ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καλ(ΔΚ) 1234/2007 Άξζξν 118γ, παξ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρώξεζε: ΒΔΛΒΔΝΣΟ

Ιζνδύλακνο Όξνο : VELVENTO

Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίλνο ιεπθόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.5 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1.08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά : Αρπξνθίηξηλε φςε, πινχζην άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη αξψκαηα ινπινπδηψλ θαη θξνχησλ, κε έληαζε θαη πνηφηεηα. Ληπαξφ θαη
καθξχ ζην ζηφκα, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία, εληχπσζε πνπ δηαξθεί.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίλνο Δξπζξόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3,5 - Μέγηζηε 7,0
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ): Μέγηζηε 1,2
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 150 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζπθφθθηλν ρξψκα, πνιχπινθν άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη θφθθηλα θξνχηα αιιά θαη ειηά-ληνκάηα θαζψο θαη αξψκαηα ηνπ βαξειηνχ
θαη ηεο παιαίσζεο. Ζ γεπζηηθή εληχπσζε είλαη καιαθή ζηελ αξρή, δνκεκέλε θαη
καθξηά ζηελ ζπλέρεηα, αξσκαηηθή θαη κεγάιεο δηάξθεηαο ζην ηέινο.
Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίλνο Δξπζξωπόο μεξόο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10,5 % Vol.
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- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ) : Μέγηζηε 9,0*
- Οιηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε ηξπγηθφ νμχ ( g/l ): Διάρηζηε 3.5 - Μέγηζηε 7,5
- Πηεηηθή νμχηεηα εθθξαζκέλε ζε νμηθφ νμχ ( g/l ) : Μέγηζηε 1,08
- Πεξηεθηηθφηεηα ησλ νίλσλ ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ (νιηθφ): 200 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, αξσκαηηθή, πιεζσξηθή. Κξαζί
επράξηζην, γιπθφπηνην.
*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ
Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζύκθωλα κε ην άξζξν 118θα παξάγξαθνο 1, νη
νπνίεο ζπλδένληαη κε ηελ νλνκαζία πξνέιεπζεο ή ηε γεωγξαθηθή 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 θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Βειβεληφ θαη κε ηελ
πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ηεο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο
λνκνζεζίαο, είλαη νη εμήο :
Σνπηθφο Οίλνο ζηε ζέζε ησλ ΠΓΔ
Αγξέπαπιε, Ακπέιη, Ακπειψλαο (εο), Αξρνληηθφ, Κάβα, Κάζηξν, Κηήκα, Μεηφρη,
Μνλαζηήξη, Οξεηλφ Κηήκα, Οξεηλφο Ακπειψλαο, Πχξγνο.
ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ
Οηλνπνίεζε ιεπθώλ νίλωλ:
Λεπθόο νίλνο Π.Γ.Δ. Βειβεληό
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οηλνπνίεζε εξπζξώλ νίλωλ:
Ο εξπζξόο νίλνο Π.Γ.Δ. Βειβεληό παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οηλνπνίεζε εξπζξωπώλ νίλωλ:
Ο εξπζξωπόο νίλνο Π.Γ.Δ. Βειβεληό παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.

ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Βειβεληφ θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε
αξηζ. 387429/11.9.2000 (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ) θαη
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.201615/12-12-2011(ΦΔΚ/Β/12-122011)
Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Βειβεληφ πεξηιακβάλεη
ηε δηνηθεηηθή πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Βειβεληνχ ηνπ Γήκνπ εξβίσλ –
Βειβεληνχ ηνπ Ν. Κνδάλεο.
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Μέγηζηε απόδνζε (απνδόζεηο) αλά εθηάξην :
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο ιεπθέο θαη
εξπζξέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.

