ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΚ) 1234/2007
ΑΡΘΡΟ 118 γ, ΠΑΡ/ΦΟ 2).

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ
Μοζσάηορ Λήμνος – (ΜΟΥΑΣΟ ΛΗΜΝΟΤ) / Muscat of Limnos - (MUSCAT
OF LIMNOS)

2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
2.1. Καηηγοπία
Οη νίλνη Π.Ο.Π. Μνζράηνο Λήκλνπ

(Muscat of Limnos) αλήθνπλ ζηελ

θαηεγνξία 3 θαη ζηελ θαηεγνξία 15

ησλ ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ

παξαξηήκαηνο ΥΗβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1234/2007.
2.2. Σύποι οίνων
Οίλνο Γιπθχο Φπζηθφο, Οίλνο Γιπθχο Φπζηθφο απφ δηαιεθηνχο ακπειψλεο,
Οίλνο Λεπθφο Γιπθχο, Οίλνο Λεπθφο Φπζηθψο Γιπθχο
2.3. Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Γλςκύ Φςζικού
2.3.1. Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζάθραξα (g/l): 238
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0-22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ρηιηνζηφ-ηζνδχλακα αλά ιίηξν (meq/l) :
Μέγηζηε 18
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
2.3.2. Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Υξπζνθίηξηλν θαη θσηεηλφ ρξψκα.

2.

Οζκή : Άξσκα ζηαθπιηνχ κε δφζεηο ππεξψξηκσλ θξνχησλ.

3.

Γεχζε: Ηζνξξνπεκέλν ζην ζηφκα, κε λφηεο ηξηαληάθπιινπ,

κειηνχ θαη ζηαθίδαο. Δπίγεπζε ιεκνληνχ θαη αλζψλ.
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2.4 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Γλςκύ
Φςζικού από διαλεκηούρ αμπελώνερ
2.4.1Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζάθραξα (g/l): 252
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17,5 % vol.
- Απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15,0-22,0 % vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3.5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ρηιηνζηφ-ηζνδχλακα αλά ιίηξν (meq/l) :
Μέγηζηε 18
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/l
2.4.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.

Όςε : Υξπζνθίηξηλν θαη θσηεηλφ ρξψκα.

2.
Οζκή : Άξσκα ζηαθπιηνχ κε δφζεηο βεξίθνθνπ θαη ππεξψξηκσλ
θξνχησλ.
3.

Γεχζε : Ηζνξξνπεκέλν ζην ζηφκα, κε λφηεο ηξηαληάθπιινπ,

κειηνχ θαη ζηαθίδαο. Δπίγεπζε ιεκνληνχ θαη αλζψλ.
2.5 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Γλςκύ
2.5.1Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηε αξρηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γιεχθνπο ζε ζάθραξα (g/l): 221
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 17.5 % vol.
- Aπνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 15.0 – 22.0 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ρηιηνζηφ-ηζνδχλακα αλά ιίηξν (meq/l):
Μέγηζηε 18
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200mg/l
2.5.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1.
Όςε : Υξπζνθίηξηλν θαη ιακπεξφ ρξψκα κε πνξηνθαιί
αληαχγεηεο, πνπ κεηά απφ παιαίσζε γίλεηαη βαζχ πνξηνθαιί κε
απφρξσζε ραιθνχ.
2.
Οζκή : Έληνλν άξσκα
εζπεξηδνεηδψλ θαη βεξίθνθνπ

ζηαθπιηνχ

κε

πξνεθηάζεηο
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3.

Γεχζε : Γεχζε ππεξψξηκσλ θξνχησλ, κειηνχ θαη απνμεξακέλσλ

θξνχησλ κε καθξά επίγεπζε. Ηδηαίηεξα πνιχπινθν φηαλ παιαηψλεη.

2.6 Αναλςηικά και οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά Οίνος Φςζικώρ
Γλςκύ (λιαζηού).
2.6.1 Αναλςηικά σαπακηηπιζηικά.
- Διάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα πξηλ ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιψλ:
252 g/L.
- Διάρηζηε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα κεηά ην ιηάζηκν ησλ ζηαθπιψλ:
300 g/L.
- Aπνθηεκέλνο ειάρηζηνο αιθννιηθφο ηίηινο: 13 %vol.
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ (g/l) : Διάρηζηε 4.5 g/L
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ρηιηνζηφ-ηζνδχλακα αλά ιίηξν (meq/l)
:Μέγηζηε 30
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 400 mg/l
2.6.2

Οπγανοληπηικά σαπακηηπιζηικά.
1. Όςε: θνχξν πνξηνθαιί ρξψκα.
2. Οζκή: Πνιχπινθν αξσκαηηθά, κε λφηεο εζπεξηδνεηδψλ, ζηαθίδαο,
βεξίθνθνπ θαη δακάζθελνπ.
3. Γεχζε: Ηζνξξνπεκέλν παξά ηελ πςειή νμχηεηα, κε καθξά επίγεπζε.
Παπαδοζιακέρ ενδείξειρ
Παπαδοζιακέρ
παπάγπαθορ

ενδείξειρ,
1,

οι

ζύμθωνα

οποίερ

με

ηο

άπθπο

ζςνδέονηαι

με

ηην

118κα

ονομαζία

πποέλεςζηρ ή ηη γεωγπαθική ένδειξη.
χκθσλα κε ην άξζξν 40 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 607/2009 φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ ηνλ Καλ(ΔΚ) 670/2011 ηεο Δπηηξνπήο
θαη φπσο έρνπλ νξηζηεί θαη θαηαρσξεζεί ζηελ ειεθηξνληθή βάζε
δεδνκέλσλ «E-Bacchus», νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο

Πξνζηαηεπφκελε

(Π.Ο.Π.) Μνζράηνο Λήκλνπ

θαη κε ηελ

πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη
Δζληθήο λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
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Ολνκαζία Πξνειεχζεσο Διεγρφκελε (ΟΠΔ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο,
Δπηινγή ή Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο.

3. ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
3.1

Οη νίλνη

γιπθχο θπζηθφο (Vin doux Naturel) θαη γιπθχο θπζηθφο απφ

δηαιερηνχο ακπειψλεο (Vin doux Naturel-Grand Cru)

παξάγνληαη κε ηελ

πξνζζήθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δχκσζεο αιθνφιεο ακπειννηληθήο πξνέιεπζεο
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπιάρηζην 95% vol ζε αλαινγία 5% θαη’ ειάρηζην θαη 10% θαηά
κέγηζην ηνπ φγθνπ ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ γιεχθνπο, ή ζε πνζνζηφ 40% ηνπ νιηθνχ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
3.2 Ο νίλνο γιπθχο (Vin doux) παξάγεηαη κε ηελ πξνζζήθε πξηλ ηελ έλαξμε ηεο
αιθννιηθήο δπκψζεσο ζην γιεχθνο αιθνφιεο ακπειννηληθήο
αιθννιηθνχ ηίηινπ
λνκνζεηεκέλν

πξνειεχζεσο

ηνπιάρηζηνλ 95% vol., ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα έρεη ην

θηεζέληα θαη νιηθφ αιθννιηθφ ηίηιν. Ο νίλνο ηνπ ηχπνπ απηνχ

πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ ζαθράξσλ ηνπ γιεχθνπο. Παξά ηαχηα είλαη αλεθηή γηα ηα
γιεχθε βάζεο είλαη αλεθηή πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζπιηθή αιθνφιε ηνπιάρηζην 1% λνΗ.
Απηφο ν ηχπνο νίλνπ δίλεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα παιαηψλνληαο γηα κεγάιν
ρξνληθφ δηάζηεκα ζε δξχηλα βαξέιηα.
3.3 Ο νίλνο ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ θπζηθψο γιπθχο (Vin Νaturellement Doux)
παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα πνπ έρνπλ αθεζεί ζηνλ ήιην ή ππφ ζθηάλ πξνο κεξηθή
αθπδάησζε. Σα ζάθραξα θαη ε αιθνφιε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πξνέξρνληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ζηαθχιηα πνπ νηλνπνηήζεθαλ ρσξίο λα έρεη πξνζηεζεί πξηλ,
θαηά ή κεηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε γιεχθνο, ζπκππθλσκέλν γιεχθνο, αιθνφιε ή
απφζηαγκα.
3.4 Δθηφο απφ ηελ πξνζζήθε αιθνφιεο θάζε άιινο ηξφπνο απμήζεσο ηνπ
αιθννιηθνχ ηίηινπ ηνπ πξντφληνο θαζψο θαη ηεο πεξηεθηηθφηεηεο ζε ζάθραξα ησλ
πξψησλ πιψλ παξαγσγήο ηνπο δελ επηηξέπεηαη.

4. ΔΙΓΙΚΔ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
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4.1. Οη νίλνη ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη
έρνπλ κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα. Ζ ειηθία ησλ
πξέκλσλ είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηνπο θαη δελ επηηξέπεηαη
ε άξδεπζε. Καιιηεξγεηηθέο ηερληθέο πνπ δελ εθαξκφδνληαη παηξνπαξάδνηα ζηελ
πεξηνρή δελ επηηξέπνληαη.

5. ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ

Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Λήκλνπ θαζνξίζηεθε κε ην
Βαζηιηθφ Γηάηαγκα

αξηζ. 502/16.7.1971

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε απφ ην

(ΦΔΚ 150/A/26.7.1971) ην νπνίν ζηε

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα

αξηζ. 243/18.3.1982 (ΦΔΚ

39/A/29.3. 1982).
Ζ ακπεινπξγηθή δψλε ΠΟΠ Μοζσάηορ Λήμνος πεξηιακβάλεη φιε ηελ λήζν Λήκλν.

6. Μέγιζηη Απόδοζη (Αποδόζειρ) Ανά Εκηάπιο (ha) ζε σιλιογπαμμα ζηαθςλιων ανα
εκηάπιο για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 1 (οίνορ), 3 (οίνορ λικέπ) και 15 (οίνορ από

λιαζμένα ζηαθύλια).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην ( HA ) δελ ππεξβαίλεη ηα δψδεθα ρηιηάδεο ( 12000)
ρηιηφγξακκα λσπά ζηαθχιηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΛΖΜΝΟΤ ΟΗΝΟ
ΓΛΤΚΤ ΦΤΗΚΟ ΑΠΟ ΓΗΑΛΔΥΣΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔ ( VIN DOUX NATUREL – GRAND
CRU) ε κέγηζηε απφδνζε δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηα ( 5300) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 1 (οίνορ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (HA) ζε ηειηθφ πξντφλ δελ ππεξβαίλεη ηα 96 ΖL νίλνπ.

Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο ζε ηελικό πποϊόν για ηο πποϊόν
καηηγοπίαρ 3 (οίνορ Λικέπ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ ιηθέξ είλαη 114,4 HL/Ha κε εμαίξεζε ηνλ
θπζηθφ γιπθφ νίλν (Vin doux naturel) ηνπ νπνίνπ ε κέγηζηε απφδνζε δελ μεπεξλά ηα 99
ΖL αλά εθηάξην. Γηα ηνλ ΓΛΤΚΤ ΦΤΗΚΟ ΑΠΟ ΓΗΑΛΔΥΣΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔ ( VIN DOUX
NATUREL – GRAND CRU) ε κέγηζηε απφδνζε δελ ππεξβαίλεη ηα 44 ΖL/Ha.
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Μέγιζηη απόδοζη (αποδόζειρ) ανά εκηάπιο για ηο πποϊόν καηηγοπίαρ 15
(οίνορ από Λιαζμένα ζηαθύλια ).
Ζ κέγηζηε απφδνζε ζε ηειηθφ πξντφλ ησλ νίλσλ απφ ιηαζκέλα ζηαθχιηα
HL/Ha αλά εθηάξην.

είλαη

75,6

7. ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ

Οη νίλνη ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΛΖΜΝΟΤ παξάγνληαη απφ ηελ πνηθηιία Μνζράην
Αιεμαλδξείαο. Με πηζαλή πεξηνρή θαηαγσγήο ηνπ ηε Βφξεηα Αθξηθή, ην
Μοζσάηο Αλεξανδπείαρ θπηεχηεθε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ
αγάπε ηνπ γηα ηε δέζηε ην βνήζεζε λα εγθιηκαηηζηεί ηέιεηα ζηε ρψξα, δίλνληαο
ππέξνρα γιπθά θξαζηά. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα, νινέλα πην κεγάιν πνζνζηφ
ηεο παξαγσγήο ηνπ κεηαηξέπεηαη ζε μεξά, αξσκαηηθά ιεπθά, ελψ δελ ιείπνπλ θαη
δείγκαηα αθξσδψλ.
Σα εθαηζηεηνγελή εδάθε ηεο Λήκλνπ είλαη ν θνξπθαίνο ηφπνο φπνπ
μεδηπιψλνληαη ηα ραξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο. Δθεί άιισζηε ην μοζσάηο
Αλεξανδπείαρ δίλεη ηνπο νίλνπο ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ κε

ηα ηππηθά

γλσξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο: ην θξνπηψδεο άξσκα, κε λφηεο βεξίθνθνπ θαη κέληαο,
ην πινχζην ζψκα (ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα κνζράηα) θαη ηε ζηξνγγπιή
παξνπζία ζην ζηφκα.

