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Το κλίμα άλλαξε και «παίζει» με το φετινό τρύγο.
Δέκα οχτώ εκατομμύρια εκατόλιτρα κρασιού λιγότερα θα παραχθούν
φέτος σ΄ολόκληρο τον πλανήτη με τα καιρικά φαινόμενα, να παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή μείωση της παραγωγής.
Η ξηρασία και οι καύσωνες, απότοκα του φαινομένου του θερμοκηπίου
επέδρασαν με τον ίδιο τρόπο στην Αυστραλία την Ιταλία, την Ισπανία και
όπως γνωρίζουμε και την Ελλάδα, στη φετινή συγκομιδή. Αν βέβαια αναλογιστούμε τη συμβολή των φαινομένων αυτών στις πρόσφατες πυρκαγιές, θα
πρέπει να κατανοήσουμε ότι «δεν μας φταίει ο κακός μας ο καιρός» αλλά
εμείς οι ίδιοι.
Το ίδιο σκηνικό και στη νότια αμπελουργική Ευρώπη και στην Ελλάδα,
εκτός του ότι έθεσε «εκτός μάχης» αρκετούς αμπελώνες, επηρέασε και τον
όγκο παραγωγής των αμπελώνων που δεν επλήγησαν.
Με μικρότερες αποδόσεις και χωρίς αποθέματα εξ΄αιτίας της επίδρασης των αποστάξεων κρίσης, ο ελληνικός αμπελοοινικός τομέας
«παρακολουθεί» τις τιμές αγοράς σταφυλιού να αυξάνονται στα εντυπωσιακό
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ποσοστό του 30% - 40%. Σε απόλυτες τιμές η αύξηση αυτή για μια χρονιά
ακόμη δεν παράγει – λόγω των μικρότερων αποδόσεων – ικανοποιητικό
εισόδημα για τους αμπελοκαλλιεργητές.
Αισιόδοξο στοιχείο η πολύ καλή υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών που
έστω με μικρότερο όγκο, προσφέρουν καλές προδιαγραφές για τη φετινή
οινοποίηση, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές που παρουσιάζουν αφ΄ενός
υψηλά μπωμέ αλλά χαμηλή οξύτητα.
Στην Ελλάδα η συνολική εικόνα διαιρείται με γεωγραφικό όριο τη
Θεσσαλία και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Προς Βορράν του νοητού αυτού
άξονα η παραγωγή είναι ελαφρά μειωμένη (με εξαίρεση το Αμύνταιο) με πολύ
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με σταθερότητα ή ανοδική τάση στις
καλές τιμές που απολαμβάνει ο αμπελουργός.
Το τοπίο αλλάζει δραματικά νοτίως του άξονα Θεσσαλίας και Βορείου
Αιγαίου ως προς τον όγκο όπου παρατηρείται μείωση παραγωγής από 30 –
50%. Ο σακχαρικός τίτλος παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένος στις περισσότερες περιοχές λόγω των μικρότερων αποδόσεων, ενώ αναμένεται η φετινή
παραγωγή να είναι πλούσια σε αρωματικούς χαρακτήρες και στις λευκές αλλά
και τις ερυθρές ποικιλίες που παρουσιάζουν καλή χρωματική ένταση.
Οι τιμές παρουσιάζουν παντού τάση αύξησης έως και 50%.
Παρά τα δεινά του καλοκαιριού και σε συνδυασμό με την κατάσταση
της παραγωγής στην Ευρώπη, διαφαίνεται ότι ο τομέας θα απαλλαχτεί
τουλάχιστον από τον αντίκτυπο των διαρθρωτικών του προβλημάτων, τη
φετινή χρονιά. Το μεγάλο ερωτηματικό είναι οι εισαγωγές και μάλιστα ο
συνδυασμός του «επικίνδυνου» οικονομικά «κοκτέιλ» των χωρών όπως η
Ιταλία, η Αργεντινή, η Ισπανία και η Χιλή. Ειδικά όταν συνυπολογίσει κανείς
ότι στην Αργεντινή και τη Χιλή οι διαμαρτυρίες και φέτος για τη συμπίεση των
τιμών σταφυλιού, παρά τον κανονικό όγκο παραγωγής, ήταν τέτοια, που θα
επηρεάσει σαφώς τον διεθνή ανταγωνισμό, αφού και στον υπόλοιπο κόσμο
(Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Αυστραλία), οι τιμές τράβηξαν την ανηφόρα.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Η εσοδεία του 2007 ήταν εξαιρετικά πρώιμη σε σχέση με τις
προηγούμενες χρονιές.
Οι καιρικές συνθήκες κρίνονται έως τώρα οι ιδανικότερες για την
παραγωγή σταφυλιών που θα δώσουν οίνους υψηλής ποιότητας καθώς η
χρονιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ξηρική.
Οι αποδόσεις των αμπελώνων δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 800
kg/στρέμμα για όλες τις ποικιλίες (Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot,
Syrah, Ξινόμαυρο).
Ο δυναμικός αλκοολικός τίτλος των ξενικών ποικιλιών αναμένεται να
κυμανθεί στα 13 – 14% vol και οξύτητες 6,0 – 7,0 gr/ τρυγικού /lit ενώ το
Ξινόμαυρο αναμένεται να είναι από 12 – 13% vol με οξύτητες 6,0 – 8,0 gr
τρυγικού/lt.
Oι κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες, οι έγκαιρες επεμβάσεις, αλλά
και η επιμονή μας για μειωμένες παραγωγές, αναμένεται να συμβάλλουν
στην δημιουργία εξαιρετικών οίνων.