Μέγηζηε απόδνζε ζε εθαηόιηηξα ηειηθνύ πξνϊόληνο αλά εθηάξην
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.
ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Βειβεληφ παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μπαηίθη, Ρνδίηεο, Chardonnay, Αζχξηηθν θαη Μαιαγνπδηά ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
Ο εξπζξφο μεξφο νίλνο κε Π.Γ.Δ. Βειβεληφ παξάγεηαη απφ ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Ξηλφκαπξν, Μνζρφκαπξν, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc θαη
Λεκληψλα ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ..
Ο εξπζξσπφο μεξφο νίλνο Π.Γ.Δ Βειβεληφ παξάγεηαη απφ λσπά ζηαθχιηα ησλ
πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Ξηλφκαπξν, Μνζρφκαπξν, Merlot, Syrah, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon θαη Λεκληψλα ζε νπνηνδήπνηε πνζνζηφ.
ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεωγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθόο δεζκόο.
ηελ πεξηνρή ηνπ Βειβεληνχ, φπσο θαη ζε φιε ηελ Μαθεδνλία, ε ακπεινθαιιηέξγεηα
έρεη βαζεηέο ξίδεο θαη καθξφρξνλε παξάδνζε. Σα Βειβεληηλά θξαζηά, ζε παιαηφηεξεο
πεξηφδνπο, ήηαλ γλσζηά φρη κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνδάλεο αιιά θαη πνιχ πην
καθξηά απφ απηήλ.
Ζ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ήηαλ γλσζηή ακπεινπξγηθή πεξηνρή κε παξαγσγή πςειήο
πνηφηεηαο ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο καξηπξνχλ δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεγέο.
(ΔΣΒΑ 1993, Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα θαη ε νηλνπνηία ζηε Μαθεδνλία θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία. Β. Γεκεηξηάδεο)
ε αλέθδνην θαηάζηηρν κε ηελ θαηαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ πξνζφδσλ ηεο
νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ηνπ 1528 πνπ αθνξά ηελ Κεληξηθή θαη Γπηηθή Μαθεδνλία
θαη ην νπνίν ζψδεηαη ζηελ Βηβιηνζήθε ηεο φθηαο, αληινχκε ζηνηρεία γηα ηελ
θαιιηέξγεηα ησλ ακπειηψλ θαη ηελ παξαγσγή θξαζηνχ ζηνλ Καδά ησλ εξβίσλ πνπ
πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, ρσξηφ ηφηε κε 100 πεξίπνπ ζπίηηα, ηε
Βειβελδφ κε πάλσ απφ 580 ζπίηηα θαη ηα έξβηα κε 860 πεξίπνπ ζπίηηα.
Με βάζε ηε καξηπξία απηή πεξίθεκν ήηαλ ην θξαζί πνπ παξάγνληαλ ζε απηφ ηνλ
θαδά, ζηνλ νπνίν ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή είρε ε Βειβελδφο, αθνινπζνχκελε απφ
ηελ Αηαλή, ηελ Διάηε, ηα έξβηα θιπ.
Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βειβεληνχ ππήξμε πνιχ ζεκαληηθή ηνλ 1617ν αηψλα. Πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θπιινμήξαο (1920), ην ακπέιη ήηαλ κία απφ ηηο
θχξηεο θαιιηέξγεηεο ηεο πεξηνρήο, θαιχπηνληαο κηα έθηαζε πεξίπνπ 2600
ζηξεκκάησλ.
Ο πεξίθεκνο θαζεγεηήο ηεο ακπεινπξγίαο Λνγνζέηεο, ζηελ ακπεινγξαθία ηνπ πξηλ
ηνλ πφιεκν, πεξηγξάθνληαο ηελ πνηθηιία Μαχξν Νανχζεο, ζην θεθάιαην “Ολνκαζία
- θαηαγσγή - ηζηνξηθή εμέιημηο”, αλαθέξεη φηη θαιιηεξγείηαη κε απηφ ην φλνκα (καχξν
Νανχζεο) ζηελ Νάνπζα, σο “Πνπφιθα” ζηελ Γνπκέληζζα θαη ζπλερίδεη : “ Σν καχξν
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Νανχζεο, πνηθηιία θαζαξψο καθεδνληθή, απαληάηαη επίζεο εηο ην Ακχληαηνλ ππφ ην
φλνκα πνπφιθα θαη εηο ηελ Κνδάλελ, Βειβελδφλ, ηάηηζηαλ θαη ινηπά παιαηά
ακπεινπξγηθά θέληξα ηεο Γ. Μαθεδνλίαο ππφ ην φλνκα “μπλφκαπξν” ή “καχξν μπλφ”.
Δηο Βειβελδφλ ιέγεηαη θαη “μπλφκαπξν Νανχζεο”.
Με ηελ εκθάληζε ηεο θπιινμήξαο, ν ακπειψλαο θαηαζηξέθεηαη θαη ε αλαζχζηαζή
ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ην 1930, ζε πην πεξηνξηζκέλε φκσο έθηαζε, αθνχ ζηελ
πεξηνρή έθαλε δπλαηά ηελ εκθάληζή ηεο ε ξνδαθηλνθαιιηέξγεηα.
ήκεξα νη ακπειψλεο ηνπ Βειβεληνχ εμαπιψλνληαη βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ ζε κηα
έθηαζε πνπ δελ μεπεξλά ηα 1000 ζηξέκκαηα.
Β. Πνιηηηζηηθόο, θνηλωληθόο θαη νηθνλνκηθόο δεζκόο.
Σν ακπέιη θαη ην θξαζί είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ πνιηηηζηηθή, θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη θαη ζήκεξα.
