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

1. ΟΝΟΜΑ ΠΡΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ
Όλνκα πξνο θαηαρώξεζε: Νάνπζα
Ηζνδύλακνο Όξνο: Naoussa

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΟΙΝΩΝ
2.1. Καηεγνξία
Ο νίλνο Π.Ο.Π. Νάνπζα
(Naoussa) αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ
Ακπειννηληθψλ Πξντφλησλ ηνπ παξαξηήκαηνο ΥΙβ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ)
αξηζ. 1234/2007.
2.2. Σύπνη νίλσλ
Οίλνο Δξπζξφο Ξεξφο,
εκίγιπθνο.

Οίλνο Δξπζξφο εκίμεξνο , Οίλνο Δξπζξφο

2.3. Αλαιπηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δξπζξνύ Ξεξνύ Οίλνπ
2.3.1. Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο νιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 0-4 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
150 mg/l
2.3.2. Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Μηα πεξηγξαθή ε νπνία ραξαθηεξίδεη κηα θιαζζηθή Νάνπζα είλαη φηη
πξφθεηηαη γηα νίλν κε πςειή νμχηεηα, κέηξηαο έληαζεο ρξψκα, δηαθξηηηθφ
άξσκα πνπ θπξηαξρείηαη απφ θπηηθνχο ραξαθηήξεο (ληνκαηνπνιηφο, ειηά),
ζθιεξέο θαη πνιιέο θνξέο επηζεηηθέο ηαλίλεο, πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν
ρξφλν παιαίσζεο γηα λα «καιαθψζνπλ».
Βέβαηα, ε δψλε ηεο Νάνπζαο, ζηα δηαθνξεηηθά ακπεινηφπηα ηεο παξάγεη
νίλνπο κε νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε
κε ηελ πξνεγνχκελε «θιαζζηθή» πεξηγξαθή αιιά θαη κεηαμχ ηνπο, ζηνπο
νπνίνπο ην ρξψκα «βαζαίλεη», νη «επηζεηηθνί» θαη «άγξηνη» ραξαθηήξεο
καιαθψλνπλ, ηα «θπηηθά» αξψκαηα επηζθηάδνληαη απφ «θξνπηψδεηο»,

«ζεξκνχο» θαη «γιπθνχο» ραξαθηήξεο θαη νη «ρνξηψδεηο» γεχζεηο δίλνπλ ηε
ζέζε ηνπο ζε κηα γεπζηηθή πιεξφηεηα, ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ
θαιχηεξα ηελ πνηθηιία Ξηλφκαπξν θαη ηα ακπεινηφπηα ηεο δψλεο.
πλνςίδνληαο :
1.
Όςε : έληνλν θφθθηλν, ξνπκπηλί έσο θαη βαζπθφθθηλν ρξψκα,
θαζηαλέο αληαχγεηεο ζηελ παιαίσζε.
2.
Οζκή : πνιχπινθα αξψκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο ηππηθνχο
ραξαθηήξεο ληνκαηνπνιηνχ θαη ειηάο κε απηά ησλ θφθθηλσλ θξνχησλ
θαη κπαραξηθψλ, απνμεξακέλνπ δακάζθελνπ, θαπλνχ θαη μεξψλ
θαξπψλ ελψ θαηά ηελ παιαίσζε αλαπηχζζεηαη ζχλζεην κπνπθέην.
3.
Γεχζε : ζψκα γεκάην, κε δνκή, θηλέηζα θαη αξσκαηηθή έληαζε
πνπ δηαξθεί, κεγάιε επηδεθηηθφηεηα ζηελ παιαίσζε.

2.4. Αλαιπηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δξπζξνύ Ζκίμεξνπ
Οίλνπ
2.4.1. Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : : 4,5 – 17,5 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
200 mg/l
2.4.2. Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
1. Όςε : έληνλν θφθθηλν ρξψκα
2. Οζκή : πινχζηα αξψκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο ηππηθνχο
ραξαθηήξεο ληνκαηνπνιηνχ θαη ειηάο κε απηά ησλ θφθθηλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: επράξηζηε εληχπσζε ηζνξξνπίαο νμχηεηαο – γιπθχηεηαο,
καιαθφ, γεκάην ζψκα

2.5. Αλαιπηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά Δξπζξνύ Ζκίγιπθνπ
Οίλνπ
2.5.1. Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.

- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0 % vol.
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,0 % vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα : 17,5 – 45,0 g/l
- Οιηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε ηξπγηθφ νμχ(g/l) : Διάρηζηε 3,5
- Πηεηηθή νμχηεηα έθθξαζε ζε νμηθφ νμχ (g/l) : Μέγηζηε 1,2
- Μέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ):
200 mg/l
2.5.2. Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
1. Όςε : έληνλν θφθθηλν ρξψκα
2. Οζκή: πινχζηα αξψκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ ηνπο ηππηθνχο
ραξαθηήξεο ληνκαηνπνιηνχ θαη ειηάο κε απηά ησλ θφθθηλσλ θξνχησλ
3. Γεχζε: καιαθή, επράξηζηε, γιπθηά εληχπσζε ηζνξξνπίαο πνπ
δηαξθεί

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο

Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεσγξαθηθή έλδεημε.
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 Πξνζηαηεπφκελε Ολνκαζία Πξνέιεπζεο (Π.Ο.Π.) Νάνπζα θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Ολνκαζία Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο (ΟΠΑΠ) ζηε ζέζε ησλ ΠΟΠ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Δηδηθά επηιεγκέλνο, Δπηινγή ή
Δπηιεγκέλνο, , Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη, Μνλαζηήξη, Πχξγνο.

3.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ

3.1.
Οη εξπζξνί μεξνί νίλνη Π.Ο.Π. Νάνπζα (Naoussa) παξάγνληαη κε ηελ
θιαζζηθή κέζνδν εξπζξάο νηλνπνίεζεο. Η αιθννιηθή δχκσζε ηνπ ζηαθπινπνιηνχ
θαη ηνπ νίλνπ ζε δχκσζε κεηά ην δηαρσξηζκφ απφ ηα ζηέκθπια γίλεηαη ζε
ειεγρφκελεο ζεξκνθξαζίεο κηθξφηεξεο ησλ 30° C.

3.2.
Παιαηψλνπλ ζε δξχηλα βαξέιηα θαη ζε θηάιεο ζηελ πεξίπησζε ρξήζεο
αληίζηνηρσλ ελδείμεσλ.

4. ΕΙΔΙΚΕ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
4.1. Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δπηιεγκέλνο» ή «Réserve» γηα νίλνπο Π.Ο.Π.
Νάνπζα (Naousa) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο δπν (2) έηε , εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δψδεθα (12) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη έμη (6) κήλεο ζε θηάιεο.
4.2 .Γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο έλδεημεο «Δηδηθά Δπηιεγκέλνο» ή «Grande Réserve» γηα
νίλνπο Π.Ο.Π. Νάνπζα (Naousa) πξέπεη νη νίλνη :
- λα έρνπλ ειάρηζην ρξφλν ζπλνιηθήο παιαίσζεο ηέζζεξα [4] έηε, εθ ησλ νπνίσλ
ηνπιάρηζηνλ δεθανθηψ (18) κήλεο ζε δξχηλα βαξέιηα θαη δεθανθηψ (18) κήλεο ζε θηάιεο.
4.3. Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ θαη εκίγιπθσλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε γιχθαλζε ησλ νίλσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009 Παξάξηεκα ΙΓ).
4.4. Οη νίλνη ΠΟΠ Νάνπζα πξνέξρνληαη απφ ζηαθχιηα ακπειψλσλ νη νπνίνη έρνπλ
κνξθσζεί ζε θππειινεηδή ή γξακκηθά ζρήκαηα θαη δέρνληαη βξαρχ θιάδεκα.

5. ΟΡΙΟΘΕΣΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΥΗ
Η νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή νίλσλ Π.Ο.Π. Νάνπζα (Naoussa) θαζνξίζηεθε
κε ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 502/16.7.1971 (ΦΔΚ 150/A/26.7.1971), ην νπνίν
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ. 320/7.8.1995 ( ΦΔΚ
175/A/22.8.1995 ), θαζψο θαη απφ ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζκ.
91/07.10.2011 (ΦΔΚ 224/A/26.10.2011) .
Οη ακπειψλεο ηεο δψλεο ηνπ ΠΟΠ Νάνπζα εθηείλνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Γεκνηηθήο
θνηλφηεηαο Κνπαλνχ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ Λεπθαδίσλ θαη Μαξίλεο, ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Αλζεκίσλ, ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νάνπζαο θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ
Γηαλλαθνρσξίνπ, ηελεκάρνπ θαη Ρνδνρσξίνπ ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νάνπζαο ηνπ
Γήκνπ Νάνπζαο θαζψο θαη ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ Σξηιφθνπ θαη Φπηεηάο ηεο Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Γνβξά ηνπ Γήκνπ Βέξνηαο ηνπ Ννκνχ Ηκαζίαο.

6. ΜΕΓΙΣΗ ΑΠΟΔΟΗ (ΑΠΟΔΟΕΙ) ΑΝΑ ΕΚΣΑΡΙΟ (HA)
Η κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) δελ ππεξβαίλεη ηα δέθα ρηιηάδεο (10000) ρηιηφγξακκα
λσπά ζηαθχιηα

7. ΕΠΙΣΡΕΠΟΜΕΝΕ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕ ΑΜΠΕΛΟΤ
Ο ΟΙΝΟΣ Π.Ο.Π. ΝΑΟΥΣΑ (Naoussa) παξάγεηαη κφλν απφ λσπά ζηαθχιηα ηεο εξπζξήο

πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν.
Σν φλνκα ηεο πνηθηιίαο –Ξηλφκαπξν– πξνέξρεηαη απφ ηα ζπλζεηηθά μηλφ θαη καχξν, αλ θαη
ζηελ πξάμε, νη θινηνί ησλ ξαγψλ ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα πινχζηνη ζε ρξσζηηθέο νπζίεο. Σν
Ξηλφκαπξν ρξεηάδεηαη θαηάιιειν terroir, απμεκέλεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, ρακειέο
ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο θαη θαηάιιειεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γηα λα μεδηπιψζεη ην κεγαιείν
ηνπ. Σν ξνπκπηλί ρξψκα, ην καγηθφ κπνπθέην, πνπ πεξηιακβάλεη απφ βηνιέηεο κέρξη πνιηφ
ειηάο θαη απφ ληνκάηα κέρξη θαπλφ θαη θξαγθνζηάθπια, ην πςειφβαζκν, γεκάην νμχηεηα
ζηφκα θαη νη άγξηεο ηαλίλεο ησλ θξαζηψλ ηνπ, δίθαηα ην έρνπλ θαηαηάμεη ζηελ θνξπθή ησλ
Διιεληθψλ εξπζξψλ πνηθηιηψλ.
Ακπεινπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο Ξηλόκαπξν ζηε δώλε ηεο Νάνπζαο.
Δίλαη πνηθηιία δσεξή, γφληκε, παξαγσγηθή, ηθαλνπνηεηηθά αλζεθηηθή ζηηο πεξηζζφηεξεο
αζζέλεηεο, αιιά επαίζζεηε ζηελ έιιεηςε λεξνχ. Αξέζθεηαη ζε κέζεο ζχζηαζεο εδάθε σο
αξγηιιαζβεζηψδε, κε θαιή ζηξάγγηζε, εδάθε πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ νκαιή ηξνθνδνζία κε
λεξφ. Γηακνξθψλεηαη ζε γξακκηθφ ακθίπιεπξν θνξδφλη (Royat) θαη θιαδεχεηαη θνληά ζηα 2
κάηηα (θαη ν ηπθιφο ή ηζίκπια είλαη γφληκνο). Δίλαη θαιηφθηιε πνηθηιία πνπ δείρλεη έληνλα
ηελ έιιεηςε θαιίνπ ηφζν ζηα θχιια (αθφκα θαη πξηλ ηελ αλζνθνξία) φζν θαη ζην θξαζί
(κεγάιε νμχηεηα).
Ξεθηλά ηελ βιάζηεζε ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξίιε θαη σξηκάδεη ζρεηηθά φςηκα,
κεηά ηηο 20 επηέκβξε. Κάζε θαξπνθφξα θιεκαηίδα θέξλεη 2-3 ζηαθχιηα κέηξηα σο
κεγάια, πνπ κπνξνχλ λα θζάζνπλ κέρξη θαη ηα 400 g, ζπλήζσο πηεξπγσηά, θσληθά σο
θπιηλδξνθσληθά, ππθλφξαγα, πνπ θφβνληαη πνιχ εχθνια (δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ηελ
πεξίνδν ηνπ γπξίζκαηνο ησλ ζηαθπιηψλ ζηηο αλεκφπιεθηεο πεξηνρέο, αιιά
δηεπθνιχλνληαο θαη ηνλ ηξπγεηφ).
Οη ξάγεο είλαη κέζνπ κεγέζνπο, 2,2 g, ζθαηξηθέο, κε θινηφ παρχ θπαλνκέιαλνπ
ρξσκαηηζκνχ θαη ζάξθα άρξσκε, ρπκψδε, ππφμηλε. ε φηη αθνξά ηε ζχζηαζε ηεο ξάγαο
ην ζάξθσκα αληηζηνηρεί ζην 84%, ν θινηφο ζην 13,5% ελψ ηα γίγαξηα 2,5% (6) ηνπ βάξνπο
ησλ ξαγψλ. Σν 74% ησλ ξαγψλ πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ 2 γίγαξηα εθ ησλ νπνίσλ
32% πεξηέρνπλ πεξηζζφηεξα απφ ηξία.
Η κέρξη ζήκεξα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ παξαιιαθηηθφηεηα ηεο πνηθηιίαο «Ξηλφκαπξν»
απέδεημε φηη ε πνηθηιία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή παξαιιαθηηθφηεηα, πνπ εληείλεηαη απφ ηηο
δηαθνξεηηθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ θέληξσλ θαιιηέξγεηάο ηεο θαη ηελ
ακπεινθνκηθή ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη. Απφ ηε ζρεηηθή έξεπλα, πξνέθπςε ε αλαγλψξηζε
πέληε ηνπιάρηζηνλ βηφηππσλ - θιψλσλ- ηεο πνηθηιίαο, απαιιαγκέλσλ ηψζεσλ θαη κε
δηαθξηηά ακπεινγξαθηθά, ακπεινθνκηθά θαη νηληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Οη βηφηππνη απηνί παξνπζηάδνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα ακπεινθνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (θαιή
ζρέζε πνηφηεηαο-πνζφηεηαο) ελψ απφ ηε δηαδηθαζία νηλνινγηθήο αμηνιφγεζήο ηνπο
πξνέθπςαλ ζαθείο ελδείμεηο δηαθνξνπνίεζεο ηνπο σο πξνο ην αξσκαηηθφ θαη θαηλνιηθφ
δπλακηθφ ησλ νίλσλ πνπ δχλαληαη λα παξάγνπλ.
Ο ακπειψλαο ζήκεξα θαηαιακβάλεη κία έθηαζε 7000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ κε ηελ πνηθηιία
Ξηλφκαπξν εκβνιηαζκέλε θπξίσο ζηα ππνθείκελα 110 R θαη 41B.
Η πιεηνλφηεηα ησλ ακπειψλσλ πεξηιακβάλεη θπηά δηακνξθσκέλα ζε γξακκηθφ
ακθίπιεπξν θνξδφλη (Royat) κε 4-7 θεθαιέο ησλ δχν καηηψλ. Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο
θπκαίλνληαη απφ 1.80-2.5 Υ 1.20-1.5κ (266-400 θπηά ην ζηξέκκα). Σν χςνο δηακφξθσζεο
πνηθίιεη απφ 30 σο 60 cm, ελψ ην χςνο ηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο απφ 60 σο 120 cm.

