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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Υπερηφάνεια κάθε Έλληνα, κάθε τι που αγαπά, που νοιώθει 
δικό του και που πιστεύει πολύ. Υπερηφάνεια για την πατρίδα 
του, την καταγωγή του, την θρησκεία του, την οικογένεια του, 
την δουλειά του και για κάθε τι σημαντικό.

Υπερηφάνεια λοιπόν και δική μου που καταφέρνω αυτές τις 
μέρες να τελειώνω την φοίτηση μου σε αυτό εδώ το Τ.Ε.Ι. 
Βγαίνοντας στην κοινωνία ως πτυχιούχος Τεχνολόγος Γεωπόνος, 
θέλοντας να βοηθήσω με τις γνώσεις που απέκτησα όσο 
καλυτέρα μπορώ.

Πατρίδα μου η Αρκαδία, για μένα τόσο ξεχωριστή για την 
ιστορία της αλλά τους ανθρώπους της και τα εκλεκτά προϊόντα 
της. Στην Αρκαδία υπάρχουν τρεις πόροι ζωής. Η γεωργία, η 
μικρή βιομηχανία και η σύγχρονη πόλη. Στα χωριά μας πλούτο, 
αλλά και ζωή των κατοίκων αποτελεί η καλλιέργεια της γης όσο 
και η κτηνοτροφία. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αμπέλια, τα 
κηπευτικά (μικρής διάρκειας) και τέλος τα ζώα δίνουν στους 
κατοίκους την αυτάρκεια, αλλά περισσότερο από όλα το 
οικονομικό όφελος για την διαβίωση τους.

Αγαπώντας τον τόπο μου και τις καλλιέργειες του, θα 
προσπαθήσω και εγώ να περιγράφω όσο καλυτέρα μπορώ μια 
από αυτές. Τα αμπέλια της Μαντινείας με την ιδιαίτερη 
οινοποίησιμη ποικιλία μας « το ξεχωριστό Μοσχοφίλερο ».
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Ιστορική αναδρομή

Από τα βάθη των αιώνων κυριαρχούν το αμπέλι, η ελιά και τα 
σιτηρά. Στην αυτάρκη ζωή των αρχαίων Ελλήνων, από άκρη σε 
άκρη σε κάθε σπίτι υπάρχουν αγνά και σε μεγάλη περίσσεια τα 
βασικά αγαθά ψωμί, κρασί και λάδι. Δεν είναι λοιπόν, τυχαίο 
πως η καλλιέργεια της αμπέλου έχει ρίζες και παράδοση ήδη από 
τους αρχαίους χρόνους, τόσο καλά βασισμένη για να συνεχίζεται 
ως και σήμερα.

Για τους αρχαίους ο οίνος, σημαίνει πολλά όπως 
αποτυπώνεται στις γραφές. Υπάρχουν φράσεις από αρχαίους 
φιλόσοφους όπως «οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου» ή 
«οίνος γλυκύς τας γλώτας λύνει» που δηλώνουν την 
σημαντικότητα γι ’ αυτούς. Οι παλαιοί των περασμένων 
δεκαετιών έχουν το κρασί αντί του νερού, πίνοντας από τους 
γεμάτους ασκούς τους, ξεδιψούν καθώς εργάζονται, αλλά και στο 
τραπέζι πίνουν πάντα κρασί για να ξεκουραστούν, γεμίζοντας 
δύναμη το σώμα τους. Το κρασί λειτουργεί για αυτούς ως 
φάρμακο κατά των ασθενειών.

Στην Αρκαδία το αμπέλι έχει ρίζες και παράδοση από 
τους αρχαίους χρόνους. Ειδικά στην επαρχία της Μαντινείας 
οπού έχει συνδέσει το όνομα της με το Μοσχοφίλερο. Στον 
Αρκαδικό Ορχομενό υπήρχε θέατρο αφιερωμένο στον Διόνυσο, 
ενώ ο Παυσανίας αναφέρει ότι επισκεπτόμένος την αρχαία πόλη 
της Αμίλου (βόρεια της Τρίπολης) βρήκε τα ερείπιά της να 
έχουν κατακλυσθεί από αμπέλια και ελιές.

Εκεί κοντά εξάλλου βρίσκεται ακόμη και το «κλήμα του 
Παυσανία», μια τεράστια, πυκνή κληματαριά στη σκιά της 
οποίας, σύμφωνα με το θρύλο, ξεκουράστηκε ο περιηγητής 
ερχόμενος από την περιοχή των Αρχαίων Νάσων... (Είναι ίσως 
το παλαιότερο αμπελόκλημα του κόσμου!)

Σήμερα το Μοσχοφίλερο καλλιεργείται κυρίως στους νομούς 
Αρκαδίας και σποραδικά στη Μεσσηνία, την Λακωνία, την 
Λευκάδα, την Ζάκυνθο, την Πρέβεζα, την Μαγνησία και την 
Φλώρινα. Ανήκει σε μια κατηγορία ποικιλιών που ονομάζονται
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γενικότερα Φιλέρια. Σ' αυτήν ανήκουν επίσης οι ποικιλίες 
Μαυροφίλερο, Ασπροφίλερο, Φιλέρι Αττικής κ.ά. Η παλαιότητα 
της ποικιλίας εξηγεί την ύπαρξη τόσο πολλών διαφορετικών 
«κλώνων» της. Σε πρόσφατες έρευνες αποδείχθηκε ότι το 
Μοσχοφίλερο ταυτίζεται με το Μαυροφίλερο και ότι οι δύο 
ποικιλίες αναφέρονται στον ίδιο κλώνο. Επίσης, είναι γνωστή η 
πιθανή συγγένεια του Μοσχοφίλερου με το Traminer, άποψη που 
έρχεται να ισχυροποιηθεί από την παρουσία στην περιοχή, των 
Βαυαρών ακολούθων του Όθωνα, οι οποίοι ίσως 
χρησιμοποίησαν κάποια φυτά από την πατρίδα τους (η καταγωγή 
του Traminer είναι γερμανική).

Τελειώνοντας την μικρή αυτή ιστορική ανάδρομη δεν θα 
πρέπει να παραλείψω να αναφέρω τις τόσο ξεχωριστές, αλλά και 
σπάνιες ποικιλίες που υπάρχουν στο οροπέδιο της Αρκαδίας 
ό)πως ο Σκυλοπνίχτης, οι Ασπρούδες, ο Ροδίτης, κ το Μαυρούδι. 
Ποικιλίες που καλλιεργούνται σε πολύ μικρές εκτάσεις, δίνοντας 
κρασιά εξαίρετης ποιότητας.
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Κεφάλαιο 1

Μορφολογικά και φυσιολογικά στοιχειά της
ποικιλίας.

1.1 Τα ιιέοιι του αιιπελιού.
Το αμπέλι δεν είναι ούτε θάμνος ούτε δέντρο. Στην άγρια 

φυσική κατάσταση του πριν από εκατοντάδες χρόνια είναι 
αναρριχώμενο πάνω σε δέντρα ή άλλα φυσικά στηρίγματα. Στις 
παλιές καλλιέργειες απαντάται διάσπαρτο με διάφορα σχήματα 
μέσα στον αγρό. Σήμερα συναντάτε κυρίως σε γραμμικά σχήματα 
με σειρά και διάταξη μέσα στον αγρό.

Μορφολογικά διακρίνουμε δυο μέρη το υπέργειο και το 
υπόγειο μέρος. Τα οποία περιλαμβάνουν το μεν υπέργειο μέρος 
τον κορμό, τους βραχίονες και τις κληματίδες που πάνω τους 
φέρουν τα φύλλα, τις έλικες και τα σταφύλια, το δε υπόγειο μέρος 
τις ρίζες του φυτού.
1.1.1. Κορμός

Το κύριο τμήμα του αμπελιού μετά την ρίζα. Αποτελεί τη βάση 
του φυτού. Ο κορμός είναι το πρώτο μέρος πάνω από την 
επιφάνεια του χώματος σχηματισμένος από τον πρώτο βλαστό, 
στηρίζει μαζί με τους βραχίονες τις κληματίδες. Το ύψος του 
ποικίλει ανάλογα με το σχήμα, για το Μοσχοφίλερο κυμαίνεται 
από 0.40 - 0.60 εκ. περίπου για κεφάλες και γραμμικά σχήματα. 
Λειτούργει ως σωλήνας μεταφοράς για τους χυμούς και τα 
θρεπτικά στοιχειά από τη ρίζα και προς τα άνω κ το αντίστροφο. 
Επίσης ανάμεσα στην φλούδα και το ξύλο του κορμού υπάρχει το 
κάμβιο, οπού γίνεται ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων.
1.1.2. Κληματίδεε

Αποτελούν τα ετήσια όργανα βλάστησης της αμπέλου. Ανάλογα 
με το σχήμα κλαδεύματος και την ποικιλία ονομάζονται κεφάλες 
1 ως 3 μάτια και αμολητές 6 ως 10. Το Μοσχοφίλερο κλαδεύετε 
στα 1 ως 3 μάτια γι ’αυτό αποτελείται από κεφάλες. 
Πάνω σε κάθε κληματίδα ξεχωρίζουμε τους κόμπους ή γόνατα 
σημαντικά σημεία αποθήκευσης των τροφών κατά τον 
φθινόπωρο πριν το χειμερινό ύπνο της αμπέλου. Τα ματιά μιας
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κληματίδας βρίσκονται εναλλάξ κατά το μήκος της, ανάμεσα στα 
μάτια υπάρχουν διαστήματα που ονομάζονται μεσογονάτια. Τόσο 
το μήκος όσο και το πάχος μιας κληματίδας δείχνουν την 
θρεπτική και υγιεινή κατάσταση ενός πρεμνού. Για την ποικιλία 
μας μέσο μήκος 0,80 ως 1,20 εκ. και πάχος 1 ως 1,5 πόντος 
σημαίνουν καλή θρεπτική κατάσταση -  καρποφόρα ισορροπία. 
Οι κληματίδες του Μοσχοφίλερου αποκτούν κατά την διάρκεια 
της ξυλοποιήσης, καφέ ανοικτό ως εκρού χρώμα δείχνοντας την 
υγιεινή κατάσταση. Με το χρώμα των κληματίδων βλέπουμε 
επίσης, την τάση για ασθένειες, επιλεγούμε τις κατάλληλες για 
εμβόλια κ τέλος, ρυθμίζουμε την σωστή καρποφορία και υγιεινή.
1.1.3. Μάτια.

Στους κόμπους κάθε κληματίδας υπάρχουν τα μάτια, τα οποία 
είναι σύνθετα δηλαδή είναι μαζί 2 ή 3 και μερικές φορές και 
παραπάνω. Είναι τα καρποφόρα και βλαστοφόρα όργανα του 
πρεμνού. Κάθε μάτι του αμπελιού ειδικά, στην περίοδο του 
κλαδεύματος είναι αδύνατον να διακριθεί σε καρποφόρο ή 
βλαστοφόρο μάτι. Θεωρείται ως οφθαλμός με βλαστό και 
σταφύλι ή χωρίς σταφύλι. Υπάρχουν δυο μεγάλες κατηγορίες 
κατάταξης. Τα μάτια που σχηματίζονται στη μασχάλη του 
φύλλου της κληματίδας και εκπτύσσονται μέσα στο ίδιο καλοκαίρι 
δίνοντας βλαστό που ονομάζεται μεσοκάρδιος (ταχυφυής). Δίπλα 
σ ’αυτά τα μάτια σχηματίζεται ένας πιο φουσκωμένος οφθαλμός 
που ονομάζεται κύριος. Ο κύριος οφθαλμός παραμένει 
κοιμώμενος ολόκληρο το καλοκαίρι και εκπτύσσεται την επόμενη 
άνοιξη ο οποίος, ανάλογα της θέσης του πάνω στην κληματίδα 
κ της ποικιλίας φέρνει σταφύλι ή όχι. Στο Μοσχοφίλερο τα πρώτα 
ματιά φέρουν σταφύλι και γι ’ αυτό το κλαδεύουμε στα 1 ως 3 
ματιά τα οποία είναι πολύ γόνιμα.

Μεγάλο πρόβλημα δημιουργούν οι μεσοκάρδιοι όταν δίνουν 
σταφύλι που αργή να ωριμάσει. Πολλές φορές στην περίπτωση 
αυτή τα σταφύλια αυτά παραμένουν στο πρεμνό χωρίς να 
τρυγηθούν.
1.1.4. Φύλλα.

Τα φύλλα αποτελούν το παρασκευαστήριο των τροφών, είναι 
τα πράσινα μέρη του πρεμνού. Διαθέτουν τη χλωροφύλλη και 
φωτοσυνθέτουν. Ανάλογα με την ποικιλία μπορεί να είναι πλατιά
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και μεγάλα, παλαμοειδή, τρίλοβα ή πεντάλοβα. Το χρώμα, το 
μέγεθος και το σχήμα διαφέρουν σε κάθε ποικιλία και γι ’αυτό 
αποτελούν βασικό γνώρισμα για όλες τις ποικιλίες, ενώ 
παράλληλα βοηθούν στην διάγνωση ασθενειών και τροφοπένιων. 
Τα φύλλα του Μοσχοφίλερου είναι σχήματος V, μέσου-μετρίου 
μεγέθους, με πριονωτά δόντια τις άκρες τους. Στην πάνω 
επιφάνεια του φύλλου έχουν χρώμα σκούρο, πράσινο μ δικτυωτές 
νευρώσεις ενώ, στην κάτω επιφάνεια πολύ λευκό χνούδι.
1.1.5. Κορυφή του βλαστού και οι έλικεε.

Είναι η άκρη της κληματίδας που φέρει τα μικρά φύλλα της 
κορυφής και τους έλικες. Εκεί γίνεται το μεγάλωμα του φυτού 
κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. Η επιμήκυνση που γίνεται 
από ορισμένες ουσίες που έλκουν τις τροφές (αυξίνες) σταματάει 
με την πτώση των φύλλων. Με την έλξη αυτή καταλαβαίνουμε 
την υγρασία που έχει το αμπέλι μας. Οι έλικες είναι 
μεταμορφωμένα άνθη της αμπέλου, χρησιμεύουν στην στήριξη 
και περίληψη του φυτού τόσο πάνω σε σταθερά φυσικά ή τεχνητά 
στηρίγματα κοινός πάσσαλοι, καθώς έχουμε αναφέρει ότι το 
αμπέλι στην φυσική του κατάσταση αποτελεί αναρριχώμενο φυτό.
1.1.6. Τα άνθη.
Τα άνθη της αμπέλου ονομάζονται βότρεις, τα λεγάμενα τσαμπιά 

ή σταφύλια είναι πολλά μαζί σε ταξιανθίες. Χωρίζονται σε φάσεις 
από την άνθιση στα μέσα της άνοιξης, ως και τον σχηματισμό 
των ραγών στις αρχές του καλοκαιριού. Το άνθος αποτελείται από 
τον κάλυκα και την στεφάνη με πέντε κολλημένα πέταλα που 
σχηματίζουν ένα καπέλο. Υπάρχουν πέντε μικροί στήμονες που 
φέρουν στην κορυφή τους δίχωρους ανθήρες. Στην πρώτη φάση 
τα μικρά κλειστά άνθη τα λεμέ μούρα, στην δεύτερη έχουμε την 
πτώση του καπέλου, στην τρίτη γίνεται η γονιμοποίηση και στην 
τέταρτη το σχηματισμό των ραγών. Βασικό ρολό κατά την 
διάρκεια της γονιμοποίηση παίζουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικά 
για την ποικιλία μας, ελαφρός άνεμος και ηλιοφάνεια ευνοούν τα 
μέγιστα. Αντίθετα βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες δίνουν 
μικρορραγία.

1.1.7.0  καρπός και τα νίναρτα . Ο καρπός του σταφυλιού είναι 
οι ράγες , που όλες μαζί αποτελούν το σταφύλι. Η ράγα
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είναι σαρκώδης περιέχει τα γίγαρτα και τους χυμούς. 
Εξωτερικά η paya περιβάλλεται από το περικάρπιο(φλούδα).Στο 
Μοσχοφίλερο κάθε καρποφόρα κληματίδα φέρει 1-2 
σταφύλια μέτρια ως μεγάλα, που ξεπερνούν τα 450γραμ.,και 
μήκους γύρω στα 20 εκ., κυλιδροκωνικά, κανονικής πυκνότητας. 
Οι ράγες είναι μέσου μεγέθους, 3γραμ., σφαιρικές, με παχύ 
φλοιό, ερυθροιώδους χρωματισμού ( το Ξανθοφίλερο κ το 
Ασπροφίλερο περισσότερο ή λιγότερο αντίστοιχα 
λευκορόδινου χρωματισμού) και σάρκα μαλακή έως τραγανή, 
άχρωμη και χυμώδης με μοσχάτο άρωμα με 2-3 γίγαρτα. Οι 
ράγες αποτελούν το 97% του βάρους του σταφυλιού ενώ οι 
φλοιοί με τα γίγαρτα το 3% .
1.1.8. Η ρίζα

Το πιο σημαντικό τμήμα του φυτού, αποτελεί το υπόγειο μέρος 
δηλ. αυτό που βρίσκεται μέσα στο έδαφος. Ο ρόλος της διπλός 
και βασικός όπως σε όλα τα φυτά, δίνει την απαιτούμενη στήριξη 
— αγκίστρωση της αμπέλου και μεταφέρει από το έδαφος τα 
απαιτούμενα θρεπτικά στοιχειά και την υγρασία που χρειάζεται το 
φυτό. Η ρίζα χωρίζεται στην κυρία που είναι προς τα κάτω σε 
συνεχεία με τον κορμό και τις χοντρές διακλαδώσεις, τις 
δευτερεύουσες ρίζες δηλ. τα ριζικά μπράτσα. Οι δευτερεύουσες 
καταλήγουν στα τελειώματα τους σε πολύ ψιλές ρίζες τα ριζικά 
τριχίδια. Το ριζόστρωμα στο αμπέλι κυμαίνεται από τα 0,20 με 
0,80εκ.

