
                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

 
 
 
 
 
 

 
 

WinEra - Fostering EU wine through a 
new era of specialized training for 

organic and biodynamic wine-
producers in EU  

 
 

WinEra - Εν Συντομία 
 
 
 
 

Μάρτιος 2021 
  



                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

 
Πίνακας Περιεχομένων: 

 
Ενότητα 2.1: Τεχνικές Καλλιέργειας ............................................................................................ 3 

Ενότητα 2.2: Κλάδεμα στη Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια ........................................................... 4 

Ενότητα 2.3: Έλεγχος των Ζιζανίων .............................................................................................. 5 

Ενότητα 2.4: Παράσιτα και Ασθένειες ......................................................................................... 6 

Ενότητα 2.5: Συντήρηση του Εδάφους ........................................................................................ 7 

Ενότητα 2.6: Διαδικασία Οινοποίησης ........................................................................................ 8 

Ενότητα 2.7: Εμφιάλωση, Συντήρηση και Αποθήκευση Βιολογικών και Βιοδυναμικών Κρασιών . 9 

Ενότητα 3.1: Κοινωνιολογική και Ιστορική Ανάλυση των Καταναλωτών .................................... 10 

Ενότητα 3.2: Στρατηγικές Μάρκετινγκ ....................................................................................... 11 

Ενότητα 3.3: Εργαλεία Επικοινωνίας ......................................................................................... 13 

Ενότητα 3.4: Οικονομικές Διαστάσεις στη Βιολογική Αμπελουργία ........................................... 15 

Ενότητα 4.1: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα της Βιολογικής Παραγωγής Κρασιού
 ................................................................................................................................................. 16 

Ενότητα 4.2: Βιολογική Αμπελουργία: Πρεσβευτής της Φύσης και της Βιοποικιλότητας ........... 18 

Ενότητα 4.3: Ο Οινοτουρισμός στον Τομέα της Βιολογικής Αμπελουργίας ................................ 20 

Ενότητα 4.4: Το Κρασί και η Πολιτιστική Κληρονομιά ................................................................ 21 

Κεφάλαιο 5: Βιοδυναμική Αμπελουργία και Παραγωγή Κρασιού .............................................. 23 

 
  



                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

Ενότητα 2.1: Τεχνικές Καλλιέργειας 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Σε αυτήν την ενότητα, διερευνώνται και αναλύονται σε βάθος οι τεχνικές βιολογικής 
αμπέλου. Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης εστιάζεται στο πρώτο έτος της τεχνικής 
καλλιέργειας αμπελώνων, στη διαχείριση αμπελώνων, στις στρατηγικές φύτευσης, 
στο σύστημα κλαδέματος μορφώσεως, στην άρδευση και στο κλάδεμα. 
Το περιεχόμενο αναπτύχθηκε για να αξιολογήσει προσεκτικά πώς η αγρονομική 
τεχνική και η διαχείριση επηρεάζουν το πρώτο έτος καλλιέργειας αμπελώνων. Ο 
στόχος ήταν η παροχή γνώσεων για μια κατάλληλη διαχείριση αμπελώνων κατά το 
πρώτο έτος ανάπτυξης του αμπελώνα. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Στόχοι για το πρώτο έτος 
• Ισχυρές ρίζες 
• Πότισμα των αμπέλων 
• Έλεγχος ζιζανίων 
• Έλεγχος παρασίτων 
• Εφαρμογή λιπάσματος 
• Κλάδεμα μορφώσεως τον πρώτο χρόνο - Προετοιμασία εδάφους για φύτευση. 

Διάταξη αμπελώνων και σχεδιασμός πλέγματος. Διάστημα, Χρόνος 
εφαρμογής λιπάσματος, Στάδιο ανάπτυξης αμπέλου 

• Προγραμματισμός άρδευσης αμπέλων 
• Κλάδεμα 

Μερικές 
συμβουλές 

Οι πιο σημαντικές συμβουλές του εκπαιδευτικού υλικού σχετίζονται με στρατηγικές 
φύτευσης και τεχνική καλλιέργειας, σύστημα κλαδέματος μορφώσεως, κλάδεμα και 
παράσιτα, ασθένειες και διαταραχές. 
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Ενότητα 2.2: Κλάδεμα στη Βιολογική Αμπελοκαλλιέργεια 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Συμβουλές για κλάδεμα για την προώθηση πρακτικών και επιστημονικών 
αποτελεσμάτων σχετικά με τη βελτιστοποίηση των συστημάτων κατάρτισης αμπέλου 
για επιρροή στην ανάπτυξη αμπέλου και τη σύνθεση των φρούτων με την πρόληψη 
ασθενειών του κορμού στη βιολογική αμπελουργία. Τα θέματα που επισημαίνονται 
είναι η ποιότητα του κρασιού, το μικροκλίμα, η διαίρεση θόλων, η περιοχή του 
φυλλώματος, η επίδραση στην κίνηση / ασθένειες του αέρα, η θερμοκρασία του θόλου, 
η ισορροπία και η απόδοση του αμπέλου, πρακτικό παράδειγμα εναλλακτικού 
κλαδέματος σε σχέση με τη ροή του χυμού.  

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Η σημασία της φωτοσύνθεσης της αμπέλου στο πλαίσιο των συστημάτων 
κλαδέματος μορφώσεως έγκειται στην ικανότητα της συνολικής επιφάνειας 
των φύλλων να εκμεταλλεύεται όλες τις πηγές φωτοσυνθετικά ενεργής 
ακτινοβολίας (PAR).  

• Μέχρι τον τρίτο χρόνο ανάπτυξης, το σύστημα κλαδέματος μορφώσεως έχει 
διαμορφωθεί, έτσι συνήθως στη βιολογική παραγωγή η στρατηγική 
εξισορρόπησης μιας λεπτής ισορροπίας ποσότητας και ποιότητας ξεκινά 

• Οι επιπτώσεις του κλαδέματος στην ανθεκτικότητα στα αμπέλια του χειμώνα 
είναι πιθανώς συνάρτηση της διείσδυσης του φωτός στον θόλο με 
αποτέλεσμα καλό σχηματισμό περιμέτρου και αυξημένη αποθήκευση 
υδατανθράκων λόγω βελτιωμένης παρακολούθησης του φωτός. 

• Το κλάδεμα δυνητικά προκαλεί 1.5 φορές μεγαλύτερη νέκρωση σε σύγκριση 
με κλάδεμα  στο μέγεθος της πληγής 

Μερικές 
συμβουλές 

• Για τη μείωση των ζημιών των ασθενειών του κορμού του αμπελιού, 
υιοθετείται το εναλλακτικό κλάδεμα σε σχέση με τη ροή του χυμού. Η 
καλύτερη ροή χυμού στο φυτό μπορεί να μειώσει το φράξιμο του χυμού λόγω 
των παθογόνων GTDs. 

