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Eισαγωγή
Είναι γεγονός ότι, µετά την ένταξη της Κυπριακής Δηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ο αγροτικός (αµπελουργικός) µας κόσµος έχει υποστεί τις πρώτες αρνητικές και
αναµενόµενες, κατά κύριο λόγο, επιπτώσεις από την εφαρµογή της Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (Κ.Α.Π). Εντούτοις, πολυάριθµα είναι τα οφέλη και οι δυνητικές ευκαιρίες που
παρουσιάζονται για την αειφόρο ανάπτυξη της γεωργίας µας και ιδιαίτερα του αµπελοοινικού τοµέα.
Η έκδοση αυτή, που ετοιµάστηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράµµατος του
Τµήµατος Γεωργίας, δίνει τη δυνατότητα στον ενδιαφερόµενο αµπελουργό να πάρει αρκετές
βασικές τεχνικές πληροφορίες αναφορικά µε τη δηµιουργία και διαχείριση ενός οινοποιήσιµου
ή επιτραπέζιου αµπελώνα, µε σκοπό την παραγωγή σταφυλιών ποιότητας, που πρέπει να είναι
ο στόχος όλων των ενεργειών µας.

Μια νέα εποχή για τον αµπελοοινικό τοµέα της Κύπρου
Με την εφαρµογή του Κανονισµού 1493/1999, για την Κοινή Οργάνωση της
Αµπελοοινικής Αγοράς, µεταξύ άλλων, 15,000 δεκάρια αµπελώνων ποικιλίας Ντόπιο
Μαύρο, 3,000 δεκάρια Σουλτανίνας, 518 δεκάρια Palomino και 100 δεκάρια Plant X, οδηγούνται προς οριστική εγκατάλειψη (Μέτρο Σ.Α.Π 1α) έναντι κοινοτικής οικονοµικής χορηγίας. Το Μέτρο αυτό εφαρµόζεται σε όλες εκείνες τις αµπελουργικές περιοχές όπου η
µαζική παραγωγή δεν είναι προσαρµοσµένη στη ζήτηση που υπάρχει από τα οινοποιεία.
Την ίδια ώρα, για το έτος 2005, 1,960 δεκάρια που βρίσκονται στις 4 καθορισµένες περιοχές της Δηµοκρατίας (Λαόνα Ακάµα, Βουνί της Παναγιάς – Αµπελίτης, Κρασοχώρια
Λεµεσού, Πιτσιλιά) προχωρούν σε ποικιλιακές αναδιαρθρώσεις (Μέτρο Σ.Α.Π 1β) µε
στόχο την παραγωγή οίνων ποιότητας µε ελεγχόµενη ονοµασία προέλευσης.
Παράλληλα, µε την εφαρµογή των διαφόρων Μέτρων / Καθεστώτων στήριξης του
Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006, δίνεται η ευκαιρία στους αµπελουργούς των
επιτραπέζιων ποικιλιών να προχωρήσουν, µε τη σειρά τους, σε αναδιάρθρωση και προσαρµογή της παραγωγής στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην ανοικτή και απαιτητική αγορά.
Αυτό που είναι σηµαντικό να τονιστεί είναι το γεγονός ότι οι αµπελουργοί µας αποτελούν, κυρίως, τη βάση, όπου θα στηριχθεί η νέα προσπάθεια για την ανασυγκρότηση και
ανάπτυξη της κυπριακής αµπελουργίας. Απαιτείται άµεση αλλαγή νοοτροπίας, δηµιουργία ποιοτικής φιλοσοφίας, κτήση επαγγελµατισµού και ιδιαίτερα η κατανόηση του γεγονότος ότι το οινοποιήσιµο/επιτραπέζιο αµπέλι είναι ένα ιδιαίτερο φυτό, χωρίς έντονες,
αλλά συγκεκριµένες διατροφικές ανάγκες και ορθολογιστική µεταχείριση ώστε να
παραγάγει σταφύλια ποιότητας.
