ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ

Mελανόμορφος αμφορέας,
Διόνυσος και σάτυροι στον Tρύγο, 6ος αιων. π.Χ. Mουσείο Bασιλείας, Γερμ
Η Στερεά Ελλάδα, είναι ένα από τα δυναμικότερα από πλευράς οινοπαραγωγής,
γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας. Ο κύριος όγκος των οίνων παράγεται στο ανατολικό
τμήμα του διαμερίσματος και στους νομούς
Αττικής, Βοιωτίας και
Εύβοιας
. Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως, είναι το
Σαββατιανό
και ο
Ροδίτης
. Η ποικιλία του διακριτικού Σαββατιανού είναι η πλέον διαδεδομένη στην Αττική και
καλύπτει περίπου το 90% των αμπελώνων της. Από τις ποικιλίες αυτές παράγεται η
ονομαστή
Ρετσίνα των Μεσογείων
. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η παραγωγή λευκού ξηρού κρασιού από την ποικιλία
Σαββατιανό με εξαιρετικά αποτελέσματα, που αποδεικνύουν το πλούσιο δυναμικό της
ποικιλίας, το οποίο αναδεικνύεται εξαιτίας των χαμηλών στρεμματικών αποδόσεων της
περιοχής.
Η Βοιωτία εμφανίζει πλούσιο ποικιλιακό δυναμικό από το οποίο παράγονται λευκά και
ερυθρά κρασιά από τις ποικιλίες
Σαββατιανό, Ροδίτη, Ασύρτικο, Αγιωργήτι
κο
, Cabern
et Sauvignon
,
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Syrah
,
Carignan
,
Grenache Rouge
, κ.α.
Στην Εύβοια οινοποιούνται κυρίως οι ποικιλίες Σαββατιανό και Ροδίτης που έχουν
προσαρμοσθεί στο ξηροθερμικό κλίμα του νησιού και παράγουν οίνους που χαρακτηρίζονται
από το στιβαρό σώμα τους.
Aκολουθούν οι OINOΠOIHΣIMEΣ ΠOIKIΛIEΣ AMΠEΛOY συνιστώμενες και επιτρεπόμενες
για το Aμπελοινικό Διαμέρισμα Στερεάς Eλλάδας, oι οποίες μπορούν να φυτεύονται σε
όλους τους νομούς του διαμερίσματος. Eκτός αυτών σε κάθε Nομαρχιακή Aυτοδιοίκηση θα
βρείτε επιπλέον και τις συνιστώμενες ποικιλίες που ευδοκιμούν στην περιοχή.

Oινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου
Συνιστώμενες:
-

Aθήρι B
Aσύρτικο B
Mαλαγουζιά B
Pοδίτης RS (Aλεπού)
Σαββατιανό B (Δουμπραίνα άσπρη, Kουντούρα άσπρη, Περαχωρίτικο, Σακέικο)
Cabernet Sauvignon N
Carignan N
Merlot N
Sauvignon Blanc N
Syrah N

Eπιτρεπόμενες:
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-

Ugni blanc B (Trebbinano)

1.
2.
3.
4.
5.

Οι κύριες ποικιλίες αναφέρονται με έντονα γράμματα και ακολουθούνται: α) με τα αρχικά γρά
Ο εκθετικός αριθμός 1 σημαίνει ότι η ποικιλία είναι συνιστώμενη σε περιοχές με υψόμετρο από
Ο εκθετικός αριθμός 2 σημαίνει
.
ποικιλίες διπλής και ειδικής χρήσης
Ο εκθετικός αριθμός 3 υποδηλώνει ομάδες ποικιλιών λευκών ή έγχρωμων υπό διερεύνηση και
Τα αναγραφόμενα συνώνυμα είναι προσωρινά, καθ΄ότι βρί σκεται σε εξέλιξη μελέτη για την ο
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