∆ΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2009
Με διαφορετικά πρόσωπα παρουσιάζεται η εσοδεία 2009. Αποθέωση του οργανωµένου
αµπελουργού.
Τα γενικά κλιµατολογικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν την εσοδεία 2009 ήταν η
αρκούντως βροχερή χειµερινή περίοδος και το ήπιο καλοκαίρι χωρίς καύσωνες και µε
ισχυρά µελτέµια.
Εξαιρετικοί δηλαδή παράγοντες για την χώρα µας (ιδιαίτερα την νότια Ελλάδα) οι
οποίοι συνδυάστηκαν στην πορεία µε τα ακόλουθα δεδοµένα : α) την σχετική
οψιµότητα της ωρίµανσης, β) την κατά τόπους ποσοτική αύξηση 0-20% και γ) τις
βροχοπτώσεις του Σεπτεµβρίου οι οποίες οδήγησαν σ΄ έναν δύσκολο τρύγο σε πολλές
περιοχές ενώ αλλού µοίρασαν τα ποιοτικά αποτελέσµατα ανάλογα του χρόνου
τρυγητού.
΄Ετσι λοιπόν όπου δεν είχαµε έντονες βροχοπτώσεις στον τρύγο ή όπου οι αποδόσεις
των αµπελώνων ήσαν «µετρηµένες» τα αποτελέσµατα ήταν εξαιρετικά. Κυρίως για τα
λευκά ελληνικά κρασιά.
Η Σαντορίνη έφθασε στην κορυφή των τελευταίων χρόνων, το ίδιο και η Ρόδος, η
Πάρος, η ορεινή Αιγιάλεια, το Μέτσοβο, ενώ η Αταλάντη, η Ζίτσα, το Άγιο Όρος, η
Μαρώνεια,η ∆ράµα, η Σάµος έχουν ισοδύναµη ποιότητα µε το εξαιρετικό 2008.
Οι δυσκολίες ήταν περισσότερες στην Βόρειο Ελλάδα, στην Νότια για τις ερυθρές
ποικιλίες που τρυγήθηκαν µετά τις 15 Σεπτέµβρη.
Ιδιαίτερα η αµπελουργική ζώνη της Νεµέας επλήγη από πολλαπλό κύµα
βροχοπτώσεων µε αποτέλεσµα να τρυγηθεί µέρος µόνον της παραγωγής και
ειδικότερα τα αµπέλια εκείνα µε τις µικρότερες αποδόσεις και τις καλύτερες
στραγγίσεις εδαφών.
Αναλυτικότερα η εικόνα στις µεγάλες αµπελουργικές ζώνες είναι η ακόλουθη :

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : Ίσως η καλύτερη εσοδεία για τα νησιά του Αιγαίου που
συνήθως πλήττονται από την ξηρασία. Εφέτος οι βροχές ήσαν αρκετές ακόµα και την
Άνοιξη. ∆εν έδωσαν µεγαλύτερη παραγωγή αλλά έδωσαν καλό φύλλωµα στο αµπέλι
και καλές καταβολές για µεγαλύτερη σοδειά του χρόνου.
Με την βοήθεια των βοριάδων του καλοκαιριού τα σταφύλια ωρίµασαν µε αργό ρυθµό
και έτσι τα φετεινά λευκά κρασιά είναι εντυπωσιακά ως προς το άρωµά τους και µε
ωραίες οξύτητες που υπόσχονται και καλύτερη αντοχή στον χρόνο. Υπέροχη λοιπόν
χρονιά για τα λευκά κρασιά στη Σαντορίνη, Πάρο, Ρόδο, Λήµνο και Σάµο.
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Στην Σάµο εξαίρετοι βαθµοί και για τα γλυκά της κρασιά, ενώ επίσης τα κόκκινα
κρασιά όλων των νησιών αγγίζουν την ποιότητα του 2008.
Οι ποσότητες ήταν παντού παρόµοιες του 2008 δηλαδή µειωµένες έως κανονικές και
το ίδιο ισχύει γενικά για τις τιµές.