• Το κλάδεμα του Guyot μπορεί επίσης να τροποποιηθεί ώστε να μην κοντύνουν 
τα βλαστάρια αλλά να κλαδέψει κάθε άλλο βλαστάρι χρησιμοποιώντας το 
μακρύτερο βλαστάρι για να επιτύχει πρώτα απ’ όλα καλύτερη ροή αέρα. 
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Ενότητα 2.3: Έλεγχος των Ζιζανίων 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Το κύριο περιεχόμενο και η δομή αποσκοπούν στην εξήγηση της βλάβης των ζιζανίων, 
των εργαλείων για την αναγνώριση των ζιζανίων και των στρατηγικών ελέγχου των 
ζιζανίων. Η διαχείριση ζιζανίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός συνολικού 
συστήματος διαχείρισης αμπελώνων. Τα φυτά στο δάπεδο του αμπελώνα επηρεάζουν 
την παρουσία άλλων παρασίτων όπως σπονδυλωτά, έντομα, ακάρεα, νηματώδη και 
ασθένειες. Ένα πρόγραμμα διαχείρισης ζιζανίων πρέπει να ξεκινήσει προτού 
φυτευτούν νέα αμπέλια. Παρέχεται η βασική διαχείριση ζιζανίων στον οργανικό 
αμπελώνα, η έρευνα για τα ζιζάνια το καλοκαίρι και το χειμώνα, η ταυτοποίηση 
ζιζανίων. Πρακτική εφαρμογή των αρχών της βιολογικής γεωργίας στους αμπελώνες 
για αειφόρο αμπελουργία. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Διαχείριση ζιζανίων σε βιολογικούς αμπελώνες 
• Παρακολούθηση ζιζανίων 

o Θερινή έρευνα ζιζανίων  
o Χειμερινή έρευνα ζιζανίων 

• Διαχείριση ζιζανίων σε νέους αμπελώνες 
• Διαχείριση ζιζανίων πριν από τη φύτευση 
• Εδαφοποίηση 
• Διαχείριση ζιζανίων μετά τη φύτευση – Καλλιέργεια, Ελάσματα, Ζιζανιοκτόνα, 

καύση, ζώα 
• Άρδευση αμπελώνων - ειδικές εκτιμήσεις 

Μερικές 
συμβουλές 

Επικεντρωθείτε στη διαχείριση ζιζανίων και στον εντοπισμό ζιζανίων και μην 
υποτιμάτε αυτήν την εργασία. 
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Ενότητα 2.4: Παράσιτα και Ασθένειες 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα 
παράσιτα και ασθένειες που προκαλούν προβλήματα για τη σωστή καλλιέργεια. Η 
ενότητα θα περιγράψει τα διάφορα ζητήματα που τίθενται στους αμπελώνες και την 
υγεία της αμπέλου, τον ρόλο και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και 
τους διάφορους τρόπους προστασίας που αυξάνουν την ανθεκτικότητα των αμπέλων, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προστασίας των φυτών και της διαχείρισης των 
παρασίτων. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Παράσιτα  
• Ασθένειες 
• Προστασία των σταφυλιών οργανικά  

o Χημικός έλεγχος παρασίτων  
o Εφαρμογή ελέγχου επιβλαβών οργανισμών  
o Ο ρόλος της κλιματικής αλλαγής  
o Διαχείριση ασθενειών  

• Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών  
• Ρύθμιση και βελτιστοποίηση της βιολογικής προστασίας αμπέλου 

Μερικές 
συμβουλές 

• Πριν από χρόνια, η βιολογική προστασία αμπέλου βασίστηκε σε εκχυλίσματα 
χαλκού, θείου και φυτών ή τσαγιού με μεγάλη οικονομική πίεση μηχανικού 
ελέγχου ζιζανίων και κλιματολογικά ακραίων ετών 

• Τώρα, χρησιμοποιούνται νέες τεχνολογίες για την προστασία του φυτού και την 
εξασφάλιση ανθεκτικότητας στις διάφορες ασθένειες. Τέτοιες τεχνολογίες 
περιλαμβάνουν drone και δορυφόρους για την παρακολούθηση παρασίτων και 
ασθενειών, νέες τεχνικές κλαδέματος, εφαρμογές και πιο αποτελεσματικούς 
μετεωρολογικούς σταθμούς. 

• Η βιωσιμότητα διακυβεύεται από την πίεση του κόστους παραγωγής, οπότε κάθε 
παραγωγός επιλέγει τη δική του πορεία 

• Όταν ο αγρότης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει προϊόντα που δεν έχουν 
καταχωριστεί ως φυτοπροστατευτικά αλλά εξακολουθούν να έχουν καταχωρηθεί 
ως λιπάσματα / βιοδιεγέρτες, πρέπει να συμβουλευτούν τις αρμόδιες αρχές πριν 
τα αγοράσουν και τα εφαρμόσουν στον αμπελώνα. 
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Ενότητα 2.5: Συντήρηση του Εδάφους 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη σημασία της διατήρησης ενός υγιούς εδάφους 
στο αμπέλι, όσον αφορά την ποιοτική παραγωγή και τη βιωσιμότητα. Παρέχει οδηγίες 
για το πώς τα αμπέλια μπορούν να ικανοποιήσουν τις διατροφικές απαιτήσεις με 
ενημερωμένο και βιώσιμο τρόπο. Επιπλέον, η μονάδα δίνει έμφαση στις βασικές 
αρχές της λίπανσης και της θρεπτικής λειτουργίας, στους τρόπους αξιολόγησης και 
παροχής θρεπτικών ουσιών αμπέλου, στη διαδικασία δειγματοληψίας και ανάλυσης, 
καθώς και πότε και πώς να λιπανθεί καλύτερα το έδαφος. Επιπλέον, συζητούνται οι 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγιή ανάπτυξη των αμπέλων και ο αντίκτυπός 
της στη διαχείριση των θρεπτικών ουσιών.  

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Η έννοια της υγείας του εδάφους - Θρεπτικά συστατικά. Λίπανση και 
αξιολόγηση  εδάφους 

• Διαχείριση της υγείας του εδάφους - Οργανική ύλη και άλλα προϊόντα 
• Χρήση νέων τεχνολογιών 
• Καλύψη καλλιεργειών 
• Όργωμα 
• Υγεία του εδάφους και κλιματική αλλαγή 

Μερικές 
συμβουλές 

• Η γονιμότητα και η συντήρηση του εδάφους είναι από τις πιο σημαντικές 
πτυχές για να μπορεί να διατηρηθεί το αγρόκτημα. 