Ο δεζκφο απηφο ζπλερίδεηαη ζηηο εκέξεο καο, κε ηελ νξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη
εκεξίδσλ πνπ πξνβάινπλ ην θξαζί, αιιά θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ηνπ ηφπνπ.
Γ. Γεωγξαθηθό πεξηβάιινλ θαη γεωγξαθηθή πξνέιεπζε.
Οη ακπειψλεο ηνπ Βειβεληνχ εμαπιψλνληαη βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ κε
ζπληεηαγκέλεο γεσγξαθηθφ κήθνο 40:15. θαη γεσγξαθηθφ πιάηνο 22:02 πεξίπνπ.
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ «Μειέηε
Αλάπηπμεο ηεο Ακπεινθαιιηέξγεηαο ζην Ννκφ Κνδάλεο» Μάξηηνο 2004
ΚΛΙΜΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ
Θεξκνθξαζία
ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε
κέζε κεληαία, ηε κέζε κεγίζηε θαη ηε κέζε ειαρίζηε ζεξκνθξαζία ησλ πεξηνρψλ
κειέηεο.
Σα δεδνκέλα απηά πξνέξρνληαη απφ ηα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε
Δ.Μ.Τ. γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο (1955-1997) θαη ηα κεηεσξνινγηθά
δεδνκέλα ηνπ δαζηθνχ ζηαζκνχ Βειβεληνχ (1984-2000), ελψ απηά πνπ αθνξνχλ ηελ
πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο πξνέθπςαλ πξνζεγγηζηηθά κε βάζε ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο
ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ.
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Με βάζε ηηο αλάγθεο ηεο ακπέινπ ζε θάζε βιαζηηθφ ζηάδην φπσο πξναλαθέξζεθαλ
θαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζεξκνθξαζία ζηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο, γίλεηαη
θαηαλνεηφ φηη:
Κάπνηεο ρξνληέο εκθαλίδνληαη αλνημηάηηθνη παγεηνί, πνπ θαηαζηξέθνπλ ζεκαληηθφ
κέξνο ησλ νθζαικψλ ηεο ακπέινπ θαη κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ παξαγσγή, θάηη
φκσο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ επηινγή πνηθηιηψλ φςηκεο έθπηπμεο θαη κε
ην θαηάιιειν ζχζηεκα κφξθσζεο.
πάληα παξαηεξνχληαη δεκηέο απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα (φπσο ε
ρξνληά ηνπ 2002) θαη πιήηηνπλ θπξίσο θπηά πνπ δελ δηαζέηνπλ ζεκαληηθέο
απνζεζαπξηζηηθέο νπζίεο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζην ζχζηεκα
δηακφξθσζεο ησλ θπηψλ.
Παξαηεξψληαο ην δηάγξακκα 3 ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα ζηελ Κνδάλε, ην
Βειβεληφ θαη ηε ηάηηζηα, παξαηεξνχκε φηη ε ζεξκνθξαζία ηνλ Αχγνπζην θαη ην
επηέκβξε, είλαη ζην επίπεδν ησλ 19-20ν C, πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα
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εξπζξψλ πνηθηιηψλ, ελψ είλαη ειαθξψο ρακειφηεξε θπξίσο ην επηέκβξε ζηε
ηάηηζηα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ζηελ επηινγή ησλ πνηθηιηψλ θαη ησλ
ηχπσλ ησλ παξαγφκελσλ νίλσλ.
Ηιηαθή αθηηλνβνιία
Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία κηαο πεξηνρήο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαιιειφηεηά
ηεο σο ακπεινπξγηθή πεξηνρή. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί δείθηεο
θιηκαηηθνί, ζεκαληηθφηεξνο εθ ησλ νπνίσλ είλαη ν ειηνζεξκηθφο δείθηεο Huglin ν
νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηηο κέζεο θαη κέγηζηεο εκεξήζηεο ζεξκνθξαζίεο απφ ηελ
πξψηε ηνπ Απξίιε σο ην ηέινο επηέκβξε (
(tmaxj-10)+(tmj-10) /2*1,02 ), θαζψο
θαη νη βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler, δείθηεο ν νπνίνο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην
άζξνηζκα ησλ κέζσλ εκεξήζησλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ μεπεξλνχλ ην κεδέλ
βιαζηήζεσο (10ν C) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βιαζηηθήο πεξηφδνπ.
Οη ηηκέο ησλ παξαπάλσ δεηθηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί γηα ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Βειβεληνχ, γηα ηηο νπνίεο
ππάξρνπλ δηαζέζηκα θιηκαηνινγηθά ζηνηρεία.
Πίλαθαο 1. Γείθηεο Huglin θαη Βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Κνδάλεο θαη ηνπ Βειβεληνχ
Πεξηνρή