ΝΑΟΥΣΑ
Στην περιοχή της Νάουσας, η πορεία ωρίμανσης παρουσίασε
πρωιμότητα τουλάχιστον 10 ημερών, λόγω των πολύ καλών καιρικών
συνθηκών που επικράτησαν. Δεν παρουσιάστηκαν προβλήματα ασθενειών
(περονόσπορος, ωίδιο) και η ποιότητα του σταφυλιού που παράχθηκε έχει
πάρα πολύ καλά χαρακτηριστικά, όπως διαπιστώνεται από τις πρώτες
δειγματοληψίες των σταφυλιών των ποικιλιών Merlot και Ξυνόμαυρο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ
Η φετινή χρονιά εξελίσεται ομαλά και διαφαίνεται ότι η συγκομιδή θα
διευκολύνει τους οινολόγους.
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Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν σε αυτό αν εξαιρέσουμε ένα μικρό
πρόβλημα λόγω περονόσπορου που παρουσιάσθηκε
στην αρχή του
καλοκαιριού αλλά που ποιοτικά δεν επηρέασε τα σταφύλια.
Η πρώτη ύλη είναι πολύ καλή με αυξημένους βαθμούς σε σάκχαρα καθώς
επίσης πλούσια σε αρώματα και χρώμα για τις έγχρωμες ποικιλίες.
Είναι γεγονός ότι η φετινή παραγωγή είναι μειωμένη και στην περιοχή
του Τυρνάβου κυμάνθηκε από 30 – 50% ανάλογα με την ποικιλία των
σταφυλιών και την περιοχή του αμπελώνα.

ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Στους αμπελώνες των μελών του συνεταιρισμού εφαρμόζεται εδώ και
δύο χρόνια Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Το γεγονός αυτό και επί
πλέον το γεγονός ότι πολλοί αμπελουργοί μετέτρεψαν την καλλιέργεια σε
βιολογική, έχει φέτος θετικές συνέπειες στην ποιότητα της παραγωγής.
Αν και πρώιμος κατά δέκα μέρες ο τρύγος λόγω του ήπιου χειμώνα, οι
ποικιλίες Ροδίτης και Σαββατιανό έχουν υψηλό σακχαρικό τίτλο αλλά όχι
υψηλή οξύτητα. Νεαροί αμπελώνες με Uni Blanc υπέστησαν ζημιές.
Οι ερυθρές ποικιλίες Syrah και Grenache Rouge παρουσιάζουν καλή
ωρίμανση και χρωματική ένταση.
Ο όγκος της παραγωγής εκτιμάται
μικρότερος κατά 20% ενώ οι τιμές έχουν ανοδική τάση.