8. Γ ΔΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΟΙΝΟΤ ΛΙΚΔΡ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 3 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣ
XIΒ)

8.1 Ποιόηηηα
Οη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ακπειηνχ
ζην πεξηβάιινλ. Σα θπηά θπηεχνληαη κε ππθλφηεηα πεξίπνπ 350-400
θπηψλ/ζηξέκκα, θαη θαιιηεξγνχληαη ζε θππειινεηδέο ζρήκα, ζε απφζηαζε 40-45
cm απφ ην έδαθνο, γηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ
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επηθξαηνχλ ζην λεζί αιιά παξάιιεια λα αεξίδνληαη ζσζηά. Σν θιάδεκα είλαη
βξαρχ (1-2 νθζαικνί) θαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 1000
kg/ζηξέκκα ή 3 kg/πξέκλν. Οη θαιιηεξγεηέο επηδεηθλχνπλ κεγάιε κέξηκλα ζηε
δηαρείξηζε ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηνπ ακπειηνχ,
εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή,
αξαηψλνληαο ηηο θιεκαηίδεο ή ηα θχιια φπνπ απηφ απαηηείηαη ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ (ηδηαίηεξα αξρέο
Ηνχλε θαη πξηλ ηνλ ηξπγεηφ), ρσξίο λα απνγπκλψλνπλ ην θπηφ γηα ην θφβν
εγθαπκάησλ απφ ηνλ δπλαηφ θαινθαηξηλφ ήιην. Άξδεπζε ησλ ακπειψλσλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ρξήζε παξαζθεπαζκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε (3-4 ςεθαζκνί
ην ρξφλν), ελψ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη ην 25-30% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε
πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο.

Ο ηξχγνο μεθηλά ηέινο

Απγνχζηνπ θαη νινθιεξψλεηαη αξρέο κε κέζα επηεκβξίνπ.

8.2 Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ
8.2.1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ζ Λήκλνο ήηαλ γλσζηή απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ γηα ηα εθιεθηά θξαζηά ηεο.
Ο Όκεξνο αλαθέξεη ζηελ Ηιηάδα, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σξστθνχ πνιέκνπ νη
Αραηνί αληάιιαζαλ πνιχηηκα αγαζά κε ην πεξίθεκν θξαζί ηεο Λήκλνπ.
ε πνιιέο πεγέο δε θαη αξραία θείκελα αλαθέξεηαη ε Λήκλνο σο ηφπνο
παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ. Αξγφηεξα ηφζν θαηά ηνπο ξσκατθνχο ,αιιά θπξίσο
θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηνπο κνλαρνχο πνπ
εξγάδνληαλ ζηα κεηφρηα ηεο Λήκλνπ θαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο, ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηνπ λεζηνχ θαη ε παξαγσγή
θξαζηψλ.
Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο έρνπκε πιήζνο αλαθνξψλ απφ δηάθνξνπο
ηζηνξηθνχο, πεξηεγεηέο θιπ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ηε Λήκλν θαη έγξαθαλ φηη
απφ ηα ζπνπδαηφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαλ ζην λεζί, ήηαλ ην ζηαθχιη, ν
κνχζηνο θαη ην θξαζί. Βέβαηα νη κέρξη ηφηε αλαθνξέο γίλνληαλ γηα ηελ εξπζξή
πνηθηιία Λεκλία ή Λεκληφ(Καιακπάθη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην), ε νπνία ήηαλ ε
απνθιεηζηηθή ζρεδφλ πνηθηιία ηνπ λεζηνχ.
Αξγφηεξα, πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, έξρεηαη ζηε Λήκλν απφ
Αηγππηηψηεο ηεο Λήκλνπ ην Μνζράην Αιεμαλδξείαο (ή Δγγιέδηθν), θαη αξρίδεη λα
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θαιιηεξγείηαη ζε κηθξή θιίκαθα.
Οη κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ ζηα εδάθε πνπ ηνπο
παξαρσξήζεθαλ πην ζπζηεκαηηθά ην Μνζράην Αιεμαλδξείαο, ιφγσ ηνπ
εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ππήξρε γηα γιπθά θξαζηά κε απνηέιεζκα ε
θαιιηέξγεηα ηνπ Μνζράηνπ λα εθηνπίζεη ζηαδηαθά ην Λεκληφ. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεηαη φηη ζε θαηακέηξεζε πνπ είρε γίλεη ην 1947, βξέζεθε φηη
θαιιηεξγνχληαλ 7000 ζηξέκκαηα ηεο πνηθηιίαο Λεκληφ θαη 5000 ζηξέκκαηα
Μνζράην Αιεμαλδξείαο, ελψ ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη 7000 ζηξέκκαηα Μνζράηνπ
θαη 400 πεξίπνπ ζηξέκκαηα Λεκληνχ Γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα αλαθεξζεί
φηη πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, εγθαζίζηαηαη ζην Βάξνο ηεο Λήκλνπ
απφ

ηνλ

επηρεηξεκαηία

Εαβαιάθε

(κε

ηελ

βνήζεηα

γάιισλ

ηερληθψλ),

νξγαλσκέλνο ακπειψλαο θαη ζχγρξνλν νηλνπνηείν-απνζηαγκαηνπνηείν, ην νπνίν
έγηλε γλσζηφ γηα ηελ παξαγσγή εθιεθηψλ θξαζηψλ (αθφκα θαη αθξσδψλ), αιιά
θαη απνζηαγκάησλ.
Πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ηδξχεηαη ν πξψηνο ακπεινπξγηθφο θαη
νηλνπνηεηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηα ζηαθχιηα ηνπ λεζηνχ γηα
ινγαξηαζκφ

ησλ

παξαγσγψλ

.Σν

1958

ρηίδεηαη

ην

πξψην

ηδηφθηεην

ζπλεηαηξηζηηθφ νηλνπνηείν θαη αξρίδεη πιένλ ε ζπζηεκαηηθή γιεπθνπνίεζε θαη
νηλνπνίεζε ησλ πξψησλ θξαζηψλ .
Μέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 1990 ε ΔΑ Λήκλνπ παξακέλεη ν κνλαδηθφο
νηλνπνηφο, πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ζηαθχιηα ηνπ λεζηνχ θαη ηα νηλνπνηεί γηα
ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ. Αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηδησηηθά
νηλνπνηεία, ηα νπνία αξρίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί παξάιιεια κε ηελ
ΔΑ Λήκλνπ.