Γείθηεο Huglin

Βαζκνεκέξεο ηνπ Winkler

Κνδάλε

2260

1834,5

Βειβεληφο

1620,66

1678,83

Θεξκνθξαζία - Τγξαζία
ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ε κέζε κεληαία πγξαζία θαη ε
κέζε κεληαία βξνρφπησζε ζηελ Κνδάλε θαη ην Βειβεληφ.
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Γηα ηελ δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζε κία πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη ν
πδξνζεξκηθόο δείθηεο ηνπ Branas (Branas et al., 1946) πνπ πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα ηνπ γηλνκέλνπ ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο θάζε κήλα ηεο επλντθήο πεξηφδνπ
βιάζηεζεο κε ην κέζν χςνο βξνρφπησζεο ηνπ ίδηνπ κήλα. Πεξηνρέο κε δείθηε
κεγαιχηεξν ηνπ 5000 είλαη πξνβιεκαηηθέο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.
Ο πδξνζεξκηθφο δείθηεο ηνπ Branas κε βάζε ηα δηαζέζηκα κεηεσξνινγηθά ζηνηρεία
γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο είλαη 4490,5, ελψ αληίζηνηρα γηα ηελ πεξηνρή
ηνπ Βειβεληνχ είλαη 3479,1.
Δθηφο φκσο απφ ηελ πγξαζία ησλ βξνρνπηψζεσλ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζε κία πεξηνρή είλαη θαη ε εμαηκηζνδηαπλνή, ν
ξπζκφο ηεο νπνίαο θαη ην χςνο ηεο θαζνξίδνπλ ηελ πγξαζία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή
ηνπ ην θπηφ.
ηελ κειεηεζείζα πεξηνρή, ε ζεσξεηηθή εμαηκηζνδηαπλνή βξίζθεηαη ζηα ίδηα επίπεδα
κε ηελ βξνρφπησζε ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ελψ ππεξέρεη ηελ βιαζηηθή πεξίνδν, κε
ζεκαληηθή έιιεηςε δηαζέζηκεο πγξαζίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο
κειέηεο φπσο ν Κξφθνο, ν Βειβεληφο θ.α..
Άλεκνο
Ο άλεκνο επηδξά ζηελ βιάζηεζε θαη ηελ παξαγσγή ηεο ακπέινπ θαη ε επίδξαζή ηνπ
ζρεηίδεηαη κε ηελ έληαζή ηνπ θαη κε ην βιαζηηθφ ζηάδην ηεο ακπέινπ.
Γπλαηφο άλεκνο πξνθαιεί κεραληθήο θχζεο δεκηέο (ζπαζίκαηα, απνθφιιεζε
εκβνιίνπ ππνθεηκέλνπ θιπ). ε αλεκφπιεθηεο πεξηνρέο, πέξα απφ ηηο κεραληθήο
θχζεο δεκηέο παξαηεξείηαη θαη ζρεκαηηζκφο κηθξφηεξνπ κήθνπο βιαζηψλ,
κηθξφηεξσλ κεζνγνλαηίσλ, κηθξφηεξσλ αλζνηαμηψλ θαη κηθξφηεξεο παξαγσγήο (Dry
et al, 1988).
πγρξφλσο παξαηεξείηαη κεησκέλε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα (θιείζηκν ησλ
ζηνκαηίσλ) θαη έιιεηςε λεξνχ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία
ηνπ θπηνχ.
Ζ χπαξμε αλέκσλ ζε κία πεξηνρή πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ
εγθαηάζηαζε ηνπ ακπειψλα.
Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο είλαη βφξεηνη ελψ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βειβεληνχ αλαηνιηθνί σο βνξεηναλαηνιηθνί, δελ θαίλεηαη φκσο λα κπνξνχλ λα
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δεκηνπξγήζνπλ ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. Μάιηζηα ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Βειβεληνχ φπνπ ε ζρεηηθή πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο είλαη πςειφηεξε
ηελ βιαζηηθή πεξίνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, έρνπλ ζεηηθή επίδξαζε,
κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηεο επηθαζήκελεο, ζηα θχιια ηεο ακπέινπ, δξφζνπ θαη σο
εθ ηνχηνπ, ηνλ θίλδπλν πξνζβνιψλ πεξνλνζπφξνπ θαη γεληθφηεξα ησλ αζζελεηψλ.
πκπεξαζκαηηθά γηα ην θιίκα
Ζ κειεηνχκελε πεξηνρή βξίζθεηαη ζε γεσγξαθηθφ πιάηνο 40 κνηξψλ (40,299-40,254ν
) θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 21,5-22ν. Σφζν ηα δηαθνξεηηθά πςφκεηξα ησλ πεξηνρψλ φζν
θαη γεληθφηεξα ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο (θιίζεηο, πξνζαλαηνιηζκφο θιίζεσλ),
δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά κεζνθιίκαηα αιιά θαη κηθξνθιίκαηα, πνπ φκσο ε έιιεηςε
αληίζηνηρσλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ δελ επηηξέπεη επί ηνπ παξφληνο ηε δηάθξηζή ηνπο.
Έηζη πεξηνξηδφκελνη ζηελ επεμεξγαζία ησλ ππαξρφλησλ θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ (πνπ
δηαζέηεη ε Δ.Μ.Τ. γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κνδάλεο, θαη ν δαζηθφο ζηαζκφο
Βειβεληνχ, θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ πξνζεγγηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο
ηάηηζηαο), θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηάθξηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο ζε
θιηκαηηθέο δψλεο, κε βάζε ηνπο δείθηεο IH (Indice d‟ Huglin) θαη D.J.W. (Dege-jours d‟
Winkler), θαζψο θαη ηε κέζε ζεξκνθξαζία θαη ηε βξνρφπησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
βιαζηηθήο πεξηφδνπ (πίλαθαο 2):
Πίλαθαο 2: Κιηκαηηθνί δείθηεο ηεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο θαη ηνπ Βειβεληνχ
ΠΔΡΗΟΥΖ