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ
Όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα στην ευρύτερη περιοχή οι
επιπτώσεις από το κύμα καύσωνα στον όγκο της παραγωγής, είναι ορατές.
Αναμένεται μείωση του όγκου κατά 30% - 40%.
Οι πρώιμες ποικιλίες Syrah, Carrignan αλλά και ο Ροδίτης
παρουσιάζουν υψηλούς βαθμούς αλλά μικρότερη οξύτητα σε σύγκριση με την
περσινή χρονιά. Το Μαύρο Μεσενικόλα δεν αναμένεται να κινηθεί στην ίδια
κατεύθυνση, αφού η ωρίμασή του παρουσίασε φέτος προβλήματα. Παρ΄όλ
αυτά το ποικιλιακό δυναμικό της ποικιλίας είναι καλύτερο από την περσινή
χρονιά.

4

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Στην αμπελουργική περιοχή της Ζίτσας οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν
την ωρίμανση των σταφυλιών. Έτσι έδωσαν μια άριστη ποιότητα σε αντίθεση
με την ποσότητα που ήταν μικρή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και ΕΥΒΟΙΑ

ΘΗΒΑ
Παρά τις αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις για ελαφρά μείωση της
παραγωγής, ο πρώιμος κατά 15 ημέρες τρύγος δείχνει ήδη σημάδια πτώσης
της κατά 30 – 40%.
Οι γνωστές καιρικές συνθήκες από τον προηγούμενο χειμώνα έως και
σήμερα εκτός από την επίδρασή τους στον όγκο παραγωγής επηρέασαν στις
λευκές ποικιλίες το επίπεδο οξύτητας.
Ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά η σταφυλική παραγωγή παρουσιάζει
υψηλά σάκχαρα και υψηλό ph.
Οι ερυθρές ποικιλίες (Grenache Rouge, Cabernet Sauvignon)
παρουσιάζουν ικανοποιητική συμπύκνωση χρώματος χωρίς οργανοληπτικά
προβλήματα και με δεδομένη την χαμηλή απόδοση των αμπελώνων
αναμένεται μια πολύ καλή συγκομιδή για τους οινολόγους

ΣΠΑΤΑ
Στις αρχές του καλοκαιριού εκδηλώθηκαν ασθένειες, που έπληξαν
ορισμένες περιοχές σε μεγάλο βαθμό.
Οι υψηλές θερμοκρασίες στην διάρκεια του Ιουλίου – Αυγούστου προκάλεσαν
θερμοπληξία στα φυτά και περιορισμό της παραγωγής.
Οι ανωτέρω συνθήκες περιόρισαν την παραγωγή στο 50% (συγκριτικά με το
2006)
Ο σακχαρικός τίτλος με την έναρξη του τρυγητού ήταν 12,6 – 13,0 με ικανοποιητικές για την περιοχή οξύτητες ενώ το Ph προσδιορίστηκε σε 3,4 – 3,5.
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ΠΑΙΑΝΙΑ
Η φετινή παραγωγή της περιοχής (ποικιλία Σαββατιανό) είναι σε πολύ
καλή κατάσταση και υπήρξε πρωιμότητα. Ο σακχαρικός τίτλος είναι 12,50 %
vol και άνω.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΤΡΑ
Ο ιδιαίτερος ξηρός χειμώνας, η ανομβρία και οι καύσωνες του θέρους
(οι οποίοι όμως ήταν σχετικά ήπιοι στην περιοχή μας) επηρέασαν την
ωρίμανση των πρώιμων ποικιλιών (Σαρντωνέ, Μαύρη Κορινθιακή, Μοσχάτο
άσπρο) τα οποία παρουσίασαν υπερωρίμανση που ήταν όμως επιθυμητή
καθ’ ότι προορίζονταν κυρίως για Vin de Liqueur.
Οι υπόλοιπες ποικιλίες δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά, αναμένομε δε,
μια σχετική αναβάθμιση των χαρακτήρων τους.
Ακολουθήθηκαν οι συνήθεις καλλιεργητικές πρακτικές με περιορισμό του
ξεφυλλίσματος, η δε συμβολή τους στην ποιότητα ήταν η συνήθης.
Ο σακχαρικός τίτλος βελτιώθηκε στις πρώιμες ποικιλίες και κρίνεται
ικανοποιητικός και η οξύτητα βρίσκεται στα συνήθη επίπεδα ( με τάση
μείωσης στις πρώιμες ποικιλίες).
Το χρώμα στις Ερυθρές ποικιλίες έχει βελτιωθεί.
Προς το παρόν δεν αντιμετωπίζονται προβλήματα ασθενειών εφ΄όσον και οι
καιρικές συνθήκες εξελιχθούν ομαλά.
Εκτιμάτε ότι θα είναι μια εξαιρετική χρονιά για τους οίνους ΟΠΕ
(Μοσχάτο, Μαυροδάφνη) και ικανοποιητική για τους υπολοίπους.
Σε ότι αφορά τις ποσότητες παρατηρείται μείωση παραγωγής 30 – 40
% και αυξητικές τάσεις στις τιμές 20 - 50% .

