Δελτία Τρύγου

Τρύγος 2011

Περονόσπορος, ρευστότητα, χαμηλές τιμές,
οι πληγές του 2011

Στη μέγγενη της οικονομικής ασφυξίας πιάστηκε η δραστικά μειωμένη ελληνική σταφυλική παραγωγ
Η υψηλή ζήτηση λευκών σταφυλιών τις τελευταίες μέρες του τρύγου, έφτασε κατά περίπτωση την τ
Πλήθος περιπτώσεων που υποδηλώνουν την προβληματική κατάσταση της αγοράς σταφυλιών φέτο
Η ερμηνεία του αντιφατικού αυτού σχεδόν κανόνα, προφυλάσσει ίσως από τα χειρότερα.
«Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι». Ρευστό δεν υπάρχει στην αγορά, όλες οι οινο
Φαύλος κύκλος, έχουμε πέσει στην «παγίδα της ρευστότητας» που είναι υποπερίπτωση της παγίδα
Κι’ ακόμη δεν έχουν ακουστεί τα μεγάλα κανόνια που θα επιδείνωναν πολλαπλασιαστικά το πρόβλημ
Μ’ αυτό το οικονομικό κλίμα ξεκίνησε ο τρυγητός του 2011. Βέβαια στις περιοχές που ξεκίνησαν τον
Οι συνολικές εκτιμήσεις (πρώτες) για τον όγκο της φετινής οινοπαραγωγής, που απέστειλαν οι Διευ
Εύλογα γεννάται το ερώτημα, για το πώς θα καλυφθεί φέτος η ζήτηση που τροφοδοτείται κατά 90%
Ήδη εκφράζονται φόβοι για μαζικές εισαγωγές οίνων από τα βόρεια σύνορα της Ελλάδας (Σκόπια, Β
Έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα θ’ αποτελέσει το πεδίο των αποτελεσμάτων του πειράματος της διάσωσής
Ο καταναλωτής στρέφεται στα φθηνότερα προϊόντα και οι οινοπαραγωγοί στις εξαγωγές… Η Ελλά
Τι συνέβη όμως στις αμπελουργικές ζώνες της χώρας, αν και ο τρυγητός την στιγμή που γράφεται τ
Τουλάχιστον φέτος δεν υπήρξαν βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του τρυγητού, γεγονός που θα επ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Aπό τις τελευταίες περιοχές της Ελλάδας που μπαίνουν στον τρύγο το Αμύνταιο, φέτος αναμένει μ
Οι λευκές ποικιλίες (Sauvignon, Sardonnay..) τρυγήθηκαν στα 12 – 12,5 bme ενώ οι ερυθρές (Merlot,
Ο τρύγος του πρώιμου ξυνόμαυρου που ολοκληρώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου για να παρέχει την πρ
Η εξέλιξη ωρίμασης του ξυνόμαυρου που θα οδηγηθεί σε παλαίωση ήταν ομαλή και οι χωρίς βροχοπτ
Μετά την πτωτική πορεία των τιμών το 2010 σε σύγκριση με το 2009, διακρίνεται σταθερότητα, αφ
ΝΑΟΥΣΑ

Η ωρίμαση των σταφυλιών ήταν φυσιολογική λόγω του ζεστού αλλά χωρίς ιδιαίτερα υψηλές θερμοκ
Ο τρύγος είναι όψιμος σε σχέση με άλλες χρονιές και ξεκίνησε την 19-9-11. Ο σακχαρικός τίτλος κυ
Τα χρωματικά χαρακτηριστικά όπως και τα αρώματα είναι σε πολύ καλό επίπεδο και αναμένεται ο φ
Οι τιμές που καταβάλλει ο συνεταιρισμός VAENI ΝΑΟΥΣΑ είναι ανώτερες από τις περσινές ενώ κατ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εξαιρετικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει φέτος η ποικιλία Ντεμπίνα που είναι κατά κύριο λόγο φυτε
Όμως και στην περιοχή της Ζίτσας αναπτύχθηκε ο μύκητας του περονόσπορου με αποτέλεσμα μείω
Οι τιμές κινούνται ανοδικά για τους αμπελουργούς αφού συνδυασμός των χαρακτηριστικών των στα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Οι οίνοι εσοδείας 2011-2012 αναμένεται να έχουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των τελευταίων ετώ
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και κυρίως προς το τέλος
Η χρονιά παρουσίασε μια οψιμότητα σε σχέση με την περσινή περίοδο όμως χαρακτηρίζεται ως καν
Από την παραπάνω γενική εικόνα εξαιρούνται μόνο κάποιες περιοχές με αμπέλια που προσβλήθηκα
Ο σακχαρικός τίτλος και τα φαινολικά χαρακτηριστικά των σταφυλιών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά
Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας με έντονα αρώματα και πλο
Οι τιμές θα διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα για τον συνεταιρισμό του Τυρνάβου, ενώ το ιδιωτικό ε
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την διάρκεια της ωρίμασης ευνόησαν την ανάπτυξη του
Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στον περονόσπορο παρουσίασαν οι ξενικές ποικιλίες (Syrah, Merlot ) ανάλο
Η βασική ποικιλία Μαύρο Μεσενικόλα, παρουσιάζει οψιμότητα και ο τρύγος ξεκινά στο πρώτο δεκαή
Στην Καρδίτσα οι τιμές ακολουθούν αυτές της όμορης περιοχής του Τυρνάβου.
ΑΓΧΙΑΛΟΣ

