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Σχέση ποιότητας
σταφυλιών – παραγόμενου οίνου


Η ποιότητα του οίνου πάντα σχετίζεται με την λεπτή αρμονική ισορροπία
των γεύσεων και αρωμάτων, όπου καμία γεύση και άρωμα δεν κυριαρχεί
πάνω στο άλλο. Τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά ή τα ελαττώματα του,
συνδέονται άμεσα με τη χημική του σύνθεση, τις ουσίες δηλαδή που
περιέχει και προήλθαν από τα σταφύλια που οινοποιήθηκαν για την
δημιουργία του (Peynaud 1987).



Τα ποιοτικά σταφύλια, αυτά που μπορούν να δώσουν υψηλής ποιότητας
οίνους, παράγονται σε κάθε περίπτωση από ισορροπημένους αμπελώνες.

Δείκτες της Ισορροπίας της αμπέλου

1. Σταφυλική παραγωγή ανά πρέμνο (kg) /
Βάρος κλαδέματος ανά πρέμνο (kg)
(Υ/Ρ)
ή δείκτης Ravaz


Το



Μία πολύ χαμηλή τιμή συνδέεται με ένα ή περισσότερα από τα

προτεινόμενο εύρος τιμών για τον δείκτη (Υ/Ρ) είναι 4-10 .

παρακάτω: ζωηρούς βλαστούς, μεγάλα φύλλα, μακριά μεσογονάτια, μεγάλο
αριθμό μεσοκάρδιων βλαστών, μειωμένη γονιμότητα οφθαλμών, αυξημένη
σκίαση στο εσωτερικό της κόμης και των σταφυλιών.


Μία πολύ υψηλή τιμή συνδέεται με παραγωγή, πέραν του κανονικού
φορτίου του πρέμνου (υπερπαραγωγή).



Και στις δύο περιπτώσεις η ποιότητα των παραγόμενων οίνων
μειώνεται.

2. Φυλλική Επιφάνεια ανά πρέμνο (m²) /
Σταφυλική Παραγωγή ανά πρέμνο (kg)
(LA/Y)


Το προτεινόμενο εύρος τιμών για τον δείκτη είναι : 0.6-1.5



Σε ζεστές αμπελουργικές περιοχές όπως οι περισσότερες στην χώρα μας
οι βέλτιστες τιμές βρίσκονται πιο κοντά στο κάτω όριο του προτεινόμενου
εύρους τιμών.



Πολύ υψηλές τιμές συνδέονται με αυξημένη ζωηρότητα βλαστών και έντονη

σκίαση στο εσωτερικό της κόμης.


Πολύ χαμηλές τιμές συνδέονται με καταστάσεις υπερπαραγωγής.



Το σύστημα μόρφωσης και υποστύλωσης διαφοροποιεί το εύρος των

βέλτιστων τιμών.



H σχέση του δείκτη (LA/Y) και ποιότητας των προιόντων εξαρτάται και από
την δεδομένη ποικιλία. Για παράδειγμα η ποικιλία Pinot Noir είναι πολύ
ευαίσθητη σε σχέση με την ποικιλία Syrah όσον αφορά στις ανάγκες της για
φυλλική επιφάνεια με την οποία πραγματοποιείται μεγιστοποίηση του
χρώματος των σταφυλιών για δεδομένο ύψος παραγωγής.

3. Βάρος κλαδέματος ανά μέτρο γραμμής
κόμης


Για συστήματα μόρφωσης μονής κόμης το βέλτιστο εύρος τιμών είναι 0,51,0 kg /m ενώ για συστήματα με διαιρεμένη κόμη το βέλτιστο εύρος είναι
0,4-0,8 kg /m.

Συστήματα Μόρφωσης :
Α. Λύρα Β. Διπλή κουρτίνα της Γενεύης C. Lincoln (οριζόντιας ανάπτυξης) D.
Γραμμικό κορδόνι κάθετης ανάπτυξης.

4. Φυλλική Επιφάνεια ανά πρέμνο (m²)/
Επιφάνεια Κόμης ανά πρέμνο (m²)


Φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται ανάμεσα σε 1.5 - 2.5 για τις δικές μας
κλιματολογικές συνθήκες (Intrieri και Filippetti, 2001)

.

