
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ 

ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΚΕ ΤΝΘΗΚΕ 

 

Στθν παροφςα μελζτθ, εξετάςτθκε θ επίδραςθ τθσ υδατικισ και τθσ κερμικισ 

καταπόνθςθσ ςτα ποςοτικά (βάροσ/ράγα) και ποιοτικά (ολικά διαλυτά ςυςτατικά, 

οξφτθτα, φαινολικζσ ουςίεσ) χαρακτθριςτικά κακώσ και ςτθν ζκφραςθ 

ςυγκεκριμζνων γονιδίων-κλειδιών από μεταβολικά μονοπάτια που ςχετίηονται με 

το χρώμα, το άρωμα και τθ γεφςθ του ςταφυλιοφ. Η μελζτθ πραγματοποιικθκε ςε 

δείγματα ςταφυλιών από τρεισ διαφορετικζσ ποικιλίεσ (Αγιωργίτικο, Αςφρτικο και 

Ξινόμαυρο), τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε τρία διαφορετικά αναπτυξιακά ςτάδια 

(πράςινθ ράγα, τζλοσ περκαςμοφ, τρφγοσ) κατά τθ διάρκεια των καλλιεργθτικών 

περιόδων 2019 και 2020. Σφμφωνα με τα αποτελζςματα, και οι δφο καλλιεργθτικζσ 

τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν (υδατικι καταπόνθςθ και ξεφφλλιςμα) είχαν 

αρνθτικι επίδραςθ ςτο βάροσ τθ ράγασ, ενώ ςε ό,τι αφορά τα διαλυτά ςυςτατικά 

του ςταφυλιοφ και τθν οξφτθτα, βρζκθκε πωσ θ επίδραςθ των δφο καλλιεργθτικών 

ςυνκθκών εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ποικιλία και τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ 

τθσ κάκε χρονιάσ. Επίςθσ, ενώ και οι δφο τεχνικζσ οδιγθςαν ςε αφξθςθ των ολικών 

ανκοκυανινών ςτισ ερυκρζσ ποικιλίεσ που μελετικθκαν, θ επίδραςθ των δφο 

καλλιεργθτικών ςυνκθκών ςτθ ςυγκζντρωςθ των ολικών φαινολικών ουςιών 

βρζκθκε πωσ ςχετίηεται με τθν ποικιλία και τθν χρονιά. Σε ότι αφορά το πρότυπο 

γονιδιακισ ζκφραςθσ, και οι δφο καλλιεργθτικζσ ςυνκικεσ προκάλεςαν ςθμαντικζσ 

μεταβολζσ, οι οποίεσ παρατθρικθκαν και τισ δφο χρονιζσ του πειράματοσ. Σε 

πολλζσ περιπτώςεισ παρατθρικθκε πρώιμθ υπερ-ζκφραςθ γονιδίων ςτο ςτάδιο τθσ 

πράςινθσ ράγασ, θ οποία ςτα φυτά-μάρτυρεσ ςυμβαίνει ςε μεταγενζςτερα 

αναπτυξιακά ςτάδια. Παρόλα αυτά, παρατθρικθκαν και μεταβολζσ που επίςθσ 

ιταν εξαρτώμενεσ από τθν ποικιλία και τθ καλλιεργθτικι περίοδο.   

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 1 Χάρτθσ τθσ Β. Ελλάδασ με τισ τοποκεςίεσ των πειραματικϊν αμπελϊνων του 
Αγιωργίτικου και Ξινόμαυρου (κόκκινο βζλοσ) και του Αςφρτικου (κίτρινο βζλοσ). 

 

 

Εικόνα 2. Σχεδιαςμόσ πειραματιςμϊν και επεμβάςεων υδατικισ (απουςία άρδευςθσ) και 
κερμικισ (ξεωφλλιςμα)  καταπόνθςθσ. 



 

Εικόνα 3 Κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτισ περιοχζσ των πειραματικϊν αμπελϊνων. Α. μθνιαία 
μζγιςτθ κερμοκραςία και ολικι βροχόπτωςθ κατά τουσ μινεσ Μάρτιο ζωσ Οκτϊβριου για 
τισ καλλιεργθτικζσ περιόδουσ 2019 και 2020 ςτουσ αμπελϊνεσ του Αγιωργίτικου και 
Ξινόμαυρου (αριςτερά) και του Αςφρτικου (δεξιά) Β. θμεριςια μζγιςτθ κερμοκραςία κατά 
τθν περίοδο ωρίμανςθσ το 2019 και το 2020 ςτουσ αμπελϊνεσ του Αγιωργίτικου και 
Ξινόμαυρου (πάνω) και του Αςφρτικου (κάτω). Με μαφρα βζλθ επιςθμαίνονται οι θμζρεσ 
των δειγματολθψιϊν και με μπλε βζλθ θ περίοδοσ του περκαςμοφ.    