1.2 Φυσιολογία της ποικιλίας.
Η φυσιολογία του αμπελιού είναι γνωστή, παρακάτω θα 

περιγράφουν μονό εν συντομία οι περίοδοι της φύσης της 
αμπέλου κ τα ιδιαιτέρα φυσιολογικά στοιχειά του Μοσχοφίλερου. 
Όπως όλες οι ποικιλίες έτσι, και το Μοσχοφίλερο περνά κάθε 
χρονιά, στο κύκλο της ζωής του, περιόδους ανάλογες, με τις 
εποχές του χρόνου. Σχεδόν κάθε εποχή του χρόνου συνοδεύει μια 
περίοδο του αμπελιού.
1.2.1. Χειμερινός τύπος.

Η περίοδος κυρίως μετά την συγκομιδή-ωρίμανση. Στα μέσα 
Νοεμβρίου για την ποικιλία μας, οπού η θερμοκρασία στο 
οροπέδιο της Αρκαδίας αρχίζει να πέφτει κάτω από τους 10
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βαθμούς κατά την διάρκεια της νύχτας, το αμπέλι μας ρίχνει τα 
φύλλα του, σταματάει την κυκλοφορία των χυμών και πέφτει σε 
μια περίοδο αδρανείας, τον χειμερινό ύττνο, εδώ τελειώνει ένας 
ακόμη πράσινος κύκλος ζωής του. Μετά τον τρυγητό το αμπέλι 
απαλλαγμένο από την υποχρέωση που είχε να θρέψει τους 
καρπούς του, χρησιμοποιεί τα θρεπτικά στοιχειά για το ίδιο, 
κρατάει και αποθηκεύει τροφές για την επόμενη βλάστηση. Τα 
πράσινα μέρη του φυτού, εκτός από τα φύλλα ξυλοποιούνται για 
να αντέξουν τους παγετούς του χειμώνα. Βοήθεια κατάλληλη από 
τον καλλιεργητή είναι το ράντισμα, η ελαφριά λίπανση και το 
πότισμα.
1.2.2. Η έναρξη της βλάστησης.

Ο χειμερινός ύιτνος τελειώνει, οι παγετοί και τα κρύα της 
Αρκαδίας σταματούν, βρισκόμαστε ήδη στην άνοιξη. Μέσα 
Απρίλη και η «νεκρή» περίοδος διαδέχεται περιόδους δράσης, οι 
θερμοκρασίες ανεβαίνουν γύρω στους 15°Ο κ σταθεροποιούνται. 
Οι χυμοί αρχίζουν να κινούνται από τις ρίζες προς τα άνω μαζί 
με τα αποθηκευμένα θρεπτικά στοιχειά. Οι ρίζες απορροφούν τα 
θρεπτικά διαλύματα που μαζί με τα τριχοειδή αγγεία τα φέρουν 
στα ματιά. Το φούσκωμα των ματιών αρχίζει. Το αμπέλι μας 
χρειάζεται φροντίδα, στα μέσα των δυο περιόδων, ο καλλιεργητής 
προετοιμάζει σωστά το έδαφος. Εργασίες όπως το φθινοπωρινό 
όργωμα, η λίπανση αζωτόκαλιούχων λιπασμάτων και το 
κλάδευμα είναι απαραίτητα για το ξεκίνημα της βλάστησης. 
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του ξεκινήματος αυτού είναι η 
δακρύρροια (κλάψιμο) κυρίως τις τομείς του κλαδεύματος, που 
προκαλείται από την πίεση την οποία ανεβαίνουν οι χυμοί.
1.2.3. Βλάστηση ιιέγρι την άνθηση.

Το φούσκωμα των ματιών αλλά και η δακρύρροια δεν κρατούν 
πολύ. Η άνοδο των χυμών σηματοδοτεί το πράσινο φως για το 
ξεκίνημα της βλάστησης. Η βλάστηση αρχίζει, η αύξηση της 
θερμοκρασία γύρω στους 20°Ο ευνοεί την εξέλιξη αυτή. Στον 
ενάμισι μηνά περίπου που διαρκεί, αυτή η περίοδος δηλαδή (από 
την έναρξη της βλάστησης μέχρι την έναρξη της άνθισης) το 
αμπέλι οι νέοι βλαστοί επιμηκύνονται γύρω στα 0,40 -  0,60 εκ. 
Τα πρώτα εκπτυσσόμενα φύλλα παίρνουν σχεδόν το τελικό τους 
μέγεθος και σχήμα. Η λήψη φύλλων την περίοδο αυτή μας δείχνει
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με την μέθοδο της φυλλοδιαγνωστικης αν το αμπέλι μας τρέφεται 
σωστά ή όχι, από τα θρεπτικά στοιχειά που υπάρχουν ή όχι στο 
έδαφος. Ιδιαιτέρα προβλήματα παρατηρούνται στην ποικιλία μας 
αν κατά την περίοδο αυτή βρέχει με αποτέλεσμα την εκδήλωση 
των πρώτων ασθενειών (π.χ περονόσπορος) κ την αντιμετώπιση 
αυτών με τους πρώτους ανοιξιάτικους ψεκασμούς με διαφορά 
κατάλληλα σκευάσματα.
1.2.4. Η άνθιση και το δέσιμο του αιιπελιού.

Το αμπέλι δεν παρενιααυτοφορεί, δηλαδή δεν καρπίζει χρόνο 
παρά χρόνο, όπως με άλλα φυτά ή δέντρα. Το αμπέλι καρπίζει 
κάθε χρόνο. Η καταβολή του καρπού δηλ. «γέννα των 
σταφυλιών» ετοιμάζεται απ’το προηγούμενο καλοκαίρι. Τότε 
καθώς ωριμάζουν οι βέργες και τα ματιά τους χοντραίνουν στις 
μασχάλες των φύλλων, μαζί γίνεται και το «γκάστρωμα» τους, 
δηλ. η προετοιμασία για τα καινούργια σταφύλια. Γι ’ αυτό η 
γονιμότητα των ματιών εξαρτάται από την κανονική διατροφή και 
υγιεινή κατάσταση του αμπελιού μας κατά την προηγουμένη 
θερινή περίοδο. Αναφέραμε στην περιγραφή του ανθούς 
συνοπτικά στις φάσεις που περνά το ανθός, εδώ βρισκόμαστε 
στην πιο σημαντική. Το μικρό τρυφερό σταφύλι έχει αποκτήσει το 
τελικό του μέγεθος και σχηματιστεί στην κάθε λεπτομέρεια του, το 
μικρό ανθός, μπαίνει στην τελική φάση της άνθισης. Όταν αρχίζει 
η διαδικασία της άνθησης, πρώτα πέφτει η καλύπτρα, βγαίνουν οι 
ανθηρές και μέσα στην ίδια μέρα μπορεί γίνει και η 
γονιμοποίηση. Η καλύτερη θερμοκρασία για την ποικιλία μας 
είναι 20- 25°Ο. Η γονιμοποίηση κρατάει από μια μέρα ως και μια 
εβδομάδα, ηλιόλουστες μέρες με ελαφρύ άνεμο εύνουν την 
διαδικασία αυτή. Αντίθετα βροχές, ισχυροί άνεμοι και χαμηλές 
θερμοκρασίες επηρεάζουν αρνητικά την γονιμοποίηση και το 
δέσιμο των ραγών με αποτέλεσμα την μικρορραγία και την 
υποβαθμισμένη παραγωγή. Πολλές φορές κάτω από αυτές στις 
κακές καιρικές συνθήκες έχουμε ανθόρροια από αιτίες όπως δεν 
βλαστάνουν όλοι οι γυρεόκκοκκοι ή δεν αναπτύσσεται σωστά ο 
γυρεοσωλήνας και δεν μπορεί να γονιμοποιήσει το ωάριο.
1.2.5. Ανάπτυξη των μανών και νυάλισιια των σταφυλιών.

Μετά την περίοδο της άνθισης και του δεσίματος των 
σταφυλιών, αρχίζει το μεγάλωμα των σταφυλιών. Αρχές
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καλοκαιριού η θερμοκρασία ανεβαίνει, φτάνοντας τους 25-35°C. 
Η ανάπτυξη των ραγών συντελείτε κανονικά. Στην περίοδο αυτή 
που για την ποικιλία μας διαρκεί δυο μήνες εκτελούνται πολλές 
κ σημαντικές εργασίες από τον αμπελουργό που θα περιγράφουν 
αναλυτικά στα επόμενα κεφαλαία.

Όλες τις περιόδους της πράσινης βλάστησης του αμπελιού 
χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα. Το φυτό 
της αμπέλου είναι πολύ ευαίσθητο, χρειάζεται κατάλληλες 
συνθήκες τόσο καιρικές όσο και εδαφικές για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα παραγωγής και ποιότητας.
Οι οποίες θα αναφερθούν αναλυτικά παρακάτω. Καιρικές 

συνθήκες με πολλές βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν 
και επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ραγών. Ενώ παράλληλα 
δήμιουργούνται κίνδυνοι προσβολής από αρρώστιες. Οι μεγάλες 
ζεστές (καύσωνες) μπορεί να δημιουργήσουν καθυστέρηση και 
ανωμαλίες στην ωρίμανση των σταφυλιών.

Το γυάλισμα των σταφυλιών είναι η πιο χαρακτηριστική και η 
πιο εντυπωσιακή φάση της ζώνης του αμπελιού. Διαρκεί συνήθως 
20—30 μέρες και οδηγεί προοδευτικά και σταθερά το σταφύλι 
στην πλήρη ωρίμανση του. Σ ’ αυτή την τελική φάση της θρέψης 
το βάρος των ραγών αυξάνεται στο διπλάσιο κι ακόμα 
περισσότερο. Μαζί, αλλάζει ανάλογα και ο χρωματισμός, καθώς 
μέσα στο χυμό και στο εσωτερικό της ράγας γίνονται οι πιο 
δυναμικές και ποιοτικές μεταβολές με το σχηματισμό των 
σακχάρων, των χρωμάτων και των άλλων ευγενικών συστατικών 
που μαζί φτιάνουν τη γεύση το άρωμα και τη νοστιμάδα. Οι 
ανάγκες των σταφυλιών σε νερό και θρεπτικά στοιχειά είναι 
μεγάλες στην περίοδο του γυαλίσματος.
1.2.6. Η ωρίμανση του σταφυλιού.

Αποτελεί το τέλος του ετησίου κύκλου της ζωή του αμπελιού. 
Για το Μοσχοφίλερο έρχεται φυσιολογικά 15-25 μέρες μετά 
το γυάλισμα. Ένας ετήσιος κύκλος του Μοσχοφίλερου αρχίζει 
από το πέταγμα των ματιών μέχρι την ωρίμανση. Χρειάζονται 
τουλάχιστον 180 μέρες και χαρακτηρίζετε σαν όψιμη ποικιλία 
180 -  200 μέρες. Η ωρίμανση χωρίζεται σε φυσιολογική και βιο
μηχανική. (Λογοθέτης, 1967)
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Κεφάλαιο 2

Εγκατάσταση Αμπελώνων

Το Μοσχοφίλερο έχει την δική του ιστορία, όχι τόσο με το 
όνομα του αλλά με την γενική ονομασία «Φιλέρια». Οι παλαιοί 
Αρκάδες γεωργοί καλλιεργούσαν τα Φιλέρια, χωρίς να μπορούν 
να ξεχωρίζουν τους κλώνους των φιλεριών όπως υπάρχουν 
σήμερα.

Ξεκινώντας από τα παλιά περίπου 100 έτη και πάνω, θα 
δούμε την καλλιέργεια του χθες και του σήμερα τις τόσες 
ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν. Η καλλιέργεια του 
αμπελιού από τους παλιούς δεν είναι η ιδία με σήμερα. Οι 
εκτάσεις είναι μηδαμινές, τα σημερινά μέσα ανύπαρχτα.

Κάθε γεωργός είναι οικιστής και αυτάρκης καλλιεργεί την γη, 
παραγωγή και παίρνει τα αγαθά της. Μαζί με την οικογένεια 
φροντίζει να τρέφεται με αυτά και ίσως να πουλά μερικά από 
αυτά για την αξία των χρημάτων. Τα μέσα που διαθέτει ελάχιστα 
κυρίως τα χεριά του, μερικές αξίνες και ψαλίδες, τα εργαλεία του. 
Τα ζώα του κυρίως αλόγα και μουλάρια, αποτελούν τις μηχανές 
τα σημερινά τρακτέρ που μαζί με τα υνιά τα χρησιμοποιεί για το 
όργωμα.

Οι καλλιέργειες μικρές και μεμονωμένες σε έκταση από 
πεζό ύλες μέχρι ένα με δυο στρέμματα. Τα αμπέλια μικρά, χωρίς 
να υπάρχουν σχήματα διάταξης. Τα φυτά της αμπέλου τυχαία 
χωρίς σειρά μέσα στον αγρό. Δεν υπάρχει σειρά στη διάταξη των 
κλημάτων, οι αποστάσεις τυχαίες, διάσπαρτα τα φυτά της 
αμπέλου. Η καλλιέργεια των παλιών αμπελώνων γίνεται κυρίως 
με τα χεριά. Δεν υπάρχουν τα σημερινά μέσα καλλιέργειας, οι 
αποστάσεις μεταξύ των κλημάτων και η τυχαία και διάσπαρτη 
σειρά δεν επιτρέπουν άλλο τρόπο καλλιέργειας της εποχής.

Έτσι λοιπόν, με τα λιγοστά μέσα που διαθέτουν σε σύγκριση 
με τα σημερινά καλλιεργούν τα αμπέλια τους. Οι εργασίες σχεδόν 
ίδιες με σήμερα όχι όμως τόσο έντονες και εντατικές. Οι 
κλιματικές συνθήκες ευνοούσαν τότε την καλλιέργεια.
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Με τις αξίνες τους έσκαβαν για να φυτευόσουν το αμπέλι 
τους, έσκαβαν και το σκάλιζαν (αριστερά και δεξιά) των 
κλημάτων. Η αξίνα που υπάρχει και σήμερα αποτελούσε την 
σημερινή φρέζα και το καλλιεργητή. Με τις χειροκίνητες ψαλίδες 
μονοβέργουν και κλαδεύουν και με τις χειροκίνητες ψεκαστήρες 
ραντίζουν τα κλήματα για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Με 
τα χεριά τους κορφολογούν και τρυγούν το αμπέλι τους.

Σε αυτή πάνω-κάτω την γραμμή κυλά η καλλιέργεια των 
αμπελώνων, όπως αναφέραμε από τις αρχές του 1900 μέχρι 
περίπου το 1950. Στις αρχές της δεκαετίας αυτής αναδεικνύονται 
νέοι καινοτόμοι και πρωτοπόροι γεωπόνοι που μαζί με 
καινοτόμους αγρότες βελτιώνουν όλες τις μέχρι τότε καλλιέργειες 
και φυσικά, τους μικρούς αμπελώνες. Νέοι αμπελώνες 
φυτεύονται, η μέχρι τότε τυχαία διάταξη των κλημάτων 
βελτιώνεται. Τα νέα κλήματα φυτεύονται στο αγρό με σειρές, 
διευκολύνοντας έτσι τις κινήσεις του αμπελουργού. Στην αρχή 
μπορούν τα αλόγα και μουλάρια που υπάρχουν να εισέρχονται με 
στις σειρές και να καλλιεργούν το έδαφος, αντικαθιστώντας τις 
αξίνες σε μεγάλο βαθμό. Σιγά-σιγά τα επόμενα χρονιά ανθίζουν 
οι βιομηχανίες των βόρειων χωρών παράγουν τις πρώτες 
μηχανές εσωτερικής καύσης, με τα πρώτα οχήματα και τα πρώτα 
τρακτέρ εμφανίζονται. Χρόνο με το χρόνο εισέρχονται στον 
ελλαδικό χώρο που αρχίζει να αναπτύσσεται.

Οι πρώτοι μεγαλόαγρότες της εποχής του 1960 με 1965 
αγοράζουν τις πρώτες σωτήριες μηχανές (τα τρακτέρ) όπως τις 
αποκαλούν. Τα τρακτέρ με τα παρελκόμενα τους αρχίζουν να 
μπαίνουν στη ζωή των αγροτών. Το τρακτέρ γίνεται η αξίνα τους 
με την δύναμη που παράγει και τα παρελκόμενα που φέρει 
οργώνει, φρεζάρει, και καλλιεργεί το έδαφος αφενός καλυτέρα 
(τόσο σε ποιότητα όσο και σε βάθος) και αφετέρου μειώνει στο 
ελάχιστο το χρόνο. Με τα νέα μηχανήματα, εκτάσεις στο 
οροπέδιο της Αρκαδίας που για χρόνια χρησιμοποιούνταν ως 
βοσκότοποι, παίρνουν ζωή.