8. Δ ΕΜΟ ΜΕ ΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΗ

8.1

Πνηόηεηα

Ο ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν ζηελ ακπεινπξγηθή Νάνπζα παξνπζηάδεηαη ζηνλ
παξαγφκελν εξπζξφ νίλν κε πινχζην πνιχπινθν αξσκαηηθφ ραξαθηήξα, θηλεηζάην ζψκα,
θαινδνκεκέλεο ηαλίλεο θαη κία νμχηεηα πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κεγάιε δπλακηθή παιαίσζήο
ηνπ.
Σα πθηζηάκελα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηελ πνηθηιία ηεθκεξηψλνπλ ηελ άπνςε φηη ε
νλνκαζία ηεο «μηλφ-καχξν» ζπλάδεη κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαθπιηψλ θαη ησλ
νίλσλ ηεο. Όμηλνο ραξαθηήξαο (μηλφ), θαηλνιηθφο πινχηνο θαη ηθαλνπνηεηηθή σξίκαλζε
(καχξν), ζηνηρεία πνπ πξντδεάδνπλ γηα έλα ξσκαιέν θξαζί κε δηάξθεηα θαη αληνρή ζην
ρξφλν, φπσο πξάγκαηη ζπκβαίλεη κε ηνπο νίλνπο ηεο πνηθηιίαο.
ρεηηθά κε ηνλ φμηλν ραξαθηήξα, απηφο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο πνηθηιίαο λα
βηνζπλζέηεη - ζπζζσξεχεη πνιχ πςειέο πνζφηεηεο ηξπγηθνχ νμένο, ην νπνίν είλαη απφ ηα
ηζρπξφηεξα ησλ νμέσλ πνπ απαληψληαη ζην γιεχθνο ησλ ζηαθπιηψλ, θαη κάιηζηα ζε
ζπγθεληξψζεηο ππεξδηπιάζηεο εθείλσλ ηνπ κειηθνχ νμένο. Ο φμηλνο ραξαθηήξαο ησλ
ζηαθπιηψλ θαη ησλ νίλσλ ηεο πνηθηιίαο δελ εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ
ζηαθπιηψλ αιιά ξπζκίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνληάο, ην θνξηίν ησλ πξέκλσλ θαη ηνλ ηχπν ηνπ
εδάθνπο ηνπ ακπειψλα. ε ρξνληέο πνπ επηθξαηνχλ μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ν φμηλνο
ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο αηνλεί, ελψ αληίζεηα, φηαλ έρνπκε πνιιέο βξνρνπηψζεηο, θπξίσο
κεηά ηνλ πεξθαζκφ, ε ρεκηθή νμχηεηα απμάλεηαη. Η κείσζε ηνπ θνξηίνπ αλά πξέκλν θαη ν
ηχπνο ηνπ εδάθνπο (παξνπζία αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ) δξνχλ ξπζκηζηηθά επί ηνπ φμηλνπ
ραξαθηήξα (κείσζε) θαζψο, αθελφο, επλννχλ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ξαγψλ κε ην ηζρπξά
βαζηθφ θάιην (θπζηθή εμνπδεηέξσζε νμχηεηαο), αθεηέξνπ, κεηαβάιινπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ
ηνπ θπηνχ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαγσγή πςειφηεξσλ ζπγθεληξψζεσλ κειηθνχ νμένο
θαη κείσζε ηνπ ιφγνπ ηξπγηθφ πξνο κειηθφ νμχ (ξχζκηζε pH).
Αλαθνξηθά κε ηνλ θαηλνιηθφ πινχην ηεο πνηθηιίαο, ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα
ππνζηεξίδνπλ φηη απηφο ζπζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ παξνπζία ηαλλνεηδψλ νπζηψλ ζηηο
ζηαθπιέο θαη ηα γίγαξηα, παξά κε ηελ παξνπζία ρξσζηηθψλ (αλζνθπάλεο) ζηνπο θινηνχο
ησλ ζηαθπιηψλ. Σα ζηαθχιηα θαη νη νίλνη ηεο πνηθηιίαο «μηλφκαπξν» είλαη γεληθψο θησρνί
ζε ρξσζηηθέο ελψ γεληθψο, ε παξνπζία ηαλλνεηδψλ ελψζεσλ είλαη απμεκέλε.
Σν βαζχ εξπζξφ ρξψκα, ζρεδφλ καχξν, πνπ απνθηνχλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη νίλνη
ηεο Νάνπζαο θαη ε αμηνζεκείσηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ζην ρξφλν είλαη απνηέιεζκα: α) ηνπ
πςεινχ βαζκνχ εθρπιηζηκφηεηαο απφ ηνπο θινηνχο πνπ εκθαλίδνπλ (ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο) νη θαηλνιηθέο νπζίεο ζπλνιηθά, β) ηνπ πςεινχ βαζκνχ ηνληζκνχ ησλ
αλζνθπαλψλ (έληαζε ρξψκαηνο) θαη γ) ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ηαλίλεο θαη ηνπ
κεγάινπ βαζκνχ ζπκπινθνπνίεζεο ησλ αλζνθπαλψλ κε απηέο (δηαηήξεζε ρξψκαηνο).

Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ φμηλνπ ραξαθηήξα ηεο πνηθηιίαο, ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ
ζηαθπιηψλ θαη ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ ζε ρξσζηηθέο δελ εμαξηάηαη απαξαίηεηα απφ ην
βαζκφ σξηκφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ, αιιά ξπζκίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηα θιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρξνληάο (μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ή
βξνρνπηψζεηο κεηά ηνλ πεξθαζκφ), ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη ηελ αθνινπζνχκελε
ιηπαληηθή ηερληθή. Παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ρξσζηηθψλ θαη
ηαληλψλ ζηνπο θινηνχο, αιιά θπξίσο ην βαζκφ εθρπιηζηκφηεηά ηνπο ζηνλ νίλν.
Ο έληνλα ηαληθφο ραξαθηήξαο ηεο πνηθηιίαο πξνζδηνξίδεη ην «ξσκαιέν» ραξαθηήξα ησλ
νίλσλ ηεο θαη θαζηζηά δπλαηή ηε καθξφρξνλε παιαίσζή ηνπο. Δπηπιένλ, ηα πθηζηάκελα
επηζηεκνληθά δεδνκέλα ππνδειψλνπλ φηη ε πνζνηηθή παξνπζία ησλ ηαλλνεηδψλ νπζηψλ
θαη ε πξνέιεπζε ηνπο (θινηνί, ξάγεο, γίγαξηα), δηακνξθψλνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηα
«ελ γέλεη» νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ. Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηαληλψλ, ε
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βηνκεραληθή σξηκφηεηα ησλ
ζηαθπιηψλ αιιά ξπζκίδεηαη απφ κηα ζεηξά παξακέηξσλ νη νπνίνη εθηφο ησλ
πξναλαθεξζέλησλ γηα ηηο ρξσζηηθέο (μεξνζεξκηθέο ζπλζήθεο ή βξνρνπηψζεηο κεηά ηνλ
πεξθαζκφ, ηχπνο εδάθνπο ηνπ ακπειψλα, αθνινπζνχκελε ιηπαληηθή ηερληθή) ζρεηίδνληαη
επίζεο κε ην θνξηίν αλά πξέκλν θαη ην ππνθείκελν.
Σέινο, ηα πθηζηάκελα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ φηη ην «μηλφκαπξν» δελ
ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ζεσξνχκελεο σο αξσκαηηθέο πνηθηιίεο.

πλήζσο, ην άξσκα ησλ

νίλσλ ηεο πνηθηιίαο ζηε λεφηεηά ηνπο είλαη κάιινλ δηαθξηηηθφ, αιιά θαη ηδηαίηεξν. Η έληαζε
θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ αξψκαηνο (θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο) δηακνξθψλνληαη θπξίσο απφ
ηελ παξνπζία ζπζηαηηθψλ ηνπ δεπηεξνγελνχο αξψκαηνο ή αξψκαηνο ηεο δχκσζεο (νμηθνί
εζηέξεο αιθννιψλ θαη εζηέξεο ιηπαξψλ νμέσλ), ελψ ηα πνηθηιηαθά ραξαθηεξηζηηθά
πεξηνξίδνληαη ζηελ εκθάληζε ηδηαίηεξσλ νζκψλ πνπ ζπκίδνπλ ληνκαηνπνιηφ θαη ειηά,
ραξαθηήξεο γηα ηνπο νπνίνπο κέρξη ζήκεξα δελ θαηέζηε δπλαηή ε ζπζρέηηζε κε
ζπγθεθξηκέλεο ρεκηθέο ελψζεηο ή ηχπνπο ελψζεσλ. Η αλαγλψξηζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο
παξνπζίαο ελφο ζρεηηθά απμεκέλνπ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ απφ θαηλνιηθά θαη ηεξπεληθά
γιπθνδηηηθά παξάγσγα ζηνπο θινηνχο ησλ ζηαθπιηψλ ηεο πνηθηιίαο, εξκελεχεη ζε κεγάιν
βαζκφ ην γεγνλφο φηη, ζηελ σξηκφηεηά ηνπο θαη κεηά απφ παιαίσζε νη νίλνη ηεο πνηθηιίαο
αλαπηχζζνπλ ζπλήζσο κία παιέηα ζχλζεησλ αξσκάησλ φπνπ νη ηππηθνί αξσκαηηθνί
ραξαθηήξεο ζπκπιέθνληαη κε θξνπηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαη γιπθνχο ραξαθηήξεο πνπ
ζπκίδνπλ δακάζθελα, καξκειάδα, κέιη θιπ. Όκσο, θαη πάιη, ν ξφινο επηκέξνπο
ζπζηαηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ αξψκαηνο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχζηαζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ πξφδξνκσλ αξσκαηηθψλ ελψζεσλ ζην
ζηαθχιη δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί κέρξη ζήκεξα. Δθείλν πνπ ηα πθηζηάκελα δεδνκέλα
ππνδειψλνπλ είλαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ αξσκαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ νίλσλ

(ειεχζεξν άξσκα, πξφδξνκεο αξσκαηηθέο ελψζεηο) θαη ησλ παξαγφλησλ ππνθείκελν,
θνξηίν αλά πξέκλν θαη ηχπνο εδάθνπο.