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Τι προσέχουµε για τη δηµιουργία αµπελώνα ποιότητας
Είναι γεγονός ότι η Κύπρος έχει µια ιστορική και πανάρχαια παράδοση στην αµπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνων, που φτάνει µέχρι τα οµηρικά χρόνια. Σε µια συνεχώς
εξελισσόµενη και απαιτητική αγορά καταναλωτών νωπών σταφυλιών ή οίνων, δεν αρκεί
η παράδοση. Η παράδοση και η παλιά φήµη είναι ισχυρά θεµέλια και έµπνευση, πάνω
στα οποία θα πρέπει να δηµιουργήσουµε ξανά και εξυπαρχής τη νέα φήµη των αµπελοοινικών µας προϊόντων µε τους νέους κανόνες παραγωγής, της νέας τεχνογνωσίας, της
τεχνολογίας και εµπορίας.
Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι συγκεκριµένες και βασίζονται στα πιο κάτω:
• Εξασφάλιση άδειας φύτευσης
Η φύτευση οινοποιήσιµων αµπελιών ελέγχεται και ρυθµίζεται από την Κοινή Οργάνωση
Αγοράς (Κ.Ο.Α) του αµπελοοινικού τοµέα, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (Ε.Κ) 1493/1999.
Αρµόδια Αρχή για τη διαχείριση του δυναµικού παραγωγής οινοποιήσιµων αµπελιών,
αδειών φύτευσης κτλ., είναι το Συµβούλιο Αµπελοοινικών Προϊόντων (Σ.Α.Π).
Αναφορικά µε την εκρίζωση, φύτευση ή αναδιάρθρωση των επιτραπέζιων ποικιλιών αµπελιού, δεν απαιτείται πλέον άδεια φύτευσης, αφού δεν υπάρχει Κ.Ο.Α επιτραπέζιων σταφυλιών, ο αµπελουργός όµως διατηρεί την υποχρέωση δήλωσης / καταγραφής της φυτείας στο Μητρώο Επιτραπέζιων Ποικιλιών Σταφυλιού. Αρµόδια Αρχή για τη διαχείριση του
σχετικού Μητρώου είναι ο Κλάδος Αµπελουργίας – Οινολογίας του Τµήµατος Γεωργίας.
• Ορθή επιλογή τεµαχίου
Οι περισσότερες εδαφοκλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στις αµπελουργικές µας
κοινότητες, µε κύρια χαρακτηριστικά το ορεινό ανάγλυφο, τις µεγάλες κλίσεις και τα
αβαθή/άνυδρα εδάφη, αποτελούν σοβαρές προϋποθέσεις για παραγωγή οίνων ποιότητας από ποικιλίες που έχουν δυναµικό ποιότητας. Ιδιαίτερα, πρέπει να αναφέρουµε τις
4 καθορισµένες πλέον (µε διατάγµατα του Σ.Α.Π) περιοχές ποιότητας της Δηµοκρατίας
(Λαόνα Ακάµα, Βουνί της Παναγιάς – Αµπελίτης, Κρασοχώρια Λεµεσού, Πιτσιλιά), ως
ευρύτερες οριοθετηµένες περιοχές, αλλά και τη συγκεκριµένη τοποθεσία της κοινότητας (ύπαρξη οικοσυστήµατος “terroir” και µικροκλίµατος). Σηµαντικός παράγοντας ποιότητας είναι και ο προσανατολισµός του ίδιου του τεµαχίου σε σχέση µε την κατεύθυνση και κίνηση του ήλιου (το µεσηµέρι είναι η πιο ζεστή ώρα του κυπριακού ήλιου και η
ακτινοβολία πρέπει να είναι κατά µήκος και κάθετη των γραµµών).
Οι επιτραπέζιες φυτείες αµπελιών µπορούν να δηµιουργηθούν στις πρώιµες (παράλια),
µεσοπρώιµες (ηµιορεινά) και όψιµες (ορεινά) περιοχές της Κύπρου σε σχέση πάντοτε µε
την ορθή επιλογή της ποικιλίας, τον τρόπο υποστύλωσης, την ορθή χρήση της γης και
του νερού κτλ.