Πολλές εκτάσεις καλλιεργούνται για πρώτη φορά. Ξεκινώντας 
από το 1965 και για περίοδο πάνω από 20 χρονιά, η αγροτική 
ζωή αλλάζει, οι καλλιέργειες μεγαλώνουν, οι αμπελώνες
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μεγαλώνουν. Οι αγρότες αμπελουργοί από 1-2 στρέμματα, 
καλλιεργούν 10-15 ίσως και παραπάνω. Μεμονωμένα αμπέλια 
αρχίζουν να συγκεντρώνονται και να αποτελούν μαζί με τους 
μέχρι τότε βοσκοτόπους που φυτεύονται νέες φυτείες αμπέλου 
τους νέους μεγάλους αμπελώνες. Δημιουργώντας έτσι την 
αμπελουργική ζώνη της Μαντινείας στο οροπέδιο που εκτείνεται 
ανάμεσα στο Μαίναλο, τον Πάρνωνα, το Αρτεμίσιο, τον Κτένια 
και τον Ολίγυρτο, σε υψόμετρο 600 -  650 μέτρων. Παράλληλα, 
αλλάζουν και οι τεχνικές καλλιέργειας των αμπελώνων όχι μονό 
υπάρχει σειρά διάταξης αλλά και μόρφωση των κλημάτων από 
τυχαία σε σταθερή κυπελλοειδές με υποστύλωση από 
τσιμεντένιους πασσάλους και σύρματα.

Η ανάπτυξη που γνώρισε το οροπέδιο της Αρκαδίας στην 
αγροτική ζωή τα τελευταία 30 χρονιά ήταν πολύ μεγάλη. Οι νέοι 
επιστήμονες που ασχολούνται με την γεωργία πρωτοπορούν, 
αναλύουν και εξετάζουν τις ποικιλίες που υπάρχουν βρίσκοντας 
νέους κλώνους ποικιλιών. Με τις γνώσεις που έχουν συνθέτουν, 
καινούργιες λιπάνσεις βρίσκουν, ασθένειες και φτιάχνοντας, νέα 
φυτοφάρμακα τις αντιμετωπίζουν. Τα νέα καλλιεργητικά μέσα, τα 
συστήματα άρδευσης και οι νέες πηγές άντλησης νερού που 
εμφανιστήκαν, καθώς και οι νέες τεχνικές και μέθοδοι 
καλλιέργειας έδωσαν ώθηση σε αυτή την ανάπτυξη.

Υπάρχουν πολλοί σταθμοί ορόσημο για το Μοσχοφίλερο. Η 
αναγνώριση της ποικιλίας από τον γενικό ορό «Φιλέρια», 
η ονομασία της στο οροπέδιο της Αρκαδίας ως «Μοσχοφίλερο» 
και η έγκριση το 1971 σε αμπελώνες έκτασης 5.000χιλιάδων 
στρεμμάτων της περιοχής για την παραγωγή κρασιών Ονομασίας 
Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας. Είναι μερικοί αλλά και οι πιο 
σημαντικοί από αυτούς. (Κουράκου,1992)

2.1 Εγκατάσταση ααπελώνα στις αέρες ιιας.
Στην σημερινή εποχή η εγκατάσταση ενός αμπελώνα 

χρειάζεται, μεγάλη φροντίδα και προσοχή. Όπως αναφέραμε και 
παραπάνω όχι μονό έχει αλλάξει η καλλιέργεια από το παρελθόν 
μέχρι σήμερα, άλλα έχουν αναπτυχθεί τόσο τα μέσα καλλιέργειας 
όσο και φυτά της καλλιέργειας. Ειδικά για το Μοσχοφίλερο της 
Αρκαδίας, τις τελευταίες δυο δεκαετίες η ποικιλία εξελίχθηκε.
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Πολλές ασθένειες και τροφοπενίες της ποικιλίας που υπήρχαν 
και ήταν αναγνώστη η καταπολέμηση τους, αναλυθήκαν από τους 
γεωπόνους και καταπολεμηθήκαν. Παράλληλα, πάρθηκαν και 
παίρνονται μετρά για την μη εξάπλωση τους. Ασθένειες όπως η 
φυλλοξήρα της αμπέλου και η ίσκα έχουν εμφανιστεί ήδη σε 
αμπέλια της περιοχής. Για αυτό κα ι σε νέους αμπελώνες 
φυτεύονται μόνο εμβολιασμένα φυτά Μοσχοφίλερου πάνω σε 
αμερικανικά υποκείμενα τα οποία είναι ανθεκτικά στην 
φυλλοξήρα. Οι αναλύσεις εδάφους είναι πλέον απαραίτητες πριν 
ακόμα φυτευτεί ένα νέο αμπέλι. Πρώτον, για να ελεγχθεί η 
καταλληλότητα του εδάφους σε σχέση με την μηχανική του 
σύσταση, την υφή και την συνεκτικότητα του αλλά, κυρίως η 
περιεκτικότητα του σε ανθρακικό ασβέστιο ώστε να επιλεχθεί, το 
κατάλληλο υποκείμενο για το έδαφος του νέου αμπελώνα. 
Δεύτερον για να ελεγχθεί η περιεκτικότητα των θρεπτικών 
στοιχειών που χρειάζονται για την σωστή θρέψη των νέων 
κλημάτων.
2.2 Κατάλΐ.ιιλν επιλονιί του εδάφους.

Το πιο σημαντικό της καλλιέργειας της αμπέλου είναι το 
έδαφος (δηλ. ο τόπος που θα παραμείνει για χρόνια.) Για το θα 
πρέπει να επιλέξουμε το καλύτερο χωράφι για να εγκαταστήσουμε 
το αμπέλι μας. Για να κάνουμε καλή και σωστή επιλογή θα 
πρέπει να εξετάσουμε μερικές βασικές παραμέτρους όπως είναι η 
τοποθεσία, η έκθεση, το ανάγλυφο της επιφάνειας και η σύσταση 
— μηχανική και -  χημική του εδάφους του χωραφιού μας. 
Πράγματα, πρωτόγνωρα για του παλιούς που με την αγνοία τους 
δεν ασχολούνταν με αυτά γίνονται, τα τελευταία χρονιά 
απαραίτητα, για την φύτευση ενός αμπελιού.
2.2.1. Τοποθεσία.
Στην επαρχία της Μαντινείας δεν υπάρχουν σε όλες τις περιοχές 
αμπελώνες. Χωριά στο οροπέδιο της με υψόμετρο πάνω από 
750—800πι δεν καλλιεργούνται αμπέλια ή υπάρχουν μεμονωμένα 
που οψιμίζουν την παραγωγή και διατρέχουν κινδύνους από 
όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς της περιοχής. Η κύρια 
αμπελουργική ζώνη της Μαντινείας βρίσκεται σε υψόμετρο 600 -  
650πι σε κάμπους μέσα στο οροπέδιο της. Έτσι διαμορφώνεται
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συγκεκριμένη περιοχή καλλιέργειας ανάλογα με το μικροκλίμα 
της.
2.2.2. Έκθεση.

Εννοούμε τη θέση που έχει το χωράφι μας στο ήλιο. Το 
αμπέλι είναι ηλιόλουστο φυτό και αρέσει όσο το δυνατόν 
περισσότερο σε όλη την διάρκεια της ημέρας να το λούζει ο ήλιος. 
Ο μεσημβρινός προσανατολισμός, δέχεται το μεγαλύτερο σύνολο 
θερμοκρασιών και φυσικά στην περίπτωση αυτή ωριμάζουν 
γρηγορότερα και καλυτέρα τα σταφύλια. Στις βόρειες περιοχές της 
χωράς μας όπου δεν υπάρχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά 
την διάρκεια του καλοκαιριού λειτουργεί σωστά ο μεσημβρινός 
προσανατολισμός. Αντίθετα στις νότιες, με πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες δεν λειτουργεί σωστά ο μεσημβρινός 
προσανατολισμός.

Στο οροπέδιο της Μαντινείας που αποτελεί νοτιά περιοχή της 
χωράς μας, η έκθεση διαφέρει από αμπελώνα σε αμπελώνα μέσα 
στο οροπέδιο. Το μικροκλίμα της Αρκαδίας έχει μικρές 
εναλλαγές, οι υψηλές θερμοκρασίες μιας εβδομάδας διαδέχονται 
κανονικές ή λίγο μικρές για την περιοχή με αποτέλεσμα σε νέους 
αμπελώνες να εφαρμόζεται ή όχι ο μεσημβρινός 
προσανατολισμός, χωρίς να αποτελεί κριτήριο επιλογής του 
χωραφιού.

2.2.3. ΑνάνλυΦΟ τυς επιφάνειας.
Είναι γνωστό ότι οι καλύτεροι αμπελώνες βρίσκονται σε 

ομαλές πλαγιές με ελαφριά κλίση. Βεβαία δεν αποκλείονται και 
τα πεδινά και επίπεδα, τα οποία είναι στραγγερά μέσης σύστασης. 
Η φύτευση σε πλαγιές με μεγάλη κλίση πρέπει να γίνεται κατά 
«ισοϋψείς» υστέρα από διαμόρφωση μικρών επιπέδων 
(πεζούλες). Στην Αρκαδία υπάρχουν και φυτεύονται νέοι 
αμπελώνες (όπως οι αμπελώνες Κάμπα και οι ορεινοί 
Σπυρόπουλου) πάνω σε πλαγιές που δίνουν εξαιρετική 
ποιότητα και παραγωγή. Υπάρχουν και αμπελώνες όπως του 
Ζευγολατιού και του Παλαιόπυργου που είναι σε πεδιάδα που 
και πάλι δίνουν πολύ καλή ποιότητα και παραγωγή.
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2.2.4. Σύσταση του εδάφους.
Βασικό κριτήριο αποτελεί και η σύσταση του εδάφους δηλαδή, 

η μηχανική σύσταση με τη συμμετοχή των διαφορών εδαφικών 
υλικών. Όπως είναι ο άμμος, οι πέτρες, η ιλύς, ο άργιλος κ.λ.π, 
που ανάλογα με το ποσοστό τους διαμορφώνουν τον τύπο του 
εδάφους που ανήκει το χωράφι μας. Χαρακτηρίζοντας το έδαφος 
σε ελαφρό αμμουδερό ή χαλικώδες, μέσης σύστασης 
αμμοαργιλώδες ή βαρύ, πηλώδες ή αργιλώδες κ.λ.π.

Το αμπέλι αρέσκεται στα μέσης σύστασης αμμοαργιλώδη, 
ούτε τα πολύ ελαφριά (αμμώδη) αλλά ούτε και τα πολύ βαριά 
(αργιλώδη) εδάφη. Το ριζικό του σύστημα είναι αρκετά βαθύ και 
πυκνό δεν ενδιαφέρεται για το επιφανειακό έδαφος. Η εδαφική 
μηχανική σύσταση μεταξύ 0,20-0,80αη είναι αυτή που 
ενδιαφέρει την ρίζα, μάλιστα μέσης σύστασης έδαφος 
ανάμεικτο με πέτρες σε αυτό το βάθος, βοηθάει στην βαθύτερη 
διείσδυση των ριζών με αποτέλεσμα την συγκράτηση αρκετής 
εδαφικής υγρασίας.
Το παλιό αυτόριζο, ήμερο αμπέλι ήτανε ικανό να αντέχει 
σε κάθε είδους έδαφος, βαρύ ή ελαφρό, συμπαγές ή χαλικώδες, 
μετά την εισβολή της φυλλοξήρας και την εφαρμογή των 
αντιφυλλοξήρικών σήμερα, μόνο με το κατάλληλο υποκείμενο το 
αμπέλι, μπορεί να ευδοκιμήσει.

2.2.5. Η  χημική ανάλυση.
Με την χημική ανάλυση προσδιορίζουμε την περιεκτικότητα 

του εδάφους μας στα διαφορά θρεπτικά χημικά συστατικά, όπως 
είναι η οργανική ουσία, το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο, τα 
ιχνοστοιχεία κ.λ.π., αλλά πρωτίστως, για την εκλογή του 
κατάλληλου υποκειμένου, μετράτε η περιεκτικότητα σε ανθρακικό 
ασβέστιο και το ρΗ του εδάφους.

Το ασβέστιο είναι το άσπρο χρωματικά συστατικό του 
χωραφιού μας και εκ πρώτης όψεως, με το περισσότερο ή 
λιγότερο άσπρο χρώμα του καταλαβαίνουμε αμέσως αν αυτό 
είναι περισσότερο ή λιγότερο στο έδαφος. Καθώς σε ένα παλιό 
πρεμνό δεν είχε καμιά πρόσθετη ανάγκη μελέτης και 
προσδιορισμού της ποσότητας ασβεστίου, τα αμερικανικά
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υποκείμενα που βγήκαν για να προφυλάξουν το αμπέλι από την 
φυλλοξήρα, έχουν απόλυτη ανάγκη να ξέρουμε το ποσό επί της 
εκατό της περιεκτικότητας του ασβεστίου έχει το χωράφι μας 
προκειμένου να διαλέξουμε αυτό που μας ταιριάζει.

Έτσι, χωρίζονται τα εδάφη σε δυο κατηγορίες από την 
περιεκτικότητα του ασβεστίου, στα όξινα και τα αλκαλικά. Όξινα 
εδάφη είναι αυτά που δεν έχουν συνήθως καθόλου ασβέστιο και 
προσδιορίζονται με τον δείκτη του ρΗ. Έτσι αν η κλίμακα του 
ρΗ μετράει από το 1 ως το 14 ή από 3 ως 9 κυρίως για τα εδάφη, 
όσα εδάφη έχουν ρΗ 3 ως 6 είναι όξινα, όσα έχουν ρΗ  6 ως 7 
ουδέτερα και όσα έχουν ρΗ 7 ως 9 αλκαλικά.
Μετά από πειράματα και μετρήσεις φτιάχτηκε μια κλίμακα 
περιεκτικότητας σε ασβέστιο και ανάλογα με τα υποκείμενα 
που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, βάση της 
οποίας μπορεί κάθε αμπελουργός να διαλέξει το κατάλληλο για το 
χωράφι του, έτσι έχουμε:
1) Τα υποκείμενα 110R και το S04 που αντέχουν σε Ο -  14% 
περίπου ενεργό ασβέστιο.
2) Τα υποκείμενα 420Α, το 1103Ρ και το 140 Ruggeri που 
αντέχουν σε 14 -25% περίπου ενεργό ασβέστιο.
3) Το υποκείμενο 41Β που αντέχει σε 25 -  40%) περίπου ενεργό 
ασβέστιο.
4) Το υποκείμενο Fercal που αντέχει σε 40%ο και πάνω ενεργό 
ασβέστιο.

2.3 Υποκείμενα Μοσγοφίλερου.
Δυο κυρίως είναι τα υποκείμενα που χρησιμοποιούνται στα 

εδάφη της Αρκαδίας ανάλογα κυρίως με το ενεργό ασβέστιο που 
περιέχει το έδαφος.

Έχουμε λοιπόν το υποκείμενο 110R το οποίο χρησιμοποιείται 
σε όλη σχεδόν τη χωρά μας. Έχει φύλλα μέτρια σε μέγεθος σχεδόν 
στρογγυλά, οδοντωτά, γυαλιστερά, με το U του μοιχικού κόλπου 
αρκετά ανοικτό. Είναι τα υποκείμενο με την μεγαλύτερη διάδοση, 
γιατί προσαρμόζεται πολύ καλά σε όλα σχεδόν τα εδάφη, εκτός 
από τα πολύ αμμουδερά, τα υγρά και σε όσα το ενεργό ασβέστιο 
είναι πάνω από 14%). Αντέχει αρκετά την ξηρασία και
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αναπτύσσεται γρήγορα τον πρώτο χρόνο με μεγάλη ζωηρότητα 
και επιτυχία εμβολιασμού.
Το υποκείμενο 41Β είναι το υποκείμενο που μαζί με το 11011 

αποτελέσαν τη μοναδική δυάδα αναμπέλωσης για ολόκληρη την 
χωρά. Έχει εντυπωσιακά σκούρα μεγάλα, με μεταλλική λάμψη 
φύλλα και επιμήκεις έρπουσες κληματίδες με μεγάλα μεσογονάτια 
διαστήματα. Εάν εξαιρέσουμε τα μετρίως φτωχά συμπαγή ξηρά 
εδάφη με μέτρια περιεκτικότητα σε ασβέστιο, στα οποία το 110Έ 
πολύ ορθός πήρε τη θέση που του ταιριάζει, στολές τις άλλες με 
περισσότερο ασβέστιο περιπτώσεις το 41Β ήταν αυτό που 
ανταπέξελθε επιτυχώς στον αιτούμενο δύσκολο ρολό του. Αλλά 
και σε αμμουδερά εδάφη με χαμηλό ενεργό ασβέστιο πάλι 
ταιριάζει καλυτέρα το 41Β από το 110Έ γιατί διέθετε επιπόλαιο 
μεν αλλά πλούσιο ριζικό σύστημα που εκμεταλλεύεται καλυτέρα 
τα θρεπτικά στοιχειά.
Τα δυο αυτά υποκείμενα χρησιμοποιούνται για τις νέες φυτεύσεις 

στο Οροπέδιο της Αρκαδίας. Οι περιοχές κυρίως των νέων 
αμπελώνων ως προς το έδαφος δηλ. της μηχανικής σύστασης 
καλύπτεται τόσο από χαλικώδες όσο και αργιλώδες μέσης 
σύστασης χώμα.

2.4 Έδαφος οροπεδίου Αρκαδίας.
Το έδαφος του Οροπεδίου της Αρκαδίας, αλλά κυρίως η 

αμπελουργική ζώνη της Μαντινείας όπου ανανεώνεται και 
επεκτείνεται με νέα φυτά αμπέλου ποικιλίας Μοσχοφίλερου 
αποτελείται από δυο συστάσεις. Την σύσταση των ευθειών 
κάμπων με τα αργιλώδη μέσης σύστασης συμπαγή και ξερά 
ή όχι εδάφη και τους λόφους (οι αλλιώς ράχες) με τις πλαγιές 
να συνοδεύουν τα χαλικώδη με τις μικρές πέτρες υγρά και σκληρά 
εδάφη. Στα μεν αργιλώδη εδάφη τα νέα φυτά της αμπέλου 
αναπτύσσονται στη αρχή γρήγορα ενώ μετά τους πρώτους μήνες 
η γρήγορη ανάπτυξη σταματά. Στα δε χαλικώδη στην αρχή η 
ανάπτυξη είναι αργή ενώ μετά από μερικούς μήνες τα νέα φυτά 
αναπτύσσονται γρήγορα.

