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ΑΜΥΝΤΑΙΟ  
 
Η εσοδεία του 2004 αναμένεται να είναι πιο όψιμη σε σχέση με τις χρονιές 
του 1999 – 2000- -2001 και 2003, αλλά σαφώς πιο πρώιμη από τη χρονιά 
του 2002. Οι συχνές και έντονες βροχοπτώσεις που ξεκίνησαν κατά την 
διάρκεια της άνοιξης (Μάρτιος-Απρίλιος) ευνόησαν την ανάπτυξη 
περονόσπορου.  
Οι έντονες χαλαζοπτώσεις κατά τον μήνα Μάιο ευνόησαν την ανάπτυξη 
μυκητολογικών ασθενειών, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αρκετά 
αποτελεσματικά με συστηματικές  καλλιεργητικές φροντίδες (ξεφυλλίσματα, 
ψεκασμοί κλπ.). 
Η όλη κατάσταση συνέβαλε στην μείωση της φετινής παραγωγής, αλλά χωρίς 
ιδιαίτερα προβλήματα στην ποιοτική κατάσταση των σταφυλιών.  
Τα φετινά μπωμέ και οι ολικές οξύτητες εκφρασμένες σε τρυγικό οξύ 
αναμένεται να κυμανθούν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. 
  Τα παραπάνω στοιχεία μας προδιαθέτουν για μια τυπική χρονιά στην οποία 
θα έχουμε καλή ωρίμαση στις λευκές ποικιλίες σε συνδυασμό με φρουτώδη 
αρώματα και καλές οξύτητες, καθώς και καλή φαινολική ωρίμανση στις 
ερυθρές ποικιλίες.  
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
 
ΝΑΟΥΣΑ 
 
Στην ζώνη ΟΠΑΠ της Νάουσας όλοι οι συντελεστές προμηνύουν ότι 
οδηγούμαστε σε μια καλή, για το Ξινόμαυρο χρονιά. Οι πολύ καλές 
κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο αυτή, καθιστούν την 
εξέλιξη της τεχνολογικής και φαινολογικής ωρίμασης των σταφυλιών ομαλή. 
Ωστόσο, παρατηρείται μια μικρή οψιμότητα της παραγωγής, ενώ κάποιες 
περιορισμένης έκτασης προσβολές περονοσπόρου δεν φαίνεται να 
δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
 
Ο αμπελώνας της περιοχής Τυρνάβου μετά το πλήγμα που δέχτηκε από τον 
παγετό του 2001 ανακάμπτει. Τα κορμοτομημένα αμπέλια, συνέπεια του 
παγετού και μετά τις μηδενικές ή μειωμένες από πλευράς παραγωγής 
χρονιές, φέτος, με τη συμβολή των κατάλληλων καλλιεργητικών τεχνικών, 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο από πλευράς παραγωγής.  
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν οδήγησαν σε σχετική οψιμότητα, η 
ωρίμαση αναμένεται κάποιες ημέρες αργότερα σε σχέση με πέρυσι ο αριθμός 
των οποίων θα εξαρτηθεί και από τις καιρικές συνθήκες του επόμενου 
δεκαπενθημέρου μιας και ο τρύγος στις βασικές ποικιλίες ξεκινά στα μέσα 
Σεπτέμβρη.  
Το δροσερό καλοκαίρι συμβάλλει σε μια ισόρροπη ωρίμαση αφού αναμένονται 
υψηλότερες οξύτητες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές πράγμα που 
αποτελεί ζητούμενο στην περιοχή.  
Τα σταφύλια όλων των ποικιλιών δεν είναι προσβεβλημένα από ασθένειες, η 
υγιεινή τους κατάσταση κρίνεται απολύτως ικανοποιητική.  
Η ασθένεια του περονόσπορου που ευνοήθηκε από τις καιρικές συνθήκες και 
έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας στην δική μας περιοχή 
αντιμετωπίσθηκε αποτελεσματικά.  
Σε γενικές γραμμές πρόκειται για χρονιά που θα δώσει καλής ποιότητας 
οίνους και ειδικά οίνους που καταναλώνονται νέοι.  
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Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 
 