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Ο τρύγος φέτος ήταν πρώιμος λόγο των καιρικών συνθηκών.
Η παραγωγή ήταν μειωμένη τουλάχιστον κατά 50% από τα περυσινά
επίπεδα και αυτό ήταν αποτέλεσμα των ζημιών τόσο από τον περονόσπορο
όσο και από τον καύσωνα που ακολούθησε στη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι
λίγες βροχές που είχαμε φέτος και το ζεστό καλοκαίρι που ακολούθησε είχαν
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σαν συνέπεια την σχετικά γρήγορη ωρίμανση των σταφυλιών, ενώ η ποιότητά
τους ήταν σε πολύ καλά επίπεδα ειδικότερα στις ερυθρές ξενικές ποικιλίες
Cabernet Sauvignon παρατηρείται πολύ καλή φαινολική ωρίμαση ενώ στις
λευκές ποικιλίες υψηλός σακχαρικός τίτλος και καλά επίπεδα οξύτητας.
Οι τιμές των σταφυλιών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 20% περίπου.

ΝΕΜΕΑ
Με συγκρατημένη αισιοδοξία εμοιμάζονται οι Νεμεάτες αμπελουργοί να
ξεκινήσουν τον φετινό τρύγο.
Οι εκπλήξεις του καιρού τους κάνουν
επιφυλακτικούς. Ζεστός χειμώνας, με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας
ανάμεσα στην ημέρα και την νύχτα.
Ήδη μετά την εκπτυξη των οφθαλμών η παραγωγή φαινόταν μειωμένη.
Η ζεστή Άνοιξη, και η παρατεταμένη ξηρασία καθώς και οι καλοκαιρινοί
καύσωνες επηρέασαν την παραγωγή.
Πρό του τρύγου η παραγωγή φαίνεται να είναι μειωμένη κατά 30 – 40
% συγκριτικά με μια μέση παραγωγή.
Η επιθυμία μέχρι σήμερα συμβαδίζει με τις ενδείξεις ότι θα έχουμε
πλήρη ωρίμαση των σταφυλιών ως προς τα σάκχαρα. Επίσης οι ανθοκυάνες
(χρωστικές) αλλά και το σύνολο των πολυφαινολών φαίνεται ότι εξελίσονται
ικανοποιητικά.
Σε συνάρτηση και με το μικρό μέγεθος των σταφυλιών εάν ο τρύγος
εξελιχθεί ομαλά αναμένεται μια ποιοτική χρονιά για το Αηγιωργήτικο.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΖΑ
Στο νομό Ηρακλείου η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από πρωιμότητα
στην ωρίμανση των σταφυλιών περίπου δέκα ημερών ενώ η παραγωγή
υπολογίζεται μειωμένη σε ποσοστό 40% .
Παρατηρήθηκε αισθητή μείωση των ασθενειών της αμπέλου.
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Η ωρίμανση είναι καλή και ομαλή, όλες οι ποικιλίες παρουσίασαν
υψηλό δυναμικό αλκοολικό τίτλο ενώ οι ερυθρές ποικιλίες παρουσίασαν
έντονα τα χρωματικά τους χαρακτηριστικά.

ΣΗΤΕΙΑ
Στην περιοχή της Σητείας οι καύσωνες
του καλοκαιριού οδήγησαν
τους αμπελώνες σε πρωιμότητα με καλά χαρακτηριστικά ( χρώμα , έντονα
αρώματα, ικανοποιητικό αλκοολικό τίτλο από 12 – 14% vol, οξύτητα μεταξύ
4,5 – 6,3) στην ποιότητα γλευκών – οίνων.
Παρουσιάσθηκαν ελάχιστα προβλήματα ασθενειών και μεμονωμένες
περιπτώσεις χολέρας.

