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Сорт Патрис является гибридизированным,
созданным в результате греко-российского
научного творческого сотрудничества,
выведен в Греции Пантелеем Заманиди и
Леонидом Трошиным в 2001 году путём
скрещивания сортов Айгеоргитико и КабернеСовиньон. По морфо–физиологическим
характеристикам нами включен в группу сортов
бассейна Чёрного моря (convar. pontica subconvar.
balcanica Negr.). Продолжительность
продукционного периода 156-165 дней. Рост
побегов сильный. Урожайность очень высокая.
Средняя масса грозди 250 г. Отличается
зимостойкостью, засухоустойчивостью и
повышенной устойчивостью к грибным болезням
в сравнении с родительскими сортами Vitis
vinifera L. Лист средний, тёмно-зелёный,
пятилопастный, глубокорассеченный,
пузырчатость верхней поверхности пластинки
слабая, опушение на верхней стороне слабое и
сильное - на нижней. Цветок гермафродитный.
Гроздь средняя, цилиндроконическая или
крылатая, средней плотности. Ягода среднего
размера, округлая, сине-чёрного цвета. Кожица
плотная. Мякоть сочная, с пасленовым
привкусом. Сахаристость сока высокая. Сорт
предназначен для приготовления сухих красных
вин превосходного класса

The Patris variety is a hybrid, which was made as the
result of Greece-Russian scientific collaboration in
Greece by Panteley Zamanidi and Leonid Troshin in
2001 year by hybridization of Aigeorgitiko and
Cabernet Sauvignon variety. By its morphological
characteristics, it is included to the group of the Black
sea varieties (convar. pontica subconvar. balcanica
Negr.). The production period is 156-165 days. The
growth of shoots is big. The yield is very high. The
weight of bunch is 250 g. It has good frost resistance,
drought resistance and higher steadiness to mushroom
diseases, comparing with the parents varieties of Vitis
vinifera L. The leave is middle, black-green, five
lobes, deep divided, bubbles on the higher plate are
low, the hairs are low on the upper side and intense
on the bottom. The flower is hermaphrodite. The
bunch is middle, cylinder conical or wrinkle, low
density. The berry is middle, round, blue-black color.
The skin is dense. The pulp is juicy with paslen taste.
The sugariness of juice is high. The variety is used for
making dry red wines of outstanding quality
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Введение
О

необходимости

селекции

продуктивно-адаптивных

сортов

винограда освещено в предыдущей статье «Димитра» [5].
В генном банке винограда сортимент винных черноягодных сортов
очень большой, однако количество сортов, способных дать интенсивно
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окрашенные высококачественные вина, не очень большое, это - КабернеСовиньон, Мерло, Сира, Саперави, Айгеоргитико.
Данная работа посвящена результатам выведения нового сорта,
возделывание

которого

увеличит

продуктивность

и

долговечность

виноградных насаждений, повысит качество красных вин.
Материал и методы
Об этом также сказано в предыдущей статье «Димитра» [5].
Результаты селекционной работы
Сорт Патрис был выведен в результате творческого сотрудничества
Афинского института виноградарства с Кубанским госагроуниверситетом
(Россия) путём скрещивания сортов Айгеоргитико с Каберне–Совиньоном
в 2001 году. Авторы П.К. Заманиди и Л.П. Трошин.
При выведении сорта в качестве материнской

формы был взят

лучший греческий аборигенный сорт Айгеоргитико (бассейна Чёрного
моря), который возделывается на полуострове Пелопонисос более 2500
лет. Продолжительность продукционного периода его 160 дней. Сорт
среднерослый (1,3-2,0 м), степень вызревания лозы высокая. Урожайность
высокая. Масса грозди в благоприятные годы более 500 г. Грозди средней
плотности, размер ягоды средний. Процент плодоносных побегов 90 и
более. Количество гроздей на плодоносном побеге 1-2. Урожайность
высокая, 15-20 т/га. В районе Немея (греческое Бордо) из сырья сорта
вырабатываются всемирно известные красные марочные вина тёмнорубинового цвета с каштановыми и фиолетовыми оттенками, вина
округлые, полные, с уравновешенной кислотностью, с ароматом вишни и
малины в молодом возрасте, а после выдержки с букетом пряных трав,
ванили, кедрового ореха, миндаля и бархатистым послевкусием.
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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В качестве отцовской формы был взят высококачественный
известный в мире западноевропейский сорт Каберне-Совиньон - король
красных вин [16].
Синоним: Патрида.
Сорта родственные: ранее описанный новый сорт «Профессор
Малтабар» получен из той же комбинации скрещивания Айгеоргитико х
Каберне-Совиньон, потому является сибсом и генетически близким сорту
Патрис [10].
Сорт Патрис по морфологическим признакам близок к дикому
винограду ssp.silvestris Gmel.
По морфо-физиологическим характеристикам (рис. 1-8) близок к
эколого-географической группе сортов Сonvar. pontica subconvar. balcanica
Negr. var. greek Zaman. [4].
Основные дескрипторные характеристики сорта Патрис приведены
ниже, согласно [18]:
001 - форма верхушки молодого побега: 7 - открытая;
002 - распределение антоцианов на верхушке побегов: 2 - полосами;
003 - интенсивность антоциановой окраски верхушки: 5 - средняя;
004 - интенсивность (плотность) паутинистого опушения верхушки:
5 - среднее;
005 - интенсивность (плотность) щетинистого опушения верхушки:
1 - отсутствует;
006 - внешний вид (габитус): 3 - полупрямостоящий;
007 - окраска спинной (дорсальной) стороны междоузлия: 3 красная;
008 - окраска брюшной (вентральной) стороны междоузлия: 2 зелёная с красными полосами;
009 - окраска спинной стороны узла: 2 - зелёная с красными
полосами;
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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010 - окраска брюшной стороны узла: 3 - красная;
011 – интенсивность (плотность) щетинистого опушения на узлах: 1
- отсутствует или очень слабое (очень редкое);
012 - интенсивность (плотность) щетинистого опушения на
междоузлиях: 1 - отсутствует или очень слабое (очень редкое);

Рис. 1-2. Верхушка молодого побега сорта винограда Патрис.