• Ένα υγιές έδαφος συμβάλλει στην υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος. 
• Υπάρχει έλλειψη τοπικής έρευνας σχετικά με την υγεία και τη γονιμότητα 

του εδάφους. 
• Είναι καλή πρακτική για τους αμπελουργούς να εξισορροπούν την ποιότητα 

του εδάφους, εστιάζοντας στην κατάσταση των αμπέλων τους σε σχέση με 
όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες, και ιδίως στην ανάλυση εδάφους και 
φύλλων.  
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Ενότητα 2.6: Διαδικασία Οινοποίησης 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο όρος «βιολογικός οίνος» και η αναγνώριση μιας 
«οργανικής» διαδικασίας οινοποίησης καθορίζονται από κανονισμούς από την 1η 
Αυγούστου 2012 (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 203/2012). Η «βιολογική» οινοποίηση, 
ακολουθώντας την ίδια λογική με τη βιολογική αμπελουργία στοχεύει στη μείωση των 
εισροών κατά τη διάρκεια των διαδικασιών μετασχηματισμού σταφυλιών και 
ιδιαίτερα των εισροών από τη συνθετική χημεία.  
 
Αλλά επιτρέπει, εποπτεύοντάς τις, μεγάλο αριθμό τεχνικών που βρίσκονται σε εξέλιξη 
στην παραδοσιακή οινοποίηση. Επομένως, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των 
«βιολογικών» διεργασιών οινοποίησης και εκείνων που χρησιμοποιούνται στα 
λεγόμενα «φυσικά» ή «βιοδυναμικά» κρασιά, τα οποία είναι πολύ πιο αυστηρά και 
περιορισμένα ως προς τις τεχνικές επεξεργασίας. 
 
Το πρόγραμμα στοχεύει καταρχάς να περιγράψει με συνθετικό τρόπο τις διαδικασίες 
οινοποίησης που χρησιμοποιούνται στη βιολογική αμπελουργία. Απευθύνεται τόσο 
στο θέμα από κανονιστική άποψη (η οποία επιτρέπεται και απαγορεύεται από τους 
ευρωπαϊκούς κανονισμούς AB) όσο και από την οπτική γωνία των «βέλτιστων 
διαθέσιμων πρακτικών» (η οποία συνιστάται ανάλογα με τις συνθήκες παραγωγής, τις 
ποικιλίες σταφυλιών και τον χαρακτήρα που θέλετε να δώσετε στο δικό σας κρασί). 
Αυτή η μονάδα συμπληρώνει το «Μέθοδοι συντήρησης και αποθήκευσης του κρασιού 
στη βιολογική αμπελουργία». 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές τεχνικές εναλλακτικές λύσεις στη χρήση χημικών 
εισροών κατά την οινοποίηση. 

• Ακόμα περισσότερο από την παραδοσιακή οινοποίηση, η βιολογική οινοποίηση 
βασίζεται κυρίως στην ποιότητα των σταφυλιών κατά τη συγκομιδή. 

• Η πρόληψη οποιασδήποτε υποβάθμισης κατά την οινοποίηση είναι επίσης 
βασικός παράγοντας: η καθαριότητα του κελαριού και ο έλεγχος των κινδύνων 
οξείδωσης είναι πρωταρχικής σημασίας. 

Μερικές 
συμβουλές 

• Η τάση είναι προς τα φυσικά κρασιά: μάθετε τις τεχνικές και τις διαδικασίες που 
θα σας επιτρέψουν να μειώσετε τη χρήση των θειώδη 

• Προτιμήστε τη χειροκίνητη συγκομιδή και τη χειροκίνητη ταξινόμηση της 
συγκομιδής για την εγγύηση της ποιότητας των σταφυλιών 

• Προσέξτε για τυχόν κίνδυνο ανεπιθύμητης οξείδωσης καθ' όλη τη διαδικασία 
οινοποίησης 

• Μην διστάσετε να φτιάξετε τις ζυμώσεις σας, για να δώσετε στο κρασί σας 
περισσότερο χαρακτήρα 
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Ενότητα 2.7: Εμφιάλωση, Συντήρηση και Αποθήκευση Βιολογικών 
και Βιοδυναμικών Κρασιών 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η εκπαιδευτική μονάδα καλύπτει τα τελευταία στάδια της παραγωγής βιολογικού 
κρασιού: γήρανση και αποθήκευση κρασιού στο κελάρι, εμφιάλωση και επισήμανση. 
Οι κανονισμοί της «ΕΕ» για το βιολογικό κρασί επιβάλλουν κανόνες σχετικά με την 
ορατότητα της βιολογικής μάρκας κατά την επισήμανση και τεχνικά πρότυπα για τις 
διαδικασίες φιλτραρίσματος και συντήρησης πριν από την εμφιάλωση. 
 
Εκτός από αυτούς τους ειδικούς κανόνες, αυτά τα τελευταία στάδια της διαδικασίας 
παραγωγής κρασιού δεν επωφελούνται από ένα συγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο 
που συνδέεται με τη βιολογική ετικέτα. 
 
Ωστόσο, οι επιλογές συντήρησης και εμφιάλωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
τις τεχνικές διαδικασίες κατά τα προηγούμενα στάδια συγκομιδής, διαλογής και 
οινοποίησης, καθώς και από τις αντίστοιχες ποιότητές τους. Έτσι, όσο περισσότερο ο 
αμπελουργός επιθυμεί να περιορίσει τις εισροές και τα πρόσθετα κατά τη διάρκεια 
της οινοποίησης, τόσο περισσότερο θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά 
τα στάδια συντήρησης και εμφιάλωσης, τα οποία είναι πιθανό να αλλάξουν σημαντικά 
τα χαρακτηριστικά του κρασιού, εάν δεν εκτελούνται σωστά. 
 
Αυτή η ενότητα αφορά μόνο τις συνθήκες γήρανσης και εμφιάλωσης. Δεν ασχολείται 
με τις συνθήκες αποθήκευσης του κρασιού μετά την εμφιάλωση σε ιδιωτικά κελάρια. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Η εμφιάλωση είναι ένα επικίνδυνο βήμα για το κρασί, λόγω πιθανής οξείδωσης. 
Τα κρασιά με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειώδη άλατα εκτίθενται ιδιαίτερα και 
απαιτούν μια καθαρή και ελεγχόμενη διαδικασία εμφιάλωσης. 

• Η βιολογική ετικέτα πρέπει να είναι ευδιάκριτη στην ετικέτα. Εάν το αγρόκτημα 
βρίσκεται στη διαδικασία μετατροπής σε βιολογική σήμανση, αυτό πρέπει επίσης 
να αναφέρεται σαφώς. 

