ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
(Καλ(ΔΚ) 1234/2007 Άξζξν 118γ, παξ.2)
Όλνκα πξνο θαηαρψξεζε: Κνδάλε
Ιζνδχλακνο Όξνο: Kozani

Πεξηγξαθή ησλ νίλσλ
Α. ΟΙΝΟ ΛΔΤΚΟ
1. Οίλνο ιεπθφο μεξφο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % 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 : Αρπξνθίηξηλo κε πξάζηλεο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν άξσκα κε θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ιηπαξφ θαη καθξχ ζην ζηφκα, εμαηξεηηθή
ηζνξξνπία, κεγάιε δηάξθεηα.
2. Οίλνο ιεπθφο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- 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): 250 mg/L***

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Αρπξνθίηξηλε φςε, πινχζην άξσκα κε
θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ζηξνγγπιφ θαη επράξηζην ζην ζηφκα, εμαηξεηηθή ηζνξξνπία,
εληχπσζε πνπ δηαξθεί.

3. Οίλνο ιεπθφο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11.0% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/ l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45

- 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): 250 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Αρπξνθίηξηλε φςε, πινχζην άξσκα κε
θξνπηψδεηο ραξαθηήξεο, ζηξνγγπιφ θαη επράξηζην ζην ζηφκα, γιπθηά εληχπσζε πνπ
δηαξθεί.
Β. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΟ
1. Οίλνο Δξπζξφο μεξφο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 12,0% 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, ζχλζεην άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ. Ζ
γεπζηηθή εληχπσζε ζπλδπάδεη δνκή, φγθν θαη δηάξθεηα.

2. Οίλνο Δξπζξφο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol .
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 4,5-Μέγηζηε 17,5**
- 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): 200 mg/L***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζπθφθθηλν ρξψκα, ζχλζεην άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ,
επράξηζηε εληχπσζε ηζνξξνπίαο ζηε γεχζε πνπ ζπλδπάδεη δνκή, φγθν θαη δηάξθεηα.

3. Οίλνο Δξπζξφο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 12.0 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 11.0 % Vol
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα ( g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45
- 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): 200 mg/L

Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Βαζπθφθθηλν ρξψκα, ζχλζεην άξσκα πνπ
ζπλδπάδεη ηηο δηαθνξεηηθέο θξνπηψδεηο θαη ‘πξάζηλεο’ απνρξψζεηο ησλ πνηθηιηψλ. Ζ
γεπζηηθή εληχπσζε είλαη καιαθή, επράξηζηε, γιπθηά κε φγθν θαη δηάξθεηα.

Γ. ΟΙΝΟ ΔΡΤΘΡΩΠΟ
1. Οίλνο Δξπζξσπφο μεξφο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο : 11,5 % Vol.
- Οιηθφο αιθννιηθφο ηίηινο: Διάρηζηνο 11,5% Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % 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: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, αξσκαηηθή, επράξηζηε.
2. Οίλνο Δξπζξσπφο εκίμεξνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 4,5 - Μέγηζηε 17,5**
- 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): 250 mg/L ***
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, αξσκαηηθή, επράξηζηε εληχπσζε
ηζνξξνπίαο νμχηεηαο – γιπθχηεηαο.
3. Οίλνο Δξπζξσπφο εκίγιπθνο
Αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά:
- Διάρηζηνο απνθηεκέλνο αιθννιηθφο ηίηινο: 11,5 % Vol.
- Διάρηζηνο θπζηθφο αιθννιηθφο ηίηινο : 10.0 % Vol.
- Πεξηεθηηθφηεηα ζε νιηθά ζάθραξα (g/l ): Διάρηζηε 12,5 - Μέγηζηε 45**
- 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): 250 mg/L
Οξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Σξηαληαθπιιί κε ηψδεηο αληαχγεηεο ρξψκα,
έληνλν θξνπηψδεο άξσκα. Γεχζε πινχζηα, καιαθή, γιπθηά θαη αξσκαηηθή.

*φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 4g/l
ηζρχνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο

**φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα ππεξβαίλεη ηα 12g/l
ηζρχνπλ νη
πξνυπνζέζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο XIV ηνπ Καλ(ΔΚ)607/2009 ηεο Δπηηξνπήο
*** φηαλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζάθραξα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε 5g/l
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο
Παξαδνζηαθέο ελδείμεηο, ζχκθσλα 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 θαη λα πξνζηαηεχνληαη
γηα ηελ Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε (Π.Γ.Δ.) Κνδάλε 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 ιεπθψλ νίλσλ:
Λεπθφο νίλνο Π.Γ.Δ. Κνδάλε
Παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία παξαγσγήο ιεπθψλ νίλσλ θαη ε
ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Οηλνπνίεζε εξπζξψλ νίλσλ:
Ο εξπζξφο νίλνο Π.Γ.Δ. Κνδάλε παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ θιαζηθή κέζνδν
εξπζξάο νηλνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή εξπζξψλ νίλσλ.
Οηλνπνίεζε εξπζξσπψλ νίλσλ:
Ο εξπζξσπφο νίλνο Π.Γ.Δ. Κνδάλε παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηελ ζχγρξνλε
ηερλνινγία παξαγσγήο εξπζξσπψλ νίλσλ θαη ε ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αιθννιηθή
δχκσζε δελ ππεξβαίλεη ηνπο 20 °C.
Δηδηθέο νηλνινγηθέο πξαθηηθέο
α) Γηα ηελ παξαγσγή εκίμεξσλ, εκίγιπθσλ θαη γιπθψλ νίλσλ επηηξέπεηαη ε
γιχθαλζε ησλ νίλσλ ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ( ΚΑΝ. 606/2009
Παξάξηεκα ΗΓ)
β)Ζ δηακφξθσζε ησλ πξεκλψλ αθνινπζεί ηηο ζπλήζεηο γηα ηελ πεξηνρή
θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο
ΟΡΙΟΘΔΣΗΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Ζ νξηνζεηεκέλε δψλε παξαγσγήο νίλσλ Π.Γ.Δ. Κνδάλεο θαζνξίζηεθε κε ηελ
Τπνπξγηθή Απφθαζε
αξηζ. 300443/5.6.2008 (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008). Ζ
νξηνζεηεκέλε πεξηνρή γηα ηελ παξαγσγή ησλ νίλσλ Π.Γ.Δ. Κνδάλεο πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν απφ 250 κέηξα
θαη άλσ.

ΜΔΓΙΣΗ ΑΠΟΓΟΗ (απνδφζεηο) αλά εθηάξην :

Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) πνπ επηηξέπεηαη αλέξρεηαη γηα ηηο εξπζξέο θαη
γηα ηηο ιεπθέο πνηθηιίεο ζε δψδεθα ρηιηάδεο (12,000) θηιά λσπά ζηαθχιηα.
Μέγηζηε απφδνζε ζε εθαηφιηηξα ηειηθνχ πξντφληνο αλά εθηάξην
Ζ κέγηζηε απφδνζε αλά εθηάξην (ha) αλέξρεηαη ζε 96 HL γηα ηνπο εξπζξνχο νίλνπο
θαη γηα ηνπο ιεπθνχο θαη εξπζξσπνχο νίλνπο ζε 90 HL ηειηθνχ πξντφληνο.

ΔΠΙΣΡΔΠΟΜΔΝΔ ΟΙΝΟΠΟΙΗΙΜΔ ΠΟΙΚΙΛΙΔ ΑΜΠΔΛΟΤ
Ο ιεπθφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Κνδάλεο παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Μαιαγνπδηά, Ρνδίηεο, Μπαηίθη, Πξηθλάδη, Chardonnay, Ugni
blanc, Ξπλφκαπξν θαη Gewurztraminer.
Ο εξπζξφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ. Κνδάλεο παξάγεηαη απφ
ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ
Μνζρφκαπξν, Λεκληφ, Ξηλφκαπξν, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cinsaut θαη Syrah.
Ο εξπζξσπφο (μεξφο, εκίμεξνο θαη εκίγιπθνο) νίλνο Π.Γ.Δ Κνδάλεο παξάγεηαη απφ
λσπά ζηαθχιηα ησλ πνηθηιηψλ Ρνδίηεο, Μνζρφκαπξν, Λεκληφ, Ξηλφκαπξν, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Cinsaut θαη Syrah.

ΓΔΜΟ ΜΔ ΣΗΝ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΔΡΙΟΥΗ
Λεπηνκέξεηεο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο
Α. Ιζηνξηθφο δεζκφο.
Ζ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο ήηαλ γλσζηή ακπεινπξγηθή πεξηνρή κε παξαγσγή πςειήο
πνηφηεηαο ακπεινπξγηθψλ πξντφλησλ, φπσο καξηπξνχλ δηάθνξεο ηζηνξηθέο πεγέο.
(ΔΣΒΑ 1992)
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
ην Λεμηθφλ Δγθπθινπαηδηθφλ, η.3, εθδ. Μπαξη θαη Υεξο, Ηαλνπάξηνο, 1892, ζην
ιήκκα «νίλνο» δηαβάδνπκε «…απφ ηα θξαζηά ηεο δνχιεο Διιάδνο νλνκαζηά είλαη
ηεο Νανχζεο, Γθνκέληδαο θαη ηαηίζηεο…».
Γηάθνξεο ηαμηδησηηθέο εληππψζεηο αιιά θαη ιανγξαθηθά θείκελα καξηπξνχλ ηφζν ηελ
ακπεινθαιιηέξγεηα φζν θαη ηε ζχλδεζε ηνπ θξαζηνχ σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο (Λανγξαθηθά
Δξάηπξαο, 1993- The wines of Greece, 1990).
Ζ εκθάληζε ηεο θπιινμήξαο αιιά θαη ε ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ κε άιιεο
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε γνχλα ζηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο, Γαιαηηλήο, Δξάηπξαο θαη
Πειεθάλνπ, ε δελδξνθαιιηέξγεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βειβελδνχ θιπ είραλ ζαλ
απνηέιεζκα λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά ε ακπεινθαιιηέξγεηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη
κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο ηάηηζηαο αλαθέξεηαη φηη θαιιηεξγνχληαλ γχξσ ζηα 15.000
ζηξέκκαηα ακπέιηα, ελψ ζήκεξα ε έθηαζε απηή έρεη πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξν απφ
2.000 ζηξέκκαηα.

