της άνοιξης µέχρι τέλος φθινοπώρου όπου και απορροφούν τα απαραίτητα για
το αµπέλι θρεπτικά στοιχεία. Τα φύλλα κατά τη φυλλόπτωση και οι κληµατίδες που
αφαιρούνται κατά το κλάδεµα, επιστρέφουν στο έδαφος, και αποτελούν περίπου το
90% της ετήσιας βλάστησης. Η λίπανση όµως του αµπελιού είναι απαραίτητη για
ποσοτική και ποιοτική αύξηση της παραγωγής. Αν σκοπός είναι µόνο η αύξηση της
ποσότητας τότε η λίπανση αποτελεί το κύριο µέσο, για αυτό και η εφαρµογή της
µπορεί να αυξηθεί αρκετά. Αν όµως σκοπός είναι η ποιότητα, θα πρέπει να
αποφεύγεται η µεγάλη αύξηση της ποσότητας µέσω της λίπανσης, γιατί µπορεί να
προκαλέσει µείωση της ποιότητας (Φυσαράκης, 2005). Η θρέψη διακρίνεται σε
οργανική και ανόργανη. Η οργανική αφορά την αφοµοίωση του άνθρακα κατά τη
φωτοσύνθεση και η ανόργανη την πρόσληψη και χρησιµοποίηση όλων των
θρεπτικών στοιχείων εκτός από τον άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Σχετική
έλλειψη ενός και µόνο θρεπτικού στοιχείου καθιστά αδύνατη την κανονική ανάπτυξη
των φυτών, ενώ µε την ολοκληρωτική έλλειψη του τα φυτά αδυνατούν να
ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο. Τα θρεπτικά στοιχεία, ανάλογα µε την
ποσότητα που απαιτούνται από τα φυτά, διακρίνονται σε µικροστοιχεία (που
απαιτούνται σε σχετικά µεγάλες ποσότητες) και σε µικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία (που
απαιτούνται σε πολύ µικρές ποσότητες) (Εικόνα 22). Στα µικροστοιχεία ανήκει ο
άνθρακας (C), το υδρογόνο (H), το οξυγόνο (O), το άζωτο (N), το φώσφορο (P), το
κάλιο (K), το θείο (S), το ασβέστιο (Ca) και το µαγνήσιο (Mg). Στα ιχνοστοιχεία
ανήκει ο σίδηρος (Fe), το µαγγάνιο (Mn), ο χαλκός (Cu), ο ψευδάργυρος (Zn), το
βόριο (B), το χλώριο (Cl) και το µολυβδαίνιο (Mo). Τα τελευταία χρόνια
περιλαµβάνονται το νικέλιο (Ni), το πυρίτιο (Si) και το κοβάλτιο (Co) (Σταυρακάκης
κ.α., 2000). Ο άνθρακας, το υδρογόνο και το οξυγόνο λαµβάνονται από τα φυτά από
το νερό και τον αέρα και όλα τα υπόλοιπα από το έδαφος µέσω των ριζών
(Φυσαράκης, 2005).
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Εικόνα 22. Άριστες τιµές pH για την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων
(http://fcn.agronomy.psu.edu/images/graybill0730image1.jpg)

3.6.1 Σηµασία λιπαντικών στοιχείων στο αµπέλι
Τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία παρεµβάλλονται σε σηµαντικές βιοχηµικές
διεργασίες των φυτών. Οι απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία από το αµπέλι ξεκινούν
πολύ νωρίς µε την εκβλάστηση και ικανοποιούνται από αφοµοιωµένες και
αποθησαυρισµένες, κατά την προηγούµενη βλαστική περίοδο, ουσίες στις ρίζες και
στους ξυλώδεις ιστούς. Στη συνέχεια καθώς τα πρέµνα αυξάνουν τη βλαστική µάζα
τους, ανάλογα µε το φαινολογικό στάδιο που βρίσκονται, χρειάζονται αναλογικά
µεγαλύτερη ποσότητα ανόργανων στοιχείων για να επιτελέσουν επιτυχώς τις
φυσιολογικές τους λειτουργίες. Γενικά, τα ανόργανα στοιχεία χρειάζονται άµεσα µε
την έναρξη της βλάστησης µέχρι το στάδιο της πιο έντονης ανάπτυξης, στο στάδιο
της γρήγορης ανάπτυξης των ραγών και κατά την ωρίµανση. Συνήθως το άζωτο, ο
φώσφορος και το κάλιο µειώνονται κατά τη βλαστική περίοδο, το ασβέστιο, το
µαγνήσιο, ο σίδηρος, το µαγγάνιο και το θείο αυξάνουν και το βόριο µε τον
ψευδάργυρο εµφανίζουν σταθερές τιµές περίπου. Τα παλιά φύλλα αποτελούν δείκτη
τροφοπενιών αζώτου, φωσφόρου, καλίου και µαγνησίου και τα νεαρά για ελλείψεις
ασβεστίου, βορίου, σιδήρου, ψευδαργύρου και θείου (Ανώνυµος, 2005). Κατά την
ετήσια λίπανση µας απασχολούν συνήθως περισσότερο τα στοιχεία N, P, K. Για τον
καθορισµό των αναγκών του αµπελιού σε θρεπτικά στοιχεία χρησιµοποιούµε
συνήθως τη χηµική ανάλυση εδάφους, τη φυλλοδιαγνωστική και τα µακροσκοπικά
συµπτώµατα που εµφανίζονται στα πρέµνα. Η χηµική ανάλυση εδάφους µπορεί
προσδιορίσει τη γονιµότητα του εδάφους και τη σύνθεση της βασικής λίπανσης πριν
την εγκατάσταση του αµπελώνα. Ακόµη χρησιµεύει στη διόρθωση ελλείψεων
στοιχείων, προβληµάτων οξύτητας, αλκαλικότητας ή αλατότητας και σε συνδυασµό
µε µηχανική ανάλυση στη σωστή επιλογή υποκειµένου. Έχει όµως περιορισµένη αξία
όταν γίνεται µόνη της (θα πρέπει να συµπληρώνεται µε φυλλοδιαγνωστική)
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(Φυσαράκης, 2005). Για να ανταποκρίνεται όµως η ανάλυση ως προς την πραγµατική
κατάσταση του εδάφους θα πρέπει η δειγµατοληψία να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτική (δείγµα από πολλά σηµεία του χωραφιού), στο τµήµα του ενεργού
ριζοστρώµατος των πρέµνων και να πραγµατοποιείται πριν την ετήσια λίπανση. Η
δειγµατοληψία γίνεται µε ειδικούς δειγµατολήπτες (Σινάνης, 2003). Η
φυλλοδιαγνωστική εφαρµόζεται για να διαπιστώσουµε τη θρεπτική κατάσταση των
πρέµνων και τυχόν προβλήµατα θρέψεως. Ακόµη µπορούµε να ελέγξουµε την
αποτελεσµατικότητα των λιπάνσεων που έχουν εφαρµοστεί. Χρησιµοποιείται το
φύλλο (το φύλλο µαζί µε το µίσχο στη Γαλλία) ή µόνο ο µίσχος (στην Καλιφόρνια)
που βρίσκεται απέναντι από την πρώτη ταξιανθία και η δειγµατοληψία γίνεται στο
τέλος της άνθησης (περίπου στο 70% πτώσης πιλιδίων) και στο γυάλισµα, αν
υπάρχουν αµφιβολίες, µε αντιπροσωπευτικό δείγµα (Φυσαράκης, 2005). Κατά τον
Τσικαλά η δειγµατοληψία στο αµπέλι γίνεται στο τέλος της άνθησης, συλλέγοντας
µίσχους από φύλλα παρακείµενα στην ταξιανθία και από δείγµα 60-100 φυτών
(Τσικαλάς, 2003). Η µακροσκοπική ανάλυση συµπτωµάτων δεν δίνει πάντα
ασφαλή συµπεράσµατα και µπορεί να οδηγήσει ορισµένες φορές σε εσφαλµένα
συµπεράσµατα. Όταν θέλουµε να διατηρήσουµε το αµπέλι µας σε άριστη κατάσταση,
η αξία της είναι περιορισµένη γιατί τα συµπτώµατα αρχίζουν να εµφανίζονται όταν
τα πρέµνα έχουν ήδη ζηµιωθεί (Φυσαράκης, 2005). Παρακάτω θα αναφερθούµε στο
ρόλο των θρεπτικών στοιχείων, τις κυριότερες επιδράσεις τους στην ανάπτυξη των
πρέµνων, τις ετήσιες ανάγκες της καλλιέργειας και στα συµπτώµατα έλλειψης ή
περίσσιας κάθε στοιχείου.

• Άζωτο
Τα πρέµνα έχουν ανάγκη από µεγάλες ποσότητες αζώτου κατά την εκβλάστηση,
που τις καλύπτει από τις αποθησαυρισµένες εφεδρείες του προηγούµενου έτους, και
αµέσως µετά την καρπόδεση που πρέπει να βρει το στοιχείο εύκολα µετακινήσιµο και
άµεσα αφοµοιώσιµο υπό τη µορφή νιτρικού για να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες.
Οι ετήσιες ανάγκες του αµπελιού σε Ν κυµαίνονται από 4-6 κιλά/στρέµµα. Κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού τα φύλλα µετατρέπονται ως η κύρια εστία αποταµίευσης
αζώτου και κατά τη φάση της γήρανσης του φυλλώµατος (πριν τη φυλλόπτωση) µια
ποσότητα αζώτου µετακινείται, για να αποταµιευθεί κατά τη διάρκεια του χειµώνα
στο φλοιό των κλάδων και του κορµού µε τη µορφή αµινοξέων και στις ρίζες µε τη
µορφή πρωτεϊνών. Μπορούµε λοιπόν να αντιληφθούµε ότι εφαρµογές αζωτούχων
λιπασµάτων αµέσως µετά τον τρυγητό, περίοδος που υπάρχει απορρόφηση αζώτου
0.10 kg/στρέµµα ηµερησίως, µπορούν να επηρεάσουν το ποσοστό του αζώτου που θα
αποταµιευθεί. Όσον αφορά Το µέγιστο της κατανάλωσης αζώτου, αυτό επιτυγχάνεται
περίπου 4 εβδοµάδες µετά την άνθηση µε µέσο όρο απορρόφησης 0.15-0.16
kg/στρέµµα την ηµέρα. Η κατανοµή του αζώτου σε ένα ισορροπηµένο αµπέλι θα
πρέπει να είναι περίπου 26% σε ρίζες, κορµό και κληµατίδες, 41% σε φύλλα και
βλαστούς και 33% στα σταφύλια. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι η χορήγηση αζωτούχων
λιπασµάτων είναι στρατηγικής σηµασίας και θα πρέπει να πραγµατοποιείται την
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κατάλληλη στιγµή (Ανώνυµος, 2005). Αύξηση της ζωηρότητας των βλαστών µέχρι
ένα όριο, µε προσθήκη αζώτου, προκαλεί αύξηση της γονιµότητας των λανθανόντων
οφθαλµών δηλαδή αύξηση της παραγωγής του επόµενου έτους. Το περισσότερο
φυσικό άζωτο του εδάφους προέρχεται από την αποσύνθεση οργανικών υλικών.
Άζωτο µπορεί να δεσµευτεί ακόµη από τον αέρα και από το νερό (βρόχινο και νερό
πηγαδιών). Τα πρέµνα χρησιµοποιούν το άζωτο για τη δόµηση των πρωτεϊνών και
αποτελεί ακόµη βασικό συστατικό των αµινοξέων και της χλωροφύλλης. Οι ρίζες των
πρέµνων απορροφούν το άζωτο µε νιτρική ή αµµωνιακή µορφή, το περισσότερο
µέρος του όµως το απορροφούν ως νιτρικό και το µεταφέρουν στα φύλλα όπου στην
συνέχεια µε διάφορες διαδικασίες παράγονται τελικά οι πρωτεΐνες. Κατά την
έλλειψη Ν αυτό µετακινείται από τα παλιά φύλλα στα νεότερα (κιτρίνισµα παλιών
φύλλων) και γενικά η ανάπτυξη και η απόδοση των πρέµνων είναι συχνά µειωµένη,
πριν ακόµη εµφανιστούν συµπτώµατα έλλειψης τα οποία δεν γίνονται εύκολα
αντιληπτά νωρίτερα. Όταν η έλλειψη είναι σοβαρή τα φύλλα αποκτούν θαµπό
πράσινο προς πρασινοκίτρινο οµοιόµορφο χρωµατισµό (Εικόνα 23) και οι βλαστοί
έχουν µειωµένη ανάπτυξη. Η έλλειψη µπορεί να είναι εποχιακή και να οφείλεται σε
κακή νιτροποίηση, υψηλή υγρασία εδάφους και χαµηλές θερµοκρασίες. Ακόµη,
ανεξάρτητα από το άζωτο, προβλήµατα των ριζών (νηµατώδεις, φυλλοξήρα) και του
εδάφους (ακατάλληλη άρδευση κλπ) µπορεί να συνεισφέρουν στην αδύναµη
ανάπτυξη του αµπελιού. Κατά την περίσσεια Ν το φύλλωµα γίνεται χυµώδες µε
σκούρο πράσινο χρώµα και οι βλαστοί είναι υπερβολικά ζωηροί, µε µεγάλα
µεσογονάτια, πιο επίπεδοι και τα φύλλα εµφανίζουν άσπρες επικαθίσεις σαν άλατα
και σε σοβαρές περιπτώσεις γίνονται καφέ και νεκρώνονται (Εικόνα 24). Προκαλεί
ακόµη µειωµένη καρπόδεση και υποβάθµιση της ποιότητας, ελάττωση των
σακχάρων, αύξηση των οξέων, µειώνει την αντοχή στα παθογόνα (συνήθως
προσβολή βοτρύτη) και επιδεινώνει τη φυσιολογική ασθένεια «ξήρανση ράχης». Η
ξυλοποίηση των κληµατίδων είναι ατελής λόγω σκίασης και παράτασης της
βλάστησης, προκαλώντας προβλήµατα κατά το ετήσιο κλάδεµα. Η καρπόδεση
µειώνεται όπως και η γονιµότητα των λανθανόντων οφθαλµών (Φυσαράκης, 2005).

Εικόνα 23. Έλλειψη Ν (αριστερά µε έλλειψη αζώτου, δεξιά φυσιολογικό)
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/231.jpg)
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Εικόνα 24. Τοξικότητα Ν (http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/233.jpg)

• Φώσφορος
Οι ετήσιες απαιτούµενες ποσότητες φωσφόρου από το αµπέλι είναι αρκετά
περιορισµένες (2-3 kg/στρέµµα P2O5). Από αυτή την ποσότητα η µισή περίπου µπορεί
και µεταφέρεται διαρκώς στα σταφύλια ενώ το υπόλοιπο ανακυκλώνεται εντός του
παραγωγικού κύκλου. Στην Ελλάδα δεν παρατηρούνται συχνά ελλείψεις του
στοιχείου. Μεγάλες ποσότητες φωσφόρου απαιτούνται την περίοδο που πλησιάζει το
άνοιγµα των οφθαλµών και στη συνέχεια οι ανάγκες µειώνονται αναλογικά. Το
στοιχείο αυτό βρίσκεται στο έδαφος µε διάφορες µορφές και παίρνει µέρος στη δοµή
ορισµένων ανόργανων και οργανικών ουσιών (Ανώνυµος, 2005). Είναι συστατικό
των φωσφολιπιδίων, των νουκλεϊκών οξέων και των νουκλεοπρωτεϊνών. Συµµετέχει
ως συστατικό του ΑΤΡ στη µεταφορά ενέργειας στα κύτταρα. Ακόµη συµβάλει στην
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και ευνοεί την ωρίµανση των σταφυλιών
(Σταυρακάκης κ.α., 2000). Συγχρόνως ευνοεί την ανάπτυξη των ραγών και των
κληµατίδων. Η διαθεσιµότητα του Ρ επηρεάζεται έντονα από τις τιµές του pH του
εδάφους, µε ιδανικές τιµές αφοµοίωσης µεταξύ 6-7. Σε τιµές µικρότερες του 6 το
στοιχείο µπορεί να βρίσκεται σε µη διαθέσιµη µορφή, ενώ σε τιµές µεγαλύτερες από
7 ενώνεται µε τα κατιόντα ασβέστιο και µαγνήσιο που το καθιστούν µη διαθέσιµο.
Υψηλά επίπεδα φωσφόρου στο έδαφος µπορεί να οδηγήσουν στη δέσµευση του
ψευδαργύρου και του χαλκού, τα οποία δύσκολα απορροφώνται στη συνέχεια. Η
έλλειψη Ρ προκαλεί έστω και περιορισµένη καθυστέρηση στην ανάπτυξη, µείωση
της ξυλοποίησης των κληµατίδων και µείωση της αντοχής στην παγωνιά. Τα φύλλα
παίρνουν ένα κόκκινο-βιολετί χρώµα (Εικόνα 25) και τα παλιά φύλλα εµφανίζουν
ξηράνσεις µε κυκλικές κηλίδες στο έλασµα (Ανώνυµος, 2005). Ακόµη προκαλεί
µείωση της φωτοσύνθεσης των πρέµνων καθώς και µείωση της καρπόδεσης και της
παραγωγής (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η περίσσεια Ρ εκδηλώνεται µε µεγαλύτερη
οξύτητα και µικρότερη περιεκτικότητα χυµών εντός των κυττάρων της ράγας και µε
επιπλέον παρεµπόδιση της απορρόφησης του σιδήρου (Ανώνυµος, 2005).
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Εικόνα 25. Τροφοπενία φωσφόρου
(http://www.winebusiness.com/content/Image/Figure-1-Zin-deficiency_Gre.jpg)

• Κάλιο
Το κάλιο λειτουργεί ως οσµωτικός παράγοντας στα κύτταρα, ενεργοποιεί πολλά
ένζυµα και ρυθµίζει τη µεταφορά ιόντων στο εσωτερικό των κυττάρων. Η µεγάλη του
φυσιολογική σηµασία συναντάται στη ρύθµιση της λειτουργίας των στοµατίων και
στη µεταφορά και το µεταβολισµό των υδατανθράκων (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Οι
ετήσιες ανάγκες του αµπελιού σε Κ είναι αρκετά υψηλές, κατά µέσο όρο 8-12kg K2O
ανά στρέµµα. Από αυτή την ποσότητα περίπου το 40% αποµακρύνεται κάθε χρόνο,
µε την παραγωγή, από τον αµπελώνα. Το στοιχείο χρειάζεται στην πρώτη φάση του
βλαστικού κύκλου, κατά τη γονιµοποίηση αλλά κυρίως στο γυάλισµα και κατά την
ωρίµανση των σταφυλιών, περίοδος κατά την οποία θα πρέπει να είναι διαθέσιµο σε
µεγάλο βαθµό. Αυξάνει την αντοχή σε ασθένειες, στην ξηρασία και στην παγωνιά. Τα
σταφύλια αποτελούν τα µεγαλύτερα κέντρα συσσώρευσης καλίου και συνεπώς όταν
υπάρχουν υπερβολικές παραγωγές απαιτούνται σηµαντικές ποσότητες του στοιχείου
από τα πρέµνα. Εάν θέλουµε να πετύχουµε καλές παραγωγές οι παραπάνω
αποµακρύνσεις θα πρέπει να αναπληρώνονται ετησίως (Ανώνυµος, 2005). Τα πρέµνα
χρειάζονται Κ για τη δηµιουργία σακχάρων και αµύλου, για τη σύνθεση πρωτεϊνών
και τις κυτταροδιαιρέσεις. Το κάλιο ουδετεροποιεί τα οργανικά οξέα, ρυθµίζει τη
δραστηριότητα άλλων θρεπτικών στοιχείων, δραστηριοποιεί συγκεκριµένα ένζυµα
και βοηθάει στη ρύθµιση των σχέσεων του νερού στα πρέµνα. Περίπου 1-4% του
ξηρού βάρους των φυτών είναι κάλιο. Έκτος από το ρόλο του στην ωρίµανση των
σταφυλιών, βοηθάει στην ανθοφορία, στο δέσιµο των σταφυλιών και στην καλή
ξυλοποίηση των κληµατίδων (Φυσαράκης, 2005). Τα τελευταία χρόνια έχουν
καταγραφεί συχνά ελλείψεις Κ σε αµπελώνες. Όταν η υγρασία του εδάφους είναι
αρκετά µειωµένη το κάλιο δεσµεύεται υπό µορφή όχι άµεσα αφοµοιώσιµη και το
φυτό παρουσιάζει πιο εύκολα συµπτώµατα τροφοπενίας, ειδικά στα αργιλώδη εδάφη.
Από τη στιγµή που το Κ κινείται ελάχιστα µέσα στο έδαφος θα πρέπει να χορηγείται
κατά καιρούς στο έδαφος µε επεµβάσεις βραδείας αποδέσµευσης (το φθινόπωρο ή
νωρίς την άνοιξη) ή µέσω υδρολιπάνσεων και διαφυλλικών λιπάνσεων στα στάδια
µέγιστης ανάγκης των πρέµνων, συνδυαζόµενο µε ιδανικές ποσότητες νερού. Η
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έλλειψη Κ επιβραδύνει την ωρίµανση, προκαλεί παραγωγή µικρών, σκληρών,
πράσινων, ξινών ραγών και δυσχερή ανάπτυξη οφθαλµών (ανισοραγία) (Ανώνυµος,
2005). Ακόµη προκαλεί µείωση της παραγωγής και της γονιµότητας των
λανθανόντων οφθαλµών και πρόωρη ωρίµανση ξύλου (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Τα
συµπτώµατα αρχίζουν να εµφανίζονται αρχές καλοκαιριού στα φύλλα που
βρίσκονται στη µέση περίπου των βλαστών ή στα µέσα του καλοκαιριού, αν η
έλλειψη είναι µικρότερη. Ξεκινάει µια χλώρωση του φύλλου από τις άκρες του
ελάσµατος (Εικόνα 26) και προοδευτικά προχωράει µεταξύ των κύριων νευρώσεων,
αφήνοντας µία κεντρική περιοχή πράσινου χρώµατος κατά µήκος των κύριων
νευρώσεων (στις λευκές ποικιλίες). Στη συνέχεια ακολουθεί ένα περιφερειακό
κάψιµο του φύλλου (Εικόνα 27) και συστροφή του ελάσµατος προς τα κάτω ή προς
τα πάνω (Φυσαράκης, 2005). Η περίσσεια Κ προκαλεί κατά την ωρίµανση τη
φυσιολογική ασθένεια «ξήρανση ράχης», λόγω της µικρότερης ικανότητας του φυτού
να απορροφήσει µαγνήσιο (Ανώνυµος, 2005).

