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Στο πλαίσιο της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών και Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης για 

τις Ανάγκες του Έργου WINCOME», σας υποβάλλουμε το Παραδοτέο 4.1.2: Υλοποίηση 

Πιλοτικού/Επιδεικτικού Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών. 

Στόχος, οι Εταίροι του Έργου, καθώς και τα ενδιαφερόμενα μέρη, να έχουν την ευκαιρία να 

διερευνήσουν τις τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια, σε ένα 

πραγματικό περιβάλλον, και συνεπώς να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία βασιζόμενοι σε έρευνα 

πεδίου. 

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία μας διοργάνωσε το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

στην Ιερά Μονή Βελλάς της Μητρόπολης Ιωαννίνων, την παρουσίαση του πιλοτικού/Επιδεικτικού 

Έργου Έξυπνης Παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού Αμπελιών, με θέμα: «Τεχνικές παραγωγής 

πολλαπλασιαστικού υλικού για την καλλιέργεια της αμπέλου». 

Στο πλαίσιο του ως άνω Παραδοτέου, η εταιρεία NextCom ήταν υπεύθυνη για τα παρακάτω: 

1. Καθορισμός του τόπου υλοποίησης και τα μέσα  

2. Το πρόγραμμα και τους ομιλητές/εκπαιδευτές 

3. Το κοινό-στόχο  

Η παρουσίαση του πιλοτικού έργου, έξυπνης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιέργειας 

αμπελώνων, έλαβε χώρα στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μονής Βελλάς της Μητρόπολης 

Ιωαννίνων και στο νεόφυτο αμπέλι της Μονής, συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ.  

Η πρώτη ενότητα περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση των συμμετεχόντων πάνω στις πιο αποδοτικές 

τεχνικές παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών, από ειδικούς στον τομέα της 

καλλιέργειας αμπελιών. 

Εντός του συγκεκριμένου αμπελώνα πραγματοποιήθηκε η επίδειξη των τεχνικών παραγωγής 

πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών που εφαρμόστηκαν πιλοτικά στο πλαίσιο υλοποίησης του 

πιλοτικού έργου.  Οι εκπρόσωποι των Εταίρων του Έργου, καθώς και τα τοπικά ενδιαφερόμενα 

μέρη, είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν τις τεχνικές παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού για 

την καλλιέργεια, σε ένα πραγματικό περιβάλλον, και συνεπώς να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία 

βασιζόμενοι σε έρευνα πεδίου. 

Η εταιρεία μας κάλυψε όλα τα κόστη υλοποίησης τις συγκεκριμένης δράσης και στα οποία 

περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές δαπάνες όπως ταξίδια, αναλώσιμα, έρευνα πεδίου και η 

προμήθεια όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού για την υλοποίηση του πιλοτικού/επιδεικτικού 

έργου. 
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1. Καθορισμός του τόπου υλοποίησης και τα μέσα  

Η εταιρεία μας αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες του έργου, προχώρησε με τους συνεργάτες της στη 

διαδικασία συλλογής στοιχείων τεκμηρίωσης, στον καθορισμό του τόπου (Αμπελώνας Ιεράς 

Μονής Βελλάς Μητρόπολης Ιωαννίνων) και των μέσων υλοποίησης του πιλοτικού έργου, όπως 

αναλυτικά περιγράφεται στην παρακάτω έκθεση αναφοράς του πιλοτικού έργου. 

1.1. Έκθεση Αναφοράς 

Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος WINCOME (Interreg – IPA CBC, Greece - Albania) με 

σκοπό την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης (Υλοποίηση πιλοτικού/εκπαιδευτικού έργου 

έξυπνης παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού αμπελιών), έγιναν τα εξής: 

Για τον πολλαπλασιασμό της αμπέλου, χρησιμοποιείται ο αγενής πολλαπλασιασμός και κυρίως η 

μέθοδος με μοσχεύματα χειμερινού ξύλου και εμβολιασμό. 

Για το λόγο αυτό λήφθηκαν επτά ριζοβολημένα μοσχεύματα υποκειμένου Richter 110 (110R – Vitis 

berlandieri x Vitis rupestris), ανθεκτικού στη ριζόβια μορφή της αφίδας της φυλλοξήρας 

(Dactylosphaera vitifoliae), τα οποία ήταν διατηρημένα σε γλαστράκια φύτευσης. 

