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Η 
χρονιά ξεκίνησε με ένα χει-

μώνα «κανονικά» ψυχρό, με 

χιόνια και αρκετές βροχές 

στις περισσότερες περιοχές, 

κυρίως τον Ιανουάριο, ενώ 

όσο πλησίαζε η άνοιξη οι βροχές μειώνο-

νταν, τονίζει η δρ. Χαρούλα Σπινθηροπού-

λου, γεωπόνος, ειδικός αμπελουργίας και 

οινοποιός. Στην Κεντρική και Βόρεια χώρα 

η έκπτυξη καθυστέρησε μία εβδομάδα με 

δέκα μέρες και ήταν ανομοιόμορφη, ενώ 

σε άλλες περιοχές συνέβη στις συνήθεις η-

μερομηνίες. Οι όψιμοι παγετοί του Απριλί-

ου δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε 

κάποιες περιοχές όπως ο Τύρναβος, ενώ οι 

απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας τους 

δύο τελευταίους μήνες της άνοιξης, κυρί-

ως στη Βόρεια Ελλάδα, συνέβαλαν στην α-

νομοιόμορφη εμφάνιση της άνθησης και 

της καρπόδεσης, φαινόμενο αρκετά συχνό 

τα τελευταία χρόνια, που δυσκολεύει τον 

τρύγο επιβάλλοντας πολλαπλά περάσματα 

από το ίδιο αμπελοτόπι. Η ανθοφορία και 

η καρπόδεση καθυστέρησαν 7 με 10 μέρες 

στις περισσότερες περιοχές με εξαίρεση πε-

ριοχές της Κρήτης που τα δύο στάδια πρωί-

μισαν λίγες μέρες σε σχέση με πέρσι. 

Χαλάζι έπληξε την Κεφαλονιά το Μάιο, ε-

νώ ο Ιούνιος επιφύλαξε δυσάρεστες εκ-

πλήξεις και σε αρκετές περιοχές στη Β. Ελ-

λάδα (Κοζάνη, Ημαθία, Καβάλα κ.α.).

Το θετικό είναι ότι τα χαμηλά επίπεδα βρο-

χόπτωσης Απριλίου και Μαΐου δεν βοή-

θησαν την εμφάνιση του περονοσπόρου, 

ενώ το ωίδιο (παντός καιρού) έχει ήδη αρ-

χίσει να κάνει την εμφάνισή του στη νότια 

χώρα και αρχίζει την ανοδική του πορεία. 

Οι βροχές του Ιουνίου εάν συνεχιστούν 

ενδεχόμενα να δημιουργήσουν προβλή-

ματα μικρής έντασης με όψιμο περονό-

σπορο, ενώ το ωίδιο έως το γυάλισμα θα α-

ποτελεί το σημαντικότερο φυτοπαθολογι-

κό πρόβλημα της χρονιάς. 

Η παραγωγή μοιάζει αυξημένη στις περισσό-
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και πιθανή οψιµότητα που θα σταθεί σύµµαχος των πρώιµων και όχι 
των όψιµων ποικιλιών, είναι µερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν  

το τοπίο στην εγχώρια αµπελοκαλλιέργεια φέτος.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Στέλα Προβελέγγιου 
* MSC Γεωπόνος

ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΡΥΓΟΥ
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τερες περιοχές, αλλά το ύψος της είναι ακό-

μη νωρίς για να εκτιμηθεί. Η οψιμότητα από 

την άλλη, εάν δεν ανατραπεί από αυξημένες 

θερμοκρασίες τους επόμενους μήνες θα βοη-

θήσει την καλή ωρίμανση των πρώιμων ποι-

κιλιών και θα δυσκολέψει αυτή των όψιμων.

■ Το Wine Reails επικοινώνησε με πολ-

λούς οινοποιούς σε όλη την Ελλάδα οι ο-

ποίοι και κατέθεσαν την εκτίμησή τους 

για την αμπελουργική χρονιά 2020-2021 

όπως εξελίσσεται στην περιοχή τους.

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΙΩΝΟΥΣ
Anatolikos Vineyards - Ξάνθη

Μάριος Νικολαΐδης, οινοποιός

«Η αμπελουργική χρονιά του 2021 στον 

βορειότερο βιολογικό παραθαλάσσιο α-

μπελώνα έχει ξεκινήσει με τους καλύτε-

ρους οιωνούς. Από την αρχή, υπήρξαν ή-

πιες βροχοπτώσεις με ευεργετικό αποτέ-

λεσμα στα αποθέματα του νερού, ενώ στην 

καρδιά του χειμώνα οι χαμηλές θερμο-

κρασίες με ήπιες χιονοπτώσεις οδήγησαν 

τον αμπελώνα σε ευεργετική νάρκη. Η ά-

νοιξη ήρθε με βροχοπτώσεις και χαμηλές 

θερμοκρασίες καθυστερώντας τον βλαστι-

κό κύκλο δύο εβδομάδες, με την οψιμό-

τητα όμως να μην θεωρείτε πρόβλημα, αλ-

λά να προμηνύει καλύτερα αποτελέσματα. 