Εικόνα 26. Αρχικά συµπτώµατα έλλειψης Κ
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/235.jpg)
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Εικόνα 27. Τροφοπενία καλίου
(http://www.winebusiness.com/content/Image/Figure-2aChardonnayearlydef.jpg)

• Ασβέστιο
Ο ρόλος του ασβεστίου είναι σηµαντικός για τη λειτουργία και τη διαπερατότητα
της κυτταρικής µεµβράνης. Το ασβέστιο ενεργοποιεί πολλά ένζυµα των κυττάρων
(Σταυρακάκης κ.α., 2000). Είναι ελάχιστα κινητικό και χρειάζεται στα αρχικά στάδια
της βλάστησης, πριν την άνθηση και στην ωρίµανση. Σε συνθήκες τροφοπενίας η
µοναδική δυνατότητα που έχουµε για την αντιµετώπιση της είναι οι έγκαιροι
διαφυλλικοί ψεκασµοί ασβεστίου. Απορροφάται σε µεγάλες ποσότητες από το
αµπέλι και είναι µεγάλης σηµασίας γιατί διευκολύνει τη µεταφορά και τη
συσσώρευση των σακχάρων. Η έλλειψη Ca εκδηλώνεται µε χλώρωση µεταξύ των
νευρώσεων και στα περιθώρια των νεαρών φύλλων, µε επακόλουθο το θάνατο των
ιστών. Παρατηρείται όµως πολύ σπάνια στα εδάφη της χώρας µας. Η περίσσεια Ca
παρατηρείται συχνά στα ελληνικά εδάφη, µε αρκετή υγρασία και οδηγεί το φυτό σε
«χλώρωση σιδήρου» (λόγω ανεπαρκούς απορρόφησης σιδήρου) προκαλώντας
κιτρίνισµα των φύλλων (βλέπε έλλειψη σιδήρου) (Ανώνυµος, 2005).

• Μαγνήσιο
Το µαγνήσιο είναι βασικό δοµικό στοιχείο του κυττάρου, αποτελεί συντελεστή της
χλωροφύλλης και παίρνει µέρος σε πολλές βιολογικές διαδικασίες (Ανώνυµος, 2005).
Συγκεκριµένα συµµετέχει στο µόριο της χλωροφύλλης, ενεργοποιεί πολλά ένζυµα και
παρεµβαίνει στο µεταβολισµό των σακχάρων. Συχνά παρατηρείται ανταγωνισµός
στην πρόσληψη του µαγνησίου από το κάλιο, κυρίως σε εδάφη φτωχά σε µαγνήσιο
(Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η έλλειψη Mg προκαλεί µειωµένη παραγωγή σακχάρων,
ξήρανση ράχης και κιτρινίσµατα µεταξύ των νευρώσεων των φύλλων (στις λευκές
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ποικιλίες) (Ανώνυµος, 2005). Κατά τον Φυσαράκη, τα συµπτώµατα εµφανίζονται στα
φύλλα της βάσης πριν το γυάλισµα µε περιφερειακή και µεσονεύρια χλώρωση
(Εικόνα 28 και 29) στα φύλλα (Φυσαράκης, 2005). Η περίσσεια Mg ευνοεί την
εµφάνιση τροφοπενίας καλίου επειδή τα στοιχεία δρουν ανταγωνιστικά (Ανώνυµος,
2005).

Εικόνα 28. Τροφοπενία µαγνησίου (http://www.actagro.com/art/prodpix/magnesium01.jpg)

Εικόνα 29. Έλλειψη Mg (http://c.photoshelter.com/img-get/I0000PzKh1KDl2UI/s)

• Θείο
Το θείο είναι συστατικό των πρωτεϊνών και ενζυµατικός παράγοντας
(Σταυρακάκης κ.α., 2000). Αν και το στοιχείο αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικής
σηµασίας για τα πρέµνα δε φαίνεται να χρειάζεται σε µεγάλες ποσότητες. Οι
απαιτήσεις των πρέµνων σε θείο συνήθως καλύπτονται από την ατµόσφαιρα, την
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αποσύνθεση της οργανικής ουσίας και τις φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις
(θειαφίσµατα) κατά του ωιδίου. ∆εν κινείται εύκολα µέσα στο φυτό, γι’ αυτό και σε
περίπτωση τροφοπενίας τα συµπτώµατα εµφανίζονται στα νεαρά φύλλα. Οι βασικοί
παράγοντες που επηρεάζουν τη διαθεσιµότητα του θείου είναι η οργανική ουσία και η
βιολογική δραστηριότητα ορισµένων βακτηρίων του εδάφους. Το θείο απορροφάται
από τα πρέµνα υπό µορφή θειικού ιόντος και µε µέγιστη ικανότητα απορρόφησης
κατά την περίοδο της έντονης ανάπτυξης των ριζών. Η έλλειψη του είναι σπάνια,
αφού στα εδάφη της χώρας µας υπάρχει συνήθως σε αρκετές ποσότητες και η
χορήγησή του, εκτός από τα θειαφίσµατα, εξασφαλίζεται συνεχώς από τις συνήθεις
λιπάνσεις (Ανώνυµος, 2005).

• Σίδηρος
Ο σίδηρος συµµετέχει στη βιοσύνθεση της χλωροφύλλης και είναι συστατικό
αρκετών ενζύµων (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Απαντάται στο έδαφος σε µεγάλες
ποσότητες υπό τη µορφή πυριτίων, οξειδίων και φωσφορικών. Χλώρωση
εκδηλώνεται όταν εντός του εδάφους ο σίδηρος καθίσταται αδιάλυτος. Η
απορρόφηση του ρυθµίζεται από το pH του εδάφους, µε τις υψηλές τιµές να οδηγούν
στην αδιάλυτη µορφή και τις χαµηλές να επιτρέπουν την µεγαλύτερη διαλυτότητα
του. Η αυξηµένη παρουσία ενεργού ασβεστίου στο εδαφικό διάλυµα αποτελεί τη
συχνότερη αιτία χλώρωσης σιδήρου. Συχνά ακόµη και µε υψηλά ποσοστά σιδήρου
στο έδαφος η απορρόφηση του είναι δύσκολη λόγω της αλκαλικής αντίδρασης και
της υψηλής παρουσίας φωσφόρου, αργίλου και οι συχνή κατεργασία του εδάφους
που προκαλούν οξείδωση του σιδήρου (αδιάλυτη µορφή). Γενικά η υγρασία του
εδάφους είναι καθοριστική για τη συµπεριφορά του στοιχείου. Σε χρονιές µε ξηρό
χειµώνα και άνοιξη σπάνια εµφανίζεται χλώρωση, ακόµη και σε ασβεστούχα εδάφη.
Αντίθετα, σε χειµώνα και ειδικά άνοιξη µε πολλές βροχές και µε το να ακολουθήσει
ζεστός καιρός που προωθεί την ταχεία ανάπτυξη των βλαστών, εµφανίζονται
συνήθως παροδικά συµπτώµατα έλλειψης που ξεπερνιόνται από τα πρέµνα σε 2-4
εβδοµάδες. Βαριά εδάφη που δεν στραγγίζουν καλά είναι πιο επιρρεπή στην έλλειψη
του στοιχείου. Η έλλειψη Fe είναι αρκετά συχνή και συγκεκριµένα η χλώρωση των
φύλλων (Εικόνα 30) που προκαλείται (κιτρίνισµα του ελάσµατος ενώ παραµένουν
πράσινες όλες οι νευρώσεις) ακολουθείται από νέκρωση του περιθωρίου του
ελάσµατος και πτώση των φύλλων (Ανώνυµος, 2005). Όταν η ανεπάρκεια του
στοιχείου είναι πολύ έντονη η χλώρωση επεκτείνεται και στις νευρώσεις µε
αποτέλεσµα ολόκληρη η επιφάνεια του ελάσµατος να παίρνει κιτρινόλευκο χρώµα
και ξηραίνεται κατά θέσεις. Συγχρόνως η ανάπτυξη των βλαστών περιορίζεται και οι
ταξιανθίες παρουσιάζουν θολό κίτρινο χρώµα, µειωµένη καρπόδεση και κακή
ωρίµανση (Φυσαράκης, 2005).
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Εικόνα 30. Έλλειψη Fe (http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/237.jpg)

• Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος συµµετέχει στη βιοσύνθεση αυξητικών παραγόντων και
ενεργοποιεί πολλά ένζυµα (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η παρουσία του ψευδαργύρου
στο έδαφος συνδέεται µε διάφορες µορφές µεταξύ και αυτής που υπάρχει στην
οργανική ουσία (ανταλλάξιµη ή χηλική) και εκείνη που συγκρατείται από την άργιλο.
Η διαλυτότητα του στοιχείου είναι κυρίως περιορισµένη σε εδάφη µε χαµηλό pH και
είναι πλούσια σε ενεργό ασβέστιο. Η µεγαλύτερη παρουσία του απαντάται στα
πλούσια σε οργανική ουσία εδάφη. Η παρουσία του ευνοεί την ανάπτυξη,
καρποφορία, διαφοροποίηση και καρπόδεση. Συγκεκριµένα µπορεί να αυξήσει την
παραγωγή και την περιεκτικότητα των σταφυλιών σε σάκχαρα, να βελτιώσει και να
επιταχύνει την ξυλοποίηση των κληµατίδων και να πρωιµίσει την ωρίµανση
(Ανώνυµος, 2005). Ο ψευδάργυρος είναι απαραίτητος για τον σχηµατισµό αυξινών,
χλωροπλαστών και αµύλου. Είναι σηµαντικός για την κανονική ανάπτυξη των
φύλλων, την επιµήκυνση των βλαστών, την ανάπτυξη της γύρης και την πλήρη
ανάπτυξη των ραγών. Η έλλειψη Zn εµφανίζεται στα φύλλα νωρίς το καλοκαίρι στα
φύλλα της κορυφής κυρίως των ταχυφυών βλαστών, τα οποία παρουσιάζουν
µικροφυλλία, είναι οδοντωτά µε ανοικτό µισχικό κόλπο, ασυµµετρία του ελάσµατος
και χλώρωση µεταξύ των νευρώσεων (Εικόνα 31). Οι βότρεις παρουσιάζουν
αραιορραγία και µικρορραγία (Φυσαράκης, 2005). Ακόµη παρατηρείται µείωση της
καρπόδεσης (Σταυρακάκης κ.α., 2000).
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Εικόνα 31. Έλλειψη Zn (http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/241.jpg)

• Βόριο
Το βόριο συµµετέχει στην αύξηση του γυρεοσωλήνα, στη µεταφορά των
σακχάρων στα κύτταρα και είναι φυτοτοξικό σε µεγάλες συγκεντρώσεις
(Σταυρακάκης κ.α., 2000). Είναι το µοναδικό από τα ιχνοστοιχεία που παρουσιάζει
τόσο µικρό εύρος µεταξύ έλλειψης και τοξικότητας. Η έλλειψη του είναι πιο συχνή
σε αµµώδη αλλουβιακά εδάφη και σε εκείνα µε λίγο χούµο ή που εκπλύνονται.
Απορροφάται από το φυτό σε διάφορες µορφές, συµµετέχει στη διαφοροποίηση των
κυττάρων και ρυθµίζει τον µεταβολισµό των υδατανθράκων στο φυτό. Χαµηλές
συγκεντρώσεις βορίου µειώνουν τη βλαστική ικανότητα της γύρης, τη φυσιολογική
ανάπτυξη του γυρεοσωλήνα και κατά συνέπεια την καρπόδεση. ∆εν µετακινείται από
τα παλιά προς τα νέα φύλλα και η έλλειψη του εµφανίζεται πρώτα στους νεαρούς
ιστούς του πρέµνου. Για τη φυσιολογική ανάπτυξη του φυτού είναι αναγκαίος ο
συνεχής εφοδιασµός του µε Β (Φυσαράκης, 2005). ∆ιαφυλλικές επεµβάσεις µε βάση
το βόριο πριν την ανθοφορία µπορούν να εξασφαλίσουν οµοιόµορφη καρπόδεση και
την ισορροπηµένη ανάπτυξη του υπέργειου τµήµατος του πρέµνου (Ανώνυµος,
2005). Τα συµπτώµατα της έλλειψης βορίου είναι πολύ σύνθετα και εξαρτώνται από
την ένταση και το χρόνο που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια του έτους. Η έλλειψη Β
µπορεί να διακριθεί σε παροδική (εµφανίζεται αρχές άνοιξης) και σταθερή
(εµφανίζεται αρχές καλοκαιριού) (Φυσαράκης, 2005). Η έλλειψη του στοιχείου
εκδηλώνεται µε ξήρανση των κορυφών των βλαστών, κιτρινίσµατα µε µορφή
µωσαϊκού, νέκρωση των ελασµάτων των φύλλων (Εικόνα 32), βραχυγονάτωση,
ανθόρροια, κακοσχηµατισµένα σταφύλια (στραβά τσαµπιά) και ανισοραγία
(Ανώνυµος, 2005). Συχνά σε παροδικές ελλείψεις παρατηρείται η απουσία οφθαλµών
στους κόµβους, µπορούν να εµφανιστούν διπλοί κόµβοι και πορεία ζιγκ-ζάκ των
µεσογονατίων, βλαστοί µε µειωµένη και παραµορφωµένη ανάπτυξη, έκπτυξη
πολυάριθµων ταχυφυών (σκούπα της µάγισσας) και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις
νέκρωση του ακραίου οφθαλµού του βλαστού, εµφάνιση ριπιδίου στα φύλλα, µη
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φυσιολογική ανάπτυξη οδόντων, προεξέχουσες νευρώσεις κλπ. Τα τελευταία
συµπτώµατα συγχέονται συχνά µε τα συµπτώµατα του µολυσµατικού εκφυλισµού.
Κατά τη σταθερή έλλειψη Β παρατηρείται έντονη ανθόρροια λόγω της κακής
βλάστησης της γύρης, µε τις ράγες να µην αναπτύσσονται και να πέφτουν ή να
παραµένουν αλλά να είναι µικρές (Εικόνα 33). Μπορεί να υπάρχουν µερικές ράγες
κανονικού µεγέθους µε σφαιρικό πεπλατυσµένο (Εικόνα 34) όµως σχήµα (µοιάζουν
µε µικρές τοµάτες) αντί για ελλειψοειδές ή επίµηκες. Σε σοβαρές περιπτώσεις
έλλειψης τα πρέµνα µπορεί να µην έχουν καθόλου παραγωγή, µε τις ταξιανθίες να
φαίνονται ξερές ή καµένες µε αποτέλεσµα να παραµένει µόνο ο βόστρυχος
(Φυσαράκης, 2005). Η περίσσεια Β µπορεί να προκαλέσει νέκρωση των φύλλων
(τοξικότητα) (Εικόνα 35) και µείωση του µεγέθους των ραγών (Ανώνυµος, 2005). Τα
παλαιότερα φύλλα παρουσιάζουν καφέ ή µαύρο χρωµατισµό ή νέκρωση στα άκρα
των οδόντων τους, που προχωράει προς τα µέσα στο φύλλο (Φυσαράκης, 2005).

Εικόνα 32. Έλλειψη Β (http://ucce.ucdavis.edu/files/repository/calag/img6002p100.jpg)

Εικόνα 33. Συµπτώµατα τροφοπενίας βορίου στους βότρεις
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/242.jpg)
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Εικόνα 34. Πεπλατυσµένο σχήµα ραγών που προκαλείται από την έλλειψη Β
(http://ucce.ucdavis.edu/files/repository/calag/img5903p188a.jpg)

Εικόνα 35. Τοξικότητα Β (http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/243.jpg)
•

Μαγγάνιο

Το µαγγάνιο συµµετέχει στη σύνθεση της χλωροφύλλης και στο µεταβολισµό του
αζώτου (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Υπάρχει στο έδαφος σε µορφή συνδεδεµένη
κυρίως µε την οργανική ουσία. Στη χώρα µας η έλλειψη του είναι αµελητέα ενώ
συχνή είναι η τοξικότητα του που ευνοείται σε όξινα εδάφη που εφαρµόζονται
αυξηµένες καλιούχες λιπάνσεις (Ανώνυµος, 2005). Κατά τον Φυσαράκη, έλλειψη
µαγγανίου εµφανίζεται συνήθως σε ασβεστούχα εδάφη µε υψηλό pH (πάνω από 7.8)
και περιεκτικότητα σε αφοµοιώσιµο µαγγάνιο κάτω από 20 ppm. Χρησιµεύει σαν
ενεργοποιητής ενζύµων στις διαδικασίες ανάπτυξης. Η έλλειψη Mn εµφανίζεται
κατά τα µέσα προς το τέλος του καλοκαιριού, πρώτα στα φύλλα της βάσης των
βλαστών ή εµφανίζεται νωρίτερα σε σοβαρή έλλειψη, 2-3 εβδοµάδες µετά την
άνθηση. Παρατηρείται µια αυξανόµενη χλώρωση ανάµεσα στις νευρώσεις, µε τις
λεπτότερες νευρώσεις να παραµένουν πράσινες σχηµατίζοντας έτσι χλώρωση µε
σχήµα «ψαροκόκαλου». Τα συµπτώµατα µπορεί να µπερδευτούν µε τις τροφοπενίες
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Zn, Fe και Mg, αλλά ξεχωρίζουν λόγω του χαρακτηριστικού σχήµατος της χλώρωσης
(Φυσαράκης, 2005). Οι απαιτήσεις των πρέµνων σε µαγγάνιο αναπληρώνονται
συνήθως από διάφορα µυκητοκτόνα κατά του περονοσπόρου που χρησιµοποιούνται
για τη φυτοπροστασία του αµπελιού (Ανώνυµος, 2005).

• Χαλκός
Ο χαλκός αποτελεί συστατικό ενζύµων (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Είναι
απαραίτητο στοιχείο για το σχηµατισµό της χλωροφύλλης, πρωτεϊνών και βιταµινών.
Σε ορισµένα εδάφη µπορεί να παρατηρηθούν ανησυχητικά φαινόµενα περίσσειας
χαλκού που οφείλονται στη συσσώρευση του λόγω των µυκητοκτόνων ψεκασµών. Η
έλλειψη Cu εκδηλώνεται µε κιτρινίσµατα στα φύλλα και περιορισµένη ανάπτυξη των
βλαστών. Οι ελλείψεις όµως είναι πολύ περιορισµένες λόγω της εφαρµογής του στη
φυτοπροστασία (Ανώνυµος, 2005).

• Μολυβδαίνιο
Το µολυβδαίνιο συµµετέχει στο µεταβολισµό του αζώτου (Σταυρακάκης κ.α., 2000).

3.6.2 Ανόργανη και οργανική λίπανση
Ανάλογα µε τα είδη των λιπασµάτων που εφαρµόζονται στην καλλιέργεια, η
λίπανση διακρίνεται σε ανόργανη και οργανική (Σταυρακάκης κ.α., 2000).

• Ανόργανη λίπανση
Ως ανόργανη λίπανση εννοείται η εφαρµογή ανόργανων (χηµικών) λιπασµάτων
διαφόρων τύπων. Η εφαρµογή τους γίνεται στη βασική λίπανση και σε όλες τις
επιφανειακές λιπάνσεις του αµπελώνα. Τα ανόργανα λιπάσµατα είναι υψηλής
συγκέντρωσης σε θρεπτικά στοιχεία και διακρίνονται σε λιπάσµατα αζωτούχα,
φωσφορικά (απλά ή σύνθετα), καλιούχα, ασβεστίου και µαγνησίου και ιχνοστοιχείων
(στερεά ή υγρά). Η χρησιµοποίηση του είναι αναγκαία στη σύγχρονη αµπελουργία,
για την αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων που αποµακρύνονται από το έδαφος
διατηρώντας τα στα επιθυµητά επίπεδα (Σταυρακάκης κ.α., 2000).
• Οργανική λίπανση
Με τον όρο οργανική λίπανση εννοείται η εφαρµογή οργανικής ουσίας στο
αµπέλι. Εφαρµόζεται µε ενσωµάτωση στο έδαφος του αµπελώνα, κοπριάς ή
στέµφυλων συνήθως, µε βαθιά άροση κατά τη βασική λίπανση. Αν κρίνεται αναγκαίο
µπορεί να εφαρµοστεί σαν επιφανειακή λίπανση και να ενσωµατωθεί µε ελαφρό
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φρεζάρισµα. Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν στο εµπόριο σύνθετα ανόργανα
λιπάσµατα, µε προσθήκη συµπυκνωµένης οργανικής ουσίας σε διάφορα ποσοστά.
Μορφή οργανικής λίπανσης είναι και η χλωρή λίπανση, που περιγράψαµε στο
κεφάλαιο «∆ιαχείριση εδάφους » (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Οργανικά λιπάσµατα
µπορούν να χαρακτηριστούν υλικά όπως η κοπριά, το κοµπόστ, ζωικά υπολείµµατα,
υπολείµµατα καλλιεργειών, υγρά απόβλητα, υποπροϊόντα βιοµηχανιών, η τύρφη, ο
λιγνίτης κλπ (Εικόνα 36). Η οργανική λίπανση επιδρά άµεσα στα φυτά εξαιτίας της
προσθήκης στο έδαφος θρεπτικών στοιχείων τα οποία µπορούν αµέσως να
αξιοποιήσουν τα φυτά και επηρεάζουν τη γονιµότητα του εδάφους για µεγάλο
χρονικό διάστηµα (Ανώνυµος, 2006).