Αναμένεται μικρότερη παραγωγή σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά που 
χαρακτηρίστηκε σαν χρονιά υπερπαραγωγής.   
Μικρό μέρος της παραγωγής προσβλήθηκε από περονόσπορο, ενώ υπήρξε 
και περιορισμένη προσβολή συγκεκριμένων περιοχών από χαλάζι, περιοχές 
για τις οποίες δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση της εξέλιξης ωρίμασης.  
Συνολικά η σταφυλική παραγωγή είναι καλύτερη από την περυσινή, αφού τα 
σάκχαρα και η οξύτητα είναι αυξημένες. 
Τα αποθέματα αποτελούν ένα βασικό πρόβλημα για την χρονιά αυτή, ενώ οι 
τιμές θα διατηρηθούν στα περσινά επίπεδα.  
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 
Στην αρχή της βλάστησης υπήρξαν λίγες βροχές που προκάλεσαν μικρή 
προσβολή από περονόσπορο. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε πολύ γρήγορα κατά 
την διάρκεια του καλοκαιριού, το οποίο δεν ήταν ιδιαίτερα θερμό. 
Ακολούθησαν αραιές βροχοπτώσεις οι οποίες δεν επηρέασαν δυσμενώς την 
βλάστηση και τον καρπό και μέχρι στιγμής η ωρίμανση βαίνει καλώς χωρίς 
προβλήματα ασθενειών. Υπολογίζεται ο τρύγος να αρχίσει το πρώτο 10μερο 
του Οκτωβρίου. 
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ και  ΕΥΒΟΙΑΣ  

 
ΓΙΑΛΤΡΑ  
 
Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν δυσμενώς την φετινή παραγωγή 
(βροχοπτώσεις – ξηρασία) 
Η ωρίμαση των σταφυλιών δεν είναι ικανοποιητική γι’ αυτό και προβλέπεται 
όψιμος τρύγος. 
Ο περονόσπορος της άνοιξης ίσως επηρεάσει την ποιότητα των σταφυλιών,  
και αν ο Σεπτέμβριος παρουσιάσει βροχοπτώσεις ίσως να έχουμε 
επανεμφάνιση της ασθένειας.  
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ΘΗΒΑ 
 
Στην Βοιωτία και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας οι φετινές 
καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για την αμπελοκαλλιέργεια . Οι χαμηλές 
θερμοκρασίες και οι συνεχείς βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα το μήνα Μάιο είχαν 
σαν αποτέλεσμα την προσβολή από περονόσπορο, ο οποίος κατέστρεψε 
εξολοκλήρου τον καρπό και όχι τα φύλλα των αμπελώνων. Αναμενόμενο 
αποτέλεσμα, η μειωμένη παραγωγή που σε ορισμένες περιοχές φτάνει και το 
60%, ενώ η συνολική μείωση στο νομό θα ανέλθει στο 40%.  
Η ανομβρία τους καλοκαιρινούς μήνες και οι κανονικές θερμοκρασίες (χωρίς 
μεγάλες διακυμάνσεις και παρατεταμένα φαινόμενα καύσωνα) αντιστάθμισαν  
τις άσχημες καιρικές συνθήκες της άνοιξης και επίσπευσαν την πορεία 
ωρίμανσης των σταφυλιών. 
Έτσι η ημερομηνία τρυγητού θα είναι ανάλογη της περσινής χρονιάς, ενώ η 
ποιότητα τόσο των λευκών όσο και των ερυθρών ποικιλιών αναμένεται να 
είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. 
 
ΚΟΡΩΠΙ  
 
Οι καιρικές συνθήκες μέχρι σήμερα φαίνεται να ευνοούν την σωστή ωρίμανση 
των σταφυλιών και επομένως τους χαρακτήρες των οίνων. ∆εν έχουν 
αναφερθεί μέχρι τώρα ζημίες από Ευδεμίδα – Βοτρύτη κ.λ.π. Η ωρίμανση σε 
ορισμένες περιοχές λόγω της ξηρασίας (κανονικής) επιβάλλει πρώιμο 
τρυγητό (εκτίμηση 10 Σεπτεμβρίου). 
Σακχαρικός τίτλος κυμαινόμενος ανά περιοχή από 11,5 στον κάμπο μέχρι και 
12,5 ανάλογα την εποχή τρυγητού. Η οξύτητα αναμένεται στα περσινά όρια.  
Μικρές προσβολές σε συγκεκριμένη περιοχή από περονόσπορο.  
Η ποιότητα της φετινής παραγωγής θα είναι η καλύτερη των τελευταίων 
ετών της περιοχής Κορωπίου. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
AXAIA 
 
Ροδίτης 
 
Στη ζώνη από την οποία παράγεται ο ΟΠΑΠ Πάτρας, η σταφυλική παραγωγή 
συλλέγεται από επιλεγμένες ημιορεινές κοινότητες.  
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Η παραγωγή στις περιοχές αυτές από ποσοτική άποψη δεν θα παρουσιάσει 
μεταβολή, ενώ από ποιοτική άποψη το φετινό ξηρό καλοκαίρι, συνέβαλλε στην 
κανονική ωρίμαση έστω και εάν ο τρύγος θα καθυστερήσει 10-15 ημέρες 
προκειμένου να συγκεντρωθούν τα αναγκαία σάκχαρα και να επιτευχθεί το 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα του αρωματικού πλούτου και του σώματος που 
διακρίνει το συγκεκριμένο κρασί.  
Από άποψη υγιεινής σταφυλιών δεν παρατηρήθηκε καμία αλλοίωση στον 
καρπό. 
 
