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Η εικόνα της σταφυλικής παραγωγής σε όλη τη χώρα
Τρυγητός με άρωμα ποιότητας
Η γενική εκτίμηση από τα χαρακτηριστικά της σταφυλικής παραγωγής
σε όλη τη χώρα οδηγεί σε ένα συμπέρασμα. Ο φετινός τρυγητός έχει
ξεχωριστό άρωμα ποιότητας.
Οι καιρικές συνθήκες (ιδανικές σε κάποιες περιοχές, αρκετά καλές σε
άλλες με φυσιολογική θερμοκρασία και χωρίς υγρασία) ευνόησαν την
αμπελοκαλλιέργεια με αποτέλεσμα να παραχθούν εξαιρετικής ποιότητας
οινοστάφυλα.
Ο καιρός είναι βασική προϋπόθεση αλλά όχι η μοναδική. Και εδώ θα
πρέπει να αναγνωριστεί η συστηματική δουλειά που κάνουν οι Ενώσεις και οι
αμπελουργοί για να βελτιώσουν το προϊόν.
Άλλωστε, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος για καλύτερο εισόδημα (του
αμπελουργού) και αναβάθμιση της θέσης τους στην αγορά).
Αναλυτικά:
Γενική εκτίμηση
Με εξαίρεση ορισμένα έκτακτα φαινόμενα στην περιοχή της κεντρικής
ανατολικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας στα μέσα Ιουλίου, οι καιρικές συνθήκες
ευνόησαν την ανάπτυξη και ωρίμαση των σταφυλιών στις περισσότερες
αμπελουργικές περιοχές της Ελλάδας.
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Αν οι βροχοπτώσεις της άνοιξης και οι ελάχιστες των πρώτων
καλοκαιρινών μηνών, ήταν σε κανονικά επίπεδα, ο όγκος της παραγωγής θα
ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αναμενόμενο.
Οι διαδοχικοί καύσωνες του περσινού Ιουνίου και Ιουλίου φαίνεται
επίσης ότι σε αρκετές περιοχές μετριάζουν και φέτος τον αναμενόμενο όγκο
παραγωγής, σχετικά με την επάνοδο της, στα συνηθισμένα επίπεδα των
4.000.000 HL περίπου, έναντι των 3.500.000 HL της προηγούμενης χρονιάς.
Η πρώτη εκτίμηση παραγωγής, δείχνει ότι επανερχόμαστε στα συνήθη
επίπεδα όσον αφορά τον όγκο.
Από ποιοτική άποψη, η γενική εικόνα παρουσιάζεται καλή, χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα ασθενειών, όμως σε αρκετές περιοχές ο τρύγος
ξεκίνησε πρώιμα, επηρεάζοντας το επίπεδο των σακχάρων στα σταφύλια.
Η περιγραφή της παραγωγής ανά αμπελουργικό διαμέρισμα που
ακολουθεί, επιβεβαιώνει ότι οι οινολόγοι θα έχουν φέτος λιγότερα
προβλήματα σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, αφού οι καιρικές συνθήκες
συνόδεψαν την κάθε φάση του κύκλου του αμπελιού με αρμονικό τρόπο.
Στη σημερινή εικόνα, θα πρέπει να προστεθεί ότι στην Ισπανία και την
Ιταλία παρατηρούνται συνθήκες υπερπαραγωγής και ότι στην Ιταλία οι τιμές
εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα από την Ελλάδα. Το
γεγονός αυτό επιτείνει τις ανησυχίες για αυξημένες εισαγωγές φέτος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Η εσοδεία του 2008 αναμένεται να έχει την πρωιμότητα της εσοδείας
του 2007.
Οι καιρικές συνθήκες κρίνονται έως τώρα οι ιδανικότερες για την
παραγωγή σταφυλιών που θα δώσουν οίνους υψηλής ποιότητας.
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 με οξύτητες 5,5-6,0 gr τρυγικού/lt, ενώ στο
Ξινόμαυρο αναμένεται να είναι από 12-12,5% vol με οξύτητες 7,0-8,0 gr
τρυγικού/lt, σε περίπτωση που δεν μεταβληθούν οι καιρικές συνθήκες.
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Οι τιμές του Ξυνόμαυρου είναι ελαφρώς υψηλότερες από πέρυσι.
Οι αμπελώνες δεν παρουσίασαν ιδιαίτερα φυτοπαθολογικά προβλήματα και οι απαραίτητες επεμβάσεις περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες .
Η επιμονή της ΕΑΣ για μειωμένες παραγωγές δικαιώνει άλλη μια φορά όσους
θεωρούν την παράμετρο αυτή βασική για την δημιουργία εξαιρετικών οίνων.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Α.Π.Σ. Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ
Σε όλους τους οινοποιήσιμους αμπελώνες των μελών του συν/σμού,
εφαρμόζεται Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.
Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
προτύπων AGRO 2-1 και AGRO 2-2 του ΟΠΕΓΕΠ του υπουργείου Α.Α. και
Τροφίμων.
Η φετινή παραγωγή αναμένεται να είναι αυξημένη σε ποσοστό 30%
περίπου έναντι της περυσινής.
Οι τιμές προβλέπεται να διατηρηθούν σε περυσινά επίπεδα.
Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την πρωιμότητα και αναμένουμε υψηλό
σακχαρικό τίτλο.
Οι υγρασίες που σημειώθηκαν στην περιοχή μας στα στάδια της
άνθησης και της καρπόδεσης ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας
του ωιδίου. Οι παραγωγοί σε συνεργασία με τους γεωπόνους του συν/σμού
αντιμετώπισαν άμεσα το πρόβλημα και δεν υπήρξαν επιπτώσεις στην
ποιότητα των σταφυλιών.
Ο.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Η εσοδεία οίνων 2008-2009 αναμένεται να είναι ιδιαίτερα καλή.
Η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών σε όλες τις ποικιλίες όλων των
οιναμπέλων είναι άριστη. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τη διάρκεια
του καλοκαιριού, χωρίς ακραία φαινόμενα, ευνόησαν την ομαλή ωρίμαση των
σταφυλιών. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αμπελώνων, στο πλαίσιο
της ολοκληρωμένης διαχείρισης, συνήργησε στην καλή ποιότητα της πρώτης
ύλης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η αναμενόμενη παραγωγή σε σχέση με την προηγούμενη χαμηλής
απόδοσης χρονιά, αναμένεται να κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, ενώ η
χρονιά μπορεί να χαρακτηριστεί πρώιμη.
Ο σακχαρικός τίτλος και τα φαινολικά χαρακτηριστικά της ποικιλίας
Μοσχάτο Αμβούργου ( ποικιλία που αναγνωρίστηκε πρόσφατα ως απόκλειστικά οινοποιήσιμη στον νομό Λάρισας) είναι πολύ ικανοποιητικά
δίνοντας την δυνατότητα της ανάδειξης της ποικιλίας, μέσω της δημιουργίας
τοπικού οίνου.
Ο σακχαρικός τίτλος, η οξύτητα και τα φαινολικά χαρακτηριστικά των
υπόλοιπων ποικιλίων λευκών και ερυθρών κινούνται σε κανονικά για την
περιοχή Τυρνάβου επίπεδα.
Το Μοσχάτο Αμβούργου παραλαμβάνεται από τον Ο.Σ. με 0,37 €/kg
(πέρυσι ήταν 0,32).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑ
ΕΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Οι ξερικές συνθήκες είχαν σαν συνέπεια τον πρώιμο τρυγητό, με
μείωση παραγωγής και βελτίωση του χαρακτήρα οίνου.
Ο σακχαρικός τίτλος αναμένεται στα 12,5 Β.
Στην περιοχή του δήμου Κρωπίας δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα
ασθένειες κυρίως λόγω έλλειψης υγρασίας.
Η οξύτητα αναμένεται να παραμείνει στα ίδια πλαίσια με τους
προηγούμενους τρυγητούς.
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Στη Βοιωτία και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας οι φετινές
καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την αμπελοκαλλιέργεια.
Μέχρι και τον μήνα Mάιο, η θερμοκρασία ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα
χωρίς προβλήματα παγετού, με αρκετή ηλιοφάνεια και χωρίς πολλές βροχοπτώσεις. Έτσι η χρονιά έδειχνε πολύ καλή, με μεγάλη παραγωγή και σχετικά
πρώιμη. Κάποια σποραδικά προβλήματα με χαλαζόπτωση τον Ιούνιο κατάστρεψαν την παραγωγή σε αμπελώνες μιας μικρής ζώνης. Τον Ιούλιο, όπως
και τον Αύγουστο παρατηρήθηκαν υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς όμως
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παρατεταμένα προβλήματα με καύσωνες και καθόλου βροχοπτώσεις, ώστε
επήλθε επίσπευση της ωρίμανσης των σταφυλιών.