Μικρή μείωση παρουσιάζει η παραγωγή του νομού που θα κυμανθεί στους 3.800 tn εξ’ αιτίας της περ
Ο τρύγος καθυστέρησε από 10 έως 15 ημέρες ενώ μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου είχε ολοκληρωθεί ο
Στις αρχές Οκτωβρίου ξεκίνησε ο τρύγος του Ροδίτη και από την συγκομιδή των σταφυλιών προβλέπ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΕΥΒΟΙΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ

Στη Βοιωτία και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας οι φετινές καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδ
Η φετινή χρονιά έχει μειωμένη παραγωγή σε σχέση με την περσινή χρονιά και ειδικά για τις ποικιλίε
Οι τιμές των σταφυλιών κινήθηκαν ανοδικά συγκριτικά με την περσινή χρονιά και έφτασαν για τις β
ΕΥΒΟΙΑ

Μαζί με την Κρήτη και την Βοιωτία είναι η περιοχή που επλήγη σφοδρότερα από τον μύκητα του περ
ΑΤΤΙΚΗ

Κοινός παρανομαστής η ασθένεια του περονόσπορου που έπληξε τελικά όλες τις αμπελουργικές πε
Ποιοτικά η χρονιά χαρακτηρίζεται ως χρονιά Σαββατιανού αφού παρά τα προβλήματα που δημιούργ
Οι οινολόγοι θεωρούν την χρονιά καλύτερη από την περσινή και οι οίνοι που παρήχθησαν έχουν έντο
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Όσον αφορά το επίπεδο των τιμών, αυτές κυμαίνονται στα 0,25 € για το ιδιωτικό εμπόριο, ενώ οι συ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΑΤΡΑ

Η περιοχή φέτος εξελίχθηκε να έχει χαρακτηριστικά χρηματιστηρίου σταφυλιών, μιας και έμεινε αλ
Οι κλιματικές συνθήκες της άνοιξης και των αρχών του καλοκαιριού συνέβαλλαν στην ομαλή ωρίμασ
Ο τρύγος ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου με τις ξενικές ποικιλίες και τα Μοσχάτα ενώ μια εβδομάδ
Ο τρύγος του Ροδίτη ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου με τους ορεινούς και ημιορε
Εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η Αχαΐα είναι η μοναδική μεγάλη αμπελουργική ζώνη (μαζί με αυτή του
Στις πιο πρώιμες ποικιλίες οι τιμές κινήθηκαν με ανοδικές τάσεις, σε σχέση με την περσινή χρονιά κ
ΝΕΜΕΑ

Μετά από ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι με έντονη ηλιοφάνεια, χωρίς παρατεταμένες περιόδους μ
Οι τιμές του αγιωργίτικου, που παρουσίασαν πέρσι αδικαιολόγητη μείωση παρουσιάζουν αυξητικές τ
ΗΛΕΙΑ