Μερικές 
συμβουλές 

• Ελέγξτε τη θερμοκρασία του κελαριού σας και των δεξαμενών αποθήκευσης καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους: όχι λιγότερο από 5° C και εάν είναι δυνατόν, όχι 
περισσότερο από 20° C 

• Εάν παράγετε βιολογικό κρασί και συμβατικό κρασί (για παράδειγμα για 
συνεργατικό κελάρι), φροντίστε να διακρίνετε μεταξύ των χώρων αποθήκευσης 
και των ροών εμφιάλωσης: οποιοσδήποτε κίνδυνος σύγχυσης μπορεί να οδηγήσει 
σε πρόστιμα ή ακόμη και στην απώλεια της βιολογικής ετικέτας. 

• Η ποιότητα της συγκομιδής και ο καλός έλεγχος της οινοποίησης είναι οι 
καλύτερες εγγυήσεις για επιτυχή αποθήκευση και γήρανση. 

 

  



                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

Ενότητα 3.1: Κοινωνιολογική και Ιστορική Ανάλυση των 
Καταναλωτών 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Σε αυτήν την ενότητα οι μαθητές θα μάθουν για την προέλευση, την ανάπτυξη και την 
υπάρχουσα κατάσταση της παγκόσμιας παραγωγής και κατανάλωσης βιολογικού 
κρασιού. Μετά από αυτήν την εισαγωγή στον τομέα που βασίζεται κυρίως σε 
επίσημες εκθέσεις και στατιστικά στοιχεία που προσφέρουν ενδιαφέροντα δεδομένα 
για να κατανοήσουν τις τρέχουσες τάσεις βιολογικού κρασιού, οι μαθητές θα μάθουν 
τις ρίζες της κατάτμησης των πελατών. Η κατάτμηση πελατών είναι η διαδικασία 
διαχωρισμού μιας ετερογενούς αγοράς σε μικρότερες, ομοιογενείς ομάδες 
καταναλωτών, ώστε να ανταποκρίνονται διαφορετικά στις εμπορικές ενέργειες. Στη 
συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να διαβάσουν μια πλήρη ανασκόπηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση οργανικού κρασιού βάσει κριτηρίων 
τμηματοποίησης, όπως το φύλο, η ηλικία, οι προηγούμενες γνώσεις, η υγεία, και 
μπορούν να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής μιας 
επιτυχημένης στρατηγικής τμηματοποίησης με τα πρακτικά παραδείγματα. Η ενότητα 
τελειώνει με πρακτικές συμβουλές για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των 
καταναλωτών βιολογικού κρασιού, καθώς και με δύο διαφορετικές μελέτες 
περιπτώσεων που δείχνουν τα οφέλη της προσφοράς καινοτόμων και εναλλακτικών 
εμπειριών στους πελάτες του οίνου. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον πελάτη μας, τόσο καλύτερα μπορούμε να 
ικανοποιήσουμε τις ανάγκες του 

• Η κατάτμηση είναι απαραίτητη για την κατάλληλη αντιμετώπιση των 
αναγκών των πελατών 

• Οι καταναλωτές βιολογικού κρασιού διαφέρουν από τους παραδοσιακούς 
λάτρεις του κρασιού 

Μερικές 
συμβουλές 

• Καθιέρωση στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ 
• Χρησιμοποιήστε βιωματικό μάρκετινγκ 
• Δημιουργήστε ξεχωριστές στρατηγικές ανάλογα με το φύλο 
• Χρησιμοποιήστε διαφορετικά στυλ επικοινωνίας ανάλογα με τον πελάτη σας 
• Δημιουργήστε τοπικές συμμαχίες με άλλα τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες 
• Χρησιμοποιήστε βίντεο μάρκετινγκ  
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Ενότητα 3.2: Στρατηγικές Μάρκετινγκ  
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η ενότητα επικεντρώνεται στις προτεινόμενες στρατηγικές μάρκετινγκ που 
εφαρμόζονται σήμερα, τα πλεονεκτήματα και την προστιθέμενη αξία της χρήσης τους. 
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες στο οικονομικό / 
επιχειρηματικό μοντέλο ενός βιολογικού οινοποιείου, προκειμένου να διευκολυνθεί 
εάν κάποιος θα αναπαράγει τις καλές πρακτικές / να μοιραστεί το μοντέλο / τεχνική 
εμπειρία που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά 
τα περιφερειακά στοιχεία αγοράς της χώρας, κτλ. 
Ενημερώνει επίσης για τις υπάρχουσες λεπτομέρειες και αναφορές που συνδέονται με 
την βιολογική αγορά της ΕΕ - απαιτήσεις, αξιολόγηση και περαιτέρω ανάπτυξη του 
τομέα και τάσεις μάρκετινγκ για καλύτερη απόδοση. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Οι περισσότερες από τις θεμελιώδεις ενέργειες για την οικοδόμηση μιας 
στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου και 
προγράμματος που παρουσιάζει το οικονομικό μείγμα, που αντικατοπτρίζει τις 
βασικές αρχές του οινοποιείου, τα κίνητρα και τους στρατηγικούς στόχους, που 
συνδέονται με πόρους. 

• Επομένως, εάν μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο ξεχωριστές στρατηγικές 
επικοινωνίας για τα δύο είδη κοινού, θα πρέπει να ευνοήσει τη γλώσσα 
κειμένου με τους επαγγελματίες χειριστές και τη φωτογραφική γλώσσα με τους 
γενικούς τουρίστες. Αντίθετα, εάν η εταιρεία επιλέξει να επινοήσει ένα μόνο 
χαρακτηριστικό ως εργαλείο επικοινωνίας, αυτό θα πρέπει να δώσει σημασία 
και στους δύο τύπους γλώσσας. 

• Ο κανονισμός της ΕΕ για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των 
βιολογικών προϊόντων διασφαλίζει ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα ποιότητας 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Στρατηγικές μάρκετινγκ για τους τομείς: χρησιμοποιήστε τεχνικές για να 
εκπλήξετε τους πελάτες. Χρησιμοποιήστε τεχνικές για να παρακινήσετε τους 
πελάτες να δημιουργήσουν και να μοιραστούν επώνυμα βίντεο που 
τραβήχτηκαν από τις κάμερές τους, ιστορίες στο Facebook, κερδίστε χρήματα 
από την προέλευση του κρασιού και την επωνυμία, ξεκινήστε το πρόγραμμα 
επιβράβευσης και να είστε δημιουργικοί και να είστε εκεί που βρίσκονται οι 
πελάτες σας. 

• Οι στρατηγικές πωλήσεων περιλαμβάνουν δωρεάν μπουκάλια / δείγματα, 
χρήση μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικότητα με τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μείωση του κόστους με πολλαπλή προώθηση. 