Στη συνέχεια λόγω της εξισορρόπησης των 

θερμοκρασιών η βλαστική και η φυλλική α-

νάπτυξη είναι στα επιθυμητά πλαίσια χωρίς 

προβλήματα σε ανθοφορία και καρπόδεση».

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Κτήμα Παυλίδη - Δράμα - Π. Κυριακίδης, 

οινολόγος & γενικός διευθυντής

«Πολύ καλές καιρικές συνθήκες επιφυ-

λάσσει έως τώρα η χρονιά του 2021. Οι λί-

γες βροχές πριν την ανθοφορία ήταν χρή-

σιμες για τα φυτά που βρισκόταν στο στά-

διο της ανάπτυξης ενώ οι συνθήκες ήταν ι-

δανικές κατά την ανθοφορία, η οποία μό-
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12    Wine Trails

λις τελείωσε και για τις πιο όψιμες ποικι-

λίες όπως το Αγιωργίτικο. Τώρα ο αμπε-

λώνας βρίσκεται στο στάδιο της καρπόδε-

σης και φαίνεται ότι η παραγωγή θα είναι 

ικανοποιητική. Υπάρχει μια οψιμότητα σε 

σχέση με την περσινή χρονιά αλλά όλα θα 

εξαρτηθούν και από τις καιρικές συνθή-

κες μέχρι την ωρίμανση των σταφυλιών. 

Ο καιρός πάντως δεν έχει σταθεροποιηθεί. 

Το Κτήμα Παυλίδη παρακολουθεί σχολα-

στικά τον καιρό με τη βοήθεια των μετεω-

ρολογικών σταθμών που διαθέτει».

ΥΓΙΗ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΘΡΕΦΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
Κτήμα Γεροβασιλείου  - Επανομή

Αργύρης Γεροβασιλείου, οινολόγος

«Αν και είναι νωρίς για ασφαλή συμπερά-

σματα, όλα δείχνουν πως αναμένουμε μια 

ποιοτική χρονιά. Ο βλαστικός κύκλος ξεκί-

νησε με καθυστέρηση περίπου δύο εβδο-

μάδων. Με την έναρξη του Μαΐου, υπήρξε 

απότομη άνοδος θερμοκρασίας και η διαφορά 

έκλεισε σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Αυτή τη 

στιγμή βρίσκεται στο στάδιο της καρπόδεσης και 

οι καιρικές συνθήκες, με τους έντονους ανέμους, 

είναι ευνοϊκές για την υγεία των σταφυλιών».

ΑΡΓΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ
Tsantali - Β. Ελλάδα

δρ. Γεώργιος Σαλπιγγίδης,

Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής 

ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες

«Αν και αρκετές περιοχές επηρεάστηκαν α-

πό τους παγετούς, οι περιοχές που δραστηρι-

οποιείται αμπελουργικά η Ευάγγελος Τσά-

νταλης Α.Ε. έμειναν ανεπηρέαστες. Η χρο-

νιά φαίνεται προς το παρόν να είναι περίπου 

μία εβδομάδα οψιμότερη από την περσινή, 

η οποία ήταν ελαφρώς οψιμότερη (δύο έως 

τρεις μέρες) από τον μέσο όρο των τελευταί-

ων ετών. Η άνοιξη μέχρι στιγμής μπορούμε 

να πούμε ότι είναι η τυπική ελληνική άνοι-

ξη με εναλλαγή υψηλών και χαμηλών θερ-

μοκρασιών και αρκετές βροχοπτώσεις. Εάν 

δεν διαφοροποιηθούν δραματικά οι κλιμα-

τολογικές συνθήκες, αναμένεται μια όψιμη 

χρονιά που θα επιτρέψει, ειδικά στις πρώιμες 

ποικιλίες, να έχουν μια αργή και πλήρη ωρί-

μανση. Εάν η καρπόδεση ολοκληρωθεί κα-

νονικά, υπολογίζεται ότι θα είναι μια παρα-

γωγική χρονιά για ολόκληρη τη Β. Ελλάδα. 

Τόσο παραγωγική που ίσως χρειαστούν και 

επεμβάσεις για τη μείωση της παραγωγής».