Εικόνα 36. ∆ιάφορα οργανικά λιπάσµατα ;;;;;;

(http://www.alfagro.gr/uploads/images_resize/172.jpg)
(http://s.enet.gr/resources/2009-11/manure-thumb-large.jpg)
(http://3.bp.blogspot.com/_FrmtPHCjsmA/SRftJ_VusI/AAAAAAAABRM/GlzK9qRBh_g/s400/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%8
5%CE%BB%CE%B1.JPG)
(http://greenhost.gr/wp-content/uploads/2009/12/compost-1.jpg)

3.6.3 Μορφές λίπανσης
Η εφαρµογή των λιπασµάτων στον αµπελώνα µπορεί να γίνει µε τις παρακάτω
µεθόδους (Σταυρακάκης κ.α., 2000):
• Με
τη
βασική
λίπανση,
κατά
την
εγκατάσταση
του
αµπελώνα µε ενσωµάτωση των λιπασµάτων µε βαθιά άροση.
• Με επιφανειακή λίπανση στο έδαφος του αµπελώνα κατά τη διάρκεια του
ετήσιου κύκλου των πρέµνων, µε ή χωρίς ενσωµάτωση.
• Με υδρολίπανση σε αρδευόµενους αµπελώνες µέσω του συστήµατος
άρδευσης µε προσθήκη υδατοδιαλυτών κατά την άρδευση.
• Με διαφυλλική λίπανση µε ψεκασµό πλήρως υδατοδιαλυτών λιπασµάτων
στο φύλλωµα των πρέµνων, συνήθως για την αντιµετώπιση τροφοπενιών.
3.6.4 Εφαρµογή λίπανσης
Η εφαρµογή των λιπασµάτων (κατά την επιφανειακή λίπανση) µπορεί να γίνει µε
διάφορους τρόπους όπως χύδην (διασκορπισµός) ή µε εντοπισµένη εφαρµογή (σε
γραµµές ή κατά θέσεις) στην επιφάνεια του εδάφους (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η
εφαρµογή µπορεί να γίνει χειρονακτικά ή µε λιπασµατοδιανοµείς (Εικόνα 37). Η
δεύτερη µέθοδος έχει επικρατήσει γιατί µε την τοποθέτηση του λιπάσµατος κοντά
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στη ζώνη της ριζόσφαιρας επιτυγχάνεται άµεση προσιτότητα των θρεπτικών
στοιχείων στις ρίζες των φυτών και αποφεύγεται η άµεση επαφή ανάµεσα στο
λίπασµα και το έδαφος, πράγµα που µπορεί να µειώσει την αφοµειοσιµότητα
κάποιων στοιχείων (Τσικαλάς, 2003). Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε την εφαρµογή
λιπάνσεων στον αµπελώνα για κάθε στοιχείο, σε διάφορες συστάσεις όσον αφορά τον
τρόπο εφαρµογής, τη δοσολογία και το χρόνο εφαρµογής. Σηµειώνεται βέβαια ότι οι
δοσολογίες που θα αναφερθούν δεν είναι γενικός κανόνας άλλα οι τιµές που συνήθως
θα πρέπει να κυµαίνονται οι λιπάνσεις. Ανεξάρτητα από τις διάφορες συνταγές θα
πρέπει πάντα να γίνεται εδαφολογική ανάλυση σε συνδυασµό µε
φυλλοδιαγνωστική, να αναλύονται τα αποτελέσµατα και να εφαρµόζονται
σύµφωνα µε αυτά στη συνέχεια οι λιπάνσεις.

Εικόνα 37. Λιπασµατοδιανοµείς
(http://www.rauch.de/upload/Produkte/Duengetechnik/MDS/MDS55_7469.jpg)
(http://www.tractorpool.co.uk/media/3080/1283080/887065/Seemann---Jarmet,-Akpil,-Unia-N020887065.jpg)

• Λίπανση Ν
Το άζωτο χρησιµοποιείται από το πρέµνο στη νιτρική, αµµωνιακή µορφή ή σε
συνδυασµό αυτών. Από τη στιγµή που τα νιτρικά εκπλύνονται περισσότερο, οι
αµµωνιακές και οι οργανικές µορφές αζώτου προτιµούνται για χορήγηση το
φθινόπωρο-τέλη χειµώνα. Αν και τα νιτρικά απορροφώνται µε µεγαλύτερη ευκολία
από τα πρέµνα, όταν το έδαφος θερµαίνεται και το ριζικό σύστηµα γίνεται ενεργό και
δραστήριο, το αµµώνιο µετατρέπεται γρήγορα εντός του εδάφους σε νιτρικό. Η
επιλογή του αζωτούχου λιπάσµατος που θα χρησιµοποιήσουµε εξαρτάται από το
κόστος της λιπαντικής µονάδας, τη διαθεσιµότητα της και την αζωτούχο µορφή του
λιπάσµατος. Για παράδειγµα, η νιτρική µορφή που περιέχει τι νιτρικό ασβέστιο
(15.5% Ν) είναι άµεσα διαθέσιµη. Η νιτρική αµµωνία (33% Ν) αντίθετα διαθέτει το
µισό άζωτο σε νιτρική µορφή (άµεσα διαθέσιµη) και το άλλο µισό σε αµµωνιακή που
θα πρέπει να µετατραπεί σε νιτρικό από τους µικροοργανισµούς του εδάφους, πράγµα
που συµβαίνει 1-2 εβδοµάδες από την εφαρµογή του. Επίσης η ουρία και τα άλλα
αζωτούχα λιπάσµατα θα πρέπει να µετατραπούν σε νιτρική µορφή για να
χρησιµοποιηθούν από τα πρέµνα. Για να αποφύγουµε τυχόν απώλειες, τα λιπάσµατα
ουρίας θα πρέπει να παραχώνονται σε βάθος 10 cm και να ακολουθεί ελαφρό πότισµα
(ή τυχαία βροχή) (Ανώνυµος, 2005). Η Σουλτανίνα είναι πολύ ζωηρή ποικιλία και
74

απαιτεί προσεκτική χρησιµοποίηση αζωτούχων λιπασµάτων. Στην Καλιφόρνια έπειτα
από µακροχρόνια πειράµατα συνιστούν µέχρι 12 µονάδες Ν/στρέµµα, ενώ στη Χιλή
χρησιµοποιούνται µέχρι και 20 µονάδες Ν/στρέµµα. Κατά τον Φυσαράκη, στις
συνθήκες της χώρας µας θα µπορούσαµε να συστήσουµε 8-14 µονάδες Ν/στρέµµα.
Οι τιµές αυτές θα µπορούσαν να αυξηθούν σε αρδευόµενους αµπελώνες επιτραπέζιων
ποικιλιών µε ογκώδη συστήµατα διαµόρφωσης, ιδιαίτερα όταν επιδιώκεται οψίµιση
σε λευκές ποικιλίες, όπως η Σουλτανίνα. Τα περισσότερο χρησιµοποιούµενα
λιπάσµατα στη χώρα µας είναι η θειική αµµωνία (21% Ν), η ασβεστούχος νιτρική
αµµωνία (26% Ν), η νιτρική αµµωνία (33.5 % Ν) και η ουρία (45-58% Ν). Γενικά
όλες οι µορφές Ν µπορούν να εφαρµοστούν το χειµώνα µέχρι την εκβλάστηση των
πρέµνων (κυρίως η αµµωνιακή), αν όµως η λίπανση γίνει µετά την εκβλάστηση θα
πρέπει να αποφύγουµε τα λιπάσµατα που έχουν µόνο αµµωνιακό Ν και θα είναι
προτιµότερο να επιλέξουµε λιπάσµατα µε νιτρική µορφή Ν. Το άζωτο είναι καλύτερα
να χορηγείται σε δύο δόσεις, 40-50% πριν την εκβλάστηση και 50-60% αµέσως µετά
την καρπόδεση. Σε περίπτωση που επιδιώκεται οψίµιση παραγωγή µπορεί να δοθεί σε
τρείς δόσεις, 35% πριν την εκβλάστηση - 50% µετά την καρπόδεση – 15% τέλη
Ιουλίου µε αρχές Αυγούστου. Το ζήτηµα είναι να βρεθεί ο καλύτερος τρόπος
εφαρµογής ώστε να πετύχουµε µέγιστη απορρόφηση από τα πρέµνα, µικρότερες
απώλειες στην ατµόσφαιρα και από τις εκπλύσεις του νερού της βροχής και της
άρδευσης (Φυσαράκης, 2005).
• Λίπανση Ρ
Ο φώσφορος δίδεται στη βασική λίπανση. Ακολουθούν περιοδικές λιπάνσεις
συντήρησης (ετήσιες ή ανά τριετία). Για τη λίπανση φωσφόρου χρησιµοποιείται
υπερφωσφορικό λίπασµα (0-20-0) ή φωσφορική αµµωνία (16-20-0) αντί θειικής
αµµωνίας τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Τα φωσφορικά λιπάσµατα πρέπει να
ενσωµατώνονται στο έδαφος (Σταυρακάκης κ.α., 2000).
• Λίπανση Κ
Η χορήγηση του µπορεί να πραγµατοποιηθεί το φθινόπωρο ή κατά την εκβλάστηση
µε µια εφαρµογή θειικού καλίου (50% Κ2Ο) (Ανώνυµος, 2005). Εκτός από το θειικό
κάλιο χρησιµοποιείται και το νιτρικό κάλιο (46% Κ2Ο) την περίοδο όµως της
βλάστησης. Κατά τον Φυσαράκη, στη χώρα µας προτείνεται η εφαρµογή 10-20
µονάδων Κ2Ο/στρέµµα. Υψηλότερες τιµές θα µπορούσαν να δοθούν σε αργιλώδη
εδάφη που δεσµεύουν το Κ ή σε αυτά µε µικρό ποσοστό οργανικής ουσίας καθώς και
όταν επιζητείται υψηλή συγκέντρωση σακχάρων (πρωίµιση). Χρειάζεται όµως
προσοχή γιατί σε εδάφη φτωχά σε Mg η υπερβολική καλιούχος λίπανση µπορεί να
προκαλέσει τροφοπενία Mg (ανταγωνισµός Κ- Mg) (Φυσαράκης, 2005).
3.6.5 Ειδικά σκευάσµατα θρέψης
Στη διάθεση των αµπελουργών σήµερα υπάρχουν πολλά προϊόντα που διαθέτουν
βιοδιεγερτικές ιδιότητες. Τα σκευάσµατα όµως αυτά δεν διαθέτουν πάντα
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ικανοποιητικές πληροφορίες σε σχέση µε τα βασικά χηµικά χαρακτηριστικά και τον
τρόπο δράσης τους. Σε γενικές γραµµές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε τρείς
κατηγορίες: προϊόντα µε βάση τις χουµικές ουσίες (χουµικά και φουλβικά οξέα),
προϊόντα µε βάση τα ελεύθερα αµινοξέα, πεπτίδια και πολυπεπτίδια ζωικής και
φυτικής προέλευσης (πρωτεϊνούχα υδατικά διαλύµατα) και σε προϊόντα µε βάση
τις ενώσεις σακχάρων. Παρακάτω θα αναφερθούµε στις ιδιότητες και τις εφαρµογές
αυτών των σκευασµάτων (Ανώνυµος, 2005).
• Χουµικές ουσίες
Συνιστούν το τµήµα της οργανικής ουσίας που µπορεί να επηρεάσει τη θρέψη και
τη διέγερση διαφόρων βιολογικών διεργασιών του εδάφους (π.χ. βακτηριακή
χλωρίδα) και των φυσιολογικών διαδικασιών των φυτών. Προκαλούν µε την
εφαρµογή τους τη βελτίωση της δραστηριότητας των ενζύµων που εµπλέκονται στη
διαδικασία απορρόφησης των ριζών, τροποποιούν τη σχέση C/N, αυξάνουν τις
κυτταροδιαιρέσεις και το µέγεθος των κυττάρων, συντελούν στην καλύτερη
µεταφορά της κυτταρικής µεµβράνης και στη ρύθµιση των διαδικασιών του
µεταβολισµού (Ανώνυµος, 2005). Στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά τέτοια
σκευάσµατα (Εικόνα 38).

Εικόνα 38. Σκευάσµατα χουµικών ουσιών
(http://www.bhp.gr/products/images/news/biohumin-icon.jpg)
(http://www.agripro.eu/img/products/027.jpg)
(http://www.interexposa.gr/proionta/biologika/agrimartin_biologico_liquido.jpg)
(http://www.manvert.com/images/25.jpg)

• Πρωτεϊνούχα υδατικά διαλύµατα
Είναι προϊόντα που έχουν επιτευχθεί από χηµική, ενζυµατική ή µικτή υδρόλυση
οργανικών πρωτεϊνικών µητρών µε αποτέλεσµα να σπάνε οι πρωτεΐνες σε µικρότερου
µεγέθους κοµµάτια (ελεύθερα αµινοξέα, πεπτίδια και πολυπεπτίδια), άµεσα
αφοµοιώσιµα από τα φύλλα. Η διαφορετική σύνθεση ενός πρωτεϊνούχου υδατικού
διαλύµατος είναι εξαιρετικά σηµαντική κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο χρήσης του.
Από τις πιο ενδιαφέρουσες λειτουργίες είναι η διέγερση του πολλαπλασιασµού και
της αύξησης των κυττάρων, όπου και παρατηρήθηκε από ορισµένους ερευνητές ότι η
εφαρµογή των σκευασµάτων αυτών µπορεί να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη των
φυτών και συγκεκριµένα τα στάδια της έναρξης βλάστησης, της βλαστικής

76

ανάπτυξης και της µεγέθυνσης των καρπών (Εικόνα 39). Ακόµη στη σύνθεση τους
περιέχουν Ν, Η, Ο, S και ιχνοστοιχεία (Ανώνυµος, 2005).

Εικόνα 39. ∆ιάφορα πρωτεϊνούχα σκευάσµατα
(http://humofert.gr/images/Acadian-solubles.gif)
(http://www.interexposa.gr/proionta/threpsis/ygra/biodiegertes/aminovit.jpg)
(http://www.sw-duenger.de/general/fotos/produkte/staerkungsmittel/megafol.jpg)
(http://www.acadianagritech.ca/images/acadian-ad-2.gif)

• Ενώσεις σακχάρων
Τα φωσφοριολιωµένα ζάχαρα (ειδικά το φωσφορικό γλυκόζιο) και τα
συµπλέγµατα σακχάρων µε πολυσακχαρίτες και προσθήκη οργανικών οξέων (Εικόνα
40) αντιπροσωπεύουν σήµερα µια από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτοµίες στο χώρο
της διέγερσης των φυτών. Πρόσφατα αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι η άµεση
διαφυλλική χορήγηση τους µας επιτρέπει να αυξήσουµε τη συγκέντρωση των
σακχάρων εντός της ράγας. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα να πετύχουµε και πιο
οµοιόµορφες παραγωγές (Ανώνυµος, 2005).

Εικόνα 40. Σκευάσµατα πολυσακχαριτών
(http://www.valagro.com/uploads/A0/z4/A0z4uDIm9m7WynC70AX6Zw/img_sweet.jpg)
(http://www.cifo.it/flex/images/D.c410279d765f1e5195a3/CET_46.jpg)
(http://www.ikohydro.com/images/tit5.gif)
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4. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής ζωής του το αµπέλι αντιµετωπίζει σηµαντικά
προβλήµατα από προσβολές ζωικών εχθρών, στους οποίους περιλαµβάνονται τα
έντοµα, τα ακάρεα και οι νηµατώδεις. Ορισµένοι από αυτούς δραστηριοποιούνται µε
τη διόγκωση των οφθαλµών και την έναρξη βλάστησης, ενώ αρκετοί από αυτούς
έχουν περιορισµένη διάδοση (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Η προστασία των
καρποφόρων δέντρων από τα φυτοφάγα έντοµα και τους άλλους ζωικούς εχθρούς για
να είναι αποτελεσµατική, οικονοµική και ασφαλής θα πρέπει να γίνεται µε
κατάλληλη στρατηγική, χρησιµοποιώντας µεθόδους και µέσα που εφαρµόζονται
σωστά και µετά από γνώση και συνεκτίµηση των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Στις στρατηγικές καταπολέµησης συγκαταλέγονται η ηµερολογιακή (σχηµατική), η
κατευθυνόµενη (διευθυνόµενη) και η ολοκληρωµένη καταπολέµηση, που
περιγράφονται παρακάτω (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Κατά την ηµερολογιακή καταπολέµηση διενεργούνται συχνοί ψεκασµοί µε βάση
ορισµένες ηµεροµηνίες ή σύµφωνα µε τα βλαστικά στάδια των φυτών, ανεξάρτητα
από την παρουσία ή όχι εχθρών ή ασθενειών, συνήθως µε φυτοφάρµακα µε ευρύ
φάσµα δράσης. Συνήθως εφαρµόζονται περισσότεροι ψεκασµοί από όσους
χρειάζονται, µε αποτέλεσµα µεγάλο κόστος φυτοπροστασίας, δυσµενή επίδραση στο
περιβάλλον και καταστροφή των ωφέλιµων οργανισµών. Η στρατηγική αυτή
καθίσταται συχνά µη αποτελεσµατική εξαιτίας της εµφάνισης ανθεκτικότητας στα
φυτοφάρµακα από τη συχνή χρήση τους (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Κατά την κατευθυνόµενη καταπολέµηση εφαρµόζονται οι οδηγίες που παρέχουν
οι Υπηρεσίες Γεωργικών Προειδοποιήσεων και συνιστάται στην έγκαιρη
καταπολέµηση ορισµένων εχθρών ή ασθενειών µόνο όταν αυτοί υπάρχουν στην
καλλιέργεια και εφόσον εκτιµηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος οικονοµικής ζηµιάς της
παραγωγής. Έτσι επιδιώκεται η προστασία των ωφέλιµων οργανισµών καθώς και των
παρασιτικών εντόµων. Κατά την εφαρµογή της στρατηγικής αυτής χρησιµοποιούνται
φυτοφάρµακα µε εκλεκτική δράση ώστε να έχουν τιε ελάχιστες βλαβερές επιδράσεις
στους ωφέλιµους οργανισµούς και το περιβάλλον και να αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα
τους βλαβερούς για τα φυτά οργανισµούς (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Κατά την ολοκληρωµένη καταπολέµηση εφαρµόζεται ένα σύστηµα οικολογικά
προσανατολισµένης διαχείρισης ή χειρισµού των πληθυσµών των βλαβερών
οργανισµών, που χρησιµοποιεί όλες τις κατάλληλες τεχνικές και µεθόδους µε τέτοιο
τρόπο ώστε η πυκνότητα του πληθυσµού τους να συγκρατείται σε επίπεδα που δεν
µπορούν να προκαλέσουν οικονοµική ζηµιά στην καλλιέργεια. Βασική επιδίωξη της
µεθόδου είναι ο περιορισµός της χρήσης φυτοπροστατευτικών ουσιών επικίνδυνων
για το περιβάλλον, την οικολογική ισορροπία και τον άνθρωπο και η µεγιστοποίηση
της χρήσης εναλλακτικών µεθόδων καταπολέµησης (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος,
2003).
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Όσον αφορά τις µεθόδους καταπολέµησης, µεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η
χηµική, η βιολογική καταπολέµηση και άλλες µεθόδοι (Τζανακάκης και
Κατσόγιαννος, 2003).
Η χηµική µέθοδος χρησιµοποιεί εκλεκτικά φυτοφάρµακα που δεν εξοντώνουν
τους ωφέλιµους οργανισµούς (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Η βιολογική µέθοδος χρησιµοποιεί φυσικούς εχθρούς των βλαβερών οργανισµών
και εφαρµογή βιολογικών σκευασµάτων (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Παρακάτω θα περιγράψουµε τα συµπτώµατα, τη βιολογία, τις ζηµιές που
προκαλούν και τους τρόπους καταπολέµησης των κυριότερων εχθρών (έντοµα,
ακάρεα, νηµατώδεις), ασθενειών (µύκητες, βακτήρια, ιοί, µη παρασιτικές ασθένειες)
και θα αναφερθούµε συνοπτικά στον τρόπο καταπολέµησης των ζιζανίων.
Όλες οι επεµβάσεις φυτοπροστασίας θα πρέπει να εφαρµόζονται σύµφωνα µε
τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Συµπληρωµατικοί ψεκασµοί χωρίς την ύπαρξη
δελτίου µπορούν να γίνονται µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Για παράδειγµα, αν
δεν έχει εκδοθεί δελτίο φυτοπροστασίας για µεγάλο χρονικό διάστηµα (περίπου ενός
µήνα) όπως συνηθίζεται στο νοµό Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια κατά τους
καλοκαιρινούς µήνες λόγω των χαµηλών πληθυσµών ευδεµίδας, τότε θα πρέπει να
γίνει στο ενδιάµεσο ένας ψεκασµός για ωίδιο το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για τις
πράσινες αναπτυσσόµενες ράγες και πρέπει να γίνονται ψεκασµοί εναντίον του κάθε
15-20 µέρες τουλάχιστον).