 

Εικόνα 4.1 H επίδραςθ τθσ υδατικισ καταπόνθςθσ ςτο βάροσ τθσ ράγασ (Α), ςτα ολικά 
διαλυτά ςυςτατικά (Β) και ςτθν ολικι οξφτθτα (C) ςτισ ποικιλίεσ Αγιωργίτικο και Αςφρτικο 
(IR: αρδευόμενα, NIR: μθ αρδευόμενα)   



 

Εικόνα 4.2 H επίδραςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ ςτο βάροσ τθσ ράγασ (Α), ςτα ολικά 
διαλυτά ςυςτατικά (Β) και ςτθν ολικι οξφτθτα (C) ςτισ ποικιλίεσ Αγιωργίτικο και Αςφρτικο 
(LR: ξεωυλλιςμζνα, CO: μάρτυρεσ-μθ ξεωυλλιςμζνα)   



 

Εικόνα 4.3 H επίδραςθ τθσ υδατικισ (μπλε) και τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ (πράςινο) ςτο 
βάροσ τθσ ράγασ (Α), ςτα ολικά διαλυτά ςυςτατικά (Β) και ςτθν ολικι οξφτθτα (C) ςτθν 
ποικιλία Ξινόμαυρο (IR: αρδευόμενα, NIR: μθ αρδευόμενα, LR: ξεωυλλιςμζνα, CO: 
μάρτυρεσ-μθ ξεωυλλιςμζνα)   



 

Εικόνα 5.1 H επίδραςθ τθσ υδατικισ καταπόνθςθσ ςτισ ολικζσ ανκοκυάνεσ  (Α) και ςτα ολικά 
ωαινολικά (Β) των ποικιλιϊν Αγιωργίτικο και Αςςφρτικο (IR: αρδευόμενα, NIR: μθ 
αρδευόμενα)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 5.2 H επίδραςθ τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ ςτισ ολικζσ ανκοκυάνεσ  (Α) και ςτα 
ολικά ωαινολικά (Β) των ποικιλιϊν Αγιωργίτικο και Αςςφρτικο (LR: ξεωυλλιςμζνα, CO: 
μάρτυρεσ-μθ ξεωυλλιςμζνα)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 5.3 H επίδραςθ τθσ υδατικισ (μπλε) και τθσ κερμικισ καταπόνθςθσ (πράςινο) ςτισ 
ολικζσ ανκοκυάνεσ  (Α) και ςτα ολικά ωαινολικά (Β) τθσ ποικιλίασ Ξινόμαυρο (IR: 
αρδευόμενα, NIR: μθ αρδευόμενα,  LR: ξεωυλλιςμζνα, CO: μάρτυρεσ-μθ ξεωυλλιςμζνα)   

 

 



 

Εικόνα 6 Βιοςυνκετικά μονοπάτια ενϊςεων που κακορίηουν το χρϊμα, το άρωμα και τθ 
γεφςθ του ςταωυλιοφ. Α. Το μονοπάτι των ωαινυλπροπανοειδϊν που οδθγεί ςτθ 
βιοςφνκεςθ των ωαινολικϊν ενϊςεων (βενηενοειδι, ωαινυλπροπζνια, ςτιλβζνια, 
ωλαβονόλεσ, ταννίνεσ, ανκοκυάνεσ). Β. Το μονοπάτι των τερπενοειδϊν που οδθγεί ςτθ 
βιοςφνκεςθ των τερπενιϊν και, μζςω τθσ διάςπαςθσ των καροτενοειδϊν, ςτο ςχθματιςμό 
των νοριςοπρενοειδϊν C. Το μονοπάτι μεταβολιςμοφ των λιπαρϊν οξζων, που οδθγεί ςτθ 
βιοςφνκεςθ πτθτικϊν αλδεχδων, αλκοολϊν και κειϊκϊν ενϊςεων.     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εικόνα 7.1 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Αγιωργίτικο ςε ςυνκικεσ υδατικισ καταπόνθςθσ . Με 
μωβ βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ δφο χρονιζσ του 
πειράματοσ.  

 

 



 

Εικόνα 7.2 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Αγιωργίτικο ςε ςυνκικεσ κερμικισ καταπόνθςθσ 
(ξεωφλλιςμα). Με μωβ βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ 
δφο χρονιζσ του πειράματοσ. 

 

 



 

    

Εικόνα 7.3 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Αςφρτικο ςε ςυνκικεσ υδατικισ καταπόνθςθσ. Με μωβ 
βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ δφο χρονιζσ του 
πειράματοσ. 

 



 

Εικόνα 7.4 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Αςφρτικο ςε ςυνκικεσ κερμικισ καταπόνθςθσ 
(ξεωφλλιςμα). Με μωβ βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ 
δφο χρονιζσ του πειράματοσ. 

 

 



 

Εικόνα 7.5 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Ξινόμαυρο ςε ςυνκικεσ υδατικισ καταπόνθςθσ. Με μωβ 
βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ δφο χρονιζσ του 
πειράματοσ. 

 

 



 

Εικόνα 7.6 Αποτελζςματα τθσ ποςοτικοποίθςθσ τθσ ζκωραςθσ των γονιδίων VviPAL, VviC4H, 
VviUFGT (ωαινολικζσ ενϊςεισ και ανκοκυάνεσ)  VviDXS, VviCCD1 (τερπενοειδι και 
νοριςοπρενοειδι), VviLOXΑ (πτθτικζσ αλδεψδεσ και αλκοόλεσ) και VviGGT (πτθτικζσ κειϊκζσ 
ενϊςεισ) ςε δείγματα τθσ ποικιλίασ Ξινόμαυρο ςε ςυνκικεσ κερμικισ καταπόνθςθσ 
(ξεωφλλιςμα). Με μωβ βζλθ ςθμειϊνονται οι περιπτϊςεισ αυξθμζνθσ ζκωραςθσ και ςτισ 
δφο χρονιζσ του πειράματοσ. 

 

 