ΚΟΕΑΝΖ

ΒΔΛΒΔΝΣΟ

ΚΛΗΜΑΣΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ
ΗΖ=2260
DJW=1834,5
Tm=12,93
Tm 4-9νο=19,48
Βξνρφπησζε=506 mm
Βξνρφπησζε ηε βιαζηηθή πεξίνδν= 237 mm
Τδξνζεξκηθφο δείθηεο ηνπ Branas= 4490,5
ΗΖ=1620,66
DJW=1678,83
Tm=12,49
Tm 4-9νο=19,14
Βξνρφπησζε=395,02 mm
Βξνρφπησζε ηε βιαζηηθή πεξίνδν= 188,2 mm
Τδξνζεξκηθφο δείθηεο ηνπ Branas= 3479,1

Ζ θαηάηαμε κηαο πεξηνρήο ζε θάπνηα θιηκαηηθή δψλε, επηηξέπεη ηελ επηινγή πνηθηιηψλ
πνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ άξηζηα ζηελ πεξηνρή, κε βάζε ηελ
πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζε αληίζηνηρεο θιηκαηηθέο δψλεο, αιιά θαη ηνπο ηχπνπο ησλ
θξαζηψλ πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ.
Ζ ππφ κειέηε ινηπφλ πεξηνρή κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θιηκαηηθά ζηνηρεία
κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν δψλεο:
Κιηκαηηθή δώλε 1:
Εψλε 1 (θαηά Winkler) θαη 2 (εχθξαηε θαηά Huglin). ηε δψλε απηή αλήθνπλ νη
πεξηνρέο ηεο ηάηηζηαο, ηεο Γαιαηηλήο, ηνπ Πειαθάλνπ, ηεο Δξάηπξαο θαη ηνπ
Καινλεξίνπ.
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χκθσλα κε ην Winkler ζηε δψλε απηή κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ πξψηκεο
πνηθηιίεο σο κέζεο επνρήο σξίκαλζεο, κέηξηαο παξαγσγηθφηεηαο (π.ρ. Αιπίηζα,
Σζαπνπξλάθνο, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc θ.α.).
Κιηκαηηθή δώλε 2:
Εψλε 3 (θαηά Winkler) θαη δψλε 3 (εχθξαηε δεζηή θαηά Huglin). ηε δψλε απηή
αλήθνπλ νη πεξηνρέο ηεο Κνδάλεο, ηνπ Κξφθνπ, ηνπ Βειβεληνύ, ηεο Αηαλήο, ηνπ
Ρνδίηε θαη ηεο Μεζζηαλήο.
Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο κε κέηξηα δεζηφ θιίκα, φπνπ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ
θαιά πνηθηιίεο πξψηκεο αιιά θαη κέζεο σο φςηκεο επνρήο σξίκαλζεο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δσεξφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο (π.ρ.
Ξηλφκαπξν, Μνζρφκαπξν, Σζαπνπξλάθνο, Ρνδίηεο, Merlot, Cabernet Sauvignon
θ.α.).
ΔΓΑΦΟ
Ζ πεξηνρή ακπεινθαιιηέξγεηαο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 300-370 κ, βνξεηνδπηηθά ηεο
Κνηλφηεηαο ηνπ Βειβεληνχ, ζε πιαγηά κε έθζεζε βνξεηνδπηηθή. Πξφθεηηαη γηα εδάθε
κέζεο θαη ειαθξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, κε αξθεηφ ελεξγφ αλζξαθηθφ αζβέζηην