Μερικές 
συμβουλές 

• Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση για το σχεδιασμό της εικόνας της επωνυμίας 
ενθουσιάζει τους πελάτες και, επιπλέον, θα μπορούσε κάποιος να συσχετιστεί 
με διαφορετικό τρόπο, όπως με το σήμα αιωνιότητας ∞, που σχετίζεται με τον 
πολιτισμό τους, τα σύμβολα, κτλ.   

• Σήμερα, ιστορικοί μύθοι και αντικείμενα εντυπωσιάζουν τον κόσμο με την 
εξαιρετική παραγωγή τους που χρονολογείται από τις ρίζες του ανθρώπινου 
πολιτισμού. 
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• Η εμπορία κρασιών θα μπορούσε να περιλαμβάνει στρατηγικές άμεσων 
πωλήσεων σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές συνεδρίες - μουσικά φεστιβάλ, 
εκθέσεις τέχνης και φωτογραφίας, θεματικές βραδινές εκδηλώσεις. 

• Συνδυασμός με την εμπειρία του οινοτουρισμού στον τομέα και στην τοπική 
περιοχή του κρασιού υπόσχεται μοναδικά και καταπληκτικά αποτελέσματα 
χάρη στο αποτελεσματικό σχέδιο και την τοποθέτηση. 

• Να διαδώσετε τα νέα μέσω μεθόδων ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως podcasting, 
βελτιστοποίηση φωνητικής / οπτικής αναζήτησης, και αφήγηση της 
επωνυμίας, η οποία κατέχει κεντρικό στάδιο στις νέες τάσεις μάρκετινγκ. 
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Ενότητα 3.3: Εργαλεία Επικοινωνίας 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η ενότητα επικεντρώνεται στα εργαλεία επικοινωνίας που εφαρμόζονται στις μέρες 
μας, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και η προστιθέμενη αξία της χρήσης τους, καθώς και 
οι βέλτιστες πρακτικές για την τοποθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, για την 
ευρύτερη δικτύωση, επίσης τη συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις και μάρκετινγκ 
για καλύτερη δικτύωση και απόδοση.  
Απεικονίζει διαφορετικές αρχές και εργαλεία για την ενίσχυση των τεχνικών 
επικοινωνίας και συνεργασίας και του σημερινού status quo στην Ευρώπη, στη 
συνέχεια για τα οφέλη και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται στο ευρύτερο κοινό σε 
εκθέσεις και εκδηλώσεις, καθώς και τις ιδιαιτερότητες για την παρουσία των 
βιολογικών κρασιών στο διαδίκτυο. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Σήμερα οι καταναλωτές είναι παθιασμένοι να γνωρίζουν την ιστορία πίσω από 
κάθε μπουκάλι κρασί - γι' αυτό χρησιμοποιήστε το. 

• Η εργαλειοθήκη του έμπορου έχει επικεντρωθεί στα «4 P» - Τιμή (Price), 
Προϊόν (Product), Προώθηση (Promotion) και Τόπος (Place). Αλλά 
αποδεικνύεται ότι πρέπει να προστεθεί ένα πέμπτο «P»: Άνθρωποι (People). 

• Η αφήγηση της ιστορίας είναι απαραίτητη για να επικοινωνείτε με έναν 
αποτελεσματικό, αυθεντικό, διασκεδαστικό τρόπο, την προέλευση του 
κρασιού σας, τη βιολογική φύση και τις ιδιαιτερότητές σας, και να 
επισημαίνετε και να υπογραμμίζετε την ποιότητα του κρασιού. 

• Γνωρίζοντας τι έχει σημασία για τους καταναλωτές σε συναισθηματικό επίπεδο 
και αντιμετωπίζοντας τον με τον τρόπο που εμπορεύονται (ενεργή 
αξιολόγηση), οι έμποροι κρασιού παντού θα βοηθήσουν να μετατρέψουν αυτή 
την απέραντη θάλασσα επιλογών κρασιού σε μια εύκολη απόφαση που δεν 
επηρεάζει μόνο την κατώτατη γραμμή , αλλά επίσης δίνει στους καταναλωτές 
μια συναισθηματική ώθηση. 

• Οι παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας εξακολουθούν να είναι σχετικές και 
χρήσιμες για την επίτευξη ενός κοινού-στόχου - Πρόσωπο με πρόσωπο 
επικοινωνία, Τηλεφωνική επικοινωνία, Εντυπα μέσα, Μέσα μετάδοσης 

• Τα εργαλεία κοινωνικών μέσων (SM), τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα 
περισσότερο από αγοραστές κρασιών, καθώς και οινοποιεία, είναι: Facebook, 
Twitter, YouTube (κοινή χρήση βίντεο), Instagram. 

• Η συμμετοχή σε εκθέσεις και εμπορικές εκθέσεις μπορεί να είναι τόσο ισχυρή 
που μπορεί να επηρεάσει τόσο σημαντικούς τομείς όπως η φήμη, η ορατότητα 
και η σύνδεση με το κοινό-στόχο. 

• Η δικτύωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματικό εργαλείο 
επικοινωνίας μέσω εφέ δικτύωσης και μεγάλης έλξης, οριζόντια δίκτυα μεταξύ 
οινοποιείων ή δικτύων και ομάδων που περιλαμβάνουν εταιρείες κάθετα 
ενσωματωμένες στην αλυσίδα εφοδιασμού, μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα, 
influencers, ανταλλαγή ιδεών, συγκριτική αξιολόγηση, ετοιμότητα να αρπάξετε 
ευκαιρίες, κτλ. 
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Μερικές 
συμβουλές 

• Η αποτελεσματική επικοινωνία πρέπει να επηρεάζει τα συναισθήματα του 
πελάτη 

• Πρέπει να βάλετε κάποια «μαγεία» στη στρατηγική μάρκετινγκ και να 
κατανοήσετε και να εκτιμήσετε το ταξίδι του πελάτη και να γνωστοποιήσετε τη 
μοναδικότητα της μάρκας κρασιού σαν ίση με την καλύτερη ποιότητα. 

• Τα κοινωνικά μέσα προσφέρουν μια νέα δυνατότητα αλληλεπίδρασης. 
• Από στόμα σε στόμα μπορεί να είναι ένα ισχυρό εργαλείο πωλήσεων και η 

δύναμή του θα μπορούσε να ενισχυθεί υπερβολικά από τα κοινωνικά μέσα. 
• Δραστηριότητες δικτύωσης που μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμες. 
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Ενότητα 3.4: Οικονομικές Διαστάσεις στη Βιολογική Αμπελουργία 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης παρέχει βασικές γνώσεις βιολογικών και 
βιοδυναμικών αμπελώνων από οικονομική άποψη για τον προσδιορισμό των 
σημαντικότερων οικονομικών δαπανών και ευκαιριών οργανικών και βιοδυναμικών 
σταφυλιών και κρασιού σε βιολογικό αμπελώνα.  
 