8.2

Ηζηνξηθόο, πνιηηηζηηθόο, θνηλσληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο
8.2.1. Ηζηνξηθόο δεζκόο

Η ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ Νάνπζα θαη ην Νανπζαίηθν θξαζί έρνπλ κηα παξάδνζε πνπ
ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηψλσλ. Η αξρή ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζηελ πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ ρξφλνπ, ελψ ε θήκε ηνπ λανπζαίηθνπ θξαζηνχ πέξαζε,
απφ πνιχ λσξίο, ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο θαη εμαπιψζεθε ζηνλ θφζκν φιν. Η κπζνινγία
αλαθέξεη φηη ζηηο πιαγηέο ηνπ Βεξκίνπ, πνπ ζηηο ππψξεηεο ηνπ είλαη ζθαξθαισκέλε ε
Νάνπζα, έδεζε ε κεηέξα ηνπ ζενχ Γηφλπζνπ, εκέιε, θαη γελλήζεθε ν ζπλνδφο ηνπ θαη
έμνρνο ρνξεπηήο εηιελφο. Με βάζε αλέθδνηα θαηάζηηρα πνπ βξίζθνληαη ζηελ Δζληθή
Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιγαξίαο ζηε φθηα θαη αλαθέξνληαη ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο ηεο
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο ζηελ θεληξηθή θαη δπηηθή Μαθεδνλία, ην 1528, ε πεξηνρή ηεο
Νάνπζαο (Άγνπζηνο) εκθαλίδεηαη σο ακπειφηνπνο ηνπ θαδά ηεο Βέξνηαο.
Οη πξψηεο βέβαηα αμηφινγεο γξαπηέο καξηπξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ
ζηελ πεξηνρή θξαζηνχ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίνδν κεηά ην 1700.
«...Η Νάνπζα ή Νηάνπζηα θσκφπνιηο αθνπζηή δηα ηνλ εμαίξεηνλ νίλνλ...» ζεκεηψλεη ζην
βηβιίν ηνπ «Γεσγξαθία παιαηά θαη λέα» (Βελεηία 1728) ν κεηξνπνιίηεο Αζελψλ Μειέηηνο.
Ο γάιινο πξφμελνο ηνπ Μεγάινπ Ναπνιένληα, Francois Pouqueville, γξάθεη ζην βηβιίν
ηνπ «Voyage de la Grece» (1826) φηη ν νίλνο ηεο Νάνπζαο είλαη εθ ησλ θαιπηέξσλ ηεο
Μαθεδνλίαο. «Αη ζηαθπιαί αη παξάγνπζαη ηνλ νίλνλ ηνχηνλ έρνπλ γεχζηλ νμχ-ζηππηηθήλ, νχ
έλεθα ν νίλνο πίλεηαη ην 4νλ ή 5νλ έηνο απφ ηνπ ηξπγεηνχ».
Σν 1831 ν Cousinery ζην «Voyage dans la Macedoine» αλαθέξεη φηη «ν νίλνο ηεο
Νανχζεο είλαη ελ Μαθεδνλία φηη ν Βνπξγνπλδίαο ελ Γαιιία, ηνλ πσινχλ πάληνηε εηο ηηκήλ
δηπιαζίαλ ησλ άιισλ νίλσλ... Σνλ κεηαθέξνπλ εηο ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηαο έξξαο, φπνπ
θαηαλαιίζθεηαη αθζφλσο. Δμαηξνπκέλνπ ηνπ ηεο Σελέδνπ, ν νίλνο νχηνο ζεσξνχκελνο σο
ζπλήζεο νίλνο είλαη πξάγκαηη ν θαιχηεξνο ησλ νίλσλ φιεο ηεο Σνπξθίαο».
Καη ε Mary Adelaide Walker, πνπ επηζθέπηεηαη ηε Γπηηθή Μαθεδνλία ζηα 1860 αλαθέξεη φηη
«ηα θξαζηά ηεο Κνδάλεο θαη ηεο Νάνπζαο ήηαλ πεξίθεκα ζε φιε ηε ρψξα».
ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ην Νανπζαίηθν θξαζί ηαμηδεχεη παληνχ ζηελ θεληξηθή θαη
αλαηνιηθή Δπξψπε αιιά θαη ζηελ Αιεμάλδξεηα ηεο Αηγχπηνπ. Σν ακπέιη θαηαιακβάλεη ην
ζχλνιν ζρεδφλ ηεο γεσξγηθήο γεο ηεο Νάνπζαο, ην εμαγσγηθφ εκπφξην βξίζθεηαη ζε αθκή
θαη νη θάηνηθνη εμαζθαιίδνπλ έλα πνιχ θαιφ εηζφδεκα. Έρνπλ κάιηζηα επηβάιιεη νη ίδηνη νη
παξαγσγνί ηνπ θξαζηνχ ηνλ έιεγρν γλεζηφηεηαο ηνπ πξντφληνο κε ηελ χπαξμε ζε απηφ
εηηθέηαο-ζθξαγίδαο γλεζηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ απφδεημε ηεο εηζθνξάο εηδηθνχ θφξνπ
ζηνλ δήκν Νάνπζαο, απαξαίηεηε γηα ηελ εκπνξία ηνπ Νανπζαίηθνπ θξαζηνχ ζην εζσηεξηθφ
θαη ζην εμσηεξηθφ. Έρνπλ πξνρσξήζεη θαη ζ’ έλα πξψην δηαρσξηζκφ ησλ ακπειψλσλ κε
βάζε ην πνηνηηθφ ηνπο δπλακηθφ. Ο Δπζηάζεηνο ηνπγηαλλάθεο αλαθέξεη φηη νη ακπειψλεο
ηεο κίμεο, ηεο Κσηίραο, ηεο Γάζηξαο, ηεο Καξαίδαο, ηνπ Γαιαηζηάλνπ παξήγαγαλ
θεκηζκέλα θξαζηά ελψ απηνί ζην Κνπθνχιη ήηαλ ππνδεέζηεξνη.
Γπζηπρψο ε είζνδνο ηεο θπιινμήξαο αιιά θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνχξγεζαλ νη δχν
παγθφζκηνη πφιεκνη νδήγεζαλ ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ακπειψλα ηεο Νάνπζαο, ν νπνίνο
αλαζπζηάζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 ράξε ζηελ πξσηνβνπιία ηεο
εηαηξείαο Μπνπηάξε.

Με θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα πνπ ππνγξάθεθε ην 1971, ε Ολνκαζία Πξνειεχζεσο «Νάνπζα»
δίλεηαη ζε νίλν εξπζξφ μεξφ πνπ έρεη παξαρζεί απφ ζηαθχιηα ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν,
εληφο θαζνξηζκέλεο πεξηνρήο, ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο νπνίαο έρνπλ θαζνξηζζεί απφ ην
ππνπξγείν Γεσξγίαο, θαη παξακέλεη ζε δξχηλα βαξέιηα γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ρξφλν.
Σν 1987, κε πξσηνβνπιία ηνπ Ο.Ι.V. (Γηεζλέο Γξαθείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ), ε Νάνπζα
αλαθεξχρηεθε Γηεζλήο Πφιε Ακπέινπ θαη Οίλνπ. Η πινχζηα ηζηνξία ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ηεο Νάνπζαο, θηινμελείηαη ζήκεξα ζην
κνλαδηθφ ζηελ Διιάδα Μνπζείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ ηεο πφιεο

8.2.2. Πνιηηηζηηθόο, θνηλσληθόο & νηθνλνκηθόο δεζκόο
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί παξακέλνπλ άξξεθηα δεκέλα θαη ζήκεξα κε ηελ πνιηηηζηηθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο. Δηήζην ζεζκφ
απνηεινχλ νη εθδειψζεηο «Οίλνο θαη Πνιηηηζκφο» πνπ δηνξγαλψλνληαη ηελ πεξίνδν ηνπ
ηξχγνπ απφ ηνλ Γήκν ηεο Νάνπζαο.
Σν Μνπζείν Ακπέινπ θαη Οίλνπ ηεο Νάνπζαο παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο
ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη ηεο νηλνπαξαγσγήο ζηελ πεξηνρή ηεο Νάνπζαο απφ ηνλ 17o
αηψλα σο ηηο κέξεο καο. ηφρνο ηνπ είλαη λα παξνπζηάζεη ηε ζεκαληηθή ζέζε ηεο
ακπεινπξγίαο θαη νηλνπνηίαο ζηε Νάνπζα, ηελ εμέιημή ηεο ζην ρξφλν θαη ηελ νκαιή
κεηάβαζε απφ ηελ παξαδνζηαθή ζηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο.
Ο ραξαθηήξαο ηνπ κνπζείνπ είλαη εθπαηδεπηηθφο. Απεπζχλεηαη ζε φινπο φζνπο
ελδηαθέξνληαη γηα ην θξαζί θαη εηδηθφηεξα γηα ην θξαζί ηεο Νάνπζαο. Σα αληηθείκελα πνπ
εθηίζεληαη είλαη φια παιηά αληηθείκελα ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη νηλνπαξαγσγήο απφ ηελ
πεξηνρή ηεο Νάνπζαο. Η έθζεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ
νξγαλσκέλσλ νηλνπνηείσλ ηεο πεξηνρήο, παξέρνληαο ζηνλ επηζθέπηε κηα ζαθή εηθφλα γηα
ηε ζεκαζία ηεο ζχγρξνλεο ακπειννηληθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε Νάνπζα.
Σν Μνπζείν αλήθεη ζηνλ Γεκνηηθφ Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφο Νάνπζα θαη ζηεγάδεηαη ζην
ηζφγεην ηνπ παξαδνζηαθνχ θηηξίνπ Ισάλλνπ Μπνπηάξε - ην πξψην νξγαλσκέλν νηλνπνηείν
ηεο Νάνπζαο (1908).
Η ακπεινθαιιηέξγεηα απνηειεί κηα απφ ηηο θχξηεο γεσξγηθέο αζρνιίεο θαη ε νηλνπνηία
ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηελ κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία ηεο πεξηνρήο. Σα επηζθέςηκα
νηλνπνηεία είλαη πεξηζζφηεξα ησλ δέθα δεκηνπξγψληαο κηα ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα –
θίλεηξν γηα ηνπο επηζθέπηεο, εκπινπηίδνληαο ζεκαληηθά ην ηνπξηζηηθφ πξνηφλ ηεο
πεξηνρήο.

8.3

Γεσγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεσγξαθηθή πξνέιεπζε

Η νξνζεηεκέλε πεξηνρή ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε παξαιιαθηηθφηεηα ζηα ζηνηρεία ηεο
θπζηνγξαθίαο ηεο πνπ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ χπαξμε πνιιψλ επηκέξνπο κνλάδσλ Terroir
κεγαιχηεξεο θιίκαθαο (κηθξφηεξνπ κεγέζνπο) πνπ θηάλεη αθφκα θαη ζην επίπεδν
κεκνλσκέλνπ ακπειψλα. Έηζη, ε ακπεινπξγηθή δψλε ηεο Νάνπζαο είλαη κία ζχλζεζε
πνιιψλ κηθξφηεξσλ κνλάδσλ Terroir πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζπκπεξηθνξά ηεο
πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν.
Ο θχξηνο θνξκφο ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Νάνπζαο βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο
πεξίπνπ 40,6ν θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 22,17ν , θαη ζε πςφκεηξν πνπ μεθηλά απφ ηα 80κ θαη
θζάλεη ηα 350κ., παξνπζηάδεη δε έληνλν θαη πνιχπινθν αλάγιπθν.

Η κεγάιε πνηθηιία ζπλδπαζκψλ έθζεζεο, πξνζαλαηνιηζκνχ θαη πςνκέηξνπ πξνθαιεί
αληίζηνηρεο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ θιίκαηνο ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ εληφο
ηεο πεξηνρήο, πνπ πξνθαινχλ δηαθνξνπνηήζεηο θπξίσο ζηελ έληαζε ησλ νξγαλνιεπηηθψλ
ραξαθηήξσλ ησλ νίλσλ. Οη εηδηθφηεξνη ραξαθηήξεο θάζε ελφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ηεο
αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ παξαγφλησλ θαη απφ απηνχο πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν θπζηθφο
εθνδηαζκφο κε λεξφ πνπ ζηε πεξηνρή θαίλεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο θαη
ηα ηνπνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ακπειψλσλ.