Ζ επξχηεξε πεξηνρή αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ Alfisols θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ
Inceptisols.
Δίλαη γεληθά εδάθε θησρά ζε νξγαληθή νπζία φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πην
θεκηζκέλα ακπεινπξγηθά εδάθε ηνπ θφζκνπ.
Σν θάιην ζηνηρείν άκεζα ζπλδεφκελν κε ηελ νηληθή πνηφηεηα, αθνχ επεξεάδεη ηελ
ελεξγφ νμχηεηα ησλ θξαζηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα γεπζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά,
βξίζθεηαη ζε νξηαθά επίπεδα, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε πνιχ
πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ξηλφκαπξνπ, εμαηξεηηθά θαιηφθηιεο πνηθηιίαο πνπ
θπξηαξρεί ζηελ πεξηνρή.
Ο θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά έσο νξηαθά επίπεδα, ρσξίο λα δεκηνπξγεί
ζπκπηψκαηα έιιεηςεο, θάηη πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί φπσο πξναλαθέξζεθε απφ ηελ
χπαξμε ζπκβησηηθψλ κηθξννξγαληζκψλ. Ζ ρακειή φκσο πεξηεθηηθφηεηα ησλ εδαθψλ
ζην ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ ακπειψλσλ.
Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα ηρλνζηνηρεία κε δεδνκέλν ην πςειφ pH ησλ εδαθψλ
θαη ηελ παξνπζία πςεινχ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ, θαη θπξίσο ζην ζίδεξν, ηνλ
ςεπδάξγπξν θαη ην βφξην, ησλ νπνίσλ νη ζπγθεληξψζεηο είλαη ζε νξηαθά επίπεδα.
Σφζν ην ζρεηηθά ρακειφ πςφκεηξν, φζν θαη ε ειαθξηά σο κέζε κεραληθή ζχζηαζε
ησλ εδαθψλ ηνπ Βειβεληνχ, επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηεο ακπέινπ θαη ησλ
πεξηζζνηέξσλ, απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο ζηελ πεξηνρή, πνηθηιηψλ, ηδηαίηεξα ζηηο
πιαγηέο κε λφηηα έθζεζε, αιιά θαη ζε ακπειψλεο κε βνξεηνδπηηθή έθζεζε, φηαλ
δηαζέηνπλ κηθξή θιίζε, πνπ επηηξέπεη ηελ θαιή σξίκαλζε ησλ ζηαθπιηψλ.
Ζ θπζηνγξαθία ηεο πεξηνρήο Βειβεληνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαβαζκίδεο θαη
πξνζρψζεηο, γεσξγηθή γε κε ειαθξά θπκαηνεηδέο έσο θπκαηνεηδέο αλάγιπθν,
ινθψδεηο πεξηνρέο θαη νξεηλέο εκη-νξεηλέο εθηάζεηο κε ή ρσξίο θπζηθή βιάζηεζε. Ζ
δηάβξσζε είλαη επηθαλεηαθήο θαη ραξαδξσηηθήο κνξθήο, κε ζηαζεξνπνηεκέλεο
ραξάδξεο. Σν πςφκεηξν θπκαίλεηαη απφ 220-900 κέηξα .