5. Μέσο Βάρος κληματίδας (gr)


Φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται ανάμεσα σε 35 –

65 gr .

Άλλες ενδείξεις ισορροπίας


Πρώιμη ωρίμανση – τρυγητός



Ικανοποιητικά αποθέματα υδατανθράκων



Υψηλός βαθμός ομοιομορφίας ανάμεσα στους βλαστούς



Η παύση της βλαστικής ανάπτυξης μέχρι την περίοδο του περκασμού



Η ποιότητα των παραγόμενων οίνων

Δείκτες που δεν είναι κατάλληλοι για την
εκτίμηση της ισορροπίας της
αμπέλου

1. Απόδοση


Από την διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική δεν προκύπτει ότι η

στρεμματική απόδοση ή η απόδοση ανά πρέμνο, αποτελούν δείκτες της
ισορροπίας της αμπέλου ούτε της ποιότητας των οίνων που θα παραχθούν.


Η πλειονότητα των αμπελώνων που παράγουν υψηλής ποιότητας οίνους

είναι αμπελώνες χαμηλής απόδοσης και έτσι κάποιοι υποθέτουν ότι η
υψηλή απόδοση αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην επίτευξη της
υψηλής ποιότητας.


Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι η μικρή απόδοση αυτή καθ’
αυτή, αλλά ο τόπος που φύεται ο αμπελώνας και ο τρόπος
διαχείρισης του που καθορίζει την ποιότητα των οίνων που
παράγονται.

2. Βάρος Ράγας


Το βάρος / μέγεθος της ράγας έχει αναγνωριστεί ως ένας παράγοντας της
ποιότητας των παραγόμενων οίνων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση
υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που στηρίζουν την άποψη αυτή.



Πρόσφατες έρευνες όμως απέδειξαν ότι η καλύτερη ποιότητα του οίνου που

παράγεται από σταφύλια με μικρότερες ράγες οφείλεται κυρίως στην
επέμβαση που χρησιμοποιήθηκε για να μειωθεί το μέγεθος των ραγών παρά
στο μικρό μέγεθος αυτό καθαυτό. Μία τέτοια επέμβαση είναι η ελεγχόμενη

εντός ορίων υδατική στέρηση.

3. Επίπεδο κλαδέματος


Μια προσέγγιση «συνταγής» στο πραγματοποιούμενο επίπεδο κλαδέματος δεν
μπορεί να επιφέρει την ισορροπία αλλά είναι πιο πιθανό να οδηγήσει σε
ανισορροπία.



Η ικανότητα του αμπελιού να αντιμετωπίσει ένα ακατάλληλο αριθμό οφθαλμών
που έχει αφεθεί με το κλάδεμα καρποφορίας, μεταβάλλοντας :
α) τον αριθμό των βλαστών που θα τελικά θα εκπτυχθούν

β) τον αριθμό των

ραγών ανά σταφύλι στην καρπόδεση και
γ) το μέγεθος των ραγών

περιορίζουν κατά πολύ την ικανότητα του κλαδέματος από μόνο του να ρυθμίσει
το μέγεθος της παραγωγής.

Αιτίες και τρόποι αντιμετώπισης της
έλλειψης ισορροπίας

1. Ανισορροπία λόγω χαμηλής ζωηρότητας
Αιτίες χαμηλής
ζωηρότητας


Η υδατική καταπόνηση

Τρόποι





αντιμετώπισης

Ορθολογική άρδευση
Βελτίωση μεγέθους και υγείας
ριζικού συστήματος

Το βάθος πραγματοποίησης της υπερβαθείας άροσης πριν την εγκατάσταση του
αμπελώνα καθορίζει σε πολλές περιπτώσεις και το βάθος του ριζοστρώματος

Αιτίες χαμηλής
ζωηρότητας






Η έλλειψη θρεπτικών
στοιχείων (κυρίως του
αζώτου).
Παθογόνα και εχθροί

Ιώσεις όπως ο Μολυσματικός
εκφυλισμός

Τρόποι
αντιμετώπισης






Ορθολογική Λίπανση

Πρόγραμμα ολοκληρωμένης
καταπολέμησης.