013 - интенсивность (плотность) паутинистого опушения на узлах: 3
- слабое (редкое);
014 - интенсивность (плотность) паутинистого опушения на
междоузлиях: 3 - слабое (редкое);
015 - антоциановая окраска почек: 7 - сильная;
016 - распредиление усиков на побеге: 1 - прерывистое;
017 - длина усиков: 3 - короткие;
051 - окраска верхней поверхности молодого листа (до цветения): 6
- медная;
052 - интенсивность антоциановой окраски: 7 - сильная;

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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053 - паутинистое опушение между главными жилками: 3 -слабое
(редкое);
054 - щетинистое опушение между главными жилками: 1 отсутствует или очень слабое (очень редкое);
055 - паутинистое опушение на главных жилках: 3 - слабое
(редкое);
056 - щетинистое опушение на главных жилках: 1 -отсутствует или
очень слабое (очень редкое);
065 - величина (площадь) пластинки листа: 5 - средняя;
066 - длина центральной жилки: 3 - короткая;
067 - форма пластинки листа: 3 - пятиугольная;
068 - количество лопастей листа: 4 - семь лопастей;
069 - окраска верхней поверхности молодого листа: 5 - среднезелёная;
070 - антоциановая окраска главных жилок верхней поверхности
листа: 3 - слабая;
071 - антоциановая окраска главных жилок нижней поверхности
листа: 3 - слабая;

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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Рис. 3-4. Лист сорта винограда Патрис.

072 - гофрировка (углубления) верхней поверхности пластинки: 1 отсутствует;
073 - волнистость пластинки между центральной и боковой
жилками листа: 2 - только возле черешка;
074 - профиль (поперечное сечение в средней части пластинки)
листа: 2 - бороздчатый;
075 - пузырчатость верхней поверхности пластинки: 5 -средняя;
076 - форма краевых зубчиков: 3 - обе стороны выпуклые;
077 - длина краевых зубчиков: 5 - средние;
078 - длина краевых зубчиков по отношению к их ширине у
основания: 5 - средние;
079 - форма черешковой выемки: 3 – открытая;
080 - форма основания черешковой выемки: 1 - U-образная;
081 - особенности черешковой выемки: 1 - отсутствуют;
082 – форма (тип) верхних вырезок: 3 - лопасти слегка
перекрываются;
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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083 - форма основания верхних вырезок: 2 - V-образная;
084 - паутинистое опушение на нижней стороне листа между
главными жилками: 3 - слабое (редкое);
085 - щетинистое опушение на нижней стороне листа между
главными жилками: 3 - слабое (редкое);
086 - паутинистое опушение главных жилок на нижней стороне
листа: 3 - слабое (редкое);
087 - щетинистое опушение главных жилок на нижней стороне
листа: 1 - отсутствует или очень слабое (очень редкое);
088 - паутинистое опушение главных жилок на верхней стороне
листа: 1 - отсутствует;
089 - щетинистое опушение главных жилок на верхней стороне
листа: 1 - отсутствует;
090 - паутинистое опушение черешка: 1 - отсутствует или очень
слабое;
091 - щетинистое опушение черешка: 1 - отсутствует или очень
слабое (очень редкое);
092 - длина черешка: 5 - средний;
093 - длина черешка относительно главной (срединной) жилки: 5 одинаковая;
101 - поперечное сечение одревесневшего побега (после опадения
листьев): 2 - элептическое;
102 - поверхность одревесневшегопобега: 3 - бороздчатая;
103 - основная окраска одревесневшего побега: 4 - красноватокоричневая;
104 - чечевички одревесневшего побега: 1 - отсутствуют;
105 - интенсивность щетинистого опушения на узлах: 1 отсутствует или очень слабое (очень редкое);

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf

Научный журнал КубГАУ, №52(8), 2009 года

8

106 - интенсивность щетинистого опушения на междоузлиях: 1 отсутствует или очень слабое (очень редкое);
604 – степень вызревания побегов, %: 7 - высокая;
605 – длина однолетних побегов: 5 - средняя;
151 - тип цветка: 3 - обоеполый, гермафродитный;
501 - процент завязывания ягод: 9 - очень высокий;
152 - расположение (уровень) первого соцветия: 2 - на 3-4 узле;
153 - количество соцветий на побеге: 2 - 1,1-2 соцветия;
154 - длина первого соцветия: 5 - средняя;
201 - число гроздей на побеге: 2 – от 1,1-2 гроздей;
202 - величина грозди (длина+ширина)/2: 5 - средняя;
203 - длина грозди: 5 - средняя;
204 - плотность грозди: 5 - средней плотности;
205 - количество ягод в грозди: 5 - среднее;
206 - длина ножки грозди: 5 - средняя;
207 - одревеснение ножки: 3 - слабое;
220 - размер ягоды: 5 - средний;
221 - длина ягоды: 5 - средняя;
222 - однородность размеров: 2 - однообразны;
223 - форма ягод: 3 - круглая;
224 - поперечное сечение: 2 - круглое;
225 - окраска кожицы: 6 - сине-черная;
226 - равномерность окраски кожицы: 2 - равномерная;
227 - пруин (восковой налёт, толщина кутикулы): 7 - сильный;
228 - толщина кожицы: 5 - средняя;
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Рис. 5-6. Гроздь, ягоды и семена сорта винограда Патрис.

229 - пупок (носик) клювик (хилум): 2 - видимый, выраженный;
230 - окраска мякоти: 1 - не окрашена;
231 - интенсивность окраски мякоти: 1 - не окрашена или очень
слабо окрашена;
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232 - сочность мякоти: 1 - сочная;
233 – выход сусла (из 100 г ягод): 7 – высокий;
234 - плотность мякоти: 1 - мягкая;
235 - степень плотности мякоти: 5 - средняя;
236 - особенности привкуса: 5 - паслёновый;
237 - классификация вкуса: 3 - слабый ароматический;
238 - длина плодоножки: 3 - короткая;
239 - отделение от плодоножки: 1 - трудное;
240 - степень трудности отделения от плодоножки: 5 - среднее;
241 - наличие семян в ягоде: 3 - полноценные семена;
242 - длина семени: 5 - средняя;
243 - масса семени: 5 - средняя;
244 - наличие поперечных складок на брюшной стороне: 1 отсутствуют;
623 - количество семян в ягоде: 3 - 1-2 семени;
624 – форма тела семени: 3 – округло-коническая (грушевидная);
625 - относительная длина клювика: 1 – короткий;
626 - расположение халазы: 1 - в верхней части тела;
627 - форма халазы: 2 - овальная;
628 - выраженность халазы: 2 - выпуклая;
301 – время распускания почек: 5 - среднее;
302 - массовое цветение: 5 - среднее;
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Рис. 7-8. Одревесневшй побег и зимующий глазок сорта винограда Патрис.