9

10

Σα ππνθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη θπξίσο ην 41 Β θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ ην 110Richter, ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα μεθίλεζε ε ρξήζε ηνπ ππνθεηκέλνπ
1103 Paulsen.
Οη πεξηζζφηεξνη ακπειψλεο είλαη δηακνξθσκέλνη ζε γξακκηθά ππνζηεξηγκέλα
ζρήκαηα (ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη παιαηνί ακπειψλεο δηακνξθσκέλνη ζε
πςειφθνξκν θχπειιν), θιαδεκέλνη ζε ακθίπιεπξν θνξδφλη (Royat), κε 4-6 θεθαιέο
ησλ 2-3 καηηψλ.

δηακόξθωζε θπηώλ ζην Βειβεληό
Σν χςνο δηακφξθσζεο είλαη γχξσ ζηα 40-50 cm, ελψ ην χςνο θπιιηθήο επηθάλεηαο
είλαη κεηαμχ 50 θαη 120 cm, αλάινγα κε ην ζχζηεκα δηακφξθσζεο.
Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο είλαη κεηαμχ ησλ γξακκψλ 2.00-2.50 κ. θαη επί ηεο γξακκήο
1.00-1.50 κ. ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκηθψλ ακπειψλσλ θαη κηθξφηεξεο ζηελ
πεξίπησζε ησλ παιαηψλ ακπειψλσλ πνπ είλαη δηακνξθσκέλνη ζε θχπειιν.
Τπάξρνπλ ακπειψλεο ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ 45 εηψλ, αιιά θαη πνιινί ακπειψλεο
πνπ θπηεχηεθαλ κεηά ην 1985, φπνπ εκθαλίδεηαη εθ λένπ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γα ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα.
εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ λέσλ ακπειψλσλ είλαη αξδεπφκελνη κε ην ζχζηεκα ηεο
ζηάγδελ άξδεπζεο.
Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξνϊόληνο
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.Γ.Δ. Βειβεληφ.
Αηηηώδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Βειβεληφ νθείιεηαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο (έδαθνο , θιίκα, επίδξαζε ησλ αλέκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ)
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θαιιηεξγνχκελεο πνηθηιίεο θαη ηηο εθαξκνδφκελεο θαιιηεξγεηηθέο
ηερληθέο.
ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ
Απαηηήζεηο Κνηλνηηθήο θαη Δζληθήο Ννκνζεζίαο
Δζληθή Ννκνζεζία
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«Σνπηθφο
Οίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007)
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387429/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Βειβεληνχ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201615/12.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
„Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Βειβεληφ¨» (ΦΔΚ 2817/Β/13-12-2011)
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- Τπνπξγηθή απφθαζε αξηζ. 280557/2005 «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ σξίκαλζεο,
παιαίσζεο θαη δηάζεζεο ζηελ θαηαλάισζε ησλ ηνπηθψλ 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/15.06.2005).
- 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. 352347/6670/1.9.1987 «Πεξί γεληθψλ θαλφλσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «Κάβα» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδησλ νίλσλ» (ΦΔΚ
512/Β/22.9.1987) 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
«GANDE 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/28.6.2005)
- 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)
Παξέθθιηζε από ηελ παξαγωγή ζηελ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή
Α) Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 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».
Β) Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ αξηζκ .392169/20-10-1999 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Γεληθνί θαλφλεο
ρξήζεο ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ επηηξαπέδηνπ νίλνπ»
(ΦΔΚ 1985/Β/8-11-99) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζκ. 321813/29-8-2007 ΚΤΑ ,
ζην άξζξν 4 ζηνηρείν γ) αλαθέξεηαη:
«νη επηηξαπέδηνη νίλνη πνπ δηθαηνχληαη ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «Σνπηθφο Οίλνο» κε
γεσγξαθηθή έλδεημε επαξρίαο, λνκνχ ή ακπεινπξγηθήο πεξηνρήο κηθξφηεξεο ηνπ
λνκνχ, παξάγνληαη ζε νηλνπνηεία πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην λνκφ ή ζε φκνξνπο
λνκνχο.»
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Πξόζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ επηζήκαλζε ηωλ νίλωλ
