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Βαθαίνει η κρίση στον κλάδο

Τρύγος υπό συζήτηση
-εξευτελιστικές τιμές αμπελουργού,
οινοποιεία στο "κόκκινο", κάμψη κατανάλωσης

Η

πρωτοφανής κρίση που
ταλανίζει την ελληνική
οικονομία αντανακλάται πλέον με δραματική ένταση και
στον αμπελοοινικό κλάδο.
Ήδη, η έλλειψη ρευστότητας και
η μείωση της κατανάλωσης σε συνδυασμό με τα μεγάλα περσινά αποθέματα δημιουργούν ασφυκτικές
συνθήκες στην αγορά κρασιού, με
αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές
να καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση του τρύγου.
Το φαινόμενο με τα ατρύγητα
αμπέλια παρατηρήθηκε και πέρυσι,
φέτος όμως με τις τελείως εξευτελιστικές τιμές που προσφέρονται σε
ορισμένες περιοχές (σε μία τουλάχιστον περίπτωση μόλις 8 λεπτά το κιλό !) επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές.
Άλλωστε, προ μηνών ο πρόεδρος
της ΚΕΟΣΟΕ Χρ. Μάρκου προειδοποίησε για τον κίνδυνο να μείνουν
ατρύγητες ακόμη και ζώνες ΟΠΑΠ.
Όλα τα μηνύματα από τις αμπελουργικές περιοχές μεταφέρουν την

Νέο τοπίο
στις γεωργικές
ασφαλίσεις

Μ

έσα από ένα ενιαίο εθνικό
σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του ΕΛΓΑ, θα παρέχονται πλέον
οι υπηρεσίες προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας,
σύμφωνα με το σχετικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα.
Εκτός από τη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΛΓΑ,οι αγρότες έχουν πλέον και τη δυνατότητα προαιρετικών
ασφαλίσεων με επιδοτούμενο ασφάλιστρο για κινδύνους που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται μερικώς από
την υποχρεωτική ασφάλιση καθώς
επίσης και τη δυνατότητα πρόσθετης
ασφάλισης για αυξημένη προστασία.

Διεθνείς αγορές
κρασιού

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

εικόνα μιας εξαιρετικά αρνητικής
κατάστασης με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις,
καθώς χιλιάδες αμπελουργοί κινδυνεύουν να περάσουν μια από τις δυσκολότερες μεταπολεμικά χρονιές

Ισχνές αγελάδες

Κ

ατά 25% χαμηλότερες θα είναι οι δαπάνες του κοινοτικού προυπολογισμού για
τη γεωργία και από τα 57 δισ. € θα πέσουν στα
43 δισ. €.
Τις σχεδιαζόμενες περικοπές γνωστοποίησε ο
ίδιος ο επίτροπος Προϋπολογισμού της Ε.Ε. Γιάνους Λεβαντόφσκι, προκαλώντας την αντίδραση των COPA – COGECA που επισήμαναν ότι η
δραστική μείωση των πόρων θα έχει ιδιαίτερα
αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή αγροτικών
προϊόντων και αγροτικό εισόδημα.
Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της ομάδας οίνου των
COPA – COGECA τονίζει σε συνέντευξή του ότι
"είναι αυταπάτη να πιστεύουμε ότι η αγορά θα
ισορροπήσει μόνη της, χρειαζόμαστε μια ευφυή
διαχείριση της με ρυθμιστικά μέτρα".
Σελ 2-3

2

σελ.

3

προσμετρηθούν και ορισμένα άλλα
στοιχεία όπως η μείωση της κατανάλωσης που διαπιστώνεται πλέον
και με την υποχώρηση των πωλήσεων εμφιαλωμένου κρασιού αλλά
και η τελείως παράλογη διατήρηση
υψηλών τιμών στο ράφι και στην
εστίαση. Υψηλές τιμές στη λιανική
πώληση, απαγορευτικές σχεδόν
πολλές φορές για τον καταναλωτή,
ενώ όλα τα τελευταία χρόνια οι τιμές
αμπελουργού είναι καθοδικές.
Για το θέμα αυτό η ΚΕΟΣΟΕ έχει κάνει κατ' επανάληψη δημόσιες παρεμβάσεις, επισημαίνοντας την ανάγκη
λήψης μέτρων που θα διασφαλίζουν
τη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Επανακαταθέτει μάλιστα στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εμπεριστατωμένη
ανάλυση με προτάσεις της για όλη
την παραγωγική διαδικασία, από το
αμπέλι μέχρι το τελικό προϊόν στο
ράφι, που αποτρέπουν τις παρενέργειες και τις στρεβλώσεις.
Σελ. 4-5

Νέα ηγεσία στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ο

Κώστας Σκανδαλίδης ορίστηκε νέος
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον ανασχηματισμό
της κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο.
Υφυπουργοί αναλαμβάνουν
ο Γιάννης Κουτσούκος και η
Μιλένα Αποστολάκη.
Ο νέος υπουργός εμφανίστηκε με δηλώσεις του
αποφασισμένος για μεγάλες
ανατροπές και προσαρμογές
στον αγροτικό τομέα, ώστε
η ελληνική γεωργία να γίνει

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο

Συνέντευξη
του Thierry Coste

σελ.

ουσιαστικά χωρίς εισόδημα.
Την ίδια ώρα, οι οινοποιητικοί συνεταιρισμοί επωμίζονται νέα βάρη,
αφού και πάλι καλούνται να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της
σταφυλικής παραγωγής με δεδομέ-

νη την απροθυμία του ιδιωτικού
εμπορίου, στάση η οποία «αλλάζει»
όταν οι τιμές διαμορφώνονται σε
ποσοστά μείωσης και άνω του 50%
σε σύγκριση με την περσινή χρονιά.
Το γεγονός ότι η φετινή παραγωγή είναι μειωμένη συγκριτικά
με πέρυσι και ταυτόχρονα δεν έχει
ποιοτικά προβλήματα, δείχνει ότι η
διαμόρφωση των τιμών οίνου (κατά μέσο όρο για τον μεγάλο όγκο
παραγωγής κάτω από 0,35 ευρώ
ανά λίτρο) δεν μπορεί να θεωρηθεί
φυσιολογική εξέλιξη. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως καταγγέλλουν στελέχη του συνεταιριστικού χώρου,
ορισμένοι αξιοποιούν σαν ευκαιρία
την αρνητική οικονομική συγκυρία
και τις περιορισμένες επιλογές που
έχουν για να διαθέσουν την παραγωγή τους οι αμπελουργοί...
Στην κατάσταση που επικρατεί
και η οποία αναπόφευκτα τροφοδοτείται από την γενικότερη οικονομική δυσπραγία (μηδενικός τραπεζικός δανεισμός κλπ), θα πρέπει

σελ.

6

ισχυρή, ανταγωνιστική και με
εξαγωγικό χαρακτήρα.
Δεν είναι δυνατό, είπε, το
2009 να έχουμε πληρώσει 6,5
δισεκατομμύρια ευρώ για εισαγωγή αγροτικών προϊόντων.
Προανήγγειλε επίσης τριετές πρόγραμμα δράσης που
προβλέπει μεταξύ άλλων την
μετατροπή του υπουργείου σε
επιτελικό φορέα με περιφερειακές ενιαίες διοικήσεις, τη δημιουργία ψηφιακού χάρτη του
αγροτικού τομέα, καθώς και
νομοσχέδιο για τους συνεταιρισμούς στο πρώτο τρίμηνο

Σεβασμό στον
αμπελώνα της
Σαντορίνης σελ.7

του 2011 και τη λειτουργία της
αγοράς (μητρώα αγροτώνεμπόρων κλπ.)

Οινοπνευματικά
σελ.

8
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Μαχαίρι στον
προϋπολογισμό της ΚΑΠ
Ο

ι κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και τα
κονδύλια της ΚΑΠ θα πρέπει να μειωθούν στο ένα τρίτο
(έως τώρα είναι στο 40%) των δαπανών του κοινοτικού
προϋπολογισμού , δήλωσε πρόσφατα ο επίτροπος Προϋπολογισμού
της Ε.Ε. Γιάνους Λεβαντόφσκι.

Έτσι, από τα περίπου 57 δισ. ευρώ, που είναι σήμερα οι δαπάνες του κοινοτικού προϋπολογισμού για τον αγροτικό τομέα,

θα πρέπει να υποχωρήσουν στα 43 δισ. ευρώ περίπου (μείωση
25%).
Αντιδρώντας, οι COPA – COGECA ανακοίνωσαν ότι η μείωση
κατά 25% των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων στην
ευρωπαϊκή γεωργία θα έχει καταλυτικές συνέπειες στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. και ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στο αγροτικό εισόδημα.

Ισχυρή ΚΑΠ και μετά το 2013
ζητούν COPA και COGECA

Εν τω μεταξύ, ανταγωνιστικό αγροδιατροφικό τομέα και ισχυρή ΚΑΠ και μετά το 2013 ζητούν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις COPA - COGECA , όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του διήμερου συνεδρίου ευρωπαίων αγροτών που έγινε πρόσφατα
στις Βρυξέλλες.
Οι ευρωπαίοι αγρότες, ανέφερε ο πρόεδρος της COPA, βρίσκονται αντιμέτωποι τα τελευταία χρόνια με μια συνεχή μείωση των εισοδημάτων τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, πρόσθεσε, θα πρέπει να βελτιωθεί η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.
Ο πρόεδρος της COGECA τόνισε ότι η μεγάλη ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ αγροτικών συνεταιρισμών και μιας χούφτας σούπερ μάρκετ επιβάλλει την προσαρμογή των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισμού ώστε οι συνεταιρισμοί να καταφέρουν να αυξηθούν σε μέγεθος
και κλίμακα και να αποκτήσουν περισσότερη δύναμη στην αγορά.

Διεθνείς αγορές κρασιού

Η

Όχι άλλες ισορροπίες
και συμβιβασμούς

πολύχρονη εμπειρία του Γ. Παπαπαναγιώτου, μέσω των
δραστηριοτήτων του ΟΠΕ, στο
χώρο προβολής και προώθησης του ελληνικού κρασιού, στις αγορές του εξωτερικού
είναι αδιαμφισβήτητη. Με ένα συνοπτικό και
περιεκτικό κείμενο ο κ. Γ. Παπαπαναγιώτου,
περιγράφει τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να
τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση της εικόνας του ελληνικού
κρασιού παγκοσμίως, επισημαίνοντας την
διάκριση μεταξύ της αλλαγής της εικόνας και
της ανάπτυξης των πωλήσεων.
Οι απόψεις του κ. Παπαπαναγιώτου κατατέθηκαν στο Όργανο Διαχείρισης Εθνικής
Οινικής Οντότητας, στο οποίο και ο ίδιος
συμμετέχει, προκειμένου να συμβάλλει στην
διαδικασία που θα αναδείξει τις ετικέτες των
«κρασιών πρεσβευτών», διαδικασία που στόχο έχει την αναβάθμιση της εικόνας της ελληνικής οινικής οντότητας.

ρηματικό κίνδυνο να εντάξουν τα ελληνικά
κρασιά στους καταλόγους τους.

Κριτήρια επιλογής

Σχετικά με το πώς πρέπει να επιλέξουμε
τα ελληνικά κρασιά – πρεσβευτές, αναφέρει:
Το αναγκαίο στέρεο υπόβαθρο, ο μοχλός,
η δύναμη πάνω στην οποία πρέπει να στηριχτούμε για τις δράσεις μας, είναι η εθνική
ομάδα των άριστων κρασιών, που κανείς να
μη μπορεί να έχει επιφυλάξεις γι’ αυτά, να τα
αμφισβητήσει ή, το χειρότερο, να τα αντιμετωπίσει με μια δήθεν μεγαλόψυχη συγκατάβαση. Το μάρκετινγκ, τα επικοινωνιακά τρικ,
οι γοητευτικές παρουσιάσεις, οι ιστορίες και
οι μύθοι για παραγωγούς και οινοποιεία, τα
εγκωμιαστικά άρθρα, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις, αν δεν πατούν σ’αυτό το στέρεο
έδαφος μπορούν να πείσουν μόνον για μια
φορά , αλλά δεν θα μπορέσουν ποτέ να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας πιστής

Παρέμβαση του κ. Γ. Παπαπαναγιώτου
Το πρόβλημα

Ως μείζον πρόβλημα του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές χαρακτηρίζει ο
κ.Παπαπαναγιώτου την κακή του εικόνα (ή
φήμη) στους ξένους καταναλωτές, το γεγονός δηλαδή ότι ταυτίζεται με την κακής
ποιότητας ρετσίνα ή θεωρείται στο σύνολό
του ως μέτριο ή και κακής ποιότητας κρασί.
Ο ευρωπαίος καταναλωτής, τονίζει, βασιζόμενος στην εικόνα που έχει για το ελληνικό
κρασί θεωρεί ότι αυτό πρέπει οπωσδήποτε
να είναι φτηνό, κι αυτό ακόμη κι όταν η σχέση ποιότητας – τιμής είναι καλή ή ίσως και
πολύ καλή, ότι δεν δικαιούται να έχει υψηλή
τιμή σε καμιά περίπτωση . Και συνεχίζει : οι
έμποροι (εισαγωγείς, διανομείς, λιανέμποροι, εστιάτορες, κλπ.), γνωρίζοντας αυτήν
την κατάσταση, ακόμη κι όταν οι ίδιοι είναι
πεπεισμένοι ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι,
δεν αποτολμούν να αναλάβουν τον επιχει-