ε νιφθιεξν ην λνκφ Κνδάλεο ην 1970 αλαθέξνληαλ σο θαιιηεξγνχκελα
πεξηζζφηεξα απφ 26.000 ζηξέκκαηα, ελψ ζήκεξα ν λνκφο εκθαλίδεηαη λα θαιιηεξγεί
γχξσ ζηα 12.000 ζηξέκκαηα.
Β. Πνιηηηζηηθφο, θνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο δεζκφο.
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. Γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη γεσγξαθηθή πξνέιεπζε.
ΣΟ ΔΓΑΦΟ
Αθνινπζεί
κία επηγξακκαηηθή
παξνπζίαζε
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ εδάθνπο ησλ επη κέξνπο πεξηνρψλ.

ησλ

θπξηφηεξσλ

ηάηηζηα
Ο θχξηνο φγθνο ηνπ ακπειψλα ηεο ηάηηζηαο εθηείλεηαη ζε δχν πεξηνρέο:
α. βφξεηα θαη λφηηα ηνπ νδηθνχ άμνλα Κνδάλεο-ηάηηζηαο (θπξίσο βφξεηα,
πεξηνρή Γεξβέλη) θαη
β. βφξεηα θαη λφηηα ηεο παιαηάο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο- Ησαλλίλσλ
(πεξηνρή Σζηάγθηλαο θαη Μεζνπνηάκνπ).
Α. Γεξβέλη
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εδαθνινγηθή κειέηε, ε πεξηνρή ηνπ Γεξβελίνπ είλαη
κία εληαία εδαθνινγηθά, πεξηνρή, κε εδάθε πξνεξρφκελα απφ ηελ απνζάζξσζε
αζβεζηνιίζνπ, πνπ είλαη φινο ν νξεηλφο φγθνο, βφξεηα ηεο πεξηνρήο.
Δκθαλίδεη αξθεηά ζεκαληηθή θιίζε θαη λφηηα έθζεζε πνπ βνεζάεη ζηελ
θαιχηεξε σξίκαλζε ησλ πνηθηιηψλ (κε εμαίξεζε ηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά
ηεο εζληθήο νδνχ Θεζζαινλίθεο Ησαλλίλσλ, πνπ έρεη βφξεηα έθζεζε).
ηελ πεξηνρή απηή έρνπλ δηαηεξεζεί νη παιηέο αλαβαζκίδεο, θαιιηεξγνχκελεο
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κε ακπέιηα παιηφηεξα, απφ ηα νπνία έλα ηκήκα ηνπο
παξέκεηλε έσο ζήκεξα, ελψ ππάξρνπλ θαη πνιινί αθαιιηέξγεηνη αγξνί, εμαηηίαο ηεο
δπζθνιίαο θαιιηέξγεηαο ησλ εδαθψλ απηψλ.
Λφγσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο ζηελ πεξηνρή
απηή, ηα εδάθε είλαη πνιχ θαιά θαηεξγαζκέλα (ζηξεκκαηηζκέλα), κέρξη βάζνπο
ζρεδφλ ελφο κέηξνπ, κε απνηέιεζκα λα δηαζέηνπλ κηα πνιχ θαιή δνκή. Πην
ζπγθεθξηκέλα ν ζηξεκκαηηζκφο δεκηνχξγεζε εδάθε ραιαξά, πνπ επλννχλ ηε
δηείζδπζε ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ακπέινπ, κε κεγάιε πδαηνηθαλφηεηα, κε
θαλνληθά θαηαλεκεκέλνπο ιίζνπο ζε φιν ην βάζνο ηνπ εδάθνπο θαη κε απμεκέλν
πνζνζηφ νξγαληθήο νπζίαο, ιφγσ ηεο θαιχηεξεο απνζχλζεζεο ησλ θπηηθψλ
ππνιεηκκάησλ.
Βέβαηα ε παξνπζία πνιιψλ ιίζσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ιφγσ ηεο
επηθαλεηαθήο δηάβξσζεο, θάλεη αξθεηά δχζθνιε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ εδάθνπο θαη
απαηηεί ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ θαζψο θαη ζεκαληηθή ρεηξσλαθηηθή εξγαζία. Απφ
ηελ άιιε φκσο ε παξνπζία ηνπο ζηελ επηθάλεηα πξστκίδεη ηελ παξαγσγή θαη
δηαηεξεί ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο.
Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε γνληκφηεηα ησλ εδαθψλ, ηα εδάθε ζην
Γεξβέλη είλαη κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, κε θαιή φκσο ζηξάγγηζε θαη
ιφγσ πξνεγνχκελεο επεμεξγαζίαο ραιαξά, κε θαιή δνκή θαη θαιή νξγαληθή νπζία.
Ωο εθ ηνχηνπ είλαη εδάθε πνπ εθνδηάδνπλ επαξθψο ηα θπηά κε ην αλαγθαίν γηα ηελ
αλάπηπμή ηνπο άδσην.

Δίλαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο αιθαιηθά, κε αξθεηφ, ιφγσ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο
αλζξαθηθφ αζβέζηην (10-70%, σο 17% ελεξγφ.
Ζ ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε
δηαζεζηκφηεηα ησλ καθξν- θαη κηθξνζξεπηηθψλ είλαη ζε πνιχ ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα,
ελψ ζε πςειά επίπεδα βξίζθεηαη ην ελαιιαθηηθφ αζβέζηην θαη ην ελαιιαθηηθφ
καγλήζην.
Όζνλ αθνξά ην θάιην, εκθαλίδεηαη ζε επάξθεηα, είλαη νξηαθφ ή ρακειφ,
αλάινγα κε ηελ ηνκή, ελψ ν θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά επίπεδα ζε φιε ηελ
πεξηνρή.
Αλαθνξηθά κε ηα ηρλνζηνηρεία δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή έιιεηςε ζε
θαλέλα απφ απηά, κε εμαίξεζε ην βφξην, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ρακειά γεληθά
επίπεδα.
Β. Πεξηνρή Μεζνπνηάκνπ-Σζηάγθηλαο
Β.1. Μεζνπφηακνο
Ζ πεξηνρή ηνπ Μεζνπνηάκνπ, πςφκεηξν 570-700 κ. εθηείλεηαη θάησ απφ ηελ
εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο-Ησαλλίλσλ. Δίλαη ειαθξά θπκαηνεηδήο, κε ραξαδξσηηθέο
δηαβξψζεηο θαη λφηηα έθζεζε.
Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο πξνέξρνληαη απφ ζθιεξνχο αζβεζηφιηζνπο, είλαη ζε
κεγάιν πνζνζηφ ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα απαζβεζησκέλα΄(Terra rosa), θπξίσο
βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο, ζθιεξά, θνιιψδε, ηχπνπ Alfisols, ρσξίο θαζφινπ ή κε
ειάρηζηνπο ιίζνπο ζηελ θαηαηνκή ηνπο. Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε ρακειά επίπεδα
θαη σο εθ ηνχηνπ θαη ην άδσην αλεπαξθέο.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε ςπρξά, πνπ ζπγθξαηνχλ πγξαζία θαη πνπ νςηκίδνπλ ηελ
παξαγσγή, φμηλα (Σ9 θαη Σ13) σο ειαθξά αιθαιηθά, ζρεδφλ ρσξίο θαζφινπ (Σ9, Σ10,
Σ13) ή κε ιίγν αλζξαθηθφ αζβέζηην (Σ11, Σ12).
Ο θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά σο νξηαθά επίπεδα ζε φιε ηελ πεξηνρή, ην
θάιην είλαη γεληθά επαξθέο φπσο θαη ηα ηρλνζηνηρεία κε εμαίξεζε ην βφξην ην νπνίν
είλαη γεληθά ζε ρακειά επίπεδα.
Β.2. Σζηάγθηλα
Πεξηνρή κε παιαηέο αλαβαζκίδεο, ε νπνία βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 570-700κ,
πάλσ απφ ηελ εζληθή νδφ Θεζζαινλίθεο-Ησαλλίλσλ. Έρεη λφηηα έθζεζε θαη είλαη
πξνζηαηεπκέλε απφ ηνλ νξεηλφ φγθν πνπ βξίζθεηαη βφξεηα θαη πνπ θάλεη
θαηαιιειφηεξεο ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα.
Πεξηιακβάλεη εδάθε κηθξνχ βάζνπο κεξηθψο ή νιηθψο απαζβεζησκέλα, κε
κεηξηθφ πιηθφ αζβεζηφιηζν απνζαζξσκέλν ή κε. Δίλαη κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο
ζχζηαζεο, κε ζεκαληηθή παξνπζία ιίζσλ πνπ επλνεί ηελ θαιή ζηξάγγηζή ηνπο.
Δίλαη αιθαιηθήο αληίδξαζεο, κε ηθαλνπνηεηηθή νξγαληθή νπζία, κε ιίγν σο
κέηξην αλζξαθηθφ αζβέζηην θαη ζρεηηθά θησρά ζε θάιην θαη θσζθφξν.
Σα ηρλνζηνηρεία βξίζθνληαη ζε επάξθεηα κε εμαίξεζε ην βφξην, ην νπνίν είλαη
ζε ρακειά επίπεδα.
Καινλέξη-Γαιαηηλή- Δξάηπξα- Πειεθάλνο
Α. Καινλέξη
Σα εδάθε φπνπ βξίζθνληαη θπξίσο νη ακπειψλεο ηνπ Καινλεξίνπ (αξηζηεξά
θαη δεμηά ηνπ δξφκνπ Καινλεξίνπ- Δξάηπξαο), πξνέξρνληαη απφ ζθιεξνχο
αζβεζηφιηζνπο.