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Κτήμα Άλφα - Αμύνταιο

Άγγελος Ιατρίδης, οινοποιός

«H όψιμη έναρξη του βλαστικού κύκλου 

προστάτεψε το αμπέλι από τους παγετούς 

του Απριλίου. Ο Μάιος εμφανίστηκε σχε-

δόν άνυδρος και η ελάχιστη βροχόπτωση 

(8 mm) σε συνάρτηση με τις υψηλές θερμο-

κρασίες περίπου κατά 0,8oC από τον μέσο 

όρο, βοήθησαν να ανακτηθεί σε σημαντικό 

βαθμό η αρχική οψίμιση. Αντίθετα οι βρο-

χοπτώσεις του Ιουνίου σε συνδυασμό με 

τις υψηλές θερμοκρασίες έδωσαν ώθηση 

στη βλαστική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός των 

παραπάνω φαινομένων αποτελεί υπόστρω-

μα εμφάνισης ασθενειών και η προληπτική 

αποτροπή με στοχευμένες εφαρμογές αυτή 

την περίοδο στο αμπέλι είναι κρίσιμος παρά-

γοντας φυτοϋγείας. Οι βροχές βέβαια επει-

δή συνέπεσαν με το στάδιο της ανθοφορίας 

ίσως επηρεάσουν την ομαλή καρπόδεση».

ΤΡΥΓΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Κτήμα Κυρ Γιάννη - Νάουσα

Μπάμπης Παρχαρίδης, γεωπόνος

«Η άνοιξη φέτος επιφύλαξε δύο εκπλήξεις. Έ-

ναν ψυχρό Μάρτιο που οδήγησε σε μακρά δι-

άρκεια ολοκλήρωσης της έκπτυξης των ο-

φθαλμών, ενώ οΑπρίλιος με τον Μάιο χαρα-

κτηρίστηκαν από έντονη ξηρασία και μεγάλο 

θερμοκρασιακό εύρος ημέρας και νύχτας. Αυ-

τό οδήγησε στην οψίμιση της ανθοφορίας κα-

τά μία εβδομάδα και  βοήθησε στη σύντομη ο-

λοκλήρωση της ανθοφορίας και σε μεγαλύτε-

ρη ομοιομορφία σε σχέση με πέρσι. Τέλος, οι 

καλές κλιματολογικές συνθήκες δείχνουν μει-

ωμένη πίεση από ασθένειες. Αυτή τη στιγμή, οι 

γαλλικές ποικιλίες έχουν ολοκληρώσει ανθο-

φορία, ενώ το Ξινόμαυρο είναι στο τελείωμα».

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΟ∆ΕΙΑ
Zoinos Winery - Ζίτσα

Άγγελος Σιάπκας, γεωπόνος

«Η χρονιά στη Ζίτσα ξεκίνησε με τους κα-

λύτερους οιωνούς. Ο χειμώνας κύλησε 

φυσιολογικά, με πολύ καλό εφοδιασμό 

του εδάφους με νερό. Ο Μάρτιος ήταν ήπι-

ος, το κλάδεμα έγινε απρόσκοπτα σε πολύ 

καλές καιρικές συνθήκες, ενώ ο Απρίλι-

ος κύλησε πολύ ομαλά. Το φούσκωμα των 

ματιών, η εκβλάστηση και η ανάπτυξη των 

βλαστών ήταν πολύ καλές. Ο Μάιος ήταν 

ζεστός με ελάχιστες βροχοπτώσεις. Οι προ-

γραμματισμένες εργασίες έγιναν στην ώρα 

ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΡΥΓΟΥ

∆ρ. Γεώργιος 
Σαλπιγγίδης, 
Tsantali

Αναστασία 
Φράγκου

10-17_progeysi_trygos.indd   12 22/06/2021   22:13



Wine Trails    13

Ο παγετός χτύπησε τον Τύρναβο

Απώλειες στο 1/3 των στρεµµάτων του αντιµετωπίζει το Κτήµα 
Ζαφειράκη. «Μεγαλύτερες απώλειες παρατηρούνται σε Μαλαγουζιά, 
Λιµνιώνα και Μοσχάτο µε αναµενόµενη µείωση παραγωγής 
40-80%, ενώ καλύτερα είναι στα Syrah και τα Chardonnay, όπου 
πάλι η απόδοση θα είναι κατά 10-20% πεσµένη. Συνολικά στα 150 
στρέµµατα κατά µέσο όρο µείωση 30%. Πέρα από την ανοµβρία, οι 
πρωτόγνωρες δροσερές θερµοκρασίες του Ιούνη βοηθούν τα πρέµνα. 
Παράλληλα δεν φάνηκε ωίδιο και περονόσπορος και οι παγίδες είχαν 
λίγα άτοµα ευδεµίδας» σηµειώνει ο οινοποιός Χρ. Ζαφειράκης.