Αυτό ήταν επιβεβλημένο, καθότι από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δημιουργήθηκε μία από τις 

σοβαρότερες κρίσεις στην αμπελοκαλλιέργεια, λόγω της εισβολής στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση 

και στη χώρα μας, της προσβολής των αμπελιών από την αφίδα της φυλλοξήρας (πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων π.χ. οι αμπελώνες της Σαντορίνης). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ολοκληρωτική 

καταστροφή των περισσοτέρων αμπελώνων της Ευρώπης, οι οποίοι μέχρι τότε ήταν αυτόρριζοι, 

δηλαδή ανεμβολίαστοι. 

Επίσης το υποκείμενο Richter 110 επιλέχθηκε, με γνώμονα την εδαφοανάλυση που είχε προηγηθεί, 

στον αμπελώνα που επρόκειτο να φυτευτούν τα εμβολιασμένα φυτά και πιο συγκεκριμένα η τελική 

απόφαση πάρθηκε με βάση τη συγκέντρωση του ενεργού ανθρακικού ασβεστίου (CaCO3) στο 

έδαφος του αμπελώνα και την αντίστοιχη ανθεκτικότητα του εν λόγω υποκειμένου. Άλλωστε όπως 

έχει αποδειχθεί στη μεταγενέστερη ιστορία της αμπελουργίας, οι ρίζες των φυτών των αμερικάνικων 

ειδών αμπέλου Vitis berlandieri, Vitis rupestris κ.ά. αντέχουν στις προσβολές της ριζόβιας μορφής 

της φυλλοξήρας, που προκαλεί τη συγκεκριμένη καταστροφή. Η μέθοδος αυτή είναι η μόνη 

αποτελεσματική για το φύτεμα νέων αμπελώνων. 

Κατά το χειμερινό κλάδεμα καρποφορίας (τέλη Φεβρουαρίου), συλλέχθηκαν από αμπελώνα στο 

Δήμο Ζίτσας, εμβολιοφόρες κληματίδες από ενήλικα πρέμνα (ηλικίας άνω των 10 ετών), τα οποία 

βρίσκονταν σε άριστη θρεπτική κατάσταση, αντιπροσωπευτικά της επιθυμητής ποικιλίας (Ντεμπίνα) 

και σε άριστη υγιεινή κατάσταση.  
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Το μήκος των εμβολιοφόρων κληματίδων ήταν μήκους περίπου 40 cm και πάχους περίπου 10 mm, 

με τέσσερεις οφθαλμούς κατά μήκος τους, σε ενδεδειγμένα καλή κατάσταση, ώστε να μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

Οι εμβολιοφόρες κληματίδες τοποθετήθηκαν σε δοχείο με νερό για 24 ώρες κι εν συνεχεία 

τοποθετήθηκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες με τη σειρά τους διατηρήθηκαν μέσα σε 

ψυκτικό θάλαμο, σε θερμοκρασία 1 οC, σχετική υγρασία 100% και επαρκή αερισμό, με σκοπό τη 

προφύλαξή τους από την αφυδάτωση, την ασφυξία και τη πρώιμη έκπτυξη των οφθαλμών τους, 

καθώς και τη προστασία τους από προσβολές του Botrytis cinerea. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ο εμβολιασμός των υποκειμένων, για τα οποία μιλήσαμε παραπάνω 

(ριζοβολημένα μοσχεύματα Richter 110). 

Ο εμβολιασμός των εν λόγω υποκειμένων έγινε τον μήνα Μάιο και χαρακτηρίζεται ως εμβολιασμός 

άνοιξης με οφθαλμό άμεσης ανάπτυξης, καθότι οι οφθαλμοί αναπτύσσονται το ίδιο έτος που 

γίνεται ο εμβολιασμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε ο σχιστός ή σφηνοειδής 

εμβολιασμός, ο οποίος έγινε επί τόπου με το χέρι και τη βοήθεια κατάλληλου εμβολιαστηρίου. 