Πριν την φύτευση των νέων φυτών αμπέλου σε ένα αγρό 
προηγείται η κατεργασία του, οι βαθιές αρόσεις και τα καλά 
φρεζαρίσματα δημιουργούν τι ς προϋποθέσεις από την αρχή της
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φύτευσης για μια γρήγορη αλλά και σταθερή σταδιακά μέσα στο 
χρόνο τόσο για τα αργιλώδη όσο και στα χαλικώδη εδάφη. 
Ανάλογα με το ποσοστό της αργίλου στο έδαφος την καλή 
κατεργασία που προαναφέραμε, αλλά και τις καιρικές συνθήκες 
στα αργιλώδη εδάφη μετά την φύτευση τους κυρίως με πολυετής 
καλλιέργειες όπως το αμπέλι το αφράτο κατά την φύτευση έδαφος 
σιγά-σιγά καθιζάνει με αποτέλεσμα να μειώνεται τόσο ο σωστός 
αερισμός όσο και η υγρασία.

2.5 Κλίιια οροπεδίου Μαντινείας.
Γενικά το κλίμα της Αρκαδίας είναι ηπειρωτικό με ψυχρούς 
χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Οι καιρικές συνθήκες 
αποδίδουν στον καλύτερο βαθμό την κάθε εποχή. Έτσι εξηγείται 
από ένα μέρος το γιατί ευνοείται η καλλιέργεια του Μοσχοφίλερο 
μόνο κυρίως στη Μαντινεία . Κάθε ετήσιος κύκλος της ζωής 
του Μοσχοφίλερου περνάει σταδιακά από όλες τις καιρικές 
συνθήκες όπως ήλιος, βροχή, χιόνι, αλλά κυρίως του 
παγετού και της ομίχλης που επιβάλλονται μέσα σε ένα έτος.
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Κεφάλαιο 3

Κλαδεύματα - Καλλιεργητικές Φροντίδες

Η καλλιέργεια του αμπελιού σε γενικές γραμμές δεν σταματά 
ποτέ, εκτός μικρών χρονικών διαστημάτων που δεν μπορούν να 
εκτελεστούν οι εργασίες. Τα μικρά αυτά διαστήματα λαμβάνουν 
χώρα από τα μέσα Νοεμβρίου ως και τα μέσα του Φεβρουάριου 
λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών όπως βροχής ή χιονιού 
αλλά κυρίως των μεγάλων παγετών της παραπάνω περιόδου. Ο 
σωστός αμπελουργός δεν σταματάει ποτέ να νοιάζεται για το 
αμπέλι του.

Για το Μοσχοφίλερο όπως και για άλλες ποικιλίες αμπέλου η 
καλλιέργεια παραμένει ενεργή. Οι καλλιεργητικές φροντίδες έχουν 
την σειρά τους και είναι αρκετές όπως: κλάδευμα, σκάλισμα, 
ράντισμα, λίπανση και πότισμα.
3.1. Κλαδεύιιατα

Τα κλαδεύματα χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: το κλάδευμα 
καρποφορίας (χειμερινό) και τα χλωρά (βλαστολόγημα και 
κορφολόγημα). Το κλάδευμα καρποφορίας ή χειμερινό είναι 
το πιο σημαντικό κλάδευμα για με αυτό ελέγχουμε και ρυθμίζουμε 
την καρποφορία και τη βλάστηση στο αμπέλι μας. Γίνεται κατά 
την διάρκεια του χειμώνα κυρίως για την ποικιλία μας στα τέλη 
Ιανουάριου και όλο τον Φεβρουάριο ανάλογα με τις καιρικές 
συνθήκες της περιόδου. Διακρίνεται σε βραχύ, μακρύ και μικτό. 
Για το Μοσχοφίλερο γίνεται βραχύ δηλ. διατηρούνται πάνω 
στο πρεμνό κεφαλές με μέχρι τρία ματιά, κλαδεύονται όλες οι 
κληματίδες καλά ώριμες, ξυλοποιημένες, ηλικίας ενός χρόνου 
που σχηματιστήκαν τον προηγούμενο χρόνο κατά προτίμηση 
πάνω σε διετές ξύλο. Μερικές από τις κληματίδες που χαλούν την 
σωστή διαμόρφωση του σχήματος του πρεμνού αφαιρούνται από 
την βάση τους. Το κλάδευμα αυτό γίνεται μια φορά κάθε έτος και 
σκοπό έχει να διατηρήσει τόσο το σχήμα του πρεμνού αλλά, 
βασικά να ανανεώσει τους μελλοντικούς βλαστούς που θα 
εκπτυχθούν την άνοιξη και τέλος να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα 
την καρποφορία.
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Τέλος η εργασία αυτή αποτελεί την πιο δύσκολη φροντίδα της 
αμπέλου διότι, αν και παρουσιάζεται απλή εγκυμονεί κινδύνους, 
όπως μετάδοση ασθενειών από την μη απολύμανση των 
εργαλείων κ. α.
Χλωρά κλαδεύματα είναι αυτά που γίνονται κατά την 
διάρκεια του πράσινου κύκλου του αμπελιού. Βλαστολόγημα 
είναι η αφαίρεση βλαστών από το πρεμνό. Η αφαίρεση αυτή 
είναι πολλές φορές ωφέλιμη επιτρέποντας τον καλύτερο φωτισμό 
και αερισμό στο εσωτερικό της κόμης, αλλά και την καλύτερη 
αδιάβροχη του φυλλώματος και των σταφυλιών κατά το ραντισμέ 
για την αντιμετώπιση των ασθενειών. Αφαιρούνται βλαστών που 
εκπτυχθήκαν στο κάτω μέρος της κληματίδας - κορμού των 
νεαρών φυτών, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διαμόρφωση τους 
ή ακόμη η έκπτυξη λαίμαργων βλαστών (μη καρποφόρων). 
Κορφολόγημα είναι η αφαίρεση τμήματος των βλαστών δηλ. του 
άκρου τους με τα μη αναπτυγμένα φύλλα. Το τμήμα αυτό του 
βλαστού καταναλίσκει τροφές για την ανάπτυξη του, οι οποίες 
παράγονται από παλαιότερα αναπτυγμένα φύλλα. Με το 
κορφολόγημα επιδιώκεται κυρίως η αύξηση της παραγωγής των 
πρεμνών. Γίνεται κατά την διάρκεια της άνθησης για την 
βελτίωση της διατροφής των ανθοταξιών και κατά την περίοδο 
του γυαλίσματος των σταφυλιών για την ανάπτυξη και ωρίμανση 
τους. (Τσακίρη,Ν. Αργύρη 1998)
3.1.1 Κριτήρια επιλογής κληματίδων
Κατά το κλάδεμα καρποφορίας θα πρέπει να αφαιθούν στο 
αμπέλι οι κλιματίδες οι οποίες θα αποτελέσουν τους πρωτογενείς 
βλαστούς κατά το νέο έτος καρποφορίας. Η διαλογή των 
κλιματίδων αυτών θα πρέπει φυσικά να ακολουθεί ορισμένα 
κριτήρια. Τα κριτήρια της ποιοτικής διαλογής θα πρέπει να είναι: 
1 .Υγιείς κλιματίδες: οι κλιματίδες που θα παραμείνουν δεν θα 
πρέπει να έχουν προσβληθεί από εχθρούς ή ασθένειες.
2.Γερές κλιματίδες: δεν θα πρέπει να έχουν τραύματα από 
καλλιεργητικές φροντίδες ή από χαλάζι.
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3. Ωριμες κλιματίδες: θα πρέπει να έχει επέλθει φυσιολογική 
ξυλοποίηση. Λυτό γίνεται φανερό από το χρώμα των κλιματίδων 
που διαφέρει από ποικιλία σε ποικιλία αλλά και από την 
αντίσταση στην συστροφή τους. Επίσης ο φλοιός θα πρέπει να 
αποκολλάται σχετικά εύκολα.
4. Ζωηρές κλιματίδες: το μήκος και το πλάτος τους θα πρέπει να 
είναι φυσιολογικά. Θα πρέπει να αποφεύγονται κλιματίδες με 
πολύ μικρά μεσογονάτια διαστήματα αφού αυτό αποτελεί σημάδι 
καχεκτικής βλάστησης. Επίσης τα πολύ μεγάλα μεσογονάτια 
διαστήματα μπορεί να προέρχονται από υπερβολική ή γρήγορη 
ανάπτυξη οπότε και θα πρέπει να αποφεύγονται.
5. Διατήρηση και συντήρηση σχήματος: η θέση και κατεύθυνση 
της κλιματίδος θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην 
αλλοιώνεται το σχήμα της αμπέλου αλλά και έτσι ώστε τα 
καρποφόρα όργανα να έχουν την ίδια περίπου απόσταση από το 
έδαφος. Φυσικά με την ίδια λογική θα πρέπει να προβλεφθεί και 
να αποφευχθεί η τυχόν επισκίαση που μπορεί να επέλθει μετά την 
ανάπτυξη των φύλλων. Η σωστή απόσταση των κλιματίδων 
μπορεί επίσης να προβεί καθοριστική για την πρόλειψη αλλά και 
την αντιμετώπιση ασθενειών.

3.2. Σκάλισμα.
Είναι η ανοιξιάτικη καλλιέργεια (σκάλισμα ή σκάφη) που 

γίνεται μετά το κλάδεμα συνήθως, στην αρχή της βλάστησης 
μέχρι την αρχή της άνθησης. Αποτελεί την καλλιέργεια του 
εδάφους μέσα στον αμπελώνα μας σε βάθος όχι περισσότερο από 
10-12οη, που έχει σαν σκοπό την καταστροφή όλων των 
ζιζανίων και την αποφυγή της εδαφικής απώλειας. Το σκάλισμα 
γίνεται με δυο τρόπους: χειρονακτικά με τσάπα ή με την φρέζα με 
την βοήθεια του ελκυστήρα.
Στους παλιούς αμπελώνες μικρής έκτασης το σκάλισμα γίνεται με 
την τσάπα λόγω της τυχαίας διάταξης των πρεμνών, στις 
γραμμικές καλλιέργειες αμπέλου γίνεται με το γεωργικό 
ελκυστήρα με την φρέζα. Κάτω από τις γραμμές το σκάλισμα 
γίνεται είτε με την τσάπα είτε με τα ειδικά εργαλεία
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(φρεζοσκαλιστήρια) παρελκόμενα του ελκυστήρα. Πολλές φορές 
αυτή η διαδικασία του σκαλίσματος συνεχίζει να εφαρμόζεται 
καθ ‘όλη την διάρκεια του καλοκαιριού, εφόσον υπάρχει στον 
αμπελώνα μας η ανάπτυξη ζιζανίων. Επίσης κατά το τέλος της 
πράσινης βλάστησης μετά τον τρυγητό και την ξυλοποιήση των 
κληματίδων το Φθινόπωρο γίνεται όργωμα σε βάθος 10-15οπι, 
για την συγκράτηση ή την κάλυψη των φύλλων, της κοπριάς 
καθώς και την καταστροφή ζιζανίων.
3.3. Πότισμα.

Από τα αρχαία χρόνια το αμπέλι καλλιεργείται σαν ξηρικό 
φυτό. Ποτέ δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί η ανάγκη του, στο 
νερό και κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν το χρειάζεται καθόλου. 
Η ποικιλία μας το Μοσχοφίλερο από τα βάθη της καλλιέργειας 
της στους μικρούς αμπελώνες δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε 
νερό ή μάλλον καλύτερα δεν υπήρχε η δυνατότητα ποτίσματος με 
αποτέλεσμα την απόλυτη προσαρμογή του ως ξηρικό. Όπως 
έχουμε ήδη αναφέρει το μικροκλίμα της περιοχής ευνοεί την 
καλλιέργεια, οι θερμοί καλοκαιρινοί περίοδοι διαδέχονται μέρες 
με απογευματινές βροχές που δίνουν υγρασία στους αμπελώνες. 
Στις σημερινές αμπελοκαλλιέργειες εφαρμόζεται ολοένα και 
περισσότερο το πότισμα κυρίως (με στάγδην). Ανάλογα δε με τις 
κλιματολογικές συνθήκες από την αρχή της βλάστησης ως το 
τέλος.
3.4. Ρό.ντισιια και Οειάφισμα.

Μια σημαντική περιποίηση στο αμπέλι μας είναι και το 
ράντισμα, διαδικασία της καταπολέμηση των ασθενειών. 
Παλαιοτέρα στους μικρούς σε έκταση αμπελώνες αφορούσε 
κυρίως την καταπολέμηση του περονόσπορου, όπως και τα 
θειαφίσματα στην καταπολέμηση του ωιδίου (μπάστρας). Αν και 
φαίνεται εύκολη εργασία αποτελεί ίσως και το πιο μεγάλο 
κίνδυνο για το αμπέλι από την λάθος χρήση τους.
3.5. Λίπανση.

Τα θρεπτικά στοιχεία που τα πρεμνά παίρνουν από το 
έδαφος είναι το άζωτο (Ν), φώσφορος (Ρ) κάλι (λ), ασβέστιο 
(Όα), μαγνήσιο (Mg) και θείο (Ξ), τα οποία είναι γνωστά ως 
μακροστοιχεία. Αλλά και στοιχεία όπως σίδηρος (Σε), 
ψευδάργυρος (Ζη), βόριο (Β), μαγγάνιο (Μη), χαλκός (Ου) κ.α,
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καλούμενα μικροστοιχεία ή ιχνοστοιχεία λόγω ότι ελάχιστες 
ποσότητες από αυτά χρειάζονται στα πρεμνά.

Σε ότι αφορά τη λίπανση, έχουν συνήθως σημασία τα 
μακροστοιχεία και ιδιαίτερα το άζωτο ,ο φώσφορος και το κάλι. 
Οι ποσότητες αυτών οι οποίες αφαιρούνται κάθε χρόνο από το 
έδαφος ανά στρέμμα για μια μέση παραγωγή σταφυλιών είναι 
περίπου 5-6mg, για το άζωτο, 1.5-2πΐξ για το φώσφορο και 
5-8mgγιa το κάλι.

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, είναι απαραίτητα για τη 
διατροφή του φυτού, η δε έλλειψη τους προκαλεί τροφοπενίες, 
που εκδηλώνονται με διάφορα συμπτώματα, όπως αναφέρονται 
στο κομμάτι για τις τροφοπενίες.

Η περιεκτικότητα του εδάφους του κάθε αμπελιού σε θρεπτικά 
στοιχεία δεν είναι σταθερή, αλλά συνεχώς μεταβάλλεται, αφού 
το αμπέλι αφαιρεί ότι από αυτά που χρειάζεται κάθε φορά και 
αφού το έδαφος εμπλουτίζεται συνεχώς με θρεπτικά στοιχεία 
που προέρχονται από τη φυσιολογική διάλυση των 
πετρωμάτων, από την ενσωμάτωση των φύλλων του αμπελιού 
κλπ. Είναι ευνόητο έτσι πως δεν μπορούν να δοθούν συνταγές 
λίπανσης χωρίς φόβο να γίνουν λάθη.

Παρ ’ όλα αυτά οι προσπάθειες για τον καθορισμό κάθε φόρα 
μιας ορθής λίπανσης των αμπελιών είναι απαραίτητες κι αυτές 
γίνονται με τους παρακάτω τρόπους:
1) Ανάλυση του εδάφους. Μια ανάλυση σε ένα εδαφολογικό 
εργαστήριο συνίσταται να γίνεται πριν την εγκατάσταση 
του αμπελώνα, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του 
εδάφους και να γίνουν ίσως κάποιες βελτιώσει ς (διόρθωση 
ρΗ, βασική λίπανση κ.α).
2) Φυλλοδιαγνωστική. Η ανάλυση των φύλλων δίνει 
στοιχεία για την υπάρχουσα θρεπτική κατάσταση των πρεμνών.
3) 0  πειραματισμός και οι δοκιμές λίπανσης θα μπορούσαν 
να δώσουν επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τη λίπανση.
4) Η παρατήρηση της θρεπτικής κατάστασης των πρεμνών, 
η εικόνα της βλάστησης και της ποσότητας και ποιότητας της 
παραγωγής μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό 
μιας ορθής κατά το δυνατό λίπανσης του κάθε αμπελιού.
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Η  λίπανση της αμπέλου μπορεί να διάγωριστεί σε δυο 
κατηγορίες:
1. Στη βασική λίπανση, που γίνεται πριν την εγκατάσταση του 
αμπελώνα για τον εμπλουτισμό του εδάφους στο βάθος που 
θα αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα όπου θα υπάρχουν στοιχεία 
διαθέσιμα via πολλά χρόνια.
2. Στην λίπανση καρποφορίας θρέψης που κάνουμε κάθε 
χρόνο για τη συμπληρωματική υποβοήθηση της αύξησης, της 
ανάπτυξης και της καρποφορίας, της ποσότητας και ποιότητας 
των σταφυλιών και περαιτέρω για τη βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του οίνου.

