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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ – ΝΑΟΥΣΑ
Αποφασιστικός μήνας για την οριστικοποίηση των προβλέψεων, που
είναι ευοίωνες για την παραγωγή είναι ο Σεπτέμβριος. Η ξηρασία της
προηγούμενης περιόδου και οι υψηλές θερμοκρασίες οδηγούν τους
αμπελοκαλλιεργητές σε πρώιμο τρύγο, ενώ οι αποδόσεις αναμένεται να είναι
συγκριτικά πιο χαμηλές γεγονός που συμβάλλει σε καλύτερη ποιοτικά
παραγωγή.
Ασθένειες δεν αναπτύχθηκαν, ενώ οι ξενικές ποικιλίες στην Νάουσα,
δεδομένης της πρωιμότητας τους (Merlot – Syrah) που έχουν ήδη τρυγηθεί.
Ποσοτικά η παραγωγή θα κυμανθεί στα επίπεδα της περιόδου 2001 – 2002.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών είναι καλή μέχρι σήμερα.
Το φετινό καλοκαίρι επικράτησαν μεγάλοι πληθυσμοί της ευδεμίδας καθώς και
καιρικές συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη ασθενειών. Παρά ταύτα η
κατάσταση ήταν και παραμένει υπό έλεγχο με αποτέλεσμα τα σταφύλια όλων
των ποικιλιών να βρίσκονται σήμερα σε πολύ καλή υγιεινή κατάσταση.
Η ωρίμανση εξελίσσεται κανονικά, μια μικρή οψιμότητα που υπήρχε φαίνεται
να ανατρέπεται από τις υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Μετά την ολοσχερή καταστροφή της παραγωγής την περασμένη χρονιά λόγω
του παγετού ο αμπελώνας ξεπερνώντας τις προσδοκίες θα αποδώσει το 60%
της δυναμικότητας του.
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες έχουν συμβάλει στο ν΄ αυξηθεί η παραγωγή και
εν αναμονή του τρύγου – 20Σεπτεμβρίου – από ποιοτική άποψη (πολύ καλή
ωρίμανση), η χρονιά κρίνεται ικανοποιητική.
Μερικά προβλήματα δημιούργησε η πρόσφατη χαλαζόπτωση στην Καρδίτσα,
αλλά αντιμετωπίσθηκε έγκαιρα με ψεκασμούς.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Αναμένεται μια «μεγάλη» οινική χρονιά που σχετίζεται κυρίως με την
ποιότητα, ενώ ποσοτικά η περιοχή θα επιστρέψει στα κανονικά της επίπεδα.
Ο τρυγητός θα είναι πρώιμος, ενώ οι τιμές που συναρτώνται με τον βαθμό
μπωμέ θα σημειώσουν μικρή άνοδο.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και ΕΥΒΟΙΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ
Αν και τον Μάιο ο τρυγητός προοιωνιζόταν όψιμος, οι ζέστες του
καλοκαιριού ομαλοποίησαν την εξέλιξη της ωρίμανσης.
Αν εξαιρεθούν τα Δερβενοχώρια στα οποί ο παγετός του Φεβρουαρίου
«έκαψε» μέρος των αμπελώνων η παραγωγή αναμένεται αυξημένη και με
πολύ καλές ποιτικές προδιαγραφές, τόσο στις ξενικές ποικιλίες (Chardonnay Cabernet S ) όσο και το Σαββατιανό.
ΑΤΤΙΚΗ
Η ευνοϊκή εξέλιξη των καιρικών συνθηκών μέχρι σήμερα προοιωνίζει
μια αρκετά καλή χρονιά, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.
Μνεία πρέπει να γίνει για τα αμπέλια του κάμπου των Σπάτων στα οποία τα
λιμνάζοντα νερά δεν επέτρεψαν την καλλιέργεια την φετινή χρονιά, ενώ στις
υπόλοιπες περιοχές αναμένεται αύξηση της παραγωγής.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΥΒΟΙΑ
Η παραγωγή στις περιοχές που δεν επλήγησαν πέρυσι από έντονες
βροχοπτώσεις, αναμένεται καλύτερη από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Στις
πληγείσες περιοχές παρατηρείται μικρή ανάπτυξη των σταφυλιών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΧΑΪΑ
Η αναμενόμενη ποιότητα της παραγωγής για όλες τις ποικιλίες είναι
μέχρι στιγμής λίαν ικανοποιητική σε ότι αφορά τον βαθμό ωρίμανσης, την
οξύτητα και την υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών λόγω των ομαλών
καιρικών συνθηκών που έχουν επικρατήσει μέχρι σήμερα, ενώ η συνολική
παραγωγή του νομού αναμένεται αυξημένη.
Αναμένεται σταθερή έως ελαφρώς ανοδική τάση των τιμών για τα λευκά
σταφύλια και σταθερές τιμές για τα ερυθρά και τα ερυθρωπά.
ΝΕΜΕΑ
Μετά την περσινή συνολική καταστροφή η παραγωγή αναμένεται να
ανέλθει στα μέσα και όχι τα υψηλά επίπεδα της ζώνης (περίπου 16000 tn ).
Από άποψη ποιότητας μέχρι σήμερα η παραγωγή εξελίσσεται ικανοποιητικά
με καλή ωρίμανση.