4.1 ΕΧΘΡΟΙ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Το αµπέλι µπορεί να ζηµιωθεί από ένα σηµαντικό αριθµό εντόµων, ακάρεων και
νηµατωδών, όµως µόνο ορισµένοι µπορούν να ζηµιώσουν σοβαρά την καλλιέργεια
και πρέπει να καταπολεµούνται ανελλιπώς κάθε χρονιά. Οι περισσότεροι εχθροί
έχουν περιορισµένοι διάδοση και αποτελούν τοπικό πρόβληµα (Ρούµπος, 2003).
4.1.1 Έντοµα
Από τα έντοµα που προσβάλουν το αµπέλι, η φυλλοξήρα υπήρξε η σοβαρότερη
απειλή στο παρελθόν που οδήγησε σταδιακά στην καταστροφή των αυτόρριζων
αµπελώνων και στην αντικατάσταση τους µε αµερικάνικα υποκείµενα. Σήµερα, στη
χώρα µας µεγαλύτερη απειλή αποτελεί η Ευδεµίδα. Εκτός από τα παραπάνω σοβαρές
ζηµιές προκαλούν έντοµα όπως ο ψευδόκοκκος, η µύγα µεσογείου, ο θρίπας
Καλιφόρνιας, το τζιτζικάκι, η δροσόφυλλα, οι θρίπες, οι σφήκες, και ο ωτιόρρυγχος.
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4.1.1.1 Ευδεµίδα (grape berry moth) (Polychrosis botrana)

Εικόνα 41. Ενήλικο θηλυκό έντοµο ευδεµίδας
(http://www2.nrm.se/en/svenska_fjarilar/l/images/lobesia_botrana_female.gif)

Η ευδεµίδα (Εικόνα 41) αποτελεί ίσως το σοβαρότερο εχθρό του αµπελιού. Το
ενήλικο έντοµο έχει µήκος 6-8 mm, άνοιγµα πτερύγων 11-16mm και
καστανοπράσινο χρώµα. Η προνύµφη έχει µήκος 10-12mm και κιτρινοπράσινο µε
καστανοπράσινο χρώµα. Καταστρέφει τα άνθη, τις άγουρες και τις ώριµες ράγες των
σταφυλιών και προκαλεί ποιοτική υποβάθµιση των βοτρύων λόγω των
αποχωρηµάτων και ιστών της προνύµφης. Ακόµη δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για
την εγκατάσταση στις τραυµατισµένες ράγες άλλων παθογόνων και την ανάπτυξη
στη συνέχεια άλλων ασθενειών (βοτρύτης, όξινη σήψη κτλ) (Ρούµπος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Οι προνύµφες της 1ης γενιάς εισέρχονται στα κλειστά άνθη
της ταξιανθίας και τρώνε τους στήµονες και τον ύπερο. Τα προσβεβληµένα άνθη
συνδέονται µεταξύ τους µε µετάξινα νήµατα (Εικόνα 42). Οι προνύµφες της 2ης
γενιάς εισέρχονται στις άγουρες ράγες από σηµεία επαφής µεταξύ των ραγών ή από
τα σηµεία επαφής τους µε φύλλα ή βλαστούς και τις καταστρέφουν (Εικόνα 43). Οι
ράγες συνδέονται συχνά µε µετάξινα νήµατα. Οι προνύµφες της 3ης γενιάς
προσβάλουν και ζηµιώνουν τις ράγες κατά την ωρίµανση (Εικόνα 44). Οι ζηµιές είναι
µεγαλύτερες σε πυκνόραγα σταφύλια (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 42. Μετάξινα νήµατα που δηµιουργεί η προνύµφη
(http://www.pinus-tki.si/pics/Bolezni_2/gosenica_krizastega_grozdnega_sukaca_b.jpg)
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Εικόνα 43. Προσβολή ευδεµίδας σε άγουρες ράγες
(http://www.inia.cl/medios/thumbnail/quilamapu/Noticia/nlobesia-250x0.jpg)

Εικόνα 44. Ζηµιά ευδεµίδας σε ώριµες ράγες
(http://c.photoshelter.com/img-get/I00003rzGZChErAA/s)

Καταπολέµηση: Η καταπολέµηση του εντόµου πρέπει να γίνεται πάντα σύµφωνα µε
τα προγράµµατα γεωργικών προειδοποιήσεων. Όταν όµως δεν υπάρχει τέτοια
υπηρεσία για κάποια περιοχή συνιστώνται ψεκασµοί στο στάδιο του µούρου, λίγο
µετά τη γονιµοποίηση, όταν οι ράγες έχουν µέγεθος µπιζελιού και στο γυάλισµα.
Ανεξάρτητα από τις γεωργικές προειδοποιήσεις, οι γεωπόνοι συστήνουν συνήθως
στους παραγωγούς την εφαρµογή εντοµοκτόνου παρεµποδιστή της ανάπτυξης του
εντόµου κατά την καρπόδεση για την καταπολέµηση των αυγών της ευδεµίδας.
Καθορισµός του χρόνου επέµβασης µπορεί να γίνει µε σηµαντική ακρίβεια αν
πραγµατοποιηθούν δειγµατοληψίες βοτρύων στα φαινολογικά στάδια που
αναφέρθηκαν παραπάνω και ακολουθήσει καταµέτρηση των αυγών και των
προνυµφών. Αν η προσβολή στη 2η και 3η γενιά είναι πάνω από 3-5% στις
επιτραπέζιες ποικιλίες, τότε πρέπει να γίνει ψεκασµός. Στην 1η γενιά (ανθόβια γενιά)
δεν εφαρµόζεται ψεκασµός, εκτός αν ο πληθυσµός του εντόµου είναι αρκετά µεγάλος
(Ρούµπος, 2003). Γενικά η καταπολέµηση γίνεται συνήθως µε συνθετικά
εντοµοκτόνα. Ενθαρρυντικά αποτελέσµατα έχει παρουσιάσει η µέθοδος
παρεµπόδισης σύζευξης µε τοποθέτηση εξατµιστήρων ελκυστικής φεροµόνης φύλου,
αλλά δε χρησιµοποιείται ακόµη από τους παραγωγούς. Τα µικροβιακά εντοµοκτόνα
(Bacillus thuringiensis) είναι εκλεκτικά, όµως η αποτελεσµατικότητα τους κατά των
καρποφάγων προνυµφών της ευδεµίδας δεν επαρκεί για την προστασία των
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επιτραπέζιων ποικιλιών. Τέτοιου είδους σκευάσµατα πρέπει να εφαρµόζονται πριν
την εκκόλαψη και µε σχετικά ζεστό καιρό. Τα σκευάσµατα παρεµπόδισης της
ανάπτυξης των εντόµων (fenoxycarb) πρέπει να εφαρµόζονται λίγο πριν την ωοτοκία
ή µέχρι και δύο µέρες µετά από αυτή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο του ή σε
συνδυασµό µε ένα µικροβιακό εντοµοκτόνο. Τα οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα
καταπολεµούν τα ενήλικα άτοµα και τις νεαρές προνύµφες, µερικά από αυτά ακόµη
και αν οι προνύµφες έχουν µπει σε µικρό βάθος µέσα στις ράγες. Πρέπει να
εφαρµόζονται ανάµεσα στις πρώτες και στις τελευταίες εκκολάψεις κάθε
καρποφόρου γενιάς. Οι συνθετικές πυρεθρίνες είναι λιγότερο επικίνδυνες για τον
άνθρωπο, αλλά περιορίζουν κατά πολύ τα ωφέλιµα ακάρεα µε συνέπεια να ευνοούν
πυκνούς πληθυσµούς και ζηµιές από φυτοφάγα ακάρεα και ψευδόκοκκο (Τζανακάκης
και Κατσόγιαννος, 2003).

4.1.1.2 Ψευδόκοκκος (vine mealybug) (Planococcus citri, Planococcus
ficus)

Εικόνα 45. Ενήλικο έντοµο ψευδόκοκκου
(http://www.growingproduce.com/articles/image/AFG/2009/June/Managing%20Mealybug/mealybug.j
pg)

Το θηλυκό έντοµο του ψευδόκοκκου έχει σώµα ωοειδές, διαστάσεις 2.5-5mm x 23mm και χρώµα πορτοκαλί, κίτρινο, ρόδινο ή υπότεφρο και το σώµα καλύπτεται από
άσπρο κηρώδες επίχρισµα. Το αρσενικό έχει διαστάσεις 1.0 x 0.2-0.3mm και χρώµα
καστανοκίτρινο, καστανέρυθρο ή τεφροκαστανό. Η προνύµφη έχει ανοικτό καστανό
χρώµα και στην τελική της µορφή παίρνει το χρώµα του ενήλικου θηλυκού. Στο νοµό
Ηρακλείου το πιο συνηθισµένο είδος αναφέρεται ότι είναι ο Planococcus ficus
(Εικόνα 45) (Ρούµπος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Κατά την περίοδο της άνοιξης ή το καλοκαίρι παρατηρείται
κυρίως στα φύλλα (Εικόνα 46) ορισµένων πρέµνων η ύπαρξη µελιτώδους ουσίας (και
µεγάλοι πληθυσµοί µυρµηγκιών στα πρέµνα). Προσεκτικότερη παρατήρηση οδηγεί
στην επισήµανση πάνω στα τρυφερά µέρη του φυτού λευκόχρυσων συγκεντρώσεων
µε κηρώδη υφή. Η παρουσία της µελιτώδους ουσίας (µπορεί να συνοδεύεται από
ανάπτυξη καπνιάς) και τα αποχωρήµατα του εντόµου, ρυπαίνουν τα σταφύλια και
υποβαθµίζουν την ποιότητα τους (Εικόνα 47). Έκκριση µελιτώδους ουσίας µπορεί να
προκληθεί και από προσβολή αλευρωδών (Ρούµπος, 2003).
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Εικόνα 46. Έντοµα ψευδόκοκκου και αυγά σε φύλλο αµπελιού
(http://www.winebusiness.com/content/Image/VMB-adults_eggsac_leaf%281%29.jpg)

Εικόνα 47. Μελιτώδης ουσία και καπνιά σε σταφύλι από προσβολή ψευδόκοκκου
(http://www.canr.msu.edu/vanburen/rufusfigure2.JPG)

Καταπολέµηση: Κατά τον Ρούµπο για την καταπολέµηση του ψευδόκοκκου
ενδείκνυται ψεκασµός µε θερινό πολτό σε συνδυασµό µε ένα οργανοφωσφορικό
εντοµοκτόνο ή µε χειµερινό πολτό (ορυκτέλαιο) κατά το φούσκωµα των οφθαλµών.
Όµως, ο ψεκασµός αυτός δεν µπορεί να προστατεύσει τα πρέµνα από την προσβολή
των εντόµων που διαχείµασαν στις ρίζες και ανεβαίνουν στα πρέµνα την περίοδο της
βλάστησης. Γι’ αυτό συνιστάται ψεκασµός µε οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο 2
εβδοµάδες πριν την άνθηση, µε την επέµβαση να επαναλαµβάνεται το καλοκαίρι,
όταν επιµένει η προσβολή (Ρούµπος, 2003). Ακόµη, κατά την περίοδο της βλάστησης
θα πρέπει να τακτοποιείται το φύλλωµα των πρέµνων, έτσι ώστε να αποφεύγεται η
υπερβολική σκίαση των σταφυλιών που ευνοεί τις προσβολές ψευδόκοκκου και να
διευκολύνεται η φυτοπροστασία (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003). Η
καταπολέµηση του πρέπει να βασίζεται στις γεωργικές προειδοποιήσεις.
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4.1.1.3 Τζιτζικάκι (leafhopper) (Empoasca vitis και Empoasca decadens)

Εικόνα 48. Τζιτζικάκι
(http://farm3.static.flickr.com/2177/2189120908_5358058e7c.jpg)

Έχει στενόµακρο σώµα και πράσινο χρώµα (Εικόνα 48). Σε πολλά είδη τα ενήλικα
είναι πολυφάγα ενώ οι προνύµφες ολιγόφαγες. Στην Κρήτη αναφέρεται ότι τα είδη
Empoasca vitis και Empoasca decadens προξενούν συχνά σοβαρές ζηµιές στο αµπέλι
(Ρούµπος, 2003). Μοιάζουν µε µικρά τζιτζίκια και έχουν σχήµα µήκους λίγων
χιλιοστών. Τα τελευταία χρόνια προκαλούν σοβαρές ζηµιές πιθανότατα λόγω της
µείωσης των φυσικών τους εχθρών από την υπερβολική χρήση εντοµοκτόνων. Έχει
εξελιχθεί σε τακτικό εχθρό της Σουλτανίνας στην Κρήτη (Τζανακάκης και
Κατσόγιαννος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Νύσσουν και µυζούν φύλλα, βλαστούς και άλλα όργανα των
φυτών (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003). Ορισµένα είδη µεταδίδουν ιώσεις και
φυτοπλασµατώσεις. Τα φύλλα µετά την προσβολή συστρέφονται προς τα πίσω
(Εικόνα 49), η περιφέρεια του ελάσµατος παίρνει κίτρινο χρώµα (στις λευκές
ποικιλίες). Τα φύλλα γίνονται δερµατώδη, παχύτερα και παρουσιάζουν καστανούς
µεταχρωµατισµούς σε θέσεις των νεύρων. Μειώνεται η ανάπτυξη της νέας
βλάστησης και το φυτό στρεσάρεται αρκετά. Σε περιπτώσεις σοβαρών προσβολών
νεκρώνεται η περιφέρεια του ελάσµατος. Τα συµπτώµατα µπορούν να συγχυσθούν µε
τροφοπενίες Κ ή διάφορες ιώσεις (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 49. Συστροφή φύλλου µετά από προσβολή από τζιτζικάκι
(http://ohioline.osu.edu/b919/images/919_088.jpg)
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Καταπολέµηση: Η αντιµετώπιση του γίνεται µε την εφαρµογή ψεκασµών µε
κατάλληλα εντοµοκτόνα σκευάσµατα (συνήθως µόλις εµφανιστούν οι προσβολές)
(Ρούµπος, 2003). Να ακολουθούνται οι γεωργικές προειδοποιήσεις.

4.1.1.4 Θρίπας Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis)

Εικόνα 50. Ενήλικο έντοµο θρίπα Καλιφόρνιας
(http://www.agric.nsw.gov.au/Hort/ascu/insects/wft.pic2.gif)

Έχει σχήµα επίµηκες µε µήκος µέχρι 2mm και χρώµα κιτρινωπό (Εικόνα 50). Στο
αµπέλι διαπιστώθηκε για πρώτη φορά το 1992 στην αµπελουργική περιοχή της
Καβάλας (Ρούµπος, 2003). Κατά τους Τζανακάκη και Κατσόγιαννο, έχει µήκος 0,81mm και κιτρινωπό, πορτοκαλί έως καστανό χρώµα. Τα αυγά του έχουν νεφροειδές
σχήµα και µήκος περίπου 0,2 mm (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Κατά την άνθηση, στην καρπόδεση και στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των µικρών ραγών εναποθέτει τα αυγά του στις µικρές ράγες και στο
βόστρυχο του σταφυλιού δηµιουργώντας στίγµατα από τα νύγµατα που κάνει. Όταν
τα νύγµατα είναι γόνιµα περιβάλλονται από χλωρωτική ζώνη (Εικόνα 51). Είναι
πιθανό να παρατηρηθούν σήψεις των σταφυλιών λόγω σκασίµατος των ραγών στα
σηµεία των στιγµάτων. Σε νεαρές φυτείες µπορεί να παρατηρηθεί περιορισµένη
βλάστηση.

Εικόνα 51. Νύγµατα από προσβολή θρίπα Καλιφόρνιας που περιβάλλονται από χλωρωτική ζώνη
(http://www.plantprotection.hu/modulok/angol/grapes/grape_images/thrips01.jpg)

Καταπολέµηση: Η καταπολέµηση του θεωρείται δύσκολή λόγω της ανθεκτικότητας
που εµφανίζει σε όλα σχεδόν τα εντοµοκτόνα. Συνήθως γίνονται δύο ψεκασµοί στην
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αρχή και στο τέλος της άνθησης µε κατάλληλα εντοµοκτόνα (Ρούµπος, 2003). Όταν ο
πληθυσµός είναι αραιός αρκεί ο πρώτος ψεκασµός (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος,
2003).

4.1.1.5 Μύγα µεσογείου (med fly) (Ceratitis capitata)

Εικόνα 52. Μύγα της Μεσογείου
(http://www.agric.nsw.gov.au/Hort/ascu/fruitfly/ceratiti.pic4.gif)

Το µήκος του εντόµου είναι 4-6mm, το πλάτος του 1.2-2mm και το χρώµα του
είναι µαύρο και καστανό µε κίτρινες κηλίδες (Εικόνα 52) (Τζανακάκης και
Κατσόγιαννος, 2003). Η µύγα της Μεσογείου είναι ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο
πολυφάγο έντοµο και εχθρός καραντίνας για πολλούς διεθνείς οργανισµούς
φυτοπροστασίας. Τον Αύγουστο του 2007 παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά
εκτεταµένες προσβολές στο επιτραπέζιο σταφύλι της ποικιλίας Σουλτανίνα από τη
µύγα της Μεσογείου, σε πολλές περιοχές του Ν. Ηρακλείου. Σε ορισµένους
αµπελώνες προκλήθηκαν σηµαντικές ζηµιές σε συνδυασµό µε έντονα προβλήµατα
από όξινη σήψη. Το 2008 παρατηρηθήκαν σηµαντικές αλλά εντοπισµένες ζηµιές σε
Ηράκλειο, Σητεία και Ρέθυµνο. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι το έντοµο έχει τη
δυνατότητα ολοκλήρωσης του βιολογικού του κύκλου σε επιτραπέζια σταφύλια της
ποικιλίας Σουλτανίνα. Περιπτώσεις προσβολών µε παρόµοια συµπτώµατα είχαν
παρατηρηθεί σποραδικά τα τελευταία χρόνια από γεωπόνους που δραστηριοποιούνται
στην περιοχή. Όµως οι προσβολές αυτές δεν είχαν προκαλέσει οικονοµική ζηµιά και
δεν προσδιορίστηκε ο ζωικός εχθρός µε βάση ταξινοµικά µορφολογικά
χαρακτηριστικά (Ροδιτάκης κ.α.).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Τα συµπτώµατα στις ράγες µοιάζουν µε αυτά που θα
µπορούσε να προκαλέσει η προσβολή από ευδεµίδα (Εικόνα 53 και 54) και
συγχέονται, λόγω της έλλειψης εµπειρίας και ενηµέρωσης. Έτσι, είναι πολύ πιθανό,
προσβολές από µύγα της Μεσογείου στο παρελθόν να θεωρήθηκαν και να
αντιµετωπίστηκαν λαθεµένα ως προσβολές από ευδεµίδα. Ενδέχεται επίσης η
παρουσία της όξινης σήψης, που παρουσιάζεται
την ίδια περίοδο, να συσχετίζεται µε τη δραστηριότητα της µύγας της Μεσογείου,
καθώς είναι γνωστή η συµβολή των εντόµων στην πρόκληση δευτερογενών
προσβολών από παθογόνους µικροοργανισµούς. Επίσης, σε πειράµατα που έγιναν
στο εργαστήριο διαπιστώθηκαν µυκητολογικές προσβολές στις ράγες, όπου είχε
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ωοθετήσει η µύγα της Μεσογείου σε αντίθεση µε το µάρτυρα. Με βάση τα δεδοµένα
που έχουµε µέχρι σήµερα οι προσβολές από τη µύγα της Μεσογείου στα επιτραπέζια
σταφύλια του Νοµού Ηρακλείου πρέπει να ξεκίνησαν κατά την έναρξη της ωρίµασης
(περκασµός ή γυάλισµα, µέσα µε τέλη Ιουλίου) και τα πρώτα ορατά συµπτώµατα
εµφανίστηκαν 7 – 10 ηµέρες αργότερα (Ροδιτάκης κ.α.).