3.5.1 Οργανική λίπανση
Τα οργανικά λιπάσματα είναι και στην αμπελουργία 

ευεργετικά όπως και στις άλλες καλλιέργειες. Σ' αυτά 
περιλαμβάνονται η κοπριά, το φυτικά υπολείμματα και η τύρφη. 
Με την χρήση τους βελτιώνονται οι φυσικές ιδιότητες του 
εδάφους, εμπλουτίζεται το έδαφος με λιπαντικά συστατικά 
βοηθώντας στην αύξηση της γονιμότητας του. Η κοπριά 
χρησιμοποιείται για λίπανση και κατά την παραγωγική περίοδο 
του αμπελιού άλλα κυρίως κατά την προετοιμασία του εδάφους 
που γίνεται πριν την φύτευση. Ενσωματώνονται με βαθιά 
άροση 3.000-5.000mg/aTp. χωνεμένης κοπριάς. Κατά την 
διάρκεια της ζωής των πρεμνών και ανά 3-5 χρόνια συνιστούν 
επίσης την ενσωμάτωση 2.000-3.000χγρ./στρ. κοπριάς. Η 
ενσωμάτωση γίνεται κατά το φθινόπωρο ή νωρίς το χειμώνα 
μαζί με τα φωσφορούχα ή καλιούχα λιπάσματα. Σε περίπτωση 
έλλειψης κοπριάς, ο εμπλουτισμός του εδάφους με οργανική 
ουσία μπορεί να επιτευχθεί και με χλωρά λίπανση. Πρόκειται για 
την καλλιέργεια στο αμπέλι διαφόρων φυτών και κυρίως 
ψυχανθών, όπως ο βίκος, τα κουκιά κλπ. τα οποία κατά το 
Φεβρουάριο-Μάρτιο ενσωματώνονται-παραχώνονται με κατά το 
δυνατό αβαθή καλλιέργεια του εδάφους.
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3.5.2 Χημικά Λιπάσματα
Τα χημικά λιπάσματα είναι ή απλά ή σύνθετα. Απλά όταν 

περιέχουν μόνο ένα λιπαντικό στοιχείο και σύνθετα όταν 
περιέχουν δύο ή περισσότερα. Ο τύπος των συνήθων 
λιπασμάτων αποτελείτε από τρεις αριθμούς, από τους οποίους ο 
πρώτος δείχνει την περιεκτικότητα επί τοις % σε άζωτο, 
ο δεύτερος σε φώσφορο και ο τρίτος σε κάλι. Μεταξύ των 
λιπασμάτων υπάρχουν και μερικά που περιέχουν μαγνήσιο ή και 
ιχνοστοιχεία.

Τα αζωτούχα απλά λιπάσματα διακρίνονται σε νιτρικά 
(ταχείας ενέργειας) και σε αμμωνιακά. Νιτρικά όπως το νιτρικό 
νάτριο και το νιτρικό ασβέστιο. Τα νιτρικά είναι ευδιάλυτα: και 
παρασύρονται εύκολα με τα νερό της βροχής και χάνονται στα 
βαθύτερα στρώματα, ιδιαίτερα στα αμμώδη εδάφη για αυτό 
χρησιμοποιούνται συνήθως κατά την άνοιξη, την εποχή 
έναρξης της βλάστησης.
Μπορούν να διασπαρθούν στην επιφάνεια του εδάφους, χωρίς 

να ενσωματωθούν στο έδαφος.
Από τα λιπάσματα αυτά , το νιτρικό ασβέστιο προτιμάται για τα 

όξινα εδάφη, δηλ. με χαμηλό ρ Η . Από τα αμμωνιακά 
χρησιμοποιούνται, η θειική και η ασβεστούχο αμμωνία. Η 
θειική αμμώνια ενδείκνυται ιδιαίτερα για τα ασβεστούχα 
εδάφη. Τα αμμωνιακά λιπάσματα είναι βραδείας ενέργειας και 
ενσωματώνονται με αβαθή καλλιέργεια του εδάφους, 
συνήθως αργά το χειμώνα.

Τα φωσφορούχα λιπάσματα ενσωματώνονται νωρίς 
συνήθως, το φθινόπωρο σε αρκετό βάθος. Είναι βραδείας 
ενέργειας αφού δεσμεύονται από το έδαφος. Πρόκειται 
κυρίως για τα υπερφοσφωρικά λιπάσματα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται απαραίτητος και κατά τη βαθιά άροση που 
προηγείται της φύτευσης του αμπελιού. Οι ανάγκες των νέων 
πρεμνών σε φώσφορο είναι αρκετά μεγάλες.

Τα καλιούχα απλά λιπάσματα, όπως το θειικό κάλι 
χρησιμοποιείται, παραχώνονται με τα φωσφορούχα κότα το 
φθινόπωρο στα αργιλώδη συνεκτικά εδάφη ή μόνα τους και με 
τα αμμωνιακά -αζωτούχα κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο στα 
αμμώδη.
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Κεφάλαιο 4

Οι ασθένειες τον Μοσχοφιλερου.

4.1. Περονόσπορος αηπελιού
Ο περονόσπορος αποτελεί το σπουδαιότερο πρόβλημα της 

αμπελοκαλλιέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, διότι είναι δυνατό να 
προκαλέσει ολική καταστροφή της παραγωγής. Στην Ελλάδα, 
εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1881 στη Μεσσηνία και από 
τότε ενδημεί στην χώρα μας, απειλώντας ιδιαίτερα περιοχές με 
συνθήκες υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας.
4.1.1 Συμπτώματα

Προσβάλλονται όλα τα τρυφερά, πράσινα τμήματα του 
φυτού: οι βλαστοί, τα φύλλα, οι ράχες των τσαμπιών και τα 
σταφύλια. Στα φύλλα εμφανίζονται χαρακτηριστικές 
ανοιχτοπράσινες κηλίδες, οι λεγάμενες «κηλίδες λαδιού», που 
αργότερα νεκρώνονται, τα φύλλα σχίζονται και σε έντονη 
προσβολή πέφτουν. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, στην κάτω 
επιφάνεια των φύλλων, παρατηρείται λευκό χνούδι (εξάνθιση 
από καρποφορίες του μύκητα). Στα ώριμα, ηλικιωμένα φύλλα, 
το σχήμα των κηλίδων είναι πολυγωνικό. Αυτό συμβαίνει διότι οι 
νευρώσεις των ώριμων φύλλων δυσκολεύουν την εξάπλωση του 
παθογόνου με αποτέλεσμα να θυμίζουν "μωσαϊκό". Το 
σύμπτωμα αυτό είναι γνωστό και σαν "κηλίδεςμωσαϊκού" ή 
"σταυροβελονιά Στα άνθη, η μόλυνση μπορεί να γίνει άμεσα με 
διάτρηση ή έμμεσα από τον ποδίσκο και με υγρό καιρό 
εμφανίζονται οι χαρακτηριστικές λευκές εξανθήσεις του 
παθογόνου.
Εάν η μόλυνση γίνει πριν την άνθηση, τα άνθη μαραίνονται και 
πέφτουν. Στις ράγες η μόλυνση γίνεται έμμεσα μόνο από τον 
ποδίσκο. Οι νεαρές παίρνουν χρώμα καστανοπράσινο και 
καλύπτονται από εξάνθιση (χνούδι) του μύκητα.
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Όταν προσβληθούν αργότερα και πριν το «γυάλισμα», εξαιτίας 
της ανάπτυξης του μύκητα στο εσωτερικό τους, γίνονται 
δερματώδεις, παρουσιάζουν καστανές βυθισμένες κηλίδες, 
ζαρώνουν και πέφτουν. Το σύμπτωμα αυτό είναι γνωστό και σαν 
"καστανή σήψη". Στους τρυφερούς βλαστούς, στους έλικες και 
στις ράχες των τσαμπιών παρουσιάζονται παρόμοιες κηλίδες, που 
γίνονται νεκρωτικές.
4.1.2 Παθογόνο - Συνθήκες ανάπτυξης 

Είναι υποχρεωτικό παράσιτο, το οποίο σχηματίζει 
μεσοκυττάριο μικκύλιο εντός των ιστών του φυτού και 
παρασιτεί με μυζητήρες που εξαπολύονται εντός των φυτικών 
κυττάρων.
Λναπαράγεται αγενώς με ζωοσπόρια και εγγενώς με ωοσπόρια. 
Στην αγενή αναπαραγωγή τα ζωοσπόρια σχηματίζονται εντός 
ζωοσποριαγγείων, τα οποία παράγονται σε
ζωοσποριαγγειοφόρους δενδροειδούς μορφής. Τα 
ζωοσποριάγγεια είναι ωοειδή διαστάσεων 18 — 30 X 10-15μπι. 
Διαχειμάζει κυρίως με τα ωοσπόρια (εγγενής μορφή), που 
απαιτούν μια «περίοδο ωρίμανσης» και ελεύθερη υγρασία 
(σταγόνες νερού π.χ. λόγω βροχής ή άλλης αιτίας) για να 
βλαστήσουν. Αυτά είναι υπεύθυνα για τις πρωτογενείς μολύνσεις, 
που ξεκινούν από βλαστούς και φύλλα κοντά στο έδαφος. 
Ευνοϊκές συνθήκες για μολύνσεις είναι όταν επικρατούν 
θερμοκρασίες 15-27°Ό, σχετική υγρασία >85% κι ακολουθήσει 
βροχή. Το παθογόνο μολύνει τα βλαστικά όργανα του αμπελιού 
από τα στομάτια και το μικκύλιο αναπτύσσεται στους 
μεσοκυττάριους χώρους. Εκεί ο μύκητας αναπαράγεται αγενώς, 
σχηματίζοντας κονίδια. Αυτά μεταφέρονται με τον άνεμο και 
αποτελούν τα μολύσματα για την πραγματοποίηση των 
δευτερογενών μολύνσεων. ΤΙροσβάλλουν τα νέα φύλλα στο ίδιο ή 
σε άλλα πρεμνά. Για να είναι επιτυχής η μόλυνση θα πρέπει τα 
φύλλα να παραμείνουν βρεγμένα για κάποιες ώρες, ανάλογα με 
την θερμοκρασία. Κρίσιμη περίοδος για την ανάπτυξη της 
ασθένειας θεωρείται ο Μάιος, διότι ανεβαίνει η θερμοκρασία,
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ο μύκητας συμπληρώνει το βιολογικό του κύκλο συντομότερα 
και προκαλεί πολυάριθμες νέες προσβολές. Επιπλέον, την ίδια 
περίοδο η βλαστική ανάπτυξη της αμπέλου είναι ταχύτατη, με 
αποτέλεσμα να σχηματίζει συνεχώς νέους ιστούς, οι οποίοι είναι 
ευπαθείς στις μολύνσεις.
4.1.3 Αντιμετώπιση

Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου συστήνονται 
εφαρμογές με κατάλληλα μυκητοκτόνα, προληπτικά στο στάδιο 
των 3-4 φύλλων, στο «μούρο», πριν την άνθηση, μετά το δέσιμο, 
μετά από 15-20 ημέρες και μετά την κάρποδεση, ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες και την πίεση προσβολής.

4.2. Ωίδιο αμπελιού.
Η ασθένεια προσβάλει όλα τα πράσινα μέρη του φυτού, αλλά 

περισσότερο τα σκιαζόμενα στο εσωτερικό του πρεμνού. Στα 
φύλλα εμφανίζονται και στις δυο επιφάνειες κηλίδες 
ανοιχτοπράσινου ως κίτρινου χρώματος στην αρχή και μετά 
καλύπτονται κ οι δυο επιφάνειες με αραιό αλευρώδες επίχρισμα. 
Το φύλλο αποκτά κυματοειδή εμφάνιση με συστροφές προς τα 
πάνω. Οι βλαστοί εμφανίζουν ακανόνιστες καστανομέλανες 
κηλίδες όταν ξυλοποιηθούν γίνονται πιο ευδιάκριτοι. Οι βότρυες, 
αν προσβληθούν πριν ή λίγο μετά την άνθιση παρουσιάζουν 
μειωμένη καρπόδεση. Οι μικρές ραγές μετά από προσβολή 
καλύπτονται από αλευρώδη εξάνθηση και πέφτουν.
4.2.1 Παθογόνο αίτιο και κύκλος της ασθένειας.

Αίτιο είναι ο μύκητας υηίώηιιία ηεοαίον, ο οποίος ανήκει 
στην οικογένεια ΕΓγείρΗαεεαε, της ΕυγείρΗσΙβε των 
Ασκομυκήτων.

Το μικκύλιο του μύκητα αναπτύσσεται επιφανειακά και ο 
παρασιτισμός γίνεται μέσω μυζητήρων που εισδύουν στα κύτταρα 
της επιδερμίδας.
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Η αγενής αναπαραγωγή γίνεται με τα υαλώδη κονίδια του 
μύκητα. Ο μύκητας διαχειμάζει υπό την μορφή μικκύλιου μέσα 
στα κοιμώμενα μάτια των βλαστών. Οι πρώτες μολύνσεις 
γίνονται στα φύλλα, τα οποία εκφύονται από τα μάτια που φέρουν 
το μικκύλιο, στην συνέχεια οι μολύνσεις γίνονται από τα 
παραγόμενα κονίδια. Υπό ιδανικές συνθήκες ο χρόνος 
εκκόλαψης είναι 7 ημέρες. Αν και η προσβολή μπορεί να γίνει σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, η εξέλιξη της ασθένειας ευνοείται από 
σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Οι επιδημίες 
του ωιδίου εμφανίζονται συνήθως τον Ιούνιο-Ιούλιο εφόσον η 
θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους 35 βαθμούς Κελσίου.

4.3.Ευτυπίωση
Η ευτυπίωση είναι ασθένεια του ξύλου. Για πολλά χρόνια τα 
συμπτώματα που προκαλεί η σθένεια αποδόθηκαν στο μύκητα 
Phomophsis vitícola, επειδή αυτός καταλαμβάνει συνήθως τους 
νεκρωμένους, από την ευτυπίωση ιστούς. Στην Κρήτη 
διαπιστώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 80 αλλά φαίνεται ότι 
προϋπήρχε.
4.3.1 Συμπτώματα
Τα συμπτώματα γίνονται αντιληπτά στην αρχή της βλαστικής 
περιόδου. Τα φύλλα είναι μικρά, κίτρινα με νεκρώσεις, τα οποία 
ξηραίνονται και πέφτουν. Οι βλαστοί έχουν ασθενική εμφάνιση 
με μικρά μεσογονάτια. Τα σταφύλια εξελίσσονται κανονικά μέχρι 
την άνθηση κ στη συνέχεια παρουσιάζουν ανθόρροια, μικροραγία 
και δεν ωριμάζουν. Το παλιό ξύλο (βραχίονες, κορμός) 
νεκρώνεται, σκληραίνει και αποχρωματίζεται. Πολλές κεφαλές 
δεν βλαστάνουν κ δήμιουργούνται έλκη γύρω απ τις παλιές τομές.
4.3.2 Παθογόνο αίτιο και συνθήκες ανάπτυξης της 
ασθένειας
Ο μύκητας της Eutypa lata μολύνει με τα σπόρια (ασκοσπόρια) 
που μεταφέρονται με τον άνεμο πάνω στις φρέσκιες τομές του 
κλαδέματος
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Οι δριμείς χειμώνες είναι ευνοϊκοί για την ανάπτυξη της 
ασθένειας. Οι πληγές του κλαδέματος είναι ευαίσθητες στη 
μόλυνση ιδιαίτερα αν το κλάδεμα γίνει νωρίς και όσο το μέγεθος 
της πληγής είναι μεγαλύτερο .
4.3.3 Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της Ευτυπίωσης 
Σε μέρη όπου τα εμβόλια παράγονται σε αφθονία σε πολλές 
εναλλακτικές μορφές είναι εφικτό να αντιμετωπίσεις τον μαρασμό 
της Έυτυπας αποτελεσματικά μόνο με μεθόδους αποχέτευσης. 
Εντούτοις, σε περιοχές με τεράστια φύτευση σταφυλιών και λίγες 
εναλλακτικές μορφές η αποχέτευση μπορεί να είναι ιδανική. 
Δυστυχώς, οι παραδοσιακές ανάγκες για συστηματικό κλάδεμα 
οδηγεί στην δημιουργία πολλών σημείων εισόδου για παθογένειες 
κάθε χρόνο. Καμία ποικιλία σταφυλιών δεν είναι γνωστή για την 
ανοσία της αλλά όπου υπάρχουν ποικιλίες με ανοχή, είναι 
φρόνιμο να κλαδεύονται οι ποικιλίες με την λιγότερη ανοχή όταν 
το ανοσοποιητικό σύστημα είναι σε χαμηλό επίπεδο. Λόγω της 
μεγάλης συχνότητας των ασθενειών στις ανατολικές ηνωμένες 
πολιτείες πολλοί καλλιεργητές έχουν εφαρμόσει το σύστημα 
αντικατάστασης κορμών (Trunk-training system) ή εξασκούν 
ένα πρόγραμμα ανανέωσης κορμών από τους κρυφούς 
οφθαλμούς κάθε 10-15 χρόνια. Κανένα από τα χημικά που 
χρησιμοποιούνται συχνά για την καταπολέμηση άλλων 
μυκητοειδών ασθενειών του αμπελιού δεν παρέχουν προστασία 
έναντι της Έυτυπας ούτε είναι χρήσιμα για την αποτροπή 
μολύνσεων. Επιπλέον η αργή ανάπτυξη των παθογόνων 
οργανισμών και η καθυστερημένη εκδήλωση των συμπτωμάτων 
κάνουν την αναγνώριση δύσκολη μέχρι να εμφανιστεί εκτεταμένη 
προσβολή όπου τότε είναι πολύ αργά για την αντιμετώπιση τους. 
Επομένως, η ασθένεια δεν έχει αντιμετωπισθεί ακόμα 
ουσιαστικά. Ευτυχώς το μυκητοκτόνο Benomyl παρέχει μια 
υψηλή αποτελεσματική προστασία απέναντι στην προσβολή των 
τραυμάτων των κλαδεμάτων της Mycelia από την βλάστηση των 
ασκοσπορίων με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ικανοποιητική 
ποσότητα χημικών στους ιστούς κάτω από τους τραυματισμούς 
των κλαδεμάτων πριν γίνει η εμφάνιση των σπόρων.
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Για να το καταφέρουμε αυτό, κάθε τραύμα θα πρέπει να 
ξεχειλίσει λόγω κορεσμού για να σιγουρευτούμε ότι τα χημικά 
μεταφέρονται σωστά μέσα στα εκτεθειμένα αγγεία στις επιφάνειες 
των τραυμάτων. Μια αραιή χρησιμοποίηση υγρού σπρέι δεν 
μπορεί να αντισταθμισθεί με μια αύξηση της συγκέντρωσης του 
χημικού στην δοσολογία του σπρέι. Λόγω αυτών των απαιτητικών 
συνθηκών η χρήση του μυκητοκτόνου ΒβηοπιγΙ με συμβατικά 
σπρέι δεν είναι επιτυχημένη. Η χειροκίνητη διαχείριση των 
μεμονωμένων τραυμάτων στην διάρκεια του κλαδέματος, ή η 
χρήση κλαδευτηριού με ψεκασμό, που ευνοούν την διαχείριση 
οποιουδήποτε επιλεγμένου τραύματος με την βοήθεια υγρού 
σπρέι, είναι αποτελεσματικοί τρόποι χρήσης. Επειδή η Έυτυπα 
εισβάλλει σχεδόν κάθε χρόνο στο ξύλο, η διαχείριση των 
τραυμάτων στα κλαδιά τα οποία έχουν μείνει από το εποχιακό 
κλάδεμα μπορούν με ασφάλεια να απομακρυνθούν.
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Κεφάλαιο 5

