ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2011

Υψηλής ποιότητας και τιμής τα σταφύλια το 2011

Η εσοδεία 2011 έχει πολλά ενδιαφέροντα νέα να μας διηγηθεί.
Κλιματολογικά υπήρξε μία υπέροχη χρονιά αφού αρκετές βροχοπτώσεις τον χειμώνα και
την άνοιξη εφοδίασαν το έδαφος σε υδατικά αποθέματα ενώ το ήπιο χωρίς καύσωνες
καλοκαίρι, διατήρησε τα φρουτώδη και δροσερά χαρακτηριστικά των ραγών.
Η χρονιά ξεκίνησε με σχετική οψιμότητα η οποία διατηρήθηκε έως τον τρυγητό με
πλήρη ωρίμανση των φαινολικών συστατικών των ερυθρών ποικιλιών.
Η βροχερή όμως άνοιξη είχε ένα αποτέλεσμα που αιφνιδίασε τους αμπελουργούς σε
πολλές περιοχές της χώρας. Την εκτεταμένη προσβολή από περονόσπορο. Ο
περονόσπορος, συνηθισμένη ασθένεια της αμπέλου στη λοιπή Ευρώπη, σπάνια
εμφανίζεται στις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και δη σε νομούς όπως η Αττική
(ξηροθερμικό κλίμα), η Βοιωτία και πόσο μάλλον η Κρήτη.
Εφέτος όμως η πρώτη φάση ανάπτυξης της ασθένειας έτυχε πολύ ευνοϊκών καιρικών
συνθηκών και δύσκολα αντιμετωπίζεται κυρίως από τους αμπελουργούς που με το μικρό
κλήρο των 3 – 4 στρεμμάτων δεν παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις καιρικές
συνθήκες.
Το αποτέλεσμα έφερε κυρίως μεγάλη ποσοτική μείωση στις περιοχές που αναφέραμε,
που είναι όμως πολύ μεγάλες αμπελουργικές περιοχές με αποτέλεσμα η τιμή των λοιπών
σταφυλιών και περιοχών να ανέβει κατακόρυφα, ιδίως των σταφυλιών που
χρησιμοποιούνται για τα καθημερινά ελληνικά κρασιά (τα λευκά) τα οποία δύσκολα θα
μπορέσουν να κρατηθούν στο ράφι στις περσινές τιμές τους.
Η μειωμένη παραγωγή (-30% της περσυνής συνολικά) οδήγησε σε αύξηση έως 80%
στις τιμές του σταφυλιού )σε Αχαΐα , Κρήτη, Αττική, Βοιωτία, Εύβοια).
Αναλυτικότερα από τις διάφορες αμπελουργικές ζώνες καταγράφονται τα ακόλουθα:
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΜΑΡΩΝΕΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Η άνοιξη είχε πλούσιες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Το κλίμα ήταν
δροσερό ως τις αρχές του καλοκαιριού.
Το καλοκαίρι είχε τις κανονικές θερμοκρασίες με αποτέλεσμα τα λευκά σταφύλια να
διατηρήσουν την οξύτητα σε σχετικά υψηλά επίπεδα και το ερυθρό Μαυρούδι να είναι
πλούσιο σε χρώμα και τανίνες.
ΞΑΝΘΗ, ΘΡΑΚΗ
Η χρονιά στους λόφους των Αβδήρων από άποψη παραγωγής μπορεί να χαρακτηριστεί
πολύ καλή. Η ποιότητα των σταφυλιών ήταν ιδανική δίνοντας οίνους με σωστά και
ισορροπημένα φαινολικά χαρακτηριστικά. Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανάπτυξης
ασθενειών.
Οι στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα από τα 600κιλά/στέμμα
έως 1000 ανάλογα με την ποικιλία.
ΔΡΑΜΑ
Όψιμη ήταν η χρονιά στη Δράμα κυρίως στις λευκές ποικιλίες αλλά και στο Merlot. Ο
περονόσπορος δεν έκανε καθόλου την εμφάνισή του στην περιοχή. Το κλίμα ήταν
ζεστό από το τέλος Αυγούστου και όλο τον Σεπτέμβριο. Αναμένεται μία πολύ καλή
χρονιά με πλούσια αρώματα αλλά και υψηλότερες οξύτητες από ότι οι περσινές στα
κρασιά.
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Η αρχή της καλοκαιρινής περιόδου ήταν υγρή και με χαμηλότερες θερμοκρασίες από το
2010 με αποτέλεσμα ο τρύγος να αρχίσει 15 ημέρες αργότερα.
Οι παραπάνω συνθήκες επέτρεψαν στα συγκομισθέντα σταφύλια να έχουν μία αργή
ωρίμανση. Η φυσική οξύτητα των σταφυλιών διατηρήθηκε ως τον τρύγο σαν
αποτέλεσμα του ήπιου καλοκαιριού. Για τις ερυθρές ποικιλίες υπήρξε άριστη φαινολική
ωριμότητα.
ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Είναι μια χρονιά όπου σαφέστατα υπάρχει τουλάχιστον μείωση κατά 15% στο δυναμικό
παραγωγής στην ζώνη Αμυνταίου σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
Η βλαστική περίοδος άρχισε με ελαφρά μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τον μέσο όρο,
αλλά συνεχίστηκε από τα μέσα Απριλίου μέχρι τα μέσα Ιουνίου με χαμηλές
θερμοκρασίες και κυρίως με πολλές βροχές. Αυτό είχε σαν συνέπεια η ανθοφορία και η
καρπόδεση να παρουσιάσουν καθυστέρηση που ξεπερνούσε τις 10 μέρες.
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Όλα τα κρασιά είναι σε φάση αποζύμωσης, όπου αυτό που παρατηρείται είναι ότι
σχεδόν όλες οι ζυμώσεις εμφανίζουν μία επιβράδυνση σε σχέση με άλλες σοδειές, αλλά
τα πρώτα οργανοληπτικά στοιχεία σε συνδυασμό με τα αναλυτικά δεδομένα μας
προκαταβάλλουν για μία εξαιρετικά μεγάλη σοδειά που μπορεί να συγκριθεί με το 2007.