8.3.1. Δδαθηθά Χαξαθηεξηζηηθά ηεο Εώλεο
Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπζηνγξαθηθή θαη εδαθνινγηθή κειέηε
ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ηεο Νάνπζαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην
Δθαξκνζκέλεο Δδαθνινγίαο θαη ην Δξγαζηήξην Σειεπηζθφπηζεο ηνπ Α.Π.Θ., θαίλεηαη φηη
ηα εδάθε γεληθά ηεο δψλεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξνπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο.
Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο είλαη θπξίσο κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο κε κεγάιε
πδαηνρσξεηηθφηεηα θαη δνκή πνπ επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ηνπ ξηδηθνχ
ζπζηήκαηνο. Αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ησλ Alfisols, Entisols, Inceptisols φπσο θαίλεηαη
ζηνλ εδαθνινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ε πεξηνρή ησλ Πνιιψλ Νεξψλ-Μαξίλαο-Γηαλλαθνρσξίνπ απνηειείηαη
απφ ζχλαγκα ηξαρεη-αλδεζηηηθφ ηνπ Λνπηξνρσξίνπ, ζεξπεληίλεο, δνιεξίηεο θαη
ζπλδεδεκέλα εθαηζηεηαθά πεηξψκαηα, κάξκαξα, ζρηζηφιηζνπο, παιαηέο αλαβαζκίδεο κε
πξνρψκαηα, παιαηέο απνζέζεηο θξνθαιινπαγψλ, θψλνπο θαη ρακειέο αλαβαζκίδεο ζηνπο
πξφβνπλνπο, θαζψο θαη απφ ζχγρξνλεο πξνζρψζεηο, αλάινγα κε ηελ ππνπεξηνρή.
Η πεξηνρή λφηηα ηνπ Γηαλλαθνρσξίνπ -Νάνπζα- Λεπθάδηα-Κνπαλφο- θαη βφξεηα ηεο
ηελεκάρνπ απνηειείηαη απφ παιαηέο απνζέζεηο θξνθαιινπαγψλ ηεο ΠιεηνθαίλνπΠιεηζηνθαίλνπ πεξηφδνπ, ζεξπεληίλεο, δνιεξίηεο θαη ζπλδεδεκέλα εθαηζηεηαθά
πεηξψκαηα, ιαηππνπαγή, ιαηππνπαγείο αζβεζηφιηζνπο θαη πιαθψδεηο αζβεζηφιηζνπο,
θξπζηαιιηθνχο αζβεζηφιηζνπο ηεο Πειαγνληθήο δψλεο, ιαηππνπαγή θαη θφθθηλνπο
ζρηζηφιηζνπο, ηξαβεξηίλεο, θψλνπο θαη ρακειέο αλαβαζκίδεο, θαζψο θαη απφ ζχγρξνλεο
πξνζρψζεηο, αλάινγα κε ηελ ππνπεξηνρή.
Η πεξηνρή ηεο ηελεκάρνπ-Σξηιφθνπ-Φπηεηάο απνηειείηαη απφ θιχζρε ηεο ηελεκάρνπ,
καξγαηθνχο αζβεζηφιηζνπο, ιαηππνπαγή θαη θφθθηλνπο ζρηζηφιηζνπο, ηφθθνπο
θιπζρνεηδείο ιαηππνπαγείο, ζεξπεληίλεο, παιαηέο απνζέζεηο θξνθαιινπαγψλ ηεο
Πιεηνθαίλνπ-Πιεηζηνθαίλνπ πεξηφδνπ, θψλνπο θαη ρακειέο αλαβαζκίδεο ζηνπο
πξφβνπλνπο, θαζψο θαη απφ ζχγρξνλεο πξνζρψζεηο, αλάινγα κε ηελ ππνπεξηνρή.
Σα εδάθε ηεο δψλεο είλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νπδέηεξεο σο αιθαιηθήο αληίδξαζεο (κε
εμαίξεζε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ Πνιιψλ Νεξψλ φπνπ κέρξη ηα 60 cm ηα εδάθε είλαη
φμηλα).
Σν αλζξαθηθφ αζβέζηην (νιηθφ θαη ελεξγφ) βξίζθεηαη γεληθά ζε πςειά επίπεδα, κε εμαίξεζε
ηηο πεξηνρέο πνπ επηθξαηνχλ ηα νθηνιηζηθά πεηξψκαηα φπνπ ιείπεη ηειείσο ή είλαη ζε πνιχ
ρακειφ πνζνζηφ (φπνπ ππάξρνπλ ηξαβεξηίλεο).
Η ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ ηεο δψλεο είλαη γεληθά θαιή, ιφγσ ηεο παξνπζίαο
κεγάινπ πνζνζηνχ ζκεθηηηψλ ζηα νξπθηά ηεο αξγίινπ, ελψ ε παξνπζία ηφζν ηνπ
ελαιιαθηηθνχ αζβεζηίνπ φζν θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ καγλεζίνπ είλαη ηθαλνπνηεηηθή έσο
πςειή. Αληίζεηα ην ελαιιαθηηθφ θάιην εκθαλίδεηαη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα θαη ρξήδεη
ελίζρπζεο.
Η νξγαληθή νπζία είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή ζηνπο επηθαλεηαθνχο νξίδνληεο θαη κεηψλεηαη

πνιχ κε ην βάζνο, φπσο είλαη αλακελφκελν. Η νξγαληθή νπζία ησλ εδαθψλ ηεο δψλεο,
ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, είλαη ηθαλή λα ηξνθνδνηήζεη ηα θπηά κε ην
απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο άδσην, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζπκπιεξσκαηηθή
αδσηνχρνο ιίπαλζε. Αληίζεηα νη αδσηνχρεο ιηπάλζεηο φπνπ εθαξκφδνληαη ζηε δψλε, πιελ
ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, απνβαίλνπλ επηδήκηεο ζηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ
ζηαθπιηψλ.
Απφ ηα ηρλνζηνηρεία ζην έδαθνο, ν ζίδεξνο βξίζθεηαη ζε επαξθείο πνζφηεηεο, ην καγγάλην
ζε ηθαλνπνηεηηθέο έσο πςειέο, ν ςεπδάξγπξνο γεληθά ζε ρακειά επίπεδα, ην βφξην ζε
ρακειά έσο πςειά επίπεδα αλάινγα κε ηελ ηνκή.

Γηάθξηζε εληαίσλ ππνπεξηνρώλ εληόο ηεο Εώλεο
Η κειέηε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο, επέηξεςε ηε δηάθξηζε ηεο
δψλεο ζε 13 ππνπεξηνρέο.
1.Φπηεηά
Πεξηιακβάλεη ηνπο ακπειψλεο πνπ βξίζθνληαη ζην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο Φπηεηάο,
αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ θεληξηθνχ δξφκνπ Σξηιφθνπ-Φπηεηάο. Θεσξείηαη ε πην ςπρξή
πεξηνρή ηεο δψλεο, θχξηα ιφγσ πςνκέηξνπ (>350 κ) θαη έθζεζεο (βνξηλήο σο
βνξεηναλαηνιηθήο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ λνηηναλαηνιηθήο), θαζψο θαη ε πεξηνρή κε ηηο
πςειφηεξεο βξνρνπηψζεηο θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν (200-450 mm). Η πεξηνρή απηή έρεη
ην κηθξφηεξν ειηνζεξκηθφ δείθηε ηνπ Huglin (1/4-30/9: 2.200-2.500) θαζψο θαη ην
κηθξφηεξν ειηνζεξκηθφ άζξνηζκα ηεο δψλεο (1/1-31/4), πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ φςηκε
εθβιάζηεζε ηεο ακπέινπ. Με βάζε ηνπο δείθηεο πξσηκφηεηαο (ζάθραξα-νμέα)
επηβεβαηψλεηαη ε δηαπίζησζε φηη ε Φπηεηά είλαη ε νςηκφηεξε πεξηνρή ηεο δψλεο, αθνχ ην
Ξηλφκαπξν εκθαλίδεη ηε κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα θαη ηελ πςειφηεξε νμχηεηα
ηεο δψλεο. Η θιίζε ησλ ακπειψλσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο
θζάλεη ην 18%, θάηη πνπ ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ ακπειψλσλ λνηηναλαηνιηθήο
έθζεζεο απνηειεί πιενλέθηεκα. Σν γεσινγηθφ πιηθφ είλαη θπξίσο νθηνιηζηθφ (ηφθθνη
θιπζρνεηδείο-ιαηππνπαγείο, ελαιιάμ κε ζεξπεληίλεο). Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο
ραξαθηεξίδνληαη σο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο θπξίσο θαη αλήθνπλ ζηα Inceptisols.
Πεξηέρνπλ ιίγα ραιίθηα επηθαλεηαθά θαη αξθεηνχο ιίζνπο κεηά ηα 25 cm. Δίλαη εδάθε
ζρεδφλ νπδέηεξεο αληίδξαζεο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο Κνπκπνιάθ, Καξαηδνχια, Αγ.
Θεφδσξνο, Βαξζηά πνπ είλαη ειαθξά φμηλα, ζπλήζσο πινχζηα ζε καγλήζην, κε ιίγν θάιην.
Σν νιηθφ αλζξαθηθφ αζβέζηην είλαη ιίγν, ζπλήζσο κηθξφηεξν ηνπ 2% ζην βάζνο πνπ
αλαπηχζζεηαη ην ξηδηθφ ζχζηεκα, ελψ κεηά ηα 40cm δελ ππάξρεη θαζφινπ. Σν ξηδηθφ
ζχζηεκα ζηα εδάθε απηά είλαη αξθεηά επηθαλεηαθφ, ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζηα πξψηα 40
εθ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζε ιηγφηεξν απφ 30 εθ. βάζνο. Οη ακπειψλεο ηεο Φπηεηάο
εκθαλίδνληαη κε κεησκέλα απνζέκαηα ζε ελέξγεηα θαη ζξεπηηθά, ελψ ηα απνζέκαηα ζε
λεξφ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρξνληάο.
2.Πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη από ηνλ νδηθό άμνλα Βέξνηαο-Νάνπζαο θαη ΠαηξίδαοΣξηιόθνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο: Σξίινθνο (Σνύξθνο, Κνηζηά, Αγ. Σξύθσλαο,
Απιαγάο, Μπαηάιηα, Σνύκπα, Φπζηόε, Καςνύξα) ηελήκαρνο (Ρνδηά, Θξάςα, Αγ.
Κσλζηαληίλνο), Νάνπζα (κίμε)
ρεδφλ επίπεδε πεξηνρή σο κε κηθξή θιίζε, κε ρακειφ πςφκεηξν (100 κ), ε νπνία
ζεσξείηαη απφ ηηο ζεξκέο πεξηνρέο ηεο δψλεο (θπξίσο ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ
έλαξμε ηνπ πεξθαζκνχ έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ Ξηλφκαπξνπ). Δδψ, φπσο θαη ζηελ επφκελε
πεξηνρή, παξαηεξνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο εκέξεο πνπ ε κέζε ζεξκνθξαζία μεπεξλά
ηνπο 30ν C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ ζηαθπιηνχ. Η πεξηνρή απνηειείηαη απφ
εδάθε ζε θψλνπο θαη ρακειέο αλαβαζκίδεο ζηνπο πξφβνπλνπο, αιιά θαη απφ παιαηέο

απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ, κε κεηξηθφ πιηθφ αλάκηθην απφ ηεκάρηα θιχζρε, αζβεζηφιηζνπ
θαη νθηφιηζσλ. Σα εδάθε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Alfisols. Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ
εδαθψλ απηψλ είλαη ε χπαξμε αξθεηήο αξγίινπ κεηά ηα 20 cm θαη sliken sides (ηδηαίηεξα
φζν πιεζηάδνπκε ζηνλ νδηθφ άμνλα Βέξνηαο-Νάνπζαο θαη πξνο ηε ηελήκαρν), πνπ έρνπλ
σο απνηέιεζκα ηελ επηθαλεηαθή ζπγθέληξσζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη εδάθε κέζεο
κεραληθήο ζχζηαζεο ζηα πξψηα 20 cm θαη βαξηάο ζπλήζσο ζηε ζπλέρεηα, αιθαιηθήο
αληίδξαζεο ζε φιν ην βάζνο ηνπο, ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην. Γηάζπαξηα απαληψληαη
ακπειψλεο ειαθξχηεξεο κεραληθήο ζχζηαζεο (Μπαηάιηα, Απιαγάο, Καςνχξα), θαζψο θαη
ακπειψλεο κε αλζξαθηθφ αζβέζηην (Φπηηψηηθα, Σνχκπα-Απιαγάο, Μπαηάιηα), φπνπ
δηαθνξνπνηείηαη ε πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ θξαζηψλ. Aπφ ηε ηελήκαρν θαη πξνο ηνλ
Σξίινθν ππάξρεη κία αχμεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ καγλεζίνπ ησλ εδαθψλ θαη κείσζε ηνπ
ελαιιαθηηθνχ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θαιίνπ. Η νξγαληθή νπζία είλαη ζεκαληηθή ζηα 50 πξψηα
εθαηνζηά θαη κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, ελψ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ζπγθεληξψλεηαη ζηα πξψηα
50 cm. Πξφθεηηαη γηα εδάθε πινχζηα ζε ελαιιαθηηθφ καγλήζην θαλνληθά ζε ελαιιαθηηθφ
αζβέζηην θαη θησρά ζε θάιην, κε πςειά ελεξγεηαθά θαη ζξεπηηθά απνζέκαηα, ζηα νπνία ν
παξάγνληαο πγξαζηαθή ζξέςε αιιά θαη ηα επίπεδα ηεο ζεξκνθξαζίαο ηελ πεξίνδν ηεο
σξίκαλζεο είλαη νη ξπζκηζηέο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηαθπιηψλ.
3. Πεξηνρή βόξεηα ηνπ Σξηιόθνπ, Μπαο Καξηέι, ηελήκαρνο- Πιαγηέο, Παιηνθαιηάο,
Πεξηνρή κε πςφκεηξν 100-180κ θαη θιίζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 2 θαη 12%. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πεξηνρήο είλαη αλαηνιηθφο σο βνξεηναλαηνιηθφο. Θεσξείηαη απφ ηηο
ζεξκέο πεξηνρέο ηεο δψλεο (θπξίσο ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έλαξμε ηνπ
πεξθαζκνχ έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ Ξηλφκαπξνπ), κε ην πςειφηεξν ειηνζεξκηθφ άζξνηζκα
(1/1-31/3) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξψηκε εθβιάζηεζε θαη ηνλ πςειφηεξν δείθηε Huglin
(2570-2860). Δδψ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε πεξηνρή παξαηεξνχληαη νη πεξηζζφηεξεο
εκέξεο πνπ ε κέζε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 30ν C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ
ζηαθπιηνχ. Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο απηήο πξνέξρνληαη απφ παιαηέο απνζέζεηο
θξνθαινπαγψλ, κεηξηθφ πιηθφ θνινχβην αξγηιψδεο, κε ηεκάρηα θιχζρε θαη αζβεζηφιηζνπ.
Αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Entisols. Πξφθεηηαη γηα εδάθε πειψδνπο κεραληθήο
ζχζηαζεο ζε φιν ην βάζνο ηνπο, σο βαξηά κεηά ηα 70-80 cm. Η αληίδξαζε ζην αλζξαθηθφ
αζβέζηην είλαη αξλεηηθή σο πνιχ αζζελήο, ελψ ην pH ηνπ εδάθνπο είλαη αιθαιηθφ.
Τπάξρνπλ ειάρηζηα ραιίθηα ζε φιν ην βάζνο, ελψ ρακειή είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ελαιιαθηηθφ αζβέζηην θαη θάιην θαη ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζνζηφ ηεο νξγαληθήο νπζίαο
επηθαλεηαθά, ην νπνίν φκσο κεηψλεηαη κε ην βάζνο. Γηάζπαξηα ζηνλ Παιηνθαιηά θαη ην
Ρέκα ηελεκάρνπ απαληψληαη ακπειψλεο βαξχηεξεο κεραληθήο ζχζηαζεο κε αλζξαθηθφ
αζβέζηην, αιιά θαη ακπειψλεο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο θαη φμηλεο αληίδξαζεο (κεηξηθφ
πιηθφ θιχζρεο ηελεκάρνπ, Παιηνθαιηάο). Βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο ηελεκάρνπ θαη πξνο
ην χςσκα ηνπ Παιηνθαιηά ηα εδάθε γίλνληαη πινχζηα ζε καγλήζην, θαλνληθά ζε αζβέζηην
θαη θησρά ζε θάιην, ελψ θαη νη ζεξκνθξαζίεο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ρακειφηεξεο απφ
ηελ ππφινηπε πεξηνρή. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα θαηαλέκεηαη ζε φιν ην βάζνο, θάηη πνπ εμεγεί ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ θαη ηελ πγξαζηαθή ηνπο θαηάζηαζε ηελ
απμεκέλε δσεξφηεηα ησλ πεξηζζφηεξσλ ακπειψλσλ ηεο νκάδαο απηήο.
4. Ζ πην λόηηα πεξηνρή ηεο δώλεο, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξόκνπ ΠαηξίδαοΣξηιόθνπ, πξηλ ηνλ νηθηζκό ηνπ Σξηιόθνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο:
Ακπγδαιηά, Σνπξθόβξπζε, Πνπξλάξηα, Αγ. Αζαλάζηνο, Καηάθαο
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 100-150 κ, κε θιίζε 2-10% θαη έθζεζε βνξεηναλαηνιηθή,
ελψ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ
πξνεγνχκελε πεξηνρή. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα αζβεζηνιηζηθήο ζχζηαζεο κεηξηθφ πιηθφ θαη
εδάθε κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο, κε αξθεηφ νιηθφ θαη ελεξγφ CaCO3, αιθαιηθά, κε ιίγα
ραιίθηα κέρξη ηα 25-80 cm θαη αξθεηνχο ιίζνπο ζηε ζπλέρεηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ
νξηζκέλνη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο Καηάθα, φπνπ κεηά ηα 30 cm ην έδαθνο γίλεηαη
βαξχηεξν. Η νξγαληθή νπζία είλαη ζεκαληηθή κέρξη ηα 50 cm θαη ζηε ζπλέρεηα κεηψλεηαη
ελψ ην ξηδηθφ ζχζηεκα πεξηνξίδεηαη κέρξη ηα 50 cm. Δίλαη εδάθε ηχπνπ Inceptisol κε

αξθεηφ ελαιιαθηηθφ αζβέζηην, ειάρηζην ελαιιαθηηθφ θάιην θαη αξθεηφ ελαιιαθηηθφ
καγλήζην πνπ απμάλεη πνιχ φζν πιεζηάδνπκε πξνο ηελ Παηξίδα.
5. Κακάξα, Αγ. Νηθόιανο, Λεπθάδηα
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν πνπ μεθηλά απφ ηα 100 κέηξα θαη θζάλεη ηα 200 κ.,
θπξίσο αλαηνιηθήο έθζεζεο, κε 2-5% θιίζε. Δίλαη κία πεξηνρή ζρεηηθά δεζηή, κε κέηξηα
βξνρφπησζε. Σν κεηξηθφ πιηθφ ησλ εδαθψλ είλαη κάξγα θαη ηα εδάθε ηχπνπ Inceptisol,
κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο, αιθαιηθά. Δκθαλίδνπλ ειάρηζηα ραιίθηα κέρξη ηα 45 cm θαη
έλα δηαθνξνπνηεκέλν καξγαηθφ νξίδνληα κέρξη ηα 90 cm θαη κάξγα ζηε ζπλέρεηα.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε πνιχ θησρά ζε νξγαληθή νπζία, κε αξθεηφ ελεξγφ αλζξαθηθφ
αζβέζηην, πινχζηα ζε ελαιιαθηηθφ αζβέζηην θαη καγλήζην θαη θησρά ζε θάιην. Σν ξηδηθφ
ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσκέλν ζην επηθαλεηαθφ ηκήκα κέρξη βάζνπο 45 cm θαη ε
ζηξάγγηζε ζρεηηθά θαιή. Πνιινί ακπειψλεο ησλ πεξηνρψλ απηψλ εκθαλίδνπλ, ιφγσ ηνπ
πςεινχ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ ησλ εδαθψλ θαη ηνπ ρακεινχ επηπέδνπ ηεο νξγαληθήο
νπζίαο, πξνβιήκαηα ηζνξξνπεκέλεο ζξέςεο..
6. Γάζηξα
Πεξηνρή κε πςφκεηξν 200 πεξίπνπ κέηξσλ, 2-18% θιίζε, βνξεηναλαηνιηθή θαη
λνηηναλαηνιηθή έθζεζε. Γεχηεξε ζε πξσηκφηεηα έθπηπμεο πεξηνρή, δεχηεξε φζνλ αθνξά
ην χςνο ηνπ ειηνζεξκηθνχ δείθηε (2.500-2.750), κε κέηξηα βξνρφπησζε. Δδάθε
πξνεξρφκελα απφ κεηξηθφ πιηθφ αλάκηθην απφ νθηφιηζνπο (ζεξπεληίλεο) θαη
αζβεζηνιηζηθά πιηθά. Πξφθεηηαη γηα εδάθε ηχπνπ Alfisol, κε αξθεηφ αλζξαθηθφ αζβέζηην,
αιθαιηθήο αληίδξαζεο, κέηξηα βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, πινχζηα ζε ελαιιαθηηθφ
καγλήζην θαη αζβέζηην θαη θησρά ζε θάιην, φπσο θαη ζε νξγαληθή νπζία, κε ιίγα ραιίθηα
κέρξη ηα 35 cm θαη πνιιά ζηε ζπλέρεηα. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ζπγθεληξψλεηαη κέρξη ην βάζνο
ησλ 40 cm. Η ζηξάγγηζε είλαη θαιή.
7. Καξαίδα-Μαληέκη
Πεξηνρή κέηξηαο πξσηκφηεηαο, κε πςφκεηξν 150-180 κ. Σα εδάθε πξνέξρνληαη απφ
κεηξηθφ πιηθφ αλάκηθην απφ νθηφιηζνπο (εξπεληίλεο). Δίλαη ηχπνπ Entisol, κέζεο
κεραληθήο ζχζηαζεο κέρξη ηα 35 cm θαη ζηε ζπλέρεηα απαληάηαη αξρηθά απνζαζξσκέλν
θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπαγέο ην κεηξηθφ πέηξσκα. Μέρξη ηα 40 cm απαληψληαη αξθεηά
ραιίθηα θαη θαηφπηλ ην πέηξσκα. ε φιν ην βάζνο ην έδαθνο πεξηέρεη πνιχ ιίγν αλζξαθηθφ
αζβέζηην, είλαη αιθαιηθφ, κε πνιχ ιίγε νξγαληθή νπζία, ζρεηηθά θαιή ζηξάγγηζε θαη ξηδηθφ
ζχζηεκα πνπ ζπγθεληξψλεηαη κέρξη ην βάζνο ησλ 35 cm. Η θαηάζηαζε βειηηψλεηαη ζηνπο
ακπειψλεο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν ιφγσ ηνπ φηη δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν
βάζνο εδάθνπο, θαζψο θαη ζε ακπειψλεο κε θαιχηεξα πνζνζηά νξγαληθήο νπζίαο.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε θαλνληθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ελαιιαθηηθφ αζβέζηην, κεγάιεο ζε
ελαιιαθηηθφ καγλήζην θαη θησρά ζε θάιην.
8. ηξάληδα- Καξανύηζα, Νάνπζα-Γαιαηζάλνο
Μέηξηαο πξσηκφηεηαο πεξηνρή κε πςφκεηξν 150-170 κ., βνξεηναλαηνιηθήο έθζεζεο, κε
θιίζε 2-15%. Σν κεηξηθφ πιηθφ είλαη θξνθαινπαγέο (ππάξρνπλ θαη θξνθάιεο ζεξπεληηλίηε
κε ηζηκεληνπνηεκέλν ηξαβεξηίηε). Σα εδάθε ηεο νκάδαο απηήο αλήθνπλ ζηα Entisols.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο κέρξη ηα 40 cm θαη ζηε ζπλέρεηα
εκθαλίδεηαη ζπκπαγέο ην κεηξηθφ πέηξσκα, κε αξθεηφ ελεξγφ αλζξαθηθφ αζβέζηην (θάηη
πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ πεξηνρή απηή απφ ηελ πξνεγνχκελε), κε πνιχ ιίγε νξγαληθή νπζία
επηθαλεηαθά θαη ειάρηζηε ζηε ζπλέρεηα. Μέρξη ηα 40 cm παξαηεξνχληαη ιίγα έσο αξθεηά
κηθξά ραιίθηα. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ζπγθεληξψλεηαη κέρξη ην βάζνο ησλ 35 cm. Η
πεξηεθηηθφηεηα ζε ελαιιαθηηθφ καγλήζην είλαη κεγάιε, θαλνληθή ζε αζβέζηην θαη κηθξή ζε
θάιην.
9. Νάνπζα-ηξάληδα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ δξόκνπ Νάνπζα- ηξάληδα-Μαξίλα,

εθηάζεηο γύξσ από ηνλ νηθηζκό, Καξαγάηζη
Μέηξηαο πξσηκφηεηαο πεξηνρή, κε θιίζε 2-10%, αλαηνιηθήο, λνηηναλαηνιηθήο έθζεζεο.
Μεηξηθφ πιηθφ νθηνιηζηθφ (εξπεληηλίηεο), εδάθε ηχπνπ Inceptisol, αλαηνιηθά ηνπ δξφκνπ
Νάνπζα-ηξάληδα, θαη παιαηέο απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ θαη εδάθε ηχπνπ Entisols δπηηθά
θαη βφξεηα. Πξφθεηηαη γηα εδάθε βαξηά ζηα πξψηα 20 cm θαη κέηξηα βαξηά σο κέζεο
κεραληθήο ζχζηαζεο ζηε ζπλέρεηα, κε ιίγν αλζξαθηθφ αζβέζηην (πνπ γίλεηαη πνιχ
πεξηζζφηεξν φζν πεξλνχκε δπηηθά θαη βφξεηα ηνπ δξφκνπ Νάνπζα-ηξάληδα), αιθαιηθά κε
αξθεηή νξγαληθή νπζία επηθαλεηαθά θαη ειάρηζηε ζηε ζπλέρεηα. Γηάζπαξηα απαληψληαη θαη
πνιχ ειαθξχηεξα εδάθε κε αλζξαθηθφ αζβέζηην. Μέρξη ηα 40 cm παξαηεξνχληαη ιίγα
κηθξά ραιίθηα θαη απηφ είλαη ην βάζνο ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη θαη νη ξίδεο. Η
πεξηεθηηθφηεηα ζε ελαιιαθηηθφ καγλήζην είλαη κεγάιε, θαλνληθή ζε αζβέζηην (κεγάιε
δπηηθά θαη βφξεηα ηνπ δξφκνπ Νάνπζα-Μαξίλα) θαη κηθξή ζε θάιην.
10. Ράκληζηα
Πεξηνρή κε πνηθίιεο θιίζεηο πνπ μεθηλνχλ απφ 1% θαη θζάλνπλ ην 15%, βνξεηναλαηνιηθήο,
λνηηνδπηηθήο θαη λνηηναλαηνιηθήο έθζεζεο, κε πςφκεηξν πνπ μεθηλά απφ ηα 150 θαη θζάλεη
ηα 200 κ, θάηη πνπ κεηαβάιεη εληφο ηεο πεξηνρήο ην ρξφλν εκθάληζεο ησλ θαηλνινγηθψλ
ζηαδίσλ, αλάινγα κε ην πςφκεηξν θαη ηελ θιίζε-έθζεζε. Σα εδάθε πξνέξρνληαη απφ
παιαηέο απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απνζαζξσκέλσλ θαη είλαη
θπξίσο Inceptisol θαη Alfisol. Πξφθεηηαη γηα εδάθε βαξηά επηθαλεηαθά θαη κέζεο κεραληθήο
ζχζηαζεο ζηε ζπλέρεηα (κεηά ηα 40 –70 cm), κε θαιή νξγαληθή νπζία επηθαλεηαθά πνπ
κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, αιθαιηθά ζε φιν ην βάζνο, κε ειάρηζην σο έσο πνιχ αλζξαθηθφ
αζβέζηην (θπξίσο πξνο ηα Λεπθάδηα). Μέρξη ηα 25-40 εθαηνζηά ππάξρνπλ ιίγα έσο αξθεηά
ραιίθηα θαη πνιιά ραιίθηα θαη ιίζνη ζηε ζπλέρεηα. Δίλαη εδάθε θαλνληθά εθνδηαζκέλα ζε
ελαιιαθηηθφ αζβέζηην θαη καγλήζην θαη θησρά ζε θάιην. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα αλαπηχζζεηαη
κέρξη ηα 50 cm.
11. Μαξίλα: Αξάπηθν,
Καηεγνξία, Σζαηάιη