ΚΡΗΤΗ : Παρόµοια πολύ καλή είναι και η εικόνα της Κρήτης την οποία όµως τέµνει
κάθετα η ισχυρή βροχή της 11 Σεπτεµβρίου.
Οι έντονες βροχοπτώσεις που
συγκεντρώθηκαν σε µια περίοδο 2-3 ηµερών στα µέσα Σεπτέµβρη επηρέασαν την
υγιεινή κατάσταση των σταφυλιών και παρέτειναν την ωρίµανσή τους µε αποτέλεσµα
σε περιοχές µε εδάφη χαµηλής αποστράγγισης (πεδινά, εύφορα) να παρατηρηθούν
φαινόµενα προσβολής από βοτρύτη.
Έτσι λοιπόν τα φετεινά λευκά κρασιά της Μεγαλονήσου χαρακτηρίζονται από µεγάλη
αρωµατική πολυπλοκότητα και υψηλές οξύτητες καθώς επίσης και τα κόκκινα, πριν τις
βροχές, παρουσιάζουν χρωµατική ένταση, πλούσιο άρωµα και καλές οξύτητες.
Οι βροχές του Σεπτεµβρίου κατέστησαν αναγκαία την ποιοτική διαλογή και ως εκ
τούτου ο οινοποιός θα έχει τον κύριο λόγο για την ποιότητα των προϊόντων του.

ΝΕΜΕΑ :

Xρονιά για µεγάλα διδάγµατα η φετεινή της Νεµέας. Αµπελώνες µε
µεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις και µε µια αµπελουργία που βασίζεται σε
παρωχηµένες γνώσεις ή «µη γνώσεις» κατέρρευσαν στις βροχές του Σεπτέµβρη πολύ
περισσότερο που κανείς δεν είχε όρεξη να τρυγήσει προτιµώντας την «πρώιµη»
βεβαίωση αποζηµίωσης του ΕΛΓΑ !
Παρόλα αυτά αµπελώνες υψωµάτων, µε υψηλά φυλλικά τοιχώµατα και ξεφυλλισµένοι
στα µέσα Αυγούστου άντεξαν και έδωσαν έναν ποιοτικό καρπό που δεν θα έχει τα
αρώµατα του 2006 ή την φαινολική συµπύκνωση του 2007 αλλά θα είναι ένα κανονικό
ποιοτικό προϊόν.

MANTINEIA: Καλά πήγε η ζώνη της Μαντινείας. Οι συνεχείς βροχές του
φθινοπώρου (14, 17, 26 Σεπτέµβρη και 3,15-19 Οκτώβρη) έδωσαν µια ελλειπή
ωρίµανση από άποψη σακχάρων σε αµπέλια µε µεγαλύτερες στρεµµατικές αποδόσεις
αλλά το Μοσχοφίλερο απέδειξε για άλλη µια φορά την υψηλή ανθεκτικότητά του και
την άριστη προσαρµογή του στις συνθήκες του οροπεδίου.
Έτσι η πλειονότητα των σταφυλιών χαρακτηρίζεται από καλή φαινολική ωριµότητα,
καλή ισορροπία οξέων και θα δώσουν οίνους αρωµατικούς και τυπικούς της ζώνης
ΠΟΠ «Μαντινεία».
∆εδοµένης της ποσοτικής παραγωγής της φετεινής χρονιάς οι τιµές παρουσίασαν
αξιοσηµείωτη πτώση µετά την εκρηκτική άνοδο των ετών 2007 και 2008.

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ :

H αµπελουργική ζώνη της Αιγιάλειας επηρεάστηκε θετικά από τις
παραµέτρους της φετεινής χρονιάς και αναµένει την καλύτερη εσοδεία των τελευταίων
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χρόνων. Οι ποσότητες σε ελαφριά άνοδο (+5 % -10 %) και οι τιµές σε αντίστοιχη
πτώση.

ΠΑΤΡΑ :

Οι ευνοϊκές συνθήκες όλης της χρονιάς και έως τις 20/9 οδήγησαν σε
πολύ καλές ποιότητες τόσο στις ζώνες Ονοµασίας προέλευσης «Μαυροδάφνη
Πατρών», «Μοσχάτο Πατρών» και «Μοσχάτο Ρίου», όσο και στην ευρύτερη περιοχή
του Ροδίτη όπου η ενηµέρωση των παραγωγών για την αναγκαιότητα περιορισµού
των αρδεύσεων έπαιξε θετικό ρόλο µε αποτέλεσµα όλα τα στοιχεία να είναι καλύτερα
του 2008.
Μετά τις 20 Σεπτέµβρη είχαµε εµφάνιση ασθενειών µε ανάλογες επιπτώσεις στην
υγιεινή των σταφυλιών.

