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Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

  Το αμπέλι αποτελεί μια από τις σημαντικές ελληνικές 
καλλιέργειες καθώς από αυτό παράγονται τρία βασικά 
εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα: Η σταφίδα, τα 
επιτραπέζια σταφύλια και το κρασί. 

 Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις επιτραπέζιων ποικιλιών 
ανέρχονται σε 125.000 στρέμματα με βασικές περιόχές 
αυτές της Κορινθίας, Καβάλας και Ηρακλέιου. Οι 
κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα 
είναι: Σουλτανίνα, Victoria, Italia, Ραζακί, Crimson 
seedless κα. 

  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών 
καλύπτουν έκταση περίπου 600.000 στρεμμάτων με 
βασικές περιοχές αυτές της Κορινθίας,  Καβάλας, 
Ηρακλείου, Χαλκιδικής και Λάρισας. 
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Η ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ME MIA MATIA 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΟΙΝΟΥ 

ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΠΙΟ ΔΙΑΔΕΔΟΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
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ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ 

Τα αμπέλια είναι - όπως και διάφορα άλλα είδη φυτών- εκτεθειμένα σε περιβαλλοντικές επιρροές, 
ασθένειες και έντομα. Μερικοί απ’ τους εχθρούς και τις ασθένειες απειλούν σημαντικά την ύπαρξη και 
ικανότητα παραγωγής, ενώ άλλοι βλάπτουν τα αμπέλια μόνο περιστασιακά και σε μικρότερο βαθμό.  

Οι πιο σημαντικοί είναι οι εξής: 

Περονόσπορος (Plasmopara viticola) 
Ωίδιο (Uncinula necator) 
Βοτρύτης (Botrytis cinerea) 
Ευδεμίδα (Lobesia botrana) 
Θρίπας (Drepanothrips reuteri, Frankliniella occidentalis) 
Ψευδόκοκκος (Planococcus ficus) 

Για να προστατεύσουμε τα αμπέλια, βασιζόμαστε σε ποικίλλα ευρήματα από τα πεδία της χημείας, 
της βιολογίας, της φυσιολογίας των φυτών αλλά και της μηχανικής τεχνολογίας. 



Agriculture Division of DowDuPont Confidential 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Κορυφαίος κατάλογος προιόντων και υπηρεσιών 

Κατάλογος που περιέχει γενετικό υλικό, βιοτεχνολογικά 
χαρακτηριστικά, τεχνολογίες φυτοπροστασίας , σπόρων και ψηφιακής 
γεωργίας 
Βαδίζουμε στην μελλοντική ανάπτυξη μέσω πολύ εξελιγμένων 

μηχανισμών έρευνας 
Δεσμευμένοι να είμαστε εταίροι με την κοινωνία 
Ανοικτό μοντέλο καινοτομίας 

Ολοκληρωμένες και 
ισορροπημένες προτάσεις σπόρων 
και φυτοπροστασίας παγκόσμιας 

εμβέλειας 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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