Μοσχάτο Ρίου-Μοσχάτο Πατρών-Μαυροδάφνη  
 
Και στις ποικιλίες αυτές το ξηρό καλοκαίρι συνέβαλλε στην κανονική ωρίμαση 
αν και ο σχετικά χαμηλότερος μέσος όρος των θερμοκρασιών που 
αναπτύχθηκαν θα επιβραδύνει την έναρξη του τρύγου.  
Οι καλλιεργητικές τεχνικές και το μικροκλίμα σε συνδυασμό με την επιλογή 
των αμπελοτεμαχίων που καλλιεργούνται οι συγκεκριμένες ποικιλίες 
προδιαθέτουν για την παραγωγή κρασιών με πολύ καλούς έως άριστους 
οργανοληπτικούς χαρακτήρες.  
Η συγκέντρωση σακχάρου θα ανέλθει πάνω από 215 gr/lt στο αρχικό 
γλεύκος για την Μαυροδάφνη και πάνω από 225 gr/lt για τα Μοσχάτα, 
συγκεντρώσεις που είναι απαραίτητες για τους ιδιαίτερους χαρακτήρες των 
παραγόμενων οίνων.  
 
ΝΕΜΕΑ 
 
Η χρονιά προμηνύεται αρκετά καλή αφού η υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών 
εκτός των περιπτώσεων προσβολής από περονόσπορο είναι καλή. Η 
περιορισμένη χαλαζόπτωση, αλλά και ο περονόσπορος φαίνεται να δημιουργεί  
ποσοτικές διαφοροποιήσεις στην παραγωγή που αναμένεται να είναι ελαφρώς 
χαμηλότερη αν όχι ίδια με την περσινή.  
Η ωρίμανση των σταφυλιών παρουσιάζει μικρή καθυστέρηση, οι τελευταίες 
θερμές ημέρες έχουν όμως επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμασης.  
 
 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ  
 
Η έναρξη του βλαστικού κύκλου καθυστέρησε λόγω παγετού, χωρίς όμως να 
επηρεάσει αρνητικά τους αμπελώνες. Το καλοκαίρι ήταν γενικά θερμό, χωρίς 
υπερβολικούς καύσωνες.  
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Προβλήματα ασθενειών (περονόσπορος, ωίδιο, βοτρύτης) ελάχιστα επηρέα-
σαν την παραγωγή. Η τεχνολογική ωρίμαση των σταφυλιών εκτιμάται ότι θα 
καθυστερήσει κατά 10-15 μέρες σε σχέση με την περυσινή χρονιά, προς 
όφελος των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποικιλιών (άρωμα και δυναμικό 
παλαίωσης).  
Ιδιαίτερα οι φετινές παραγωγές για τις ποικιλίες Cabernet, Grenache Rouge, 
Carignan, Chardonnay, Ροδίτη, Φιλέρι φαίνεται ότι εκμεταλλεύονται άριστα τις 
κλιματολογικές συνθήκες και αναμένεται να δώσουν άριστους ποιοτικά οίνους. 
Αναμένουμε λευκούς οίνους ισορροπημένους και αρωματικούς και ερυθρούς 
πλούσιους, δυναμικούς και αρωματικά σύνθετους.  
 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΣΗΤΕΙΑ 
 
Στο αμπελουργικό διαμέρισμα της Κρήτης και ιδιαίτερα το Ηράκλειο, τη 
γενική εικόνα χαρακτηρίζει ο μεγάλος όγκος παραγωγής της σουλτανίνας, 
αλλά και των υπόλοιπων οινοποιήσιμων ποικιλιών (Βηλάνα, Κοτσιφάλι, 
Μαντηλάρι).  
Η φετινή υπερπαραγωγή ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη των 
σακχάρων που οφείλονται στην υπερφόρτωση των πρέμνων.  
Η γενική τάση των τιμών είναι πτωτική.  

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ  
 
Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε όλη την διάρκεια του 2003 
οδήγησαν σε αύξηση της παραγωγής. 
Όμως, η εξέλιξη της ωρίμασης των σταφυλιών εφέτος δεν ήταν κανονική 
εξαιτίας:  
1. της έλλειψης βροχόπτωσης από τον Ιανουάριο 
2. του διήμερου καύσωνα στις αρχές Ιουνίου 
3. της υπερπαραγωγής των πρέμνων  
Αποτέλεσμα ήταν η μεγάλη ανομοιομορφία ωρίμασης ακόμα και στο ίδιο 
πρέμνο.  
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Η κατάσταση των σταφυλιών, από πλευράς υγιεινής είναι άριστη. 
Η οξύτητα και ο σακχαρικός τίτλος του ΑΣΥΡΤΙΚΟΥ βρίσκεται σε κανονικά  
επίπεδα.  
 