303 - начало созревания ягод: 5 - среднее;
304 - физиологическая зрелость ягод: 5 - средняя;
305 - начало вызревания лозы: 3 - раннее;
306 - осенняя окраска листьев: 2 - красноватая;
351 - сила роста побега: 5 - средняя;
352 - сила роста пасынковых побегов: 3 - слабая;
353 - длина междоузлий: 5 - средняя;
354 - диаметр междоузлий: 3 - малый;
401 - устойчивость против железного хлороза: 7 - высокая;
402 - устойчивость против хлоридов: 7 - высокая;
403 - устойчивость против засухи: 7 - высокая;
452 - степень устойчивости к милдью листьев: 7 - высокая;
456 - степень устойчивости к оидиуму гроздей: 5 - средняя;
459 - степень устойчивости к серой гнили гроздей: 7 -высокая;
501 – процент завязывания ягод: 7 – высокий;
502 – масса одной грозди: 5 - средняя;

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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503 - средняя масса одной ягоды: 5 - средняя;
504 - масса гроздей с 1 га, т (урожайность): 7- большая, 9.1–12;
505 - содержание сахаров в сусле винных сортов, г/100 см³: 9 очень высокое, свыше 23;
506 - кислотность сусла (в пересчёте на винную кислоту), г/л: 5 –
средняя, 6-9;
598 - форма грозди: 2 - цилиндроконическая.
Агробиология

сорта.

Продолжительность

продукционного

периода (от начала распускания почек до сбора урожая) 156-165 дней.
Сорт сильнорослый: рост побегов 2,1-3,0 м. Степень вызревания лозы
высокая, 81-95%. Урожайность высокая, 25-30 т/га и более. Однако для
получения качественного вина необходимо нормирование гроздей куста.
При нагрузке кустов в пределах 3-4 кг сорт обеспечивает получение
красных вин высокого качества. Процент плодоносных побегов более 90,
количество гроздей на побеге 1-2, в основном 2. Масса отдельных гроздей
составляет 300 г и более. Не требователен к почвам, хорошо растёт на
бедных,

сухих

и

засухоустойчивостью.

известковых
Сорт

почвах,

отличается

зимостойкий,

высокой

холодоустойчив,

характеризуется высокой устойчивостью к милдью и серой гнили, средней
- к оидиуму. Обладает хорошим сродством с районированными подвоями.
Формировка: кордон Ройя с высотой штамба 60-80 см при схеме
посадки 1,0-1,2 х 2,0-2,5 м. Обрезку

проводят на два глазка, доводя

нагрузку до 15-18 плодоносных побегов. Сорт хорошо себя показал при
возделывании и на кордонной формировке Ройя с высотой штамба 110-120
см при схеме посадки 1,0-1,2 х 2,5-3,5 м. Обрезку также проводят на два
глазка, увеличивая нагрузку до 16-20 плодоносных побегов. При
исследовании оптимизации нагрузки кустов глазками в опытах по
увеличению длины обрезки лоз до 4–6 глазков средняя масса гроздей

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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увеличивалась. Сорт отзывчив на удобрение и орошение, урожайность при
этом сильно повышается.
Фенологические наблюдения. В районе Аттики распускание
почек глазков начинается в первой декаде апреля (на 5-8 дней позже в
сравнении с Каберне–Совиньоном), цветение - в конце мая, начало
созревания - в третьей декаде августа и полное созревания ягод наступает в
первой декаде сентября. Средняя масса грозди 250 г, масса 100 ягод 290 г,
масса 100 семян 2,9 г. В процентах к общей массе грозди ягоды составляют
94, гребень 6. В процентах к общей массе ягоды на долю сока и мякоти
приходится 87, кожицы и семян 13. Массовая концентрация сахаров в соке
ягод более 230 г/см³, титруемая кислотность 5-9 г/л.
Виноделие. Из сорта Патрис методом микровиноделия было
изготовлено красное вино следующих кондиций: спирт 14% об., титруемая
кислотность 5-7 г/л, сахаров меньше 2 г/100 см³. Вино красно-фиолетового
цвета, с хорошим телом, богатым фенолами, лёгкими танинами, что
позволяет потреблять его в молодом возрасте, со сложным ароматом
лесных ягод, трав. По своим достоинствам оно находится выше
контрольного из сорта Каберне-Совиньон.
Выводы. Сорт перспективен для возделывания во всех зонах
производства высококачественных красных вин (Бордо, Калифорния,
Краснодарский край), а также должен использоваться для генетического
улучшения черноягодных сортов винограда как источник полигенов
ценных биолого-хозяйственных признаков и свойств. В районированном
сортименте сортов Патрис должен стать в одном ряду с КабернеСовиньоном, Саперави, Мерло, Сира.
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Научный журнал КубГАУ, №52(8), 2009 года

