
Καλλιεργητικζσ φροντίδεσ και πρακτικζσ ςτο αμπζλι 

 

Το αμπζλι αποτελεί αναμφίβολα τθν πιο ιςτορικι καλλιζργεια ςτθν Κφπρο. Η καλλιζργεια του αμπελιοφ 

ςτθν Κφπρο είναι ζνα τόςο αρχαία όςο είναι αρχαία τα βαςίλεια τθσ Αμακοφντασ και του Κουρίου .  Είναι 

πολφ γνωςτό και επιβεβαιωμζνο από διάφορεσ ιςτορικζσ αναφορζσ, ότι θ Κφπροσ παράγει κραςί για 

περιςςότερο από 4.000 χρόνια. 

Οι  Καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ και πρακτικζσ  κακορίηουν, κατά κφριο λόγο, το µζγεκοσ και τθν ποιότθτα 

τθσ παραγωγισ. Ιδιαίτερα τονίηουµε τισ ορκζσ αποςτάςεισ φφτευςθσ, του τφπου 2 µζτρα µεταξφ φυτϊν 

και 3 µζτρα µεταξφ γρα µ µ ϊν, αφοφ θ µεγάλθ πυκνότθτα φυτϊν δθµιουργεί καλφτερεσ προχποκζςεισ 

για προςταςία από τθ διάβρωςθ ςτα επικλινι εδάφθ και αξιοποίθςθ του εδάφουσ. Στισ επιτραπζηιεσ 

ηωθρζσ ποικιλίεσ, οι αποςτάςεισ που ςυςτινονται είναι 3,5 µζτρα µεταξφ των γρα µ µ ϊν, ενϊ για φτωχά 

εδάφθ µποροφν να χρθςιµοποιθκοφν µικρό- τερεσ αποςτάςεισ µεταξφ των φυτϊν π.χ 2 µζτρα.  

Ο τφποσ κλαδζµατοσ και το ςφςτθµα υποςτφλωςθσ είναι καφαλαιϊδουσ ςθµαςίασ. Για τισ κυπριακζσ 

παραδοςιακζσ οινοποιιςιµεσ ποικιλίεσ και τισ επιτραπζηιεσ ποικιλίεσ που καρποφοροφν βαριά, 

ςυςτινεται το βραχφ κλάδεµα ςτουσ δφο οφκαλµοφσ καρποφόρο χωρίσ αντικαταςτάτθ ςε κυπελλοειδι 

γραµµικό ςχθµατιςµό (µε θ χωρίσ υποςτφλωςθ), ενϊ για τισ ποιοτικζσ, ειςαγόµενεσ ποικιλίεσ (Cabernet 

sauvignon, Merlot, Shiraz, Chardonnay κτλ.) ςχθµατιςµόσ ςε γραµµικά ςυςτιµατα τφπου “Guyot”, µε 8 

οφκαλµοφσ ετιςιο καρποφόρο και αντικαταςτάτθ 2 οφκαλµϊν, ι αµφίπλευρο κορδόνι τφπου “Royat” µε 

6 καρποφόρουσ 2 οφκαλµϊν χωρίσ αντικαταςτάτθ, αποτελοφν άρτιεσ επιλογζσ. Όςον αφορά το βζρικο 

και τισ ξθρικζσ ςουλτανίνεσ, εφαρµόηουµε µικτό κλάδεµα µε καρποφόρο 4-6 οφκαλµϊν και 

αντικαταςτάτθ 2 οφκαλµϊν. Μακρφ κλάδεµα πρζπει να εφαρµόηεται ςτισ αρδευόµενεσ ςουλτανίνεσ µε 

καρποφόρο 7-10 οφκαλµϊν µαηί µε αντικαταςτάτθ 2 οφκαλµϊν. Η λευκι υποςχόµενθ επιτραπζηια 

ποικιλία ςουπίριορ παρουςιάηει τα καλφτερα ποιοτικϊσ ςταφφλια µεταξφ 5ου– 1 2ου οφκαλµοφ του 

καρπο- φόρου γι’ αυτό ςυςτινεται να κλαδεφεται ςτουσ 12-14 οφκαλµοφσ µε αντικαταςτάτθ 3- 5 

οφκαλµϊν.  