και σταθερά επεκτεινόμενης πελατείας.
Μέχρι τώρα επιλέγαμε τα κρασιά που
θα προβάλαμε κάθε φορά εκ των ενόντων,
προχωρώντας κατ’ ανάγκην με ισορροπίες,
υποχωρήσεις, παραχωρήσεις και συμβιβασμούς, αμβλύνοντας τα πλεονεκτήματά
μας, αναφέρει ο κ.Παπαπαναγιώτου και
προτείνει:
-Σχετικά με τα γεύματα τα VIP (τη μία από
δύο είδη δράσεων generic προβολής του ποιοτικού δυναμικού του ελληνικού κρασιού).
Τη συγκρότηση ενός καταλόγου με όχι
περισσότερα από εικοσιτέσσερα κρασιά
(3 κρασιά από την καθεμιά από τις 8 κατηγορίες), καθώς στις εκδηλώσεις αυτού του
είδους που έχουν καλεσμένους decision
makers και opinion leaders γίνεται σχολιασμένη γευστική δοκιμή το πολύ 17 κρασιών.
"Σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, χρειαζόμαστε, λοιπόν, μια ομάδα αδιαμφισβήτητα
άριστων κρασιών, που δεν θα αφήνει κανε-

νός είδους περιθώριο για κριτική" , τονίζει
χαρακτηριστικά.
- Σχετικά με wine bar των ελληνικών περιπτέρων στις διεθνείς εκθέσεις κρασιού
(όπου μπορούν να προβάλλονται έως 40
ετικέτες το πολύ), προτείνει τη συγκρότηση καταλόγου με 40 κρασιά στα οποία θα
συμπεριλαμβάνονται και τα 24 του καταλόγου για τα γεύματα VIP.
Ο κ.Παπαπαναγιώτου προτάσσει ως γενικό και κύριο κριτήριο την αντικειμενική
ποιότητα ενός κρασιού, προσθέτοντας ότι
υπάρχουν κι άλλα κριτήρια που πρέπει να
ληφθούν υπόψη όπως λ.χ ο χαρακτήρας, η
προσωπικότητα, η αυθεντικότητα του κρασιού κλπ. Θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να
αποκλεισθούν κρασιά που φτιάχνονται με
χρησιμοποίηση κομματιών από δρυ {αντί για
δρύινα βαρέλια}, χαρακτηρίζει προαπαιτούμενο την ύπαρξη σύννομης ελληνολατινικής
ετικέτας και δεν αποκλείει να συμπεριλαμβάνονται κρασιά απο ξενικές ποικιλίες στα
κρασιά-πρεσβευτές αρκεί "να έχουν άριστη
σχέση τιμής-ποιότητας, να είναι, δηλαδή, πολύ μεγαλύτερη η αξία τους από την τιμή τους
σε σχέση με όλον τον διεθνή ανταγωνισμό".

Διαδικασία

Ως προς την καθαυτό διαδικασία επιλογής προτείνει να συγκεντρωθούν 150-200
τελικές υποψήφιες ετικέτες από τις 8 κατηγορίες να να ακολουθήσει μια αυστηρά
τυφλή γευστική δοκιμή στην οποία να συμμετέχουν ισότιμα και οι πρεσβευτές του ελληνικού κρασιού στις αγορές – στόχους αλλά και άλλοι αναγνωρισμένοι γευσιγνώστες
[π.χ. o M. Del Monego, o J.-P. Xiradakis, o
Olivier Poussier, Masters of Wine που έχουν
επισκεφθεί την Ελλάδα (από τη Σουηδία και
τη Φιλανδία, λ.χ.)].
"Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που πιέζουν
ασφυκτικά ν’ αλλάξουμε τις αδιέξοδες και
άγονες πρακτικές που στηρίζονται στις
ισορροπίες, τους συμβιβασμούς, τις υποχωρήσεις και τις παραχωρήσεις", καταλήγει ο
κ.Παπαπαναγιώτου.

Μητρώο
Αγροτών
Σε ισχύ πλέον τίθεται ο νέος νόμος για
το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Βάσει των διατάξεων του,
κριτήριο για την αναγνώριση ενός αγρότη
ως κατά κύριο επάγγελμα είναι η κατοχή
γεωργικής εκμετάλλευσης, να εργάζεται
σε αυτήν τουλάχιστον το 30% του συνολικού χρόνου εργασίας του και να λαμβάνει
από την αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του ετήσιου εισοδήματός
του (25% για τις νησιωτικές περιοχές με
κατοίκους μέχρι 100.000 άτομα). Παράλληλα, πρέπει να είναι ασφαλισμένος στον
ΟΓΑ, εκτός εάν εμπίπτει στις εξαιρέσεις για
την ασφάλιση στον Οργανισμό.

Άνοδος κόστους
παραγωγής
Παραμένει το γνώριμο σκηνικό των
χαμηλών τιμών και του υψηλού κόστους
στην ελληνική γεωργία. Ήδη, και τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που
έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),συνεχίστηκε η
κάμψη στις τιμές παραγωγού καθώς και η
άνοδος στο κόστος παραγωγής.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2009 – Ιουλίου 2010 οι
τιμές παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 1,2%, κατά μέσο όρο,
ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα το κόστος
παραγωγής αυξήθηκε κατά 3,8%, κατά
μέσο όρο, τοποθετώντας έτσι τη διαφορά
τιμών και κόστους παραγωγής στο -5%.

Τριμηνιαία έκδοση της ΚΕΟΣΟΕ

***
Ιδιοκτήτης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΚΕΟΣΟΕ)
***
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Κορδοπάτης
***
Γραφεία:
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73 115 23 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 6923102 - 210 6923291
FAX: 210 69 81182, e-mail: keosoe@otenet.gr
***
Επιστολές - Εμβάσματα:
"ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΑ ΝΕΑ" ΚΕΟΣΟΕ
***
Συνδρομή Ετήσια:
Φυσικών Προσώπων:
Συνεταιριστικών Οργανώσεων:
Οργανισμών - Ν.Π.Δ.Δ.

€ 11,74
€ 17,61
€ 17,61

***
* Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις αυτών
που υπογράφουν
***
Δημιουργικό - Γραφικές Τέχνες "ΕΠΟΨΙΣ"
Ερεχθέως 7, 163 44 Ηλιούπολη
Tηλ. & Fax: 210 9715483
e-mail: epopsis@otenet.gr
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Συνέντευξη του Thierry Coste, προέδρου
της ομάδας εργασίας οίνου της Copa-Cogeca:

" Πρέπει να επιστρέψουμε
στα μέτρα διαχείρισης της
αγοράς οίνου"
τις 9 Ιουλίου, η
ομάδα εργασίας
"οίνος" της COPACOGECA, συσκέφθηκε στις
Βρυξέλλες προκειμένου να ξεκινήσει η διαβούλευση για την
επόμενη ΚΟΑ από το 2014. Ο
πρόεδρός της, Thierry Coste,
πρόεδρος του οινοποιητικού
συνεταιρισμού του Florensac
έθεσε τους πρώτους άξονες
αυτής της συζήτησης.

Σ

ρασμα σχετικά με την μεγάλη κρίση
η οποία, με λίγες εξαιρέσεις, επηρεάζει το σύνολο του ευρωπαϊκού
κρασιού. Οι γείτονές μας οι Ισπανοί
έχουν εκφράσει, μεγάλη ανησυχία
για την κατάσταση του τομέα οίνου,
και εκτιμούν ότι δεν είναι βιώσιμοι:
το 70% του οινικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο υποφέρει, όπως η
Ισπανία.
Η κρίση πλήττει τώρα και τις περιοχές που δεν επηρεάστηκαν μέχρι
στιγμής. Η παρατήρηση αυτή μας
οδηγεί στο να υπερασπιστούμε και
να διεκδικήσουμε μία εξισορρόπηση του προϋπολογισμού σε σύγκριση με παραγωγές άλλων προϊόντων
και να λάβουμε ειδικά μέτρα για την
αγορά οίνου, ακόμη και αν σήμερα
είμαστε μέρος της ενιαίας ΚΟΑ για
όλα τα γεωργικά προϊόντα.
Επίσης, όλοι συμφωνήσαμε να
επιδιώξουμε την ενίσχυση των
μέτρων προτεραιότητας στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, σχετικά
με την ενίσχυση των επενδύσεων,
την προώθηση
της αναδιάρθρωσης... χωρίς να
παραμελούμε τον
δεύτερο πυλώνα της αγροτικής
ανάπτυξης.
Τέλος, υπάρχει επίσης μία ευρεία
συναίνεση για τα εργαλεία διαχείρισης της αγοράς.

Aναδημοσίευση
Είμαστε στα μισά του δρόμου
της υφιστάμενης ΚΟΑ. Δεν είναι
λίγο νωρίς να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την επόμενη προγραμματισμένη ΚΟΑ 2014 - 2019;
Αντίθετα, είναι πλέον καιρός να
αρχίσουν τις εργασίες μας αφού η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις πρώτες κατευθυντήριες
γραμμές της στις 10 Νοεμβρίου.
Είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε
ως επαγγελματίες ήδη σκεφτεί, να
είμαστε σε θέση να υποβάλουμε
προτάσεις. Έχουμε θέσει ως χρονικό ορίζοντα το τέλος του έτους για
να καταλήξουμε σε κοινή θέση.
Αυτό σημαίνει ότι οι διαφορές είναι μεγάλες στην Ομάδα "οίνος" της
Copa-Cogeca.
Η Copa-Cogeca συγκεντρώνει τις
συνεταιριστικές οργανώσεις της Ευρώπης και τα συνδικάτα των αγροτών. Είναι προφανές ότι οι θέσεις
αυτές δεν είναι πάντοτε ομόφωνες
σε αυτή την ευρεία ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία. Ακόμη και στο επίπεδο
ενός κράτους όπως η Γαλλία, δεν
έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις, έτσι
ώστε όταν πρόκειται για 27 χώρες,
η συναίνεση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν κοινά
σημεία επί των οποίων θα αρχίσουμε να προβληματιζόμαστε.
Ποια είναι τα σημεία σύγκλισης;
Φτάνουμε όλοι στο ίδιο συμπέ-

Αφορούν δηλαδή το μέτρο
της απόσταξης που δεν θέλει να
ακούσει η Mariann Fisher Boehl,
η πρώην Ευρωπαία Επίτροπος
Γεωργίας;
Είναι σαφές ότι το φιλελεύθερο
όραμα της κ. Fisher Boehl δεν στέφθηκε από επιτυχία και όχι μόνο
στην αμπελοκαλλιέργεια. Όλα τα
άλλα προϊόντα - γάλα, δημητριακά, χοιρινό κρέας, τα φρούτα και τα
λαχανικά ... - αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες.
Είναι αυταπάτη να πιστεύουμε
ότι η αγορά θα ισορροπήσει μόνη
της. Χρειαζόμαστε μια ευφυή διαχείριση της αγοράς με ρυθμιστικά
μέτρα. Στην αμπελουργία, οι αποδόσεις κυμαίνονται από έτος σε
έτος, προκαλώντας μεγάλες διακυμάνσεις στις συναλλαγές που είναι
πολύ επιβλαβείς για τις αγορές μας.
Πρέπει να έχουμε εργαλεία που θα
διορθώσουν αυτές τις διακυμάνσεις, με έξυπνο ρυθμιστικό τρόπο.
Είδαμε το περασμένο έτος στη
Γαλλία, ότι ο αντίκτυπος της απόσταξης κρίσης στην αγορά των
επιτραπέζιων οίνων, που απέσυρε
600.000 hl οίνου, οδήγησε σε μεγά-

λη άνοδο των τιμών.
Ποια είναι τα μέτρα που θέλετε
να θέσετε σε εφαρμογή;
Σκεφτόμαστε πολύ προσεκτικά
το ζήτημα. Αλλά για παράδειγμα,
η κατάργηση των δικαιωμάτων
φύτευσης που είναι προγραμματισμένη για το 2015, φαίνεται πολύ επικίνδυνη και θα χάσουμε ένα
εργαλείο ρύθμισης της αγοράς.
Είμαστε σθεναρά αντίθετοι. Άλλα μέτρα που έδειξαν οφέλη κατά
το παρελθόν είναι η ενίσχυση για
αποθεματοποίηση, η απόσταξη
κρίσης.
Θέλουμε επίσης να ενθαρρύνουμε τις οργανωτικές δομές της
προσφοράς. Αυτό δεν σημαίνει
κατ 'ανάγκη τη δημιουργία νέων
δομών, αλλά την ενθάρρυνση της
συγκέντρωσης της παραγωγής
και της προσφοράς, ώστε αυτή να
αυξήσει τη διαπραγματευτική της
δύναμη.
Στη σημερινή ΚΟΑ, ποια είναι
τα μέτρα που θέλετε να υπερασπιστείτε;
Το μέτρο που αποδέχεται καλύτερα το σύνολο του ευρωπαϊκού
οινικού τομέα είναι η ενίσχυση αναδιάρθρωσης. Θα υπερασπιστούμε
επίσης την στήριξη των επενδύσεων με την παροχή πλαισίου που
μπορεί να είναι λίγο πιο αυστηρό,
για να αποφευχθεί η διασπορά των
κεφαλαίων σε πλειάδα μικρών έργων. Τέλος, υπάρχει ομοφωνία να
ζητηθεί χαλάρωση στο μέτρο προβολής και προώθησης.
Ελπίζουμε να λάβουμε οικονομική ενίσχυση για προώθηση οίνων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά οίνου.
Ζητάμε μεγαλύτερη χρονική περίοδο για να πραγματοποιηθούν
επενδύσεις (4-5 ετών), ενώ προς
το παρόν θα πρέπει να τις υλοποιήσουμε σε ένα έτος.
Γνωρίζετε ποιες είναι οι διαθέσεις του Dacian Ciolos του νέου
Επιτρόπου Γεωργίας;
Δεν γνωρίζω ακόμα. Πιστεύω
ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά
στον τρόπο σκέψης μας για να του
παρουσιάσουμε τη θέση μας. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι η Επιτροπή
είναι ανοιχτή σε όλες τις προτάσεις.
Και θα στηρίξουμε επίσης τις
απόψεις μας, στους ευρωβουλευτές οι οποίοι, συναποφασίζουν με
το Συμβούλιο τις προτάσεις της
Commission.