Οινοποίηση

Οινοποιώ σημαίνει εφαρμόζω σε δεδομένες συνθήκες μια 
επιλεγμένη τεχνική από το σύνολο των γνώσεων που υπάρχουν 
για τους μηχανισμούς και τους παράγοντες των φαινομένων της 
οινοποίησης. Η οινολογία δεν είναι τεχνολογία, ούτε επιστήμη, 
αλλά μια εφαρμογή διάφορων τεχνικών. Οινοποίω σημαίνει 
μετατρέπω τα σταφύλια σε οίνο.

Η μακροβιότητα ενός κρασιού είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο 
καλύτερα οινοποιηθεί, προστατευτεί από οξειδώσεις, συντηρηθεί 
σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η απόλαυση ενός μεγάλου κρασιού 
σταματά εκεί π αρχίζει να θολώνει το ττνεύμα. Αν το κρασί είναι 
ένδειξη πολιτισμού, είναι γιατί χρειάζεται ένα πολιτιστικό επίπεδο 
για να το φτιάξεις και ανάλογο για να το καταναλώσεις. Το κρασί 
μπορεί να γίνει έργο τέχνης, δηλαδή κάτι το ανεπανάληπτο. Το 
μοσχοφίλερο ακολουθεί τη διαδικασία της λευκής οινοποίησης, 
τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι η απουσία εκχύλισης και ο 
χωρισμός του γλεύκους σε κλάσματα.

Στη λευκή οινοποίηση τα σταφύλια πρέπει να είναι υγιή και η 
θείωση του λευκού γλεύκους πιο αυξημένη από ότι στην ερυθρά 
οινοποίηση γιατί στο λευκό γλεύκος απουσιάζουν οι ταννίνες που 
προστατεύουν το γλεύκος από τις οξειδώσεις. Ο διαχωρισμός του 
γλεύκους από τα στέμφυλα πρέπει να γίνεται πάντοτε πριν από τη 
ζύμωση ώστε η εκχύλιση να ελαχιστοποιείται. Σημαντικό σημείο 
της λευκής οινοποίησης είναι η απομάκρυνση κάθε στερεού 
συστατικού του γλεύκους πριν από τη ζύμωση όπως και η 
πραγματοποίηση της ζύμωσης σε χαμηλή θερμοκρασία. Η  
πραγματοποίηση της απαιτεί μικρή περιεκτικότητα σε θειώδη 
ανυδρίτη που έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη θείωσης με 
σκοπό την αποφυγή οξειδώσεων.
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Προκειμένου να παραχθούν τα λευκά κρασιά περισσότερο 
αρωματικά, χρησιμοποιείται η μέθοδος της εκχύλισης των 
στέμφυλων σε χαμηλή θερμοκρασία ώστε να πραγματοποιείται η 
παραλαβή αρωματικών συστατικών, αποφεύγοντας την παραλαβή 
φαινολικών ενώσεων. Για τη παραλαβή αρωματικών συστατικών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η μέθοδος της βαθιάς ψύξης. Κατά 
τη μέθοδο αυτή τα σταφύλια, πριν το πιεστήριο διέρχονται από 
ειδικό τούνελ που επιτρέπει την ψύξη τους κάτω από τους 0°Ο, με 
αποτέλεσμα τη διάρρηξη των κυττάρων της ρόγας του σταφυλιού.

5.1 Εζανωντί του νλεύκους.
Η μεταφορά του σταφυλιού έχει μεγάλη σημασία στην επιτυχία 

της οινοποίησης. Για να αποφεύγουμε τις αρνητικές επιπτώσεις 
της εκχύλισης και οξείδωσης πρέπει απαραίτητα τα σταφύλια να 
μεταφέρονται γρήγορα και ανέπαφα. Γι αυτό πρέπει να 
τοποθετούνται σε μικρούς υποδοχείς που επιτρέπουν την 
κυκλοφορία του αέρα ώστε να συνεχίζουν να αναπνέουν σαν να 
ήταν ακόμη πάνω στο κλήμα. Δεν πρέπει να θειώνουμε πριν την 
εξαγωγή του χυμού γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιτάχυνση 
των φαινομένων εκχύλισης. Η εξαγωγή του χυμού σταφυλιού 
μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους.

Η έκθλιψη και πίεση είναι μια διαδικασία, στην οποία τα 
σταφύλια μετά την έκθλιψη οδηγούνται με απλή πτώση ή με τη 
βοήθεια αντλίας στο πιεστήριο. (Τσακίρη Ν. Αργύρη 1998)
5.1.1 Στράγνισμα του νλεύκους: έχει σκοπό τον ταχύτερο
δυνατό διαχωρισμό και παραλαβή του γλεύκους. Μπορεί να 
γίνει κατά στατικό τρόπο σε δεξαμενή ή και στο ίδιο 
πιεστήριο κατά την διάρκεια του γεμίσματος του. 
Συνηθέστερος τρόπος στραγγίσματος είναι ο μηχανικός. Έχει 
το πλεονέκτημα να είναι γρήγορος. Υπάρχουν πολλά είδη 
μηχανικών στραγγίσεων. Συνήθως πρόκειται για 
προπιεστήρια με περιστρεφόμενο κύλινδρο ή ατέρμονη 
κοχλία. Η  περιστροφή πρέπει να είναι αργή.
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5.1.2 Συμπίεση στανυλιών: έχει σαν σκοπό την παραλαβή 
του σακχαρούχου χυμού της ρόγας. Γίνεται όμως δύσκολα 
γιατί τα φρέσκα σταφύλια είναι πιο πλούσια σε μη 
κροκιδωμένους πολυσακχαρίτες και έχουν την τάση να 
σχηματίζουν συμπαγή μάζα σχεδόν αδιαπέραστη. Στα 
οινοποιεία χρησιμοποιούνται διάφορα είδη πιεστηρίων.
Κάθετα πιεστήρια: υπάρχουν σε δυο τύπους, στον ένα η πίεση 
ασκείται από πάνω προς τα κάτω και στον άλλο η πίεση ασκείται 
αντίστροφα. Ανάλογα με τον τύπο η πίεση ασκείται μηχανικά ή με 
το χέρι. Εφαρμόζουμε τρεις με έξι διαδοχικές πιέσεις. Ανάμεσα 
από κάθε συμπίεση είναι απαραίτητο το ανακάτεμα των 
σταφυλιών.
Οριζόντια ασυνεχή πιεστήρια: η πίεση ασκείται με το 
ταυτόχρονο πλησίασμα δυο κινητών τυμπάνων. Πολλά από αυτά 
έχουν την δυνατότητα να σταματούν την πίεση κ να ανακατεύουν 
τα σταφύλια όταν η πίεση φτάσει σε μια προκαθορισμένη τιμή. 
Συνεχή πιεστήρια: η αρχή λειτουργίας τους στηρίζεται στον 
ατέρμονα κοχλία, ο οποίος σπρώχνει διαρκώς τα σταφύλια προς 
την έξοδο και η οποία με αντίβαρο εμποδίζει την ελεύθερη έξοδο 
τους. Διαθέτουν αρκετές εξόδους παραλαβής του γλεύκους ώστε 
να πετυχαίνουμε την κλασματική παραλαβή του.
Σε όλα τα είδη πιεστηρίων παρατηρούμε αύξηση της λάσπης στο 

ξεκίνημα των πρώτων πιέσεων και αύξηση του χρώματος στις 
τελευταίες πιέσεις. Οποιοδήποτε κ αν είναι το χρησιμοποιούμενο 
πιεστήριο 10-15% του γλεύκους που αντιστοιχεί στις τελευταίες 
πιέσεις πρέπει να οινοποιείται ξεχωριστά. Η απόδοση σε γλεύκος 
μπορεί να αυξηθεί με προσθήκη πηκτινολυτικών ενζύμων των 
οποίων η δράση προστίθεται σε αυτή των φυσικών.
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5.2 Προστασία του νλεύκους.
Στο λευκό κρασί το οξυγόνο αλλοιώνει το άρωμα, εξαφανίζει τη 
φρεσκάδα και σκουραίνει το χρώμα. Κατά τη διάρκεια του 
στραγγίσματος των σταφυλιών που έχουν υποστεί έκθλιψη 
υπάρχει μεγάλη απορρόφηση αέρα εξαιτίας της μεγάλης 
επιφάνειας επαφής. Υπεύθυνες για τις οξειδώσεις ενζυαμτικής 
φύσης είναι η τυροσινάση, οξειδωτικό ένζυμο που βρίσκεται στα 
στερεά μέρη της ρόγας και το πέρασμα της στο γλεύκος είναι 
συνέπεια της λιγότερο ή περισσότερο βίαιης κατεργασίας του 
σταφυλιού και η λακάση που υπάρχει στα σταφύλια που έχουν 
προσβληθεί από φαιά σήψη.
Κατά την διάρκεια των οξειδώσεων παρατηρούμε καταστροφή 

των οξειδασών όπως συμπεραίνουμε από τη μείωση 
κατανάλωσης οξυγόνου. Η λακάση είναι πιο ανθεκτική από την 
τυροσινάση που γρήγορα καταστρέφεται. Το φαινολικό 
υπόστρωμα που η τυροσινάση μπορεί να οξειδώσει είναι σε 
περιορισμένο αριθμό και καταστρέφονται από την οξείδωση ενώ 
μένουν ακόμη φαινολικές ενώσεις που μπορούν να καταστραφούν 
από τη λακάση. Η προστασία από τις οξειδώσεις συνιστάται 
στην αποφυγή των οξειδώσεων και την καταστροφή των 
οξειδασών.
Οι κυριότερες μέθοδοι προστασίας είναι οι εξής:

4* Θείωση: λίγο χρόνο μετά την προσθήκη του θειώδη 
ανυδρίτη παρατηρούμε σταμάτημα της κατανάλωσης του 
οξυγόνου από το γλεύκος. Ο χρόνος αυτός είναι 
συνάρτηση της ποσότητας του ενεργού θειώδη ανυδρίτη, 
της αρχικής κατανάλωσης οξυγόνου από το γλεύκος, το 
ρΗ  του γλεύκους και της κατάστασης υγείας των 
σταφυλιών. Η θείωση αποτελεί αρκετά ικανοποιητική 
λύση στο θέμα προστασίας από τις οξειδώσεις, με την 
προσθήκη σε σχετικά υψηλές δόσεις (6-12g/hl)

Α- Λπολάσπωση κ κατεργασία με μπετονίτη: έχει σαν σκοπό 
την απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων που 
βρίσκονται στο γλεύκος σε αιώρηση και τα οποία είναι
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ικανά να δώσουν χορτώδη οσμή στο κρασί. Ο μπετονίτης 
αφαιρώντας τις πρωτεΐνες αφαιρεί και ένα μέρος των 
οξειδωτικών ένζυμων που είναι όπως είδαμε 
πρωτεϊνικής φύσης.

4 Κατεργασία του σταφυλιού σε ατμόσφαιρα 0 0 2: πρόκειται 
για την κατεργασία του γλεύκους του σταφυλιού από της 
στιγμή της έκθλιψής σε ατμόσφαιρα απαλλαγμένη από αέρα. 
Αυτό πετυχαίνετε με τχρησιμοποίηση 0 0 2 τεχνολογικά δεν 
εμφανίζει ιδιαίτερα προβλήματα, παρουσιάζεται 
καθυστέρηση στο ξεκίνημα της αλκοολικής ζύμωσης η 
οποία όμως συνήθως τελειώνει κανονικά γιατί η 
οξυγόνωση τη στιγμή της έκθλιψης είναι ικανοποιητική. 
Έχουμε αύξηση του ελεύθερου θειώδη ανυδρίτη. Η  
ποιότητα βελτιώνεται, τα κρασιά όμως π παίρνουμε έχουν 
μεγάλη ευαισθησία στο οξυγόνο.

4- Ψύξη του γλεύκους: προκαλεί μείωση της ταχύτητας 
κατανάλωσης του οξυγόνου ελαττώνοντας την ενζυματική 
δράση. Η  γρήγορη ψύξη του γλεύκους παρουσιάζει το 
πλεονέκτημα να ελαττώνει την ποσότητα αναγκαίου θειώδη 
ανυδρίτη.

4  Θέρμανση του γλεύκους: σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 
τους 35-40°Ο η δραστηριότητα των οξειδασών μειώνεται 
σημαντικά για να μηδενιστεί στους 650Ο. Γι αυτό η 
θέρμανση αμέσως μετά την έκθλιψη δοκιμάστηκε σα 
μέθοδος αποφυγής των οξειδώσεων. Επίσης προκαλεί καλή 
σταθερότητα του χρώματος, καταστροφή των ιθαγενών 
ζυμών που δημιουργεί την ανάγκη προσθήκης ζυμών και 
καταστροφή των πυκτινολυτικών ενζύμων με αποτέλεσμα το 
κρασί να διαυγάζει δύσκολα.

4 Ασκορβικό οξύ: προστίθεται για την αντίοξειδωτική του 
δράση. Οι δόσεις που απαιτούνται είναι 12-20 ^ΈΙ.
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5.3 Απολάσπωση: είναι απαραίτητη συνέπεια της μηχανικής 
κατεργασίας του σταφυλιού. Σκοπός της είναι η διαύγαση του 
γλεύκους πριν από τη ζύμωση. Όσο πιο διαυγές είναι το 
γλεύκος τόσο πιο καλή είναι η ποιότητα του κρασιού που θα 
προκύψει. Η απομάκρυνση της λάσπης έχει συνέπεια την 
απομάκρυνση σημαντικού μέρους των ζυμών, την 
απομάκρυνση ορισμένων συστατικών του γλεύκους που 
ενεργοποιούν την αύξηση των ζυμών. Η απολάσπωση 
επηρεάζει με φυσικό τρόπο την απομάκρυνση του
σχηματιζόμενού 0 0 2 κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης. 
Με την προϋπόθεση ότι κάνουμε απολάσπωση του γλεύκους 
ζυμώνουμε χωριστά το απολασπώμενο γλεύκος από το
υπόλοιπο που συνήθως αποτελεί ανάμειξη του γλεύκους που 
περιέχει τις λάσπες και των τελευταίων πιέσεων.
Προέλευση της λάσπης του γλεύκους: πρόκειται για γαιώδεις 
προσμίξεις προσκολλημένες στο σταφύλι, κομματάκια που 
προέρχονται από το σκίσιμο της φλούδας και του κοτσανιού, 
διάφορους πολυσακχαρίτες και πρωτεΐνες που καταβυθίζονται 
καθώς ενώνονται με τις ταννίνες και τα άλατα. Το ποσό και η 
φύση τους εξαρτάται από την ωρίμανση και την κατάσταση υγείας 
του σταφυλιού. Οι σάπιες ρόγες δημιουργούν περισσότερη λάσπη. 
Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και ο τρόπος μηχανικής 
κατεργασίας του σταφυλιού καθώς και οι ταχύτητες περιστροφής 
των μηχανημάτων γλευκοποίησης. Οι κοχλίες πρέπει να γυρίζουν 
αργά, για να επιτύχουμε την επιθυμητή απόδοση πρέπει να 
χρησιμοποιούμε μηχανήματα με μεγαλύτερη διάμετρο.