Εικόνα 53. Προοδευτική ζηµιά σε ράγες επιτραπέζιας Σουλτανίνας από προσβολή µύγας µεσογείου
(http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/35/eth35p18-19.pdf)

Εικόνα 54. Προσβολή από µύγα µεσογείου σε επιτραπέζια Σουλτανίνα
(http://www.nagref.gr/journals/ethg/images/35/eth35p18-19.pdf)

Καταπολέµηση: Συστήνεται η αντιµετώπιση του εχθρού να γίνεται είτε µε
δολωµατικούς ψεκασµούς (διάλυµα πρωτεΐνης και εντοµοκτόνου µε εφαρµογή ανά
τρίτη σειρά στη βάση του κορµού των πρέµνων) είτε µε µαζική παγίδευση
χρησιµοποιώντας εξειδικευµένο τροφικό ελκυστικό για τη µύγα της Μεσογείου, παρ’
όλο που οι παραπάνω µέθοδοι αντιµετώπισης δεν έχουν αξιολογηθεί συστηµατικά
έως σήµερα. Καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι άσκοποι ψεκασµοί κάλυψης, παρά
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσβολών. Η χρησιµοποίηση εµπορικών παγίδων,
τύπου “χάρτινου φακέλου”, εµποτισµένες µε εντοµοκτόνο δε συστήνονται για
καταπολέµηση (Ροδιτάκης κ.α.).
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4.1.1.6 Θρίπες αµπελιού (grapevine thrips)
Οι θρίπες της αµπέλου έχουν σώµα µήκους 0,6-0.9mm και χρώµα συνήθως
κιτρινωπό. Η προνύµφη τους στη νεαρή της ηλικία είναι υπόλευκου χρώµατος µε
κόκκινους οφθαλµούς (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Προσβάλλουν εκπτυσσόµενους οφθαλµούς, τρυφερούς
βλαστούς, φύλλα, ποδίσκους, ταξιανθίες και γενικά κάθε τρυφερή βλάστηση. Εισάγει
τα αυγά του στο έλασµα των φύλλων και καλύπτουν τα σηµεία ωοτοκίας µε
σκοτεινόχρωµο έκκριµα. Οι προνύµφες καθώς και τα ενήλικα νύσσουν ή ξύνουν και
µυζούν το περιεχόµενο των κυττάρων. Οι διαβρώσεις αυτές προκαλούν νεκρώσεις
και ουλές, εµποδίζουν την κανονική ανάπτυξη των οργάνων του φυτού, προκαλώντας
ακόµη και βραχυγονάτωση, µικροφυλλία και παραµόρφωση των φύλλων. Τα
συµπτώµατα αυτά θυµίζουν προσβολή από ορισµένους µύκητες (Τζανακάκης και
Κατσόγιαννος, 2003). Κατά τον Ρούµπο η σηµαντικότερη ζηµιά που προκαλούν οι
θρίπες στη Σουλτανίνα είναι η εσχάρωση των ραγών. Πρόκειται για καστανούς,
νεκρωτικούς µεταχρωµατισµούς στην επιφάνεια των ραγών χωρίς να έχουν
συγκεκριµένο σχήµα. Συνήθως καταλήγουν σε βελονοειδείς απολήξεις. Η νέκρωση
είναι επιφανειακή και περιορίζεται στα επιδερµικά κύτταρα της ράγας. Η ζηµία
αποδίδεται σε θρίπες των οποίων το είδος δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί και που
φαίνεται ότι προτιµούν τους εκτεθειµένους στον ήλιο βότρεις. Παρατηρήθηκε ακόµη
ότι τα συµπτώµατα εµφανίζονται πιο έντονα σε αµπελώνες που χρησιµοποιείται
γιββερελλίνη. Ανάλογες ζηµιές παρατηρήθηκαν στην ποικιλία Thompson seedless
στην Καλιφόρνια και αποδόθηκαν στο θρίπα της Καλιφόρνιας Frankliniella
occidentalis. ∆ιαπιστώθηκε ότι προς το τέλος της άνθησης οι νύµφες που τρέφονται
στην επιφάνεια των νεαρών ραγών εισέρχονται κάτω από την καλύπτρα που δεν έχει
ακόµη αποβληθεί. Η ζηµιά γίνεται αργότερα ορατή και είναι ιδιαίτερα σοβαρή όταν
καθυστερήσει η αποβολή της καλύπτρας. Η κρίσιµη περίοδος για τη δηµιουργία
ζηµιών είναι από την έναρξη της άνθησης µέχρι την καρπόδεση. Όταν κατά την
κρίσιµη αυτή περίοδο επικρατούν υψηλές θερµοκρασίες το διάστηµα έναρξης
άνθησης-καρπόδεσης είναι µικρό και οι ζηµιές µηδαµινές, ενώ όταν επικρατούν
χαµηλές θερµοκρασίες γίνεται µεγαλύτερο και οι ζηµιές είναι πιο έντονες (Ρούµπος,
2003).
Καταπολέµηση: Για προστασία της βλάστησης από τους θρίπες αρκεί ένας έγκαιρος
ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο όταν το αµπέλι βρίσκεται στα πρώτα του
βλαστικά στάδια (D-E), δηλαδή κατά την έκπτυξη των πρώτων φύλλων και πριν
εµφανιστούν οι βότρεις (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003). Για προστασία των
ραγών από τις εσχαρώσεις που προκαλούν οι θρίπες συνιστάται ένας ψεκασµός µε
κατάλληλο εντοµοκτόνο την περίοδο που εµφανίζονται οι νύµφες των εντόµων, που
συµπίπτει µε την αρχή της άνθησης στην περιοχή της Κορινθίας και στο 70% της
άνθησης στην Καλιφόρνια (Ρούµπος, 2003).
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4.1.1.7 Σφήκες (wasps)
Είναι έντοµα µετρίου έως µεγάλου σχετικά µεγέθους. Το βασικό τους χρώµα είναι
µαύρο ή σκούρο καστανό µε κίτρινες ζώνες (Τζανακάκης και Κατσόγιαννος, 2003).
Υπάρχουν διάφορα είδη σφηκών όπως το Vespa orientalis, Vespula vulgaris, Vespa
crabro κτλ που θεωρούνται ωφέλιµα έντοµα και δεν θα πρέπει να καταστρέφονται αν
δεν υπάρχει σοβαρός λόγος (Εικόνα 55) (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 55. ∆ιάφορα είδη σφηκών
(http://4.bp.blogspot.com/_mOBg-LI9zKE/SuCQ1qGTBuI/AAAAAAAACog/kHuZrvmE3U/s320/SFHKA.jpg)
(http://www.hornissenschutz.de/vespa-orientalis/vespa_orientalis.jpg)
(http://domenicus.malleotus.free.fr/a/img/frelon_019.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Προσβάλουν τα σταφύλια το καλοκαίρι κατά την ωρίµανση
τους και κατατρώνε τις ράγες (Εικόνα 56) (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 56. Ζηµιές από σφήκες που τρώνε τις ώριµες ράγες
(http://1.bp.blogspot.com/_9n4Bzi8azbc/SwAJYdaxvAI/AAAAAAAAGnM/tyb25E5XQX8/s320/IMG
_1701.jpg)

Καταπολέµηση: Για την καταστροφή των φωλιών συνιστάται η φωλιά να
καταστρέφεται αργά το βράδυ ή τη νύχτα µε ψεκασµό ή επίπαση κατάλληλου
εντοµοκτόνου ή µε φωτιά και στη συνέχεια η είσοδος της να σκεπάζεται µε χώµα.
Όταν δεν είναι δυνατό να βρεθούν οι φωλιές συνιστάται να παγιδεύονται οι σφήκες
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σε παγίδες που περιέχουν διάλυµα σακχάρου και µικρή ποσότητα
οργανοφωσφορικού εντοµοκτόνου ή να χρησιµοποιούνται δηλητηριώδη ελκυστικά
δολώµατα (κιµάς ή ψάρι µε µικρή ποσότητα οργανοφωσφορικού εντοµοκτόνου).
Ακόµη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ψεκασµός των σταφυλιών κατά την ωρίµανση µε
εντοµοκτόνο µικρής υπολειµµατικής διάρκειας (Ρούµπος, 2003).

4.1.2

Ακάρεα

Τα ακάρεα εξαπλώθηκαν µε ταχείς ρυθµούς στους αµπελώνες τα τελευταία χρόνια
λόγω της πλήρης αντικατάστασης των θειαφισµάτων µε σύγχρονα πιο
αποτελεσµατικά µυκητοκτόνα για την καταπολέµηση του ωιδίου που δεν έχουν όµως
την κατασταλτική δράση που έχει το θειάφι εναντίον των ακάρεων (Ρούµπος, 2003).
4.1.2.1 Κοινός τετράνυχος (Tetranychus urticae)
Είναι πολύ διαδεδοµένος σε όλη τη χώρα και προσβάλλει πάρα πολλά
καλλιεργούµενα φυτά και τους προκαλεί σοβαρές ζηµιές (Εικόνα 57). Είναι το πρώτο
άκαρι που προσδιορίστηκε στη χώρα µας, µε τις προσβολές του να εµφανίζονται
ξαφνικά και να είναι πολύ επικίνδυνες (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 57. Κοινός τετράνυχος
(http://nathistoc.bio.uci.edu/Other%20Arachnids/SpotMite5.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Τα προσβεβληµένα φύλλα παίρνουν καστανωπό χρωµατισµό
(Εικόνα 58 και 59) και αποξηραίνονται. Ελαφρές προσβολές προκαλούν µείωση στην
ανάπτυξη των βλαστών και κακή ωρίµανση των σταφυλιών και του ξύλου. Σοβαρές
προσβολές µπορεί να προκαλέσουν φυλλόπτωση µε αποτέλεσµα την ολοσχερή
απώλεια της παραγωγής. ∆ηµιουργεί ιστό που µπορεί να καλύψει την κάτω επιφάνεια
του φύλλου ή και ολόκληρη την κορυφή του βλαστού και τα σταφύλια (Ρούµπος,
2003).
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Εικόνα 58. Αρχική προσβολή σε φύλλο αµπελιού από κοινό τετράνυχο
(http://c.photoshelter.com/img-get/I0000I2hJvbcmZ8I/s)

Εικόνα 59. Προχωρηµένη προσβολή από κοινό τετράνυχο σε πρέµνο
(http://www.oardc.ohio-state.edu/grapeipm/images/redmitda.jpg)

Καταπολέµηση: Μόλις εµφανισθεί η προσβολή συνιστάται η εφαρµογή 2 ψεκασµών
σε διάστηµα 12-15 ηµερών µε κατάλληλο ακαρεοκτόνο. Σε περιοχές που ενδηµεί ο
τετράνυχος ή που σηµειώθηκε την προηγούµενη χρονιά προσβολή σε αµπέλια, οι
ψεκασµοί να γίνονται στις αρχές του καλοκαιριού. Ο κίνδυνος προσβολής υπάρχει
µέχρι τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται για την
καλή διαβροχή ζιζανίων και φυτών ξενιστών που υπάρχουν στα όρια των αµπελώνων
(Ρούµπος, 2003).
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4.1.2.2 Ακαρίαση (Calepitrimerus ή Phyllocoptes vitis)

Εικόνα 60. Παραµόρφωση φύλλων από προσβολή ακαρίασης
(http://www.ernestopauli.ch/Wein/Weinbau/Weinbau_Krauselmilbe.jpg)

Οι προσβεβληµένοι από το άκαρι βλαστοί εµφανίζουν έντονη βραχυγονάτωση που
µπορεί να συγχυσθεί και να αποδοθεί στην ίωση του µολυσµατικού εκφυλισµού.
Ζηµιές διαπιστώθηκαν σε αµπελώνες της χώρας µας 1960 (Ρούµπος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Την άνοιξη παρατηρείται στα προσβεβληµένα πρέµνα η
ανάπτυξη ασθενικών βλαστών που παρουσιάζουν έντονη βραχυγονάτωση. Στα
φύλλα, η διατροφή των ακάρεων προκαλεί παραµόρφωση του σχήµατος και ανώµαλη
ανάπτυξη του ελάσµατος (Εικόνα 60). Σε έντονη προσβολή µπορεί να παρατηρηθεί
ξήρανση των νεαρών πρέµνων και ανάπτυξη ταχυφυών βλαστών. Στις περισσότερες
όµως περιπτώσεις µε την άνοδο της θερµοκρασίας οι βλαστοί αναλαµβάνουν και
παρουσιάζουν κανονική ανάπτυξη από τη µέση και πάνω (Ρούµπος, 2003).
Καταπολέµηση: Η καταπολέµηση της ακαρίασης γίνεται στο στάδιο της διόγκωσης
των οφθαλµών και µέχρι οι βλαστοί να αποκτήσουν µήκος 8-10cm µε βρέξιµο θειάφι
ή θειάφι σε σκόνη ή µε κατάλληλα ακαρεοκτόνα (Ρούµπος, 2003).

4.1.3 Νηµατώδεις
Από τους νηµατώδεις, η διαπίστωση της ύπαρξης ορισµένων ειδών του γένους
Xiphinema που είναι φορείς ιώσεων του αµπελιού έχει µεγάλη σηµασία. Η
καταπολέµηση των ιολογικών ασθενειών του αµπελιού δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη χρησιµοποίηση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη των νηµατωδών φορέων (Ρούµπος, 2003).
Οι νηµατώδεις είναι σκωληκόµορφοι µικροοργανισµοί του εδάφους που τρέφονται µε
άλλους µικροοργανισµούς (βακτήρια, µύκητες κτλ.) ή από τα φυτά. Στο αµπέλι
προκαλούν άµεσες και έµµεσες ζηµιές. Άµεσες ζηµιές προκαλούν οι ενδοπαρασιτικοί
νηµατώδεις, του γένους Meloidogyne, που προσβάλλουν τις ρίζες των πρέµνων και
µειώνουν τη λειτουργικότητα τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τα προσβεβληµένα
πρέµνα να παρουσιάζουν καχεκτική ανάπτυξη και µειωµένη παραγωγή. Οι
νηµατώδεις του γένους Meloidogyne βρίσκονται σε αµµώδη και ελαφρά εδάφη στα
οποία προχωρούν σε µεγάλο βάθος και προκαλούν σοβαρές ζηµιές στα πρέµνα.
Έµµεσες ζηµιές προκαλούν οι εκτοπαρασιτικοί νηµατώδεις, του γένους Xiphinema
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(µε πιο γνωστό είδος το Xiphinema index) (Εικόνα 62), που µεταδίδουν τις
σπουδαιότερες ιώσεις του αµπελιού. Οι νηµατώδεις αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη
µετάδοση του ιού του Μολυσµατικού εκφυλισµού. Η παρουσία τους είναι επιβλαβής
ακόµη και όταν δεν µεταφέρουν τον ιό, γιατί η διατροφή τους στις άκρες των ριζών
προκαλεί τη διόγκωση τους και έτσι µειώνεται η λειτουργικότητα τους (Εικόνα 61).
Οι έρευνες για την ύπαρξη αντοχής στον Xiphinema index δεν έδωσαν θεαµατικά
αποτελέσµατα µέχρι σήµερα (Φυσαράκης, 2005).

Εικόνα 61. Ρίζες αµπελιού προσβεβληµένες από νηµατώδεις και πάνω τους οι κόκκινες µάζες
αυγών των νηµατωδών.
(http://www.ars.usda.gov/is/graphics/photos/apr06/d466-1i.jpg)

Εικόνα 62. Αριστερά υγιές ριζικό σύστηµα πρέµνου, δεξιά ριζικό σύστηµα προσβεβληµένο από
τον Xiphinema index.
(http://plpnemweb.ucdavis.edu/Nemaplex/images/G143S327.jpg)
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Καλλιεργητικά µέτρα αντιµετώπισης: Σε περίπτωση µόλυνσης του αµπελώνα από
τον νηµατώδη Xiphinema index και τον ιού του Μολυσµατικού εκφυλισµού,
συνιστάται η εκρίζωση των πρέµνων και η αποφυγή επαναφύτευσης νέου αµπελώνα
για τουλάχιστον 10 χρόνια. Για την αποφυγή ζηµιών από νηµατώδεις του γένους
Meloidogyne συνιστάται την προηγούµενη χρονιά από τη φύτευση του αµπελώνα
καλλιέργεια του εδάφους µε αγρωστώδη (βρώµη, κριθάρι) και η αποφυγή
καλλιέργειας φυλλοβόλων δέντρων για τουλάχιστον 4 χρόνια. Η πιο αποτελεσµατική
και µόνιµη λύση είναι η χρησιµοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών και υποκειµένων.
Ικανοποιητικό επίπεδο αντοχής στον Xiphinema index φαίνεται ότι έχουν αρκετά
υποκείµενα στην Καλιφόρνια (υβρίδια είδους Vitis rufotomentosa) και ορισµένα από
αυτά τα υποκείµενα ή και ποικιλίες έχουν ακόµη ανάλογη αντοχή στους νηµατώδεις
γένους Meloidogyne (υποκείµενα Harmony, Salt Greek, Dogridge και ποικιλίες
Thompson seedless κλπ). Πρωταρχικής σηµασίας θεωρείται η δηµιουργία νέων
ποικιλιών-υποκειµένων που θα έχουν αντοχή στους νηµατώδεις και θα διαθέτουν
παράλληλα όλες τις άλλες επιθυµητές ιδιότητες (Ρούµπος, 2003).
Χηµική καταπολέµηση: Η χηµική καταπολέµηση των νηµατωδών γίνεται µε
νηµατωδοκτόνα σκευάσµατα, τα οποία είναι συνήθως υγρά και δρουν στην αέρια
φάση τους. Η δράση και η αποτελεσµατικότητα τους εξαρτάται από τη θερµοκρασία
και την υγρασία του εδάφους, τις ιδιότητες του σκευάσµατος κτλ. Τα σκευάσµατα
που χρησιµοποιούνται σήµερα µπορούν να εφαρµοστούν και σε εγκατεστηµένους
αµπελώνες. Λόγω της µικρής όµως διεισδυτικότητας τους στο έδαφος, ένας αριθµός
νηµατώδων επιζεί και ο πληθυσµός τους αυξάνεται ξανά τα επόµενα χρόνια µετά την
εφαρµογή (Ρούµπος, 2003). Απουσία του ξενιστή οι νηµατώδεις χάνουν τη
µολυσµατική τους ικανότητα σε 4-6 µήνες και µετά από ένα χρόνο πεθαίνουν από
ασιτία. Έτσι, για να πετύχουµε ολική εξαφάνιση του ξενιστή (αµπελιού) πρέπει να
κάνουµε εφαρµογή ορµονικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate, 2.4 D, triclopur) κατά
προτίµηση στο φύλλωµα ή στην τοµή του κορµού αµέσως µετά τον τρυγητό και
επαναψεκάζουµε αυτά που δεν ξεράθηκαν (Φυσαράκης, 2005).

4.2 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
Το αµπέλι προσβάλλεται από διάφορες ασθένειες που προκαλούνται από µύκητες,
βακτήρια, ιούς ή από µη παρασιτικά αίτια. Προκαλούν αρκετές ζηµιές στο αµπέλι και
πρέπει να αντιµετωπίζονται κατάλληλα.
4.2.1 Μύκητες
Οι ζηµιές που σηµειώνονται κάθε χρόνο στην καλλιέργεια του αµπελιού από τις
µυκητολογικές ασθένειες είναι µεγαλύτερες σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ασθένειες
και τους εχθρούς του αµπελιού, µε ορισµένες µάλιστα να έχουν στο παρελθόν
καταστρεπτικό χαρακτήρα (π.χ. περονόσπορος, βοτρύτης). Σήµερα η κυκλοφορία
κατάλληλων µυκητοκτόνων σκευασµάτων µε θεραπευτικές ιδιότητες και η εφαρµογή
εντατικών προγραµµάτων καταπολέµησης, έχουν περιορίσει σηµαντικά τη σηµασία
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αυτών των ασθενειών. Γενικά, η καταπολέµηση του ωιδίου αποτελεί σήµερα τη
σπουδαιότερη φροντίδα των παραγωγών της χώρας µας. Ο περονόσπορος και ο
βοτρύτης µπορούν να απειλήσουν ορισµένες χρονιές που η συνθήκες είναι ευνοϊκές
(παρατεταµένες βροχοπτώσεις-αυξηµένη υγρασία). Συχνά παρατηρούνται σοβαρές
απώλειες από µύκητες που προσβάλουν το ξύλο του αµπελιού (π.χ. φόµοψη,
ευτυπίωση, ίσκα, µακρόφωµα).

4.2.1.1 Περονόσπορος (Plasmopara viticola)
Αποτελεί τη σπουδαιότερη µυκητολογική ασθένεια του αµπελιού και διαδεδοµένη
στις περισσότερες χώρες του κόσµου. ∆ιαπιστώθηκε στη Γαλλία το 1878 και στην
Ελλάδα εµφανίστηκε το 1881. Το 1900 σηµειώθηκε η πρώτη σοβαρή επιδηµία
περονοσπόρου στη χώρα µας στη χώρα µας που κατέστρεψε τα 2/3 της παραγωγής
(Παναγόπουλος, 1997).

Εικόνα 63. Χαρακτηριστικές κιτρινοπράσινες ελαιώδεις κηλίδες από προσβολή περονόσπορου
(http://www.agric.wa.gov.au/objtwr/imported_images/fn349_figure_1.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Μπορεί να προσβάλει όλα τα πράσινα αναπτυσσόµενα µέρη
του αµπελιού που έχουν ώριµα
λειτουργικά στοµάτια. Στα νεαρά φύλλα
εµφανίζονται κιτρινοπράσινες κηλίδες διαµέτρου 0,5-2,5 cm που δίνουν την
εντύπωση λαδιάς (ελαιώδεις κηλίδες) (Εικόνα 63). Συνήθως παρατηρούνται στην
περιφέρεια του ελάσµατος του φύλλου και όταν η προσβολή είναι έντονη µπορεί να
καταλάβουν ολόκληρη την επιφάνεια του φύλλου. Σε υγρό και θερµό καιρό
(ευνοϊκές συνθήκες για περονόσπορο) εµφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των κηλίδων
λευκό επίχρισµα που αποτελείται από τις καρποφορίες του µύκητα (Εικόνα 64).
Σταδιακά τα κύτταρα νεκρώνονται, η κηλίδα παίρνει καστανό χρώµα (Εικόνα 65)
και σχίζεται και τα φύλλα µπορεί να καρουλιάσουν και να πέσουν στο έδαφος. Το
καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, µπορεί να προσβάλει τα ώριµα φύλλα δίνοντας τους όψη
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µωσαϊκού, που οφείλεται στο σχηµατισµό πολλών πολυγωνικών κηλίδων
κιτρινοπράσινου ή καστανού χρώµατος κατά µήκος των κεντρικών νευρώσεων του
φύλλου. Όταν η ατµοσφαιρική υγρασία είναι υψηλή τότε είναι δυνατό να
παρατηρηθεί σχηµατισµός λευκής εξάνθησης στην κάτω επιφάνεια των φύλλων,
χωρίς να προηγηθεί ο σχηµατισµός κηλίδας. Στους βλαστούς χαρακτηριστικό της
προσβολής είναι η εµφάνιση καστανοµελανού χρωµατισµού στην προσβεβληµένη
επιφάνεια. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται τη χρονιά εγκατάσταση του νέου
αµπελώνα για την προστασία του νεαρού βλαστού που θα αποτελέσει τον κορµό του
πρέµνου. Προσβολή της βάσης του βλαστού οδηγεί σε στένωση της και ξήρανση
ολόκληρου του νεαρού πρέµνου το καλοκαίρι. Στις ώριµες κληµατίδες η προσβολή
εµφανίζεται µόνο στα γόνατα µε διόγκωση και σχίσιµο κατά µήκος των
προσβεβληµένων ιστών (Ρούµπος, 2003). Ανάλογα την ένταση της προσβολής
προκαλείται µερική ή ολική αποξήρανση του βότρυ (Παναγόπουλος, 1997). Στους
βότρεις η µόλυνση µπορεί να γίνει στα άνθη, τους ποδίσκους, στις πράσινες ράγες
(Εικόνα 66) και στον κεντρικό ή στους πλάγιους άξονες του βότρυ. Όταν η προσβολή
γίνει πριν την άνθηση, τα άνθη ατροφούν και πέφτουν. Κατά την άνθηση τα άνθη
µπορεί να προσβληθούν άµεσα ή έµµεσα, αφού έχει προηγηθεί µόλυνση του
ποδίσκου (Εικόνα 67). Από τη καρπόδεση µέχρι το γυάλισµα οι ράγες παραµένουν
ευαίσθητες στην προσβολή και όταν αυτή γίνει νωρίς (καρπόδεση), οι
προσβεβληµένες ράγες παίρνουν καστανοπράσινο χρωµατισµό, ζαρώνουν και
πέφτουν (Εικόνα 68). Όταν η προσβολή γίνει αργότερα (µέχρι και το γυάλισµα), η
προσβολή περιορίζεται στο εσωτερικό των ραγών, οι οποίες παίρνουν καστανό
χρωµατισµό, ζαρώνουν και πέφτουν (Εικόνα 69) (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 64. Λευκή εξάνθιση στην κάτω επιφάνεια του φύλλου από προσβολή περονόσπορου
(http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/aa-enfermedades/plasmopara-viticola-01.jpg)
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Εικόνα 65. Καστανές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια του φύλλου από προσβολή περονόσπορου.
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Plasmopara_viticola_000.jpg)