ΠΑΡΟΣ   
 
Οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν θετικά την εξέλιξη της ωρίμασης των 
σταφυλιών.  
∆εν διαφοροποιήθηκαν οι καλλιεργητικές πρακτικές από τα προηγούμενα 
χρόνια.  
Η παραγωγή είναι αυξημένη από τα τελευταία χρόνια  
Προβλήματα ασθενειών σε μικρή έκταση. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει 
προσβολή από ωϊδιο και ευδεμίδα.  
 
 
ΡΟ∆ΟΣ 
 
Οι ομαλές κλιματολογικές συνθήκες της άνοιξης με τις αναγκαίες 
βροχοπτώσεις και το εξαιρετικά δροσερό καλοκαίρι επέφεραν ομαλή 
ωρίμανση που αναλόγως της ποικιλίας ξεπερνάει και τους 12,5 βαθμούς 
baume και εξαιρετική με την συστηματική φροντίδα των αμπελουργών 
ποιότητα σταφυλιών.  
Ο τρύγος ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου, όψιμα κατά περίπου 10 ημέρες, με 
προσκόμιση των ποικιλιών Μοσχάτο Trani και Αθήρι, από τις πρώιμες 
περιοχές της Ρόδου.  

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΛΗΜΝΟΣ 
 
Σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού από 
την εμφάνιση περονόσπορου, που τελικά επέδρασε στην μείωση του όγκου 
παραγωγής κατά 50%. 
Στις περιοχές όμως που δεν επλήγησαν, η χρονιά χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα 
καλή αφού παρατηρείται κανονική ωρίμαση δεδομένου ότι η μετατροπή των 
οξέων σε σάκχαρα ήταν ικανοποιητική ενώ συνέβαλαν ευεργετικά και οι 
αραιές βροχοπτώσεις στις αρχές Αυγούστου.  
Οι οινολόγοι αναμένουν τα γνωστά ποιοτικά αποτελέσματα από την 
οινοποίηση της βασικής ποικιλίας «Μοσχάτο Αλεξανδρείας» του νησιού.   
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ΣΑΜΟΣ 
 
Οι καιρικές συνθήκες ήταν ευνοϊκές για την φυσιολογική ωρίμαση των 
σταφυλιών. Ιδιαίτερα το δροσερό καλοκαίρι συνέτεινε στην ομαλή εξέλιξη της 
ωρίμασης και οι χαρακτήρες των οίνων αναμένονται εξαιρετικοί.  
Το ξηρικό της καλλιέργειας, η διαμόρφωση των αμπελώνων σε πεζούλες και 
οι μικρές ανά στρέμμα αποδόσεις συμβάλλουν τα μέγιστα στην ποιότητα και τα 
αρωματικά χαρακτηριστικά των κρασιών.  
Ο Σακχαρικός τίτλος αναμένεται στα 14 be η δε Οξύτητα στα 5,5. 
Ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας δεν εμφανίσθηκαν.   

 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
 
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 
 
Η εξέλιξη της ωρίμασης των σταφυλιών προχωρεί ομαλά και σε καλές έως 
άριστες συνθήκες. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση σε χρόνο ωρίμασης χωρίς 
αυτό ν’ αποτελεί αρνητικό στοιχείο. Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονται 
από απουσία καύσωνα αλλά και χαμηλή υγρασία.  
Αν οι συνθήκες αυτές συνεχιστούν ως τον τρυγητό αναμένεται οι πρώιμες 
ποικιλίες να δώσουν ισορροπημένη ποιότητα όσον αφορά τα σάκχαρα και την 
οξύτητα. 
 
Η παραγωγή στην περιοχή μας θα ήταν φέτος ιδιαίτερα υψηλή, όμως έχει 
μειωθεί και εξισορροπηθεί στα συνήθη επίπεδα λόγω πρώιμης προσβολής 
από περονόσπορο. Όψιμες ποικιλίες αλλά και απαιτητικές σε υγρασία δεν 
αναμένεται να δώσουν σταφύλια καλής ποιότητας ειδικά αν έχουν υψηλό 
φορτίο.  
Η κυπελοειδής διαμόρφωση των πρέμνων η μη γραμμική καλλιέργεια και η 
απουσία υγρασίας δεν βοηθούν την ωρίμαση.  
 
ΛΕΥΚΑ∆Α 
 
Η παραγωγή χαρακτηρίζεται ποιοτικά καλή. ∆εν αναφέρθηκαν από τους 
παραγωγούς ιδιαίτερα προβλήματα με ασθένειες. Ο τρύγος θα καθυστερήσει 
15 περίπου μέρες από το σύνηθες.  
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