EΠΙ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΗΛΩΝ

Τίς
πταίει...
η

του Παρασκευά Κορδοπάτη

Γνώμ

Είναι προφανές ότι οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας επηρεάζουν και θα επηρεάζουν αρνητικά όλους τους κλάδους της
και ας ελπίσουμε ότι διανύουμε ένα στάδιο, έστω με άγνωστο χρονικό ορίζοντα, διορθωτικής και διαρθρωτικής προσαρμογής.
Σύμφωνα με τα λίγα, αλλά «φωτισμένα» μυαλά σημαντικών ανθρώπων
της χώρας μας (Σ. Ράμφος) η κρίση που διέρχεται η Ελλάδα είναι συστημική.
Συστημική είναι μια κρίση, όταν υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της
ιστορικότητας και της μη ιστορικότητας, μεταξύ χρόνου και άχρονου. Με
απλά λόγια, όταν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας αντιστέκεται στην κατεύθυνση που η ιστορική ροπή του σήμερα επιβάλλει και μένει αγκυλωμένη σε παρωχημένα στερεότυπα του παρελθόντος. Σαν παράδειγμα ο κ.
Στ. Ράμφος αναφέρει τη διάσταση μεταξύ των σημείων του καιρού μας,
που πάντα ενέχουν ως μέσο και ως στόχο τη διαφθορά, αντί της σημερινής
ανάγκης για δουλειά, δημιουργικότητα και παραγωγικότητα. Όταν συνεπώς δεν υπάρχει σεβασμός στους θεσμούς, αρνείσαι να μπεις στην ιστορία,
κάνεις την επιλογή του άχρονου και το άχρονο φέρνει τη φθορά και την
πελατειακή σχέση.
Μήπως λοιπόν και ο κλάδος του κρασιού διέρχεται συστημική κρίση;
Ποια είναι τα στοιχεία του κλάδου, που σαν απαρχαιωμένα στερεότυπα τον
κρατούν δέσμιο του παρελθόντος, αγκυλωμένο σ’ αυτό που αέναα επαναλαμβάνεται ;
Ας παρατηρήσουμε τα οικονομικά και μη φαινόμενα του φετινού τρυγητού, που δεν υπακούουν ούτε στους νόμους της αγοράς, ούτε στους
θεσμούς της πολιτείας.
- Η φετινή συγκομιδή, καταφανώς μειωμένη στη μεγάλη πλειοψηφία των
αμπελουργικών διαμερισμάτων, δεν βρίσκει αποδέκτες (ούτε τους παραδοσιακούς), παρά μόνον εάν – σε μικρές ποσότητες και πάλι –οι τιμές
σταφυλιού διαμορφωθούν στο 50% της περσινής και μάλιστα σε ζώνες
Π.Ο.Π.
- Σε μια κακώς ευνοούμενη συνεταιριστική (βλέπε) κοινωνική πρακτική
οι συνεταιρισμοί κυριολεκτικά «φορτώνονται» στις πλάτες τους την σοδειά, με προφανές αποτέλεσμα ή να τη ρευστοποιήσουν σε τιμές που το
εμπόριο «θ’ απαιτήσει» όταν έρθει η ώρα του, η θα ζητούν παρέμβαση
της πολιτείας.
- Οι αμπελουργοί αγανακτισμένοι ή εγκαταλείπουν την καλλιέργεια ή
απαιτούν από το συνεταιρισμό που πρόσφατα θυμήθηκαν, να παραλάβει τα σταφύλια τους στις ανώτερες τιμές που εξήγγειλε σε σχέση με το
εμπόριο.
- Οι παραδοσιακές «πηγές αθέμιτων» και φθηνών σταφυλιών παρά την
κρίση ζουν και βασιλεύουν οδηγώντας σε κατάρρευση των τιμών των
οινοστάφυλων (προσωπικά δεν θυμάμαι τιμή 0,08 €/kg και επί δραχμής).
- Είναι πλέον ελάχιστες οι εξαιρέσεις των συνεταιρισμών που παραλαμβάνουν σταφύλια, χωρίς διαβάθμιση ποιότητας/τιμής, σε αντίθεση με
το υπόλοιπο εμπόριο, που παραλαμβάνει με όρους ποσότητας/τιμής.
Μέρος αυτής της συγκομιδής, όταν θα μεταποιηθεί, θα οδεύσει στις
αγορές του εξωτερικού, στη βάση της στρατηγικής κόστους, αφού σ’
αυτή την κατεύθυνση έχουν παγιωθεί οι «μεγάλες» εξαγωγές μας, όταν
η αναβάθμιση της εικόνας μας προϋποθέτει την υιοθέτηση στρατηγικής
διαφοροποίησης.
Αύριο, θα επαναφέρουμε τον προβληματισμό μας για την αγορά οίνου
διερωτώμενοι και πάλι:
- γιατί ο μεγάλος όγκος της παραγωγής, πουλιέται 0,35 €/lt (φέτος θα πουλιέται κάτω και από 0,30 €/ lt)
- με ποιον τρόπο φθάνουν στα ράφια του S/M «Αγιωργίτικο – Πελοποννησιακός Τοπικός με 1 €/φιάλη
- γιατί ο τουρίστας – καταναλωτής έχει αλγεινή άποψη για το ελληνικό
κρασί
- γιατί στις εξαγωγές, η εικόνα παραμένει «μαύρη έως πολύ μαύρη»
- γιατί ο καταναλωτής πληρώνει «βαπορίσια» ότι οινικό καταναλώνει στις
ταβέρνες και τα εστιατόρια.
Η απάντηση σε όλα αυτά είναι απλή και όχι απλοϊκή. Στη χώρα μας δεν
λειτουργούν τα αντανακλαστικά του ανταγωνισμού (μόνο ένας υπάρχει,
ο υγιής). Ο ανταγωνισμός όμως στηρίζεται στη λειτουργία των θεσμών
και ειδικά της αγοράς, αλλά και της παραγωγής. Τέτοια όμως λειτουργία
απλά δεν υπάρχει χρόνια τώρα στον τομέα μας, με αποτέλεσμα να είμαστε
αναγκασμένοι να ντύνουμε μόνο με «μύθους» τα προϊόντα μας, έστω και
αν υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις, κωφεύοντας στα επαναλαμβανόμενα μηνύματα των ερευνών στις ξένες αγορές. Αλλάξτε την εικόνα σας φωνάζουν
υπονοώντας, αλλάξτε τη νοοτροπία σας και τα προϊόντα σας.
Εμείς όμως εκεί, αγκυλωμένοι: στα μικροσυμφέροντά μας, στην άγρα
της ευκαιρίας, στο σήμερα κι αύριο βλέπουμε, στο εγώ δεν φταίω, οι άλλοι
φταίνε.
Άχρονοι.
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Τρύγος 2010. Μειωμένη παραγωγή και κ

Κρασί σε χαμη
Μ

ε τους χειρότερους οιωνούς ξεκίνησε ο τρυγητός του 2010, εν μέσω
της οικονομικής κρίσης, που έχει επηρεάσει αισθητά την κατανάλωση οίνου,
από τις αρχές του έτους. Είναι ενδεικτικό
ότι για πρώτη φορά καταγράφεται πτώση των πωλήσεων τυποποιημένων οίνων
στα S/M.
Στη δυσμενή αυτή εξέλιξη, εάν προστεθεί και η δυστοκία που υπάρχει σήμερα στις συναλλαγές (πιστωτικά όρια,
ακάλυπτες επιταγές, ισχνή έως αναιμική
δυνατότητα δανεισμού), διαμορφώνεται
το πλαίσιο των αιτίων που έχουν οδηγήσει μικρά, αλλά και μεγάλα οινοποιεία
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Παρ’ όλα αυτά στα ελληνικά ράφια, οι
τιμές κυρίως των εμφιαλωμένων οίνων,
παραμένουν με «μαρμαρωμένη επιμονή» υψηλές, κόντρα σε κάθε λογική λειτουργίας των κανόνων προσφοράς και
ζήτησης.
Ίδιο τοπίο και στις τιμές εστίασης εκεί
όπου χρόνια τώρα το τυποποιημένο
εμφιαλωμένο και μη ελληνικό κρασί, φιλοδοξεί να εμπεριέχει όλα τα περιθώρια

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Συγκεκριμένα στη Σάμο, στη
Λήμνο, στη Σαντορίνη και στα
Δωδεκάνησα, η συγκομιδή εμφανίζεται μικρότερη απ’ την περσινή,
με τον καύσωνα να «βίασε» έστω
και σε μικρό βαθμό την διαδικασία ωρίμασης, αφυδατώνοντας
σταφύλια, αλλά παράλληλα συνέβαλλε στην δημιουργία υψηλών

αλκοολικών βαθμών. Η ιδιαιτερότητα αυτή, που δυσκολεύει τους
οινολόγους, αντιμετωπίσθηκε με
την αυστηρότερη επιλογή των
σταφυλιών που «οδεύουν» για την
παρασκευή των «πρωτοκλασάτων
κρασιών».
Στην Πάρο οι όγκοι παραγωγής
δεν διαφέρουν από τα περσινά
επίπεδα με την Μανδηλαριά να
παρουσιάζει ελαφρά μείωση. Οι
τιμές σταφυλιών συγκρατήθηκαν
σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις,
πλην εξαιρέσεων, που παρατηρήθηκε ελαφρά κάμψη.

ΚΡΗΤΗ
Σημαντικότερη επίδραση στη

κέρδους ενός γεύματος ή ενός δείπνου.
Η θεωρητικά «καλή συγκυρία» της τοποθέτησης του υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
του Μ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος μετά την
ανάληψη των νέων του καθηκόντων στις
πρώτες του δηλώσεις μίλησε για αισχρο-

διαμόρφωση του επιπέδου τιμών,
επιφέρει η αγορά σταφυλιών στην
Κρήτη, όπου παρατηρούνται αντιφατικά φαινόμενα, σε σχέση με τις
ποικιλίες τριπλής χρήσης και αυτές
των σταφυλιών οινοποιείας.
Οι κλιματολογικές συνθήκες
σε συνδυασμό με την εξαγγελία
σχετικά ανεκτών τιμών για σταφιδοποίηση, οδήγησαν τους καλλιεργητές της σουλτανίνας σε αποξήρανση σημαντικού μέρους της
παραγωγής.
Μειωμένος όγκος, αποξήρανση
και εγκατάλειψη ήταν οι αιτίες που
συνέβαλλαν στο να μην υπάρχει
φέτος διαθεσιμότητα σουλτανίνας.
Οι τιμές θειωμένων γλευκών διαμορφώθηκαν σε επίπεδα τέτοια
που να επιτρέπουν την χορήγηση
τιμών στον παραγωγό σουλτανίνας, στα 0,13 - 0,15 €/kg, αλλά και
εκεί οδηγήθηκαν πολύ μικρές ποσότητες.
Και ενώ οι τιμές για τα σταφύλια
τριπλής χρήσης μπορούν να θεωρηθούν «ανεκτές» αφού συγκρατήθηκαν με βάση και το περσινό
τους ύψος δεν μπορεί να πει κανείς
το ίδιο, για τις τιμές των οινοστάφυλων.
Φέτος οι τιμές για Μαντηλάρι,
Κοτσυφάλι, Βηλάνα Α και Β κινήθηκαν μεταξύ των 0,18€ - 0,20€/
kg, την στιγμή που την περσινή
περίοδο η τιμή τους κυμάνθηκε
μεταξύ 0,29 – 0,34 €/kg.
Οι τιμές των ποικιλιακών οίνων,
που παράγονται σε μικρές ποσότητες, παρέμειναν σε ικανοποιητικά επίπεδα (0,50€/ kg).

