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Το θέμα που συζητείται από όλους είναι ότι έχουμε και πάλι υπερβεί τους 4 εκατομμύρια
τόνους; αναφέρει ο Jeff Bitter, αντιπρόεδρος του συνδέσμου αμπελοκαλλιεργητών
GrapeGrowers της Καλιφόρνιας.

H σεζόν δεν θα μπορούσε να είναι πιο τέλεια από μετεωρολογική άποψη
(συμπεριλαμβανόμενης της περιόδου συγκομιδής), είχαμε όμως να αντιμετωπίσουμε πολλές
απογοητεύσεις, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών. Πράγματι, οι υπηρεσίες της
Πολιτείας της Καλιφόρνια, δεν μπόρεσαν να υποβάλουν εκτίμηση της συγκομιδής λόγω του
διοικητικού shutdown (το οποίο είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη διαχείριση της
συγκομιδής). Εάν η γενναιοδωρία του τρύγου 2012 ήταν έκπληξη για τον αμπελώνα της
Καλιφόρνια, που έθεσε ένα νέο ρεκόρ με 4.014.000 τόνους σταφυλιών, οι φορείς
αναρωτιούνται αν η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2013.
Σε επίπεδο κράτους, οι αποδόσεις δεν θα πρέπει να είναι τόσο υψηλές όσο το 2012. Αλλά η
συνολική συγκομιδή θα μπορούσε να είναι αυξημένη τελικά, χάρη στην παραγωγή των νέων
αμπελιών, ιδίως σε περιφέρειες της ενδοχώρας, λένε οι εμπειρογνώμονες της Turrentine
Brokers. Η χρηματιστηριακή αυτή εταιρεία σημειώνει ότι το 2013, «το μέγεθος της πτώσης
της τιμής των σταφυλιών ανάμεσα στην αρχή και το τέλος της σεζόν στην αγορά δίνει ήδη
μια ένδειξη σημαντική για αυξημένη προσφορά σε χύμα κρασιά. Η ανακοινωθείσα
διαθεσιμότητα θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία σε μια επιθετική στρατηγική ώστε
να αυξηθούν οι πωλήσεις. Η έλλειψη των οίνων που ακολούθησε τις μικρές συγκομιδές του
2010 και 2011 φαίνεται να είναι πολύ μακριά, τώρα η υπερπαραγωγή ίσως δημιουργήσει ένα
δυναμικό νέο ρεκόρ παραγωγής (τα στοιχεία σε αξία δεν θα γίνουν γνωστά πριν τον
Φεβρουάριο). Βέβαια η υπερπαραγωγή οδηγεί σε πτώση των τιμών, όμως όλοι στην
Καλιφόρνια μιλούν για μια πολύ ισορροπημένη κατάσταση, αφού οι μεγαλύτερες ποσότητες
που διατίθενται που συνοδεύουν την αυξανόμενη αμερικανική κατανάλωση.
Με 220.000 εκτάρια αμπελώνων, για 4.600 αμπελοκαλλιεργητές (Μ.Ο. 48 Ha /
αμπελοκαλλιεργητή), η Καλιφόρνια αντιπροσωπεύει το 90% της παραγωγής κρασιού στις
Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οίνου.
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