8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
ήκεξα ζηε Λήκλν ππάξρνπλ ελλέα νξγαλσκέλα θαη αδεηνδνηεκέλα νηλνπνηεία,
ηα νπνία παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ καδί κε ηελ
ΔΑ Λήκλνπ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη εκπνξηθά ηφζν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, φζν
θαη εθηφο λεζηνχ. Σν πξντφλ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή σο
έλα πξντφλ πςειήο θαη ζηαζεξήο πνηφηεηαο.
Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ησλ
ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, πέξαλ ηνπ θξαζηνχ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
θαηνίθσλ

ηεο

Λήκλνπ

θαη

ζηε

ζεκεξηλή

επνρή.

Παξάγνληαη

πεηηκέδη
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(ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ζηαθπιηνχ), ζηαθίδεο θαη ηζίπνπξν απφ Μνζράην
Αιεμαλδξείαο ηφζν γηα πξνζσπηθή θαηαλάισζε, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο
θαη εκπνξίαο απφ νξγαλσκέλεο βηνηερλίεο. Σα πξντφληα ηεο ακπέινπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλα ινηπφλ κε ηε δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ.
8.3 Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
8.3.1.

ηε Λήκλν ε κέζε κεληαία ειηνθάλεηα είλαη πςειή, 227,8 hr,

θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ νινθιεξσκέλε σξίκαλζε ησλ ακπειηψλ. Ζ εηήζηα
βξνρφπησζε είλαη ζρεηηθά ρακειή (474 mm/yr), φκσο ε χπαξμε αζζελψλ
βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή
ζρεηηθή πγξαζία (71%), παξέρνπλ ζην θπηφ ην απαξαίηεην λεξφ γηα λα
αλαπηπρζεί. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ, ελψ ε κέζε κέγηζηε θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην είλαη
29 θαη 28,2 C αληίζηνηρα,

πνπ δελ πξνθαιεί αθξαίεο ζπλζήθεο θαχζσλα. Ζ

έιιεηςε άιισζηε κεγάισλ θιίζεσλ ζην έδαθνο θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ
εδάθνπο δεκηνπξγνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε

δηαζέζηκεο

πγξαζίαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφ
ξφιν παίδεη θαη ε ζχζηαζε ησλ εδαθψλ, εθαηζηεηνγελή, ιεπηφθνθθα θαη βαζηά σο
επί ην πιείζηνλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κεγάιν
βάζνο, ψζηε ην πξέκλν λα απνθηήζεη απηνλνκία σο πξνο ηηο πδαηηθέο ηνπ
αλάγθεο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ μεθηλά απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη
θηάλεη κέρξη ηα 300 πεξίπνπ κέηξα. Σα εδάθε είλαη σο επί ην πιείζηνλ
εθαηζηεηνγελή, ειαθξψο φμηλα, θαιά απνζηξαγγηδφκελα αθφκα θαη ζηα ζεκεία
φπνπ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο θιίζεηο, πινχζηα ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη Κάιην.
Δηδηθά ην Κάιην ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ
αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε ζάθραξα, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή
γιπθψλ νίλσλ πνηφηεηαο. Σα αηειψο απνζηξαγγηδφκελα εδάθε απνθεχγνληαη
απφ ηνπο ακπεινπξγνχο θπξίσο γηα ηελ απνθπγή κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ,
άιισζηε πξννξίδνληαη γηα άιινπ είδνπο, πεξηζζφηεξν πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο.
Πξνηηκψληαη εδάθε ζρεηηθά θησρά, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα
δεκεηξηαθψλ ή άιισλ θπηψλ πνπ παξαδνζηαθά θαιιηεξγνχληαη ζην λεζί, κε
πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηάηαμε ηέηνηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαιφ αεξηζκφ ηνπ
θπιιψκαηνο. Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξνη θιηκαηηθνί παξάγνληεο πνπ
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Οη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ακπειηνχ
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ζην πεξηβάιινλ. Σα θπηά θπηεχνληαη κε ππθλφηεηα πεξίπνπ 350-400
θπηψλ/ζηξέκκα, θαη θαιιηεξγνχληαη ζε θππειινεηδέο ζρήκα, ζε απφζηαζε 40-45
cm απφ ην έδαθνο, γηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ
επηθξαηνχλ ζην λεζί αιιά παξάιιεια λα αεξίδνληαη ζσζηά. Σν θιάδεκα είλαη
βξαρχ (1-2 νθζαικνί) θαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 1000
kg/ζηξέκκα ή 3 kg/πξέκλν. Οη θαιιηεξγεηέο επηδεηθλχνπλ κεγάιε κέξηκλα ζηε
δηαρείξηζε ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηνπ ακπειηνχ,
εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή,
αξαηψλνληαο ηηο θιεκαηίδεο ή ηα θχιια φπνπ απηφ απαηηείηαη ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ (ηδηαίηεξα αξρέο
Ηνχλε θαη πξηλ ηνλ ηξπγεηφ), ρσξίο λα απνγπκλψλνπλ ην θπηφ γηα ην θφβν
εγθαπκάησλ απφ ηνλ δπλαηφ θαινθαηξηλφ ήιην. Άξδεπζε ησλ ακπειψλσλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ρξήζε παξαζθεπαζκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε (3-4 ςεθαζκνί
ην ρξφλν), ελψ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη ην 25-30% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε
πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο.

Ο ηξχγνο μεθηλά ηέινο

Απγνχζηνπ θαη νινθιεξψλεηαη αξρέο κε κέζα επηεκβξίνπ.

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

8.4

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ
ηεο πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Λήκλνπ

. Σα

εθαηζηεηνγελή εδάθε ηεο Λήκλνπ είλαη ν θνξπθαίνο ηφπνο φπνπ μεδηπιψλνληαη
ηα ραξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο. Δθεί άιισζηε ην Μοζσάηο Αλεξανδπείαρ δίλεη ηνπο
νίλνπο ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ κε

ηα ηππηθά γλσξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο: ην

θξνπηψδεο άξσκα, κε λφηεο βεξίθνθνπ θαη κέληαο, ην πινχζην ζψκα (ζε ζρέζε
κε

ηα

ππφινηπα

κνζράηα)

θαη

ηε

ζηξνγγπιή

παξνπζία

ζην

ζηφκα.