5.4 Πορεία της αλκοολικής ζύμωσης
Βασική προϋπόθεση για την παρασκευή των λευκών κρασιών 

είναι η ζύμωση σε θερμοκρασία 16-20°Ο. Στις χαμηλότερες 
θερμοκρασίες έχουμε αύξηση της περιεκτικότητας σε εστέρες και 
μείωση της περιεκτικότητας σε ανώτερες αλκοόλες. Η παραγωγή 
πτητικών συστατικών από τις ζύμες είναι αυξημένη για συνθήκες
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χαμηλής θερμοκρασίας ζύμωσης και αυξημένο ρΗ, μέση για 
χαμηλή θερμοκρασία ζύμωσης κ χαμηλό ρΗ, χαμηλή για υψηλής 
θερμοκρασίας και χαμηλό ρΗ. Η ζύμωση σε ξύλινο βαρέλι μπορεί 
να σταματήσει αρκετά εύκολα λόγω πτώσης της θερμοκρασίας. 
Έχουμε επίσης σημαντική αύξηση του διαλυμένου οξυγόνου.
Τέλος αλκοολικός ζύμωσης, θείωση και μετάγγιση: η αλκοολική 
ζύμωση παρακολουθείται μ τη μέτρηση του ειδικού βάρους. Όταν 
αυτό πέσει κάτω από το 0,996 είναι απαραίτητη η μέτρηση των 
αναγόντων σακχάρων, για να επιβεβαιώσουμε το τέλος της 
αλκοολικής ζύμωσης. Θειώνουμε με σκοπό να πετύχουμε 30- 
40ιηξ/1 ελεύθερο θειώδες. Η θείωση με την ευκαιρία της πρώτης 
μετάγγισης και όχι ακριβώς πριν από αυτή. Σημαντικό σημείο 
στην επεξεργασία του κρασιού είναι η γρήγορη απομάκρυνση του 
ζυμωμένου κρασιού με σκοπό την αποφυγή ανάπτυξης οσμών 
υδρόθειου.
Μετά την αλκοολική ζύμωση: μετά την μετάγγιση ακολουθεί 
απογέμισμα της δεξαμενής με κρασί άλλης δεξαμενής με σκοπό 
την αποφυγή οξειδώσεων. Η δεξαμενή αποθήκευσης του κρασιού 
πρέπει να είναι ερμητικά κλεισμένη για να μην επιτρέπει την 
είσοδο του αέρα. Το κρασί αφού υποστεί τις κατάλληλες 
διεργασίες διαύγασης και σταθεροποίησης, εμφιαλώνεται. Τα 
λευκά κρασιά όπως και το Μοσχοφίλερο εμφιαλώνονται μέχρι 
την άνοιξη του επόμενου έτους.
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Κεφάλαιο 6

Διαβάζοντας την ετικέτα του κρασιού 

6.1 Η  Ελλάδα στην ΕΕ.

Σταδιακά η ΕΕ εφαρμόζει την κοινή αμπελουργική πολιτική της. 
Η Ελλάδα, με την είσοδο της στην ΕΟΚ σημερινή ΕΕ, έπρεπε να 
προσαρμόζει την παραγωγή κρασιών, ώστε οι παραδοσιακοί 
αμπελώνες και οι οινοποιοί της να επιβιώσουν. Αποτέλεσμα της 
προσπάθειας για αναδιοργάνωση ήταν η ψήφιση ενός νομού 
1969 « γ ι α  τη βελτίωση και προστασία της αμπελουργικής 
παραγωγής» που ουσιαστικά τέθηκε σε εφαρμογή το 1976.

Η οινολογική έρευνα δεν εστιάστηκε τόσο σε θέματα 
τεχνολογικά όσο κυρίως στη μελέτη των δυνατοτήτων των 
κυριότερων ποικιλιών που καλλιεργούνταν στον ελληνικό χώρο, 
προκειμένου να εντοπίσει τις ζώνες που ήταν πιο πρόσφορες για 
την παραγωγή οίνων ποιότητας. Για να γίνει σωστά η 
αναδιοργάνωση της αμπελοοινικής Ελλάδας χωρίς να 
υιοθετηθούν τυφλά ξένα συστήματα ασυμβίβαστα με την ελληνική 
δεδομένα ώστε και επιφανειακά τα ελληνικά δεδομένα ώστε να 
ακολουθηθεί ο σωστός δρόμος. Με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας 
βρέθηκε να έχει καθορίσει ονομασίες προέλευσης (όρος ο οποίος 
αναλύεται διεξοδικά στη συνέχεια) πριν τεθεί σε ισχύ κοινή 
πολιτική της ΕΕ για τα κρασιά.

Η πρώτη πράξη που υπήρξε και το ξεκίνημα για τη θέσπιση 
κοινής αγοράς οίνων στη ΕΕ, παρόλο που δεν αφορούσε μόνο το 
κρασί άλλα όλα τα προϊόντα, ήταν το κοινό Δασμολόγιο που 
εγκρίθηκε το 1959. Η κατάσταση που επικρατούσε στον 
αμπελοοινικό τομέα ήταν αισιόδοξη για τους παραγωγούς 
δεδομένου ότι η Κοινότητα είχε διαρκώς μεγαλύτερες ανάγκες σε 
κρασί. Οι πρώτες διατάξεις της ΕΕ το 1962, αφορούσαν τη 
σύσταση αμπελουργικού μητρώου δηλαδή την ετήσια δήλωση 
παραγωγής και αποθεμάτων και τη θέσπιση κανονισμών για τους
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οίνους ονομασίας προέλευσης. Η οργάνωση της κοινής αγοράς 
του κρασιού τέθηκε σε ισχύ με τον κανονισμό της ΕΕ 816/70, 
χωρίς οι φυτεύσεις και αναφυτεύσεις να τεθούν σε ποσοτικούς 
περιορισμούς όπως συνέβαινε στη Γαλλία, και με μια σειρά 
διατάξεων που νομιμοποιούσαν στα κοινοτικά πλαίσια όλες τις 
καταστάσεις που υπήρχαν στα μέλη κράτη που παρήγαγαν κρασί. 
Επέτρεπε την προσθήκη ζάχαρης, με σκοπό την αύξηση του 
αλκοολικού τίτλου στις περιοχές όπου δεν υπήρχε ικανοποιητική 
ωρίμανση. Ακόμα προέβλεπε την παράδοση για απόσταξη μιας 
ποσότητας επί της παραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η εμπορία 
των υποπροϊόντων της οινοποίησης. Το 1970 εμφανίστηκαν τα 
πρώτα συμπτώματα υπερπαραγωγής με αποκορύφωση το 1974. 
Γι αυτό η φύτευση νέων αμπελώνων στις περιοχές παραγωγής 
επιτραπέζιων οίνων απαγορεύτηκε, ενώ θεσπίστηκαν 
πριμοδοτήσεις για την εκρίζωση. Η παραγωγή ήταν τόσο μεγάλη, 
ώστε τα μέτρα εξισορρόπησης (απόσταξη-αποθεματοποίηση) δεν 
ήταν ικανά να εξαφανίσουν τα πλεονάσματα. Από το 1980 
θεσπίστηκε ένα νέο καθεστώς με σκοπό τη μείωση του 
αμπελουργικού δυναμικού, που προέβλεπε την εκρίζωση των 
αμπελιών και την παραίτηση από το δικαίωμα φύτευσης. 
Παράλληλα έπαιρνε μέτρα για τη βελτίωση αμπελώνων στις 
περιοχές που είναι κατάλληλες για την παραγωγή οίνων 
ποιότητας. Η συνυπευθυνότητα των αμπελουργών,
επιβεβαιώνεται με τη υποχρεωτική απόσταξη που αποφασίστηκε 
το 1982 και αποσκοπεί στα να πειθαναγκάσει τους αμπελουργούς 
να μην επιδιώκουν υψηλές στρεμματικές αποδόσεις. Όμως, 
προβλήματα υπερπαραγωγής, το 1984, οδήγησαν σε λήψη μέτρων 
για περιορισμό της έκτασης αμπελοκαλλιέργειας, ακόμα και 
στις ζώνες κρασιών ονομασίας προέλευσης.

6.2 Γεωγραφική ποοέλευση οίνων

Η έννοια της ονομασίας προέλευσης είναι συνδεδεμένη με μια 
συγκεκριμένη αμπελουργική περιοχή, ο καθορισμός της οποίας 
γίνεται με αμπελοτεμάχια (Γάλλία, Ισπανία) ή με βάση τις
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κοινότητες (Ελλάδα, Ιταλία), όπως αυτές υπήρχαν πριν τη 
συνένωσή τους σε δήμους. Φυσικά ο πρώτος τρόπος είναι ο 
μόνος σωστός γιατί όλα τα εδάφη μιας κοινότητας δεν είναι 
κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια. Στις χώρες, όμως, όπου δεν 
υπάρχει αμπελουργικό κτηματολόγιο, ο τρόπος αυτός δεν είναι 
δυνατόν να εφαρμοστεί.

Έτσι, στην Ελλάδα, ένα κρασί Ονομασίας Προέλευσης 
Μαντινεία π.χ σημαίνει ότι ο οίνος παράγεται αποκλειστικά από 
σταφύλια της ποικιλίας Μοσχοφίλερο, τα οποία προέρχονται από 
αμπελώνες κοινοτήτων των οποίων τα ονόματα αναφέρει 
επακριβώς η νομοθεσία.

Όταν βλέπουμε, λοιπόν στα ράφια της κάβας κρασιά με ονόματα 
γεωγραφικών περιοχών (π.χ Μαντινεία, Νεμέα, Σαντορίνη) 
πρόκειται για κρασιά Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας 
Ποιότητας (ΟΠΑΠ). Κανένας παραγωγός δεν έχει το δικαίωμα 
να ονομάσει το κρασί του με όνομα κάποιας γεωγραφικής 
περιοχής, αν η περιοχή αυτή δεν δίνει κρασί ΟΠΑΠ ή αν το κρασί 
του δεν καλύπτει τις νομοθετικές προδιαγραφές για κρασί ΟΠΑΠ.

Το οικοσύστημα θεωρείται ο κύριος παράγοντας διαμόρφωσης 
των ιδιαιτέρων χαρακτήρων οίνου. Ο άνθρωπος, με την 
εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων καλλιέργειας αλλά και 
οινοποίησης, αξιοποιεί τον φυσικό παράγοντα με σκοπό την 
παραγωγή ενός κρασιού υψηλής ποιοτικής στάθμης. Συνεπώς, τα 
σταφύλια, που προορίζονται για την παραγωγή κρασιών 
ονομασίας προέλευσης, έχουν από καταβολής τα στοιχεία 
ποιότητας του οικοσυστήματος καταγωγής τους. Αυτό σημαίνει 
απλά ότι ακόμη και ο πιο καλός οινοποιός δεν μπορεί να παράγει 
οίνους υψηλής ποιότητας από σταφύλια χαμηλής ποιότητας.

Βεβαίως, ισχύει και το αντίστροφο. Δηλαδή, ακόμη και η 
καλύτερη ποιότητα σταφυλιού αν δεν οινοποιηθεί σωστά, θα έχει 
απογοητευτικό αποτέλεσμα. Φυσικά πρέπει να δεχτούμε ότι ο 
παράγοντας φύση διαδραματίζει μεν έναν ουσιαστικό ρόλο, αλλά 
μόνος του δεν επαρκεί για την παραγωγή ενός κρασιού υψηλής 
ποιότητας. Συμπέρασμα: μόνο η τελική ποιότητα κρασιού είναι 
καθοριστική για την αναγνώριση του ως αντιπροσωπευτικού 
προϊόντος της περιοχής καταγωγής του.
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Ο συγκερασμός αυτών των σκέψεων οδήγησε στη γέννηση 
των κοινοτικών Vins de Qualité Produits dans une Region 
Determinee (V.Q.P.R.D) = Κρασιά Ποιότητας Παραχθέντα σε 
μια καθορισμένη περιοχή. Έτσι, ένα κρασί για να ανήκει στην 
κατηγορία αυτή και επομένως να φέρει το τοπωνύμιο που έχει 
αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα, πρέπει να πληροί 
κάποιους όρους. Οι όροι αυτοί σχετίζονται με τα εξής:

4  Οριοθέτηση της ζώνης παραγωγής του σταφυλιού αλλά και 
του κρασιού 

it Ποικιλία της αμπέλου 
i- Μέθοδοι οινοποίησης 
it Καλλιεργητικές τεχνικές 
i- Στρεμματική απόδοση 
4  Περιεκτικότητα σε αλκοόλη

Η οριοθέτηση της ζώνης εξαρτάται από τη φύση του εδάφους 
και του υπεδάφους, το μικροκλίμα και την έκθεση των αρμοδίων 
κρατικών υπηρεσιών για το κάθε αμπελοτεμάχιο.

Η ποικιλία της αιιπέλου, ή η ποικιλιακή σύνθεση στην εν λόγω 
έκταση, θα πρέπει ν περιέχεται στον κατάλογο των συνιστόμενων 
ποικιλιών για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Οι καλλιεργητικές τεχνικές (κλάδεμα, διαμόρφωση κλήματος, 
πότισμα, λίπανση) πρέπει να είναι σύμφωνες με ορισμένες 
κρατικές προδιαγραφές για την εν λόγω ζώνη.

Ως στρειιΐιατική απόδοση καθορίζεται η μέγιστη παραγωγή για 
κάθε οριοθετημένη ζώνη. Στη Μαντινεία η στρεμματική απόδοση 
είναι 800-1000 κιλά/στρέμμα. Η υπέρβαση του ορίου αυτού 
συνεπάγεται την απώλεια του τίτλου « ονομασία προέλευσης».

Η περιεκτικότητα σε αλκοόλη ελέγχεται και για κάθε περιοχή 
υπάρχει ελάχιστη τιμή. (Μαντινεία, Μοσχοφίλερο=12-12.5% vol)
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Ο νόμος προβλέπει επίσης ότι η γλευκοποίηση και η οινοποίηση 
πρέπει να γίνονται εντός της καθορισμένης ζώνης ονομασίας 
προέλευσης, ενώ η εμφιάλωση μπορεί να γίνει και εκτός αυτής.

Τα κρασιά ονομασίας προέλευσης διατηρούν πάντοτε τα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, τους οργανοληπτικούς τους 
χαρακτήρες, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι η χημική τους 
σύσταση, μερικές φορές και η ποιότητα παραγωγής ενός έτους, 
ταυτίζεται με την σύσταση και την ποιότητα παραγωγής των 
προηγούμενων ετών. Οι διαφορές από χρονιά σε χρονιά 
οφείλονται στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την 
ωρίμανση των σταφυλιών.

6.2.1 Ζώνη Προστασίας Ονοιχασίαε Ποοέλευσηε Μαντινεία
Η ζώνη του Π.Ο. Π Μαντίνεΐα (θεσπίστηκε το 1971) εκτείνεται 

στο κεντρικό ανατολικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας 
Αρκαδίας, μεταξύ των βουνών Πάρνωνας (2.404μ) στα 
ανατολικά και Μαίναλο (1.980μ) στα δυτικά, εκτείνεται το 
Μαντινειακό Πεδίο, ένα οροπέδιο με μέσο υψόμετρο 660μ. Στην 
ευρύτερη αυτή περιοχή, η ζώνη του Π.Ο.Π Μαντίνεΐα
περιλαμβάνει τμήματα των περιοχών Τρίπολης (Τρίπολη, Άγιος 
Βασίλειος, Άγιος Κωνσταντίνος, Μερκοβούνι, Πέλαγος, Σκοπή), 
Βαλτετσίου (Δάφνη), Κορυθίου (Άγιωργίτικα, Ζευγολατιό, 
Νεοχώρι, Παρθένι, Στενό), Άεβιδίου (Κανδήλα, Άεβίδι, 
Ορχομενός, Παλαιόπυργος), Μαντίνειας (Αρτεμίσιο, Κάψια, 
Άουκάς, Νεστάνη, Πικέρνη, Σάγκα, Σιμιάδες) και Τεγέας 
(Άιθοβούνια).
Πριν αναφερθούμε στη ζώνη του Π.Ο.Π Μαντίνεΐα πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι η σωστή λέξη είναι Μαντίνεια και όχι 
Μαντινεία, όπως πολλές φορές λέγεται ή γράφεται. Έρχεται 
από την αρχαία Μαντίνεια, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στα 
βορινά του οροπεδίου. Οι ταξιδιώτες της περιοχής αντικρίζουν το 
μαντινειακό Πεδίο αμέσως μόλις περάσουν τη σήραγγα 
Αρτεμισίου. Το οροπέδιο είναι μια εκτεταμένη επιμήκης έκταση, 
περίπου στη διεύθυνση βορράς-νότος, συνολικού μήκους περί τα 
26 χιλιόμετρα. Βόρεια, στην περιοχή του Άεβιδίου, έχει μικρό 
πλάτος, αλλά νότια φαρδαίνει αρκετά, φτάνοντας περί τα 18 
χιλιόμετρα. Με τέτοια θέση και διαμόρφωση είναι επόμενο, το
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χειμώνα, μερικές περιοχές να λιμνάζουν συστηματικά. Ο νόμος 
όμως τις εξαιρεί με σαφήνεια από τη ζώνη. Εκτός από τις 
«πεδινές» εκτάσεις το μοσχοφίλερο καλλιεργείται και στις 
χαμηλές πλαγιές των βουνών που περιβάλλουν το οροπέδιο.