Η ημερομηνία έναρξης τρυγητού για τις λευκές και τις ερυθρές ποικιλίες
της περιοχής αναμένεται να είναι ανάλογη της περσινής χρονιάς.
Η φετινή χρονιά φαίνεται να έχει πιο αυξημένη παραγωγή σε σχέση με
την περσινή χρονιά.
Η ποιότητα των λευκών και των ερυθρών ποικιλιών αναμένεται να είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητική, με καλή σχέση ( ανάλογα την ποικιλία ) σακχάρων και
οξύτητας. Η τιμή της βασικής ποικιλίας του νομού, (Σαββατιανό) αυξήθηκε
από τα 0,24 €/ kg σταφυλιού φέτος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο.Σ.ΝΕΜΕΑΣ
Καθαρές τάσεις αύξησης παρατηρούνται και στη Νεμέα, όπου οι τιμές
ανέβηκαν από τα 0,40 - 0,45 €/kg την περσινή χρονιά, στα 0,50 - 0,55 €/kg
φέτος, ενώ η παραγωγή είναι ιδιαίτερα υψηλόβαθμη.
ΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Οι καιρικές συνθήκες εξελίχθηκαν απολύτως ομαλά 15/9/08.
Η ωρίμαση εξελίχθηκε φυσιολογικά με μια σχετική πρωιμότητα 5
περίπου ημερών. Δεν απαιτήθηκαν έκτακτες επεμβάσεις φυτοπροστασίας
καθ’ ότι έως τώρα οι προσβολές ήταν οι μικρότερες των τελευταίων ετών.
Σακχαρικός τίτλος αναμένεται ο συνήθης με χαμηλή όμως οξύτητα και
PH 3,5-3,7.
Τα χρώματα των ερυθρών ποικιλιών κρίνονται ικανοποιητικά, όπως και
τα υπόλοιπα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Οι στρεμματικές αποδόσεις είναι περίπου στο περσινό επίπεδο με
κάποιες αυξητικές τάσεις. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο τρυγητός όλων των
ποικιλιών, εκτός του Ροδίτη και του Σιδερίτη και μιας μικρής ποσότητας
Μαυροδάφνης.
Οι κλιματολογικές συνθήκες του α’ δεκαπενθημέρου του Σεπτεμβρίου,
πιθανό να επηρεάσουν τον σακχαρικό τίτλο. Οι τιμές που εξαγγέλθηκαν,
κινούνται σε μεγαλύτερα από τα περσινά επίπεδα, με βάση τον Ροδίτη που
εισκομίζεται με 0,30 €/kg.
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Ωστόσο, έως τώρα (29/9) το ιδιωτικό εμπόριο δεν έχει εξαγγείλει ακόμη
τιμή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στα νησιά του Αιγαίου, οι ποσοστιαίες αυξήσεις τιμών, κινήθηκαν στο
μέσο όρο του 15% για τις βασικές ποικιλίες σε κάθε νησί.
ΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Και φέτος η παραγωγή σταφυλιών είναι μειωμένη λόγω του περσινού
καύσωνα που επηρέασε τα αμπέλια με αποτέλεσμα η ανθοφορία να είναι
περιορισμένη. Επιπλέον οι βροχοπτώσεις ήταν πολύ λίγες. Η παραγωγή θα
κυμανθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από τα περσινά. Η ποιότητα είναι πολύ
καλή, με υψηλά μπωμε, χωρίς αρρώστιες και σαπίλα. Οι τιμές αυξήθηκαν
συγκριτικά με τις περσινές.
ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
Οι όψιμες βροχοπτώσεις του Απριλίου, καθώς και οι σχετικά ήπιες
θερμοκρασίες μέχρι και τον Ιούλιο, συνέτειναν στην πρωϊμιση της ωρίμασης
κατά μια περίπου εβδομάδα.
Μικρά προβλήματα καρπόδεσης παρουσιάστηκαν λόγω βροχόπτωσης
στην άνθιση, σε πολύ περιορισμένη έκταση. Οι συνθήκες ωρίμασης συνέτειναν στην επίτευξη υψηλών Be και η οινοποίηση γλυκών κρασιών αναμένεται να είναι άριστη.
Τον Αύγουστο παρουσιάστηκαν συμπτώματα δίψας σε νεαρούς αμπελώνες (ξηρική καλλιέργεια, με αποτέλεσμα την επίσπευση του τρυγητού μας.