ακπάληηζα,

Σζαίξη,

Γαιιηθά,

Γηαλλαθνρώξη:

Σξίηε

Γεληθά ζεσξνχληαη ζρεηηθά πξψηκεο πεξηνρέο. Η πξσηκφηεηα ησλ ακπειψλσλ ησλ
πεξηνρψλ απηψλ ζρεηίδεηαη κε ηελ έθζεζή ηνπο θαη ηελ θιίζε ησλ εδαθψλ πνπ θζάλεη ζε
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην 20%. Σα εδάθε πξνέξρνληαη απφ παιαηέο απνζέζεηο
θξνθαινπαγψλ θαη είλαη ηχπνπ Alfisol θαη Inceptisol. Δίλαη κέζεο (θπξίσο ζηηο πεξηνρέο
ακπάληηζα, Σζαίξη) σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, (ζπλήζσο βαξηάο ζηηο πξψηεο
δηαζηξψζεηο θαη κέζεο ζηε ζπλέρεηα), αιθαιηθά, κε ιίγα ραιίθηα θαη ιίζνπο ζε φιε ηελ
θαηαηνκή. ηελ πεξηνρή ηεο ακπάληηζαο θαη ζε νξηζκέλα ακπεινηεκάρηα ησλ Γαιιηθψλ
δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ αλζξαθηθφ αζβέζηην, ελψ αξθεηφ απαληάηαη ζηηο ππφινηπεο
πεξηνρέο. Δίλαη εδάθε κέηξηαο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ελαιιαθηηθφ καγλήζην, κηθξήο ζε θάιην
θαη πςειήο ζε ελαιιαθηηθφ αζβέζηην. Η νξγαληθή νπζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή επηθαλεηαθά
θαη κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα. Η παξνπζία ραιίθσλ θαη ιίζσλ ζε φιν ην βάζνο ζηηο
πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο βειηηψλεη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εδαθψλ. Ο θχξηνο φγθνο ηνπ
ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο θζάλεη κέρξη ηα 60 cm.
12. Μαξίλα αληίλα, Παιηάκπεια, Σζακπάδε, Καξανύιη
ρεηηθά φςηκεο πεξηνρέο, κε θιίζεηο σο 12 %. Σα εδάθε πξνέξρνληαη απφ παιαηέο
αλαβαζκίδεο κε πξνρψκαηα απνηεινχκελεο απφ αξγίινπο, αιιά θαη απφ παιαηέο
απνζέζεηο θξνθαινπαγψλ θαη είλαη ηχπνπ Vertisol, αιιά θαη Inceptisol (Redzina, εδάθε
αλεπηπγκέλα ζε καιαθά αζβεζηνιηζηθά πεηξψκαηα). Δίλαη εδάθε αιθαιηθά, βαξηάο
κεραληθήο ζχζηαζεο κε αξθεηφ αλζξαθηθφ αζβέζηην, ελψ απαληψληαη δηάζπαξηα θαη
νξηζκέλνη ακπειψλεο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο (Καξανχιη θ.α.) Παξάιιεια ζηελ
πεξηνρή Σζακπάδε εκθαλίδνληαη θαη ακπειψλεο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο ρσξίο
θαζφινπ αλζξαθηθφ αζβέζηην. ηε αληίλα θαη κέρξη ην βάζνο ησλ 70 cm παξαηεξνχληαη

ιίγα ραιίθηα θαη ζηε ζπλέρεηα εκθαλίδνληαη απνζαζξσκέλα θξνθαινπαγή, ελψ δελ
ππάξρνπλ θαζφινπ ζρεδφλ ραιίθηα ζηηο άιιεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο κεηά ηα 40 cm
εκθαλίδνληαη καξγαηθέο δηαζηξψζεηο. Η νξγαληθή νπζία είλαη κέηξηα επηθαλεηαθά θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηψλεηαη. Η ζπγθέληξσζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ αζβεζηίνπ θαη ηνπ ελαιιαθηηθνχ
καγλεζίνπ είλαη πςειή ελψ ηνπ θαιίνπ ρακειή. Η ζηξάγγηζε είλαη ζρεηηθά θαιή. πρλά
παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζξέςεο κε ζίδεξν θαη ηρλνζηνηρεία ιφγσ ηεο παξνπζίαο
πςεινχ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, ηδηαίηεξα ζηε αληίλα θαη ηα Παιηάκπεια θάηη πνπ
ππνβαζκίδεη ελ κέξεη ηελ παξαγσγή. Σν ξηδηθφ ζχζηεκα ζπγθεληξψλεηαη επηθαλεηαθά
θπξίσο κέρξη ην βάζνο ησλ 40 cm.
13. Μαξίλα, Πνιιά Νεξά, δξόκνο πξνο έθν, έθν.
Απφ ηηο ζρεηηθά φςηκεο πεξηνρέο ηεο δψλεο, κε πςφκεηξν πνπ πιεζηάδεη ηα 200 κ θαη
πνηθίινπ πξνζαλαηνιηζκνχ, κεγάιεο ζρεηηθά θιίζεηο. Σν κεηξηθφ πιηθφ απνηεινχλ παιαηέο
απνζέζεηο κε ζεξπεληηλίηε, ελψ ηα εδάθε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Inceptisol θαη
Alfisol. Δίλαη εδάθε κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο επηθαλεηαθά θαη βαξηάο ζηε ζπλέρεηα αιιά
θαη εδάθε βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο ζε φιε ηελ θαηαηνκή, θπξίσο φμηλα επηθαλεηαθά
έσο ειαθξά αιθαιηθά ζηε ζπλέρεηα. Υσξίο θαζφινπ CaCO3, κε κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε
ελαιιαθηηθφ καγλήζην θαη κηθξή ζε θάιην. Η νξγαληθή νπζία είλαη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ
παξαηεξνχληαη γεληθά ιίγα ραιίθηα θαη ε ζηξάγγηζε δελ είλαη ηδηαίηεξα θαιή (ιφγσ αξθεηήο
αξγίινπ ζε βάζνο κεγαιχηεξν ησλ 85-90cm), ελψ παξαηεξείηαη ζην ίδην βάζνο ζε αξθεηέο
πεξηπηψζεηο ππφγεηα ζηάζκε λεξνχ.

8.3.2 Σν θιίκα ηεο Νάνπζαο
Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη θαηά ηελ θιίκαθα Koeppen, σο εχθξαην κεζνγεηαθφ,
κε ηάζεηο επεηξσηηθνχ θιίκαηνο27. Οη βξνρνπηψζεηο θζάλνπλ ηα 650 mm, θαη θαηαλέκνληαη
θπξίσο ζηε δηάξθεηα ηνπ θζηλνπψξνπ-ρεηκψλα, ελψ ην άζξνηζκα ησλ βαζκνεκεξψλ
μεπεξλά ηηο 2005 dj θαη ην άζξνηζκα ησλ σξψλ ειηνθάλεηαο ηηο 2000 ψξεο.
Κιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επλννχλ ηελ σξίκαλζε ησλ πεξηζζφηεξσλ πνηθηιηψλ28.
Η ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ βξνρφπησζε ηνπο
ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή πεξίνδν κε ζεκαληηθή έιιεηςε δηαζέζηκεο
πγξαζίαο. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο ην Ξηλφκαπξν θηάλεη ζηελ σξίκαζε ιίγεο εκέξεο πξηλ
απφ ηε έλαξμε ηεο πηψζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ επηέκβξε.
Η επεμεξγαζία φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δεδνκέλα ηνπ
πςφκεηξνπ θαη ηεο έθζεζεο, ζπλεγνξνχλ ζηε δηάθξηζε ηεο ακπεινπξγηθήο δψλεο ζε 6
«θιηκαηηθέο» πεξηνρέο.
Η πξψηε πεξηνρή αθνξά ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηεο Φπηεηάο θαη ηνπο νξεηλνχο
ακπειψλεο ηεο Νάνπζαο (πξνο Αξθνρψξη), θαη ζεσξείηαη ε πην ςπρξή πεξηνρή ηεο δψλεο,
θχξηα ιφγσ πςνκέηξνπ (>350 κ) θαη έθζεζεο, θαζψο θαη ε πεξηνρή κε ηηο πςειφηεξεο
βξνρνπηψζεηο θαηά ηε βιαζηηθή πεξίνδν (200-450 mm). Η πεξηνρή απηή έρεη ην κηθξφηεξν
ειηνζεξκηθφ δείθηε ηνπ Huglin (1/4-30/9: 2.200-2.500) θαζψο θαη ην κηθξφηεξν ειηνζεξκηθφ
άζξνηζκα ηεο δψλεο (1/1-31/4), πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ φςηκε εθβιάζηεζε ηεο
ακπέινπ.
Η δεχηεξε πεξηνρή αθνξά ηα Γηακεξίζκαηα Σξηιφθνπ (ε πην δεζηή πεξηνρή ηεο δψλεο) θαη
ηελεκάρνπ πνπ ζεσξνχληαη απφ ηηο ζεξκφηεξεο πεξηνρέο ηεο δψλεο (θπξίσο ην δηάζηεκα
πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έλαξμε ηνπ πεξθαζκνχ έσο ηελ σξίκαλζε ηνπ Ξηλφκαπξνπ). Οη
ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο απηήο έρνπλ ρακειφ πςφκεηξν (100-150 κ.), παξνπζηάδνπλ ην
πςειφηεξν ειηνζεξκηθφ άζξνηζκα (1/1-31/3) πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξψηκε εθβιάζηεζε θαη
ηνλ πςειφηεξν δείθηε Huglin (2570-2860), ελψ εδψ παξαηεξνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο
εκέξεο πνπ ε κέζε ζεξκνθξαζία μεπεξλά ηνπο 30ν C, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σξίκαλζεο ηνπ

ζηαθπιηνχ.
Η ηξίηε πεξηνρή είλαη απηή ηνπ ιφθνπ ηεο Γάζηξαο πνπ θαηαιήγεη ζηνλ Κνπαλφ θαη ηα
Λεπθάδηα, θαη ελ κέξεη ηνπ ιφθνπ ηνπ Παιηνθαιηά, κε πςφκεηξν πνπ μεθηλά απφ ηα 100
κέηξα θαη θζάλεη ηα 200 κ., θπξίσο αλαηνιηθήο έθζεζεο, κε κέηξηα βξνρφπησζε, δεχηεξε
ζε πξσηκφηεηα έθπηπμεο πεξηνρή, δεχηεξε φζνλ αθνξά ην χςνο ηνπ ειηνζεξκηθνχ δείθηε
(2.500-2.750).
Η ηέηαξηε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ην δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηεο Μαξίλαο θαη θπξίσο ησλ
πεξηνρψλ λφηηα-λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ θαη ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γηαλλαθνρσξίνπ πνπ
γεηηληάδνπλ κε απηέο. Πεξηνρή αξθεηά πξψηκε κε πςφκεηξν πνπ μεθηλά απφ ηα 150 κ θαη
θζάλεη ηα 200 κ. θαη κε αλαηνιηθή θπξίσο έθζεζε.
Η πέκπηε πεξηνρή είλαη απηή ηεο ππφινηπεο Νάνπζαο (ηξάληδα, Ράκληζηα), Ράκληζηα
Γηαλλαθνρσξίνπ, Ράκληζηα Μαξίλαο, κε πςφκεηξν πνπ θπκαίλεηαη απφ ηα 120-170 κέηξα
κε ελδηάκεζα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε ηειεπηαία πεξηνρή είλαη απηή ησλ
πςσκάησλ ηνπ Γηαλλαθνρσξίνπ (Κηήκα Κπξ Γηάλλε), θαη ησλ Πνιιψλ Νεξψλ, ακέζσο
κεηά ηε Φπηεηά ςπρξφηεξεο πεξηνρέο, κε ηνλ ειηνζεξκηθφ δείθηε λα θπκαίλεηαη κεηαμχ
2.500-2.750 κνλάδσλ.