Εικόνα 66. Λευκή εξάνθιση περονόσπορου σε άγουρες ράγες
(http://grape.cas.psu.edu/Diseases/Downy%20Mildew/Downy%20Mildew%20grapes.jpg)

Εικόνα 67. Προσβολή περονόσπορου σε ταξιανθία
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/17.jpg)
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Εικόνα 68. Προσβολή περονόσπορου αµέσως µετά την καρπόδεση µε αποτέλεσµα οι ράγες να
σταφιδιάζουν και στη συνέχεια να πέφτουν κατά το γυάλισµα
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/16.jpg)

Εικόνα 69. Εµφάνιση κατά την ωρίµανση των συµπτωµάτων προσβολής από περονόσπορο, µε
σταφίδιασµα ραγών
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/19.jpg)

Καταπολέµηση: Για τη σωστή καταπολέµηση της ασθένειας θα πρέπει να
συνδυάζονται καλλιεργητικές και χηµικές µεθόδοι. Οι καλλιεργητικές φροντίδες
πρέπει να συντελούν στην καλή κυκλοφορία του αέρα στον αµπελώνα και στο
ταχύτερο στέγνωµα των φυτών από το νερό της βροχής και τη δροσιά (σωστή
κατεύθυνση γραµµών φύτευσης, κατάλληλο κλάδεµα, καταστροφή ζιζανίων, καλή
αποστράγγιση εδάφους). Η χηµική µέθοδος περιλαµβάνει ψεκασµούς µε
µυκητοκτόνα σκευάσµατα κατά του περονοσπόρου συνήθως όταν οι βλαστοί έχουν
µήκος 8-10cm, µετά από περίπου 10 µέρες, στο στάδιο του µούρου και λίγο µετά τη
γονιµοποίηση. Στους δύο πρώτους ψεκασµούς δε συνιστάται η χρήση χαλκούχων
σκευασµάτων γιατί καθυστερούν την ανάπτυξη της βλάστησης. Όπου εµφανίζεται
όψιµη προσβολή (το φθινόπωρο) συνιστάται ένας ψεκασµός µε βορδιγάλειο πολτό.
Σε περιοχές που δεν εµφανίζεται η ασθένεια συνιστάται ένας ψεκασµός ασφαλείας
στο στάδιο του µούρου. Ο αριθµός των επεµβάσεων εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες και την ύπαρξη µολύσµατος (Ρούµπος, 2003).
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4.2.1.2 Ωίδιο (Uncinula necator)
Είναι η πιο σοβαρή ασθένεια, µετά τον περονόσπορο και η οποία είναι
διαδεδοµένη σε όλες τις περιοχές του κόσµου (Παναγόπουλος, 1997). Αποτελεί
κάθε χρόνο τη σπουδαιότερη απειλή της αµπελοκαλλιέργειας επειδή ο µύκητας
αναπτύσσεται κάτω από συνθήκες περιορισµένης υγρασίας. Η προσβολή του
συντελεί στη µείωση της βλάστησης και της παραγωγής του πρέµνου και στην
υποβάθµιση της ποιότητας των σταφυλιών. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε το 1845 και
εξαπλώθηκε γρήγορα (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 70. Χαρακτηριστική λευκή-τεφρόλευκη εξάνθιση από προσβολή ωιδίου στην πάνω επιφάνεια
του φύλλου
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/31.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Τα συµπτώµατα στα φύλλα εµφανίζονται µε τη µορφή
λευκού ή τεφρόλευκου επιχρίσµατος που έχει τη µορφή σκόνης και αποτελείται από
τις µυκηλιακές υφές και τις καρποφορίες του µύκητα (Εικόνα 70). Συχνά
παρατηρούνται κηλίδες διαµέτρου 1cm περίπου, χρώµατος ανοικτού πράσινου ή
υποκίτρινου που µοιάζουν µε αυτές του περονόσπορου (Εικόνα 71). ∆ιακρίνονται
όµως εύκολα από αυτές , γιατί στην κάτω επιφάνεια τους σχηµατίζεται απλά µια
ελαφριά εξάνθιση και όχι η χιονώδης λευκή εξάνθιση του περονόσπορου (Ρούµπος,
2003). Η προσβολή µπορεί να επεκταθεί και να καλύψει σχεδόν όλη την επιφάνεια
του ελάσµατος των φύλλων (Παναγόπουλος, 1997). Τα προσβεβληµένα φύλλα
παρουσιάζουν υπερεγέρσεις και κυµατισµό του ελάσµατος (Εικόνα 72). Στους
βλαστούς εµφανίζονται καστανοµελανές ασαφείς κηλίδες περίπου ενός εκατοστού.
Πολλές φορές αυτές συνενώνονται και καλύπτουν µεγάλο µέρος της επιφάνειας του
βλαστού. Οι κηλίδες αυτές είναι αργότερα ευδιάκριτες στις ώριµες, ξυλοποιηµένες
κληµατίδες µε τη µορφή σκούρων καστανών µεταχρωµατισµών (Εικόνα 73). Όταν η
προσβολή σηµειωθεί λίγο πριν ή λίγο µετά την άνθηση, µπορεί να οδηγήσει σε
µείωση της καρπόδεσης και γενικότερα της παραγωγής. Λίγο µετά την καρπόδεση οι
προσβεβληµένες ράγες καλύπτονται από τεφρόλευκη εξάνθιση, µαραίνονται και
πέφτουν (Εικόνα 74). Κατά το µέγεθος µπιζελιού των ραγών, η προσβολή οδηγεί στη
νέκρωση των επιδερµικών τους κυττάρων, τα οποία σταµατούν να αυξάνουν ενώ η
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σάρκα συνεχίζει την αύξηση της µε αποτέλεσµα το σχίσιµο των ραγών (Εικόνα 75).
Η προσβολή αυτή είναι και η σοβαρότερη γιατί συνήθως ακολουθείται από
προσβολές βοτρύτη κυρίως. Στη Σουλτανίνα η προσβολή των σταφυλιών στην
ωρίµανση έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση ερυθρόχροων κηλίδων στην επιφάνεια
των ραγών (Εικόνα 76). Οι ράγες παραµένουν ευαίσθητες µέχρι η περιεκτικότητα
τους σε σάκχαρα να φτάσει το 8% (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 71. Κιτρινοπράσινες κηλίδες σε φύλλο αµπελιού από προσβολή ωιδίου, που µοιάζουν µε αυτές
του περονόσπορου
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/28.jpg)

Εικόνα 72. Νεαρά φύλλα που παρουσιάζουν κυµατισµό του ελάσµατος από προσβολή ωιδίου
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/25.jpg)
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Εικόνα 73. Καστανές κηλίδες σε ξυλοποιηµένη κληµατίδα προσβεβληµένη από ωίδιο
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/21.jpg)

Εικόνα 74. Τεφρόλευκη εξάνθιση ωιδίου πάνω σε άγουρες ράγες στο στάδιο µετά την καρπόδεση
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/37.jpg)

Εικόνα 75. Προσβολή ωιδίου κατά το µέγεθος µπιζελιού που οδηγεί και σε σχίσιµο των ραγών
(http://www.srpv-midipyrenees.com/pages2007/surv_sanit/contenu/organismes_nuisibles_et_lutte_obligatoire/images_nuisibl
es/uncinula_necator_2.jpg)
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Εικόνα 76. Εµφάνιση κατά την ωρίµανση ερυθρόχροων κηλίδων από προσβολή ωιδίου
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/39.jpg)

Καταπολέµηση: Κάθε χρόνο απαιτείται η διενέργεια 2-7 ψεκασµών καταπολέµησης
ανάλογα µε την αµπελουργική περιοχή. Προσβεβληµένοι βλαστοί και φύλλα θα
πρέπει να αφαιρούνται και να καταστρέφονται (Ρούµπος, 2003). Η πρόληψη της
ασθένειας είναι η καλύτερη µέθοδος αντιµετώπισης της. Τα θειάφι είναι οικονοµικό
και πολύ αποτελεσµατικό εφόσον εφαρµοστεί πριν την εγκατάσταση του µύκητα.
Χρησιµοποιούνται ακόµη ωιδιοκτόνα σκευάσµατα επαφής ή διασυστηµατικά.
Ενδεικτικά οι εφαρµογές πρέπει να γίνονται στο στάδιο του 3ου φύλλου, κατά την
άνθηση, µετά την καρπόδεση και στη συνέχεια κάθε 15-20 µέρες (ανάλογα µε την
ένταση της προσβολής) µέχρι το γυάλισµα. Πρέπει να σηµειωθεί ότι εφόσον οι
θερµοκρασίες είναι χαµηλές κατά την πρώτη επέµβαση είναι καλύτερα µα µη
χρησιµοποιείται θείο, επειδή επιδρά καλύτερα σε θερµοκρασίες περίπου 25ο C (2528ο C), δεν είναι αποτελεσµατικό κάτω από 18ο C και προκαλεί εγκαύµατα σε
θερµοκρασίες πάνω από 30ο C. Όταν οι θερµοκρασίες είναι υψηλές τα θειαφίσµατα
να γίνονται νωρίς το πρωί ή καλύτερα τα βράδυ (Ρούµπος, 2003). Αναφέρεται ότι για
την αποφυγή ανθεκτικότητας στης τριαζόλες συνιστώνται δύο επεµβάσεις, στην
καρπόδεση και στο κλείσιµο του σταφυλιού. Ακόµη η εφαρµογή βρέξιµου θείου 0,81% κατά το φούσκωµα των οφθαλµών συντελεί στην αντιµετώπιση του ωιδίου και
των ακαραίων (Ρούµπος, 2003).

4.2.1.3 Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Ο βοτρύτης (ή τεφρά σήψη) έχει παγκόσµια εξάπλωση . Ο µύκητας αναπτύσσεται
επί υγιών, γερασµένων, εξασθενηµένων ή νεκρών φυτικών ιστών. Στο αµπέλι
προσβάλει όλα τα πράσινα υπέργεια µέρη του πρέµνου και προκαλεί τις
σηµαντικότερες ζηµιές στα σταφύλια, λίγο πριν και µετά τη συγκοµιδή
(Παναγόπουλος, 1997).
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Εικόνα 77. Προσβολή βοτρύτη σε σταφύλι
(http://fineswisswine.ch/images/stories/fsw_images/botrytis_009.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Στα φύλλα παρατηρούνται κυκλικές ή ακανόνιστες κηλίδες
στην περιφέρεια του ελάσµατος, που ξηραίνονται γρήγορα και παίρνουν καστανό
χρωµατισµό (Εικόνα 78). Αν η υγρασία είναι υψηλή ο µύκητας µπορεί να προσβάλει
και τους νεαρούς βλαστούς, ξεκινώντας από την κορυφή τους (Εικόνα 79). Μερικές
φορές παρατηρείται την άνοιξη προσβολή της βάσης των βλαστών µε αποτέλεσµα να
κάµπτονται και να κρέµονται. Λίγο πριν, κατά την άνθηση ή και λίγο αργότερα
µπορεί να παρατηρηθεί νέκρωση σε τµήµατα των ταξιανθιών, που όταν η υγρασία
είναι πολύ υψηλή προσβάλλονται ολόκληρες οι ταξιανθίες, ξηραίνονται και παίρνουν
καστανό χρωµατισµό. Η πιο συχνή και σηµαντική προσβολή που προκαλεί είναι η
σήψη των σταφυλιών στην ωρίµανση. Οι προσβεβληµένες ράγες (στις λευκές
ποικιλίες) παίρνουν καστανό χρωµατισµό και µε υγρό καιρό καλύπτονται από
επίχρισµα τεφρού (γκρίζου) χρώµατος, που καλύπτεται από τις καρποφορίες του
µύκητα (Εικόνα 77) (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 78. Κηλίδα από προσβολή βοτρύτη στην περιφέρεια του ελάσµατος που έχει ξεραθεί
προοδευτικά
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/48.jpg)
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Εικόνα 79. Προσβολή νεαρού βλαστού από βοτρύτη και ξήρανση της κορυφής του
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/47.jpg)

Καταπολέµηση: Σε υγρές περιοχές που εµφανίζονται συχνά προσβολές από βοτρύτη
στα σταφύλια συνιστώνται κατά την άνοιξη τρείς ψεκασµοί: κατά την πλήρη άνθηση
(60-70%), αµέσως µετά την άνθηση και πριν την αύξηση των ραγών. Μετά την
έναρξη της ωρίµανσης συνιστάται τουλάχιστον ένας ψεκασµός ο οποίος µπορεί να
επαναληφθεί 1-2 εβδοµάδες πριν τη συγκοµιδή (ειδικά σε οψίµιση παραγωγής). Όταν
χρησιµοποιούνται διασυστηµατικά βοτρυδιοκτόνα, την άνοιξη ο πρώτος ψεκασµός
πρέπει να γίνεται λίγο πριν την άνθηση και να επαναλαµβάνονται ψεκασµοί σε
διαστήµατα 14 ηµερών. Τα διασυστηµατικά και τα σκευάσµατα ειδικής δράσεως
κατά του βοτρύτη θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε εναλλαγή ψεκασµών ή σε
µίγµατα µε τα οργανικά σκευάσµατα, για την αποφυγή ανθεκτικότητας του µύκητα.
Ακόµη θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για την αποφυγή πληγών στις ράγες
(καταπολέµηση ευδεµίδας-ωιδίου, προσεκτικοί χειρισµοί σταφυλιών κατά τις
καλλιεργητικές εργασίες και την συγκοµιδή), για τον καλό αερισµό των σταφυλιών
(κατάλληλο κλάδεµα και ξεφύλλισµα) και όχι υπερβολική αζωτούχος λίπανση
(Παναγόπουλος, 1997). Να αποφεύγεται η εγκατάσταση αµπελώνων σε κλειστές
περιοχές µε κακό αερισµό (Ρούµπος, 2003).

4.2.1.4 Ευτυπίωση (Eutypa lata και Libertella blepharis)
Η ευτυπίωση προκαλεί νέκρωση βραχιόνων, κεφαλών ή ακόµη και ολόκληρων
πρέµνων. Η Σουλτανίνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ασθένεια. Για πολλά χρόνια
τα συµπτώµατα της συγχέονταν µε αυτά της φόµοψης (Ρούµπος, 2003).
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Εικόνα 80. Ευτυπίωση σε κορµό πρέµνου
(http://www.wynboer.co.za/imagesart/1203eutypa3.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Ο µύκητας προκαλεί τη δηµιουργία ελκών στους κορµούς
και τους βραχίονες των πρέµνων, τα οποία αναπτύσσονται γύρω από παλιές τοµές
κλαδέµατος και γίνονται εύκολα ορατά µε την αφαίρεση του φλοιού. Αναπτύσσονται
γρήγορα κατά µήκος, που µπορεί να είναι αρκετά µεγάλο και να καταλαµβάνει µια
λωρίδα κατά µήκος του κορµού µέχρι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Σε
εγκάρσια τοµή η νέκρωση έχει σχήµα V (Εικόνα 80) στα αρχικά στάδια της
προσβολής αλλά στη συνέχεια επεκτείνεται και καταλαµβάνει τα µεγαλύτερο µέρος
της τοµής (Εικόνα 81). Ο καστανός µεταχρωµατισµός του ξύλου γίνεται πιο εµφανής
σε τοµή κατά µήκος (Εικόνα 83). Η ξήρανση των κληµατίδων, κεφαλών και
βραχιόνων πραγµατοποιείται συνήθως το χειµώνα. Την άνοιξη παρατηρείται ότι ένας
αριθµός κεφαλών και κληµατίδων δεν βλάστησε καθόλου και αυτές που βλάστησαν
δίνουν ασθενικούς µε µικρά µεσογονάτια βλαστούς και µε µικρά χλωρωτικά,
παραµορφωµένα φύλλα (Εικόνα 82). Η καλύτερη περίοδος για τη διάγνωση της
ασθένειας είναι όταν οι υγιείς βλαστοί έχουν 25-60 cm µήκος. Σταδιακά η νέκρωση
προχωράει στους και στις γειτονικές κεφαλές και βραχίονες. Συχνά στη βάση των
προσβεβληµένων νεκρών πρέµνων ή των νεκρών τµηµάτων τους, αναπτύσσονται
ζωηροί βλαστοί που όµως παρουσιάζουν συµπτώµατα τα επόµενα χρόνια. Οι
αδύναµοι βλαστοί που αναπτύσσονται από τις προσβεβληµένες κεφαλές παράγουν
ταξιανθίες που αρχικά παρουσιάζουν αραιορραγία και ανισοραγία και όταν
προχωρήσει η προσβολή ξηραίνονται. Η ασθένεια εµφανίζεται συχνότερα σε παλιούς
αµπελώνες που γίνονται µεγάλες τοµές κλαδέµατος (Ρούµπος, 2003).
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Εικόνα 81. ∆ιάφορα στάδια προσβολής ευτυπίωσης
(http://4.bp.blogspot.com/_pWkf4Y1AFZg/SgxOFb6U48I/AAAAAAAAAUo/W0oY4ueF_ms/s400/3.
bmp)

Εικόνα 82. Προσβεβληµένο πρέµνο από ευτυπίωση µε ανάπτυξη χλωρωτικών καχεκτικών βλαστών
(http://www.bitkisagligi.net/Bag/bagresim/Eutypa_lata-4.jpg)

Εικόνα 83. Ευτυπίωση σε κατά µήκος τοµή κορµού πρέµνου
(http://www.plantprotection.hu/modulok/gorog/grapes/grape_images/eutypa.JPG)

Καταπολέµηση: Συνιστάται η αφαίρεση και το κάψιµο των προσβεβληµένων
κεφαλών, βραχιόνων και κορµών την άνοιξη µε ξηρό καιρό. Η αφαίρεση του
προσβεβληµένου τµήµατος θα πρέπει να γίνεται µε διαδοχικά κοψίµατα µέχρι να
εµφανιστεί υγιές ξύλο (χωρίς µεταχρωµατισµό). Οι υγιείς τοµές πρέπει να
προστατεύονται από νέες µολύνσεις µε κάποιο προστατευτικό πληγών ή κατάλληλο
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µυκητοκτόνο. Αν η προσβολή έχει προχωρήσει µε αποτέλεσµα να έχει ξεραθεί
ολόκληρο το πρέµνο, τότε αφαιρείται εξολοκλήρου. Τα κλάδεµα πρέπει να γίνεται
όταν υπάρχει περιορισµένη ποσότητα µολύσµατος στον αέρα. Αµέσως µετά το
κλάδεµα συνιστάται η επάλειψη των τοµών µε διάλυµα benomyl 1.2% µε τη χρήση
πινέλου ή επινώτιου ψεκαστήρα (Ρούµπος, 2003).

4.2.1.5 Φόµοψη (Phomopsis viticola)

Εικόνα 84. Προσβολή κληµατίδας από φόµοψη µε εµφάνιση µελανών στιγµάτων
(http://www.forestryimages.org/images/384x256/1495106.jpg)

Είναι σηµαντική ασθένεια του αµπελιού και µπορεί να προκαλέσει σηµαντικές
ζηµιές όταν προσβάλει τον αµπελώνα. Προκαλεί κυρίως νέκρωση κεφαλών και
βραχιόνων. Παρατηρήθηκε πρώτη φορά στη χώρα µας το 1963. Στην Κρήτη είναι
πολύ διαδεδοµένη και αποτελεί σοβαρό πρόβληµα (Παναγόπουλος, 1997). Η
ασθένεια µπορεί να προσβάλλει ακόµη τους ετήσιους βλαστούς, τα φύλλα και τους
βότρεις (Ρούµπος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Τα σοβαρότερα συµπτώµατα παρατηρούνται στους
βλαστούς, όπου την άνοιξη στα κατώτερα 5-6 µεσογονάτια εµφανίζονται µικρές
καστανοµελανές, ελλειπτικές, διαρρηγνυόµενες νεκρωτικές κηλίδες που συχνά
συνενώνονται και δηµιουργούν ακανόνιστες, µελανές νεκρωτικές επιφάνειες που
µπορεί να περιβάλλουν το βλαστό (Εικόνα 85). Ανάλογες κηλίδες µπορεί να
εµφανιστούν στους µίσχους των φύλλων ή στη ράχη των βοτρύων. Στο σηµείο της
πρόσφυσης του βλαστού µε το πρέµνο µπορεί να παρατηρηθεί σύσφιξη του βλαστού.
Οι βλαστοί γίνονται χλωρωτικοί και µπορεί να ξεραθούν. Στα φύλλα εµφανίζονται
µικρές, γωνιώδεις κηλίδες µε ανοικτό πράσινο χρωµατισµό (Εικόνα 86) που στη
συνέχεια γίνεται καστανοµελανός. Η παρουσία πολλών κηλίδων µπορεί να οδηγήσει
στη νέκρωση τµηµάτων στην επιφάνεια του φύλλου ή στην παραµόρφωση του
σχήµατος τους. Ο µύκητας µπορεί να προσβάλει και τις ράγες, οι οποίες αποσπώνται
εύκολα µετά από τον ποδίσκο τους. Στην επιφάνεια των προσβεβληµένων
κληµατίδων και ραγών (Εικόνα 87) σχηµατίζονται συχνά οι καρποφορίες του µύκητα
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µε τη µορφή πολύ µικρών µελανών στιγµάτων, µε λευκό χρωµατισµό στο φλοιό των
κληµατίδων (Εικόνα 84) (Ρούµπος, 2003). Οι προσβεβληµένες κληµατίδες και
κεφαλές νεκρώνονται και οι οφθαλµοί δεν εκπτύσσονται το επόµενο έτος
(Παναγόπουλος, 1997).