Φωτογραφία από το facebook του Κτήµατος Γεροβασιλείου
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14    Wine Trails

τους, ο αμπελώνες είναι σε άριστη κατάστα-

ση, ευρωστία και φυτοϋγεία πολύ καλές. Στο 

τέλος Μαΐου, βρίσκεται στην περίοδο της άν-

θησης με πολύ καλό ανθικό φορτίο. Ο καιρός 

εξακολουθεί να είναι καλός και οι προβλέ-

ψεις  είναι καλές και με αυτές τις συνθήκες, 

εκτός απροόπτου, η φετινή σοδειά προβλέπε-

ται πολύ καλή και με άριστη ποιότητα».

ΜΟΝΟ ΟΨΙΜΑ ΣΩΘΗΚΑΝ ΑΠ' ΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ
ΑΟΣ Τυρνάβου - Τύρναβος

Βαγγέλης Σίκαλος, γενικός διευθυντής

«Το βλαστολόγημα και όλες οι υπόλοιπες 

καλλιεργητικές φροντίδες για να συνέλθει 

το αμπέλι από τον ανοιξιάτικο παγετό απα-

σχολούν τους αμπελουργούς του Τυρνά-

βου, με τον Συνεταιρισμό να αναμένει για 

το 2021 ελάχιστες ποσότητες από τα Μο-

σχάτα που συλλέγει το φθινόπωρο. Μό-

νο οι όψιμες ποικιλίες Macabeo και Mont-

Blanc σώθηκαν. Φαντασία στο μάτι χρειάζε-

ται τώρα για να δει κανείς ποιους βλαστούς 

θα αφήσουμε για την επόμενη χρονιά, με τη 

φετινή παραγωγή να προσμένει στις αποδό-

σεις των δευτερευόντων οφθαλμών». 

ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Κτήμα Αβαντίς - Εύβοια

Απόστολος Μούντριχας, οινοποιός

«Δεν πάμε για πρωίμηση ούτε στα αμπέλια 

της Εύβοιας ούτε σε εκείνα της Σαντορίνης.  

Τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιή-

θηκε ράντισμα με χαλκό και θειάφι ώστε να 

μην επιτραπεί η ανάπτυξη συνθηκών που ευ-

νοούν το ωίδιο και τον περονόσπορο. Πλέον 

το μεγάλο στοίχημα του καιρού έγκειται στις 

θερμοκρασίες που θα δώσει το καλοκαίρι. Αν 

περάσουμε ένα υπερβολικά ζεστό καλοκαίρι, 

τα φυτά θα στρεσαριστούν και δεν θα έχουμε 

καλό περκασμό. Αν όμως εξελιχθούν οι επό-

μενες εβδομάδες χωρίς εκπλήξεις, πάμε για 

μια φυσιολογική χρονιά, με καλές ποιότητες 

κι ικανοποιητικές ποσότητες».

ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ Η ΧΡΟΝΙΑ
Κτήμα Φράγκου - Σπάτα Αττικής

Αναστασία Φράγκου, οινοποιός

«Είναι νωρίς να μιλήσουμε με ακρίβεια για 

τις τελικές αποδόσεις που θα συγκομίσου-

με αρχές Αυγούστου για Μαλαγουζιά και 

Ασύρτικό και αρχές Σεπτέμβρη για Σαβ-

βατιανό, αλλά φαίνεται ότι πάει καλά. Στον 

ΠΡΩΙΜΟΣ ΤΡΥΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ 

ΞΗΡΗ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Πολύ καθαρό καρπό 
σε όλα τα υψόµετρα, 

µε πρώιµους 
τρύγους  αναµένει το 

Οινοποιείο Αφιανέ. 
Σύµφωνα µε τον 

Νίκο Αφιανέ, γύρω 
στις 5 Αυγούστου για 

το Φωκιανό όπου 
θα ευνοηθούν τα 

ελαφράς ωρίµανσης 
κρασιά και για το 
Μπεγλέρι από τις 

20 Αυγούστου και 
έπειτα µε εξαιρετικές 

προοπτικές και για 
την αφρώδη και ξηρή 

του έκφανση. 