 Κλάδεµα ςχθµατιςµοφ αµφίπλευρου κορδονιοφ “Γκιγιό” Τα πιο ενδεδειγµζνα ςυςτιµατα υποςτφλωςθσ 

των επιτρα- πζηιων ποικιλιϊν αµπελιϊν είναι το αµφίπλευρο κορδόνι ςε γραµµικό ςχθµατιςµό, το 

αµφίπλευρο κορδόνι υποςτθριγ- µζνο πάνω ςε µεταλλικοφσ ςτφλουσ ςχιµατοσ “Y” και θ κρεβατίνα .  

 

• Λίπανςη του αµπελιοφ  

 

Το αµπζλι είναι ζνα φυτό χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ. Προςαρµόηεται πολφ καλά ςε ζνα ευρφ φάςµα 

εδαφϊν, ζχοντασ περιοριςµζνεσ διατροφικζσ ανεπάρκειεσ (τροφοπε- νίεσ), ςε αντίκεςθ µε πολλά άλλα 

οπωροκθπευτικά. Η πλει- οψθφία των αµπελουργϊν φαίνεται ότι ενδιαφζρεται κυρίωσ για τισ ανάγκεσ 

του φυτοφ ςε άηωτο. Εντοφτοισ, άλλεσ τροφοπενίεσ ι και υπερ- τροφίεσ είναι πικανζσ, ςε µικρότερο ίςωσ 

βακµό, µποροφν όµωσ να επθρεάςουν τθν ποςότθτα αλλά κυρίωσ τθν ποιότθτα τθσ παραγωγισ. Δεκαζξι 

ςτοιχεία είναι αναγκαία για τθν οµαλι ανάπτυξθ του αµπελιοφ: άνκρακασ, υδρογόνο, οξυγόνο, άηωτο, 

φωςφόροσ, κάλιο, αςβζςτιο, µαγνιςιο, κείο, ψευδάργυροσ, βόριο, ςίδθροσ, µαγκάνιο, χαλκόσ, 

µόλυβδοσ και χλϊριο. Το φυτό προµθκεφεται τα τρία πρϊτα ςτοιχεία από τον αζρα και το νερό. Τα 

υπόλοιπα προζρχονται από το ζδαφοσ και απορροφοφνται από το ριηικό ςφςτθµα. Ζχοντασ υπόψθ τα 

πιο πάνω, είναι ςθµαντικό να τονίςουµε ότι οι αµπελουργοί πρζπει να προβαίνουν ςε ορκολογιςτικζσ 

λιπάνςεισ κατό- πιν χθµικισ ανάλυςθσ (εδάφουσ και µίςχων) και ςφµφωνα µε τον Κϊδικα Ορκισ 

Γεωργικισ Πρακτικισ, αναφορικά µε τθ χριςθ των λιπαςµάτων. Η χριςθ αηωτοφχων λιπαςµάτων πρζπει 

να γίνεται ιδιαίτερα ςτα αρχικά ςτάδια τθσ φυτείασ, ενϊ αργότερα πρζπει να τίκεται ςτο περικϊριο, 

λαµβάνοντασ υπόψθ τισ ηθµιογόνεσ ςυνζπειεσ που ζχουν οι νιτρϊδθσ ουςίεσ για τον άνκρωπο 



(αµπελουργό, καταναλωτι) και το περιβάλ- λον. Εδϊ δεν πρζπει να ξεχνοφµε ότι οι οίνοι που 

προκφπτουν από τρφγουσ που ζχουν ψθλζσ περιεκτικότθτεσ ςε άηωτο παρουςιάηονται “επίπεδοι”, 

“κοινοί” και χωρίσ “πολυ- πλοκότθτα”, δθλαδι µε µειωµζνθ ποιότθτα, ενϊ τα επιτραπζηια ςταφφλια, 

όταν ζχουν υπολείµµατα λιπαντικϊν ουςιϊν, κινδυνεφουν να αµαυρϊςουν το όνοµα τθσ Κφπρου κατά 

τισ εξαγωγζσ τουσ ςτο εξωτερικό.  