14

ΠΑΤΡΙΣ
Νέα ελληνική ερυθρή οινοποιήσιμη ποιοτική ποικιλία
αμπέλου
Δρ. Παντελής Ζαμανίδης, Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ελλάδα
Δρ. καθηγητής Λεωνίδας Τρόσιν, Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο Κουμπάν, Ρωσία
Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών, Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, Αθήνα 14123 Ελλάδα
Τηλ. 210-2816978, fax 210-2840629 κιν. 697-7326887
email: panzamanidis@yahoo.gr
Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο Κουμπάν, Καλίνινα 13, 350044 Κρασνονταρ Ρωσία
Τηλ. 2215904 fax. 2215885 κιν. 918-2581554
email: lptroshin@mail.ru
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η νέα ποικιλία Πατρις προέρχεται από τη διασταύρωση των ποικιλιών Αγιωργίτικο και
Καμπερνέ-Σοβινιόν και δημιουργήθηκε το 2001 στην Ελλάδα στο Ινστιτούτο Αμπέλου
Αθηνών από τους Π. Ζαμανίδη και Λ. Τρόσιν. Η ποικιλία Πατρις με βάση τα μορφολογικά
και φυσιολογικά χαρακτηριστικά της κατατάσσεται στην ομάδα ποικιλιών της λεκάνης της
Μαύρης Θάλασσας (convar. pontica subconvar. balcanica Negr.). Η καλλιέργειά της
βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. Διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την έκπτυξη
οφθαλμών μέχρι τον τρυγητό): 156- 165 ημέρες. Ανάπτυξη βλαστών: 2.1-3.0m. Ξυλοποίηση
κλιματίδας ≥ 95%. Παραγωγικότητα: μεγάλη, 25-30tn/ha. Ποσοστό καρποφόρου βλαστού ≥
90%. Μέσο βάρος σταφύλης: 250g. Είναι ανθεκτικότερη από τις γονικές στο ψύχος, στην
ξηρασία και στις μυκητολογικές ασθένειες. Το ανεπτυγμένο μάτι έχει κιτρινοπράσινο χρώμα
με αχνές ερυθρωπές αποχρώσεις στην κορυφή του. Η κορυφή του νεαρού βλαστού έχει
πράσινο χρώμα και η περιφέρεια της κορυφής κόκκινο – κρασιού. Η πυκνότητα των
ερπόντων τριχιδίων στην κορυφή του νεαρού βλαστού είναι έντονη. Τα 1ο και το 2ο φύλλο
της κορυφής έχουν πράσινο-κόκκινο χρώμα και η πυκνότητα των ερπόντων τριχιδίων και
στις δυο επιφάνειές τους είναι έντονη. Το 3ο και 4ο φύλλο έχουν χρώμα πράσινο με
ορειχάλκινες κηλίδες και η πυκνότητα των ερπόντων τριχιδίων στην πάνω επιφάνεια είναι
μέτρια ενώ στην κάτω έντονη. Το 5ο φύλλο έχει εκτυφλωτικό πράσινο χρώμα, χωρίς καθόλου
χνούδι από πάνω και λίγο από κάτω.
Το χρώμα της ραχιαίας πλευράς των μεσογονατίων του βλαστού είναι κόκκινο, ενώ της
κοιλιακής πλευράς πράσινο με κόκκινες ραβδώσεις. Το φύλλο είναι συμμετρικό. Το μέγεθος
του ελάσματος του φύλλου είναι μέτριο, χρώματος βαθέως πράσινου, πεντάλοβο, με βαθείς
πλευρικούς λοβούς, έλασμα χωρίς πτυχώσεις, με ασθενείς φλύκταινες στην πάνω επιφάνεια
του ελάσματος. Και οι δύο πλευρές των δοντιών είναι ευθύγραμμες. Οι κορυφαίοι πλευρικοί
κόλποι έχουν λοβούς ελαφρά επικαλυπτόμενους και το μήκος του μίσχου είναι μέτριο.
Ταξιανθία κυλινδροκωνική, συνήθως με έλικα. Αριθμός ταξιανθιών ανά βλαστό, συνήθως 2,
στον 4ο και 6ο κόμβο. Ταξιανθίες εμφανίζουν και οι οφθαλμοί αντικατάστασης και οι
τσίμπλες (ή οφθαλμοί παλιού ξύλου). Άνθος ερμαφρόδιτο. Σχήμα ράγας στο δέσιμο
σφαιρικό. Ποικιλία αυτογονιμοποιούμενη. Μέγεθος σταφυλιού μέτριο , σχήμα κύλινδροκωνικό ,με φτερό, μέσης πυκνότητας. Ράγα μικρού ή μέτριου μεγέθους, σχήματος σφαιρικού,
χρώματος μπλέ-μαύρου. Σάρκα χυμώδης, γλυκιά, άχρωμη με γεύση πράσινης πιπεριάς.
Περιεκτικότητα σε σάκχαρα πολύ μεγάλη.
Αριθμός γιγάρτων: 2-3. Γίγαρτα μετρίου μεγέθους, καφέ χρώματος, σχήματος αχλαδιού, με
κοντό ράμφος. Η ποικιλία προορίζεται για την παραγωγή ερυθρών ξηρών οίνων ανώτερης
ποιότητας.
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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Λέξεις κλειδιά: Υβριδισμός, ποικιλία, νεαρός βλαστός, φύλλο, ταξιανθία, σταφύλι, ράγα,
παραγωγή, ανθεκτικότητα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένας διαρκής στόχος της αμπελουργίας είναι η βελτίωση της ποιότητας των
καλλιεργούμενων ποικιλιών της αμπέλου και συνεπώς των παραγομένων οίνων. Γι’ αυτό το
λόγο γίνονται προσπάθειες βελτίωσης της ποιότητας των ποικιλιών. Η υπερθέρμανση του
πλανήτη προκαλεί σημαντικές κλιματικές αλλαγές με επιπτώσεις και στη βιολογία των
φυτών. Οι κλιματικές αυτές αλλαγές μας αναγκάζουν να στραφούμε στη δημιουργία νέων
ποικιλιών που είναι προσαρμοσμένες στις νέες αυτές συνθήκες και ειδικότερα στις συνθήκες
των διαφόρων αμπελουργικών ζωνών. Θεμελιώδεις μέθοδοι βελτίωσης των ποικιλιών είναι:
§

ο υβριδισμός

§

η κλωνική επιλογή

§

η μετάλλαξη

Βασικός στόχος αυτών των μεθόδων είναι η επίτευξη ποιότητας που να ξεπερνά αυτή των
αρχικών ποικιλιών. Από τις παραπάνω μεθόδους η καλύτερη είναι ο υβριδισμός. Θα πρέπει
όμως η διασταύρωση να γίνεται μεταξύ ποικιλιών διαφορετικών οικολογικών-γεωγραφικών
ζωνών. Τα κύρια στάδια του υβριδισμού είναι τα παρακάτω:
Ø

αναζήτηση και επιλογή γονέων

Ø

διαδικασία διασταύρωσης (ευνουχισμός, απομόνωση ευνουχισμένου άνθους, συγκομιδή
γύρης, διασταύρωση)

Ø

συγκομιδή σταφυλιών

Ø

στρωμάτωση γιγάρτων

Ø

φύτευση γιγάρτων και καλλιέργεια σποροφυτών

Ø

μελέτη και επιλογή σποροφυτών

Ø

επιλογή υποψηφίων ποικιλιών

Ø

μελέτη σε βάθος των υποψηφίων ποικιλιών.