8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο φπσο
εθθξάδεηαη απφ ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηερληθή ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ην
ηδηαίηεξν θιίκα ηνπ λεζηνχ, θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. Αμίδεη λα ηνληζηεί εδψ ε
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πξνζαξκνγή ηεο θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ,
φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
8. Γ ΔΜΟ ΜΔ ΣΗ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΟΤ ΟΙΝΟΤ ΛΙΚΔΡ (ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 15 ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣ XIΒ)

8.1 Ποιόηηηα
Οη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ακπειηνχ
ζην πεξηβάιινλ. Σα θπηά θπηεχνληαη κε ππθλφηεηα πεξίπνπ 350-400
θπηψλ/ζηξέκκα, θαη θαιιηεξγνχληαη ζε θππειινεηδέο ζρήκα, ζε απφζηαζε 40-45
cm απφ ην έδαθνο, γηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ
επηθξαηνχλ ζην λεζί αιιά παξάιιεια λα αεξίδνληαη ζσζηά. Σν θιάδεκα είλαη
βξαρχ (1-2 νθζαικνί) θαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 1000
kg/ζηξέκκα ή 3 kg/πξέκλν. Οη θαιιηεξγεηέο επηδεηθλχνπλ κεγάιε κέξηκλα ζηε
δηαρείξηζε ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηνπ ακπειηνχ,
εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή,
αξαηψλνληαο ηηο θιεκαηίδεο ή ηα θχιια φπνπ απηφ απαηηείηαη ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ (ηδηαίηεξα αξρέο
Ηνχλε θαη πξηλ ηνλ ηξπγεηφ), ρσξίο λα απνγπκλψλνπλ ην θπηφ γηα ην θφβν
εγθαπκάησλ απφ ηνλ δπλαηφ θαινθαηξηλφ ήιην. Άξδεπζε ησλ ακπειψλσλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ρξήζε παξαζθεπαζκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε (3-4 ςεθαζκνί
ην ρξφλν), ελψ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη ην 25-30% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε
πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο.

Ο ηξχγνο μεθηλά ηέινο

Απγνχζηνπ θαη νινθιεξψλεηαη αξρέο κε κέζα επηεκβξίνπ.

8.2 Ιζηοπικόρ, πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ και οικονομικόρ δεζμόρ
8.2.1. Ιζηοπικόρ δεζμόρ
Ζ Λήκλνο ήηαλ γλσζηή απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ γηα ηα εθιεθηά θξαζηά ηεο.
Ο Όκεξνο αλαθέξεη ζηελ Ηιηάδα, φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σξστθνχ πνιέκνπ νη
Αραηνί αληάιιαζαλ πνιχηηκα αγαζά κε ην πεξίθεκν θξαζί ηεο Λήκλνπ.
ε πνιιέο πεγέο δε θαη αξραία θείκελα αλαθέξεηαη ε Λήκλνο σο ηφπνο
παξαγσγήο πνηνηηθψλ νίλσλ. Αξγφηεξα ηφζν θαηά ηνπο ξσκατθνχο ,αιιά θπξίσο
θαηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ππάξρνπλ ζηνηρεία απφ ηνπο κνλαρνχο πνπ
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εξγάδνληαλ ζηα κεηφρηα ηεο Λήκλνπ θαη κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ηνπο
δξαζηεξηφηεηεο, ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ ηνπ λεζηνχ θαη ε παξαγσγή
θξαζηψλ.
Καηά ηνπο λεφηεξνπο ρξφλνπο έρνπκε πιήζνο αλαθνξψλ απφ δηάθνξνπο
ηζηνξηθνχο, πεξηεγεηέο θιπ, νη νπνίνη επηζθέπηνληαλ ηε Λήκλν θαη έγξαθαλ φηη
απφ ηα ζπνπδαηφηεξα πξντφληα πνπ παξάγνληαλ ζην λεζί, ήηαλ ην ζηαθχιη, ν
κνχζηνο θαη ην θξαζί. Βέβαηα νη κέρξη ηφηε αλαθνξέο γίλνληαλ γηα ηελ εξπζξή
πνηθηιία Λεκλία ή Λεκληφ(Καιακπάθη ζηελ ηνπηθή δηάιεθην), ε νπνία ήηαλ ε
απνθιεηζηηθή ζρεδφλ πνηθηιία ηνπ λεζηνχ.
Αξγφηεξα, πεξίπνπ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, έξρεηαη ζηε Λήκλν απφ
Αηγππηηψηεο ηεο Λήκλνπ ην Μνζράην Αιεμαλδξείαο (ή Δγγιέδηθν), θαη αξρίδεη λα
θαιιηεξγείηαη ζε κηθξή θιίκαθα.
Οη κηθξαζηάηεο πξφζθπγεο άξρηζαλ λα θαιιηεξγνχλ ζηα εδάθε πνπ ηνπο
παξαρσξήζεθαλ πην ζπζηεκαηηθά ην Μνζράην Αιεμαλδξείαο, ιφγσ ηνπ
εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ππήξρε γηα γιπθά θξαζηά κε απνηέιεζκα ε
θαιιηέξγεηα ηνπ Μνζράηνπ λα εθηνπίζεη ζηαδηαθά ην Λεκληφ. Υαξαθηεξηζηηθά
αλαθέξεηαη φηη ζε θαηακέηξεζε πνπ είρε γίλεη ην 1947, βξέζεθε φηη
θαιιηεξγνχληαλ 7000 ζηξέκκαηα ηεο πνηθηιίαο Λεκληφ θαη 5000 ζηξέκκαηα
Μνζράην Αιεμαλδξείαο, ελψ ζήκεξα θαιιηεξγνχληαη 7000 ζηξέκκαηα Μνζράηνπ
θαη 400 πεξίπνπ ζηξέκκαηα Λεκληνχ Γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο κπνξεί λα αλαθεξζεί
φηη πεξί ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, εγθαζίζηαηαη ζην Βάξνο ηεο Λήκλνπ
απφ