 

• Yδατικό δυναµικό  

Το νερό παίηει κακοριςτικό ρόλο τόςο για τισ ςτοιχειϊδεισ φυςιολογικζσ λειτουργίεσ, τθ µακροβιότθτα 

του φυτοφ όςο και για τθν επιτυχία τθσ ετιςιασ εςοδείασ, ιδιαίτερα για τισ επιτραπζηιεσ ποικιλίεσ. Η 

πρόςκετθ άρδευςθ από ποτάµια ι από άλλεσ πθγζσ, κατά τουσ χειµερινοφσ µινεσ και τουσ πρϊτουσ 

µινεσ τθσ άνοιξθσ, είναι εχζγγυο για τθν οµαλι ωρίµανςθ, κακϊσ και για τθν επιτυχία τθσ επόµενθσ 

παραγωγισ. Εντοφτοισ, πρζπει να τονίςουµε τθ διαχρονικι και αδικαιολόγθτθ ςτάςθ κάποιων αµπε- 

λουργϊν οινοποιιςιµων ποικιλιϊν, να κάνουν αλόγιςτθ χριςθ νεροφ κατά τθν περίοδο τθσ ωρίµαςθσ 

του ςταφυλιοφ για ςκοποφσ αφξθςθσ του βάρουσ των ρωγϊν, µε ταυτό- χρονθ όµωσ µείωςθ τθσ 

ποιότθτασ, τόςο του νωποφ καρποφ όςο και του οίνου που προ- κφπτει (αραίωςθ των οργανικϊν οξζων, 

αρωµάτων, χρωςτικϊν κτλ).  

 

• Φυτοπροςταςία  

Η ορκολογιςτικι χριςθ προϊόντων φυτοπροςταςίασ, ενάντια ςτουσ εχκροφσ και τισ αςκζνειεσ του 

αµπελιοφ και το κζµα τθσ καταπολζµθςθσ των υπολειµµάτων φυτοφαρ- µάκων βρίςκεται πάντοτε ςτο 

προςκινιο. Αναµφίβολα, ζνασ από τουσ πυλϊνεσ που ςτθ- ρίηεται το λεγόµενο “Ευρωπαϊκό Μοντζλο” 

για τθ γεωργία είναι και θ παραγωγι αςφα- λϊν και υγιεινϊν γεωργικϊν προϊόντων αφοφ οι Ευρωπαίοι 

και όχι µόνο, καταναλωτζσ είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτοι ςτο κζµα αυτό. 4 Yπερυψωµζνο ςφςτθµα 

διαµόρφωςθσ ςχιµατοσ «Y» Επιπλζον, τυχόν υπερβολικι παρουςία τζτοιων ουςιϊν προκαλεί 

προβλιµατα ςτο µετα- βολιςµό των ςακχαροµυκιτων του γλεφκουσ (µοφςτου) µε αποτζλεςµα οι 

οινοποιοί να ζχουν προβλιµατα, µε πρόωρο ςταµάτθµα των ηυµϊςεων και εξάπλωςθ αςκενειϊν ςτουσ 

νζουσ οίνουσ και αρνθτικό επθρεαςµό τθσ ποιότθτασ. Εποµζνωσ, οι αµπελουργοί και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ πρζπει να τθροφν πλιρωσ τον Κϊδικα Ορκισ Γεωργικισ Πρακτικισ. 