Η δημιουργία νέων ποικιλιών με υβριδισμό είναι μία διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή
λόγω του μικρού ποσοστού βλάστησης των γιγάρτων και λόγω του ότι η πρώτη καρποφορία
των υβριδικών φυτών προκύπτει μετά από 3-7 και μερικές μετά από δέκα χρόνια.
Είναι γνωστό ότι οι ερυθρές ποικιλίες στην αμπελουργία είναι πολλές και δίνουν οίνους
διαφορετικής ποιότητας, τρεις από αυτές όμως είναι ανώτερης με βαθύ χρώμα το
Αγιοργίτικο, το Καμπερνέ-σοβινιόν και το Μερλό. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η
δημιουργία μιας οινοποιήσιμης ποιοτικής ερυθρής ποικιλίας και γι’ αυτό μελετήθηκαν
ποικιλίες και κλώνοι ερυθρών ποικιλιών για επιλογή γονέων. Για τη δημιουργία νέων
ποικιλιών χρησιμοποιήθηκαν ποικιλίες από την αμπελογραφική συλλογή του Ινστιτούτου
Αμπέλου Αθηνών η οποία περιλαμβάνει περίπου 800 ποικιλίες οι περισσότερες των οποίων
είναι γηγενείς.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ο Ν.Ι. Βαβίλοφ [1] ο οποίος ήταν ένας μεγάλος γενετιστής με σημαντικό έργο και εργασίες
όσον αφορά τη μεθοδολογία γενετικής και γενετικής βελτίωση μας κληρονόμησε ένα βασικό
αξίωμα για την γενετική βελτίωση όλων των ειδών των φυτών: θα πρέπει αρχικά να γίνει σε
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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βάθος μελέτη των γηγενών ποικιλιών και στη συνέχεια διασταύρωση με μια ξένη ποικιλία
(από άλλη οικολογική-γεωγραφική ομάδα). Ακολουθώντας αυτό το αξίωμα αρχικά
επιλέχθηκαν οι καλύτερες παραγωγικές ποικιλίες από τις γηγενείς (Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο,
Μανδηλαριά, Μαυροδάφνη, Μπακούρι, Λιμνιόνα, Θράψα) και από τις ξένες (Καμπερνέσοβινιόν, Μερλό, Σιρά, Πινό-νουάρ). Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις των
παραπάνω ποικιλιών χρησιμοποιώντας ως «μητέρα» τις γηγενείς ποικιλίες και ως «πατέρα»
τις ξένες. Η διασταύρωση έγινε με τις μεθόδους [2-17]. Στη συνέχεια τα γίγαρτα συλέχθηκαν
και στρωματώθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο. Η καλλιέργεια σποροφυτών καθώς και η μελέτη
και επιλογή των καλύτερων εξ αυτών έγιναν σύμφωνα με τις μεθόδους. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε μελέτη σε βάθος των υποψήφιων ποικιλιών: καταγωγή γονέων,
γεωγραφικής ομάδας, περιγραφή των βασικών βοτανικών χαρακτηριστικών των βασικών
οργάνων, αγροβιολογική και τεχνολογική μελέτη και εξαγωγή συμπερασμάτων.
Η μελέτη έγινε με παραδοσιακές μεθόδους όπως του. Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά
περιγράφτηκαν σύμφωνα με την κλείδα του O.I.V [18]. Η διασταύρωση και καλλιέργεια των
σποροφυτών και των υποψηφίων ποικιλιών έγινε στο κτήμα της Λυκόβρυσης που βρίσκεται
βόρειο-ανατολικά της Αθήνας (με συντεταγμένες 37ο 58΄ και 23ο 24΄) όπου εδρεύει το
Ινστιτούτο Αμπέλου Αθηνών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
♦

υψόμετρο: 200 m περίπου

♦

κλίμα: μεσογειακό

♦

συνθήκες: ζεστό και ξερό καλοκαίρι και ελαφρύς χειμώνας

♦

βροχοπτώσεις: 350-600 mm/έτος κυρίως τους χειμερινούς μήνες

♦

θο: μεγίστη + 46ο C (υπό σκιά) το 2007 και κάθε καλοκαίρι η θερμοκρασία ξεπερνάει
τους 40ο C ενώ ταυτόχρονα πνέουν άνεμοι που ξεραίνουν επιπλέον την ατμόσφαιρα.

Οι υποψήφιες ποικιλίες συγκρίθηκαν με τις ποικιλίες – μάρτυρες: Αγιωργίτικο, Ξυνόμαυρο,
Καμπερνέ-Σοβινιόν, Μερλό.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η ποικιλία Πατρίς δημιουργήθηκε με τη συνεργασία των Π. Ζαμανίδη από το Ινστιτούτου
Αμπέλου Αθηνών και Λ. Τρόσιν από το Κρατικό Αγροτικό Πανεπιστήμιο Κουμπάν το 2001,
με τη διασταύρωση των ποικιλιών Αγιωργίτικο και Καμπερνέ Σοβινιόν. Συνώνυμα: Πατρίδα.
Συγγενικές ποικιλίες: η νέα ποικιλία Μαλταμπάρ δημιουργήθηκε από την ίδια διασταύρωση
Αγιωργίτικο x Καμπερνέ Σοβινιόν και εχει στενή συγγένεια με την ποικιλία Πατρίς.
Ως μητρική μορφή για τη δημιουργία αυτής της ποικιλίας χρησιμοποιήθηκε η εξαιρετικά
ποιοτική γηγενής ερυθρή ποικιλία Αγιωργίτικο η οποία καλλιεργείται στην Πελοπόννησο
πάνω από 2500 χρόνια με τα εξής χαρακτηριστικά: Διάρκεια παραγωγικού κύκλου (από την
έκπτυξη οφθαλμών μέχρι το τρυγητό ): 160 ημέρες. Ανάπτυξη βλαστών: 1.3-2.0m.
Ξυλοποίηση κλιματίδας ≥ 95%. Παραγωγικότητα: μεγάλη. Ποσοστό καρποφόρου βλαστού: ≥
90%. Αριθμός σταφυλής ανά βλαστό: συνήθως δύο. Μέσο βάρος σταφυλής 350g ενώ σε
τρυγητούς με άριστες κλιματικές συνθήκες το βάρος της σταφυλής μπορεί να υπερβεί τα
500g. Η περιοχή της Νεμέας (το Ελληνικό Μπορντό) είναι το σημαντικότερο οινοπαραγωγό
κέντρο της Ελλάδας για τους ερυθρούς οίνους και τη φημισμένη ποικιλία Αγιωργίτικο. Η
ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια αναπτύσσει όλες τις ιδιότητες της ποικιλίας και μας προσφέρει
έναν οίνο βαθύχρωμο με υπέροχο μπουκέτο [4]. Ως πατρική μορφή χρησιμοποιήθηκε η
διεθνής ποικιλία Καμπερνέ Σοβινιόν-βασιλιάς του κόκκινου κρασιού [16]. Η ποικιλία Πατρίς
μορφολογικά πλησιάζει το άγριο αμπέλι ssp.silvestris Gmel. Με βάση τα μορφολογικά και
φυσιολογικά χαρακτηριστικά της (εικ.1-8) τοποθετείτε στην ομάδα ποικιλιών convar.
pontica subconvar. balcanica Negr. var. greek Zaman. [4].
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf

Ποικιλία:
Θέση:
Προέλευση:
Χαρ/στικό
001
002
003
004

«Π Α Τ Ρ Ι Σ»
Διασταύρωση των ποικιλιών Αγιωργήτικο και Μοσχάτο Αμβούργου
Περιγραφή Χαρ/κού
Σχήμα κορυφής νεαρού βλαστού
Κατανομή ανθοκυανικής χρώσης (στην κορυφή του νεαρού βλαστού)
Ένταση ανθοκυανικής χρώσης (στην κορυφή του νεαρού βλαστού)
Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων (στην κορυφή του νεαρού βλαστού)

005

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων (στην κορυφή του νεαρού βλαστού)

006
007

Διάταξη βλάστησης
Χρώμα ραχιαίας πλευράς μεσογονατίων

008

Χρώμα κοιλιακής πλευράς μεσογονατίων

009

Χρώμα ραχιαίας πλευράς κόμβων

010

Χρώμα κοιλιακής πλευράς κόμβων

011

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στους κόμβους

012

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στα μεσογονάτια

Ανοικτό (7)
Με ραβδώσεις(2)
Μέτρια(5)
Μέτρια(5)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Ημιόρθια (3)
Κόκκινο (3)
Πράσινο
με
κόκκινες
ραβδώσεις (2)
Πράσινο
με
κόκκινες
ραβδώσεις (2)
Κόκκινο (3)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)

Εικόνα 1,2: Κορυφή νεαρού βλαστού της ποικιλίας Πατρίς
013

Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων στους κόμβους

Ασθενής (3)
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014
015

Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων στα μεσογονάτια
Ανθοκυανική χρώση των οφθαλμών

016

Κατανομή ελίκων

017

052
053

Μήκος ελίκων
Χρώμα πάνω επιφάνειας νεαρού φύλλου (για τα 6 πρώτα φύλλα της
κορυφής)
Ένταση ανθοκυανικής χρώσης των 6 πρώτων φύλλων της κορυφής
Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων μεταξύ των νεύρων του νεαρού φύλλου

054

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων μεταξύ των νεύρων του νεαρού φύλλου

055

Πυκνότητα ερπουσών τριχιδίων στα κύρια νεύρα του νεαρού φύλλου

056

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στα κύρια νεύρα του νεαρού φύλλου

065

Μέγεθος ελάσματος φύλλου

066

Μήκος ελάσματος φύλλου

067
068
614

Σχήμα ελάσματος φύλλου
Αριθμός λοβών του ελάσματος
Μήκος του δοντιού Ν4

069

Χρώμα πάνω επιφάνειας του ελάσματος του φύλλου

051

071
072

Ανθοκυανική χρώση των κύριων νεύρων της πάνω επιφάνειας του
ελάσματος
Ανθοκυανική χρώση των κυρίων νεύρων κάτω επιφάνειας του ελάσματος
Πτυχώσεις του ελάσματος του φύλλου

073

Κυματισμός του ελάσματος του φύλλου

074

Προφίλ εγκάρσιας τομής του φύλλου

070

18
Ασθενής (3)
΄Εντονη (7)
Ασυνεχής (2 ή
λιγότερο) (1)
Κοντό (3)
Χαλκόχρουν (6)
Έντονη (7)
Ασθενής (3)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Ασθενής (3)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Μέτρια (5)
Μικρό (περίπου
12 cm) (3)
Πενταγωνικό (3)
Επτάλοβο (4)
Μέτριο (5)
Μέτριο πράσινο
(5)
Ασθενής (3)
Ασθενής (3)
Απούσες (1)
Εντοπισμένος
πλησίον
του
μίσχου (2)
Αυλακωτό (2)

Εικόνα 3,4: Φύλλο της ποικιλίας Πατρίς
075

Φλύκταινες στην πάνω επιφάνεια του ελάσματος του φύλλου

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf

Μέτριο (5)
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076

Σχήμα δοντιών του φύλλου

077
078

Μήκος δοντιών του φύλλου
Μήκος δοντιού συγκρινόμενο με το πλάτος τους στη βάση

079

Σχήμα μισχικού κόλπου

080
081

Σχήμα της βάσης του μισχικού κόλπου
Ιδιαιτερότητες του μισχικού κόλπου

082

Σχήμα των κορυφαίων πλευρικών κόλπων

083
084
085
086

Σχήμα της βάσης των κορυφαίων πλευρικών κόλπων
Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων μεταξύ των νεύρων της κάτω επιφάνειας
Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων μεταξύ των νεύρων της κάτω επιφάνειας
Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων στα κύρια νεύρα της κάτω επιφάνειας

087

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στα κύρια νεύρα της κάτω επιφάνειας

088
089

Έρποντα τριχίδια στα κύρια νεύρα της πάνω επιφανείας
Όρθια τριχίδια στα κύρια νεύρα της πάνω επιφάνειας

090

Πυκνότητα ερπόντων τριχιδίων στο μίσχο

091

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στο μίσχο

092
093
151
501

Μήκος μίσχου
Μήκος μίσχου συγκρινόμενο με το μήκος του κεντρικού νεύρου
Φύλο άνθους
Ποσοστό καρπόδεσης (7-14 ημέρες μετά την πλήρη άνθηση)