Το κρασί αναγνωρίζεται συνήθως ως ένας ιδιαίτερος τύπος επεξεργασμένου προϊόντος 
γεωργικής τροφής, με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πάνω απ’ όλα φαίνεται να 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του κρασιού και της γης προέλευσης, του περιβάλλοντος 
και του οικοσυστήματος γενικά (συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των φυσικών πτυχών 
αλλά και των ανθρώπινων δεξιοτήτων, της παράδοσης κ.λπ.) που βασίζονται σε έναν 
περίπλοκο ιστό αλληλεξάρτησης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στοιχείων / φορέων. 
Από τη δεκαετία του '70 το ενδιαφέρον για την «καθαρή αμπελουργία» αυξάνεται 
μεταξύ των φορέων. Αυτό το γεγονός προκάλεσε επίσης την ανάπτυξη και τη βελτίωση 
των βιολογικών διεργασιών για την παραγωγή κρασιού. Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν 
τη στενή σχέση μεταξύ αυτού του προϊόντος και του περιβάλλοντος και τους αρέσει να 
γνωρίζουν ότι τα οινοποιεία υιοθετούν πράσινες και καθαρές πρακτικές για τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και την υποστήριξη φυσικών οικοτόπων και άγριων 
ζώων. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Επιδράσεις διαχείρισης στο κόστος παραγωγής και αποδοτικότητα 
• Βιώσιμο κρασί: οι αντιλήψεις των καταναλωτών 
• Κόστος παραγωγής βιολογικών σταφυλιών και κρασιού 
• Κόστος παραγωγής βιοδυναμικών σταφυλιών και κρασιού 
• Οινοποιητικό οργανικό και βιοδυναμικό κόστος 
• Συμπέρασμα 

Μερικές 
συμβουλές 

Οικονομικές διαστάσεις του μοντέλου της βιολογικής αμπελουργίας που θα εξηγούσαν 
ειδικότερα το πρόσθετο κόστος της βιολογικής, βιοδυναμικής και συμβατικής 
παραγωγής. 
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Ενότητα 4.1: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα της 
Βιολογικής Παραγωγής Κρασιού 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η ενότητα επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των βιολογικών οινοποιείων και του 
περιβάλλοντος. Τα κύρια θέματα που συζητούνται στην παρακάτω ενότητα είναι (i) 
Κλιματικές αλλαγές και πώς επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη γεωργική και 
παραγωγική διαδικασία στα βιολογικά οινοποιεία και (ii) Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(ΕΚΕ) και πώς ταιριάζει στην αναπτυξιακή στρατηγική του βιολογικά οινοποιεία, γιατί 
εφαρμόζεται και πώς τα βιολογικά οινοποιεία μπορούν να επωφεληθούν από την 
εφαρμογή ΕΚΕ. 
 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το κρασί είναι βιολογικό, οι διαδικασίες παραγωγής του 
μπορεί να μην είναι φιλικές προς το περιβάλλον και να επηρεάσουν αρνητικά το 
περιβάλλον. Έτσι, είναι σημαντικό για κάθε διευθυντή να εκτιμήσει την περιβαλλοντική 
κατάσταση του οινοποιείου του και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υιοθέτησης και 
μετριασμού σε εύθετο χρόνο. Έτσι, η ενότητα επικεντρώνεται επίσης στη βιωσιμότητα 
και σε ποιες ενέργειες πρέπει να αναληφθούν τα βιολογικά οινοποιεία προκειμένου να 
διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Ο τομέας των βιολογικών οίνων είναι πολύ ευάλωτος στην κλιματική αλλαγή 
λόγω της εξάρτησης των αμπέλων και των σταφυλιών από τις μεταβαλλόμενες 
κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. Μια ανασκόπηση του 
αντίκτυπου στην βιολογική παραγωγή κρασιού είναι το πρώτο βήμα για την 
ανάπτυξη μέτρων προσαρμογής για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα προσαρμογής των 
βιολογικών οινοποιείων είναι τόσο εγγενείς (όπως η ηλικία παραγωγού και το 
εκπαιδευτικό επίπεδο) όσο και εξωγενείς (όπως οι θεσμικές, πολιτικές και 
κλιματολογικές συνθήκες). 

• Οι καταναλωτές φαίνεται να αποδίδουν μεγαλύτερη αξία στην εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και θεωρούν ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας 
που καθορίζει την προστασία τους.  

• Οι δραστηριότητες ΕΚΕ που έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν το 
ενδιαφέρον των καταναλωτών και τη ζήτηση για βιωσιμότητα θα μπορούσαν 
να έχουν πολλές μορφές. Αυτά περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση 
χαρακτηριστικών προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, 
ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση των ρύπων, 
κοινωνικά συνειδητά σχέδια που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών 
πληθυσμών, υιοθέτηση πρακτικών κοινωνικής συνείδησης μάρκετινγκ και 
ανθρώπινου δυναμικού και υποστήριξη των αναγκών της κοινότητας με δωρεά 
χρήματα και χρόνο. 

• Η βιώσιμη αμπελοκαλλιέργεια ορίζεται από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου 
και Οίνου ως «παγκόσμια στρατηγική για την κλίμακα των συστημάτων 
παραγωγής και επεξεργασίας σταφυλιών, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα την 
οικονομική βιωσιμότητα των κατασκευών και των εδαφών, παράγοντας 



                  
 2018-1-FR01-KA202-047886 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. H υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 

αυτήν. 

ποιοτικά προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις ακρίβειας στην 
αειφόρο αμπελουργία….» 

Μερικές 
συμβουλές 

• Μία πρόταση για είσοδο στην αειφορία είναι να ξεκινήσετε μικρά και να 
συνεχίσετε να προσθέτετε βιώσιμα μέτρα και να διασφαλίσετε ότι οι πελάτες 
σας το γνωρίζουν. 

• Να είστε αφοσιωμένοι στη δημιουργία αξίας για την κοινωνία και το 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργείτε, προσπαθώντας να συμβάλλετε στην 
ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των γύρω κοινοτήτων. 

• Προσδιορίστε τους δείκτες που θα μπορούσαν να μετρήσουν αποτελεσματικά 
τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, για την προώθηση της ενημέρωσης και της 
επικοινωνίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους. 

• Είναι ζωτικής σημασίας για τους οινοπαραγωγούς που θέλουν να ξεκινήσουν 
ένα πρόγραμμα αειφορίας, να εφαρμόσουν κοινούς δείκτες για να συγκρίνουν 
τα αποτελέσματα, να μοιραστούν εμπειρίες και να επικοινωνήσουν με 
σαφήνεια στον τελικό καταναλωτή. 

• Πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της προώθησης της ένταξης μεταξύ 
διαφορετικών μεθόδων και προγραμμάτων, που ενδέχεται να είναι 
συμπληρωματικά. 
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Ενότητα 4.2: Βιολογική Αμπελουργία: Πρεσβευτής της Φύσης και 
της Βιοποικιλότητας 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Προκαλείται από εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 
μεθανίου (CH4) και οξειδίου του αζώτου (N2O). Η αμπελουργία, όπως και οι άλλοι 
γεωργικοί τομείς, θα επηρεαστεί από την αύξηση των θερμοκρασιών που θα οδηγήσει 
σε μεγαλύτερη εξατμισοδιαπνοή, μεγαλύτερη επίπτωση παρασίτων, αλλοιώσεις στον 
κύκλο της αμπέλου και στις ιδιότητες του σταφυλιού κτλ. 
 
Υπάρχει τώρα μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μεταξύ παραγωγών και 
καταναλωτών σχετικά με τη διαδικασία οινοποίησης. Αυτό, μαζί με τις νομικές 
απαιτήσεις της οικολογικής προστασίας, οδήγησε στην ένταξη της περιβαλλοντικής 
μεταβλητής σε ολόκληρη τη διαδικασία οινοποίησης. 
 
Η επεξεργασία των αμπελουργικών εδαφών έχει αλλάξει πολύ τα τελευταία τριάντα 
χρόνια. Υπήρξε μια στροφή από την καλλιέργεια αμπελώνων στον έλεγχο ζιζανίων, στη 
συνέχεια στην ευρεία χρήση ζιζανιοκτόνων και, τελευταία, παράγεται με μεγάλο 
σεβασμό στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη το αποτύπωμα CO2, την υπεύθυνη 
χρήση του νερού, κτλ. και με τη χρήση νέων υλικών και μηχανημάτων υψηλής 
τεχνολογίας. 
 
Εν ολίγοις, η βιολογική γεωργία, σε αντίθεση με τη λεγόμενη συμβατική γεωργία, είναι 
το αποτέλεσμα της εμφάνισης μιας νέας κουλτούρας που συνδέεται με την προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, εντός αυτών, με το δικαίωμα στην υγεία και τον 
σεβασμό και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Η βιολογική γεωργία έχει τους δικούς της παγκόσμιους πυλώνες. 
• Η παραγωγή κρασιού με κριτήρια αειφορίας έχει καταστεί βασική απαίτηση 

για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
• Το έδαφος, η οργανική ύλη και η βιώσιμη χρήση του νερού είναι μερικά από 

τα βασικά στοιχεία της βιολογικής παραγωγής κρασιού 
• Οι γενικές αρχές της αειφορίας που εφαρμόζονται στην αμπελουργία (OIV) 

πρέπει να είναι γνωστές και να εφαρμόζονται στην οργανική αμπελουργία 
Μερικές 
συμβουλές 

• Ευέλικτες εγκαταστάσεις για όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου 
(επαναχρησιμοποίηση δομικών υλικών, χρήση της φυσικής πλαγιάς της γης, 
χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενθάρρυνση της εισόδου φυσικού φωτός …) 

• Χρήση αναστρέψιμων μονάδων (αντλία θερμότητας) αντί κλιματισμού και 
θέρμανσης. 

• Χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: ηλιακούς συλλέκτες σε στέγες 
και τοίχους, εγκαταστάσεις βιομάζας και γεωθερμικής ενέργειας. 
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• Εφαρμόστε μια ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων χρησιμοποιώντας 
παρτέρια για φυτά (αξιολόγηση τοπίου). 

• Μειώστε όσο το δυνατόν περισσότερο την απόσταση κίνησης και μεταφοράς 
(εσωτερικής και εξωτερικής) των αποκτηθέντων υλικών, υποπροϊόντων, 
απορριμμάτων και τελικών προϊόντων. 
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Ενότητα 4.3: Ο Οινοτουρισμός στον Τομέα της Βιολογικής 
Αμπελουργίας 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Αυτή η ενότητα προσφέρει μια επισκόπηση του οινοτουρισμού, τα οφέλη και τις 
προκλήσεις του, καθώς και καλές πρακτικές και στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας 
επιτυχημένης ταυτότητας μάρκας. Η ενότητα περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες 
για το πώς ο οινοτουρισμός εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο μέρος της προώθησης των 
οινικών προϊόντων, και αναφέρεται στο τρέχον status quo στην Ευρώπη, καθώς και στα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά των τουριστών. Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι 
εξοπλισμένοι με συμβουλές και στρατηγικές για την ανάπτυξη του τουρισμού στον 
τομέα του βιοδυναμικού και βιολογικού οίνου, μέσω καλών πρακτικών και 
παραδειγμάτων από διαφορετικά οινοποιεία σε όλη την Ευρώπη και αλλού. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Ο ορισμός του οινοτουρισμού 
• Τα οφέλη και οι προκλήσεις του οινοτουρισμού 
• Τα χαρακτηριστικά των οινοτουριστών 
• Επιτυχημένες στρατηγικές, παραδείγματα και καλές πρακτικές 
• Οργανικός και βιοδυναμικό οινοτουρισμός   

Μερικές 
συμβουλές 

• Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του οινοτουρισμού έχει επεκταθεί σημαντικά σε 
όλο τον κόσμο, ειδικά σε περιοχές που συνδέονται στενά με την παραγωγή 
κρασιού. Ο οινοτουρισμός είναι μια εξαιρετική πηγή για την οικονομική και 
κοινωνική ευημερία των οινοποιείων και των περιφερειακών περιοχών. 

• Ο οινοτουρισμός συνδέεται στενά με τη γεωργική, πολιτιστική, περιβαλλοντική 
και βιομηχανική βιομηχανία. Ως προσπάθεια προσέλκυσης όλο και 
περισσότερων επισκεπτών, οινοποιεία / παραγωγοί αναπτύσσουν ειδικά 
τουριστικά πακέτα συνδυάζοντας διαφορετικές δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις, π.χ. γαστρονομία, αγροτικός τρόπος ζωής, πολιτιστικές 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το κρασί, εκδηλώσεις, σεμινάρια, φεστιβάλ 
κ.λπ.. 

• Παρόλο που καταβάλλονται πολλές προσπάθειες για να σκιαγραφηθούν τα 
χαρακτηριστικά των οινοτουριστών, οι έμποροι κρασιού εξακολουθούν να 
στερούνται σημαντικών στοιχείων σχετικά με τη συμπεριφορά και τη στάση 
τους. 