ATTIKH – ΒΟΙΩΤΙΑ:

Μειωµένες ποσότητες εφέτος στην Αττική (οι πυρκαγιές
έπαιξαν έναν µικρό ρόλο) και αυξηµένες στην Βοιωτία όπου ο τρύγος ήταν δύσκολος
µετά τα µέσα του Σεπτέµβρη.
∆εδοµένων όµως των πολύ καλών κλιµατολογικών συνθηκών όλης της χρονιάς η
ποιότητα των οίνων που παρήχθησαν κρίνεται από ικανοποιητική έως πολύ
ικανοποιητική.

ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΛΟΚΡΙ∆Α : Oι κλιµατολογικές συνθήκες όπως αναλύθηκαν, ήπιες
καθόλη την διάρκεια του έτους, έδωσαν ισοδύναµα αποτελέσµατα µε τα εξαιρετικά
του 2008. Οι κοσµοπολίτικες (Γαλλικές) ερυθρές ποικιλίες αποδείχθηκαν εξαιρετικά
ανθεκτικές στις βροχοπτώσεις του Σεπτεµβρίου.

ΡΑΨΑΝΗ : Παρόµοιες συνθήκες και στην Ραψάνη. ΄Οψιµη χρονιά, µε βροχερό
καιρό στην διάρκεια της ωρίµανσης αλλά χωρίς βροχές στον τρύγο, µε καλή φαινολική
ωριµότητα. Ποσοτικά ελαφρώς αυξηµένη παραγωγή και ποιοτικά εκτιµάται ως
αντίστοιχη του 2008.
ΖΙΤΣΑ : Αντίστοιχη εικόνα στην αµπελουργική Ζίτσα. Λίγες βροχοπτώσεις στην
διάρκεια της ωρίµανσης και του τρύγου χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα των
σταφυλιών. Ελαφρά αυξηµένη παραγωγή, σταφύλια υψηλής ποιότητας.

ΜΕΤΣΟΒΟ :

Σπουδαία και όψιµη χρονιά στο Μέτσοβο. Λευκά κρασιά, πολύ
αρωµατικά, καλές οξύτητες, πλούσιο σώµα και ερυθρά κρασιά µε µεγάλο δυναµικό
παλαίωσης.

ΝΑΟΥΣΑ : Ξεχωριστή έκφραση του κάθε ξεχωριστού terroir εφέτος στην Νάουσα
για την βασική της ποικιλία το Ξινόµαυρο. Από αµπελώνες ποιοτικών θέσεων που είχαν
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την κατάλληλη διαχείριση προέκυψαν οίνοι βαθύχρωµοι, µε µεγάλη συγκέντρωση
συστατικών. Καλά πήγαν και οι διεθνείς ποικιλίες Merlot και Syrah.
Τα ίδια ισχύουν και για την ζώνη της Γουµένισσας.

ΑΜΥΝΤΑΙΟ :

Ιδιαίτερη χρονιά και δύσκολη σοδειά στο Αµύνταιο. « Η σοδειά
2009 µπορεί να χαρακτηριστεί ως η αποθέωση του οργανωµένου αµπελουργού.
Υπ΄αυτόν τον όρο θα έχουµε λευκά και ροζέ κρασιά µε πλούσια αρωµατική ένταση και
καλό όγκο και ερυθρά που δηµιουργούν πολύ καλές προσδοκίες.

ΕΠΑΝΟΜΗ :

∆ύσκολος τρύγος και στην Επανοµή, µε αρκετές βροχοπτώσεις στην
περίοδο του τρυγητού, όπου χρειάστηκαν 2- 3 περάσµατα ανά αµπελώνα ώστε να
µαζεύονται υγιή τα ώριµα σταφύλια κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίστηκε
η εξαιρετική ποιότητα των κρασιών.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ :

Ιδανικές συνθήκες ωρίµανσης στο Άγιο ΄Ορος µε δροσερές
θερµοκρασίες και τρυγητό χωρίς βροχή οδηγούν σε ποιότητα αντίστοιχη του 2008.

∆ΡΑΜΑ : Οι ήπιες συνθήκες της χρονιάς και οι ικανές βροχοπτώσεις οδήγησαν σε
έντονα φρουτώδη λευκά κρασιά. Στα κόκκινα ευνοϊµένες οι πρώϊµες ποικιλίες (Merlot).

MAΡΩΝΕΙΑ :

Tέλος στην Μαρώνεια παρατηρήθηκε καλή φαινολική ωριµότητα
και ποιότητα αντίστοιχη του 2008.
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