ΜΕΣΣΗΝΙΑ – ΗΛΕΙΑ
Χωρίς προβλήματα και σε ικανοποιητικά επίπεδα από άποψη
ποιότητας και ποσότητας η παραγωγή σε όλες τις ποικιλίες. Πολύ καλή
ωρίμανση. Οι τελευταίες ξηρασίες και η ζέστη συμβάλουν σε πρώιμη
παραγωγή που έχει σαφή τάση αύξησης και από ποσοτική πλευρά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Όλες οι ποικιλίες εξελίσσονται πολύ καλά με πολύ καλή ωρίμανση και
οξύτητες. Οι ποσότητες στα ερυθρά θα παρουσιάσουν 25–30% μείωση λόγω
των περσινών καιρικών συνθηκών. Μείωση αναμένεται και στην σουλτανίνα
έως και 60%. !!! Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει τις ποσότητες που
οινοποιούνται.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Οι τιμές στα ερυθρά θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα, ενώ αναμένεται
αύξηση στην τιμή της σουλτανίνας.
ΧΑΝΙΑ
Η κατάσταση συγκριτικά με την περσινή χρονιά αναμένεται χωρίς
ιδιαίτερες αυξομειώσεις και στις ποσότητες και στις τιμές.
ΣΗΤΕΙΑ
Η παραγωγή στις ποικιλίες Λιάτικο – Βηλάνα είναι καλή. Η ποιότητα
στις εν λόγω ποικιλίες είναι ικανοποιητική λαμβανομένου υπ’ όψη ότι η
παραγωγή έχει προσβληθεί μερικώς από την ασθένεια ωίδιο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Οι πολύ καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την
διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου οδήγησαν αφενός στην αύξηση της
παραγωγής, η οποία κυμάνθηκε σε κανονικά για τον αμπελώνα επίπεδα και
αφετέρου στην άριστη, από πλευράς υγιεινής κατάσταση σταφυλιών. Φετινό
χαρακτηριστικό ήταν η καθυστέρηση της ωρίμανσης των σταφυλιών κατά 10
μέρες περίπου σε σχέση με πέρυσι. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η
οξύτητα της ποικιλίας ΑΣΥΡΤΙΚΟ βρίσκεται σε κανονικά επίπεδα. Γενικά η
ποιότητα του φετινού ΟΠΑΠ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ αναμένεται να είναι άριστη.
ΠΑΡΟΣ
Πολύ καλά εξελίσσεται από ποιοτική και ποσοτική άποψη η παραγωγή,
παρουσιάζεται όμως ανομοιομορφία στην ωρίμανση.
Ο τρύγος για τα λευκά θα αρχίσει 1–2/9 και για την Μανδηλαριά 12/9.
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ομαλά και με καλές προοπτικές από ποιοτική και ποσοτική άποψη
εξελίσσεται η παραγωγή στη Ρόδο, ενώ ο τρυγητός εκτιμάται ότι θα είναι
όψιμος. Σε μερικές περιοχές παρουσιάστηκε περονόσπορος, αλλά δεν
υπήρξε επέκταση της ασθένειας. Αναμένεται μείωση της παραγωγής των
ερυθρών ποικιλιών Grenage και Μανδηλαριά εξ’ αιτίας της αναδιάρθρωσης
των αμπελώνων. Οι τιμές θα κυμανθούν στα περσινά επίπεδα.
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ
Η ωρίμανση φέτος θα είναι όψιμη λόγω των καιρικών συνθηκών της
άνοιξης. Η υγιεινή κατάσταση των αμπελιών μέχρι σήμερα είναι καλή χωρίς
σημαντικά προβλήματα και στις δυο ποικιλίες του νησιού (Λημνιό-Μοσχάτο
Αλεξανδρείας). Υπάρχει μόνο το ενδεχόμενο να παρουσιαστεί βοτρύτης και
όξινη σήψη μέχρι τον τρύγο., ιδίως τον μήνα Οκτώβριο που οι θερμοκρασίες
κατεβαίνουν και η ατμοσφαιρική υγρασία ανεβαίνει.
ΣΑΜΟΣ
Ο τρυγητός φέτος εξελίσσεται φυσιολογικά. Η ωρίμανση δεν είναι
βεβιασμένη μιας και οι θερμοκρασίες που επικράτησαν την προηγούμενη
περίοδο ήταν κανονικές. Μικρά προβλήματα αντιμετωπίζουν τις τελευταίες
μέρες οι νεοφυτευμένοι αμπελώνες (ξηρική καλλιέργεια) από έλλειψη
υγρασίας, γιατί όλη η θερινή περίοδος ήταν ως συνήθως χωρίς βροχή.
Ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας δεν παρουσιάσθηκαν και ιδίως για το
ωίδιο που αποτελεί το κύριο πρόβλημα στην περιοχή, είναι μια πολύ καλή
χρονιά, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της ξηρασίας το πρώτο
δεκαπενθήμερο του Μαΐου.
Οι αρωματικές χαρακτήρες του Μοσχάτου η οξύτητα και το χρώμα στα
ερυθρά (Φωκιανό – Ρητινό) καθώς και ο επιδιωκόμενος κατά περίπτωση
ζαχαρικός τίτλος, είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ - ΛΕΥΚΑΔΑ
Οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν συμβάλλει μέχρι σήμερα στην
προσδοκία ικανοποιητικού επιπέδου ποσοτικά και ποιοτικά.
Οι τελευταίες βροχοπτώσεις δεν επηρέασαν την παραγωγή δεδομένου ότι
είχαν μικρή διάρκεια, ενώ κρίσιμο ρόλο θα παίξουν οι κλιματολογικές
συνθήκες έως την έναρξη του τρυγητού. Το επίπεδο των τιμών αναμένεται
σταθερό με εξαίρεση το «Βερτζαμί» της Λευκάδας.
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα
επιτάχυναν την ωρίμανση με αποτέλεσμα τον πρώιμο τρυγητό. Η υγιεινή
κατάσταση των σταφυλιών είναι πολύ καλή και η παραγωγή αναμένεται να
επανέλθει στα κανονικά επίπεδα. Οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές.
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