ηνλ

επηρεηξεκαηία

Εαβαιάθε

(κε

ηελ

βνήζεηα

γάιισλ

ηερληθψλ),

νξγαλσκέλνο ακπειψλαο θαη ζχγρξνλν νηλνπνηείν-απνζηαγκαηνπνηείν, ην νπνίν
έγηλε γλσζηφ γηα ηελ παξαγσγή εθιεθηψλ θξαζηψλ (αθφκα θαη αθξσδψλ), αιιά
θαη απνζηαγκάησλ.
Πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ηδξχεηαη ν πξψηνο ακπεινπξγηθφο θαη
νηλνπνηεηηθφο ζπλεηαηξηζκφο, ν νπνίνο ζπγθεληξψλεη ηα ζηαθχιηα ηνπ λεζηνχ γηα
ινγαξηαζκφ

ησλ

παξαγσγψλ

.Σν

1958

ρηίδεηαη

ην

πξψην

ηδηφθηεην

ζπλεηαηξηζηηθφ νηλνπνηείν θαη αξρίδεη πιένλ ε ζπζηεκαηηθή γιεπθνπνίεζε θαη
νηλνπνίεζε ησλ πξψησλ θξαζηψλ .
Μέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 1990 ε ΔΑ Λήκλνπ παξακέλεη ν κνλαδηθφο
νηλνπνηφο, πνπ ζπγθεληξψλεη ηα ζηαθχιηα ηνπ λεζηνχ θαη ηα νηλνπνηεί
γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαγσγψλ. Αξγφηεξα εκθαλίδνληαη ηα πξψηα ηδησηηθά
νηλνπνηεία, ηα νπνία αξρίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί παξάιιεια κε ηελ
ΔΑ Λήκλνπ.
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8.2.2. Πολιηιζηικόρ, κοινωνικόρ & οικονομικόρ δεζμόρ
ήκεξα ζηε Λήκλν ππάξρνπλ ελλέα νξγαλσκέλα θαη αδεηνδνηεκέλα νηλνπνηεία,
ηα νπνία παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία ηνπ λεζηνχ καδί κε ηελ
ΔΑ Λήκλνπ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη εκπνξηθά ηφζν ζηελ εζσηεξηθή αγνξά, φζν
θαη εθηφο λεζηνχ. Σν πξντφλ έρεη θαζηεξσζεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή σο
έλα πξντφλ πςειήο θαη ζηαζεξήο πνηφηεηαο.
Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ησλ
ακπειννηληθψλ πξντφλησλ, πέξαλ ηνπ θξαζηνχ, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
θαηνίθσλ

ηεο

Λήκλνπ

θαη

ζηε

ζεκεξηλή

επνρή.

Παξάγνληαη

πεηηκέδη

(ζπκππθλσκέλνο ρπκφο ζηαθπιηνχ), ζηαθίδεο θαη ηζίπνπξν απφ Μνζράην
Αιεμαλδξείαο ηφζν γηα πξνζσπηθή θαηαλάισζε, φζν θαη ζε επίπεδν παξαγσγήο
θαη εκπνξίαο απφ νξγαλσκέλεο βηνηερλίεο. Σα πξντφληα ηεο ακπέινπ είλαη άκεζα
ζπλδεδεκέλα ινηπφλ κε ηε δηαηξνθή ησλ θαηνίθσλ.
8.3 Γεωγπαθικό πεπιβάλλον και γεωγπαθική πποέλεςζη
8.3.1.

ηε Λήκλν ε κέζε κεληαία ειηνθάλεηα είλαη πςειή, 227,8 hr,

θαζηζηψληαο επθνιφηεξε ηελ νινθιεξσκέλε σξίκαλζε ησλ ακπειηψλ. Ζ εηήζηα
βξνρφπησζε είλαη ζρεηηθά ρακειή (474 mm/yr), φκσο ε χπαξμε αζζελψλ
βξνρνπηψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πςειή
ζρεηηθή πγξαζία (71%), παξέρνπλ ζην θπηφ ην απαξαίηεην λεξφ γηα λα
αλαπηπρζεί. Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ησλ
ειιεληθψλ λεζηψλ, ελψ ε κέζε κέγηζηε θαηά ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην είλαη
29 θαη 28,2 C αληίζηνηρα,

πνπ δελ πξνθαιεί αθξαίεο ζπλζήθεο θαχζσλα. Ζ

έιιεηςε άιισζηε κεγάισλ θιίζεσλ ζην έδαθνο θαη ε απνξξνθεηηθφηεηα ηνπ
εδάθνπο δεκηνπξγνχλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ χπαξμε

δηαζέζηκεο

πγξαζίαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεκαληηθφ
ξφιν παίδεη θαη ε ζχζηαζε ησλ εδαθψλ, εθαηζηεηνγελή, ιεπηφθνθθα θαη βαζηά σο
επί ην πιείζηνλ, πνπ επηηξέπνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κεγάιν
βάζνο, ψζηε ην πξέκλν λα απνθηήζεη απηνλνκία σο πξνο ηηο πδαηηθέο ηνπ
αλάγθεο. Ζ θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ μεθηλά απφ ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο θαη
θηάλεη κέρξη ηα 300 πεξίπνπ κέηξα. Σα εδάθε είλαη σο επί ην πιείζηνλ
εθαηζηεηνγελή, ειαθξψο φμηλα, θαιά απνζηξαγγηδφκελα αθφκα θαη ζηα ζεκεία
φπνπ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο θιίζεηο, πινχζηα ζε κεηαιιηθά ζηνηρεία θαη Κάιην.
Δηδηθά ην Κάιην ζπληειεί ζηελ θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ θαη ζηελ
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αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο ζε ζάθραξα, κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή
γιπθψλ νίλσλ πνηφηεηαο. Σα αηειψο απνζηξαγγηδφκελα εδάθε απνθεχγνληαη
απφ ηνπο ακπεινπξγνχο θπξίσο γηα ηελ απνθπγή κπθεηνινγηθψλ αζζελεηψλ,
άιισζηε πξννξίδνληαη γηα άιινπ είδνπο, πεξηζζφηεξν πδξνβφξεο θαιιηέξγεηεο.
Πξνηηκψληαη εδάθε ζρεηηθά θησρά, πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα θαιιηέξγεηα
δεκεηξηαθψλ ή άιισλ θπηψλ πνπ παξαδνζηαθά θαιιηεξγνχληαη ζην λεζί, κε
πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηάηαμε ηέηνηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηνλ θαιφ αεξηζκφ ηνπ
θπιιψκαηνο. Σα παξαπάλσ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξνη θιηκαηηθνί παξάγνληεο πνπ
παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.
Οη θαιιηεξγεηηθέο πξαθηηθέο πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ακπειηνχ
ζην πεξηβάιινλ. Σα θπηά θπηεχνληαη κε ππθλφηεηα πεξίπνπ 350-400
θπηψλ/ζηξέκκα, θαη θαιιηεξγνχληαη ζε θππειινεηδέο ζρήκα, ζε απφζηαζε 40-45
cm απφ ην έδαθνο, γηα λα κελ επεξεάδνληαη απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο πνπ
επηθξαηνχλ ζην λεζί αιιά παξάιιεια λα αεξίδνληαη ζσζηά. Σν θιάδεκα είλαη
βξαρχ (1-2 νθζαικνί) θαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 1000
kg/ζηξέκκα ή 3 kg/πξέκλν. Οη θαιιηεξγεηέο επηδεηθλχνπλ κεγάιε κέξηκλα ζηε
δηαρείξηζε ηνπ θπιιψκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ βιαζηηθνχ θχθινπ ηνπ ακπειηνχ,
εθκεηαιιεπφκελνη ηνπο βφξεηνπο αλέκνπο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή,
αξαηψλνληαο ηηο θιεκαηίδεο ή ηα θχιια φπνπ απηφ απαηηείηαη ψζηε λα κε
δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε αζζελεηψλ (ηδηαίηεξα αξρέο
Ηνχλε θαη πξηλ ηνλ ηξπγεηφ), ρσξίο λα απνγπκλψλνπλ ην θπηφ γηα ην θφβν
εγθαπκάησλ απφ ηνλ δπλαηφ θαινθαηξηλφ ήιην. Άξδεπζε ησλ ακπειψλσλ δελ
πξαγκαηνπνηείηαη. Ζ ρξήζε παξαζθεπαζκάησλ είλαη πεξηνξηζκέλε (3-4 ςεθαζκνί
ην ρξφλν), ελψ ηδηαίηεξεο αλαθνξάο ρξήδεη ην γεγνλφο φηη ην 25-30% ηεο
ζπλνιηθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ακπειψλεο πνπ θαιιηεξγνχληαη κε
πηζηνπνηεκέλεο κεζφδνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο.