Πεξηνρή*

1

2

3

4

5

6

Τςφκεηξν

100150

100200

120170

150200

200280

>350

Έθζεζε

Α-ΒΑ

ΑΝΑΒΑ

ΝΝΑ

ΝΝΑ

ΝΝΑ

ΒΑΝΑ

Γείθηεο Huglin(1/4-30/9)

2715

2630

2610

2585

2430

2350

Γείθηεο Huglin(1/1-31/3)

93,4

87,3

85,5

85,5

71,9

66,5

19,4

18,9

18,8

18,9

18,3

18,0

Αξηζκφο εκεξψλ κε ζεξκνθξαζία
κεγαιχηεξε ησλ 30C(1-7-30/9)

54,7

52,7

46,5

46,3

39,3

35,3

Ύςνο βξνρήο ηε βιαζηηθή πεξίνδν

266

242

250

250

245

355

Μέζε
31/10)

Θεξκνθξαζία

αέξα(1/3-

1*: Σξίινθνο, ηελήκαρνο, 2: Λεπθάδηα, Κνπαλφο, 3: ηξάληδα, Νάνπζζα, 4: Μαξίλα, 5:
Πνιιά Νεξά, Γηαλλαθνρψξη, 6: Φπηεηά, Αξθνρψξη

8.4

Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξντόληνο

Η Νάνπζα είλαη κηα δψλε κε ραξαθηεξηζηηθά ‘terroir’, φπνπ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
‘θέσης’ παίδνπλ θπξίαξρν ξφιν θαη δηαθνξνπνηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νίλσλ.
1.Φπηεηά
Λφγσ πςνκέηξνπ, αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ακπειψλεο
ηεο πεξηνρήο, ηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο ην μηλφκαπξν παξνπζηάδεη δπζθνιία ζηελ
σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ (ζπζζψξεπζε ζαθράξσλ). Ωο απνηέιεζκα, νη νίλνη απφ ηε
Φπηεηά εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε ρακειφηεξν αιθννιηθφ ηίηιν απφ ην κέζν φξν ηεο δψλεο.
Υξσκαηηθά, θάπνηεο ρξνληέο ηδηαίηεξα μεξνζεξκηθέο εκθαλίδνληαη κε
κεγάιε
πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζνθπάλεο, ζθνπξφρξσκνη, ζπλήζσο φκσο πζηεξνχλ ζε ρξψκα.
Αξσκαηηθά, νη νίλνη παξνπζηάδνπλ ζπζηεκαηηθά έληνλα θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο (θφθθηλα
θξνχηα δάζνπο) γεγνλφο πνπ απνηειεί ζηνηρείν πνηφηεηαο γηα ηνπο νίλνπο θαη,
ελδερνκέλσο, λα ζπλδέεηαη κε ηε θχζε ησλ εδαθψλ ηεο πεξηνρήο (εδάθε κέζεο
κεραληθήο ζχζηαζεο), φηαλ ε σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Γηαθνξεηηθά
ππεξηεξνχλ νη ρνξηψδεηο, άγνπξνη ραξαθηήξεο. Γεπζηηθά, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρξνληέο,
πζηεξνχλ ζε δνκή θαη ζψκα κε απνηέιεζκα λα ππεξηνλίδνληαη ν φμηλνο θαη ν ηαληθφο
ραξαθηήξαο ησλ νίλσλ, γεγνλφο πνπ δελ ζπλάδεη κε έλαλ «Νάνπζα» πνηφηεηαο. Όκσο, ζε
πνιχ μεξηθέο ρξνληέο, ιφγσ νξζνινγηθφηεξεο πδαηηθήο ζξέςεο ησλ θπηψλ, ε δηαδηθαζία
σξίκαλζεο βειηηζηνπνηείηαη κε απνηέιεζκα νη παξαγφκελνη νίλνη λα απνθηνχλ επηπιένλ
δνκή θαη ζψκα, ηζνξξνπεκέλε γεχζε θαη πξννπηηθή παιαίσζεο, ραξαθηεξηζηηθά ελφο
θαινχ νίλνπ Νάνπζα.
2.Πεξηνρή πνπ νξηνζεηείηαη από ηνλ νδηθό άμνλα Βέξνηαο-Νάνπζαο θαη ΠαηξίδαοΣξηιόθνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο: Σξίινθνο (Σνύξθνο, Κνηζηά, Αγ. Σξύθσλαο,
Απιαγάο, Μπαηάιηα, Σνύκπα, Φπζηόε, Καςνύξα) ηελήκαρνο (Ρνδηά, Θξάςα, Αγ.
Κσλζηαληίλνο), Νάνπζα (κίμε)
Λφγσ πςνκέηξνπ, αιιά θαη ησλ γεληθφηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνπο ακπειψλεο
ηεο πεξηνρήο (πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο), ην μηλφκαπξν εκθαλίδεηαη γεληθά πξψηκν,
γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ παξαγσγή νίλσλ κε πςειφ αιθννιηθφ ηίηιν θαη ηθαλνπνηεηηθή
νμχηεηα. Υξσκαηηθά, εκθαλίδνληαη κε κέηξην έσο ηθαλνπνηεηηθφ εξπζξφ ρξψκα, παξφιν
πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε αλζνθπάλεο είλαη ζπλήζσο ρακειή (κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο
ακπειψλεο, κέηξηα βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο κε αλζξαθηθφ αζβέζηην νη νπνίνη
παξάγνπλ έληνλα εξπζξνχο νίλνπο). Αξσκαηηθά, νη νίλνη δελ παξνπζηάδνπλ έληνλα
πξσηνγελή αξψκαηα (θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο), είλαη πην νπδέηεξνη. Γεπζηηθά,
εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε πεξηζζφηεξν ζψκα, θαιχηεξε δνκή θαη ηθαλνπνηεηηθφηεξε
γεπζηηθή ηζνξξνπία ζπγθξηηηθά κε ηνπο νίλνπο ηεο πξνεγνχκελεο πεξηνρήο, φκσο γεληθψο,
ραξαθηεξίδνληαη σο «ειαθξηά» θξαζηά, πνπ δελ επηδέρνληαη κεγάιε παιαίσζε, κε
εμαίξεζε νξηζκέλνπο ακπειψλεο πνπ βξίζθνληαη ζε εδάθε κε αλζξαθηθφ αζβέζηην, νη
νπνίνη παξάγνπλ πιεζσξηθά θξαζηά. Οη παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αξσκαηηθή θαη γεπζηηθή πθή ησλ νίλσλ θαζψο θαη ην ρξψκα ηνπο κπνξνχλ λα
ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο ηχπνπο ησλ εδαθψλ πνπ γεληθά θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή
(αξγηιιψδε ρσξίο αλζξαθηθφ αζβέζηην), αιιά θαη κε ηελ πινχζηα πδαηηθή ζξέςε ησλ
θπηψλ.
3. Πεξηνρή βόξεηα ηνπ Σξηιόθνπ, Μπαο Καξηέι, ηελήκαρνο- Πιαγηέο, Παιηνθαιηάο,
Γεληθά ηα θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αιθννιηθφ ηίηιν, νμχηεηα πνπ είλαη ζρεηηθά
ρακειή (ηθαλνπνηεηηθή) γηα ηελ πνηθηιία, ρξψκα κέηξην σο αδχλαην, ζψκα κέηξην σο θαιφ
αλάινγα κε ην έδαθνο θαη ηελ παξαγσγή. Οη ηαλίλεο γεληθά ησλ θξαζηψλ απηψλ είλαη
καιαθέο. Αξσκαηηθά, νη νίλνη δελ έρνπλ έληνλα πξσηνγελή αξψκαηα, φκσο
παξνπζηάδνληαη κε έλα ηδηαίηεξν αξσκαηηθφ ραξαθηήξα (αξψκαηα πην ζχλζεηα, κπαλάλα,
βηνιέηα, θξνχηα ηνπ πάζνπο) θαη θηλέηζα, ζπζηαηηθά επηζπκεηά γηα ηελ απφθηεζε κηαο
κέζεο πνηφηεηαο (θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαιήο) Νάνπζαο.

4. Ζ πην λόηηα πεξηνρή ηεο δώλεο, αξηζηεξά θαη δεμηά ηνπ δξόκνπ ΠαηξίδαοΣξηιόθνπ, πξηλ ηνλ νηθηζκό ηνπ Σξηιόθνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο πεξηνρέο:
Ακπγδαιηά, Σνπξθόβξπζε, Πνπξλάξηα, Αγ. Αζαλάζηνο, Καηάθαο
Η πεξηνρή απηή, φπσο θαη νη άιιεο δχν ηνπ Σξηιφθνπ, δίλεη θξαζηά κε πνιχ πςειφ
αιθννιηθφ ηίηιν, κε κέηξηα πξνο πςειή νμχηεηα. Υξσκαηηθά, εκθαλίδνληαη κε κέηξην έσο
αδχλαην εξπζξφ ρξψκα, παξφιν πνπ ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε αλζνθπάλεο είλαη ζπλήζσο
πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο δψλεο. Αξσκαηηθά, νη νίλνη εκθαλίδνληαη κε έληνλα
πξσηνγελή αξψκαηα (θξνχηα ηνπ δάζνπο, θξαγθνζηάθπιν). Γεπζηηθά, έρνπλ ζψκα
κέηξην σο θαιφ θαη καιαθέο ηαλίλεο. Καη εδψ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ ηζνξξνπεκέλα
θξέζθα θξαζηά (αιιά ππφ πξνυπνζέζεηο θαη Νάνπζεο κε δπλαηφηεηα παιαίσζεο).
5. Κακάξα, Αγ. Νηθόιανο, Λεπθάδηα
Η χπαξμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ πξνβιεκάησλ επζχλεηαη γηα ηελ παξαγσγή θξαζηψλ κε
ζρεηηθά ρακειφ αιθννιηθφ ηίηιν, κέηξηα νμχηεηα, κέηξην έσο θαιφ ρξψκα, θαη ιίγν ζψκα
απφ ηελ πεξηνρή απηή. Αξσκαηηθά θξίλνληαη σο, κάιινλ νπδέηεξνη νίλνη. Γεπζηηθά
θξίλνληαη σο «γπκλνί» νίλνη φπνπ ππεξηνλίδεηαη ν ηαληθφο ραξαθηήξαο. Υσξίο ηδηαίηεξε
ηθαλφηεηα παιαίσζεο.
6. Γάζηξα
Σα θξαζηά ησλ ακπειψλσλ απηψλ, φηαλ ε βιάζηεζε φπσο θαη ε πγξαζηαθή ζξέςε ησλ
θπηψλ, είλαη ηζνξξνπεκέλε θαη φρη ππεξβνιηθή, είλαη πςειφβαζκα θαη ζθνπξφρξσκα.
Γεπζηηθά, παξνπζηάδνπλ θαιή ηζνξξνπία, ζψκα πινχζην, πνιχ θαιή δνκή (έληνλεο θαη
θαιέο ηαλίλεο), δηάξθεηα ζην ζηφκα. Αξσκαηηθά, παξνπζηάδνπλ έλα ζχλζεην ραξαθηήξα
απφ πξσηνγελή αξψκαηα (θφθθηλα θξνχηα ηνπ δάζνπο) θαη λφηεο κπαραξηθψλ, θαπλνχ
θαη μεξψλ θαξπψλ, αξψκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ παιαίσζε. Γεληθά, ζεσξείηαη
φηη ε πεξηνρή δίλεη «ηππηθνχο», πνιχ θαιήο πνηφηεηαο νίλνπο Νάνπζα κε αληνρή ζην
ρξφλν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δσεξφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο ησλ θπηψλ.
7. Καξαίδα-Μαληέκη
Σα θξαζηά πνπ δίλνπλ νη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο απηήο ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην
αιθννιηθφ ηίηιν, ζρεηηθά πςειή νμχηεηα. Υξσκαηηθά εκθαλίδνληαη κε αδχλακν έσο
ηθαλνπνηεηηθφ ρξψκα. Αξσκαηηθά δελ εκθαλίδνπλ έληνλνπο θαη ηδηαίηεξνπο ραξαθηήξεο
(κάιινλ νπδέηεξνη), θπξηαξρνχλ νξηζκέλνη «πξάζηλνη»-«ηππηθνί» ραξαθηήξεο πεξηγξαθήο
ηνπ μηλφκαπξνπ (ληνκαηνπνιηφο, ειηά). Γεπζηηθά, έρνπλ κέηξηα δνκή θαη ζψκα κε
απνηέιεζκα λα ππεξηνλίδεηαη ν ηαληθφο ραξαθηήξαο ηνπο. Γεληθά, ραξαθηεξίδεηαη σο κηα
πεξηνρή παξαγσγήο κηαο κέζεο Νάνπζαο ρσξίο ηδηαίηεξν δπλακηθφ παιαίσζεο.
8. ηξάληδα- Καξανύηζα, Νάνπζα-Γαιαηζάλνο
Σα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα (αλαιπηηθά, νξγαλνιεπηηθά) γηα ηελ πνηθηιία μηλφκαπξν
ππνδειψλνπλ φηη ζε ειαθξά έσο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο αζβεζηνχρα εδάθε
αλαπηχζζεη ραξαθηήξεο πξσηνγελψλ αξσκάησλ πνπ ζπκίδνπλ ην άξσκα «κηθξψλ
θφθθηλσλ θξνχησλ» (θξαγθνζηάθπιν, αγξηνθξάνπιεο, θεξάζη, ζκνχξα θιπ). Όηαλ ην
θνξηίν αλά πξέκλν είλαη πςειφ, ε έληαζε ηνπ αξσκαηηθνχ ραξαθηήξα ησλ «θφθθηλσλ
θξνχησλ» ζηνπο νίλνπο είλαη έληνλε θαη επηθπξίαξρε. Όκσο, γεπζηηθά νη νίλνη είλαη
ζπλήζσο «γπκλνί», κε αδχλακν ζψκα θαη ρσξίο γεπζηηθή ηζνξξνπία (θπξηαξρεί ε αίζζεζε
ηεο νμχηεηαο). Υξσκαηηθά, εκθαλίδνληαη κε κέηξην έσο θαιφ ρξψκα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ην θνξηίν είλαη ρακειφ, αξσκαηηθά νη νίλνη γίλνληαη πνιππινθφηεξνη θαζψο ε έληαζε ησλ
θξνπησδψλ αξσκάησλ ππνρσξεί θαη ζπκπιέθεηαη κε αξσκαηηθέο λφηεο θαπλνχ, ειηάο,
ληνκαηνπνιηνχ θαη μεξψλ θξνχησλ. Γεπζηηθά νη νίλνη γεκίδνπλ, απνθηνχλ καιαθφηεξε
δνκή, πινπζηφηεξν ζψκα θαη ηζνξξνπνχλ γεπζηηθά θαζψο καζθάξεηαη ε νμχηεηα.
Υξσκαηηθά ζθνπξαίλνπλ, ρσξίο λα απμάλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε αλζνθπάλεο. Γεληθά
κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή δίλεη νίλνπο κεζαίαο ρξσκαηηθήο έληαζεο,

κε ηππηθνχο αξσκαηηθνχο ραξαθηήξεο, δνκεκέλνπο, ζηξνγγπινχο κε γεπζηηθή ηζνξξνπία,
αιιά κέηξηα ηθαλφηεηα παιαίσζεο. Σππηθέο θαη θαιέο Νάνπζεο.