Εικόνα 85. Μελανές και καστανές νεκρωτικές κηλίδες σε βλαστό από προσβολή φόµοψης.
(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/43/0000090843/45/imge02a06e1zik3zj.jpeg)

Εικόνα 86. Μικρές χλωρωτικές κηλίδες σε φύλλο λόγω προσβολής από φόµοψη
(http://ucanr.org/blogs/Raisinramblings/blogfiles/1511.jpg)
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Εικόνα 87. Προσβολή σταφυλιού από φόµοψη
(http://www.canr.msu.edu/vanburen/phomfrt2.jpg)

Καταπολέµηση: Για την καταπολέµηση της πρέπει οι καλλιεργητικές φροντίδες να
συντελούν στον καλό αερισµό του αµπελώνα. Κατά το κλάδεµα να αφαιρούνται τα
προσβεβληµένα τµήµατα (κληµατίδες, κεφαλές, βραχίονες) και να καίγονται
(Ρούµπος, 2003). Κατά το χλωρό κλάδεµα να αφαιρούνται οι βλαστοί που
παρουσιάζουν προσβολές. Συνιστώνται τρείς ψεκασµοί, ο πρώτος όταν η νέα
βλάστηση έχει 2-5 cm µήκος, ο δεύτερος στα 8-12 cm και ο τρίτος στα 20-25 cm
(Παναγόπουλος, 1997). Κατά τον Ρούµπο, οι ψεκασµοί πρέπει να γίνονται ως εξής: ο
πρώτος κατά την έκπτυξη των οφθαλµών, ο δεύτερος στο στάδιο του πρώτου φύλλου
και ο τρίτος στα 2-3 φύλλα (Ρούµπος, 2003). Ακόµη συνιστάται η απολύµανση των
εργαλείων κλαδέµατος µε εµβάπτιση σε διάλυµα φορµόλης 2% και το
πολλαπλασιαστικό υλικό του αµπελιού να είναι υγιές (πιστοποιηµένο)
(Παναγόπουλος, 1997).

4.2.1.6. Ίσκα (Fomitiporia punctata, Phellinus inguiarius, Stereum
hirsutum)
Είναι πολύ διαδεδοµένη σε όλο τον κόσµο και εµφανίζεται κυρίως σε πρέµνα
ηλικίας άνω των 10 ετών. Οδηγεί στη σταδιακή αποξήρανση των βραχιόνων και στην
αποπληξία (Παναγόπουλος, 1997). Τα προσβεβληµένα πρέµνα εµφανίζονται
διάσπαρτα στον αµπελώνα το καλοκαίρι. Σπάνια εµφανίζεται σε νεαρούς αµπελώνες
(Ρούµπος, 2003).
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Εικόνα 88. Ίσκα σε κορµό πρέµνου σε εγκάρσια τοµή
(http://www.edenresearch.com/images/photos/esca.jpg)

Συµπτώµατα: Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται στα κατώτερα φύλλα των
κληµατίδων τα οποία παρουσιάζουν περιφερειακή χλώρωση που καταλήγει σε
ξήρανση. Στα µεσονεύρια διαστήµατα εµφανίζονται χλωρωτικές και καστανές
κηλίδες µε ακανόνιστο σχήµα και στη συνέχεια νεκρώνονται, ενώνονται και
καλύπτουν σχεδόν όλο το µεσονεύριο διάστηµα (Εικόνα 89). Παραµένει µόνο µια
πράσινη λωρίδα κατά µήκος των κύριων νευρώσεων. Ακολουθεί η ξήρανση των
κορυφών των βλαστών και των σταφυλιών και ακόµη µπορεί να παρατηρηθεί
ξήρανση κεφαλών ή βραχιόνων (Εικόνα 91). Τα προσβεβληµένα πρέµνα δεν
ξηραίνονται αµέσως αλλά µπορεί να βλαστάνουν για αρκετά χρόνια ακόµη, µέχρι να
ξεραθούν τελείως. Εκτός από τη βραδεία αποξήρανση που περιγράφηκε, η ασθένεια
εµφανίζεται και µε τη µορφή αποπληξίας. Μέσα σε λίγες µέρες αποξηραίνονται τα
φύλλα (από την κορυφή των βλαστών), τα σταφύλια και οι βλαστοί. Σε εγκάρσια ή
κατά µήκος τοµή του κορµού παρατηρείται σήψη του ξύλου (Εικόνα 88), το οποίο
είναι µαλακό, εύθρυπτο, σπογγώδες και έχει κιτρινόλευκο χρώµα. Ασφαλές κριτήριο
διάγνωσης της ασθένειας αποτελεί η εµφάνιση µικροσκοπικών µελανών κηλίδων
στην επιφάνεια των ραγών (Εικόνα 90) (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 89. Χλωρωτικές και καστανές κηλίδες ακανόνιστου σχήµατος από προσβολή ίσκας
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/90.jpg)
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Εικόνα 90. Συµπτώµατα προσβολής ίσκας σε σταφύλι
(http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/351-206.jpg)

Εικόνα 91. Συµπτώµατα ίσκας σε βραχίονα σε εγκάρσια τοµή
(http://www.agf.gov.bc.ca/cropprot/grapeipm/images/esca3.jpg)

Καταπολέµηση: Συνιστάται η εκρίζωση και το κάψιµο των προσβεβληµένων
πρέµνων, η καταστροφή των βασιδιοκαρπίων και η αποφυγή της χρησιµοποίησης
τµηµάτων των πρέµνων (µοσχεύµατα, εµβόλια, καταβολάδες) που µπορεί να έχουν
µολυνθεί, αλλά δεν έχουν εµφανίσει συµπτώµατα. Σε ορισµένες περιοχές της χώρας
µας οι παραγωγοί σχίζουν κατά µήκος τον κορµό του προσβεβληµένου πρέµνου και
τοποθετούν πέτρες στη σχισµή για να µείνει ανοιχτή. Η έκθεση του µύκητα στον
αέρα επιβραδύνει την ανάπτυξη του και έτσι παρατείνεται η ζωή των πρέµνων
(Ρούµπος, 2003). Ακόµη πρέπει να γίνεται απολύµανση των µεγάλων τοµών
κλαδέµατος (Παναγόπουλος, 1997).

4.2.2

Βακτήρια

Οι βακτηριολογικές ασθένειες που προσβάλουν το αµπέλι είναι λίγες και δεν
έχουν ιδιαίτερα µεγάλη οικονοµική σηµασία. Από αυτές, ο καρκίνος µπορεί να
προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στα φυτώρια, το τσιλίκ µαράζι σε ηλικιωµένους
αµπελώνες και η όξινη σήψη, που θεωρείται η σηµαντικότερη και πιο καταστρεπτική,
µπορεί να µειώσει την παραγωγή µέχρι και 30% κατά την ωρίµανση. Οι ζηµιές από
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την τελευταία αυξάνονται συνεχώς λόγω της απόδοσης των συµπτωµάτων που
προκαλεί στο βοτρύτη (Ρούµπος, 2003).

4.2.2.1 Όξινη σήψη (sour rot)

Εικόνα 92. Όξινη σήψη σταφυλιού
(http://sites.ext.vt.edu/newsletter-archive/viticulture/06march/figure4.jpg)

Εµφανίζεται κατά την ωρίµανση των σταφυλιών, όταν το ποσοστό σακχάρων τους
φτάσει περίπου το 10%. Τα σταφύλια γίνονται πιο ευαίσθητα όσο πλησιάζει η
συγκοµιδή (Ρούµπος, 2003).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Η σήψη αρχίζει από κάποια πληγή στη ράγα και επεκτείνεται
γρήγορα στο υπόλοιπο σταφύλι. Από τις προσβεβληµένες ράγες ρέει υγρό που
έρχεται σε επαφή µε τις υπόλοιπες και επεκτείνεται η προσβολή. Χαρακτηριστική
είναι η οσµή ξυδιού που αναδύεται από τα προσβεβληµένα τµήµατα. Οι
προσβεβληµένες ράγες γίνονται υδαρείς, καστανές (Εικόνα 92) και η επιδερµίδα τους
αποκολλάται εύκολα µε µικρή πίεση. Σε προχωρηµένο στάδιο προσβολής οι ράγες
αποκολλούνται εύκολα από τον ποδίσκο και πέφτουν (Ρούµπος, 2003).
Καταπολέµηση: Βασική προϋπόθεση για την αντιµετώπιση της είναι η αποφυγή
δηµιουργία πληγών στις ράγες, γι’ αυτό και η καταπολέµηση του ωιδίου και της
ευδεµίδας θα πρέπει να γίνεται µε µεγάλη επιµέλεια. Σε περίπτωση που εµφανιστεί
όξινη σήψη στον αµπελώνα συνιστάται ο ψεκασµός µε κατάλληλο εντοµοκτόνο σε
συνδυασµό µε χαλκούχο σκεύασµα (Ρούµπος, 2003).

4.2.3

Ιοί

Στο αµπέλι είναι γνωστές πάνω από 30 ιολογικές ασθένειες, αλλά µόνο σε 20
έχουν αποµονωθεί και χαρακτηριστεί οι παθογόνοι ιοί. Τις µεγαλύτερες ζηµιές στο
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αµπέλι προκαλούν ιοί όπως ο µολυσµατικός εκφυλισµός και το καρούλιασµα των
φύλλων, οι οποίες έχουν και παγκόσµια εξάπλωση (Παναγόπουλος, 1997).
4.2.3.1 Μολυσµατικός εκφυλισµός αµπελιού (grape fan leaf virus)

Εικόνα 93. Συµπτώµατα µολυσµατικού εκφυλισµού σε φύλλα αµπελιού
(http://image3.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/GFLV_foliar_5745_small.jpg)

Είναι ευρύτατα διαδεδοµένη ασθένεια στις περισσότερες χώρες που καλλιεργείται
το αµπέλι και προκαλεί σηµαντικές ζηµιές. Τα προσβεβληµένα πρέµνα παρουσιάζουν
συνεχή µείωση της παραγωγικότητας τους µέχρι σχεδόν την πλήρη ακαρπία και σε
ορισµένες περιπτώσεις ξήρανση. Η ποιότητα των σταφυλιών είναι χαµηλή λόγω της
ραγόπτωσης και της ανισοραγίας που προκαλεί. Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε για
πρώτη φορά το 1948 και σήµερα είναι διαδεδοµένη σε όλες τις περιοχές της χώρας
µας (Παναγόπουλος, 1997).
Συµπτώµατα / Ζηµιές: Τα προσβεβληµένα πρέµνα παρουσιάζουν µικρότερη
ανάπτυξη βλάστησης και ριζικού συστήµατος από τα υγιή, µειωµένη
παραγωγικότητα και µικρότερη διάρκεια ζωής. Τα συµπτώµατα ποικίλουν ανάλογα
µε την φυλή και την ένταση του ιού. Κυρίως τα συµπτώµατα που παρατηρούνται
είναι διπλοί κόµβοι, βραχυγονάτωση, διχάλωση και δεσµίωση (πεπλάτυνση) βλαστών
και στη συνέχεια κληµατίδων. Επίσης σχηµατίζονται περισσότεροι πλάγιοι βλαστοί
και το πρέµνο αποκτά τη µορφή θάµνου. Τα συµπτώµατα όµως αυτά µπορεί να
συγχυσθούν και µε άλλες ιώσεις ή αιτίες. Στα φύλλα εµφανίζονται παραµορφώσεις
όπως η ακανόνιστη διάταξη των νεύρων του ελάσµατος (φύλλα που µοιάζουν µε
βεντάλια-ριπίδιο), η ασυµµετρία του ελάσµατος, µείωση του µεγέθους, σχηµατισµός
φύλλων µε περισσότερους και οξύτερους οδόντες, βαθύτερες εγκολπώσεις και
εµφάνιση διαφόρων σχεδίων ποικιλόχλωρωσης (Εικόνα 93). Οι ασθένειες που
οφείλονται στις φυλές του ιού του κίτρινου µωσαϊκού και του περινεύριου
µεταχρωµατισµού παρουσιάζουν συνήθως ελαφρά παραµόρφωση φύλλων, που
εµφανίζουν όµως ποικιλία κίτρινων µεταχρωµατισµών (κίτρινο µωσαϊκό) και
κιτρίνισµα που εντοπίζεται σε στενή ζώνη των ιστών του ελάσµατος και κατά µήκος
των νευρώσεων (περινεύριος µεταχρωµατισµός) και εµφανίζονται στη χρόνια φάση
της ασθένειας. Τα πρωτογενή συµπτώµατα (µόλυνση υγιών φυτών-οξεία φάση) είναι
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διαφορετικά και παρατηρείται η εµφάνιση χλωρωτικών δακτυλίων ή ακανόνιστων
χλωρωτικών γραµµών ή κηλίδων. Ο αριθµός των σταφυλιών είναι µικρότερος καθώς
και το µέγεθός τους, από εκείνα των υγιών πρέµνων. Συχνά οι ράγες πέφτουν και ή
παραµένουν µικρές και τα σταφύλια παρουσιάζουν ανισοραγία. Τα συµπτώµατα που
παρουσιάζονται και στα σταφύλια µπορεί να συγχυσθούν µε άλλα αίτια.
(Παναγόπουλος, 1997).
Καταπολέµηση: Συνιστάται η χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
(πιστοποιηµένο), αγρανάπαυση 10 ετών του µολυσµένου εδάφους πριν την
εγκατάσταση αµπελώνα ή αποµάκρυνση από το έδαφος και κάψιµο όλων των ριζών
και επιµελής απολύµανση µε κατάλληλο νηµατωδοκτόνο, χρησιµοποίηση ανθεκτικών
υποκειµένων/ποικιλιών (Παναγόπουλος, 1997).

4.2.4 Μη παρασιτικές ασθένειες
Οι µη παρασιτικές ασθένειες είναι φυσιολογικές ασθένειες που παρουσιάζουν τα
φυτά λόγω ελλείψεων (τροφοπενίες) ή διαταραχή της σχέσης µεταξύ ορισµένων
θρεπτικών στοιχείων, λόγω τοξικότητας στοιχείων ή φυτοφαρµάκων και άλλα αίτια
που προκαλούνται από κλιµατικούς παράγοντες και ακραία καιρικά φαινόµενα.
Στην κατηγορία αυτή ανήκει η σοβαρή φυσιολογική ασθένεια «ξήρανση ράχης» που
µπορεί να µειώσει την παραγωγή µέχρι και 90%, ακολουθεί η έλλειψη σιδήρου και µε
τη σειρά τους οι υπόλοιπες τροφοπενίες που έχουν παρατηρηθείς τη χώρα µας. Όσον
αφορά τις τροφοπενίες, θα αναφερθούµε µόνο στη θεραπεία τους αφού τα
συµπτώµατα που προκαλούν και οι συνθήκες που τις ευνοούν περιγράφηκαν στο
κεφάλαιο της λίπανσης. Ακόµη αναφέρονται οι τοξικότητες στοιχείων όπως το
χλώριο, µαγγάνιο, φθόριο καθώς και αυτές που προκαλούνται από
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και οι φυσιολογικές ανωµαλίες (ανθόρροιαανισοραγία-µικροραγία) και ζηµιές όπως ηλιακά εγκαύµατα, µάρανση, ζηµιές από
κεραυνό, χαλάζι ή παγετό. Εκτός από την «ξήρανση ράχης» όλα τα συµπτώµατα
τροφοπενιών ή έλλειψης στοιχείων παρουσιάζονται σε εικόνες στο κεφάλαιο της
λίπανσης.

4.2.4.1 Ξήρανση ράχης (stem atrophy)
Εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονα ορισµένες χρόνιές ανάλογα µε την πορεία των
κλιµατικών συνθηκών και προκαλεί σοβαρές ζηµιές και η εµφάνιση της εξαρτάται
ακόµη από την ποικιλία, το υποκείµενο, τη λίπανση κλπ. Μεγάλη σηµασία φαίνεται
ότι έχει η κατανοµή των βροχοπτώσεων µεταξύ Ιουλίου-Σεπτεµβρίου. Σηµαντικές
ζηµιές παρατηρούνται όταν σηµειώνονται µεγάλες βροχοπτώσεις µετά από περιόδους
παρατεταµένης ξηρασίας. Σοβαρές απώλειες που φτάνουν το 20-30% της παραγωγής
παρατηρούνται στην ποικιλία Σουλτανίνα. Σε ορισµένες περιοχές διαπιστώθηκε ότι η
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ασθένεια ευνοήθηκε από τη µακρόχρονη καλιούχο λίπανση ενώ σε άλλες από την
έλλειψη καλίου (Ρούµπος, 2003).

Εικόνα 94. Σταφίδιασµα ολόκληρου σταφυλιού από προσβολή ξήρανσης ράχης
(http://www.winetitles.com.au/diagnosis/images/problems/314.jpg)

Συµπτώµατα / Ζηµιές: Η προσβολή αρχίζει µε την εµφάνιση καστανοµελανής
σήψης στον κύριο ή στους πλάγιους άξονες της ράχης των σταφυλιών. Σταδιακά η
νέκρωση επεκτείνεται και παρεµποδίζει την κυκλοφορία των χυµών µε αποτέλεσµα
τη διακοπή της ωρίµανσης των ραγών (διακοπή αύξησης σακχάρων και βάρους των
ραγών) και τελικά στην πλήρη ξήρανση του προσβεβληµένου τµήµατος της ράχης (οι
ράγες ζαρώνουν και σταφιδιάζουν) (Εικόνα 94). Όταν είναι ήπια η προσβολή οι
ζηµιές περιορίζονται σε ένα η περισσότερα βοτρύδια και σε χρονιές έντονης
προσβολής παρατηρείται ξήρανση του κατώτερου τµήµατος ή και ολόκληρου του
σταφυλιού. Η προσβολή µπορεί να είναι µηδαµινή σε ορισµένα πρέµνα ενώ σε
διπλανά τους µπορεί να υπάρχει προσβολή σε όλα τα σταφύλια. Έχει παρατηρηθεί ότι
είναι πιο ευαίσθητα στην πάθηση ζωηρά πρέµνα µε γρήγορα αναπτυσσόµενη
βλάστηση, σταφύλια µε µακρύ µίσχο και την ευνοούν τα ελαφρά και φτωχά σε
οργανική ουσία εδάφη, η χρησιµοποίηση φρέσκιας (µη χωνεµένης) κοπριάς, οι
υψηλές θερµοκρασίες σε συνδυασµό µε αρκετές βροχοπτώσεις από την έναρξη της
βλάστησης µέχρι την άνθηση λόγω της ταχείας ανάπτυξης των βλαστών, οι χαµηλές
θερµοκρασίες και πολλές βροχοπτώσεις από την άνθηση µέχρι την ωρίµανση λόγω
της κακής γονιµοποίησης, η πρόσληψη από τα πρέµνα µεγάλης ποσότητας καλίου
κατά την ωρίµανση και οι αυξανόµενες δόσεις αζώτου (Ρούµπος, 2003).
Καταπολέµηση: Συνιστούνται προληπτικά µέτρα αντιµετώπισης όπως η βελτίωση
της υφής και γονιµότητας του εδάφους ώστε να τροφοδοτούνται καλύτερα τα πρέµνα
µε νερό (προσθήκη καλά χωνεµένης κοπριάς), η χλωρή λίπανση, κατάλληλο κλάδεµα
και βλαστολόγηµα (αποφυγή πολύ ισχυρών κληµατίδων κατά το κλάδεµα και πολύ
ζωηρών βλαστών κατά το βλαστολόγηµα), αποφυγή πλούσιας λίπανσης και ειδικά σε
καλιούχα λιπάσµατα, 2-3 ψεκασµοί µε καλή διαβροχή στη ζώνη των σταφυλιών
διαφυλλικών λιπασµάτων υψηλής περιεκτικότητας σε µαγνήσιο ή αλάτων µαγνησίου
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(ο 1ος πριν το γυάλισµα, ο 2ος στην έναρξη του γυαλίσµατος και ο 3ος µετά από 7-10
ηµέρες). Οι διαφυλλικές επεµβάσεις είναι περισσότερο αποτελεσµατικές όταν
συνδυάζονται µε χορήγηση οργανικών λιπασµάτων στο έδαφος (Ρούµπος, 2003). Οι
ψεκασµοί να γίνονται ανά 10-15 µέρες και µπορεί να γίνει συνδυασµός µαγνησίου
και ασβεστίου ή χρήση διαφυλλικών λιπασµάτων µε υψηλή περιεκτικότητα σε
ασβεστοµαγνήσιο (Παναγόπουλος, 1997).

4.2.4.2 Τοξικότητα φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων
Κακή εφαρµογή ζιζανιοκτόνων προκαλεί την εµφάνιση µεταχρωµατισµών,
παραµορφώσεων ή ξηράνσεων στα φύλλα ή σε άλλα τµήµατα του πρέµνου. Τα
συµπτώµατα αυτά µπορεί να εµφανιστούν µετά από ψεκασµό τµηµάτων φυλλικής
επιφάνειας των πρέµνων ή από απορρόφηση του ζιζανιοκτόνου από το έδαφος.
Από τα µυκητοκτόνα, ο βορδιγάλειος πολτός όταν δεν παρασκευαστεί σωστά µπορεί
να προκαλέσει εγκαύµατα στα φύλλα, όπως και το θειάφι σε θερµοκρασίες πάνω από
30ο C που προκαλεί εγκαύµατα σε φύλλα και σταφύλια. Ο οξυχλωριούχος χαλκός
µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα στις ράγες της Σουλτανίνας όταν εφαρµοστεί µετά
την καρπόδεση και µε ιδιαίτερα υγρές συνθήκες. Γενικότερα η µη τήρηση των
οδηγιών εφαρµογής και των δόσεων των φυτοφαρµάκων κλπ µπορεί να προκαλέσει
ζηµιά στο αµπέλι (Ρούµπος, 2003).