152

Θέση πρώτης ταξιανθίας

153

Αριθμός ταξιανθιών ανά βλαστό

154

Μήκος ταξιανθίας

201

Αριθμός σταφυλιών ανά βλαστό

202
203
204

Μέγεθος σταφυλής
Μήκος σταφυλιού
Πυκνότητα (ή συνεκτικότητα) σταφυλιού

205

Αριθμός ραγών σταφυλιού

206
207
220

Μήκος μίσχου του σταφυλιού
Ξυλοποίηση του μίσχου του σταφυλιού
Μέγεθος ράγας

221

Μήκος ράγας

222

Ομοιομορφία μεγέθους ραγών

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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Δύο
πλευρές
καμπυλωτές (3)
Μέτριο (5)
Μέτριο (5)
Με
επικαλυπτόμενους
λοβούς (7)
U(2)
Καμμία (1)
Με
ελαφρά
επικαλυπτόμενους
λοβούς (3)
U(2)
Ασθενής (3)
Ασθενής (3)
Ασθενής (3)
Απόντα
ή
ελάχιστα (1)
Απόντα (1)
Απόντα (1)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Μέτριο (5)
Μέτριο (5)
Ερμαφρόδιτο (3)
Μεγάλο (7)
Στον 3ο ή 4ο
κόμβο (2)
Από 1,1 έως 2
ταξιανθίες (2)
Μέτριο (περίπου
15 cm) (5)
Από 1,1 έως 2
σταφύλια (2)
Μέτριο (5)
Μέτριο (5)
Μέτρια (5)
Μέτριες (περίπου
150) (5)
Μέτριο (5)
Περιορισμένη (3)
Μέτριο (5)
Μέτριο (17 έως
24 mm) (5)
Ομοιόμορφο (2)
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Εικόνα 5,6: σταφύλια, ράγες και γίγαρτα της ποικιλίας Πατρίς.
223
224
225
226
227

Σχήμα ράγας
Σχήμα διατομής ράγας
Χρώμα επιδερμίδας (φλοιού) ράγας
Ομοιομορφία χρώματος επιδερμίδας
Ανθηρότητα επιδερμίδας ράγας

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf

Σφαιρικό (3)
Σφαιρικό (2)
Μπλέ – μαύρο (6)
Ομοιόμορφο (2)
΄Εντονη (7)
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228
229
230

Πάχος επιδερμίδας (φλοιού) ράγας
Βιβλοξυλώδεις δέσμες (Hilum)
Χρώμα σάρκας

231

΄Ενταση χρώσης της σάρκας

232

Χυμώδες σάρκας

233

Απόδοση σε χυμό

234
235

Σκληρότητα σάρκας
Βαθμός σκληρότητας της σάρκας

236

Ιδιαίτερο άρωμα και γεύση της ράγας

237
238
239
240
241
242

Ταξινόμηση του αρώματος
Μήκος ποδίσκου ράγας
Αποκόλληση της ράγας από τον ποδίσκο
Βαθμός αποκόλλησης της ράγας από τον ποδίσκο
Παρουσία γιγάρτων στη ράγα
Μήκος γιγάρτων

243

Βάρος γιγάρτων

244
623

Εγκάρσιες ραβδώσεις στη ραχιαία πλευρά του γιγάρτου
Αριθμός γιγάρτων στη ράγα

624

Σχήμα του σώματος των γιγάρτων

625

Μέγεθος ράμφους

626

Τοποθεσία χαλάζιου

627

Σχήμα χαλάζιου

628

Μόρφωση χαλάζιου

101

Εγκάρσια τομή κληματίδας

102

Επιφάνεια κληματίδας

103

Κύριο χρώμα κληματίδας

104

Φακίδια κληματίδας

105

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στους κόμβους των κληματίδων

106

Πυκνότητα όρθιων τριχιδίων στα μεσογονάτια των κληματίδων

604
605

Ξυλοποίηση της κλιματίδας
Ανάπτυξη βλαστών

505

Περιεκτικότητα του γλεύκους σε σάκχαρα

506

Ολική οξύτητα του γλεύκους

598

Σχήμα του σταφυλιού

301
302

Χρόνος έκπτυξης των οφθαλμών
Χρόνος πλήρους άνθησης

http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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Μέτρια (5)
Ορατές (2)
΄Αχρωμη (1)
΄Αχρωμη ή πολύ
ελαφρά
χρωματισμένη (1)
Λίγο χυμώδης (1)
Υψηλή (περίπου
70 ml χυμού/100
gr ραγών) (7)
Μαλακή (1)
Μέτριος (5)
Πράσινης
πιπεριάς (5)
Ελαφρύ (3)
Μικρό (3)
Δύσκολη (1)
Μέτρια (5)
Παρόντα (3)
Μέτριο (5)
Μέτριο (περίπου
40 mg/γίγαρτο)
(5)
Απούσες (1)
1-2 γίγαρτα (3)
Στρογγυλό,
κωνικό
(αχλαδοειδές) (3)
Κοντό (1)
Στο πάνω μέρος
του σώματος (1)
Οβάλ (2)
Ελαφρώς προς τα
πάνω (2)
Ελλειπτική (2)
Αυλακωτή,
ραβδωτή (3)
Καφέ κοκκινωπό
(4)
Απόντα (1)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Μηδενική ή πολύ
ασθενής (1)
Ψηλό (7)
Μέτριο (5)
Πολύ μεγάλη
(>240 g/l) (9)
Μέτρια (μέχρι 9
g/l) (5)
Κυλινδροκωνικό
(2)
Μέτρια (5)
Μέτρια (5)
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Εικόνα 7,8: ξυλοποιημένη κληματίδα και οφθαλμός της ποικιλίας Πατρις.
303
304
305
306
351
352
353
354
401
402
403
452
456
459
502
503

Χρόνος περκασμού (ή έναρξη της ωρίμανσης)
Χρόνος φυσιολογικής ωρίμανσης της ράγας
Χρόνος έναρξης της ωρίμανσης του ξύλου
Φθινοπωρινό χρώμα των φύλλων
Ευρωστία βλάστησης (επηρεάζεται από το κλάδεμα)
Ανάπτυξη ταχυφυών βλαστών
Μήκος μεσογονατίων
Διάμετρος μεσογονατίων
Αντοχή στην χλώρωση
Αντοχή στα ιόντα χλωρίου
Αντοχή στην ξηρασία
Αντοχή στον περονόσπορο
Αντοχή στο οϊδιο
Αντοχή στον Βοτρίτη
Βάρος ενός σταφυλιού (κατά τον τρυγητό)
Βάρος μίας ράγας (κατά τον τρυγητό)