Επαναφύτευση Αμπελώνα

Ανισορροπία λόγω υψηλής ζωηρότητας



Η επιλογή φύτευσης αμπελώνων σε βαθειά και γόνιμα εδάφη, σε
συνδυασμό με τις σύγχρονες εφαρμοζόμενες τεχνικές και μέσα
(λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κτλ) οδηγούν αναπόφευκτα σε
προβλήματα που σχετίζονται με την υψηλή ζωηρότητα.



Οι λανθασμένες επιλογές εγκατάστασης αμπελώνα και η μη ορθή
διαχείριση του οδηγούν πολύ συχνά σε προβλήματα ανισορροπίας με
επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα όσο και στην ποσότητα της

παραγωγής.

Α. Μη Ισορροπημένος Αμπελώνας

Β. Ισορροπημένος Αμπελώνας

Τρόποι Αντιμετώπισης

1. Εφαρμογή μεθόδων άρδευσης ελεγχόμενης υδατικής στέρησης
(σε περιοχές που δεν υπάρχουν σημαντικές θερινές βροχοπτώσεις)

2. Εδαφοκάλυψη των διαδρόμων του αμπελώνα



Η χρήση εδαφοκάλυψης με την

φυσική ζιζανιοχλωρίδα ή άλλα είδη
φυτών, ανταγωνίζεται τα πρέμνα για
νερό και θρεπτικά και περιορίζει την

ανάπτυξη του ριζικού συστήματος
κυρίως στα επιφανειακά στρώματα
του εδάφους.


Σε πολλές περιπτώσεις όμως ο
ανταγωνισμός μπορεί να είναι πολύ
έντονος και να προκαλέσει υψηλή μη

επιθυμητή καταπόνηση.



Εκτός από την φυσική ζιζανιοχλωρίδα πολλά είδη (αγρωστώδη, ψυχανθή,

κλπ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες
του κάθε αμπελώνα. Σε περίπτωση χρήσης ψυχανθών φυτών όπως ο βίκος
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και παρακολούθηση καθώς μπορεί να αποδοθεί

μεγάλη ποσότητα αζώτου στα πρέμνα.

3. Αύξηση της πυκνότητας φύτευσης



Η εμπειρία και η έρευνα έχουν δείξει ότι η αύξηση της πυκνότητας
φύτευσης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα μόνο όταν η εγκατάσταση
του αμπελώνα γίνεται σε περιοχές όπου υπάρχουν περιοριστικές για την
ανάπτυξη εδαφικές συνθήκες όπως είναι τα αβαθή και σχετικά άγονα εδάφη
σε συνδυασμό με τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες.



Η εφαρμογή σε γόνιμα βαθιά εδάφη μπορεί να έχει ακριβώς το
αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουμε και γι’ αυτό θα

πρέπει να αποφεύγεται.

Αμπελοκομικές τεχνικές ελέγχου και ρύθμισης της
ισορροπίας στο υπέργειο
τμήμα πρέμνων

1. Κλάδεμα καρποφορίας


Κλαδεύουμε αφήνοντας τον κατάλληλο αριθμό παραγωγικών μονάδων.
Ένα ελάχιστο όριο 15 οφθαλμών ανά κιλό κλαδέματος, έως πάνω από 3040 ανάλογα με την ποικιλία και την τοποθεσία, προτείνονται από στην
διεθνή βιβλιογραφία.



Όταν το κλάδεμα είναι πολύ αυστηρό, το πρέμνα θα οδηγηθούν σε
υπερβολική ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας με συνέπεια πολύ ζωηρούς
βλαστούς, αυξημένη σκίαση, μειωμένη γονιμότητα οφθαλμών και αυξημένη
προσβολή από παθογόνα



Σε περιπτώσεις όπου ένα αμπέλι είναι εκτός ισορροπίας έχοντας μπει σε
φάση βλαστομανίας, υπάρχει χαμηλή γονιμότητα ή και καρπόδεση, μια
χρήσιμη στρατηγική είναι να αφεθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός οφθαλμών
από αυτόν που η ευρωστία των πρέμνων μπορεί να φέρει.