κέρδεια, ελπίζουμε να διασταυρωθεί με
τις προτάσεις της ΚΕΟΣΟΕ, μέσω μνημονίου που καταθέτει στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την περιστολή της αν
όχι για την πάταξής της, στον τομέα του
οίνου και κυρίως της εστίασης.

Τα επίπεδα των τιμών των «ποικιλιακών» οίνων δεν είναι ικανοποιητικά στις υπόλοιπες περιοχές,
που λόγω πρωιμότητας ξεκίνησαν
να τρυγούνται στο τέλος Αυγούστου.

ΑΧΑΪΑ
Στην περιοχή της Αχαΐας
ο τρύγος που ξεκίνησε με το
Chardonnay, το Μοσχάτο και τη
Μαυροδάφνη, έδειξε νωρίς τα δόντια του για το τι επέρχεται.
Η εξαιρετική ποιότητα φέτος
«ανταμείβεται» με μείωση τιμών
της τάξης του 35%, παρά το ότι
για τις ποικιλίες αυτές (και μόνο)
παρενέβη η Ένωση του νομού,
αφού και εδώ, όπως άλλωστε σε
όλη την Ελλάδα φέτος η παρουσία
του ιδιωτικού εμπορίου είναι ανύπαρκτη.
Το εφιαλτικό όμως σενάριο για
την περιοχή της Αχαΐας διαμορφώνει τιμές γύρω στα 0,10€ για
ροδίτες 10-10,5ο bme, ενώ για
χαμηλότερου βαθμού σταφύλια,
οι τιμές θα πέσουν και κάτω από
0,10€, ενώ ο τρύγος του Ροδίτη ξεκίνησε στις 18/9.

ΝΕΜΕΑ
Στη Νεμέα, όπου ο τρύγος ξεκίνησε μετά τις 10 Σεπτεμβρίου, ο
όγκος παραγωγής αποτελεί την μεγάλη έκπληξη. Από σύνολο 16.000
στρεμμάτων, δεν αναμένεται να εισκομισθεί συνολικός όγκος πάνω
από 10.000 tn. Συνυπολογίζοντας
τα αποθέματα των οινοποιείων, η
ποσότητα αυτή έστω κι’ αν παρουσιάζει δραστική μείωση, θεωρεί-

Παράλληλα με βήματα «μεθυσμένου»
συμπεριφέρθηκαν και τα μακροοικονομικά μεγέθη του κλάδου.
Συνολικά η παραγωγή που συγκεντρώνεται στα οινοποιεία είναι μικρότερη κι’
από την μειωμένη περσινή παραγωγή.
Βασική αιτία ο παρατεταμένος καύσωνας σε όλη την διάρκεια του Αυγούστου,
ο οποίος πήρε την σκυτάλη από έναν επίσης θερμό Ιούλιο, αλλά και έναν σχετικά
βροχερό Ιούνιο.
Όμως με τα αποθέματα οίνου να ξεπερνούν τον όγκο μιας ετήσιας συγκομιδής
και ορισμένες περιοχές να μην διαθέτουν
χώρους υποδοχής της νέας συγκομιδής,
τα σενάρια για περιοχές που δεν θα τρυγήσουν φέτος σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες τιμές σταφυλιών αρχίζουν
να παίρνουν σάρκα και οστά.
Ήδη σήμερα που έχει ολοκληρωθεί ο
τρύγος στις νησιωτικές περιοχές, οι ενδείξεις δίνουν έναν λίγο μικρότερο όγκο
παραγωγής, είτε εξ’ αιτίας ασθενειών, είτε
εξ’ αιτίας των κλιματικών φαινομένων. Να
σημειωθεί ότι η παραγωγή των νησιών
(πλην Κρήτης) επηρεάζει σε μικρό βαθμό
την ελληνική αγορά οίνου.

ται επαρκής για τις ανάγκες των
οινοποιείων παράλληλα όμως για
τις εισκομιζόμενες ποσότητες αν
και η ποιότητα του Αγιωργίτικου,
φέτος είναι εξαιρετική λόγω των
χαμηλών αποδόσεων, η τιμή βάσης στο εμπόριο καθορίζεται στα
0,28 €/kg έναντι 0,37€/kg την περσινή περίοδο. Με τον τρόπο αυτό
για άλλη μια φορά «τιμωρούνται»
οι «μικρές αποδόσεις», οι οποίες
μόνιμα τίθενται στο «τραπέζι» των
συζητήσεων ως ο παράγοντας για
τον καθορισμό των τιμών.
Ο οινοποιητικός συνεταιρισμός
Νεμέας που παρέλαβε τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής της ζώνης δεν εξαγγέλλει τιμές, οι οποίες
θα καθορισθούν με την είσοδο
του κρασιού στην ελληνική αγορά. Παρ’ όλα αυτά οι πληροφορίες μας συντείνουν στο ότι θα γίνει
προσπάθεια να μην υπάρξει μεταβολή επιπέδου τιμών σε σχέση με
τα προηγούμενα χρόνια.

ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Στην ευρύτερη περιοχή της
Κορινθίας λόγω διαμόρφωσης
σχετικά καλών τιμών για την αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα
αναμένεται να εισκομισθεί μέτρια ποσότητα σταφυλιών στα
οινοποιεία, παρά το γεγονός ότι
η εισκόμιση απαγορεύεται. Στην
εσωτερική αγορά οι τιμές για την
επιτραπέζια χρήση της σουλτανίνας διαμορφώθηκαν στα 0,40
- 0,80 €/kg ανάλογα με την ποιότητα και κρίνονται χαμηλές για τους
καλλιεργητές, ενώ στην αγορά της
Αγγλίας και της Γερμανίας, οι Ισπα-

νικές και οι Τούρκικες εξαγωγές σε
τιμές ακόμη και χαμηλότερες του
1€, ανέκοψαν τις δυνατότητες ελληνικών εξαγωγών.
Για την σουλτανίνα της περιοχής
η διέξοδος στις αγορές (εσωτερική και διεθνή) συνεπώς, ήταν γεμάτη εμπόδια και οι πιθανότητες
εισόδου στον οινικό τομέα μεγάλων ποσοτήτων είναι αυξημένες.
Η ζημιά γίνεται μεγαλύτερη όταν
η τιμή εισόδου στην οινοποίηση,
διαμορφώνεται φέτος στα 0,10
€/kg, ενώ για την Κορινθιακή στα
0,12 €/kg

ΗΛΕΙΑ
Ατρυγία, εγκατάλειψη και απόγνωση για τους αμπελουργούς
στο Νομό Ηλείας. Με τιμές που
κυμαίνονται μεταξύ 0,10 – 0,11 €/
kg, υπολογίζεται ότι το 50% των
αμπελώνων, δεν τρυγήθηκαν, με
σαφείς προοπτικές – σύμφωνα με
τα λεγόμενά τους – εγκατάλειψης.
Μάλιστα οι αμπελουργοί, έφτασαν στο σημείο να καλούν τα οινοποιεία, να “μαζέψουν τα σταφύλια
τσάμπα” προκειμένου να μην μείνουν πάνω στα αμπέλια.
Με αυτή την συγκυρία, φέτος
ναρκοθετείται πλέον, η βιωσιμότητα της αμπελοκαλλιέργειας και
κανείς πια δεν μπορεί να δεσμευθεί, ότι του χρόνου ο όγκος της ελληνικής οινοπαραγωγής θα είναι
σε θέση να εξυπηρετήσει, τις ανάγκες της κατανάλωσης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Στη Μεσσηνία, ο τρύγος ξεκίνησε με το Chardonnay στις
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καθίζηση τιμών παρά την καλή ποιότητα

ηλή πτήση
23/8, χωρίς όμως να υπάρχει ενδιαφέρον απορρόφησής του από
το εμπόριο. Ο συνεταιρισμός θ’
απορροφήσει μόνο την παραγωγή των μελών του, ενώ τα τοπικά
οινοποιεία απορροφούν ελάχιστες ποσότητες.
Στην περιοχή αυτή, ήδη πολλοί
αμπελουργοί δεν τρύγησαν τα
αμπέλια τους, ενώ ο συνεταιρισμός θα καθορίσει τιμές, ανάλογα
με την διαμόρφωση τιμών οίνου
στην αγορά.

ΑΤΤΙΚΗ
Στην Αττική η κατάσταση είναι
περίπλοκη. Στο Κορωπί και την
Παιανία, ο όγκος παραγωγής είναι υψηλότερος κατά 20%, ενώ
στα Σπάτα και το Μαρκόπουλο,
ο όγκος είναι μειωμένος. Οι αμπελουργοί και οι οινοποιοί παραδίδουν και παραλαμβάνουν υψηλόβαθμα σταφύλια σε εξαιρετική
κατάσταση από άποψη υγιεινής.
Η πορεία των τιμών δεν αποτελεί
εξαίρεση στην μεγάλη αυτή αμπελουργική ζώνη. Με εξαίρεση το
Μαρκόπουλο που το Σαββατιανό
πληρώθηκε στα 0,22 €/kg (σε ορισμένες περιπτώσεις όμως ακούγονται τιμές έως και 0,15 €/kg)
στις υπόλοιπες περιοχές, ο γενικός
κανόνας στην τιμολόγηση κινείται
στα 0,17 €/kg. Να επισημάνουμε
ότι ο αττικός αμπελώνας χαρακτηρίζεται από μικρές αποδόσεις και
ότι στην περιοχή αρκετά αμπέλια
δεν τρυγήθηκαν φέτος, ενώ πολλοί
αμπελουργοί δεν θα ξεκινήσουν
τις καλλιεργητικές φροντίδες για
την επόμενη αμπελουργική περίοδο.

ΒΟΙΩΤΙΑ
Ανηφορίζοντας στην περιοχή
της Βοιωτίας, το τοπίο δεν αλλάζει.
Ο τρύγος ξεκίνησε με τις ξενικές
ποικιλίες, στα τέλη Αυγούστου οι
τιμές των οποίων «ακολούθησαν»
το «παράδειγμα της Αχαΐας» και
κινήθηκαν στα 0,18 -0,20 €/kg. Η
αναμονή για τον τρύγο του Σαββατιανού, ήταν μεγαλύτερη αφού
στις 15 Σεπτεμβρίου, τα σταφύλια,
άγγιζαν τα 10ο Βme, με τον καιρό
όμως να βοηθά, ώστε στις 20 Σε-

πτεμβρίου, η περιοχή να ξεκινήσει
μαζικά τον τρύγο με καλές συνθήκες, αφού το Σαββατιανό άγγιξε
και τα 11,5ο Βme.
Οι τιμές και στο Σαββατιανό «δοκιμάζουν τις αντοχές των αμπελουργών» με διακύμανση από τα
0,14 €/kg, έως τα 0,15 €/kg. (!!) τιμή
που καταβάλλεται για περιορισμένες και επιλεγμένες ποσότητες.

ΤΥΡΝΑΒΟΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Στην Θεσσαλία και ειδικότερα
στην περιοχή του Τυρνάβου, ο τρύγος ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου
με τις επιτραπέζιες ποικιλίες Βικτώρια και Cardinal, ποικιλίες που βρήκαν εξαγωγική διέξοδο, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι στην περιοχή
της Καβάλας, η χαλαζόπτωση κατέστρεψε μεγάλο μέρος της τοπικής
παραγωγής, που είχε παραδοσιακά
εξαγωγικό προορισμό.
Ο τοπικός συνεταιρισμός, συνέχισε την πρακτική των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με την
οποία, παρέλαβε περίπου 12.000
tn σταφυλιών από τους συνεταίρους σε τιμή 0,32 €/kg έναντι 0,35
€/kg την περσινή περίοδο.

Τις τιμές αυτές “ακολούθησε” και
η ΕΑΣ Καρδίτσας, παραδοσιακός
πλέον “αγοραστής” στην περιοχή
του Τυρνάβου. Για τις υπόλοιπες
ποσότητες που παρενέβη το ιδιωτικό εμπόριο, ισχύουν ότι και στις
υπόλοιπες περιοχές. Μικρό ενδιαφέρον απορρόφησης της παραγωγής και από μεγάλους οινοποιούς και μάλιστα στην τιμή των 0,17
€/kg, 0,20 €/kg (Ροδίτης, Μοσχάτο
Αμβούργου αντίστοιχα). Στις τιμές
αυτές και με δεδομένη την μείωση
των στρεμματικών αποδόσεων,
πολλοί αμπελουργοί τρύγησαν, όχι
για να παράγουν κρασί, αλλά οδη-

γούν τις ποσότητες τους, στην παραγωγή τσίπουρου, με πιθανό ενδεχόμενο, τη δημιουργία υψηλών
αποθεμάτων και στο προϊόν αυτό.