4.2.4.3 Ανθόρροια-Ανισοραγία-Μικροραγία
Το αποτελέσµατα αυτά µπορεί να οφείλονται στις τροφοπενίες βορίου,
ψευδαργύρου, σιδήρου, αζώτου, καλίου (κατά τη διάρκεια της άνθησης µέχρι τα
πρώτα στάδια ανάπτυξης των ραγών), στο µολυσµατικό εκφυλισµό ή σε άλλες
ιώσεις, σε µυκητολογικές προσβολές (π.χ. βοτρύτης, ωίδιο), σε δυσµενείς καιρικές
συνθήκες (κακή γονιµοποίηση λόγω χαµηλών θερµοκρασιών, πολλών βροχών,
υψηλής σχετικής υγρασίας, θερµού ανέµου), σε ζηµιά από ζιζανιοκτόνα, σε
γενετικούς παράγοντες (π.χ. στενοσπερµοκαρπία), σε διαταραχή διανοµής του χυµού
και σε προσβολή από ακάρεα (Ρούµπος, 2003).

4.2.4.4 Ηλιακά εγκαύµατα-Μάρανση
Στα σταφύλια που είναι εκτεθειµένα στην ηλιακή ακτινοβολία ή µετά από έντονο
ξεφύλλισµα παρατηρείται η δηµιουργία εγκαυµάτων στις ράγες. Μετά από
παρατεταµένη ξηρασία παρατηρείται µάρανση των φύλλων και ξήρανση και πτώση
των κατώτερων φύλλων του βλαστού που προχωράει προς τα πάνω (Ρούµπος, 2003).
Οι ζηµιές αυτές προκαλούνται συνήθως από υψηλές θερµοκρασίες και η ζηµιά
εντείνεται περισσότερο όταν πνέουν ξηροί άνεµοι και το έδαφος είναι πολύ ξηρό
(Παναγόπουλος, 1997).
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5. ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Το ενδιαφέρον για την παραγωγή επιτραπέζιας Σουλτανίνας δεν πρέπει να
περιορίζεται µόνο στην παραγωγική διαδικασία, αλλά να επεκτείνεται και στη σωστή
αντιµετώπιση των προβληµάτων από την συγκοµιδή µέχρι τη διάθεση του προϊόντος
στον καταναλωτή, που φαίνεται ότι αποτελεί κρίσιµο στάδιο όσον αφορά τη χώρα
µας. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου σταδίου, τα σταφύλια πρέπει να δέχονται
τους κατάλληλους χειρισµούς ώστε να φτάνουν στα χέρια του καταναλωτή σε άριστη
κατάσταση. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει οι χειρισµοί να γίνονται σωστά και έτσι
ώστε να µη δηµιουργούνται ζηµιές κατά τη διαδικασία του τρυγητού, της
συσκευασίας, της µεταφοράς και ταυτόχρονα να εξασφαλίζεται η σωστή τυποποίηση
και συντήρηση τους (Φυσαράκης, 1998).

5.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
Τα σταφύλια είναι µη κλιµακτηρικοί καρποί (δεν ωριµάζουν µετά τη συγκοµιδή
τους) και πρέπει να συγκοµίζονται µόλις αποκτήσουν την άριστη ποιότητα πάνω στο
πρέµνο. Η ποιότητα αυτή περικλείει διάφορους παράγοντες που τη διαµορφώνουν και
που κυρίως βασίζονται στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού των αγορών του
εξωτερικού. Σύµφωνα µε τις καταναλωτικές αυτές απαιτήσεις, τα σταφύλια της
Σουλτανίνας θα πρέπει να έχουν πράσινο βόστρυχο, µεγάλες ράγες (ελάχιστη
διάµετρος 17 mm) πρασινοκίτρινου ή ελαφρά κίτρινου χρώµατος (µε ιδανικό χρώµα
το άσπρο-λαχανί), τραγανές και µε δροσερή γεύση (18% άριστη συγκέντρωση
σακχάρων και 16% ελάχιστη). Όσον αφορά τη συγκοµιδή πρώιµης επιτραπέζιας
Σουλτανίνας, αυτή πρέπει να γίνεται όταν οι ράγες έχουν ελάχιστη συγκέντρωση
σακχάρων 16% αλλά και ο δείκτης ωρίµανσης (σχέση σακχάρων προς οξέα) να είναι
20/1. (Λυδάκης κ.α., 2008). Η διαδικασία µέτρησης της περιεκτικότητας σε σάκχαρα
των ραγών περιλαµβάνει τη δειγµατοληψία ραγών µε τυχαιοποίηση (µαζεύουµε
συνήθως µια ράγα από το µέσο των σταφυλιών), µε δείγµα τουλάχιστον 200 ραγών
και θα πρέπει να ξεκινάει 25 µέρες µετά το γυάλισµα. Μετά τη δειγµατοληψία ο
προσδιορισµός
των
σακχάρων
γίνεται
µε
πυκνόµετρα
Baume
ή
σακχαροδιαθλασίµετρα (Φυσαράκης, 2002).

5.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΡΥΓΗΤΟΥ
Τα σταφύλια κόβονται µε ειδικό ψαλίδι και τοποθετούνται στα πλαστικά κιβώτια
(τελάρα, κλούβες). Πρέπει πάντα να κόβονται τα ώριµα σταφύλια και να
τοποθετούνται στα κιβώτια ανάλογα µε το µέγεθος, το χρώµα και το σχήµα τους,
αφού έχουν προηγουµένως καθαριστεί επιµεληµένα από τις άγουρες και σάπιες
ράγες. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω χειρισµών το σταφύλι πρέπει να κρατείται
προσεκτικά από τον ποδίσκο (Σταυρακάκης κ.α., 2000). Ο τρυγητός επιβάλλεται να
γίνεται στο κατάλληλο στάδιο τεχνολογικής ωριµότητας, σε τουλάχιστον δύο χέρια,
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τις πρωινές (7ºº-11ºº) και απογευµατινές (15ºº-17ºº) ώρες, χωρίς την παρουσία
υγρασίας, από εκπαιδευµένα συνεργεία κοπής. Τα πλαστικά δοχεία µε τα σταφύλια
πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το πρέµνο, στη σκιά (Εικόνα 95) και να
µεταφέρονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα στο συσκευαστήριο, φροντίζοντας κατά τη
µεταφορά να προστατεύονται από τον ήλιο, τον αέρα και τη σκόνη. Αν πρόκειται η
διαλογή τους στο συσκευαστήριο να γίνει αργότερα (συνήθως µετά από 1 µήνα)
πρέπει να τοποθετείται στη βάση του πλαστικού κιβωτίου πατόχαρτο και
προστατευτικό συντηρητικό, στη συνέχεια να τοποθετούνται τα σταφύλια στο
κιβώτιο, να τοποθετείται στο πάνω µέρος του κιβωτίου προστατευτικό συντηρητικό
και να οδηγούνται αµέσως για πρόψυξη (Φυσαράκης, 2008).

Εικόνα 95. Τρυγητός επιτραπέζιας Σουλτανίνας µε τοποθέτηση των πλαστικών κιβωτίων στην σκιά
των πρέµνων
(http://soultanina.gr/pop-up/trugos_pop.htm)

5.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Η παραλαβή και η διαλογή στο συσκευαστήριο πρέπει να γίνεται άµεσα , γι’ αυτό
και πρέπει να ρυθµίζεται η ροή της παραλαβής ανάλογα µε τη δυναµικότητα του
συσκευαστηρίου. Η θερµοκρασία στο χώρο συσκευασίας δεν πρέπει σε καµία
περίπτωση να ξεπερνά τους 20οC. Ειδικά αν γίνεται διαλογή σταφυλιών που έχουν
παραµείνει στο ψυγείο η θερµοκρασία θα πρέπει να είναι όσο χρειάζεται χαµηλή
ώστε µην εµφανίσουν τα σταφύλια υγρασία. Η διαλογή πρέπει να γίνεται από
εκπαιδευµένες γυναίκες συσκευάστριες και υπό τη συνεχή επίβλεψη του υπεύθυνου
παραγωγής και του ποιοτικού ελεγκτή. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στην
τοποθέτηση των σταφυλιών στα κιβώτια ανάλογα µε την κατηγορία ποιότητας, ώστε
να υπάρχει οµοιοµορφία όσον αφορά την εµφάνιση του χρώµατος και του µεγέθους
τους (Λυδάκης κ.α., 2008). Ακόµη, µετά την παραλαβή γίνεται τελικός καθαρισµός
των σταφυλιών (Εικόνα 97). Κατά τη συσκευασία τους τα σταφύλια τοποθετούνται
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σε δοχεία από πολυστερίνη 1 kg (Εικόνα 96) ή σε µικρού βάθους πλαστικά, ξύλινα ή
χάρτινα δοχεία 5-10 kg. Συνήθως τα δοχεία από πολυστερίνη τοποθετούνται στα
µέσα στα µεγαλύτερα, συνήθως χάρτινα δοχεία (Εικόνα 98). Η τοποθέτηση των
σταφυλιών στο δοχείο πολυστερίνης µπορεί να γίνει µε τον ποδίσκο προς τα πάνω ή
προς τα κάτω.

Εικόνα 96. ∆οχείο πολυστερίνης
(http://image.ecplaza.com/offer/i/intersoy/5790723_s.jpg)

Εικόνα 97. Τελικός καθαρισµός σταφυλιών στο συσκευαστήριο
(http://www.freshplaza.com/2009/0817/gefra3.jpg)
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Εικόνα 98. Χάρτινα δοχεία στα οποία τοποθετούνται µέσα τα σταφύλια
(http://www.agf.nl/nieuws/2008/0111/coolfresh1.jpg)

5.4 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
Η διατήρηση των σταφυλιών για τη διάθεση τους «εκτός εποχής» µπορεί να γίνει
µε σκέπασµα του αµπελώνα µε φύλλο πλαστικού (οψίµιση παραγωγής) και κυρίως
µετά τον τρυγητό στο συσκευαστήριο µε την εφαρµογή πρόψυξης, ψύξης και άλλων
τεχνικών. Με την πρόψυξη επιδιώκεται γρηγορότερη αποµάκρυνση της θερµότητας
από τα σταφύλια αµέσως µετά την παραλαβή και τη συσκευασία τους (Σταυρακάκης
κ.α., 2000). Η πρόψυξη επιβάλλεται να εφαρµόζεται γιατί ελαχιστοποιεί τις απώλειες
νερού των σταφυλιών, µειώνει την προσβολή τους από µύκητες, µειώνει το ρυθµό
αναπνοής και το µεταβολισµό των σταφυλιών. Για την εφαρµογή της
χρησιµοποιούνται κυρίως 4 µεθόδοι µε πιο επικρατής την πρόψυξη µε βεβιασµένο
αέρα που προκαλεί πτώση της θερµοκρασίας των σταφυλιών στους 0ο C σε 6 ώρες
ενώ οι υπόλοιπες χρειάζονται πάνω από 27 ώρες. Ακόµη, η σχετική υγρασία κατά την
πρόψυξη πρέπει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα (90-95%). Τα σταφύλια που δεν
έχουν δεχθεί προστατευτικά συντηρητικά στα δοχεία τους θα πρέπει να
υποκαπνίζονται µε SO2 µέσα σε 12 ώρες από τον τρυγητό για τον αποτελεσµατικό
έλεγχο της τεφράς σήψης (βοτρύτης), πριν η κατά την πρόψυξη. Στη συνέχεια η
θερµοκρασία συντήρησης των σταφυλιών στους ψυκτικούς θαλάµους θα πρέπει να
κυµαίνεται µεταξύ -1 και -0.5ο C (-0.5 έως 0ο C θερµοκρασία στη σάρκα των ραγών)
και η σχετική υγρασία µεταξύ 90-95%, µε στερεό ρεύµα αέρα σε όλη την περίοδο
συντήρησης τους (Λυδάκης κ.α., 2008). Με αυτό τον τόπο τα σταφύλια της
Σουλτανίνας µπορούν να διατηρηθούν για 2-3 µήνες (Φυσαράκης, 1998). Ακόµη η
θερµοκρασία κατά τη µεταφορά µε φορτηγά ψυγεία να κυµαίνεται µεταξύ -1 και -0.5ο
C και η σχετική υγρασία µεταξύ 90-95% και να ελέγχεται συνεχώς µε ειδικά
καταγραφικά. Τα σταφύλια θα πρέπει να φορτώνονται στα φορτηγά-ψυγεία σε
θερµοκρασία -0.5ο C όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αν δεν έχουν προστατευτικά
συντηρητικά να υποκαπνίζονται µε SO2 µία έως δύο µέρες νωρίτερα (Λυδάκης κ.α.,
2008).
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Συµπερασµατικά, απ’ όσα προαναφέραµε, η Σουλτανίνα µπορεί να παράγει υψηλής
ποιότητας επιτραπέζια σταφύλια αρκεί να εφαρµοστεί η κατάλληλη αµπελοκοµική
τεχνική, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Πρέπει να εφαρµοστούν
κατάλληλοι χειρισµοί από την εγκατάσταση των πρέµνων και µετά ώστε ο
αµπελώνας να αγγίξει τη µεγαλύτερη δυνατή παραγωγική του ζωή. Συγκεκριµένα,
κατά το σχεδιασµό και την εγκατάσταση του αµπελώνα θα πρέπει να προτιµούνται
εδάφη µέτριας σύστασης µε καλό αερισµό, υγρασία και θερµοκρασία. Κατά την
εκλογή της τοποθεσίας εγκατάστασης θα πρέπει να εξεταστεί το κλιµατολογικό
ιστορικό της περιοχής και η κατάσταση του εδάφους. Για πολλαπλασιαστικό υλικό
επιλέγονται κατά κανόνα πιστοποιηµένα φυτά. Κατά την προετοιµασία φύτευσης να
εξετάζεται το καλλιεργητικό προηγούµενο και να προγραµµατίζεται η εκτέλεση
εργασιών όπως η αµειψισπορά, η βαθιά άροση, η βασική λίπανση, η ισοπέδωση κτλ.
Το υποκείµενο που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρουσιάζει καλή προσαρµοστικότητα
στο οικολογικό περιβάλλον και να έχει αρµονική συµβίωση µε την καλλιεργούµενη
ποικιλία. Ο σχεδιασµός φύτευσης πρέπει να γίνει µε βάση την εκµηχάνιση της
καλλιέργειας (µεγάλες αποστάσεις), τη ζωηρότητα ποικιλίας/υποκειµένου και τη
γονιµότητα του εδάφους µε σωστό προσανατολισµό γραµµών και δηµιουργία
κεντρικού και περιφερειακού οδικού δικτύου. Η φύτευση να γίνεται στο σωστό χρόνο
ανάλογα µε το είδος των φυτών που θα χρησιµοποιηθούν. Ακόµη, πρέπει να γίνει
επιλογή του κατάλληλου συστήµατος υποστύλωσης. Για να επιτευχθεί όµως η
µέγιστη µακροβιότητα του αµπελώνα και συγχρόνως η παραγωγή σταφυλιών υψηλής
ποιότητας θα πρέπει να συνεχιστεί η εφαρµογή ορθολογικών καλλιεργητικών
τεχνικών όπως το κατάλληλο κλάδεµα διαµόρφωσης κατά τα 3-4 πρώτα χρόνια ζωής
του αµπελώνα και στη συνέχεια η ρύθµιση του φορτίου σταφυλιών µε το κλάδεµα
καρποφορίας για σταθερή ποιοτική παραγωγή κάθε χρόνο και ισορροπία βλάστησηςπαραγωγής. Το κλάδεµα καρποφορίας συµπληρώνει η εφαρµογή των χλωρών
κλαδεµάτων που συντελεί στην ρύθµιση της παραγωγής, στην οµοιοµορφία και
αύξηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών, στο µέγεθος της παραγωγής
του επόµενου έτους και στη ευκολότερη καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών. Όσον
αφορά τη διαχείριση του εδάφους θα πρέπει να ξεπεραστεί η αντίληψη ότι η συνεχής
κατεργασία του αυξάνει τις αποδόσεις και να περιοριστούν στο ελάχιστο τέτοιου
είδους επεµβάσεις και αν είναι δυνατόν να µη γίνονται καθόλου. Η εφαρµογή των
φυτορυθµιστικών ουσιών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρονται
στο αντίστοιχο κεφάλαιο αν και είναι δύσκολο σε αυτό το ζήτηµα να δοθούν γενικές
«συνταγές» και θα πρέπει ο παραγωγός από µόνος του να πειραµατιστεί σε µικρό
αριθµό πρέµνων στον αµπελώνα του για να συµπεράνει πιο πρόγραµµα ψεκασµών
και ποίες συγκεντρώσεις εφαρµογής του δίνουν το καλύτερο αποτέλεσµα, χωρίς να
γίνονται όµως υπερβολές. Ακόµη, µε τη διεύρυνση της παραγωγής µε την εφαρµογή
κατάλληλης καλλιεργητικής τεχνικής θα αποσυµφορηθεί η περίοδος ΑυγούστουΣεπτεµβρίου που γίνονται µαζικές κοπές σταφυλιών και οι παραγωγοί θα πετύχουν
υψηλότερες τιµές διάθεσης των σταφυλιών τους. Οι αρδεύσεις να εφαρµόζονται µε
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στάγδην σύστηµα άρδευσης, µε σύνεση και ο χρόνος και συχνότητα τους να
προσδιορίζεται µε τενσιόµετρα. Η λίπανση να καθορίζεται σύµφωνα µε αναλύσεις
εδάφους και φυλλοδιαγνωστικής και να εφαρµόζεται ο κατάλληλος τύπος λιπάσµατος
στον κατάλληλο χρόνο και µε το σωστότερο τρόπο εφαρµογής. Η φυτοπροστασία να
ακολουθείται σύµφωνα µε τις γεωργικές προειδοποιήσεις και στα πλαίσια της
ολοκληρωµένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας. Να δίνεται προσοχή στην
καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών που µπορούν να προκαλέσουν οικονοµική
ζηµιά στην καλλιέργεια και να αποφεύγονται οι άσκοπες επεµβάσεις οι οποίες
επιβαρύνουν περισσότερο το περιβάλλον, τα παραγόµενα προϊόντα µέσω των
υπολειµµάτων των δραστικών ουσιών, τους ωφέλιµους οργανισµούς και την ύπαρξη
ανθεκτικότητας. Για να ολοκληρωθεί ο παραγωγικός κύκλος και να οδηγηθεί το
προϊόν µε αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που είχαν επιτευχθεί µέσω της
παραγωγικής διαδικασίας θα πρέπει να δοθεί µεγάλη έµφαση και στους χειρισµούς
από τη συγκοµιδή και έπειτα. Ο χρόνος τρυγητού πρέπει να προσδιορίζεται σύµφωνα
µε τα επιθυµητά κριτήρια ωριµότητας της ποικιλίας. Η συγκοµιδή να γίνεται τις
δροσερές ώρες της µέρας και τα σταφύλια να οδηγούνται αµέσως µετά στο
συσκευαστήριο όπου θα δεχθούν τους απαραίτητους χειρισµούς για να διατηρηθούν
στη συνέχεια σε ψυκτικούς θαλάµους ή να διατεθούν αµέσως στην αγορά. Τελικά
συµπεραίνεται ότι το µέλλον της επιτραπέζιας Σουλτανίνας δεν βρίσκεται µόνο στα
χέρια των παραγωγών αλλά και των ιδιοκτητών συσκευαστηρίων που είναι οι τελικοί
αποδέκτες που µεταχειρίζονται το προϊόν και το οποίο παίρνει την τελική του µορφή
για να φτάσει στο ράφι και στη συνέχεια στο τραπέζι του καταναλωτή. Όσον αφορά
τα κίνητρα που έχουν σήµερα οι παραγωγοί για τη συνέχιση και διατήρηση της
συγκεκριµένης καλλιέργειας, γιατί για το ξεκίνηµα της δεν φαίνεται να υπάρχουν,
αυτά µάλλον είναι περισσότερο «συναισθηµατικά» λόγω της στενής σχέσης που
έχουν µε τη γη τους και την περιουσία τους και τον τόπο καταγωγής τους,
«οικονοµικά» λόγω της αδυναµίας αντικατάστασης της καλλιέργειας µε µια άλλη που
δεν ξέρουν αν θα είναι προσοδοφόρος στο µέλλον, «εργασιακά» γιατί είναι δύσκολο
να βρουν άλλη δουλειά και «πολιτικά» λόγω της χρόνιας αδιαφορίας του ελληνικού
κράτους για το Έλληνα πολίτη-αγρότη που δεν δίνει λύσεις στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζει η καλλιέργεια, δεν λαµβάνει µέτρα για τον εκσυγχρονισµό της λόγω
της έλλειψης εφαρµοσµένης έρευνας, δεν πραγµατοποιεί τη θέσπιση κατώτατου
ορίου τιµής και την εκπαίδευση των παραγωγών, αλλά προτιµάει παραγωγούς
αµόρφωτους, απροσάρµοστους στις σύγχρονες µεθόδους παραγωγής µε αποτέλεσµα
να βρίσκονται στα όρια της φτώχειας. Μόνο αν ο ίδιος ο παραγωγός προσωπικά
νοιαστεί για το µέλλον της καλλιέργειας του και κατά συνέπεια το δικό του και της
οικογένειας του, επενδύσει καθαρά από τα δικά του χρήµατα για τον εκσυγχρονισµό
της και εφαρµόσει σε συνεργασία µε αξιόλογους γεωπόνους και όχι «άπληστους»
εµπόρους γεωργικών εφοδίων σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική για την παραγωγή
προϊόντων ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της αγοράς, µόνο τότε υπάρχει
περίπτωση να επιβιώσει και να κερδίσει. Μόνο έτσι οι παραγωγοί επιτραπέζιας
Σουλτανίνας θα µπορέσουν να ανταγωνιστούν τις ξένες χώρες, να αποκτήσουν υψηλά
εισοδήµατα, να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να φυτεύουν για πολλά χρόνια ακόµη
αµπέλια.
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