Ο ηξχγνο μεθηλά ηέινο

Απγνχζηνπ θαη νινθιεξψλεηαη αξρέο κε κέζα επηεκβξίνπ.

8.4

Λεπηομέπειερ ηος πποϊόνηορ

Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, κε ηελ πνηθηιία ησλ εδαθψλ
ηεο πεξηνρήο, ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο ακπέινπ, ηηο εθαξκνδφκελεο
θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο ηεο ακπέινπ θαη ηηο νηλνπνηεηηθέο ηερληθέο, ζπκβάινπλ
ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Λήκλνπ. Σα
εθαηζηεηνγελή εδάθε ηεο Λήκλνπ είλαη ν θνξπθαίνο ηφπνο φπνπ μεδηπιψλνληαη
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ηα ραξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο. Δθεί άιισζηε ην Μοζσάηο Αλεξανδπείαρ δίλεη ηνπο
νίλνπο ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ κε

ηα ηππηθά γλσξίζκαηα ηεο πνηθηιίαο: ην

θξνπηψδεο άξσκα, κε λφηεο βεξίθνθνπ θαη κέληαο, ην πινχζην ζψκα (ζε ζρέζε
κε

ηα

ππφινηπα

κνζράηα)

θαη

ηε

ζηξνγγπιή

παξνπζία

ζην

ζηφκα.

8.5. Αιηιώδηρ αλληλεπίδπαζη
Οη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο φπσο
εθθξάδεηαη απφ ηα νξγαλνιεπηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε ηερληθή ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο φπσο έρεη δηακνξθσζεί ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ην
ηδηαίηεξν θιίκα ηνπ λεζηνχ, θαη ε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο. Αμίδεη λα ηνληζηεί εδψ ε
πξνζαξκνγή ηεο θαιιηεξγεηηθψλ ηερληθψλ ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ λεζηνχ,
φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.

9. ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ

Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Μνζράηνο Λήκλνπ εθαξκφδνληαη νη γεληθέο
θαη εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο, φπσο:
9.2 Εθνική Νομοθεζία
-Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ
ειέγρνπ νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
-Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 502/16.7.1971

«Πεξί αλαγλσξίζεσο ειεγρφκελεο

νλνκαζίαο πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα

αξηζ. 243/18.3.1982 « Γηα ηελ αλαγλσξίζε νίλσλ κε

νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία πξνειεχζεσο

Μνζράηνο
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Λήκλνπ ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 39/A/29.3.1982).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 361/26.5.1982 «πκπιήξσζε ηνπ Π.Γ. 243/1982
γηα ηελ αλαγλσξίζε νίλσλ κε νλνκαζία πξνειεχζεσο Λήκλνο θαη κε νλνκαζία
πξνειεχζεσο Μνζράηνο Λήκλνπ ειεγρφκελεο» (ΦΔΚ 64/A/28.5.1982).
-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/9-6-2005 « Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ,
σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο
Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ νίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ
θαηά ηελ επηζήκαλζε ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο
παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο
πνηφηεηαο πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ
αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο
Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ
πξντφλησλ θαη ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα»
(ΦΔΚ 1372/Β/ 8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 317456/4.11.2005
ΚΤΑ (ΦΔΚ 1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο
ειέγρνπο ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 235309/7.2.2002 «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ
ελδείμεσλ νίλσλ» (ΦΔΚ 179/Β/19.2.2002) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
-

Κνηλή

Τπνπξγηθή

Απφθαζε

αξηζ.336927/10.3.1999

«Καζνξηζκφο

πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή
νκάδαο

ακπεινπξγηθψλ

εθκεηαιιεχζεσλ»

ζηηο

εηηθέηεο

ησλ

Διιεληθψλ

νίλσλ»(ΦΔΚ 420/Β/20.4.1999)
9.3.Παπέκκλιζη από ηην παπαγωγή ζηην οπιοθεηημένη πεπιοσή
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Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4α ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο
πξνέιεπζεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο
ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα».

9.4. Ππόζθεηερ διαηάξειρ πος αθοπούν ζηην επιζήμανζη ηων οίνων
9.4.1. Ενδείξειρ πος αθοπούν οπιζμένερ μεθόδοςρ παπαγωγήρ
α) Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
Άξζξν 66 παξάγξαθνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο «γηα ηνλ
θαζνξηζκφ νξηζκέλσλ ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 479/2008 ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηηο πξνζηαηεπφκελεο νλνκαζίεο
πξνέιεπζεο θαη ηηο πξνζηαηεπφκελεο γεσγξαθηθέο ελδείμεηο, ηηο παξαδνζηαθέο
ελδείμεηο, ηελ επηζήκαλζε θαη ηελ παξνπζίαζε νξηζκέλσλ πξντφλησλ ηνπ
ακπειννηληθνχ ηνκέα».