ΑΓΧΙΑΛΟΣ
Στην περιοχή της Αγχιάλου, παρεμβαίνει πλέον μόνο ο τοπικός
συνεταιρισμός, αφού τα τρία τελευταία χρόνια, το ιδιωτικό εμπόριο, δεν εμφανίζεται στην περιοχή, παρ’ ότι το σύνολο σχεδόν των
αμπελώνων είναι πιστοποιημένο
με Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης του αμπελώνα.
Οι τιμές, εφόσον δεν τίθεται
θέμα απορρόφησης θα διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα, που
για τα υψηλόβαθμα σταφύλια (Ροδίτης, Σαββατιανό), ορίζονται στα
0,30 €/kg

ΝΑΟΥΣΑ
Με την ολοκλήρωση του τρύγου στα τέλη Σεπτεμβρίου, η
αμπελουργική περιοχή της Νάουσας, βίωσε μια πρωτόγνωρη για τα
χρονικά της εμπειρία.
Αν και η παραγωγή του Ξυνόμαυρου ήταν μειωμένη κατά 30%
εξ’ αιτίας μικροκαρπίας και μαρασμού, υπεύθυνη λόγω των οποίων ήταν οι καιρικές συνθήκες με
πρωταγωνιστή τον Αύγουστο, η
απροθυμία ή και αδυναμία για
απορρόφησή της παραγωγής
ήταν καταφανής.
Για πρώτη φορά στα χρονικά
και για μικρότερες δραστικά ποσότητες, οι τιμές του Ξυνόμαυρου
«κατακρημνίστηκαν» στα 0,25 €/
kg. Εξαίρεση και πάλι ο τοπικός
συνεταιρισμός «Βαένι Νάουσα» ο
οποίος απορρόφησε την συγκομιδή των μελών του συγκρατώντας
τις τιμές στα 0,50 €/kg, προκειμένου οι αμπελουργοί να καλλιεργήσουν τ’ αμπέλια τους.
Χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί αμπελουργοί λειτούργησαν με
ψυχολογικά αντανακλαστικά και
ενώπιον του αδιεξόδου που βρέθηκαν (στις περιπτώσεις που η συγκομιδή τους έβρισκε διέξοδο μόνο σε χαμηλές τιμές) «ξεπάτωσαν
τ' αμπέλια τους μαζί με τα σταφύλια», ή στην καλύτερη περίπτωση

Χρηματοδότηση
Υστερα από παρέμβαση
της ΚΕΟΣΟΕ τα συναρμόδια υπουργεία συμφώνησαν στην ανάγκη
χρηματοδότησης των οινοποιητικών συνεταιρισμών
για την παραλαβή της σταφυλικής παραγωγής της

νέας περιόδου και ήδη το
θέμα βρίσκεται στην τελική
ευθεία.
Βάσει της συμφωνίας που
επιτεύχθηκε, θα υπάρξουν
δύο χρηματοδοτικά προϊόντα, άτοκη χρηματοδότηση ύψους 10 εκ. ευρώ

(τα 2/3 του υπολοίπου του
περυσινού άτοκου δανείου) και έντοκη ύψους 15
εκ. ευρώ.

παρέδωσαν
τα σταφύλια τους
στα οινοποιεία «για να μην
τα πετάξουν».
Ίδια
κατάσταση
και για τις ξενικές ποικιλίες
Merlot, Surah, με την παραγωγή να είναι αυξημένη κατά
10%.

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Στο Αμύνταιο επαναλήφθηκε με
τροποποιήσεις το περσινό σενάριο. Το «Ξινό - Νερό» ευθύνεται για
τις πλεονάζουσες περσινές και φετινές ποσότητες Ξυνόμαυρου, που
παραλαμβάνει η ΕΑΣ Αμυνταίου.
Σε μια υπέρμετρης ευαισθησίας,
αλλά αμφίβολης αποτελεσματικότητας πρωτοβουλία, ο συνεταιρισμός τα δυο τελευταία χρόνια,
«τείνει χείρα βοηθείας» και στα μη
μέλη του, αφού δεν υπάρχουν πλέον οι παραδοσιακοί αποδέκτες της
παραγωγής τους. Η μόνη διαφορά
φέτος έγκειται στο ότι συστήθηκε
ειδική μεικτού χαρακτήρα εταιρεία, στην οποία συμμετέχει ο συνεταιρισμός με ποσοστό 50% και
με 50% οι αμπελουργοί μη μέλη
του, που θα διαχειρίζεται την παραγωγή των τελευταίων, με στόχο να
διακριθούν οι δραστηριότητες και
να μην «βουλιάξει» οικονομικά η
Ένωση. Τουλάχιστον στην περιοχή
αυτή οι τιμές δεν θα αναγκάσουν
τους αμπελουργούς να επιλέξουν

την εγκατάλειψη, αφού η τιμή θα
καθοριστεί με εκκαθάριση.
Ο όγκος της παραγωγής αναμένεται αυξημένος τουλάχιστον
κατά 10% και για τις ξενικές ποικιλίες, γεγονός που παράγει ένα
«εκρηκτικό μείγμα» στα χέρια των
ιθυνόντων του συνεταιρισμού.

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Στην περιοχή γενικότερα των
Ιονίων νήσων επικράτησαν ευνοϊκές συνθήκες που συνετέλεσαν
στην ομαλή εξέλιξη ως προς την
ωρίμαση των σταφυλιών, αλλά και
του τρυγητού.
Κοινός παρανομαστής και εδώ,
η απορρόφηση των σταφυλιών να
πραγματοποιείται μέσω των συνεταιρισμών, αφού τα ιδιωτικά οινοποιεία απείχαν, γνωρίζοντας ότι
«εν ευθέτω χρόνω» θα μπορούν ν’
αγοράζουν έτοιμο προϊόν σε συμφέρουσες τιμές.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Στη Ζάκυνθο ο όγκος παραγωγής του νησιού είναι παρόμοιος
με τον περσινό, αλλά ο τοπικός
συνεταιρισμός παρέλαβε, σχεδόν
διπλάσια ποσότητα από πέρυσι
κοντά στους 2000 tn.
Στο γεγονός αυτό συνέβαλλε
και η απεργία των φορτηγών
Δ.Χ. (όπως και σε άλλες περιοχές άλλωστε), αλλά και οι τιμές
που χορήγησε ο συνεταιρισμός
στους αμπελουργούς (κοινά
σταφύλια 0,23 €/kg, Παύλος 0,33
€/kg, Αυγουστιάτης, Ρομπόλα
0,55 €/kg).

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Εξαίρεση από τον κανόνα, η
Κεφαλονιά φέτος, με τον συνεταιρισμό να διατηρεί τις περσινές
τιμές (Ρομπόλα 1,10 €/kg) και ν’
ακολουθούν …έστω αναγκαστικά και τα υπόλοιπα οινοποιεία,
αφού η «διαμορφωμένη κουλτούρα» των αμπελουργών, συμβαδίζει με το «δεν πληρώνεις, δεν
πουλάω».
Βέβαια η παραγωγή στο νησί είναι αυστηρά ελεγχόμενη από τον
συνεταιρισμό όπως και η αγορά
και θα ήταν ευχής έργον, να λειτουργούσαν με όμοιο τρόπο και
άλλες αμπελουργικές περιοχές
της χώρας.