ΝΑΟΥΣΑ
Η ζώνη του Ξινόμαυρου έχει γύρω στα 4000 στρ και περιλαμβάνει αμπελώνες που
ξεκινούν από τα 100 μέτρα υψόμετρο και φθάνουν τα 350 μ., ενώ γύρω στα 800-1000
στρ καταλαμβάνουν οι υπόλοιπες ποικιλίες (Merlot, Syrah).
Η παραγωγή είναι στα περσινά επίπεδα.
Η ποιότητα των πρώιμων ποικιλιών είναι εξαιρετική, μοιάζει η καλύτερη της τελευταίας
τριετίας. Όσον αφορά το Ξινόμαυρο παρόλο τον όψιμο τρύγο φαίνεται ότι είναι πολύ
καλή, σαφώς καλύτερη από την περσινή χρονιά.

ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Κατά την περίοδο της ωρίμανσης των σταφυλιών είχαμε πολύ καλές καιρικές συνθήκες
χωρίς καθόλου βροχοπτώσεις.
Από υγιεινής άποψης τα σταφύλια ήταν άψογα. Στις λευκές ποικιλίες δεν είχαμε
σημαντικές διαφορές σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά ενώ αντίθετα στις ερυθρές ποικιλίες και ειδικά στο Ξινόμαυρο και στη
Νεγκόσκα είχαμε πολύ καλή φαινολική ωρίμανση με υψηλή περιεκτικότητα σακχάρων
και αυτό μας οδηγεί να προβλέψουμε ότι είναι μια μεγάλη χρονιά για την Γουμένισσα.