Α) Δλδείμεηο πνπ αθνξνύλ νξηζκέλεο κεζόδνπο παξαγωγήο
Ννκηθφ πιαίζην: Κνηλνηηθή Ννκνζεζία
ην 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».
Ννκηθφ πιαίζην: 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 818Β/15-6-2005), ζην άξζξν 3 θαη 4 αλαθέξνληαη νη
πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ ελδείμεσλ:
-«ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ»
-«ΩΡΗΜΑΝΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΠΑΛΑΗΩΜΔΝΟ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΠΑΛΑΗΩΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΩΡΗΜΑΝΖ
Δ ΒΑΡΔΛΗ»
-«ΟΗΝΟΠΟΗΖΖ Δ ΒΑΡΔΛΗ» ή «ΟΗΝΟΠΟΗΖΘΖΚΔ Δ ΒΑΡΔΛΗ»
Β) Αλαγξαθή ζηελ επηζήκαλζε ηνπ έηνπο ζπγθνκηδήο
Ννκηθφ πιαίζην: Δζληθή Ννκνζεζία
ηελ πεξίπησζε ρξήζεο ηεο έλδεημεο «ΝΔΟ ΟΗΝΟ» ή «ΝΔΑΡΟ ΟΗΝΟ» 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).
Γ) 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
Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Βειβεληφο είλαη νη παξαθάησ:
ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΛΔΤΚΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de blancs, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΑ
ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de noir, ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ ΔΡΤΘΡΩΠΑ ΣΑΦΤΛΗΑ Ζ ΛΔΤΚΟ ΑΠΟ
ΓΚΡΗΕΑ ΣΑΦΤΛΗΑ / Blanc de gis, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux .
ΔΛΔΓΥΟΙ
1.Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
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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).
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 392169/20-10-1999 «Γεληθνί θαλφλεο ρξήζεο ηνπ
φξνπ
«ΣνπηθφοΟίλνο»
σο
πεξηγξαθηθνχ
ζηνηρείνπ
επηηξαπέδηνπ
νίλνπ»(ΦΔΚ1985/Β/8-11-1999) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ κε ηελ αξηζ. 321813/
29-08-2007ΚΤΑ (ΦΔΚ1723/Β/29-08-2007).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 387429/11.9.2000 «Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Βειβεληνχ σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1179/Β/25.9.2000 ).
-Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ. 201615/12.12.2011 «Αλαγλψξηζε νίλσλ κε ηελ έλδεημε
„Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε Βειβεληφ¨» (ΦΔΚ 2817/Β/13-12-2011)
- 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).
2. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξάγνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν
νίλν ΠΓΔ δειψλνπλ ζηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε, δεθαπέληε κέξεο (15) πξν ηνπ
ηξπγεηνχ ηελ εκεξνκελία πνπ ζα αξρίζνπλ λα παξαιακβάλνπλ ζηαθπιέο γηα ην
ζθνπφ απηφ. ηα δπγνιφγηα ή ηηκνιφγηα πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο νηλνπαξαγσγνχο
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ ζηαθπιηψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νίλν ΠΓΔ
αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ακπεινπξγνχ, ε πνηθηιία ηεο ακπέινπ, ν
θσδηθφο αξηζκφο ηνπ ακπεινηεκαρίνπ ηνπ Ακπεινπξγηθνχ Μεηξψνπ θαζψο θαη ν
δείθηεο δηαζιάζεσο ηνπ γιεχθνπο ζηαθπιηψλ. Σα ζηειέρε ησλ δπγνινγίσλ ή
ηηκνινγίσλ απηψλ θπιάζζνληαη επί πέληε έηε θαη επηδεηθλχνληαη ζε θάζε δήηεζε ησλ
αξκφδησλ νξγάλσλ ειέγρνπ.
3. Οη αλσηέξσ νίλνη πνπ δηαηίζεληαη ζπζθεπαζκέλνη/εκθηαισκέλνη ζηελ θαηαλάισζε,
θέξνπλ ππνρξεσηηθά
ηππσκέλν
επί ηεο εηηθέηαο,
κε
επζχλε
ηνπ
ζπζθεπαζηή/εκθηαισηή, σο ζηνηρείν ειέγρνπ, εηδηθφ θσδηθφ αξηζκφ, ν νπνίνο
πεξηιακβάλεη ηα γξάκκαηα ΒΔ, ζηε ζπλέρεηα εμαςήθην αξηζκφ θαη κεηά, ηα δπν
ηειεπηαία ςεθία ηνπ έηνπο παξαγσγήο. Οη εηδηθνί θσδηθνί αξηζκνί ρνξεγνχληαη απφ
ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο ηεο πεξηνρήο (πξψελ Γηεχζπλζε
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο) φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ζπζθεπαζίαο/εκθηάισζεο
κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ θαη αθνχ πξνεγεζεί ν ζρεηηθφο έιεγρνο.
ΑΡΥΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
α)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
β) Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
γ) Πεξηθεξεηαθά Κέληξα Πξνζηαζίαο Φπηψλ θαη Πεξηθεξεηαθνχ Διέγρνπ.
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