ΛΕΥΚΑΔΑ
Σθεναρή στάση ως προς τις
οδηγίες που έδωσε στους αμπελουργούς κράτησε φέτος ο συνεταιρισμός, με αμοιβαία οφέλη και
για τους δυο.
Καλή χρονιά για το νησί, χωρίς
προβλήματα ασθενειών «βοήθησαν» ώστε να υιοθετηθεί πολιτική
ποιότητας.
Έτσι ο συνεταιρισμός καταβάλλει 0,50 €/kg για το Βερτζαμί των
12,5ο bme ενώ κάτω από 10o bme
δεν ορίζει τιμές. Και στις λευκές
ποικιλίες υιοθετήθηκε ανάλογη
πολιτική, με τον συνεταιρισμό να
οδηγεί στις δεξαμενές μια καλή
σοδειά που ευχόμαστε να βρει τη
θέση της στην αγορά. Μέχρι σήμερα άγνωστος Χ, ο τρύγος στις
ορεινές περιοχές του νησιού που
θα τελειώσει «κατ’ εντολή» του
συνεταιρισμού περίπου στις 20
Οκτωβρίου.
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• Ηνωμένο Βασίλειο: Semillon blanc εναντίον Sauvignon
blanc. Οι Αυστραλοί οινοπαραγωγοί προετοιμάζονται να επιτεθούν στο μερίδιο αγοράς που κατέχει το Sauvignon blanc
της Νέας Ζηλανδίας, στην βρετανική αγορά, με ένα νέο στυλ
άσπρου κρασιού που το παρουσιάζουν ως "δολοφόνο του
Sauvignon Blanc." Ανίκανοι να πετύχουν τον τολμηρό και
φρουτώδη χαρακτήρα του Sauvignon Blanc της Νέας Ζηλανδίας, οι Αυστραλοί παραγωγοί βασίζονται στο Semillon blanc
και προετοιμάζονται για λανσάρισμά του, στο τέλος του μήνα
στο Tesco, μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και οι Νεοζηλανδοί συνάδελφοι τους, οι
Αυστραλοί οινοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν πλεονάζουσα παραγωγή κρασιού, αλλά είναι επίσης σε άμεσο ανταγωνισμό με
τους αμφισβητίες τους στον Νέο Κόσμο οι οποίοι κερδίζουν
έδαφος στην κυρίαρχη αγορά τους, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Οι επικεφαλείς της αγοράς οίνου στην Tesco,
που είναι ο πρώτος αγοραστής των αυστραλιανών οίνων στο
Ηνωμένο Βασίλειο επιβεβαιώνουν ότι οι Βρετανοί καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο, προς ελαφρύτερα
κρασιά σε αλκοόλ όπως τα δροσιστικά λευκά κρασιά από τη
Νότια Αφρική ή το Sauvignon Blanc από τη Νέα Ζηλανδία. "Η
δημοτικότητα των Chardonnay, Syrah και Cabernet Sauvignon
στην Αυστραλία μειώνεται", τονίζουν "Δέκα χρόνια πριν, οι Αυστραλοί είχαν κυριαρχήσει στην αγορά οίνου στο Νέο Κόσμο.
Σήμερα ο καταναλωτής δεν διακρίνει πλέον καμία ποιοτική
διαφορά μεταξύ των αυστραλιανών οίνων και εκείνων που
προέρχονται από τη Νότια Αφρική, τη Χιλή ή την Καλιφόρνια."
Για να ανακτήσουν τον έλεγχο, οι Αυστραλοί βασίζονται σε νέα
προϊόντα όπως το Semillon Blanc, που ανταποκρίνεται περισσότερο στις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των βρετανών καταναλωτών προς την κατεύθυνση ελαφρύτερων και φρέσκων
κρασιών.
• Αυστρία: Οι εξαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά 10% σε αξία.
Οι Αυστριακές εξαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά 10% σε αξία
στα € 62,500,000 για το πρώτο τρίμηνο του 2010, παρά την
πτώση σε όγκο κατά 3,3% σε 327000 εκατόλιτρα, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2009. Η μέση τιμή ανά λίτρο, αυξήθηκε
από 1,68 € σε 1,91 € και το μερίδιο των εμφιαλωμένων οίνων,
στις εξαγωγές παρουσίασε άνοδο από 86%, περίπου σε 90%.
Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν μια αύξηση της τάσης των
αυστριακών οίνων προς εξαγωγή, που ανταποκρίνεται στη
στρατηγική της επιτροπής εμπορίας αυστριακών οίνων, στόχος της οποίας από το 2007 είναι η επίτευξη μέσης τιμής εξαγωγής ανά λίτρο, τα € 2. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης
των αυστριακών κρασιών στην βασική εξαγωγική αγορά της
Γερμανίας (+10% σε αξία, 2% κατ 'όγκο).
• Μολδαβία: Μικρή συγκομιδή σταφυλιών για την εξισορρόπηση της αμπελοοινικής αγοράς. Οι προβλέψεις για τη
συγκομιδή του 2010 στη Μολδαβία υπολογίζονται μεταξύ
390.000 - 400.000 τόνων δηλαδή 280.000 τόνους λιγότερο
από πέρυσι. Η μείωση της απόδοσης των αμπελώνων οφείλεται κατά κύριο λόγο στον παγετό την περασμένη άνοιξη. Επιπλέον, οι συχνές βροχές, στις αρχές του καλοκαιριού δεν επέτρεψαν στους καλλιεργητές να ασχοληθούν με τα αμπέλια και
οι φυτείες υπέφεραν από πολλές ασθένειες. Σύμφωνα με τον
Αναπληρωτή Υπουργό Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων,
αυτά που πλήγηκαν περισσότερο από τις δυσμενείς καιρικές
συνθήκες είναι τα επιτραπέζια σταφύλια, όπως το Cardinal
και το Μοσχάτο Αμβούργου. Όσο για τα σταφύλια οινοποιίας
Merlot έχουν υποστεί τις περισσότερες ζημιές: οι αποδόσεις
τους ήταν μειωμένες κατά το ήμισυ σε σχέση με πέρυσι. Το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής θα εξαχθεί, ενώ το υπόλοιπο
θα υποβληθεί σε επεξεργασία στα οινοποιεία της χώρας. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, αναμένεται ότι το 2010
η Μολδαβία θα παράγει 1.300.000 έως 1.400.000 εκατόλιτρα
οίνου από τη φετινή συγκομιδή σταφυλιών. Την ίδια στιγμή,
εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετα 2,200.000 hl από πέρυσι ...
• Γερμανία: Οι εξαγωγές οίνων πλήττονται από την κρίση.
Οι γερμανικές εξαγωγές οίνου υποφέρουν από την κρίση: οι
όγκοι, καθώς οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά το πρώτο
εξάμηνο του 2010. Σύμφωνα με το γερμανικό Ινστιτούτο Οίνου, οι όγκοι εξαγωγών είναι μειωμένοι συνολικά κατά 13% και
το ύψος των πωλήσεων παρουσιάζει πτώση κατά 9% (€ 178
εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τη Μόνικα Reule, Διευθύντρια του
Ινστιτούτου γερμανικού οίνου, η μείωση αυτή αφορά κυρίως
τα μεσαία κρασιά. Οι οίνοι ποιότητας όμως, που αντιπροσωπεύουν το 80% των πωλήσεων σε αξία εξαγωγών, αυξήθηκαν
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κατά 6% σε αξία και κατά 8% σε όγκο κατά
τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Μια άλλη πηγή ικανοποίησης, αποτελούν οι ΗΠΑ,
που είναι μία αγορά εξαγωγών για τους
γερμανικούς οίνους αφού αυξήθηκαν κατά
10% κατ 'όγκο και 11% σε αξία. Οι πωλήσεις
αυξήθηκαν επίσης στη Νορβηγία οι οποίοι
ανέβηκαν στην τέταρτη θέση των εξαγωγικών
αγορών για τα γερμανικά κρασιά. Το ένα τρίτο
των λευκών οίνων που πωλούνται σε φιάλες στη
Νορβηγία είναι από τη Γερμανία.
• Ιταλία: Τεταμένη κατάσταση για τους αμπελοκαλλιεργητές. Η ενημερωτική ιστοσελίδα Winenews, η οποία διεξήγε μια έρευνα για τα ιταλικά κρασιά, προέβη σε ένα ανησυχητικό απολογισμό την παραμονή της συγκομιδής. "Το 2009,
οι καλλιεργητές σταφυλιών πλήγησαν από τη διαρθρωτική
κρίση. Κανένα μέτρο μεγάλης κλίμακας δεν ελήφθη για να
αποκατασταθεί η κατάσταση. Η τιμή των σταφυλιών είναι χαμηλή (0,2 - 0,3 €) ανά κιλό και δεν καλύπτει το κόστος παραγωγής (εκτιμάται μεταξύ 4000 - 6000 € ανά εκτάριο για IGT). Για τα
DOC και τα DOCG, ένα κιλό σταφύλια κυμαίνονταν μεταξύ € 1,2
και € 1.5 ανάλογα με την σημασία των περιοχών παραγωγής.
Η προσφορά σήμερα υπερβαίνει επικίνδυνα τη ζήτηση, και οι
ανεξάρτητοι παραγωγοί είναι δύσκολο να βρουν αγοραστές
για τα σταφύλια τους. Οι παραγωγοί προσπαθούν να διατηρήσουν τις συμβάσεις με τα οινοποιεία και οι συνεταιρισμοί ετοιμάζονται να παίξουν τον κοινωνικό τους ρόλο. Οι αμπελουργοί
σκέπτονται να θέσουν τους αμπελώνες τους σε αγρανάπαυση
(με φροντίδες μόνο που είναι αναγκαίες για την επιβίωση του
φυτού) ενώ στις μειονεκτικές περιοχές τα αμπέλια θα εγκαταλειφθούν, εάν δεν τρυγηθούν. Μερικοί αμπελουργοί έχουν
επωφεληθεί από τις επιδοτήσεις που χορηγούνται για εκρίζωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλοι έχουν επιλέξει τις
ενισχύσεις πράσινου τρυγητού, μέτρο που επίσης εντάσσεται
στο πλαίσιο της ΚΟΑ, αλλά δεν είχε επιτυχία και έγινε μπούμερανγκ. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, οι επιδοτήσεις της ΕΕ
έχουν χρησιμοποιηθεί για την επίλυση άλλων προβλημάτων,
και πρέπει να επιστραφούν στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Για
τη συγκομιδή του 2010, η αγορά σταφυλιών είναι περιέργως
ήσυχη. Μπορεί να οφείλεται στο ότι οι αγοραστές απέχουν με
σκοπό την μείωση των τιμών.
• Ισπανία: Η συγκομιδή του 2010 παρόμοια με αυτή του 2009.
Στην Ισπανία η παραγωγή του τρέχοντος έτους θα πρέπει να
είναι περίπου 40,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα, και αντιστοιχεί σε
ισοδύναμο όγκο με εκείνη του 2009. Οι αρχικές εκτιμήσεις είναι, φυσικά εκτιμήσεις και θα μπορούσαν να μεταβληθούν από
τις καιρικές συνθήκες στις επόμενες εβδομάδες. Αλλά πρέπει
να ληφθεί υπόψη η μείωση του δυναμικού παραγωγής, λόγω
των εκριζώσεων 74.000 εκταρίων σε διάστημα δύο ετών. Μπορεί επίσης να μεταβληθούν από ασθένειες όπως το ωίδιο που
μπορεί να επηρεάσουν τον όγκο της συγκομιδής σε ορισμένες
περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.
• Ιταλία: Πεδεμόντιο, οι καλλιεργητές διαδηλώνουν. Οι οινοποιοί του Πιεμόντε, έχουν δεσμεύσει μια σελίδα της La Stampa,
στο Τορίνο, προκειμένου να παρουσιάζουν την καθημερινή
τους ανησυχία και αγωνία. Υπογεγραμμένη από πολλούς συνεταιρισμούς του Πιεμόντε και τις ενώσεις παραγωγών (consorzi
Piemontese dei Colli Tortonesi, dei Vini d'Asti e del Monferrato
dei Vini d'Acqui), η ανακοίνωση τονίζει την οικονομική αβεβαιότητα 12.000 οικογενειών που ζουν στην επαρχία, λόγω της αδυναμίας της αγοράς οίνου. "Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
τον τρύγο του 2010", προειδοποιούν οι παραγωγοί, καλώντας
τους βουλευτές να ανακοινώσουν συγκεκριμένα μέτρα, διαφορετικά τα σταφύλια Barbera και Dolcetto θα εξαφανιστούν από
τους λόφους του Πιεμόντε. "Οι οινοποιοί μας και οι οινολόγοι
μας κάνουν ότι καλύτερο, αλλά όταν ζητάμε βοήθεια δεν παίρνουμε καμία! Ποιες είναι οι πολιτικές μας;" Οι υπογράφοντες
καλούν τους αμπελοκαλλιεργητές να διαδηλώσουν στο Asti.
• Η Ρωσία θέτει σε αμφισβήτηση την εισαγωγή μολδαβικών
οίνων. Οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Μολδαβίας υποφέρουν από τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της Μολδαβίας σχετικά με την "κατοχή" της σοβιετικής εποχής στη Μολδαβία.
Η Μόσχα απειλεί να απαγορεύσει εκ νέου την είσοδο μολδαβικών οίνων στην αγορά της, για λόγους υγιεινής και ασφάλειας
των τροφίμων. Οι συνέπειες της απόφασης της Ρωσίας είναι
δραματικές για την οικονομία της Μολδαβίας: η βιομηχανία
οίνου απασχολεί το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας και

στη
Ρ ω σία, έχει
εξάγει κατά το
παρελθόν το 80%
της παραγωγής. Οι Μολδαβικοί οίνοι είχαν απαγορευτεί από τη ρωσική κυβέρνηση για
τους ίδιους λόγους, προτού επαναφερθεί σταδιακά το καθεστώς απαγόρευσης από το 2006 έως το τέλος του 2007. Αλλά
μεταξύ τέλους Ιουνίου και τα μέσα Ιουλίου 2010, τα ρωσικά τελωνεία έχουν εντοπίσει 9600 hl οίνου από τη Μολδαβία "κακής
ποιότητας" ενώ 18 παρτίδες δεν πληρούσαν τα ρωσικά πρότυπα υγιεινής. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία των Δικαιωμάτων
των Καταναλωτών (Rospotrebnadzor) απαγόρευσε σχεδόν 50
000 λίτρα κρασιού της Μολδαβίας, για λόγους ασφάλειας των
τροφίμων και ο διευθυντής Gennady Onishchenko, δήλωσε
ότι «το κρασί Μολδαβίας θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την
βαφή σε φράχτες."
• Βιολογικοί οίνοι: Μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στην αγορά του Καναδά. Η καναδική αγορά είναι αυτή που έχει τις καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των βιολογικών οίνων, σύμφωνα με τον οργανισμό πιστοποίησης βιολογικών οίνων της
Αργεντινής. Ο ρυθμός ανάπτυξης των βιολογικών οίνων είναι
σήμερα 20% ετησίως και αντιπροσωπεύει ένα κύκλο εργασιών
1,54 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η αγορά των ΗΠΑ παρουσιάζει παρόμοιο profile με αύξηση επίσης 20% ανά έτος, με
εξαίρεση τα τελευταία χρόνια που λόγω της κρίσης, η κατανάλωση μειώθηκε κατά 5,3%. Οι αναλυτές όμως υποστηρίζουν
ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι επικείμενη. Η αγορά αυτή αντιπροσωπεύει ένα ετήσιο κύκλο εργασιών 20,47 δισ. Ευρώ. Η ανάπτυξη βιολογικών οίνων στην αγορά της Ευρώπης
ήταν επίσης πολύ έντονη τα τελευταία χρόνια (5-15%), αλλά η
κατανάλωση θα εξακολουθήσει να αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό. Η Σουηδία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά στην
Ευρώπη με ετήσια αύξηση 18%, ακολουθούμενη από τις Κάτω
Χώρες (10,8%), Δανία (8%), την Ιταλία και την Ελβετία (7%). Ο
Οργανισμός τονίζει τη μεγάλη διαφορά στα επίπεδα κατανάλωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και της Αργεντινής. Στη
Γηραιά Ήπειρο, η συγκέντρωση πληθυσμού είναι υψηλότερη,
γεγονός το οποίο διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αξίας
της βιολογικής γεωργίας. Η συλλογική συνείδηση έχει άμεσο
αντίκτυπο στην κατανάλωση των βιολογικών προϊόντων.
• Ηνωμένο Βασίλειο: Στο "μενού" το θερμιδικό περιεχόμενο
του κρασιού. Τα βρετανικά εστιατόρια και οι παμπ μπορεί να
αναγκαστούν να εμφανίζουν στο μενού τους την περιεκτικότητα σε θερμίδες των αλκοολούχων ποτών που προσφέρουν.
Ο Βρετανός υπουργός Υγείας, Α Lansley, ανέφερε ότι είναι
έτοιμος να επιβάλει το μέτρο αυτό, εάν η βιομηχανία οινοπνευματωδών ποτών υποβάλλει πρόταση σ’ αυτό το πλαίσιο. Μια
δοκιμή που διεξήχθη περίπου σε είκοσι αλυσίδες εστιατορίων,
δεν ήταν παρά εν μέρει επιτυχής Η. Pitsa Hut, και τα Harvester
αποσύρθηκαν από το πιλοτικό σχέδιο και άλλες αλυσίδες
έχουν δείξει απροθυμία να δεσμευτούν μακροπρόθεσμα. Το
Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση στους καταναλωτές σχετικά με το θερμιδικό επίπεδο
των τροφίμων και ποτών, αλλά αυτό αντιπροσωπεύει μεγάλο
κόστος για τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα
ποτών. "Φαίνεται σαν μια καλή ιδέα για να εκπαιδευθούν οι
καταναλωτές σχετικά με το θερμιδικό περιεχόμενο των ποτών
που καταναλώνουν, αλλά δεν είμαστε πεπεισμένοι ότι η σήμανση των θερμίδων για όλα τα προϊόντα είναι σωστή μέθοδος. Οι καταναλωτές πρέπει να κάνουν την επιλογή τους για το
ποτό ανάλογα με τις προτιμήσεις τους, αλλά και το τι θα φάνε
ανάλογα με την περίσταση, συνεπώς δεν πρέπει μια επιλογή
να βασίζεται στο θερμιδικό περιεχόμενο", δήλωσε εκπρόσω-

συνέχεια στη σελίδα 8
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Απάντηση σε ανακρίβειες που θολώνουν τα νερά

Να σεβαστούμε τον
αμπελώνα της Σαντορίνης
Δ

εν είναι στις προθέσεις μας να
ανοίξουμε διάλογο μέσω του τύπου, για θέματα που θα έπρεπε
να εξαντλούνται στο πλαίσιο διεπιστημονικής
συνεργασίας και μάλιστα μεταξύ θεσμοθετημένων οργανισμών, στη βάση ανειλημμένης
έρευνας όμως τα όσα εκτέθησαν στην εφημερίδα "Το αμπελοτόπι" το οποίο αναφερόταν
σε επιστολή της ΚΕΟΣΟΕ προς τον οινοποιό
κ. Π. Σιγάλα, δεν παρουσιάζει όλες τις πτυχές
του θέματος.