504

Βάρος σταφυλιών/ha σε kg/ha (κατά τον τρυγητό)

Μέτρια (5)
Μέτρια (5)
Πρώϊμος (3)
Ελαφρύ (2)
Μέτριο (5)
Ασθενής (3)
Μέτριο (5)
Μικρό (5)
Αυξημένη (7)
Υψηλή (7)
Αυξημένη (7)
Υψηλή (7)
Μέτρια (5)
Υψηλή (7)
Μέτριο (5)
Μέτριο (5)
Μεγάλο (9.1-12
τόνους) (7)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ποικιλία Πατρίς δίνει πρώτη παραγωγή τον δεύτερο χρόνο μετά από την φύτευση
εμβολιασμένων φυτών. Η διάρκεια του παραγωγικού κύκλου, από την έκπτυξη των
οφθαλμών μέχρι τον τρυγητό είναι 156-165 ημέρες. Η ποικιλία είναι ισχυρή και το μέγεθος
των βλαστών είναι 2.1-3.0m. Το ποσοστό της ξυλοποίησης των βλαστών είναι μεγαλύτερο
από 95%. Πρόκειται για παραγωγική ποικιλία (25-30tn/ha). Για να δώσει ποιοτικούς οίνους
το φορτίο των πρέμνων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3-4 kg/πρέμνο. Το ποσοστό των
καρποφόρων βλαστών είναι πάνω από 90%, ενώ ο αριθμός των σταφυλιών ανά καρποφόρο
βλαστό είναι 1-2 και συνήθως 2. Το βάρος των σταφυλιών μπορεί να φθάσει και να υπερβεί
τα 250 g. Η ποικιλία παρουσιάζει καλή ανάπτυξη σε εδάφη φτωχά, ξηρικά (καλά
στραγγιζόμενα), αργιλώδη και είναι ανθεκτική στην ατμοσφαιρική ξηρασία. Είναι
περισσότερο ανθεκτική στο ψύχος, ωϊδιο, περονόσπορο και βοτρύτη από τις γονικές ποικιλίες
Αγιωργίτικο και Καμπερνέ. Έχει καλή συγγένεια με τα υποκείμενα 41Β και R100.
http://ej.kubagro.ru/2009/08/pdf/05.pdf
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Μορφοποίηση: κορντόνι Ρογια με ύψος κορμού 60-80 cm. Με απόσταση φύτευσης 1.0-1.2 x
2.0-2.5 m. Κοντό κλάδεμα στα δύο μάτια, αφήνοντας σε ένα πρεμνό 12-14 καρποφόρους
βλαστούς. Το μέγεθος του βλαστού επηρεάζεται ελάχιστα από το μέγεθος της παραγωγής.
Με το πότισμα και τη λίπανση η σοδειά αυξάνεται κατά πολύ. Η καλλιέργεια της ποικιλίας
με τη σύγχρονη τεχνολογία σε ψηλούς κορμούς 1.2m και φύτεψη τους 1.5-2.0 x 2.5-3.5m,
εντατική καλλιέργεια, λίπανση, πότισμα, μηχανικό κλάδεμα των πρέμνων, τρυγητό με
κομπάιν, προσθήκη ορμονών και άλλα αυξάνει την μέγεθος και την ποιότητα της παραγωγής.
Φαινομενολογικά στην περιοχή της Αττικής η ανάπτυξη των οφθαλμών εμφανίζεται το
πρώτο δεκαήμερο του Απρίλη( 5-8 ημέρες μετά το Καμπερνέ Σοβινιόν, επιτρέπει την
αποφυγή απ’τις ανοιξιάτικες χαμηλές θερμοκρασίες), η άνθηση στο τέλος του Μάη, η αρχή
της ωρίμανσης στο τέλος του Αυγούστου και το τέλος ωρίμανσης το πρώτο δεκαήμερο του
Σεπτέμβρη (10-15 μέρες νωρίτερα απ’την ποικιλία Αγιωργίτικο). Το μέσο βάρος της
σταφυλής είναι 300g, η μάζα 100 ραγών 290g, το βάρος των 100 γήγαρτων 2.9g. Το βάρος
των ραγών αποτελεί το 93% και το τσαμπί το 7% της σταφυλής. Το ποσοστό της σάρκας και
του χυμού της ράγας είναι το 86% και τα γήγαρτα με τη φλούδα το 14% του βάρους της
ράγας. Η περιεκτικότητα των ραγών σε σάκχαρα είναι πάνω από 230g/l και η οξύτητα 5-6g/l.
Από την ποικιλία Πατρίς δημιουργήθηκε ερυθρός οίνος χρώματος σκούρο κόκκινο με μοβ
αποχρώσεις με ωραίο σώμα, με πλούσιες φαινόλες και ελαφριές τανίνες τα οποία επιτρέπουν
την κατανάλωση σε νεαρή ηλικία. Έχει περίπλοκο άρωμα από φρούτα του δάσους
(φραγκοστάφυλο, βατόμουρο, φράουλα ). Η οξύτητα που ισορροπεί με τον όγκο του οίνου
αφήνει στο στόμα μια ευχάριστη και αρωματική επίγευση. Η αξία της ποιότητάς του είναι
καλύτερη απ’τις ποικιλίες Καμπερνέ Σοβινιόν, Μερλό και Σαπεράβι. Η ποικιλία προορίζεται
για καλλιέργεια σε όλες τις περιοχές παραγωγής ερυθρών οίνων τόσο ξηρών όσο και γλυκών
(Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Αμερική, Αυστραλία και Ρωσία). Πρέπει να χρησιμοποιείται για
την γενετική βελτίωση ερυθρών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, αλλά και σαν πηγή
γονιδίων πληθώρας βιολογικών χαρακτηριστικών. Η ποικιλία Πατρίς βρίσκεται στην ίδια
γραμμή με τις κλασσικές ποικιλίες Καμπερνέ Σοβινιόν, Σαπεράβι, Μερλό και Σιρά. Για τη
διερεύνηση των βέλτιστων καλλιεργητικών συνθηκών η ποικιλία πρέπει να μελετηθεί σε
διάφορες οικολο-γεωγραφικές ζώνες και υψόμετρα όπως στην Ευρώπη, την Αμερική και την
Αυστραλία.
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