9.4.2. Παπαδοζιακέρ Ενδείξειρ
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ 235309/7-2-2002 Τπνπξγηθή
Απφθαζε «Έγθξηζε παξαδνζηαθψλ ελδείμεσλ νίλσλ» νη νπνίεο ζπλδένληαη κε
ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ Τπνπξγηθή Απφθαζε νη παξαδνζηαθέο ελδείμεηο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Μνζράηνο Λήκλνπ είλαη νη παξαθάησ:
ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΑΠΟ
ΝΖΗΩΣΗΚΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔS/ Vin de vignobles isulaires.

10. ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΔΛΔΓΥΟΤ
10.1. Οι έλεγσοι ππαγμαηοποιούνηαι με βάζει ηιρ παπακάηω διαηάξειρ:
- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
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- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 388052/8.8.2001 «Δθαξκνγή ηνπ Καλ(ΔΚ) 2729/00
ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο φζνλ αθνξά ηνπο ειέγρνπο
ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1089/Β/ 21.8.2001).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398581/27-9-2001 « Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1282/2001 ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο
γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο ζηνλ
ακπειννηληθφ ηνκέα θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλ(ΔΚ) 1623/2000» (ΦΔΚ
1293/Β/8.10.2001).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 285870/1.9.2004 «Καζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ
ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ εθαξκνγήο

ηνπ Καλ(ΔΚ) 884/2001 ηεο Δπηηξνπήο

ζρεηηθά κε ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα κεηαθνξάο ησλ ακπειννηληθψλ πξντφλησλ θαη
ησλ βηβιίσλ πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ ακπειννηληθφ ηνκέα» (ΦΔΚ 1372/Β/
8.9.2004) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ.

317456/4.11.2005 ΚΤΑ (ΦΔΚ

1571/Β/14.11.2005).
- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 398549/21-9-2001 «Καζνξηζκφο ιεπηνκεξεηψλ
εθαξκνγήο ηνπ Καλ(ΔΚ) 1607/2000 ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνπο νίλνπο
πνηφηεηαο πνπ παξάγνληαη ζε θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο» (ΦΔΚ 1277/Β/4-10-2001)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 308791/7815/2-10-1973 «Πεξί ησλ φξσλ
εκθηαιψζεσο νίλσλ νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο» (ΦΔΚ 1201/Β/5-10-1973) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 301653/2962/19-9-1974 « Πεξί ηξνπνπνηήζεσο ππ΄
αξηζκ. 308791/7815/2-10-73 απνθάζεσο Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Γεσξγίαο θαη
Βηνκεραλίαο, πεξί εηδηθψλ φξσλ εκθηαιψζεσο νίλσλ, νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»
(ΦΔΚ 978/Β/4-10-1974).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 242059/1445/28-4-1975 «Πεξί ηαηληψλ ειέγρνπ
νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο»(ΦΔΚ 505/Β/19-5-1975).
10.2. Διαδικαζία διεξαγωγήρ ηων ελέγσων:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε θαηάηαμή
ηνπ σο ΠΟΠ ΜΟΥΑΣΟ ΛΖΜΝΟΤ

πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε αλαιπηηθέο θαη

νξγαλνιεπηηθέο εμεηάζεηο θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο θαη πξηλ ηελ δηαδηθαζία
θαηάηαμήο ηνπ. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθψλ εμεηάζεσλ ιακβάλεηαη
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη απνζηέιιεηαη ζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηε δηεμαγσγή ησλ επίζεκσλ αλαιχζεσλ ζην ηνκέα ηνπ νίλνπ.
Λακβάλεηαη επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ θαη ν παξαγσγφο ππνβάιιεη έγγξαθν αίηεκα ζηελ
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Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νξγαλνιεπηηθή εμέηαζε θαη λα πηζηνπνηεζεί αλ ν ελ ιφγσ
νίλνο έρεη ηα ελδεδεηγκέλα ραξαθηεξηζηηθά (ρξψκα – δηαχγεηα – νζκή - γεχζε) πνπ
επηηξέπνπλ ηελ θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ Μνζράηνο Λήκλνπ .
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ζπγθαιεί ηελ επηηξνπή
νξγαλνιεπηηθψλ

εμεηάζεσλ

πξνθεηκέλνπ

λα

εμεηάζεη

ην

δείγκα

θαη

λα

γλσκνδνηήζεη γηα ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νίλνπ.
Ο παξαγσγφο ηνπ νίλνπ ππνβάιιεη ζηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη
Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο επίζεκα αληίγξαθα ηεο δήισζεο παξαγσγήο
ή ζπγθνκηδήο ησλ ζηαθπιηψλ, ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ν
νίλνο έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΟΠ ν νπνίνο
πξννξίδεηαη λα θαηαηαρζεί θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιπηηθψλ θαη
νξγαλνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ νίλνπ.
Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο
αμηνινγεί ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν παξαγσγφο θαη απνθαζίδεη αλ ν νίλνο ζα
θαηαηαρζεί.
Γηα ηηο πνζφηεηεο ηνπ νίλνπ πνπ θαηαηάζζνληαη ε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ηνπ ηφπνπ παξαγσγήο ρνξεγεί αλάινγν αξηζκφ
ηαηληψλ ειέγρνπ. Οη ηαηλίεο ειέγρνπ είλαη εξπζξνχ ρξψκαηνο θαη θέξνπλ έλα θσδηθφ
αξηζκφ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη: Σα γξάκκαηα ΜΛ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ
Μνζράηνο Λήκλνπ , ηα δπν ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ
θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο ηαηλίαο.

10.3. Απσέρ ελέγσος.
10.3.1 Τπνπξγείν: Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
Γηεχζπλζε:
Σκήκα:

Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ
Οίλνπ θαη Αιθννινχρσλ Πνηψλ

Γηεχζπλζε:

Αραξλψλ 2, Αζήλα, Σ.Κ. GR-101 76

Σει.:

210 - 212 4171, 210 - 212 4287, 210-2124289

Fax:

210 - 52 38 337

e-mail:
ax2u249@minagric.gr,ax2u086@minagric.gr,ax2u172@minagric.gr

10.3.2. Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
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10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.
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