Εκτιμούμε τους επιστήμονες του χώρου και
σεβόμαστε την επιστημονική τους άποψη, η
οποία όμως δεν είναι μοναδική.
Οι επιγραμματικές απόψεις που εκθέσαμε
στην επιστολή, βασίστηκαν σε ευρύτερη πληροφόρηση για τα θέματα του αμπελώνα της
Σαντορίνης, που δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν στην επιστολή.
Συνοπτικά, παράμετροι που συνέβαλαν

στην διατύπωση των απόψεων της ΚΕΟΣΟΕ
ήταν:
Η κατά κόρον φημολογούμενη άποψη αρκετών οινοποιών της Σαντορίνης για τον περιορισμό του παραδοσιακού της αμπελώνα, σε
έναν και μόνο θύλακα, με σκοπό την διατήρησή του ως μουσειακού είδους και επιπρόσθετο στόχο την περιήγηση των τουριστών για
επίδειξή του.
Για την προοπτική αυτή, παραπέμπουμε
στις περιγραφές του Brand image της τοποποικιλίας Ασύρτικο-Σαντορίνη, που οι ίδιοι
οι οινοποιοί «εφοδίασαν» τον Στρατηγικό
Σύμβουλο, στο πλαίσιο της μελέτης για το
marketing και branding του ελληνικού οίνου. Ο άνυδρος αμπελώνας – παγκόσμιο
μνημείο, οι παραδοσιακές τεχνικές που
περιλαμβάνουν το τύλιγμα του πρέμνου σε
σχήμα καλαθιού, και ο αυτόριζος αμπελώνας που δεν έχει ανάγκη από πότισμα και
ράντισμα, αποτελούν τον κορμό της στρατηγικής ανταγωνιστικής τοποθέτησης, που συνθέτει όχι μόνο την εικόνα (brand image) της
τοποποικιλίας Ασύρτικο-Σαντορίνη, αλλά και
την εικόνα της εθνικής οινικής οντότητας
για τις διεθνείς αγορές.
Στην προοπτική εγκατάστασης αμπελώνα
σε γραμμικό σχήμα, θα έπρεπε επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν:
- η ανάγκη ψεκασμών των γραμμικών σχημάτων
- το κόστος εγκατάστασης και η οικονομική
ικανότητα να αναληφθεί από τους αμπελουργούς
- τα αποτελέσματα αναλυτικής οργανοληπτικής εξέτασης των οίνων που προέρχονται
από διαφορετικές μορφές μόρφωσης των
πρέμνων που θα προέρχονται από επίσημες έρευνες.
Οι προϋποθέσεις αυτές, δεν επαφίενται σε

50% προκαταβολή ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης

Α

πό τις 16 Οκτωβρίου και μετά
θα δοθεί προκαταβολή 50%
της φετινής ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης στους περίπου 920.000 δικαιούχους, γνωστοποίησε πρόσφατα ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Κανελλόπουλος.
Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία χρόνια που
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χορηγήσουν
προκαταβολή της ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης στα μέσα Οκτωβρίου – αντί της κανονι-

κής καταβολής από 1ης Δεκεμβρίου και μετά
– προκειμένου να αντισταθμιστεί μέρος της
απώλειας εισοδήματος που είχαν οι ευρωπαίοι αγρότες τους τελευταίους μήνες, λόγω της
διεθνούς οικονομικής κρίσης και της υποχώρησης των τιμών σε μια σειρά αγροτικά προϊόντα.
Η Κομισιόν έδωσε την άδεια χορήγησης
προκαταβολών μετά από σχετικό αίτημα 8
κρατών μελών της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και
η χώρα μας. Το υπόλοιπο 50% της ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης θα δοθεί κανονικά μετά την
1.12.2010.

5,7% το ελληνικό μερίδιο
στις άμεσες ενισχύσεις

Ε

βδομοι στην κατάταξη βάσει των ποσών της ενιαίας ενίσχυσης που εισπράττουν έρχονται στην κοινότητα οι έλληνες αγρότες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2009 στους αγρότες των 27
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβλήθηκαν άμεσες ενισχύσεις συνολικού ύψους
44,454 δις ευρώ. Τη μερίδα του λέοντος, με ποσοστό 20,4%, εισέπραξαν οι Γάλλοι αγρότες, και
ακολουθούν Γερμανοί (13,7%), Ισπανοί (13,4%), Ιταλοί (11,1%) ,Βρετανοί -Πολωνοί (7,5%), Έλληνες (5.7%) , Ιρλανδοί (2,9%), Ολλανδοί (2,6%), Δανοί (2,3%), Ούγγροι(2,1%), Βέλγοι (1,9%),
Σουηδοί (1,7%), Πορτογάλοι(1,6%) και Φιλανδοί (1,3%).

κανένα παράγοντα «τυχαιότητας ή καινοτομίας» αντίθετα πρέπει να υπακούσουν σε στρατηγικές ανάπτυξης του αμπελώνα της Σαντορίνης, που με συντεταγμένο και συλλογικό
τρόπο σε συνεργασία με την επιστημονική
κοινότητα, θα αποφασισθούν για ολόκληρο
το νησί.
Δυστυχώς όμως, είναι χαρακτηριστική η
μέθοδος μέσω της οποίας «επιβάλλονται» οι
αντιθεσμικές πρακτικές. Η πρακτική της «επιμόλυνσης» αρχικά με ένα μικρό ρήγμα στο σύστημα είναι παμπάλαια και συνήθης στον κλάδο από τους «καινοτόμους οινοποιούς» ειδικά
στο θέμα εγκατάστασης μη συνιστώμενων
και επιτρεπόμενων ποικιλιών. Έτσι άλλωστε
λειτουργούν και τα μικρόβια στον ανθρώπινο οργανισμό όταν τοπικά αδρανοποιούν το
ανοσοποιητικό σύστημα. Αλίμονο εάν στον
προσβεβλημένο οργανισμό δεν χορηγηθούν

αντιβιοτικά. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά ο
κρατικός μηχανισμός, θα λειτουργήσει κατασταλτικά.
Κατά τα άλλα είναι γεγονός ότι το «φιλελεύθερο» (βλ. ασυδοσία) είναι πνεύμα της εποχής, πνεύμα που αποδόμησε ακόμη και την
ίδια την Ελλάδα. Πουθενά κανόνες, κανένας
σεβασμός, όταν μάλιστα οι ίδιοι οι σαντορινιοί
επιχειρηματίες, «εισάγουν» και πλασάρουν
στο νησί τους οίνους αλλότριους και τους
προσφέρουν σαν ίδιας παραγωγής.
Τα πάντα για το κέρδος. Αφήστε λοιπόν
ήσυχους τους ρομαντικούς αμπελουργούς να
αντιστέκονται στα «γραμμικά κέρδη».
Άλλωστε ποια η διαφορά της Σαντορίνης
από το Las Vegas.
Η παρακάτω επιστολή εστάλη στην εφημερίδα «Το Αμπελοτόπι» που όφειλε να εμβαθύνει στο θέμα.

«Αξιότιμε κύριε Στεργίδη,
Σχετικά με την αναφορά σας, στο τεύχος 67 της εφημερίδας «Το Αμπελοτόπι», για τα θέματα του
αμπελώνα της Σαντορίνης, χωρίς να είναι στις προθέσεις μας να ανοίξουμε διάλογο μέσω του τύπου
θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Κατ’ αρχάς είναι απαράδεκτος ο τρόπος που αντιμετωπίζεται δημοσιογραφικά (Σχέσεις διαπλοκής
Υπέρτιτλος) ένα θέμα, που όπως ο αναγνώστης πληροφορείται, αφορά ζητήματα δεοντολογίας και
όχι διαπλοκής.
Είναι αυτονόητο ότι καθένας έχει το δικαίωμα να θέτει θέματα δεοντολογίας, με την προϋπόθεση,
ότι για τον ίδιο δεν εμφιλοχωρούν αντίστοιχα θέματα δεοντολογίας, αν όχι θέματα θεσμικών παραβάσεων.
Όσον αφορά το θέμα του αμπελώνα της Σαντορίνης άποψη της ΚΕΟΣΟΕ είναι ότι επιδέχεται τουλάχιστον δύο σαφείς και διακριτές προσεγγίσεις.
Η πρώτη αφορά τον Σχεδιασμό της πολιτικής και της στρατηγικής ανάπτυξης του θηραϊκού και γενικότερα κυκλαδίτικου αμπελώνα και η δεύτερη αφορά την επιστημονική προσέγγιση.
Όσον αφορά την στρατηγική ανάπτυξης του αμπελώνα ειδικά της Σαντορίνης σε ιστορικό, πολιτιστικό, καλλιεργητικό, αμπελοοινικό πλαίσιο, η διατήρηση της υπάρχουσας μορφής του μοναδικού και
πρότυπου αυτού αμπελώνα είναι άκρως απαραίτητη γιατί, εκτός όλων των άλλων συμβάλλει καθοριστικά, στη διαμόρφωση της αισθητικής του αγροτικού τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος του
νησιού.
Στο παραπάνω πλαίσιο, επομένως, καλείται η επιστημονική, ερευνητική και παραγωγική κοινότητα να καταθέσει προτάσεις για την επίλυση των δομικών, αλλά και λειτουργικών προβλημάτων που
όντως αντιμετωπίζει ο αμπελώνας της Σαντορίνης, για την περαιτέρω βελτίωση της ήδη υψηλής ποιότητας των οινικών προϊόντων και –ει δυνατόν- τη μείωση του κόστους καλλιέργειας. Μεταξύ αυτών
ασφαλώς περιλαμβάνονται, η χρησιμοποίηση γνήσιου και υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού από
τους επιθυμητούς κλώνους των ελληνικών ποικιλιών αμπέλου, η άρση των αδυναμιών του υπάρχοντος σχήματος μόρφωσης με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, όπως έπραξαν άλλες χώρες όπως π.χ. η
Ιταλία, οι καλλιεργητικές επεμβάσεις (άρδευση, λίπανση, αντιμετώπιση ζιζανίων κ.ά).
Η μέχρι σήμερα ισχύουσα πολιτική στην ποικιλιακή σύνθεση ειδικά του θηραϊκού αμπελώνα δεν επιτρέπει την εισαγωγή, καλλιέργεια και παραγωγή οίνων από ξένες ποικιλίες αμπέλου. Η πολιτική αυτή
διαμορφώθηκε μετά από ομόφωνη απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του ΥΑΑΤ.
Μάλιστα πρόσφατα (Φεβρουάριος 2010) το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΟΑΟ, ομόφωνα αποφάσισε, για την διατήρηση της ποικιλιακής σύνθεσης του αμπελώνα της Σαντορίνης, περιορίζοντας την
διοικητική ενότητα όσον αφορά την ταξινόμηση των ποικιλιών αμπέλου στο νομό Κυκλάδων και όχι
στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.
Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι η απόφαση αυτή δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Αυτό όμως μπορεί να
γίνει μόνο μετά από μελέτη του θέματος. Μέχρι τότε οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε την ισχύουσα
νομοθεσία. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε και είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε πρωτοβουλία
για τη διοργάνωση επιστημονικού συμποσίου, ώστε να παρατεθούν οι διαφορετικές επιστημονικές
απόψεις που υπάρχουν σήμερα, με την επίγνωση ότι είναι όλες σεβαστές.
Θεωρούμε όμως ότι η προσπάθεια που γίνεται από ορισμένες πλευρές να στοχοποιηθεί ο Πρόεδρος
της Ε.Α.Σ. Θηραϊκών Προϊόντων ή και η ΚΕΟΣΟΕ και μάλιστα ως αντιδρώντες στον εκσυγχρονισμό
του αμπελώνα , είναι άδικη και ατεκμηρίωτη. Το ενδιαφέρον του κ. Καφούρου για την πρόοδο του
αμπελώνα της Σαντορίνης είναι γνωστό από όποια θέση κι αν βρίσκεται. Η υιοθέτηση δε από την εφημερίδα σας της αυθαίρετης και άδικης κριτικής μας βρίσκει αντίθετους, όταν είναι μάλιστα γνωστές
οι πρακτικές πολλών «καινοτόμων οινοποιών», που η τακτική τους χρόνια τώρα, είναι να δημιουργούν
τετελεσμένα γεγονότα, τα οποία εκ των υστέρων το ελληνικό κράτος «αναγκάζεται» να θεσμοθετήσει.
Κατά την γνώμη μας, η εφημερίδα σας θα έπρεπε να ερευνήσει περισσότερο το βάθος του θέματος,
πριν παγιώσει, μια τόσο μεροληπτική στάση.
Ελπίζουμε να μη χρειαστεί να επανέλθουμε».
Με εκτίμηση
O πρόεδρος
Χρήστος Γ. Μάρκου

OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα • OINO πνευματικα

Φυτοπαθολογικά προβλήματα της αμπελοκαλλιέργειας
κατά την καλλιεργητική περίοδο του 2010