• Περίοδος αγρανάπαυσης
Η υποχρεωτική αγρανάπαυση δύο φυτευτικές περιόδους, κρίνεται αναγκαία τόσο από
παθολογική άποψη (καταπολέµηση νηµατωδών, ασθενειών και εχθρών) όσο και από
θρεπτική σκοπιά (βασική λίπανση κατόπιν χηµικής ανάλυσης του εδάφους, προσθήκη
οργανικής ουσίας κτλ.). Επίσης, δίνεται η ευκαιρία τόσο για την αναδιοργάνωση και λειτουργία των µικροοργανισµών του εδάφους (διαδικασία χουµοποίησης) όσο και για την
αποκατάσταση των εδαφικών οριζόντων, ιδιαίτερα µετά από επίµονη βαθιά καλλιέργεια
και τυχόν δηµιουργία νέων αναβαθµίδων.
• Επιλογή οινοποιήσιµης/επιτραπέζιας ποικιλίας και εξασφάλιση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού
Για µια πετυχηµένη φυτεία, οι ενδιαφερόµενοι αµπελουργοί µπορούν να εξασφαλίσουν
πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό (µοσχεύµατα ή ένριζα φυτά), απαλλαγµένα
2

ιώσεων, από τη Γεωργική Έπαυλη Αχέλειας. Η ορθή επιλογή της ποικιλίας βασίζεται σε
νοµοθετικά κριτήρια (Διατάγµατα Σ.Α.Π για τους επιτραπέζιους Οίνους µε Γεωγραφική
Ένδειξη και τους Οίνους Ελεγχόµενης Ονοµασίας Προέλευσης), σε ποιοτικά κριτήρια
(οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού ή των οίνων που προκύπτουν αλλά κυρίως
πλέον σε εµπορικά κριτήρια (συµφωνίες των αµπελουργών µε τα οινοποιεία, µε χονδρέµπορους και υπεραγορές για τα επιτραπέζια σταφύλια, παραγωγή προσαρµοσµένη στη
ζήτηση κτλ).
Ειδικότερα, οι επιλεγόµενες επιτραπέζιες ποικιλίες πρέπει να έχουν µεγαλύτερη εµπορική αξία και να µπορούν να καλύψουν για όσο το δυνατό µεγαλύτερη χρονική περίοδο,
τόσο τις εξαγωγές όσο και την ντόπια αγορά. Μόνο µε αυτό τον τρόπο είναι δυνατό να
αποτραπούν ή να περιοριστούν στο ελάχιστο οι εισαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών οι
οποίες, µετά τη φιλελευθεροποίηση του εµπορίου, έχουν αρχίσει να κατακλύζουν την
κυπριακή αγορά.
• Καλλιεργητικές φροντίδες και πρακτικές
Αυτές καθορίζουν, κατά κύριο λόγο, το µέγεθος και την ποιότητα της παραγωγής.
Ιδιαίτερα τονίζουµε τις ορθές αποστάσεις φύτευσης, του τύπου 2 µέτρα µεταξύ φυτών
και 3 µέτρα µεταξύ γραµµών, αφού η µεγάλη πυκνότητα φυτών δηµιουργεί καλύτερες
προϋποθέσεις για προστασία από τη διάβρωση στα επικλινή εδάφη και αξιοποίηση του
εδάφους. Στις επιτραπέζιες ζωηρές ποικιλίες, οι αποστάσεις που συστήνονται είναι 3,5
µέτρα µεταξύ των γραµµών, ενώ για φτωχά εδάφη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µικρότερες αποστάσεις µεταξύ των φυτών π.χ 2 µέτρα.
Ο τύπος κλαδέµατος και το σύστηµα υποστύλωσης είναι καφαλαιώδους σηµασίας. Για
τις κυπριακές παραδοσιακές οινοποιήσιµες ποικιλίες και τις επιτραπέζιες ποικιλίες που
καρποφορούν βαριά, συστήνεται το βραχύ κλάδεµα στους δύο οφθαλµούς καρποφόρο
χωρίς αντικαταστάτη σε κυπελλοειδή γραµµικό σχηµατισµό (µε η χωρίς υποστύλωση),
ενώ για τις ποιοτικές, εισαγόµενες ποικιλίες (Cabernet sauvignon, Merlot, Shiraz,
Chardonnay κτλ.) σχηµατισµός σε γραµµικά συστήµατα τύπου “Guyot”, µε 8 οφθαλµούς
ετήσιο καρποφόρο και αντικαταστάτη 2 οφθαλµών, ή αµφίπλευρο κορδόνι τύπου “Royat”
µε 6 καρποφόρους 2 οφθαλµών χωρίς αντικαταστάτη, αποτελούν άρτιες επιλογές.