ΠΑΓΓΑΙΟ
Η χρονιά του 2011 μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων
ετών.
Η ωρίμανση των σταφυλιών ξεκίνησε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, με κανονικές
θερμοκρασίες, πολύ καλή ηλιοφάνεια και χωρίς βροχοπτώσεις. Οι παραπάνω συνθήκες
οδήγησαν στη δημιουργία σταφυλιών με πολύ καλή ωριμότητα ιδιαίτερα αρωματικά και
με εξαιρετική οξύτητα.
Οι λευκοί οίνοι που έχουν ολοκληρώσει την αλκοολική ζύμωση είναι ιδιαίτερα
αρωματικοί με εξαιρετική ισορροπία αλκοόλης-οξύτητας.
Οι ερυθροί οίνοι που θα παραχθούν αναμένεται να είναι αρωματικοί, φρουτώδεις, με
έντονο χρώμα και υψηλή παρουσία φαινολικών συστατικών, που θα τους χαρίσει
μεγάλη δυνατότητα παλαίωσης.
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ΟΣΣΑ, ΠΛΑΓΙΕΣ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Η υγεία των σταφυλιών μέχρι στιγμής είναι άριστη και πολύ καλύτερη από την περσινή
χρονιά. Ποσοτικά σχεδόν σταθεροποιήθηκε στα 850 – 950 κιλά ανά στρέμμα.

ΕΠΑΝΟΜΗ
Η φετινή χρονιά φαίνεται να είναι μία πολλά υποσχόμενη χρονιά. Ο ήπιος χειμώνας, η
υγρή άνοιξη και το σχετικά δροσερό καλοκαίρι είχαν σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει η
βλάστηση και η ανθοφορία κατά 7 – 8 ημέρες. Με τις κατάλληλες επεμβάσεις, προέκυψε
οψίμηση 3 – 4 ημερών σε σχέση με πέρυσι.
Γενικά ο φετινός τρύγος παρουσίασε οψίμηση και κύλησε ομαλά χωρίς προβλήματα.
Ποσοτικά η παραγωγή μειώθηκε κατά 10% σε σχέση με την περσυνή χρονιά αλλά
εκτιμάται ως μία εξαιρετικά ποιοτική χρονιά.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΡΑΨΑΝΗ
Αρκετές βροχές, μέτριες θερμοκρασίες με δροσερή άνοιξη. Απουσία καύσωνα το
καλοκαίρι. Η ωρίμανση των σταφυλιών ήταν πλήρης με μικρότερη οψιμότητα σε σχέση
με το 2010. Τα σταφύλια δεν παρουσίασαν πρόβλημα ασθενειών και ήταν πλούσια σε
σάκχαρα.

ΚΡΑΝΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ
Το 2011 φαίνεται πως είναι μια εξαιρετική χρονιά. Οι εντονότερες σε σχέση με τον μέσο
όρο βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του Απριλίου και του Μαΐου σε συνάρτηση με τον
αρκετά ψυχρό και υγρό χειμώνα καθυστέρησαν για περίπου δύο εβδομάδες την εξέλιξη
του βλαστικού κύκλου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΕΤΣΟΒΟ
Το 2011 είχαμε αρκετά χιόνια και κρύο τον χειμώνα έως και τα τέλη Απριλίου ενώ και οι
θερμοκρασίες αυτή την περίοδο ήταν χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο κάποιες βροχές έκαναν την εμφάνιση τους ενώ υπήρξε και μια μικρή πτώση
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της θερμοκρασίας. Το 2011 είχαμε μία πτώση της παραγωγής της τάξης του 15% . H
πτώση οφείλεται κυρίως στην καλοκαιρινή ξηρασία.
Τα λευκά κρασιά έχουν αποζυμώσει και μας δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα αρωματικά με
πολύ καλές οξύτητες. Έχουν γεμάτο στόμα και πολύ καλή επίγευση.
Τα πρώτα ερυθρά σταφύλια που έχουν τρυγηθεί, δείχνουν να είναι σκουρόχρωμα με
καλό φαινολικό δυναμικό. Είναι φρουτώδη με αρκετά ψηλές οξύτητες και αρκετά καλό
δυναμικό παλαίωσης

ΖΙΤΣΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ο φετινός τρύγος έγινε με καθυστέρηση 8-10 ημερών σε σχέση με προηγούμενες
χρονιές.
Στα διάφορα στάδια της άνθησης, καρπόδεσης και γυαλίσματος παρουσιάστηκαν έντονα
φαινόμενα περονόσπορου κάτι που είχε ως συνέπεια την προσβολή του φυλλώματος και
των μούρων και στη συνέχεια μικρών τσαμπιών.
Οι απώλειες σε παραγωγή ήταν σημαντικές μέχρι και ποσοστού 40%.
Τα σταφύλια που έμειναν είχαν καλή ωρίμανση λόγω και της παρατεταμένης
ηλιοφάνειας και υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή του τρύγου.
Η ποιότητα των νέων κρασιών 2011 θα είναι εξαιρετική πλούσια σε σώμα και αρωματικό
δυναμικό.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΚΡΙΔΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Καλλιεργήσιμη έκταση 3000 στρέμματα. Όψιμη κατά 15 μέρες η φετινή χρονιά, καθώς
τον ήπιο χειμώνα διαδέχτηκε μια ιδιαίτερα δροσερή άνοιξη με αρκετές βροχοπτώσεις
(ειδικά προς το τέλος της) και στη συνέχεια το καλοκαίρι ήταν δροσερό.
Τα σταφύλια ήταν υγιή και καλής ποιότητας, με πολύ καλές οξύτητες και πλούσιο
αρωματικό δυναμικό για τις λευκές ποικιλίες (και ειδικά οι Chardonnay και Sauvignon
Blanc), ενώ οι ερυθρές έχουν φαινολικό πλούτο και ικανοποιητική ικανότητα παλαίωσης.
Τέλος, οι στρεμματικές αποδόσεις κυμάνθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.
ΑΤΤΙΚΗ – ΒΟΙΩΤΙΑ – ΕΥΒΟΙΑ
Η μεγάλη αυτή αμπελουργική περιοχή επλήγη κατ’ εξοχήν από τον περονόσπορο.
Παρότι δεν υπήρξαν ποιοτικά προβλήματα στο συλλεγόμενο σταφύλι, οι ποσότητες
υπήρξαν εξαιρετικά μειωμένες. Έτσι, ενώ σε περσινή ποσότητα 35.000 tn σταφύλι
εφέτος αντιστοιχούν 13.000 tn.
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Αποτέλεσμα, πολλά οινοποιεία να είναι ελλειμματικά ενώ σε τιμές σταφυλιού ανέβηκαν
υψηλά.
Όσον αφορά τα μικρότερα κτήματα –οινοποιεία των περιοχών αυτών, φέτος η
παραγωγή ήταν πιο λίγη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές ωστόσο όμως αυτό
ήταν υπέρ της ποιότητας . Τα κρασιά έχουν πολύ καλούς αλκοολικούς βαθμούς με καλές
οξύτητες είναι πληθωρικά έχουν σώμα και μακριά επίγευση. Γενικά το 2011 μπορεί να
θεωρηθεί ως μια πολύ καλή χρονιά για την παραγωγή καλών ποιοτικών κρασιών.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΝΕΜΕΑ
Ήσυχος τρύγος εφέτος στη Νεμέα. Παρόλο που η υγρή Άνοιξη μείωσε την παραγωγή
κατά 25% (στον κάμπο έως -40%) μέσω του περονόσπορου, οι τιμές δεν ανέβηκαν
αφού η ζήτηση είχε μεταφερθεί στα λευκά σταφύλια. Οι καιρικές συνθήκες του τρύγου
επέτρεψαν στους οινοποιούς της περιοχής να περιμένουν υπομονετικά την πλήρη
φαινολική ωρίμανση των σταφυλιών ενώ οι πιο βιαστικοί θα έχουν τις υψηλότερες
οξύτητες ως γνώρισμα.
Αρωματικά και χρωματικά η εσοδεία κρίνεται πολύ ικανοποιητική.

ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ
Τα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά για το Μοσχοφίλερο λόγω των καλών
κλιματικών συνθηκών τους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι τον τρύγο. Απώλεια θα
υπάρξει και στην παραγωγή της Μαντινείας λόγω περονόσπορου. Οι υψηλές οξύτητες
χαρακτηρίζουν την φετινή χρονιά και στηρίζουν το έντονο άρωμα και την αντοχή στο
χρόνο των παραγόμενων κρασιών. Οι τιμές λίγο ανεβασμένες ή σταθερές σε σχέση με
πέρσι.
ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ο αμπελώνας αποτελείται από εννέα χιλιάδες στρέμματα εκ των οποίων οι οκτώ χιλιάδες
έχουν Ροδίτη, και χίλια στρέμματα έχουν διεθνείς και άλλες γηγενείς ποικιλίες.
Αρκετές βροχοπτώσεις. Όψιμη άνθιση των φυτών. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην
ωρίμανση και στον τρυγητό (ήπιο καλοκαίρι χωρίς καύσωνες και λίγες θετικές βροχές.)
Ποιοτικά η χρονιά είναι εξαιρετική. Ο βροχερός χειμώνας και το ήπιο καλοκαίρι
οδήγησαν σε εύρωστα φυτά με ωραίες υψηλές οξύτητες με πλούσια αρωματικά
χαρακτηριστικά και φρουτώδη αρώματα. Σπουδαία κρίνεται η φαινολική ωριμότητα των
ερυθρών. Γενικά αναμένεται μία πολύ καλή χρονιά.
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ΠΑΤΡΑ
Η εκτεταμένη αμπελουργική ζώνη της Πάτρας (Δυτ. Αχαΐα) ανέλαβε να δώσει τη λύση
στην αυξημένη ζήτηση σταφυλιού αλλά και εδώ οι ποσότητες ήταν αρκετά μειωμένες σε
σχέση με πέρσι και οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν.
Όπως παντού, έτσι κι εδώ η ζήτηση αυξήθηκε και από τους νόμιμους και παράνομους
παραγωγούς τσίπουρου που ήταν διψασμένοι για πρώτη ύλη.
Ο τρυγητός των Μοσχάτων αλλά και της Μαυροδάφνης που ξεκίνησε σχεδόν μία
εβδομάδα αργότερα από πέρσι, αναμένεται να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα αφού οι
σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά και η απουσία βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, συμβάλλουν στο να αποκτήσουν τα φημισμένα γλυκά κρασιά των ζωνών
αυτών πλούσια αρώματα αλλά και ισορροπημένες οξύτητες.

ΗΛΕΙΑ
Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χρόνου χαρακτηρίσθηκαν αφ’ ενός από έναν
ήπιο χειμώνα με σημαντικό όγκο βροχοπτώσεων, κανονικά κατανεμημένων κατά την
περίοδο Οκτωβρίου-Μαΐου.
Οι θερμοκρασίες κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο ήταν χαμηλότερες από τις
κανονικές για την εποχή. Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη οι θερμοκρασίες ανέβηκαν και
υπήρξαν σταθερά υψηλές αλλά όχι υπερβολικές . Γενικά οι καιρικές συνθήκες κατά τη
διάρκεια του χρόνου μπορούν να θεωρηθούν έως σχεδόν εξαιρετικές.
Η παραγωγή για το 2011 αναμένεται ελαφρά μειωμένη κατά 10-20% και σε περιοχές
που υπέστησαν ζημιές από περονόσπορο ή χαλαζόπτωση μειωμένη έως 30%.
Η ποιότητα των σταφυλιών υπήρξε πάρα πολύ καλή.
Σε σχέση με το 2010 η ποιότητα εκτιμάται ότι είναι καλύτερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΑΜΟΣ
Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι 2011
συνέτειναν στο να οψιμίσει η χρονιά κατά 10 -15 ημέρες.
Οι φυσιολογικές θερμοκρασίες του καλοκαιριού βοήθησαν στην κανονική ωρίμανση και
την ανάπτυξη αρωματικών χαρακτήρων.
Προβλήματα φυτοπροστασίας εμφανίστηκαν την άνοιξη, λόγω παρατεταμένων
βροχοπτώσεων και αφορούσαν κυρίως προσβολές περονόσπορου, χωρίς ωστόσο να
δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα στο συνολικό όγκο παραγωγής, ο οποίος
κυμάνθηκε στα περσινά επίπεδα.
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Περιμένουμε τα
χαρακτηριστικά.