Η

καλλιεργητική χρονιά που διανύσαμε χαρακτηρίσθηκε από
υψηλές θερμοκρασίες και πολύ περιορισμένες βροχοπτώσεις κατά την
άνοιξη. Οι κλιματολογικές αυτές συνθήκες
δεν ευνόησαν την ανάπτυξη ορισμένων
ασθενειών, όπως του Περονόσπορου, ενώ
ευνόησαν την ανάπτυξη του Ωιδίου. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση των ζημιών
από τετρανύχους, που σε ορισμένες περιπτώσεις είχε αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές επιτραπέζιων σταφυλιών. Ένα άλλο
πρόβλημα που απασχόλησε την υπηρεσία
μας ήταν η εμφάνιση σε ορισμένες οινοποιήσιμες ποικιλίες νεκρωτικών κηλίδων
πάνω στους βλαστούς και τις ράγες.
Η εμφάνιση των νεκρωτικών κηλίδων
παρατηρήθηκε και σε λευκές ποικιλίες,
όπως στη Ντεμπίνα, αλλά και σε ερυθρόχροες, όπως στο Αγιοργίτικο. Στο Εργαστήριο μας παρατηρήσαμε την εξέλιξη
αυτών των κηλίδων από νωρίς την άνοιξη
με την εμφάνισή τους στους νεαρούς βλαστούς σε δείγματα που μας έστειλαν οι
γεωπόνοι των τοπικών Συνεταιρισμών. Το
πρόβλημα παρουσιάσθηκε σε πιο έντονη
μορφή στην περιοχή του Τυρνάβου, Ιωαννίνων και Φθιώτιδας. Οι κηλίδες σταδιακά επεκτάθηκαν και στις ράγες. Ευτυχώς
οι νεκρώσεις περιορίσθηκαν μόνο στην
επιδερμίδα των ραγών και δεν εξελίχθηκαν σε σήψεις. Σε ένα μεγάλο ποσοστό
κηλίδων διαπιστώθηκε η παρουσία του
μύκητα Κλαδοσπόριο, ο οποίος όμως δεν
ήταν το πρωτογενές αίτιο. Οι μέχρι σήμερα παρατηρήσεις μας συνηγορούν στο ότι
το νεοεμφανισθέν πρόβλημα πιθανώς να
οφείλεται στις κλιματολογικές συνθήκες
που επικράτησαν σε συνδυασμό με προβλήματα θρέψης. Αναλύσεις που έγιναν
σε ορισμένες περιπτώσεις έδειξαν έλλειψη καλίου.
Το πρόβλημα με τις εξαγωγές ορισμένων επιτραπέζιων ποικιλιών (Σουλτανίνα,
Κρίμσον) συνίσταται στο μεταχρωματισμό
της ράχης του τσαμπιού 24 ώρες περίπου
μετά τη συλλογή του. Το ανοιχτό πράσινο χρώμα μεταχρωματίζεται σε σκούρο

Γράφει:
Ο Δρ. Ιωάννης Ρούμπος (Διατ. Διευθυντής του
Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου ΕΘΙΑΓΕ)

καστανό στον κεντρικό και στους πλάγιους άξονες της ράχης με αποτέλεσμα
να φαίνεται ότι η συλλογή του έγινε πριν
από πολλές μέρες και να μην είναι αποδεκτό από τους καταναλωτές. Το σύμπτωμα αυτό οφείλεται στη δράση ακάρεων
(Phylocoptes vitis, ακαρίαση) και είναι
συχνά αποτέλεσμα της εγκατάλειψης της
χρήσης του θείου, το οποίο έχει σημαντική
δράση εναντίον τους.

Έντονη προσβολή περονοσπόρου σε σταφύλια

Τελικά το 2010 ήταν χρονιά Ωιδίου. Το
Ωίδιο (θειαφασθένεια, σιναπίδα, χολέρα,
μπάστρα) ευνοείται από τις ξηροθερμικές
συνθήκες και αντίθετα με τον περονόσπορο δεν απαιτεί βροχή για την ανάπτυξή
του. Οι θερμοκρασίες μεταξύ 20-27ο C ευνοούν την ανάπτυξή του, ενώ η ανάπτυξή
του αναστέλλεται πάνω από 35ο C, καθώς
και με την έκθεση στο ηλιακό φως. Ο μύκητας διαχειμάζει συνήθως με τη μορφή
μυκηλίου μέσα στους οφθαλμούς, γι’ αυτό
και η καταπολέμησή του πρέπει να αρχίζει
νωρίς.
Μεγαλύτερη προσοχή θα πρέπει να δώσει ο αμπελουργός την περίοδο από την
καρπόδεση μέχρι το γυάλισμα λόγω της

συνέχεια από τη σελίδα 6
πος του WSTA, (ένωση της βρετανικής βιομηχανίας οίνων και
οινοπνευματωδών ποτών).
• Ισπανία: Εννέα οινοποιεία έχουν καταδικαστεί για σύσταση καρτέλ τιμών. Η Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού (CNC)
επέβαλε κυρώσεις σε εννέα ισπανικά οινοποιεία στην περιοχή
του Jerez, καθώς και στο Consejo Regulador της Denominación
de Origen, συνολικού ύψους 6,72 εκατομμυρίων ευρώ. Η CNC,
τους προσάπτει ότι συγκροτήθηκε το 2001, μια οργάνωση
για τον έλεγχο της παραγωγής και των τιμών των κρασιών
στο Jerez που εξήχθησαν υπό το εμπορικό σήμα των πελατών τους. Αυτή η συμφωνία ίσχυσε από το 2001έως το 2008,
όταν το CNC ξεκίνησε ελέγχους στις εταιρείες που υπάρχουν
υπόνοιες ότι συμμετέχουν σ' αυτή. Η πρακτική αυτή αποτελεί
παραβίαση των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού τόσο
σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.
• Χιλή: Οι εξαγωγές συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι Χιλιανές
εξαγωγές οίνου αυξήθηκαν κατά 12% κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2010. Με βάση τον όγκο, η αύξηση έφτασε το 17,6% με
3,56 εκατομμύρια εκατόλιτρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέχονται από το Vinos de Chile. Η αύξηση αφορά χύμα, ιδιαίτερα τα κρασιά που τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη με

ευαισθησίας των ραγών στο στάδιο αυτό.
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπάρχουν
στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία για την
αντιμετώπιση της ασθένειας, όπως είναι οι
τριαζόλες, οι στρομπιλουρίνες, το Καραθείν, το σκεύασμα AQ10 που έχει έγκριση
και για τη βιολογική καλλιέργεια, αλλά και
άλλα νεότερα προϊόντα (Vivando, Talendo,
Helios, Prosper).
Βεβαίως υπάρχει και το θειάφι που χρησιμοποιείται πάνω από 100 χρόνια και θα
πρέπει οι αμπελουργοί να το χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει πρόβλημα
ακάρεων ή όταν το Ωίδιο έχει ήδη προσβάλλει την άμπελο και χρειάζεται να επιλεγεί ένα σκεύασμα με εξοντωτική δράση
εναντίον του μύκητα.
Το διάστημα 1995-97 εκτελέσαμε σειρά
πειραμάτων για τη διαπίστωση της δευτερογενούς δράσης του θείου στα ωφέλιμα,
αλλά και την διαπίστωση τυχόν εγκαυμάτων από τη χρήση του σε θερμοκρασίες
υψηλότερες των 28 βαθμών Κελσίου. Τα
πειράματα έγιναν στις αμπελουργικές περιοχές Βόλου, Μαντινείας, Σάμου, Λήμνου,
Σαντορίνης, Μεσηνικόλα Καρδίτσας και
Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκαν σκευάσματα θείου σε σκόνη, αλλά και σε βρέξιμη
μορφή . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το
θειάφι και στις δυο μορφές του δεν έχει
σημαντική τοξική δράση στο κυρίαρχο
αρπακτικό άκαρι Phytoseius finitimus, οι
πληθυσμοί του οποίου αυξάνονται σημαντικά μετά τον Αύγουστο και συνεπώς τα
σκευάσματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση.
Επίσης, δεν διαπιστώθηκε σε καμία
αμπελουργική περιοχή κατά τη διάρκεια

αύξηση 34,4% κατ 'όγκο (150 εκατομμύρια λίτρα) και 27,6% σε
αξία. Η αγορά των ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι ο κύριος προορισμός για τους χιλιανούς οίνους με αύξηση 3,8% σε αξία πωλήσεων φτάνοντας 95 εκατομμύρια δολάρια. Οι εξαγωγές προς
τον Καναδά αυξήθηκαν σημαντικά (8,9% σε όγκο, κατά 26% σε
αξία). Όμως, οι πωλήσεις μειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο με
ποσοστό 13,1% σε όγκο και 5,1% σε αξία.
• ΗΠΑ: Η κατανάλωση οίνου συνεχίζει να αυξάνεται. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση απέτυχαν να σταματήσουν την αύξηση της κατανάλωσης κρασιού στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το
Beverage Information Group στην έκδοση 2010 του Εγχειριδίου για τον οίνο, η βιομηχανία οίνου παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα το 2009, για δέκατη έκτη συνεχή χρονιά, με αύξηση
πωλήσεων. Το 2009, η κατανάλωση οίνων αυξήθηκε κατά 0,8%
σε 297 εκατομμύρια κιβώτια των 12 φιαλών. Από την αύξηση
αυτή επωφελήθηκαν κυρίως εθνικοί οίνοι των οποίων οι πωλήσεις αυξήθηκαν 1,8%, ενώ τα εισαγόμενα κρασιά μειώθηκαν
κατά 2,2%. Όμως μερικοί μικρότεροι παραγωγοί όπως η Χιλή,
η Νέα Ζηλανδία και η Πορτογαλία, βρίσκονται σε ανάπτυξη.
• Η CCVF (Συνομοσπονδία των Οινοποιητικών Συνεταιρισμών της Γαλλίας). Ο Denis Verdier, πρόεδρος της συνομο-

των 3 ετών των πειραμάτων η εμφάνιση
εγκαυμάτων στα φύλλα ή τους βότρεις
λόγω υψηλών θερμοκρασιών μολονότι
οι επεμβάσεις συνεχίζονταν και κατά τους
θερινούς μήνες. Βασική βέβαια προϋπόθεση για την αποφυγή εγκαυμάτων είναι
οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς το πρωί ή
αργά το απόγευμα και να ακολουθούνται

Έντονη προσβολή ωιδίου σε σταφύλι

πιστά οι αναγραφόμενες δοσολογίες. Επί
πλέον, το θειάφι σε μορφή σκόνη είναι το
μόνο προϊόν το οποίο έχει θεραπευτική
δράση και το οποίο θα πρέπει να επιλέγεται σε περιπτώσεις όπου η ασθένεια έχει
ήδη εγκατασταθεί μέσα στον αμπελώνα.
Το θείο δρα με την εξάχνωση, τη μετατροπή του δηλαδή από τη στερεά στην
αέριο φάση, και η δράση του εξαρτάται
από το φως. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του φωτός, τόσο καλύτερη και η δράση
του θείου.
Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση του
Ωιδίου το θείο έχει σημαντική δράση
(90%) εναντίον των ακάρεων. Για την
καταπολέμηση των φυτοφάγων ακάρεων Phyllocoptes vitis (ακαρίαση) και
Colomerus vitis (ερίνωση) συνιστώνται
εφαρμογές λίγο πριν το φούσκωμα των
οφθαλμών, στην έναρξη βλάστησης των
ματιών, καθώς και στο στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων.
Σημαντική, τέλος, δράση έχει το θείο
εναντίον της φόμοψης για την αντιμετώπιση της οποίας οι εφαρμογές θα πρέπει
να γίνονται στο στάδιο της έκπτυξης των
πρώτων φύλλων των βλαστών.

σπονδίας των οινοποιητικών συνεταιρισμών στη Γαλλία CCVF
εκτιμά ότι "μετά από συνομιλίες με τις τοπικές ομοσπονδίες"
για το 2010 η συγκομιδή θα είναι μικρότερη από 47 εκατομμύρια εκατόλιτρα, συνεπώς, στα ίδια επίπεδα με το 2009. Αναμένεται ότι αυτή η μειωμένη συγκομιδή, σε συνδυασμό με
την επανέναρξη των εξαγωγών, που είναι ενισχυμένες από το
ασθενές ευρώ (1,3 δολάρια σήμερα, έναντι του 1,5 τον Ιανουάριο), αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων.
Η άνοδος στις τιμές των οίνων χωρίς γεωγραφική ένδειξη και
των οίνων Pays d'Oc κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, χωρίς αυξομειώσεις παραμονές της συγκομιδής, του
τρυγητού σηματοδοτεί μείωση των αποθεμάτων.
• Ισπανία: Τα κρασιά της Castilla la Mancha πωλούνται 0,43€
το λίτρο . Η μέση τιμή ενός λίτρου οίνου από την Castilla-La
Mancha είναι 0,43 € ανά λίτρο, σύμφωνα με τα στοιχεία που
παρέχονται από το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας. Κατά τους
πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι εξαγωγές οίνου από την
περιοχή αυτή, που είναι κυρίως χύμα, αυξήθηκαν κατά 33% σε
όγκο, φθάνοντας 3,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Όμως, σε όρους
αξίας, η αύξηση ήταν μόλις 18%, που σημαίνει ότι η μέση τιμή
ανά λίτρο μειώθηκε από 0,48 €/kg σε 0,43 €/kg. Συγκριτικά, η
μέση τιμή ενός λίτρου οίνου από τη Λα Ριόχα είναι 4,3 € ανά
λίτρο, δέκα φορές υψηλότερη από τα κρασιά της Castilla La
Mancha.