Κλάδεµα σχηµατισµού αµφίπλευρου κορδονιού “Γκιγιό”

Όσον αφορά το βέρικο και τις ξηρικές σουλτανίνες, εφαρµόζουµε µικτό κλάδεµα µε
καρποφόρο 4-6 οφθαλµών και αντικαταστάτη 2 οφθαλµών. Μακρύ κλάδεµα πρέπει να
εφαρµόζεται στις αρδευόµενες σουλτανίνες µε καρποφόρο 7-10 οφθαλµών µαζί µε
αντικαταστάτη 2 οφθαλµών. Η λευκή υποσχόµενη επιτραπέζια ποικιλία σουπίριορ
παρουσιάζει τα καλύτερα ποιοτικώς σταφύλια µεταξύ 5ου–12ου οφθαλµού του καρποφόρου γι’ αυτό συστήνεται να κλαδεύεται στους 12-14 οφθαλµούς µε αντικαταστάτη 35 οφθαλµών.
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Τα πιο ενδεδειγµένα συστήµατα υποστύλωσης των επιτραπέζιων ποικιλιών αµπελιών είναι το αµφίπλευρο κορδόνι σε
γραµµικό σχηµατισµό, το αµφίπλευρο κορδόνι υποστηριγµένο πάνω σε µεταλλικούς στύλους σχήµατος “Y” και η
κρεβατίνα.
• Λίπανση του αµπελιού
Το αµπέλι είναι ένα φυτό χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις.
Προσαρµόζεται πολύ καλά σε ένα ευρύ φάσµα εδαφών,
έχοντας περιορισµένες διατροφικές ανεπάρκειες (τροφοπεYπερυψωµένο σύστηµα
νίες), σε αντίθεση µε πολλά άλλα οπωροκηπευτικά. Η πλειδιαµόρφωσης σχήµατος «Y»
οψηφία των αµπελουργών φαίνεται ότι ενδιαφέρεται
κυρίως για τις ανάγκες του φυτού σε άζωτο. Εντούτοις, άλλες τροφοπενίες ή και υπερτροφίες είναι πιθανές, σε µικρότερο ίσως βαθµό, µπορούν όµως να επηρεάσουν την
ποσότητα αλλά κυρίως την ποιότητα της παραγωγής.
Δεκαέξι στοιχεία είναι αναγκαία για την οµαλή ανάπτυξη του αµπελιού: άνθρακας,
υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, φωσφόρος, κάλιο, ασβέστιο, µαγνήσιο, θείο, ψευδάργυρος,
βόριο, σίδηρος, µαγκάνιο, χαλκός, µόλυβδος και χλώριο. Το φυτό προµηθεύεται τα τρία
πρώτα στοιχεία από τον αέρα και το νερό. Τα υπόλοιπα προέρχονται από το έδαφος και
απορροφούνται από το ριζικό σύστηµα. Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, είναι σηµαντικό να
τονίσουµε ότι οι αµπελουργοί πρέπει να προβαίνουν σε ορθολογιστικές λιπάνσεις κατόπιν χηµικής ανάλυσης (εδάφους και µίσχων) και σύµφωνα µε τον Κώδικα Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής, αναφορικά µε τη χρήση των λιπασµάτων. Η χρήση αζωτούχων
λιπασµάτων πρέπει να γίνεται ιδιαίτερα στα αρχικά στάδια της φυτείας, ενώ αργότερα
πρέπει να τίθεται στο περιθώριο, λαµβάνοντας υπόψη τις ζηµιογόνες συνέπειες που
έχουν οι νιτρώδης ουσίες για τον άνθρωπο (αµπελουργό, καταναλωτή) και το περιβάλλον. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνούµε ότι οι οίνοι που προκύπτουν από τρύγους που έχουν
ψηλές περιεκτικότητες σε άζωτο παρουσιάζονται “επίπεδοι”, “κοινοί” και χωρίς “πολυπλοκότητα”, δηλαδή µε µειωµένη ποιότητα, ενώ τα επιτραπέζια σταφύλια, όταν έχουν
υπολείµµατα λιπαντικών ουσιών, κινδυνεύουν να αµαυρώσουν το όνοµα της Κύπρου
κατά τις εξαγωγές τους στο εξωτερικό.