9. Νάνπζα-ηξάληδα, αλαηνιηθά θαη δπηηθά ηνπ δξόκνπ Νάνπζα- ηξάληδα-Μαξίλα,
εθηάζεηο γύξσ από ηνλ νηθηζκό, Καξαγάηζη
H πεξηνρή κπνξεί λα δψζεη, αλάινγα κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ
εδαθψλ ζε αλζξαθηθφ αζβέζηην, θξαζηά κέηξηνπ σο πςεινχ αιθννιηθνχ ηίηινπ, πςειήο
νμχηεηαο, κέηξηνπ σο θαινχ ρξψκαηνο. Παξνπζία αζβεζηίνπ, αξσκαηηθά νη νίλνη
εκθαλίδνληαη ζχλζεηνη, κε αξψκαηα θξνχησλ θαη κπαραξηθψλ. Γεπζηηθά παξνπζηάδνληαη
ηζνξξνπεκέλνη, κε πινχζηα δνκή θαη ζψκα, θαη κε δπλαηφηεηα καθξνρξφληαο παιαίσζεο.
10. Ράκληζηα
Σα πθηζηάκελα αλαιπηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά δεδνκέλα γηα ηελ πνηθηιία μηλφκαπξν
ππνδειψλνπλ φηη ζε πεξηνρέο κε ηα εδαθνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Ράκληζηαο
(ακκναξγηιιψδε σο αξγηινπειψδε, νπδέηεξα έσο ειαθξψο αιθαιηθά εδάθε κε
αλζξαθηθφ αζβέζηην) ε πνηθηιία εκθαλίδεηαη κε απμεκέλν αλζνθπαληθφ πινχην. Όηαλ ην
θνξηίν αλά πξέκλν είλαη θαλνληθφ, νη νίλνη πνπ παξάγνληαη έρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ αιθννιηθφ
ηίηιν, παξφιν πνπ θπκαίλεηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο δψλεο.
Υξσκαηηθά νη νίλνη είλαη ηθαλνπνηεηηθά ζθνπξφρξσκνη κε απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα
αλζνθπαλψλ σο πξνο ην κέζν φξν ησλ νίλσλ ηεο δψλεο. Αξσκαηηθά, δελ
επηθπξηαξρνχληαη απφ ηηο έληνλα θξνπηψδεηο νζκέο. Οη ραξαθηήξεο ησλ θφθθηλσλ
θξνχησλ ζπκπιέθνληαη κε αξσκαηηθέο λφηεο θαπλνχ, κε «ζεξκνχο» θαη «γιπθνχο»
ραξαθηήξεο πνπ ζπκίδνπλ καξκειάδα, κέιη, δακάζθελα κε απνηέιεζκα νη νίλνη απφ ηε
Ράκληζηα λα εκθαλίδνπλ ζπλήζσο έλα ζχλζεην θαη πινχζην κπνπθέην αξσκάησλ.
Γεπζηηθά νη νίλνη εκθαλίδνληαη κε πινχζην ζψκα θαη ηζνξξνπεκέλν φμηλν ραξαθηήξα.
Γεληθά, εθηηκάηαη φηη νη νίλνη ηεο πεξηνρήο εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξν δπλακηθφ παιαίσζεο θαη
απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνιχ θαιήο Νάνπζαο.
11. Μαξίλα: Αξάπηθν,
Καηεγνξία, Σζαηάιη

ακπάληηζα,

Σζαίξη,

Γαιιηθά,

Γηαλλαθνρώξη:

Σξίηε

Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πεξηνρή κε δπλαηφηεηα παξαγσγήο νίλσλ Νάνπζαο
πνηφηεηαο. Οη νίλνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αιθννιηθφ ηίηιν, θαιή νμχηεηα θαη ρξψκα.
Παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ αξσκαηηθφ δπλακηθφ πνπ εμειίζζεηαη θαηά ηελ παιαίσζε θαη
δίλεη «ζεξκνχο», «γιπθνχο» θαη πνιχπινθνπο ραξαθηήξεο (καξκειάδα, κέιη,
απνμεξακέλα θξνχηα θιπ). Γεπζηηθά είλαη ηζνξξνπεκέλνη θαη δνκεκέλνη νίλνη, πινχζηνη ζε
ηαλίλεο. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρή πνπ κπνξεί λα δψζεη θξαζηά παιαίσζεο κε ηελ
πξνυπφζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δσεξφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο.
12. Μαξίλα αληίλα, Παιηάκπεια, Σζακπάδε, Καξανύιη
Σα θξαζηά πνπ κπνξεί λα δψζεη ε πεξηνρή απηή ραξαθηεξίδνληαη απφ κέηξην αιθννιηθφ
ηίηιν, πςειή νμχηεηα, κέηξην ρξψκα θαη ζψκα, κέηξην πξσηνγελέο αξσκαηηθφ δπλακηθφ.
ηηο πεξηνρέο κε κέηξην αλζξαθηθφ αζβέζηην, κπνξνχλ κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ρακειήο
παξαγσγήο λα παξαρζνχλ θαη ηζνξξνπεκέλα θξαζηά παιαίσζεο. Υαξαθηεξίδεηαη σο κηα
πεξηνρή παξαγσγήο κεζαίαο πνηφηεηαο, αιιά ηππηθήο, Νάνπζαο.
13. Μαξίλα, Πνιιά Νεξά, δξόκνο πξνο έθν, έθν.
ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθψλ βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο ζε φιε ηελ θαηαηνκή, φμηλεο
αληίδξαζεο, παξάγνληαη θξαζηά κε κέηξην αιθννιηθφ ηίηιν, κέηξην ζψκα, πςειή νμχηεηα
θαη άγξηεο ηαλίλεο. Όπνπ ηα εδάθε είλαη νπδέηεξα θαη κέηξηαο κεραληθήο ζχζηαζεο
κπνξνχλ λα παξαρζνχλ θξαζηά ηζνξξνπεκέλα, κε καιαθέο ηαλίλεο, θαιφ ρξψκα θαη θαιφ

ζψκα.

8.5. Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Η κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΟΠ Νάνπζα, φπσο αλαθέξεηαη ιεπηνκεξψο ζηηο αλσηέξσ
ππνελφηεηεο νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηθηιίαο Ξηλφκαπξν θαζψο θαη
ησλ «ζέζεσλ» (terroir) ζηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΕΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νίλνπ Π.Ο.Π. Νάνπζα εθαξκφδνληαη νη γεληθέο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο
ηεο ηζρχνπζαο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο λνκνζεζίαο:
Απαηηήζεηο Δζληθήο Ννκνζεζίαο
-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).
-Β. Γηάηαγκα ππ΄αξηζ. 502/16.7.1971
νίλσλ» (ΦΔΚ 150/A/26.7.1971).

«Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 358417/29.7.1971 «Πεξί νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο
αλσηέξαο πνηφηεηνο» (ΦΔΚ 689/B/24. 8.1971).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 397721/1.10.1992 «Σξνπνπνίεζε ζηξεκκαηηθψλ απνδφζεσλ
ακπειψλσλ δσλψλ παξαγσγήο νίλσλ νλνκαζίαο πξνειεχζεσο αλσηέξαο πνηφηεηαο »
(ΦΔΚ 617/B/12.10.1992).
-Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αξηζ. 320/7.8.1995 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
175/A/22.8.1995 ).

» (ΦΔΚ

-Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 396584/9.10.1995 «Σξνπνπνίεζε ηεο Τ.Α. 358417/29.7.1971
» (ΦΔΚ 964/B/22.11.1995).
-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/15-62005).
- Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 91/7.10.2011 «Σξνπνπνίεζε ηνπ Β.Γ. 502/1971
αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ πξνειεχζεσο νίλσλ» (Α΄ 150) πνπ αθνξά
πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο «ΝΑΟΤΑ» (ΦΔΚ 224/Α/26.10. 2011 ).

Πεξί
ζηελ

- Τπνπξγηθή Απφθαζε 201651/20-12-2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε Πξνζηαηεπφκελε

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο ΝΑΟΤΑ»
- 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. 326182/6268/27-7-1988 «Πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE RESERVE» (εηδηθά
επηιεγκέλνο) σο πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 280580/21.6.2005 ΚΤΑ «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ.
326182/6268/1988 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ησλ
ελδείμεσλ «RESERVE» (επηιεγκέλνο) θαη «GRANDE RESERVE» (εηδηθά επηιεγκέλνο) σο
πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ νίλσλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο) θαζψο θαη ηεο ππ’ αξηζκ.
352347/6670/1987 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «πεξί ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρξήζεο ηεο
έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ 875/Β/28-62005).
-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.

Παξέθθιηζε από ηελ παξαγσγή ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή

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. Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ
9.4.1. Δλδείμεηο πνπ αθνξνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο παξαγσγήο

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».
Δζληθή Ννκνζεζία
Η κε αξηζκ. 280557/9-6-2005 Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-62005).

β) Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθή απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο
Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ
αθνξνχλ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-62005), ζην άξζξν 1 αλαθέξνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
- «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ»
- «ΩΡΙΜΑΝΗ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΩΡΙΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»
- «ΠΑΛΑΙΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΙ» ή «ΠΑΛΑΙΩΔ Δ ΒΑΡΔΛΙ»

9.4.2. Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΙΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΙΝΟ» ζηελ
επηζήκαλζε ησλ νίλσλ είλαη ππνρξεσηηθή ε αλαγξαθή ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο ησλ
ζηαθπιηψλ φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 παξ.2 ηεο αξηζκ. 280557/9-6-2005 ππνπξγηθήο
απφθαζε «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, σξίκαλζεο, παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ
θαηαλάισζε, ησλ νίλσλ Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηφηεηαο, ησλ Σνπηθψλ
Οίλσλ θαζψο θαη ησλ ελδείμεσλ θαηά ηελ επηζήκαλζή ηνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν
παξαγσγήο ή ηηο κεζφδνπο παξαζθεπήο ηνπο» (ΦΔΚ 818/Β/15-6-2005).
9.4.3. Παξαδνζηαθέο Δλδείμεηο
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 Νάνπζα είλαη νη παξαθάησ:

ΟΙΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de collines, ΟΙΝΟ ΠΛΑΓΙΩΝ / Vin de coteaux, ΟΙΝΟΙ ΑΠΟ
ΠΑΛΑΙΟΤ ΑΜΠΔΛΩΝΔΉ ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ Ή ΑΠΟ ΠΑΛΑΙΑ ΚΛΗΜΑΣΑ /
Vin de vieux vignobles / Vin de vieilles vignes .

10.

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΕΓΥΟΤ
10.1. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνύληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:

- Β. Γηάηαγκα ππ’ αξηζ. 423/8-6-1970 «Πεξί αλαγλσξίζεσο νλνκαζηψλ
πξνειεχζεσο νίλσλ» (ΦΔΚ 136/Α/19-6-1970)
- 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. Γηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ:
Γηα θάζε ακπεινπξγηθή πεξίνδν ν νίλνο πνπ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε
θαηάηαμή ηνπ σο ΠΟΠ ΝΑΟΤΑ
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
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 Νάνπζα .
Η 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.
Η 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 ΝΑ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ ΠΟΠ Νάνπζα , ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηαηληψλ θαη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο
ηαηλίαο.

10.3. Αξρέο ειέγρνπ.
10.3.1

Τπνπξγείν:

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ

Γηεχζπλζε:

Μεηαπνίεζεο-Σππνπνίεζεο & Πνηνηηθνχ Διέγρνπ

Σκήκα:

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
10.3.3. Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.