Δίλαη επηθαλεηαθά (βάζνπο κηθξφηεξνπ ησλ 40cm), απαζβεζησκέλα θαη απηά
πνπ βξίζθνληαη αλαηνιηθά ηνπ δξφκνπ είλαη ξερά, κε κέζε σο βαξηά κεραληθή
ζχζηαζε θαη ιίγε νξγαληθή νπζία, ζην επηθαλεηαθφ θπξίσο ζηξψκα.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε νπδέηεξεο σο ειαθξά αιθαιηθήο αληίδξαζεο επηθαλεηαθά
θαη αιθαιηθήο ζην βάζνο.
Σν άδσην ηνπ εδάθνπο ζε φιεο ηηο ηνκέο, εθηφο απφ ηηο ππνεπηθαλεηαθέο, είλαη
κάιινλ ηθαλνπνηεηηθφ, ζε βάζνο φκσο κεγαιχηεξν ησλ 20 εθ. είλαη ρακειφ.
Σν θάιην είλαη ζε φιεο ηηο ηνκέο ζε επαξθή έσο πςειά επίπεδα, ελψ ν
θσζθφξνο βξίζθεηαη θπξίσο ζε ρακειά επίπεδα ζε φιεο ηηο ηνκέο, εθηφο απφ ηηο
επηθαλεηαθέο δηαζηξψζεηο ηεο Σ17 θαη Σ19.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επαξθή επίπεδα, ην καγγάλην είλαη επαξθέο, ν
ζίδεξνο είλαη νξηαθφο, ν ραιθφο ζε επάξθεηα θαη ην βφξην ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο είλαη νξηαθά επαξθέο.
Β. Έμνδνο Γαιαηηλήο
ηελ έμνδν ηεο Γαιαηηλήο, φπνπ ππάξρεη έλα κεγάιν αιινπβηαθφ ξηπίδην, ηα
εδάθε είλαη ξερά πάλσ ζε ζθιεξφ αζβεζηφιηζν πνπ απαληάηαη ζε βάζνο κηθξφηεξν
ησλ 40cm. Ο αζβεζηφιηζνο απηφο ιφγσ θαηαθεξκαηηζκνχ ηνπ, επηηξέπεη ηε δηείζδπζε
ησλ ξηδψλ ηεο ακπέινπ θαη ηελ εμάπισζή ηνπο ζε βαζχηεξα ζηξψκαηα.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε βαξηά, επηθαλεηαθά θαη κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο κεηά
ηα 20 cm, αιθαιηθά, κε ην αλζξαθηθφ αζβέζηην λα απμάλεη κε ην βάζνο.
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη θαιή επηθαλεηαθά θαη κεηψλεηαη ζεκαληηθά κεηά ηα
20cm βάζνο, φπσο θαη ην άδσην.
Απφ ηα καθξνζηνηρεία ν θσζθφξνο θαη ην θάιην είλαη ζε ρακειά επίπεδα, ελψ
ηα ππφινηπα καθξνζηνηρεία, φπσο θαη ηα ηρλνζηνηρεία βξίζθνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθά
επίπεδα.
Ζ δπηηθή έθζεζε ησλ εδαθψλ απηψλ ηα πξνζηαηεχεη απφ ηνπο ςπρξνχο
βφξεηνπο αλέκνπο.
Γ. Δξάηπξα
Οη ακπειψλεο ηεο πεξηνρήο απηήο βξίζθνληαη δπηηθά ηνπ δξφκνπ ΚαινλεξίνπΔξάηπξαο. Σα εδάθε ηεο πεξηνρήο βξίζθνληαη ζην κέζν ελφο κεγάινπ αιινπβηαθνχ
ξηπηδίνπ, είλαη κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο θαη βαζηά, απαζβεζησκέλα, ηεο
θαηεγνξίαο Alfisols, πνιχ φμηλα (Σ21) έσο νπδέηεξα (Σ20).
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ηθαλνπνηεηηθή επηθαλεηαθά θαη κεηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα.
Σν θάιην είλαη νξηαθφ σο επαξθέο θαη ν θσζθφξνο επηθαλεηαθά επαξθήο,
κεηψλεηαη φκσο κε ην βάζνο.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επαξθή έσο πςειά επίπεδα, ην καγγάλην είλαη ζε
πνιχ πςειά επίπεδα θαη πηζαλφλ λα παξνπζηαζηεί θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο, ν ζίδεξνο
θαη ν ραιθφο ζε πςειά επίπεδα, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπ βνξίνπ είλαη νξηαθή.

Γ. Πειεθάλνο
Οη ακπειψλεο ηνπ Πειεθάλνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν 700-770κ. θαη έρνπλ
λφηηα- λνηηναλαηνιηθή έθζεζε.
Σα εδάθε είλαη απαζβεζησκέλα, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο φμηλα, βαξηάο
κεραληθήο ζχζηαζεο θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Alfisols.
Πξφθεηηαη γηα φςηκα, ςπρξά εδάθε, κε πνιχ ρακειά πνζνζηά νξγαληθήο
νπζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ κε κε ηθαλνπνηεηηθφ έσο αλεπαξθέο άδσην.