Η ωρίμαση των σταφυλιών είναι αργή και ο τρύγος όψιμος, 
μέσα στον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει κάποιες 
χρονιές από τις φθινοπωρινές βροχές. Είναι διακριτά δύο 
αρωματικά και γευστικά προφίλ στους οίνους Π.Ο.Π Μαντίνεια. 
Τα σταφύλια του οροπεδίου έγουν πιο αρωματικό προφίλ, με 
τονισιιένο το άρωμα τριαντάφυλλου, ενώ τα σταφύλια των 
πλανιών τονίζουν τα αοώιιατα εσπεοιδοειδών και έγουν μάλλον 
πιο υιι/υλή οξύτητα. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, μοσχοφίλερο- 
Μαντίνεια είναι άρρηκτα δεμένα, δίνοντας λευκά ξηρά κρασιά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού αμπελώνα. Εντός της ζώνης 
δραστηριοποιούνται 11 οινοποιεία, που παράγουν οίνους Π.Ο.Π 
Μαντίνεια. Το Μοσχοφίλερο όμως είναι τόσο δημοφιλές, που 
με τις απαραίτητες εκ του νόμου συνεργασίες Π.Ο.Π Μαντίνεια 
παράγουν και 20 οινοποιεία εκτός της ζώνης.

Όπως είπαμε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η οποία είναι 
εναρμονισμένη με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, τα εμφιαλωμένα 
κρασιά χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες τους επιτραπέζιους 
οίνους και τους οίνους ονομασίας προέλευσης (Ο.Π.Α.Π. ή 
Ο.Π.Ε.).
Τα κρασιά ονομασίας προελεύσεως διακρίνονται σε κρασιά 
Ονομασίας Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας (Ο.Π.Α.Π.) και 
Ονομασίας Προελεύσεως Ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε) Τα Ο.Π.Α.Π 
φέρουν πάνω στο φελλό ειδική κόκκινη ταινία αναγνώρισης. Η 
ταινία αυτή για τα κρασιά Ο.Π.Ε είναι μπλε. Οι ταινίες 
χορηγούνται από το κράτος με βάση τις δηλώσεις παραγωγής. 
Κανονικά θα έπρεπε οι ταινίες και κατά συνέπεια η «έγκριση» να 
χορηγείται από ειδικές επιτροπές, οι οποίες θα προέβαιναν σε 
«τυφλή» δοκιμασία των κρασιών όλων των δεξαμενών και των 
βαρελιών που πρόκειται ν έρθουν στο εμπόριο ως οίνοι Ο.Π.Α.Π. 
ή Ο.Π.Ε. Δυστυχώς, τέτοιες επιτροπές δεν λειτούργησαν ποτέ στη
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χώρα μας, είτε γιατί δεν υπήρχαν στην περιφέρεια εκπαιδευμένοι 
γευσιγνώστες, είτε γιατί δεν είναι έτοιμος ο παραγωγικός κόσμος 
να δεχθεί την κρίση μιας ομάδας ειδικών χωρίς δυσαρέσκεια. 
Επομένως, στην πράξη η επικόλληση μιας μπλε ή κόκκινης 
ταινίας στο επιστόμιο συνιστά, για την ώρα, μια διοικητική και 
όχι μια ποιοτική εγγύηση.

Σήμα Προϊόντων Π.Ο.Π -  Ρ.Ω.Ο

6.3 Η  ετικέτα

Στον χώρο του κρασιού, οι έννοιες νομοθεσία και ετικέτα είναι 
σχεδόν ταυτόσημες. Με στόχο την προστασία, αλλά και την 
ενημέρωση, του καταναλωτή, έχει διαμορφωθεί νομοθετικό 
πλαίσιο βάσει του οποίου κάθε παραγωγός φτιάχνει τις ετικέτες 
κρασιών του προσθέτοντας σε αυτές και την προσωπική του 
αισθητική. Η ετικέτα δεν είναι ένα απλά ένα διακοσμητικό 
στοιχείο αλλά είναι η ταυτότητα του κρασιού. Από την ετικέτα 
(όταν αυτή είναι σύμφωνη με το νόμο) ο καταναλωτής 
μπορεί να πάρει αρκετές πληροφορίες.

Οι ενδείξεις ετικέτας κρασιού χωρίζονται στις υποχρεωτικές και 
στις προαιρετικές. Οι υπονοεωτικέε ενδείξεις είναι οι εξής:

• Το όνομα της περιοχής από την οποία προέρχεται (π.χ 
Μαντίνεια, Μοσχοφίλερο)

• Η ένδειξη Ονομασία Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας ή 
Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη
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• Το όνομα και η διεύθυνση του εμφιαλωτή.
• Ο ονομαστικός όγκος της φιάλης (π.χ. 750 ml).
• Ο αλκοολικός τίτλος (π.χ. 12% vol).
• Ο τύπος κρασιού (π.χ. λευκός, γλυκός, αφρώδης κ.λπ.).
• Η ένδειξη ελληνικό προϊόν.

Επιπλέον, κάθε οινοπαραγωγός μπορεί να δώσει περισσότερες 
πληροφορίες για το κρασί του, μέσω των προαιρετικών ενδείξεων 
ετικέτας κρασιού. Τέτοιες είναι διάφορες προτάσεις 
σερβιρίσματος, αρμονίας με φαγητό κ.λ.π. Ειδικά στα κρασιά 
Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε, που κοινοποιούν την καταγωγή τους, μπορεί 
να δώσει πληροφορίες για τον τόπο και το σταφύλι παραγωγής, 
την οινοποίηση, την πιθανή παλαίωση του κρασιού κ.λπ. Μπορεί 
επίσης να αναγράφεται η εσοδεία (η χρονιά δηλαδή συγκομιδής 
των σταφυλιών), που προφυλάσσει από την αγορά «γερασμένων» 
κρασιών, προϊδεάζει για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης φιάλης κ.ά.

6.3.1 Ετικέτεε Μοσνοφίλεοου
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Παράρτημα

Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμό 92
Αναγνώριση οίνων με Προστασία Ονομασίας Προέλευσης
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Ο ποόεδοοε της ελληνικός δημοκρατίας 
Έχοντας υπόψη:
Ι.τις διατάξεις

α)των άρθρων 4 και 5 παρ. 1,8 και του Ν.Α 243/1969 « π ε ρ ί  
βελτίωσης και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής »  
(Α ’ 149) '
όπως αυτή έχουν τροποποιηθεί με τα άρθρα 3 και 4 του 
Ν.427/1976 (Α’ 230)

β) του άρθρου 90 του «Κ ώ δικα  νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»  που τέθηκε σε ισχύ με 
το πρώτο του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(Α ’ 98)
2. Το Π. Δ 89/2010 «Διορισμός υπουργών, αναπληρωτών 
υπουργών και υφυπουργών»(Α ’ 154)
3. Τη με αριθμό 1/78/18.11.2010 γνωμοδότηση της Κεντρικής 
Επιτροπής Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ)
4. Το γεγονός από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν 
προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
5. Τη με αριθμό 233/2011 γνωμοδότηση του συμβουλίου της 
επικράτειας μετά από πρόταση του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

1 Προστασία ΟνοηασίαςΠροέλευσης ‘’ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ”, 
αναγνωρίζεται για τους λευκούς ξηρούς και λευκούς αφρώδεις 
οίνους ποιότητας, οι οποίοι παράγονται από σταφύλια των 
ποικιλιών μοσχοφίλερο σε ποσοστό τουλάχιστον 85%
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και Λσπρούδες, που προέρχονται από αμπέλια που 
καλλιεργούνται στη κτηματική περιοχή του δήμου Τρίπολης και 
στις περιοχές Τεγέας, Μανπνείας, Κορυθΐου και Λεβιδίου καθώς 
και στον οικισμό Κούβλι της τοπικής κοινότητας Δολιανών του 
δήμου Β. Κυνουρίας, εξαιρουμένων των βαλτωδών εδαφών.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού 
Διατάγματος καταργείται το Π.Δ 70 71996 «Αναγνώριση οίνων 
ονομασίας προέλευσης ανωτέρας ποιότητας ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ >>(Α ’ 
57).
Στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναθέτουμε τη 
δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
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Προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμό 70 
Αναγνώριση οίνων Ονομασίας Προέλευσης ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

Ο πρόεδρος της
ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑ ΤΙ ΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις:

α) των άρθρων 4 και 5 παρ. 2,8 και 9 του Ν.Δ 243/1969 
« π ε ρ ί  βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής 
παραγωγής» (Λ ’ 194), όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα 
άρθρα 3 και 4 του Ν. 427/1976 « π ε ρ ί  αντικαταστάσεως, 
συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων» του Ν.Δ 
243/1969 « π ε ρ ί  βελ τιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής 
παραγωγής» (Α'230)

β) του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα»  (Α Ί37), που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν.2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, 
τροποποίηση διατάξεων του Ν 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό 
των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και 
λοιπών επαγγελματιών και στις διατάξεις» (Α ’ 154)

2. την 279972/5.2.1996απόφαση του πρωθυπουργού και του 
υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
υφυπουργούς γεω ργίας» (Β'95)

3. την 43/1995 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής 
Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ)

4. το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

5. την 718/1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας με πρόταση του υφυπουργού Γεωργίας 
αποφασίζουμε:

άρθρο μόνο:
1. η ονομασία προέλευσης ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ αναγνωρίζεται ως 
ανωτέρας ποιότητας (Ο.Π.Α.Π) για τους λευκούς ξηρούς 
οίνους, οι οποίοι παρασκευάζονται από σταφύλια των ποικιλιών 
Μοσχοφίλερο, σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, και ασπρούδες, που 
προέρχονται από αμπέλια των κτημάτων περιοχών Δήμου 
Τρίπολης και Αεβιδίου και των κοινοτήτων Κάψια, Σιμιάδων,
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Αρτεμισίου, Πικέρνη, Σάγκα, Νεστάνης, Λουκά, Ζευγολατιού, 
Παρθενίου, Κανδήλας, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Σκοπής, 
Μερκοβουνίου, Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Βασιλείου, Νεοχωρίου, 
Στενού, Αιθοβουνίου της επαρχίας Μαντινείας, εξαιρούμενων 
των βαλτωδών εδαφών.
2. από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργούνται: 

α) το Β.Δ 625/1971 « π ε ρ ί  αναγνωρίσεως ονομασιών 
προέλευσης ο ίνω ν»  (Α ’ 196)

β) το Π.Δ 291/1992 «τροποποίηση διατάξεων του 
Β.Δ625/1971 « π ε ρ ί  αναγνωρίσεως ονομασιών προέλευσης 
οίνων »
Στον υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
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Χρυσή διάκριση^ για το Μ  ο σγο φ ίλεοο Μαντινείας

Το κρασί Μοσχοφίλερο Μαντινείας του 2010 απέσπασε το χρυσό 
μετάλλιο στον φετινό Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου της 
Θεσσαλονίκης αποσπώντας μια τιμητικότατη διάκριση για τα 
«Ελληνικά Κελλάρια Οίνων Α.Ε.».
Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

Στον διαγωνισμό (τον περασμένο Μάρτιο), συμμετείχαν περίπου 
700 κρασιά από την Ελλάδα και άλλες επτά χώρες, τα οποία 
αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν από μια 35μελή Επιτροπή 
Γευσιγνωστών-Οινολόγων, 13 Ελλήνων και 22 ξένων.

Με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στον Διαγωνισμό, το 
Μοσχοφίλερο Μαντινείας 2010 πιστοποίησε ότι η φετινή σοδειά 
ήταν πραγματικά εξαιρετική και έδωσε την δυνατότητα στα 
«Ελληνικά Κελάρια» να δημιουργήσουν ένα κρασί υψηλού 
επιπέδου, το οποίο ήδη από τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας της 
νέας εσοδείας 2010 κερδίζει διεθνή αναγνώριση.

Το συγκεκριμένο κρασί παράγεται στο οινοποιείο της εταιρείας 
«Ελληνικά Κελάρια», στον αμπελώνα της Μαντινείας, λίγο έξω 
από την Τρίπολη της Αρκαδίας. Είναι ένα κρασί με 
Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π. Ο. Π), πλούσιο σε 
οξύτητες και αίσθηση φρεσκάδας, με απαλές γευστικές νότες 
πορτοκαλιού, λεμονιού και κίτρου.
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Τα έντονα αρώματα ανοιξιάτικων αγριολούλουδων της ελληνικής 
φύσης εντυπωσιάζουν από την πρώτη γουλιά κάθε απαιτητικό 
καταναλωτή, που αναζητά στο ποτήρι του μια αυθεντικά ελληνική 
οινική εμπειρία υψηλής ποιότητας.

Το Μοσχοφίλερο Μαντινείας συνοδεύει άριστα κάθε πιάτο της 
καθημερινής ελληνικής κουζίνας και πίνεται δροσερό από 
το ψυγείο στους 6-8 βαθμούς Κελσίου.

Εξάγεται μάλιστα, σε 32 χώρες, όντας άξιος πρεσβευτής της 
οινικής Ελλάδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Έλληνες καταναλωτές 
μπορούν να το βρουν σε κάβες και super market και 
χαρακτηριστικό του είναι η ιδιαίτερη ετικέτα του γεμάτη 
λουλούδια, δεδομένου ότι αποτελεί μέλος της οικογένειας 
«Ποικιλιακά Λουλούδια», μιας σειράς με οκτώ διαφορετικά 
κρασιά αυθεντικών ελληνικών και διεθνών ποικιλιών.

57



Συμπεράσματα

Τελειώνοντας την παρουσίαση θα ήθελα να αναφερθώ στο λόγο 
μου με έκανε να ασχοληθώ με την συγκεκριμένη ποικιλία, εκτός 
του ότι ζω σε αυτά τα μέρη.

Το Μοσχοφίλερο είναι μία ποικιλία που αξίζει την προσοχή του 
οινόφιλου κοινού, και η οποία μπορεί με τη σειρά της να 
ενδυναμώσει τη θέση του Ελληνικού κρασιού γενικότερα στις 
αγορές του εξωτερικού.

Τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας, πρόκειται για μια ποικιλία 
με ροζέ φλούδα και λευκό χυμό που μπορεί να δώσει λευκά 
κρασιά. Αν πάλι ο χυμός μείνει περίπου 24 ώρες σε επαφή με τα 
φλούδια, μπορεί να δώσει και ροζέ κρασιά. Τα κρασιά που 
παράγονται από αυτήν την ποικιλία έχουν ως χαρακτηριστικά το 
χαμηλό αλκοόλ, το λεπτό σώμα, την έντονη οξύτητα και τα 
αρώματα τριαντάφυλλου, όπως άλλωστε οι συγγενείς αρωματικά 
μοσχάτες ποικιλίες. Πολλές φορές τα αρώματά της συνοδεύονται 
από μέντα, εσπεριδοειδή και φρούτο, δημιουργώντας ένα πιο 
πολύπλοκο σύνολο. Δεν τα πηγαίνει πολύ καλά με την ωρίμαση σε 
βαρέλι, αλλά ούτε και με την παλαίωση στο μπουκάλι, γιατί η 
απώλεια των φρέσκων αρωμάτων δεν ακολουθείται από την 
εμφάνιση κάποιων άλλων- γι ’ αυτό μην το κρατήσετε 
περισσότερο από δύο χρόνια. Συνδυάζεται εύκολα με άλλες 
ποικιλίες και ιδιαίτερα με Ροδίτη, ο οποίος μετριάζει την οξύτητα 
και το έντονο λουλούδι του Μοσχοφίλερου που σε πολλούς 
μπορεί να μην αρέσει σε τόσο μεγάλη ένταση.

Ένας τελευταίος λόγος είναι η περιοχή, η ποικιλία Μοσχοφίλερο 
έχει συνδέσει το όνομά της με την περιοχή της Μαντίνειας στην 
Πελοπόννησο. Όπου κι αν φυτεύτηκε έξω από αυτήν, δεν 
αποκάλυψε σε καμία περίπτωση τη φινέτσα της ούτε ανέπτυξε το 
αρωματικό δυναμικό της. Δεν καλλιεργείται, απ’ όσο είναι 
γνωστό, σε καμιά άλλη περιοχή του κόσμου και είναι μια καθαρά 
ελληνική ποικιλία. Πρόκειται για μια από τις δημοφιλέστερες
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ελληνικές ποικιλίες που ίσως κάποτε να γίνει της μόδας και εκτός 
Ελλάδας- άλλωστε, ποιος ήξερε το Εαιινίξηοη πριν από τριάντα 
χρόνια;
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Βιβλιογραφία

Η εργασία αυτή γράφτηκε περισσότερο με πρακτικές γνώσεις 
ανθρώπων που καλλιεργούν, αλλά και οινοποιούν για χρόνια την 
ποικιλία και έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία πάνω σ ’ αυτή. 
Λιγότερο αλλά σημαντικά βοήθησαν βιβλία και περιοδικά που 
παρείχαν καθετί πληροφορία.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους με βοήθησαν. 
Την επιβλέπουσα καθηγήτρια της πτυχιακής μου κ. Κάτσου, 
τους απλούς καλλιεργητές και οινοποιούς για τις 
πραγματικά χρήσιμες πληροφορίες και παρατηρήσεις τους και 
τις διαφορές υπηρεσίες της Αρκαδίας.

• Τσακίρη Ν. Αργύρη, 1998 Οινολογία από το σταφύλι στο 
κρασί

Εκδόσεις: ΨΥΧΑΑΟΥ

• Τσετούρα Α. Παναγιώτη, Αθήνα 2003 Οινοτεχνία -  Η 
επιστήμη του κρασιού στην πράξη.

Εκδόσεις:Αθ. Σταμούλη

• Λογοθέτη Β. Αμπελουργία. Θεσσαλονίκη 1967

• Κουράκου-Αραγώνας Σ. Η εξέλιξη των ελληνικών 
αμπελώνων από την Εθνεγερσία μέχρι το Β ’ παγκόσμιο 
πόλεμο.

Ιστοσελίδες

www.arcadiablogs.gr

www.wineandgrapes.gr
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www.antikleidi.wordpress.com

www.sofiatisfisis.gr
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