Τα προβλήματα φυτοπροστασίας αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά και αφορούσαν προσβολές ωϊδίου και ευδεμίδας.
Ο όγκος αναμένεται σε φυσιολογικά επίπεδα περίπου στα 9.500.000
Kg. Ελαφρά αυξημένος με πέρυσι ≃ +10% .
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΑΣ ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο τρύγος άρχισε στις 4 και τελείωσε στις 29 Αυγούστου. Η φετινή
απόδοση των αμπελιών είναι περίπου στα περσινά επίπεδα των 250 kg /
στρέμμα. Φέτος ο αμπελώνας μας έδωσε έναν εξαίρετο και υγιή καρπό.
Οι βροχές του χειμώνα δεν ήταν ως συνήθως λιγοστές, όμως την
άνοιξη εκδηλώθηκαν τα γνωστά ύπουλα ακραία καιρικά φαινόμενα με τη
μορφή ισχυρών Νοτιοδυτικών ανέμων, που «τρύγησαν» αρκετά στρέμματα.
Το καλοκαίρι δεν εκδηλώθηκαν καύσωνές, οι καιροί όμως ήταν στεγνοί,
χωρίς την απαραίτητη υγρασία που συγκρατεί η πορσελάνη και ποτίζει τα
φυτά. Παρ’ όλα αυτά όμως τα σταφύλια ωρίμασαν φυσιολογικά παραμένοντας
γεμάτα ζωντάνια και υγεία μέχρι την εποχή της συγκομιδής.
Οι μούστοι που ζυμώνουν δείχνουν ότι και φέτος θα έχουμε πολύ καλό
αποτέλεσμα με κρασιά εντυπωσιακά ως προς το άρωμα, γεμάτα νεύρο και
μεταλλικότητα που χαρακτηρίζει όπως πάντα το νησί μας.
Οι οξύτητες και φέτος δεν είναι οι συνηθισμένες του Σαντορίνη, είναι
όμως σαφώς βελτιωμένες από τις περσινές, πράγμα που σημαίνει ότι τα
φετινά κρασιά θα έχουν αντοχή στο χρόνο.

ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ
Οι καιρικές συνθήκες και συγκεκριμένα το δροσερό καλοκαίρι χωρίς
ιδιαίτερους καύσωνες ευνόησαν την ομαλή ωρίμαση των σταφυλιών της
Πάρου. Η ποιότητα είναι πολύ καλή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ασθενειών
και η παραγωγή προβλέπεται να είναι αυξημένη από 40-50 %.
ΚΑΙΡ
Οι φετινές κλιματολογικές συνθήκες του 2008 δηλαδή ο ήπιος χειμώνας
με πολλές βροχοπτώσεις και το πολύ δροσερό καλοκαίρι, επηρέασαν σημαντικά την απόδοση των αμπελώνων του νησιού, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση της παραγωγής γύρω στο 20%.
Υπήρξε μικρή καθυστέρηση του τρυγητού σε σχέση με το 2007 κατά 7
ημέρες περίπου. Ο σακχαρικός τίτλος και η οξύτητα των λευκών σταφυλιών
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αναμένεται γύρω στο 12 Be και 4,7 gr/lit αντίστοιχα και αναμένεται να απόδώσουν υψηλή ποιότητα όσο αφορά τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά.
Οι ερυθρές ποικιλίες εμφανίζονται χωρίς προβλήματα ωρίμασης και
από τις 25/8/08 αρχίζει ο τρύγος των cabernet, merlot, syrah των ορεινών
περιοχών που έχουν εμφανίσει δειγματοληπτικά ωρίμαση στα 12,5 Be. Η
ΟΠΑΠ Μανδηλαριά είναι όψιμη ποικιλία και ο τρύγος της αρχίζει στα μέσα
Σεπτεμβρίου.
Ασθένειες δεν εμφανίζονται στα σταφύλια που παραλαμβάνουν και
ούτε στους αμπελώνες που έχουν επισκεφθεί και η ποιότητα των κρασιών
αναμένεται πολύ καλή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η εφαρμογή για πρώτη χρονιά της ΚΟΑ των οπωροκηπευτικών, που
αποδεσμεύει την ενίσχυση της σταφιδοποίησης της σουλτανίνας και της
κορινθιακής, από την παραγωγή, κινητοποίησε τις οργανώσεις παραγωγών
οίνου κυρίως στο Ηράκλειο Κρήτης, στην κατεύθυνση θέσπισης τέτοιας τιμής
για τη σουλτανίνα, που στόχο έχει, την διατήρηση των αντίστοιχων αμπελώνων σε μια minimum έκταση, που θα μπορεί να εφοδιάσει τις συνεταιριστικές και ιδιωτικές οινοβιομηχανίες.