Κόψαμε κατάλληλα τα υποκείμενα μία ημέρα πριν από τον εμβολιασμό τους, για να 

απομακρυνθούν τυχόν χυμοί που έβγαιναν από τις τομές και την επόμενη ημέρα εκτελέσαμε με 

απόλυτη επιτυχία τους εμβολιασμούς. Μετά τη τοποθέτηση του εμβολίου στη σχισμή του 

υποκειμένου, ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή τα κάμβια εμβολίων και υποκειμένων, τα σημεία 

ένωσης καλύφθηκαν με κατάλληλη πάστα εμβολιασμού και στη συνέχεια δέθηκαν καλά με 

πλαστική ταινία. Αμέσως μετά το δέσιμο το κάθε υποκείμενο με το αντίστοιχο εμβόλιο του 

καλύφθηκαν επαρκώς με τύρφη, ώστε να αποφευχθεί τυχόν αφυδάτωση. 

Όλα τα εμβόλια τα οποία εμβολιάστηκαν στα αντίστοιχα υποκείμενα βλάστησαν, καθώς είχαμε 

έκπτυξη των οφθαλμών τους. 

Κατά τις αρχές Ιουνίου, έγιναν τελικά οι φυτεύσεις των επτά έρριζων εμβολιασμένων μοσχευμάτων 

αμπέλου της ποικιλίας Ντεμπίνα, τα οποία δημιουργήθηκαν όπως περιγράφηκε παραπάνω, σε 

μικρό χώρο στον υπό κατασκευή αμπελώνα 5 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής Βελλάς. Τα εν λόγω 

έρριζα εμβολιασμένα μοσχεύματα, είχαν πολλαπλάσιες πιθανότητες επιτυχίας φύτευσης, λόγω του 

ότι ήταν γλαστρωμένα και τοποθετήθηκαν στο λάκκο φύτευσης, με τη μπάλα χώματος στην οποία 

αναπτύχθηκαν. Τοποθετήθηκαν το ένα μετά το άλλο, επί της ίδιας σειράς φύτευσης, σε σύστημα 

γραμμικής ανάπτυξης όπως πρόκειται να μορφωθεί όλος ο αμπελώνας, σε μελλοντικά στάδια τα 

επόμενα χρόνια. Τα συγκεκριμένα φυτά αναπτύσσονται κανονικά και παραμένουν σε πολύ καλή 

κατάσταση. 
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Στο συγκεκριμένο αμπελώνα είχε εγκατασταθεί εκ των προτέρων, αυτόματο πότισμα στάγδην 

άρδευσης, κάτι το οποίο είναι επιβεβλημένο και συνηθίζεται στην εγκατάσταση νέων αμπελώνων, 

ώστε να αποφύγουμε το έντονο stress των νεοφυτευμένων φυτών, κατά τα πρώτα στάδια της 

μεταφύτευσής τους και λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν τους 

καλοκαιρινούς μήνες (μάλιστα το καλοκαίρι του 2021 είχαμε παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες 

και πολλούς καύσωνες). 

Στις 23/10/2021 πραγματοποιήθηκε στην Ι.Μ. Βελλάς η Ημερίδα με βασικό αντικείμενο την 

παρουσίαση του εν λόγω πιλοτικού έργου, πολλαπλασιασμό της αμπέλου κι επί μέρους 

θεματολογίες: α) «Παλιές και νέες τεχνικές στο πολλαπλασιασμό της αμπέλου: Οι καταβολάδες και 

η χρήση των έρριζων εμβολιασμένων μοσχευμάτων – μοσχεύματα υποκειμένων & εμβολίων 

αμπέλου» και «Ο μικροπολλαπλασιασμός και οι εμβολιασμοί στην άμπελο – Ενοφθαλμισμοί κι 

εγκεντρισμοί». Επίσης στα πλαίσια της εν λόγω Ημερίδας έγινε επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στις 

σημαντικότερες τεχνικές πολλαπλασιασμού της αμπέλου.  