• Μεταξύ των πιο σημαντικών στοιχείων μιας επιτυχημένης στρατηγικής για τον 
οινοτουρισμό, περιλαμβάνουν α) μια ισχυρή προσέγγιση μάρκετινγκ, β) 
ανάπτυξη του λογότυπου και της ταυτότητας του οινοποιείου, γ) στοχευμένη 
επικοινωνία, δ) συνεργασία με περιφερειακές εγκαταστάσεις (διαμονή, 
εστιατόρια, κτλ.) 
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Ενότητα 4.4: Το Κρασί και η Πολιτιστική Κληρονομιά  
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

Η κουλτούρα του κρασιού υπήρξε σε πολλούς πολιτισμούς, ειδικά σε μεσογειακές 
κοινωνίες, αλλά και σε αρχαίους πολιτισμούς όπως οι Μεσοποταμικοί, οι Αιγύπτιοι και 
οι Φοίνικες. Η υπάρχουσα κουλτούρα πίσω από κάθε κρασί είναι η καλύτερη 
επαγγελματική κάρτα, και ακόμη περισσότερο σε μια εποχή που πραγματοποιείται 
επανεκτίμηση των παραδοσιακών πτυχών, των πολιτιστικών ριζών και της φύσης. Η 
ίδια η UNESCO, στη Διακήρυξη του Μεξικού για τις Πολιτιστικές Πολιτικές (1982) λέει 
ότι «Μέσω του πολιτισμού ο άνθρωπος εκφράζει τον εαυτό του, συνειδητοποιεί τον 
εαυτό του, αναγνωρίζει τον εαυτό του ως ημιτελές έργο, αμφισβητεί τα δικά του 
επιτεύγματα, αναζητά ακούραστα νέες έννοιες και δημιουργεί έργα που τον 
ξεπερνούν…». 

Το τοπίο είναι η οπτική έκφραση της σειράς με την οποία συνδυάζονται τα φυσικά και 
πολιτιστικά στοιχεία του εδαφικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, το τοπίο του 
κρασιού είναι μοναδικό στις ποικιλίες, τις μορφές, τα έθιμα και τις κατασκευές του. Για 
όλους αυτούς τους λόγους, είναι απαραίτητο να το διατηρήσετε έτσι ώστε οι 
μελλοντικές γενιές να μπορούν να το απολαύσουν. 

Τα τελευταία χρόνια, τα οινοποιεία και ο κόσμος του κρασιού είναι ένα ακόμη 
παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η αρχιτεκτονική έχει μεταμορφώσει τον τομέα. 
Οι πιο διάσημοι αρχιτέκτονες του κόσμου έχουν αφήσει την υπογραφή τους στα 
οινοποιεία σε όλες τις αμπελουργικές χώρες. 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την ιστορία του κρασιού για να 
κατανοήσουμε την πραγματική πολιτιστική του σημασία. 

• Τα μουσεία κρασιού είναι ένας πολύ καλός τρόπος για την προώθηση της 
κουλτούρας του κρασιού 

• Ο αμπελώνας και τα οινοποιεία δημιουργούν τοπία. Η βελτίωσή τους μέσω 
της διατήρησης και της συντήρησης παρέχει μια σειρά από οφέλη, όπως η 
λειτουργικότητά τους, η διατήρηση της κληρονομιάς για τις μελλοντικές 
γενιές, η αύξηση της ελκυστικότητας του τοπίου για τους επισκέπτες και η 
παροχή καταφυγίου για πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

Μερικές 
συμβουλές 

• Η πολιτιστική κληρονομιά είναι σημαντική κατά την παραγωγή και εμπορία 
βιολογικού κρασιού. Μιλά για τη φύση, την ιστορία, το έδαφος, την 
αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία… όλα σε ένα προϊόν 

• Η ανάκαμψη των πολιτιστικών και εθνογραφικών παραδόσεων και 
κληρονομιάς προσθέτει αξία στα κελάρια του κρασιού. 
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• Οι νέες αρχιτεκτονικές οινοποιείων είναι συνώνυμες του κύρους όπου 
συνυπάρχουν παράδοση και νεωτερικότητα. Προσελκύουν πολλούς 
επισκέπτες και κάλυψη από μέσα. 
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Κεφάλαιο 5: Βιοδυναμική Αμπελουργία και Παραγωγή Κρασιού 
 

Περίληψη του 
εκπαιδευτικού 
περιεχομένου 

1. Ορισμός και το Ιστορικό Υπόβαθρο περιγράφουν πώς αναπτύχθηκε η 
Βιοδυναμική και γιατί οι «προετοιμασίες» είναι η πιο κρίσιμη τεχνική επιλογή 
στο BD. 

2. Οι βασικές αρχές της βιοδυναμικής περιέχουν τις βασικές οδηγίες που πρέπει 
να ακολουθούνται.  

3. Η διαδικασία πιστοποίησης στο BD οδηγεί στη Demeter και στα σαφή και 
ακριβή πρότυπα της. 

1. 4.Ορισμένα τεχνικά σχόλια και προετοιμασίες περιέχουν τις συνταγές για τα 
παρασκευάσματα και τη χρήση τους. Εξηγούνται σε τρεις ομάδες, αυτές για 
ψεκασμό, αυτές για κομπόστ και άλλες 

Οι πιο 
σημαντικές 
λήψεις 

• Τα βιοδυναμικά κρασιά συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις βιολογικής 
πιστοποίησης. 

• Ιδιαίτερη προσοχή αποδίδεται στα ζώα αναπαραγωγής που παράγουν την 
απαραίτητη κοπριά, έτσι ώστε το αγρόκτημα να μην χρειάζεται να εξαρτάται 
από εξωτερικές εισροές σε αυτό το τμήμα.  

• Το πράγμα που διακρίνει καθοριστικά τη βιοδυναμική αμπελουργία από 
άλλες μορφές βιολογικής γεωργίας είναι η εφαρμογή παρασκευασμάτων BD. 
Φέρνουν και ενισχύουν τις δυνάμεις ζωής που συνδέουν το φυτό - ζώο - 
άνθρωπο - τη Γη και τον Κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο φέρνουν και / ή 
ενισχύουν τη ζωτική ενέργεια στο κρασί, καθιστώντας το πνευματικό.  

Μερικές 
συμβουλές 

• Η βιοδυναμική αμπελοκαλλιέργεια είναι τρόπος ζωής. 
• Η βιοδυναμική γεωργία έχει περισσότερη ένταση εργασίας από τις 

συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας, επειδή απαιτεί περισσότερη προσοχή 
στις λεπτομέρειες. Ο φόρτος εργασίας αυξάνεται κυρίως λόγω του 
σχεδιασμού, της οργάνωσης και της προετοιμασίας επακριβώς 
βαθμονομημένων φυσικών θεραπειών για αμπελώνες. 
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