Το γεγονός της “εκκίνησης” της τιμής της σουλτανίνας, από τα 0,30 € /
kg στο Ηράκλειο, σε συνδυασμό με το βασικό διαρθρωτικό παράγοντα της
έλλειψης αποθεμάτων, στα συνεταιριστικά και ιδιωτικά οινοποιεία, αλλά και ο
μέτριος αναμενόμενος όγκος παραγωγής, διαφαίνεται ότι, δημιουργούν
συνθήκες, ίσως όχι ίδιας ποσοστιαίας αύξησης (+30% η σουλτανίνα) αλλά
καθαρής τάσης αύξησης τιμών και για τα οινοστάφυλα.
Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της ΕΑΣ Μ. Γαβαλάς κατήγγειλε το
εμπόριο για εκβιαστική πολιτική των τιμών και απείλησε να δημοσιοποιήσει
ονόματα σε περίπτωση που επιμείνουν στην τακτική τους.
ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν αυτή τη χρονιά ήταν καλές, με
μεγάλη ηλιοφάνεια και με θερμοκρασίες που δεν έφτασαν να είναι απαγορευτικές για την ομαλή ωρίμαση των σταφυλιών.
Επίσης η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας ήταν ικανοποιητική για να δώσει την φαινολική ωρίμανση που απαιτείται.
Ο ξηρός καιρός, χωρίς βροχοπτώσεις, βοήθησε να μην εξαπλωθούν
ασθένειες.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρατηρείται πρωιμότητα σε σχέση με πέρυσι διαστήματος μιας
εβδομάδας.
Η εκτίμησή σύμφωνα με τις μετρήσεις στα αμπέλια είναι:
Στα λευκά (Βιλάνα) έχουμε προχωρημένα σάκχαρα 22,4 Brix (12,5 Be) άρα
πιθανό αλκοολικό τίτλο 12,5-13 και οξύτητες κανονικές (6-7 g/L Τρυγικού
οξέος).
Στα ερυθρά (Κοτσιφάλι) παρατηρείται μια ανάλογη κατάσταση με 1-2 Brix
λιγότερα, αλλά με μια ωρίμαση πιο ισορροπημένη που παραπέμπει σε καλό
χρωματικό και αρωματικό χαρακτήρα.
Οι τιμές όλων των ποικιλιών, παρουσιάζουν ανοδική τάση.

ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
Το φετινό καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε ως ήπιο αναφορικά με τις
θερμοκρασίες που επικράτησαν. Η χρονιά ήταν πρώιμη από τη περυσινή.
Οι ποιότητες των σταφυλιών είναι πολύ καλές και άριστες. Το κύριο
χαρακτηριστικό της πρώτης ύλης είναι η απουσία ασθενειών. Το 98% είναι
απρόσβλητο.
Οι αλκοολικοί βαθμοί είναι υψηλοί και η μέση οξύτητα ικανοποιητική. Η
παραγωγικότητα των αμπελιών της περιοχής είναι κατά το πλείστον μέση έως
χαμηλή. Έντονα χρώματα, ικανοποιητικά αρώματα.
Πρόκειται για μια εσοδεία πολύ καλή, τόσο για την περιοχή, όσο και για
την υπόλοιπη χώρα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΕΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη την διάρκεια της ωρίμασης ήταν απόλυτα ξηροθερμικές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την πρόωρη
ωρίμαση του καρπού και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σακχάρων (αναμενόμενο
μέσο όρο Be 12,8 αναμενόμενη οξύτητα 4 gr/lt. Προβλήματα με ασθένειες που
επηρέασαν την ποιότητα δεν υπάρχουν.
Απώτερος στόχος του συνεταιρισμού του νησιού είναι η σύσταση
ομάδας παραγωγών που καλλιεργούν εκλεκτές τοπικές ποικιλίες για τη
δημιουργία ανώτερης και αναγνωρίσιμης ποιότητας κρασιών, (Αυγουστιάτης,
Κατσακούλιας, Γουστολίδι κ.λπ.).

ΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Ο αμπελώνας έμεινε ατρύγητος πάνω από το 70%, λόγω καταστροφής
του από βροχοπτώσεις.