Στη πρακτική εξάσκηση, δόθηκαν στους παρευρίσκοντες κλαδευτικά ψαλίδια, μπολιαστήρια, πάστα 

εμβολιασμού και δετικά και σχεδόν όλοι οι παρακολουθήσαντες την Ημερίδα, δοκίμασαν με την 

επίβλεψη των ειδικών επιστημόνων, να εκτελέσουν όσο καλύτερα μπορούσαν τις τεχνικές που 

επιδείχθηκαν στον πολλαπλασιασμό της αμπέλου και πιο συγκεκριμένα ο σχιστός ή σφηνοειδής 

εμβολιασμός, ο αγγλικός εμβολιασμός (απλός και σύνθετος) και ο ασπιδωτός εμβολιασμός με 

τμήμα ξύλου ή μαγιόρκειος ενοφθαλμισμός. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα και δοκίμασαν 

ενοφθαλμισμούς κι εμβολιασμούς τύπου V και τύπου Ω, με ειδικό εμβολιαστικό μηχάνημα 

επιτραπέζιου εμβολιασμού. 

Τέλος όλοι οι παρευρισκόμενοι, επισκεφτήκαμε τον νεοφυτευμένο αμπελώνα της Ι. Μ. Βελλάς, όπου 

έγινε ενημέρωση για τη πορεία φύτευσης του και παρατήρηση όλων των φυτών που αναπτύχθηκαν 

(μαζί και των επτά γλαστρωμένων έρριζων μοσχευμάτων της ποικιλίας Ντεμπίνα), καθώς κι αυτών 

που δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν και τα οποία θα αντικατασταθούν σε μελλοντικό χρόνο. Επίσης 

διαπιστώθηκε η ανάγκη καθαρισμού του συγκεκριμένου αμπελώνα από τα ζιζάνια που έχουν 

κατακλύσει τα νεοφυτευμένα πρέμνα (κυρίως μεταξύ των φυτών επί της γραμμής φύτευσης), λόγω 

των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα. Η διαχείριση των ζιζανίων θα 

πρέπει να γίνει με σκαλίσματα (χειρωνακτική εργασία), μιας και απαγορεύεται η χρήση 

ζιζανιοκτόνων σε νεοφυτευμένο αμπελώνα. 

Η πορεία των νεοφυτευμένων φυτών όλου του αμπελώνα, θα παρακολουθείται συνεχώς από τους 

Εκπαιδευτές Γεωπόνους και τους εκπαιδευόμενους του Τμήματος «Τεχνικός Αμπελουργίας – 

Οινολογίας» του ΔΙΕΚ Ι.Μ. Βελλάς και οι οποίοι θα παρεμβαίνουν σε κάθε πιθανό πρόβλημα που 

θα προκύψει και κυρίως μέχρι ο εν λόγω αμπελώνας μπει σε παραγωγική διαδικασία. 
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2. Πρόγραμμα και ομιλητές/εκπαιδευτές 

Αρχικά, προγραμματίστηκε η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της παρουσίασης του πιλοτικού έργου, 

σε συνεννόηση με όλους τους εταίρους του Έργου. Στη συνέχεια, η εταιρεία μας προχώρησε στο 

σχεδιασμό και τη δημιουργία του προγράμματος, όπως και στην εξασφάλιση των εξειδικευμένων 

ομιλητών/εκπαιδευτών, ήτοι: α) Αναστάσιος Παναγιωτίδης – MSc Γεωπόνος, β) Δρ. Ιωάννης 

Ζελοβίτης – Γεωπόνος (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

Πρόσκληση - Πρόγραμμα  
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Ομιλητές/Εκπαιδευτές 
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Θεωρητικό εκπαιδευτικό σκέλος 
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Παρουσίαση εφαρμογής του έργου σε πραγματικό περιβάλλον 
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3. Το κοινό-στόχο  

Το κοινό-στόχος το οποίο καθορίστηκε από την εταιρεία μας σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, αποτελούνταν στην πλειοψηφία του  

από αμπελοκαλλιεργητές της αμπελουργικής ζώνης της Ζίτσας, ήτοι:  
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4. Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση 

Η εταιρεία μας, εξασφάλισε την παραγωγή φωτογραφικού υλικού τεκμηρίωσης από την υλοποίηση 

της παρουσίασης του πιλοτικού έργου. Το υλικό των φωτογραφιών μπορείτε να το κατεβάσετε στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

• Φωτογράφηση: https://mega.nz/folder/WupnnKwY#OwXz6rV9nuBbC6GOL1__cQ  
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