Οι τάσεις εγκατάλειψης λόγω του ασύμφορου της καλλιέργειας με διαμορφωμένες χαμηλές τιμές σ
Σε αντιστάθμισμα οι αμπελοκαλλιεργητές αμείβονται σχετικά καλύτερα για την παραγωγή αποξηρα
Η υγιεινή κατάσταση των οινοστάφυλων είναι καλή και ο σακχαρικός τίτλος ικανοποιητικός.
Η βασική ποικιλία της περιοχής ο Ροδίτης παρουσιάζει αυξητικές τάσεις ως προς την τιμή και πληρώ
ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Σημαντικό πρόβλημα στη φετινή σταφυλική παραγωγή δημιούργησαν οι συνεχείς βροχοπτώσεις ιδια
Γενικά στην περιοχή η ωρίμαση των σταφυλιών σε σύγκριση με την περσινή χρονιά είναι τουλάχιστ
Οι τιμές των ποικιλιών κινούνται με ανοδικές τάσεις της τάξης του 20-30%.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Σημαντικά μειωμένη παρουσιάζεται η παραγωγή οινοστάφυλων σε ολόκληρο το νομό εξ’ αιτίας της μ
Γενικά η κατάσταση του νομού ως προς τον όγκο παραγωγής κρίνεται άκρως προβληματική αφού ο
Οι τιμές που εξαγγέλθηκαν ήταν αρκετά αυξημένες για την σουλτανίνα, ενώ οι ίδιες περίπου τιμές μ
ΠΕΖΑ

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μαϊου είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη εξάπλωση του περονόσ
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Επίσης ως συνέπεια της παραπάνω προσβολής ήταν και ο χαμηλός σακχαρικός τίτλος σε σχέση με
Οι τιμές κινήθηκαν με ανοδικές τάσεις σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια.
ΑΡΧΑΝΕΣ

Η περιοχή δεν εξαιρέθηκε από την προσβολή από τον περονόσπορο, όπως άλλωστε και ο υπόλοιπος
Ως προς τον όγκο παραγωγής η μείωση ανέρχεται σε ποσοστό ανώτερο του 50% με αναλογική μείω
Οι θερμοκρασίες και το ξηροθερμικό περιβάλλον βοήθησε τα σταφύλια που δεν προσβλήθηκαν από π
Οι τιμές καθορίστηκαν σε ανεκτά επίπεδα στα 0,30 € για την Βηλάνα, τα 0,35 € για τα Κοτσιφάλια –
Οι τιμές αυτές απέτρεψαν το εμπόριο της Κρήτης να προμηθευτεί σταφύλια από την περιοχή και στ
ΣΗΤΕΙΑ

Η καταστροφή από την επέλαση του περονόσπορου, στις αμπελουργικές περιοχές του Ν. Λασιθίου
Το συνεταιριστικό οινοποιείο που παραλαμβάνει τον συντριπτικό όγκο της παραγωγής, δεν παρέλαβ
Οι λιγοστές ποσότητες ξενικών ποικιλιών, (Syrah, Cabernet) που διεσώθησαν οινοποιήθηκαν για τις
Δυστυχώς αναμένεται η φετινή λαίλαπα να επηρεάσει και τον όγκο παραγωγής και τον επόμενο χρό
ΧΑΝΙΑ

Από τον κανόνα της Κρήτης δεν εξαιρέθηκε ο νομός Χανίων, μικρός όγκος παραγωγής εξ’ αιτίας του
Οι τιμές παρουσίασαν ανοδικές τάσεις.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΛΗΜΝΟΣ

Η παραγωγή μειώθηκε φέτος κατά το ήμισυ σχεδόν, γεγονός που κατά κύριο λόγο οφείλεται στη γήρ
Ο τρυγητός του μοσχάτου Αλεξανδρείας ξεκίνησε τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου και συνεχίστ
Η προσβολή από περονόσπορο σε ορισμένες περιοχές του νησιού είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση τ
Η απουσία υψηλών θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνετέλεσε στη ομαλή ωρίμαση
Όσον αφορά την ποικιλία Λημνιό, διαπιστώνεται η καλή υγιεινή κατάσταση, και η έλλειψη μυκητολογ
Οι κλιματολογικές συνθήκες συνέβαλλαν στην ολοκληρωμένη ωρίμαση με πλούσιο για την ποικιλία χ
Η τιμή του Μοσχάτου Αλεξανδρείας παρουσιάζει σταθερότητα σε σχέση με την περσινή ενώ του Λη
ΣΑΜΟΣ

Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2011, συνέτειναν στο ν
Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού βοήθησαν στην κανονική ωρίμαση και την ανάπτυξη
Προβλήματα φυτοπροστασίας εμφανίστηκαν την άνοιξη, λόγω παρατεταμένων βροχοπτώσεων και α
Οι σακχαρικοί τίτλοι και οι οξύτητες είναι σε πολύ ικανοποιητικές τιμές και περιμένουμε τα κρασιά
Οι τιμές διακρίνονται από σταθερότητα.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Ο τρύγος στη Σαντορίνη άρχισε στις 12 Αυγούστου και τέλειωσε στις 7 Σεπτεμβρίου.
Η απόδοση των αμπελιών κατά μέσο όρο ήταν στα επίπεδα, των τελευταίων τριών ετών, σχετικά ικ
Οι βροχές του χειμώνα ήταν αρκετές, και την άνοιξη δεν εκδηλώθηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά φαιν
Τα αμπέλια άνθισαν και έδεσαν όψιμα και λόγω των βροχοπτώσεων η θρέψη των σταφυλιών υπήρξε
Το καλοκαίρι ήταν ιδιαίτερα δροσιστικό, δεν εκδηλώθηκαν καύσωνες και τα ευεργετικά μελτέμια πο
Οι μούστοι που βρίσκονται στο στάδιο της ζύμωσης, δείχνουν ότι και φέτος θα έχουμε πολύ καλό απ
Η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών προϊόντων παρέλαβε, το 60% της συνολικής παραγωγής σταφυλ
Οι τιμές σταφυλιών παρουσίασαν ελαφρά άνοδο.
ΠΑΡΟΣ

Μικρή εξαίρεση αποτελεί η Πάρος (μαζί με τη Ρόδο), από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους, αφού στο
Ο όγκος της παραγωγής παρουσιάζεται μειωμένος κατά 35% περίπου και τα αίτια της μείωσης απο
Ο αυτόρριζος αμπελώνας της Πάρου με βασικές ποικιλίες την Μονεμβασιά και την Μανδηλαριά, τις
ΡΟΔΟΣ

Η φετινή παραγωγή στο νησί ήταν μειωμένη σε ποσοστό 50% σε σχέση με την περσινή. Σε κάποιες
Ο σακχαρικός τίτλος των σταφυλιών ήταν γύρω στο 12,5 -13,5 Bme με χαμηλές οξύτητες για τα λευ
Οι τιμές που αποφασίστηκε να καταβληθούν στους αμπελουργούς ήταν ίδιες με τις περσινές που σε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Οι έντονες βροχοπτώσεις του Μαΐου- Ιουνίου καθυστέρησαν την ωρίμαση των σταφυλιών της Ρομπό
Όμως οι καιρικές συνθήκες του Ιουνίου που χαρακτηρίστηκαν από συνεχείς βροχοπτώσεις δημιούργη
Από τις επιπτώσεις της ασθένειας επηρεάστηκε και ο όγκος παραγωγής των υπόλοιπων οινοποιήσι
Στην συνέχεια όμως οι ευνοϊκές συνθήκες Αυγούστου - Σεπτεμβρίου απέτρεψαν την ανάπτυξη ασθεν
Τα πρώτα δείγματα από τις δεξαμενές που αποζυμώνουν κρίνονται εξαιρετικά με πλούσιο πρωτογε
Οι τιμές παρέμειναν σταθερές, κυμαίνονται σε 1€ /kg περίπου, αλλά πρέπει να συνεκτιμηθούν οι χαμ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Μειωμένος και όψιμος κατά 10 μέρες παρουσιάζεται ο όγκος παραγωγής και στο νησί της Ζακύνθου
Ο τρυγητός ολοκληρώνεται στις αρχές Οκτωβρίου και έδειξε ότι τα σταφύλια που συλλέχθηκαν σε ό
Οι τιμές κινούνται στα περσινά επίπεδα αντιστοιχισμένες με την ποιότητα των σταφυλιών (0,23 €,
ΛΕΥΚΑΔΑ
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Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στην εισκόμιση λευκών σταφυλιών ποικιλίας Βαρδέα, εξ’ αιτίας των ο
Αν και ο τρύγος της βασικής ποικιλίας Βερτζαμί δεν έχει ολοκληρωθεί, η παραγωγή της θα είναι δρα
Να τονισθεί ότι σε περιοχές όπως της Εγκλουβής, της Καρυάς και των Σφακιωτών, δεν θα γίνει τρύγ

Aν θέλετε να ενημερωθείτε για Δελτία Tρύγου προηγούμενων ετών επιλέξτε κάποιο από τα ακόλουθ

Δ. Tρύγου 2010

Δ. Tρύγου 2009

Δ. Tρύγου 2008

Δ. Tρύγου 2007

Δ. Tρύγου 2006

Δ. Tρύγου 2005

Δ. Tρύγου 2004

Δ. Tρύγου 2003
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