Σν θάιην κέρξη ηα 70 εθ. είλαη επαξθέο έσο πςειφ ζε φιεο ηηο ηνκέο θαη ν
θσζθφξνο βξίζθεηαη θπξίσο ζε ρακειά επίπεδα, εθηφο απφ ηνπο επηθαλεηαθνχο
νξίδνληεο ηεο Σ23 θαη Σ24, πνπ είλαη ζε πςειά επίπεδα.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επάξθεηα, ην καγγάλην ζε πνιχ πςειά επίπεδα θαη
πηζαλφλ λα παξνπζηαζηεί θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο, ν ζίδεξνο θαη ν ραιθφο επίζεο ζε
πςειά επίπεδα, ελψ ην βφξην ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απφ νξηαθφ έσο
ρακειφ.
Κξφθνο-Κνδάλε-Αηαλή
Ζ πεξηνρή πεξηιακβάλεη εδάθε πνπ αλήθνπλ ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα
ηνπ Κξφθνπ, ηνπ Πξσηνρσξίνπ, ηεο Λεπθνπεγήο, ηεο Ρνδηαλήο, ηεο Αξγίινπ, ηεο
Κεξαζηάο θαη ηεο Αηαλήο.

Α. Κξφθνο
Ζ πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 535-620 κ, θαη έρεη έθζεζε λφηηα,
λνηηναλαηνιηθή.
Σα εδάθε είλαη ειαθξηάο σο κέζεο κεραληθήο ζχζηαζεο θαη αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ Inceptisols. Πξφθεηηαη γηα εδάθε αιθαιηθά, κε αξθεηφ αλζξαθηθφ
αζβέζηην, νιηθφ θαη ελεξγφ. Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηα
πξψηα 40-45cm θαη κεηψλεηαη πνιχ ζηε ζπλέρεηα.
Σν θάιην είλαη γεληθά αλεπαξθέο, φπσο θαη ν θσζθφξνο.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επαξθή επίπεδα φπσο θαη ην καγγάλην, ελψ ν
ζίδεξνο, ν ραιθφο θαη ην βφξην ζε νξηαθά έσο επαξθή επίπεδα.
Β. Λεπθνπεγή-Ρνδηαλή
Η πεξηνρή βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 660-720κ θαη δηαθξίλεηαη ζε δχν
ππνπεξηνρέο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η κία δπηηθά- βνξεηνδπηηθά θαη ε
άιιε λφηηα ηεο Λεπθνπεγήο.
Ζ δπηηθή – βνξεηνδπηηθή πεξηνρή απνηειείηαη απφ εδάθε απαζβεζησκέλα
κέρξη ηα 110 εθ. θαη κε pH γχξσ ζην 6,5. Πξφθεηηαη γηα εδάθε κε βαξηά κεραληθή
ζχζηαζε, πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Vertisols. Έρνπλ έθζεζε αλαηνιηθή,
λνηηναλαηνιηθή, κε θπκαηνεηδέο αλάγιπθν.
Όιεο νη άιιεο πεξηνρέο είλαη κέζεο έσο κέζεο-βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο θαη
αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ Inceptisols, κε κεγάιεο πνζφηεηεο αλζξαθηθνχ
αζβεζηίνπ φρη φκσο θαη κεγάιεο ελεξγνχ.
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε φιεο ηηο ηνκέο ηεο πεξηνρήο ζε ρακειά έσο πνιχ
ρακειά επίπεδα.
Σν άδσην ηνπ εδάθνπο ζε φιεο ηηο ηνκέο είλαη κε ηθαλνπνηεηηθφ έσο
αλεπαξθέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο πνπ δηαζέηνπλ.
Σν θάιην ζε φιεο ηηο ηνκέο είλαη επαξθέο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα ελψ ζηα
ππνεπηθαλεηαθαθά είλαη ρακειφ έσο νξηαθφ ζε φιεο ηηο ηνκέο εθηφο απφ ηελ δπηηθή –
βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία είλαη απφ πςειφ έσο πνιχ πςειφ.