2. Βλαστολόγημα



Η πρακτική αυτή πιο συχνά εφαρμόζεται για να βελτιώσει το μικροκλίμα της
κόμης αλλά και για έλεγχο του φορτίου.



Μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της
ισορροπίας ως συνέπεια της αύξησης της γονιμότητας των οθφαλμών της
βάσης των κληματίδων λόγω καλύτερων συνθηκών φωτισμού.



Ο Smart (2002) προτείνει ως βέλτιστη πυκνότητα βλαστών τους 15 ανά
μέτρο για το γραμμικό σύστημα μονής κάθετης κόμης όπως το αμφίπλευρο
Royat .

3. Αφαίρεση ταξιανθιών / σταφυλιών


Ο σκοπός εφαρμογής είναι η βελτίωση (αύξηση) του δείκτη LA/Y.



Eίναι αποτελεσματική στις περιπτώσεις ανεπαρκούς ενεργού φυλλώματος

εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών (χαμηλές θερμοκρασίες, ένταση φωτός) ή
ανεπαρκούς συστήματος υποστύλωσης.


Πραγματοποιείται για να μειώσει την πιθανή υπερπαραγωγή σε συγκεκριμένες

ποικιλίες π.χ. ποικιλίες με πολύ μεγάλη γονιμότητα οφθαλμών ποικιλίες που
φέρουν πολύ μεγάλα σταφύλια, ποικιλίες που παρουσιάζουν μεγάλη
έκπτυξη γόνιμων λαίμαργων βλαστών.


Aποτελεί λύση για την επιτάχυνση της ωρίμανσης τις χρονιές με δύσκολες
κλιματολογικές συνθήκες.



Μπορεί όμως να είναι και χάσιμο χρόνου και χρημάτων όταν το αμπέλι έχει
μεγάλη ευρωστία και δεν συνδυάζεται η εφαρμογή της με άλλες πρακτικές.



Σε αυτή την περίπτωση το αμπέλι θα έχει μια εξαιρετικά μεγάλη φυλλική
επιφάνεια σε σχέση με την παραγωγή η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη
και σε μείωση της ποιότητας (π.χ. επιτάχυνση της συσσώρευσης
σακχάρων στις ράγες σε σχέση με την φαινολική τους ωρίμανση, σε
πρώιμες ερυθρές ποικιλίες).

5α. Αφαίρεση ταξιανθιών πριν την άνθηση


Η εφαρμογή σε αυτό το στάδιο έχει το μικρότερο κόστος



Γενικά δεν πραγματοποιείται λόγω του κινδύνου της πολύ υψηλής
καρπόδεσης στις παραμένουσες ταξιανθίες, γεγονός που θα οδηγήσει σε
πολύ πυκνόρογα σταφύλια. Σε ποικιλίες όμως που τα σταφύλια είναι

αραιόραγα αξίζει να δοκιμαστεί.


Υπάρχει συγχρόνως ο κίνδυνος σε περίπτωση που η καρπόδεση που θα
ακολουθήσει είναι κακή λόγω άσχημων κλιματολογικών συνθηκών, να
έχουμε τελικά μειώσει υπερβολικά την παραγωγή και να έχει αυξηθεί η
ζωηρότητα των βλαστών.



Το μέγεθος της ράγας γενικά θα αυξηθεί αλλά αυτό μπορεί τελικά να μην
αποτελεί τόσο αρνητική εξέλιξη, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.

5β. Αφαίρεση σταφυλιών αμέσως μετά την
καρπόδεση


Συγκρινόμενη με την προηγούμενη εφαρμογή, αυτή η εφαρμογή
παρουσιάζει πολύ μικρότερο κίνδυνο στην δημιουργία πυκνόραγων
σταφυλιών.



Το ύψος της παραγωγής είναι πλέον δεδομένο και το κόστος εφαρμογής
είναι μικρότερο από την εφαρμογή την περίοδο του περκασμού.



