
Αµπελουργία	  	  

Το	  νέο	  βιβλίο	  του	  Μανόλη	  Ν.	  Σταυρακάκη	  Αµπελουργία	  παρουσιάζει	  µε	  εµπεριστατωµένο,	  αλλά	  και	  

παραστατικό	  τρόπο	  την	  επιστήµη	  της	  Αµπελουργίας,	  καλύπτοντας	  ένα	  βιβλιογραφικό	  κενό	  60	  χρόνων.	  Ο	  

συγγραφέας	  συνδέει	  τη	  θεωρία	  µε	  την	  αµπελοκοµική	  πράξη	  και	  αναλύει	  στις	  744	  σελίδες	  του	  βιβλίου	  όλα	  

τα	  γνωστικά	  αντικείµενα	  της	  Γενικής	  και	  Ειδικής	  Αµπελουργίας.	  

	  

Οι	  600	  πρωτότυπες	  φωτογραφίες,	  τα	  σχέδια,	  τα	  γραφήµατα	  και	  οι	  πίνακες	  που	  περιλαµβάνονται	  στην	  

έκδοση	  λειτουργούν	  επεξηγηµατικά	  προς	  τον	  λόγο,	  καθιστώντας	  τον	  απόλυτα	  κατανοητό	  όχι	  µόνο	  στους	  

φοιτητές	  και	  τους	  επιστήµονες,	  στους	  οποίους	  πρωτίστως	  απευθύνεται	  το	  έργο	  αυτό,	  αλλά	  και	  σε	  όλους	  

όσοι	  ασχολούνται	  ή	  θέλουν	  να	  ασχοληθούν	  ερευνητικά	  και	  παραγωγικά	  µε	  την	  άµπελο	  και	  την	  

καλλιέργειά	  της.	  

Στις	  8	  ενότητες	  του	  βιβλίου	  περιλαµβάνονται,	  τόσο	  σε	  θεωρητικό	  όσο	  και	  σε	  εφαρµοσµένο	  επίπεδο,	  τα	  

εξής	  πεδία	  της	  Γενικής	  και	  Ειδικής	  Αµπελουργίας:	  

Μορφολογία	  και	  Ανατοµία	  	  

Ετήσιος	  Κύκλος	  Βλάστησης	  	  

Αναπαραγωγή	  	  

Αναπτυξιακή	  Φυσιολογία	  	  

Πολλαπλασιασµός	  	  

Εγκατάσταση	  Παραγωγικού	  Αµπελώνα	  και	  Φυτωρίου	  

Κλάδεµα	  	  

Ετήσιες	  Καλλιεργητικές	  Φροντίδες	  της	  Αµπέλου	  (∆ιαχείριση	  εδάφους,	  Χλωρά	  κλαδέµατα,	  Λίπανση,	  

Άρδευση,	  Αµπελοπάθεια,	  Τρυγητός).	  

Για	  πρώτη	  φορά	  παρουσιάζονται	  αναλυτικά	  η	  Τεχνολογία	  Σταφιδοποίησης	  (περιλαµβάνει	  τις	  µεθόδους	  

ξήρανσης	  και	  βιοµηχανικής	  επεξεργασίας	  της	  Κορινθιακής	  Σταφίδας	  και	  της	  Σουλτανίνας)	  και	  Παραγωγής	  

Επιτραπέζιων	  Σταφυλών	  (περιλαµβάνει	  τον	  τρυγητό,	  την	  συσκευασία	  και	  τη	  διατήρηση	  των	  επιτραπέζιων	  

ποικιλιών	  αµπέλου).	  

	  

Ιδιαίτερη	  έµφαση	  δίνεται	  στην	  εφαρµογή	  των	  επιστηµονικών	  και	  ερευνητικών	  δεδοµένων	  στην	  

αµπελοκοµική	  πράξη,	  όπως,	  για	  παράδειγµα,	  στις	  µεθόδους,	  παραδοσιακές	  και	  σύγχρονες,	  του	  αγενούς	  

µε	  µόσχευµα	  πολλαπλασιασµού,	  των	  τεχνικών	  εµβολιασµών	  και	  της	  εγκατάστασης	  σύγχρονης	  

φυτωριακής	  µονάδας	  παραγωγής	  πολλαπλασιαστικού	  υλικού,	  ενώ	  ανάλογος	  είναι	  ο	  τρόπος	  παρουσίασης	  

των	  αρχών	  και	  της	  µεθοδολογίας	  του	  κλαδέµατος	  µόρφωσης	  και	  καρποφορίας	  των	  πρέµνων	  σε	  όλα	  τα	  

συστήµατα.	  

Η	  Αµπελουργία,	  όπως	  και	  η	  Αµπελογραφία	  (Εκδόσεις	  Τροπή,	  2010),	  αποτελεί	  προϊόν	  της	  πολυετούς	  



επιστηµονικής	  και	  ερευνητικής	  ενασχόλησης	  του	  Μανόλη	  Ν.	  Σταυρακάκη	  µε	  το	  αντικείµενο,	  και	  

βασίζεται	  στις	  πρόσφατες	  εξελίξεις	  στον	  επιστηµονικό	  αυτό	  τοµέα,	  όπως	  περιλαµβάνονται	  στην	  

εκτεταµένη	  ελληνική	  και	  διεθνή	  βιβλιογραφία.	  	  
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