ΧΑΝΙΑ
Στην περιοχή των Χανιών η παραγωγή παρουσίασε μείωση 30% σε
σχέση με το 2006 (799.000 κιλά σταφύλια το 2006) λόγω ασθενειών και
καύσωνα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Η φετινή εσοδεία για τα ΛΕΥΚΑ ΟΠΑΠ ήταν μειωμένη γύρω στο 35%,
σε σχέση με το 2006, δηλαδή έφθασε τους 2.300 tn. Όσον αφορά την
ΜΑΝΤΗΛΑΡΙΑ η μείωση ήταν της τάξης του 40%, κατεβάζοντας την παραγωγή στους 350 tn.
H μείωση της παραγωγής οφείλεται κατ΄αρχήν στην μερική ακαρπία
των πρέμνων λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας του 2006 και 2007, σε
μικρό ποσοστό στον περονόσπορο και στον καύσωνα του Ιουλίου, που
έπληξε κυρίως τις ανατολικές περιοχές του νησιού.
Από ποιοτική πλευρά η παραγωγή είναι άριστη.
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ΠΑΡΟΣ
Oι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα η παρατεταμένη ανομβρία οι
καύσωνες κατά την διάρκεια του καλοκαιριού επιρέασαν την εξέλιξη της
ωρίμασης των σταφυλιών ώστε να συντομεύσει ο τρύγος κατά 6 – 8 ημέρες
συγκριτικά με το 2006.
Η ποιότητα των σταφυλιών είναι από καλή έως άριστη παρά τις
καιρικές συνθήκες που προαναφέρθηκαν, οι οποίες όμως επηρέασαν
δραστικά τον όγκο παραγωγής (- 40%).
Σοβαρά προβλήματα από ασθένειες δεν παρατηρήθηκαν με αποτέλεσμα οι λευκές ποικιλίες και κυρίως η Μονεμβασιά να αναπτύξουν τα
σάκχαρα τους, ενώ ομαλή υπήρξε και η φαινολική ωρίμανση της ποικιλίας
Μανδηλαριά.

ΡΟ∆ΟΣ
Οι ξαφνικές χαμηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια της άνοιξης, καθώς και οι καύσωνες του καλοκαιριού, επηρέασαν σημαντικά την απόδοση των αμπελώνων του νησιού,
που στις περιοχές των Σιαννών και της Μονολίθου η μείωση ξεπέρασε το
50%.
Οι πρώιμες περιοχές έδωσαν λόγω του καύσωνα περισσότερα μικρόρογα τσαμπιά τις 2 – 3 πρώτες ημέρες του τρύγου, με μπωμέ για τα λευκά
αθήρια και τις άλλες λευκές βελτιωτικές ποικιλίες πάνω από 11 βαθμούς και
για τις ερυθρές πάνω από 12,5 βαθμούς.
Οι οξύτητες είναι οι αναμενόμενες και από τις 17/9/07 ξεκινά ουσιαστικά ο
τρύγος της κόκκινης Μανδηλαριάς, η οποία εμφανίζεται χωρίς προβλήματα
ωρίμασης. Ασθένειες δεν εμφανίζονται στα σταφύλια που παραλαμβάνονται
και η ποιότητα τους λόγω και της φετινής χαμηλότερης στρεμματικής
απόδοσης είναι εξαιρετική.
Η συνολική μείωση της φετινής παραγωγής αναμένεται στο 22-25%.
Όμως η πολύ καλή ποιότητα των σταφυλιών σε συνδυασμό με την παραλαβή
και οινοποίηση των σταφυλιών στις νέες υπερσυγχρονες εγκαταστάσεις τους
καινούργιου οινοποιείου της ΚΑΙΡ, αναμένεται να δώσουν κρασιά εξαιρετικής
ποιότητας.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ
Η αρχική εκτίμηση για παραλαβή σταφυλιών από την Λήμνο ήταν
3.500 τόννοι. Δυστυχώς λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και των υψηλών
θερμοκρασιών η παραγωγή έπεσε στους 2.500 τόννους. Η Ενωση
Γεωργικών Συνεταιριστμών Λήμνου, παρέλαβε περίπου 2.000 τοννους.
Προβλήματα με ασθένειες δεν υπήρξαν, όπως άλλωστε δεν υπήρξε
σήψη.
Τα σταφύλια ήταν υγιή με υψηλά σάκχαρα.