• Yδατικό δυναµικό
Το νερό παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο για τις στοιχειώδεις φυσιολογικές λειτουργίες,
τη µακροβιότητα του φυτού όσο και για την επιτυχία της ετήσιας εσοδείας, ιδιαίτερα για
τις επιτραπέζιες ποικιλίες. Η πρόσθετη άρδευση από ποτάµια ή από άλλες πηγές, κατά
τους χειµερινούς µήνες και τους πρώτους µήνες της άνοιξης, είναι εχέγγυο για την
οµαλή ωρίµανση, καθώς και για την επιτυχία της επόµενης παραγωγής.
Εντούτοις, πρέπει να τονίσουµε τη διαχρονική και αδικαιολόγητη στάση κάποιων αµπελουργών οινοποιήσιµων ποικιλιών, να κάνουν αλόγιστη χρήση νερού κατά την περίοδο
της ωρίµασης του σταφυλιού για σκοπούς αύξησης του βάρους των ρωγών, µε ταυτόχρονη όµως µείωση της ποιότητας, τόσο του νωπού καρπού όσο και του οίνου που προκύπτει (αραίωση των οργανικών οξέων, αρωµάτων, χρωστικών κτλ).
• Φυτοπροστασία
Η ορθολογιστική χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας, ενάντια στους εχθρούς και τις
ασθένειες του αµπελιού και το θέµα της καταπολέµησης των υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων βρίσκεται πάντοτε στο προσκήνιο. Αναµφίβολα, ένας από τους πυλώνες που στηρίζεται το λεγόµενο “Ευρωπαϊκό Μοντέλο” για τη γεωργία είναι και η παραγωγή ασφαλών και υγιεινών γεωργικών προϊόντων αφού οι Ευρωπαίοι και όχι µόνο, καταναλωτές
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέµα αυτό.
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Επ ι π λ έ ο ν, τυχόν υπερβολική παρουσία τέτοιων ουσιών προκαλεί προβλήµατα στο µεταβολισµό των σακχαροµυκήτων του γλεύκους (µούστου) µε αποτέλεσµα οι οινοποιοί να
έχουν προβλήµατα, µε πρόωρο σταµάτηµα των ζυµώσεων και εξάπλωση ασθενειών
στους νέους οίνους και αρνητικό επηρεασµό της ποιότητας. Εποµένως, οι αµπελουργοί
και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να τηρούν πλήρως τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Π ρ α κ τ ι κ ή ς.
Αναµφίβολα, η εφαρµογή του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (Σ.Α.Α) 2004-2006, και
αργότερα του νέου Σ.Α.Α 2007-2013 αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την αξιοποίηση από τους αµπελουργούς, αφού αρκετά Μέτρα / Καθεστώτα που περιλαµβάνει (π.χ
η φύτευση παραδοσιακών ποιοτικών ποικιλιών, οι γενικές επενδύσεις σε κτίρια ή εξοπλισµό, οι εξισωτικές πληρωµές για κατοίκους των µειονεκτικών περιοχών, η στήριξη για
αναδιάρθρωση και µετατροπή αµπελώνων µε επιτραπέζιες ποικιλίες κτλ) δίνουν ευκαταφρόνητη οικονοµική ενίσχυση. H ενίσχυση αυτή θα τους βοηθήσει να προσαρµοστούν
στις νέες πραγµατικότητες που επικρατούν µετά την ένταξη µας στην Ε.Ε, αλλά κυρίως
θα τους οδηγήσει προς την εµπέδωση νοοτροπίας και φιλοσοφίας για παραγωγή κρασιών ποιότητας.
❖ ❖ ❖ ❖ ❖

ΘOYKHΣ ΓEΩPΓIOY
Λειτουργός Γεωργίας
Oινολόγος/Aµπελολόγος
Kλάδου Aµπελουργίας - Oινολογίας

Eπιµέλεια Έκδοσης
Tοµέας Δηµοσιότητας
Kλάδου Γεωργικών Eφαρµογών
και Δηµοσιότητας
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