Ο θσζθφξνο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα είλαη ρακειφο έσο νξηαθφο ζε φιεο
ηηο ηνκέο, εθηφο απφ ηελ δπηηθή – βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζηνλ επηθαλεηαθφ
νξίδνληα είλαη πνιχ πςειφο.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επαξθή επίπεδα, ην καγγάλην γεληθά ζε επαξθή έσο
νξηαθά επίπεδα, εθηφο απφ ηελ δπηηθή – βνξεηνδπηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία ζηνλ
επηθαλεηαθφ νξίδνληα είλαη πνιχ πςειφ θαη εκθαλίδεηαη ν θίλδπλνο ηνμηθφηεηαο, ν
ζίδεξνο θαη ν ραιθφο ζε επαξθή επίπεδα θαη ην βφξην ζε νξηαθά έσο επαξθή
επίπεδα.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηεο Λεπθνπεγήο
εκθαλίδεη, κεηά ην βάζνο ησλ 45cm, πνιχ ςειή ππεδάθηα ζηάζκε λεξνχ, θάηη πνπ ζα
πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηεο σο ακπεινπξγηθή πεξηνρή .
Γ. Αηαλή
Σν πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο είλαη 450-550 κ.
Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη βφξεηα- βνξεηνδπηηθά ηεο Κνηλφηεηαο ηεο Αηαλήο
ζε πιαγηά βνξεηναλαηνιηθήο έθζεζεο, κε θπκαηνεηδέο αλάγιπθν.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε κέζεο σο βαξηάο κεραληθήο ζχζηαζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ Inceptisols.
Όιεο νη ηνκέο πεξηέρνπλ κέηξηεο έσο κεγάιεο πνζφηεηεο ηζνδχλακνπ θαη
ελεξγνχ αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ.
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά κεηά ηα 25 εθ., ελψ ην
άδσην ηνπ εδάθνπο ζε φιεο ηηο ηνκέο είλαη κε ηθαλνπνηεηηθφ έσο αλεπαξθέο (εθηφο
απφ ηνλ θαιιηεξγνχκελν νξίδνληα) ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο
νπζίαο πνπ δηαζέηνπλ.
Σν θάιην είλαη ρακειφ ζε φιεο ηηο ηνκέο, φπσο θαη ν θσζθφξνο.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε νξηαθά έσο ρακειά επίπεδα, ην καγγάλην γεληθά ζε
επαξθή επίπεδα, ν ζίδεξνο ζε ρακειά έσο νξηαθά επίπεδα, ν ραιθφο ζε νξηαθά έσο
επαξθή επίπεδα θαη ην βφξην ζε επαξθή επίπεδα.
Μεζζηαλή, Ρνδίηεο
Ζ πεξηνρή κειέηεο βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 350-400 κ, βφξεηα ηνπ θνηλνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο ηεο Μεζηαλήο θαη ηνπ Ρνδίηε, ζε πιαγηά λφηηαο, λνηηναλαηνιηθήο
έθζεζεο.
Πξφθεηηαη γηα εδάθε κε κέζε κεραληθή ζχζηαζε, αιθαιηθά πνπ αλήθνπλ ζηελ
θαηεγνξία ησλ Inceptisols.
Όιεο νη ηνκέο πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηζνδχλακνπ θαη ελεξγνχ
αλζξαθηθνχ αζβεζηίνπ.
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά θπξίσο κεηά ηνλ
θαιιηεξγνχκελν νξίδνληα. Σν άδσην ηνπ εδάθνπο ζε φιεο ηηο ηνκέο είλαη κε
ηθαλνπνηεηηθφ έσο αλεπαξθέο ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο
πνπ δηαζέηνπλ.
Σν θάιην βξίζθεηαη ζε νξηαθά έσο ρακειά επίπεδα, φπσο θαη ν θσζθφξνο.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε επαξθή επίπεδα, ην καγγάλην ζε ρακειά επίπεδα,
φπσο θαη ν ζίδεξνο, ν ραιθφο ζε νξηαθά, εθηφο απφ ηηο επηθαλεηαθέο δηαζηξψζεηο
ησλ ηνκψλ Σ26 θαη Σ27 πνπ είλαη ζε πςειά επίπεδα θαη ην βφξην ζε νξηαθά έσο
επαξθή επίπεδα.
Βειβεληφ

Ζ πεξηνρή κειέηεο 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 ησλ Inceptisols.
Ζ νξγαληθή νπζία είλαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά θαη ην άδσην, είλαη κε
ηθαλνπνηεηηθφ έσο αλεπαξθέο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνζηνχ ηεο νξγαληθήο νπζίαο
πνπ δηαζέηνπλ.
Σν θάιην βξίζθεηαη νξηαθά έσο επαξθή επίπεδα ζε φιεο ηηο ηνκέο, ελψ ν
θσζθφξνο βξίζθεηαη ζε ρακειά έσο νξηαθά επίπεδα.
Ο ςεπδάξγπξνο είλαη ζε νξηαθά επίπεδα, ην καγγάλην γεληθά ζε επαξθή
επίπεδα, ν ζίδεξνο ζε επαξθή έσο νξηαθά επίπεδα, ν ραιθφο επαξθήο, εθηφο απφ
ηηο ππνεπηθαλεηαθέο δηαζηξψζεηο πνπ είλαη ζε ρακειά επίπεδα θαη ην βφξην (Β) ζε
νξηαθά έσο επαξθή επίπεδα.

ΚΛΙΜΑ
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται τα κλιματικά δεδομένα που
αφορούν τη μέση μηνιαία, τη μέση μεγίστη και τη μέση ελαχίστη θερμοκρασία
των περιοχών μελέτης.
Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από τα μετεωρολογικά στοιχεία που
διαθέτει η Ε.Μ.Υ. για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης (1955-1997) και τα
μετεωρολογικά δεδομένα του δασικού σταθμού Βελβεντού (1984-2000), ενώ
αυτά που αφορούν την περιοχή της Σιάτιστας προέκυψαν προσεγγιστικά με
βάση τις υψομετρικές διαφορές των υπό μελέτη περιοχών.