Η ρύθμιση της παραγωγής γίνεται καλύτερα αυτή την περίοδο αλλά πάντα
υπάρχει ο κίνδυνος ανάλογα με την ποικιλία και τις συνθήκες, να αυξηθεί η
ζωηρότητα των βλαστών εις βάρος της επιδιωκόμενης ισορροπίας.

5γ. Αφαίρεση σταφυλιών την περίοδο του
περκασμού


Κατά την εφαρμογή της σταφύλια που έχουν καθυστερήσει να μπουν στην
τελική φάση της ωρίμανσης είναι ο κύριος στόχος.



Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη ομοιομορφία και η
συγχρονισμένη ωρίμανση των παραμένοντων σταφυλιών.



Έχει μικρή επίδραση στο ύψος της παραγωγής όσον αφορά στην αύξηση

του βάρους των σταφυλιών / ραγών.


Δεν έχει επίδραση στην ζωηρότητα των βλαστών καθώς η αύξηση των
βλαστών θα πρέπει να έχει σταματήσει μέχρι αυτήν την περίοδο.



Σε αυτή την χρονική στιγμή η εφαρμογή έχει το υψηλότερο κόστος και
πολλές φορές μπορεί να μην έχει και το επιθυμητό όφελος.

Συμπεράσματα – Προτάσεις για την Ηλεία



Κάθε αμπελοτόπι με τις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες που το
χαρακτηρίζουν, έχει ένα δυναμικό να παράγει σταφυλική παραγωγή τόσο
ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Η βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων οίνων
από τα σταφύλια ενός αμπελώνα επιτυγχάνεται όταν το αμπέλι αυτό
βρίσκεται σε ισορροπία.



Οι επεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε διακρίνονται σε δύο κατηγορίες :



Σε αυτές που πραγματοποιούνται με την εγκατάσταση του αμπελώνα και



Σε αυτές που αφορούν την διαχείρησή του στην συνέχεια.

Κατά την εγκατάσταση του Αμπελώνα


Τρεις μακροπρόθεσμες επιλογές αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής:


η επιλογή του υποκειμένου
(π.χ. Επιλογή λιγότερο ζωηρών υποκειμένων )



η επιλογή των αποστάσεων φύτευσης
(π.χ. Απόσταση των πρέμνων στην γραμμή φύτευσης μεγαλύτερη από

ένα μέτρο)


η επιλογή του συστήματος υποστύλωσης
(π.χ. Να μπορεί να υποστηρίξει την δεδομένη ευρωστία και ζωηρώτητα

του αμπελώνα δημιουργώντας ιδανικό μικροκλίμα κόμης. Αυτό μπορεί
να σημαίνει ακόμη και την χρήση άλλων συστημάτων όπως η λύρα ή το
Scott – Henry, μετά πάντα από σχετικό πειραματισμό)

Ορθή Διαχείρηση του Αμπελώνα


Iσόρροπη ανάπτυξη και παραγωγή ανάμεσα στην αριστερή και την δεξιά πλευρά
των γραμμικών συστημάτων μόρφωσης.



Αξιοποίηση της φυσικής

ζιζανιοχλωρίδας ή άλλο συνδυασμό φυτών για την

εδαφοκάλυψη των διαδρόμων μη ισορροπημένου λόγο αυξημένης ζωηρότητας
αμπελώνα.


Εφαρμογή τεχνικών ελλειματικής άρδευσης για έλεγχο της βλαστικής –
αναπαραγωγικής φάσης αμπελώνα.



Με την βοήθεια των δεικτών να επιδιώκεται η επίτευξη της ισορροπίας στους
αμπελώνες εφαρμόζοντας τις κάθε φορά απαραίτητες τεχνικές διαχείρισης της
βλαστησης που αναφέρθηκαν.



Να γίνεται συστηματική καταγραφή της κατάστασης του αμπελώνα και να
αξιολογούνται οι οίνοι που προκύπτουν. Η ποιότητα και ο χαρακτήρας των
οίνων θα οδηγήσει στο να βρεθούν οι ισορροπίες εκείνες που πρέπει να
τειρούνται στο συγκεκριμένο αμπέλι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη
δυνατή ποιότητα σταφυλικής παραγωγής.
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