Μέσος όρος 13 % vol.

H E.Α.Σ. Λήμνου έφτιαξε το καλύτερο γλυκό κρασί εδώ και είκοσι
χρόνια. Παρέλαβε ποσότητες που άγγιξαν τα 16% vol. Τα σταφύλια ήταν
πολύ αρωματικά με πρασινοκίτρινο χρώμα και καλή οξύτητα.

ΣΑΜΟΣ
Η αμπελουργική περίοδος του 2007 χαρακτηρίστηκε από έντονη
ανομβρία τους χειμερινούς μήνες, λίγες βροχές την άνοιξη και επαναλαμβανόμενους καύσωνες την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου.
Οι καλλιεργητικές συνθήκες της Σάμου (ξηρική) επιδείνωσαν την
κατάσταση, ιδιαίτερα σε νεαρούς Αμπελώνες.
Γενικά η μείωση της παραγωγής αναμένεται σημαντική, με τα μέχρι
στιγμής στοιχεία αφού ο τρυγητός βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο τρυγητός έχει
πρωιμίσει κατά 15 περίπου μέρες και η ποιότητα των σταφυλιών είναι
ικανοποιοητική, δεδομένου ότι τα προβλήματα φυτονόσων ήταν ιδιαίτερα
περιορισμένα και ανάπτυξαν υψηλό ζαχαρικό τίτλο τα ημιορεινά και ορεινά
αμπέλια.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΛΕΥΚΑ∆Α
Πάνω από το 50% της παραγωγής έμειναν ατρύγητα, επειδή σάπισαν
λόγω βροχοπτώσεων και αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ, ενώ σύμφωνα με τα
στοιχεία της Δ.Α.Α. η παραγωγή είναι μειωμένη κατά 35% σε σχέση με την
περυσινή λόγω ξηρασίας και καύσωνα.
Παρ΄όλα αυτά η παραγωγή που απέμεινε θα παρουσιάσει φέτος, το
ιδιαίτερο δυναμικό της ποικιλίας Βερτζαμί .

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες όπως , ανομβρίας κατά την περίοδο 2006 – 2007,
μείωση μεγαλύτερη του 50% της ετήσιας βροχόπτωσης, η απόλυτη ξηρασία
τους τελευταίους 4 μήνες και η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας καλοκαιριού, επηρέασαν την εξέλιξη της ωρίμασης των σταφυλιών και κατά συνέπεια
τους χαρακτήρες των οίνων που θα παραχθούν.
Η παραγωγή αναμένεται μειωμένη, με αυξημένο pΗ, μειωμένη οξύτητα
στα 4gr/lt και αναμενόμενο σακχαρικό τίτλο 210gr/lt.
Τα αρώματα φρέσκων φρούτων είναι αδύναμα, ενώ προβλήματα
ασθενειών πιθανότατα να εμφανισθούν σε περίπτωση βροχοπτώσεων.

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Οι ποσότητες σταφυλιών που παρήγαγε φέτος ο αμπελώνας της
Κεφαλονιάς ήταν μειωμένες, και αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι κλιματικές
συνθήκες ήταν ιδιαίτερα
δύσκολες καθ΄όλη σχεδόν την καλλιεργητική
περίοδο. Η συνολική μείωση στην πρώτη ύλη σε σχέση με πέρυσι ήταν στο
- 16% και συγκεκριμένα: για την Ρομπόλα - 6,3%, για την βιολογική
Ρομπόλα - 36,5% για το Τσαούσι - 33,6 %.
Σε αντίθεση όμως με την ποσότητα, η ποιότητα της πρώτης ύλης ήταν
βελτιωμένη σε μεγάλο βαθμό.
Η επίβλεψη του αμπελώνα φέτος ήταν αυξημένη με την παρουσία του
Γεωπόνου του συνεταιρισμού, με στόχο πάντα την μεγιστοποίηση της
ποιότητας αλλά και των ποσοτήτων.
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