κρασιά

της

εσοδείας

να

έχουν

πολύ

καλά

οργανοληπτικά

ΡΟΔΟΣ
Μειωμένη σχεδόν στο μισό αναμένεται να είναι η φετινή σοδειά σε σχέση με πέρσι λόγω
περονόσπορου στην Ρόδο. Η ποιότητα των σταφυλιών, επηρεάστηκε αρκετά από τις
κλιματολογικές συνθήκες αφού υπήρξαν πολλές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του
χειμώνα και ο ζεστός καιρός ξεκίνησε σχετικά νωρίς, από τα μέσα Μαΐου.

ΠΑΡΟΣ
Παραδοσιακά φυτεμένα και καλλιεργημένα αμπέλια στην Πάρο με παραγωγή που
κυμαίνεται από 600 – 800 κιλά το στρέμμα. Ο Τρύγος ξεκίνησε στις 25 Αυγούστου και
τελείωσε στις 20 Σεπτεμβρίου χωρίς προβλήματα. Η παραγωγή των αμπελώνων ήταν
μειωμένη κατά 30% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενώ η ποιότητα των
σταφυλιών ήταν εξαιρετική και έδωσε κρασιά με υψηλούς αλκοολικούς τίτλους σε
λευκές και ερυθρές ποικιλίες καθώς και υψηλές οξύτητες και πλούσιο άρωμα για τα
λευκά.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
Ομαλή η φετινή καλλιεργητική περίοδος. Ήπιος χειμώνας με υψηλές θερμοκρασίες για
την εποχή και μεγάλη ηλιοφάνεια η οποία συνοδεύτηκε από πολύ συχνές βροχοπτώσεις
κυρίως στο διάστημα Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν
παρουσιάστηκε καύσωνας.
Τα φετινά σταφύλια ωρίμασαν φυσιολογικά παραμένοντας γεμάτα ζωντάνια και υγεία
μέχρι την εποχή της συγκομιδής.
Τα φετινά κρασιά είναι έντονα αρωματικά και παρουσιάζουν κυρίως αρώματα
λουλουδιών, λίγων φρούτων, όπως αχλάδι και φυσικά εσπεριδοειδών, έχουν υψηλό
αλκοολικό βαθμό και είναι γεμάτα νεύρο και μεταλλικότητα. Οι οξύτητες των φετινών
κρασιών κυμαίνονται ανάλογα πάντα με το βαθμό ωριμότητας τους από 5,8- 6,2 gr/lt
εκφρασμένη σε τρυγικό οξύ και με pH γύρω στα 3-3,3. Το σώμα τους από τώρα
εμφανίζεται πλούσιο και γεμάτο.
ΚΡΗΤΗ
Κατά την διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου σημειωθήκαν αρκετές βροχοπτώσεις.
Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η διαρκής εναλλαγή βροχής-ζέστης με αποτέλεσμα την
εμφάνιση περονοσπόρου.
Έτσι, η μείωση της παραγωγής ήταν μεγάλη, περίπου 60%! Αναλυτικότερα, από τους
18.000 tn σουλτανίνα πέρσι, η φετινή παραγωγή ήταν 9.000 tn.
Υποβαθμισμένη σε σχέση με το 2010, λόγω προσβολών περονόσπορου και ευδεμίδας.
Σε περιπτώσεις όπου η φυτοπροστασία ήταν αναγκαία, το αρωματικό δυναμικό ήταν
υψηλό για τα λευκά και η φαινολικη ωρίμανση για τα κόκκινα ικανοποιητική.
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Οι τιμές των σταφυλιών ήταν υψηλότερες σε σχέση με το 2010, έως πολύ υψηλότερες
για τις διαδεδομένες ποικιλίες (σουλτανίνα και βηλάνα)
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