ζερκοθραζία (o C)

Δηάγρακκα 1: Μέζε κεληαία ζερκοθραζία, κέζε κεγίζηε,
κέζε ειατίζηε ζηελ Κόδάλε
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Δηάγρακκα 2: Μέζε κεληαία ζερκοθραζία, κέζε
κεγίζηε, κέζε ειατίζηε ζηο Βειβελδό
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Δηάγρακκα 3:κέζε ζερκοθραζία ζηελ Κοδάλε, ηο Βειβεληό θαη ηε
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Με βάση τις ανάγκες της αμπέλου σε κάθε βλαστικό, όπως
προαναφέρθηκαν και τα διαγράμματα που αφορούν τη θερμοκρασία στις υπό
μελέτη περιοχές, γίνεται κατανοητό ότι:
Κάποιες χρονιές εμφανίζονται ανοιξιάτικοι παγετοί, που καταστρέφουν
σημαντικό μέρος των οφθαλμών της αμπέλου και μειώνουν σημαντικά την
παραγωγή, κάτι όμως που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επιλογή ποικιλιών
όψιμης έκπτυξης και με το κατάλληλο σύστημα μόρφωσης.
Σπάνια παρατηρούνται ζημιές από τις χαμηλές θερμοκρασίες του
χειμώνα (όπως η χρονιά του 2002) και πλήττουν κυρίως φυτά που δεν
διαθέτουν σημαντικές αποθησαυριστικές ουσίες, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί
υπόψη στο σύστημα διαμόρφωσης των φυτών.
Παρατηρώντας το διάγραμμα 3 της μέσης θερμοκρασίας του αέρα στην
Κοζάνη, το Βελβεντό και τη Σιάτιστα, παρατηρούμε ότι η θερμοκρασία τον
Αύγουστο και το Σεπτέμβρη, είναι στο επίπεδο των 19-20ο C, που ενδείκνυται
για την καλλιέργεια ερυθρών ποικιλιών, ενώ είναι ελαφρώς χαμηλότερη κυρίως
το Σεπτέμβρη στη Σιάτιστα, κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή
των ποικιλιών και των τύπων των παραγόμενων οίνων.

Δπίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
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

Δπίδξαζε ηεο βξνρφπησζεο-πγξαζίαο
ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ε κέζε κεληαία πγξαζία θαη ε
κέζε κεληαία βξνρφπησζε ζηελ Κνδάλε θαη ην Βειβεληφ.

Δηάγρακκα 4: Μέζε κεληαία σγραζία %
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Δηάγρακκα 5: Μέζε κεληαία Βροτόπηωζε
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Γηα ηελ δπλαηφηεηα θαιιηέξγεηαο ηεο ακπέινπ ζε κία πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη ν
πδξνζεξκηθφο 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 ππφ κειέηε 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..
Δπίδξαζε ηνπ αλέκνπ
Οη άλεκνη πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο είλαη βφξεηνη ελψ ζηελ πεξηνρή
ηνπ Βειβεληνχ αλαηνιηθνί σο βνξεηναλαηνιηθνί, δελ θαίλεηαη φκσο λα κπνξνχλ λα
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.
πκπεξάζκαηα
Ζ 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. (Degre-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 δψλε 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.
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 δψλε 2:
Εψλε 3 (θαηά Winkler) θαη δψλε 3 (εχθξαηε δεζηή θαηά Huglin). ηε δψλε απηή
αλήθνπλ νη πεξηνρέο ηεο Κνδάλεο, ηνπ Κξφθνπ, ηνπ Βειβεληνχ, 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.).

Λεπηνκέξεηεο ηνπ πξντφληνο
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. Κνδάλε.
Αηηηψδεο αιιειεπίδξαζε
Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ νίλσλ ΠΓΔ Κνδάλε 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. 300443/5.6.2008
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνδάλεο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
- 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
«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/28.6.2005)
- Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε αξηζ.336927/10.3.1999 «Καζνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ
ρξήζεο ηεο έλδεημεο «φλνκα ακπεινπξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ή νκάδαο

ακπεινπξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ»ζηηο
420/Β/20.4.1999)

εηηθέηεο

ησλ

Διιεληθψλ

νίλσλ»(ΦΔΚ

Παξέθθιηζε απφ ηελ παξαγσγή 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.»
Πξφζζεηεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζήκαλζε ησλ νίλσλ
Α) Δλδείμεηο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο κεζφδνπο παξαγσγήο
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.) Κνδάλε 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 gris, ΚΟΚΚΗΝΔΛΗ / kokineli, ΟΗΝΟ ΛΟΦΩΝ / Vin de
collines, ΟΗΝΟ ΠΛΑΓΗΩΝ / Vin de coteaux, ΟΡΔΗΝΟΗ ΑΜΠΔΛΩΝΔ Ή ΑΠΟ
ΟΡΔΗΝΑ ΚΡΑΑΜΠΔΛΑ / Vin de vignobles Montageux . , ΑΠΟ ΑΜΠΔΛΩΝΑ(Δ) Δ
ΠΔΕΟΤΛΔ / Vin de vignoble(s) en terrasses.

ΔΛΔΓΥΟΙ
1.Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζεη ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο:
- 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. 300443/5.6.2008
«Καζνξηζκφο Πξνυπνζέζεσλ
ρξεζηκνπνίεζεο ηεο έλδεημεο Σνπηθφο νίλνο Κνδάλεο σο πεξηγξαθηθνχ ζηνηρείνπ
νίλνπ» (ΦΔΚ 1086/B/11.6.2008).
- 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 ΚΟ, 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.

