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Μετά πολλών εμποδίων λόγω καιρού η καλλιέργεια κι ο τρύγος

Αισθητή μείωση της παραγωγής οίνου
υψηλότερο φέτος το καλλιεργητικό κόστος

Α

ρκετές δυσκολίες πρόσθεσαν φέτος στους αμπελουργούς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες άνοιξης
και καλοκαιριού με αποτέλεσμα να αυξηθεί το
καλλιεργητικό κόστος εξ αιτίας των έκτακτων
φυτοπροστατευτικών παρεμβάσεων που
απαιτήθηκαν και να χαμηλώνουν οι οικονομικές προσδοκίες, καθώς η συγκομιδή αναμένεται σημαντικά μειωμένη και οι τιμές διακρίνονται από την σταθερότητά τους σε σχέση με
αυτές της προηγούμενης χρονιάς.
Ήδη, οι εκτιμήσεις για τη φετινή συγκομιδή την προσδιορίζουν στο επίπεδο των
2.900.000 HL όταν η κανονική συγκομιδή αγγίζει τα 3.500.000 HL.
Ο φετινός τρύγος χαρακτηρίζεται σχετικά
όψιμος και με μικρότερες αποδόσεις, ωστόσο όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το κρασί που
θα παραχθεί δεν θα έχει τα εξαίσια χαρακτηριστικά της περσινής χρονιάς. Βέβαια στην γκρίζα φετινή εικόνα υπάρχουν και θετικές όψεις
αφού αφ’ ενός υπήρξαν πολλές περιοχές οι
οποίες δεν επηρεάσθηκαν από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες και η χρονιά φάνηκε γενναιόδωρη γι αυτές ( Σάμος, Ζάκυνθος, Σητεία και εν μέρει το Αμύνταιο, Αττική, Σαντορίνη, Πάρος, Ρόδος , Μεσσηνία και Ηρά-

κλειο), αφ’ ετέρου, στις περιοχές που οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τα σάκχαρα των
σταφυλιών με αποτέλεσμα να υπάρχει ανάγκη
εμπλουτισμού τους, η φύση σαν αντίδωρο διατήρησε έντονους αρωματικούς χαρακτήρες.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη ο τρύγος 2014 χαρακτηρίζεται καλός (όχι εξαιρετικός) υπό την
επιφύλαξη των τρεχουσών μετεωρολογικών
συνθηκών, εκτός βέβαια της Ιταλίας, όπου ειδικά στη Νότιο Ιταλία καταγράφεται ισχυρή
πτώση του όγκου παραγωγής.
Η Γαλλία φαίνεται να έχει μια κανονική συγκομιδή της τάξης των 47 εκ. HL μετά από
δυο ισχνές συγκομιδές, ενώ η Ισπανία, στην
οποία το καλοκαίρι ήταν υγρό με μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές τη μέρα και τη νύχτα,
αναμένει αρωματικούς οίνους, όχι όμως στο
ύψος ρεκόρ της περσινής συγκομιδής.
Στην Πορτογαλία που επίσης πέρασε ένα
βροχερό καλοκαίρι – αν και εμφανίστηκε περονόσπορος – τα αμπέλια απέφυγαν το υδατικό stress και η συγκομιδή είναι καλή. Βέβαια
και οι Γερμανοί ανακοίνωσαν καλό τρυγητό,
αν και το καλοκαίρι που πέρασε ο ήλιος δεν
εμφανιζόταν συχνά.
Σελ. 4-5

Του Δημήτρη Βιτάλη για τα Αμπελοοινικά Νέα

Και καταστράφηκε η παραγωγή τους και δεν αποζημιώνονται!

Επικριτικοί οι αμπελουργοί

53η Γενική Συνέλευση ΚΕΟΣΟΕ

για την άδικη εξαίρεσή τους από τις αποζημιώσεις για τον περονόσπορο
γανακτισμένοι είναι χιλιάδες
Α
αμπελουργοί καθώς οι περιοχές τους εξαιρέθηκαν από τις

αποζημιώσεις για τον περονόσπορο του 2011 λόγω απαράδεκτων
στοιχείων ορισμένων ΔΑΟΚ για τις
μέσες αποδόσεις και πλέον κινδυ-

νεύουν να μείνουν απλήρωτοι. Διπλή παρέμβαση για το θέμα έκανε
η ΚΕΟΣΟΕ, με επιστολή της προς
τον υπουργό Αγρ. Ανάπτυξης Γ.
Καρασμάνη στις 9/9 και προς τον
αναπληρωτή υπουργό Π. Κουκουλόπουλο στις 26/9, ζητώντας

να επανελεγχθούν τα στοιχεία
ώστε να διορθωθεί η άδική μεταχείριση χιλιάδων αμπελουργών
και να μη χαθεί μέρος του προβλεπόμενου κονδυλίου για τις αποζημιώσεις.
Σελ. 3

Έως το τέλος του χρόνου

Οριστικές αποφάσεις για τις άδειες φύτευσης
Η

τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της
απερχόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
άδειες φύτευσης εστιάζει στις εγγυήσεις για την μη καταστρατήγηση της φήμης των περιοχών με αμπελώνες
με Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε.

Μόνο ηλεκτρονικά οι
Δηλώσεις Συγκομιδής
φέτος

2

σελ.

Εξ αφορμής αυτού, στη σελίδα 7 περιγράφεται συνοπτικά το ιστορικό της διαχείρισης του θέματος «απελευθέρωση αδειών φύτευσης» από την προηγούμενη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σελ. 7

Επανέρχεται η διάκριση
πλεονασμάτων και
κερδών
σελ.

2

Το κρασί σε όλο
τον κόσμο
σελ.

6

Η

επιδεινούμενη κρίση της
αμπελοκαλλιέργειας βρέθηκε στο επίκεντρο της 53ης Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ
που συνήλθε στις αρχές Αυγούστου, με τους αντιπροσώπους
της Οργάνωσης να καταθέτουν
την αγωνία τους για το μέλλον
του κλάδου καθώς και η γενικότερη οικονομική κρίση και κυρίως η
έλλειψη ρευστότητας δρουν ανασχετικά στις αναπτυξιακές προοπτικές του κλάδου.

Τι ισχύει για εισκόμιση-διακίνηση
σταφυλιών

7

σελ.

Η Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει τη διατήρηση
της ΚΕΟΣΟΕ ως στρατηγείο του
αμπελοοινικού κλάδου.
Ελπίζω οι αρμόδιοι να ακούσουν τη φωνή των Ελλήνων αμπελουργών, ανέφερε ο πρόεδρος
της Οργάνωσης Χρ. Μάρκου,
ενώ ο γεν διευθυντής Παρ. Κορδοπάτης ανέλυσε διεξοδικά την
νέα ΚΑΠ και τις θεσμικές παρεμβάσεις που προγραμματίζονται.
Σελ. 7

Οινοπνευματικά
σελ.

8

Για καθημερινή και έγκυρη ενημέρωση επισκεφθείτε το site της ΚΕΟΣΟΕ στη διεύθυνση www.keosoe.gr