ΤΡΥΓΟΣ ΜΙΑ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

ΠΙΟ ΝΩΡΙΣ ΣΤΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η παραγωγή 
των αµπελιών 
χαρακτηρίζεται 

αρκετά αυξηµένη 
για κάποιες ποικιλίες 

µε αποτέλεσµα 
ορισµένοι παραγωγοί 

να επιλέγουν τον 
πράσινο τρύγο. Μέχρι 

και τα µέσα Ιουνίου 
οι καιρικές συνθήκες 
βοήθησαν στο να µην 

υπάρχει έξαρση σε 
κάποια ασθένεια των 
αµπελιών και όλα να 

κυλούν µέχρι στιγµής 
οµαλά, σύµφωνα µε 

τον οινοποιό Ζαχαρία 
∆ιαµαντάκη από το 

Ηράκλειο.

ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΡΥΓΟΥΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΡΥΓΟΥ
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16    Wine Trails

ξηρικό αμπελώνα τα νεαρότερα πρέμνα, 

15 ετών, δίνουν από 800 έως 900 κιλά το 

στρέμμα ενώ τα γηραιότερα, 60 ετών, φτά-

νουν τα 400 κιλά το στρέμμα».

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Αμπελώνες Παπαϊωάννου  - Νεμέα

Γιώργος Παπαιωάννου, οινοποιός

«Πολύ καλή η υγιεινή των φυτών και του 

εδάφους με αποτέλεσμα ελάχιστες να είναι 

οι επεμβάσεις. Γεγονός της χρονιάς οι θερ-

μοκρασίες των -6οC του Απρίλη, που έπλη-

ξαν τα αμπέλια που είχαν φουσκώσει τα 

μάτια τους με αποτέλεσμα να καούν, χωρίς 

όμως σημαντικές επιπλοκές για το σύνολο 

της παραγωγής. Ας ελπίσουμε ότι στον τρύ-

γο ο καιρός θα επαναλάβει τα μοτίβα της τε-

λευταίας τετραετίας, με λίγες ή και καθόλου 

βροχές από 15 Σεπτέμβρη αλλά και τις υψη-

λές θερμοκρασίες του Οκτώβρη στη Νεμέα».

ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ
Οινοποιητική Μονεμβασιάς 

Γιώργος Τσιμπίδης, οινοποιός

«Ο χειμώνας υπήρξε σχετικά  κρύος χωρίς ι-

διαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα, η άνοι-

ξη δροσερή με κάποιες αξιοσημείωτες αυξή-

σεις θερμοκρασίας και λίγες βροχοπτώσεις. 

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου η 

θερμοκρασία ξεκίνησε υψηλή αλλά εν τέλει 

κρατήθηκε σε μέτρια/δροσερά για την επο-

χή επίπεδα και μάλιστα είχε και βροχοπτώ-

σεις. Οι αμπελώνες είναι βιολογικοί και οι 

επεμβάσεις κατά τη διάρκεια του έτους πε-

ριορισμένες. Αναμένονται ελαφρώς καλύ-

τερες αποδόσεις από πέρσι και πρώιμη (δε-

δομένα προπέρσινης χρονιάς) παραγωγή».

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ
Ένωση Ηρακλείου

Ιωάννης Μασαούτης, οινολόγος

«Η φετινή σεζόν στο Ηράκλειο με βάση τις 

τρέχουσες κλιματολογικές συνθήκες, θα 

είναι αρκετά καλή. Οι παραγωγοί δεν συ-

νάντησαν ιδιαίτερα προβλήματα με την α-

ντιμετώπιση ασθενειών ενώ μετρήσεις του 

σακχαρικού τίτλου και της οξύτητας στο 

εργαστήριο, δείχνουν μια φυσιολογική ω-

ρίμανση-περκασμό. Όλα τα παραπάνω συ-

νηγορούν στο γεγονός  ότι θα έχουμε μια ά-

ριστη αμπελοκομική περίοδο και παραγω-

γή ποιοτικών σταφυλιών και κρασιών».

ΠΡΟΓΕΥΣΗ ΤΡΥΓΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΥΓΟ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Οινοποιείο Βενετσάνου - Σαντορίνη 

Χρήστος Κανελλακόπουλος, οινολόγος

Μετά την περυσινή πολύ αποδοτική χρονιά που συνέπεσε με την πανδημία η κατά-

σταση στα οινοποιεία είναι εξαιρετικά σύνθετη, μιας και υπάρχουν αποθέματα οί-

νου ενώ πλησιάζει ο τρύγος του 2021. Φέτος έχουμε επιστροφή σε καταστάσεις α-

νομβρίας μετά από δύο χρόνιες με καλές και επαρκείς βροχές. Παραγωγικά φαίνε-

ται να κυμανθεί στα περυσινά επίπεδα, αν και μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο κρί-

σιμους μήνες (αρκεί ένας καύσωνας να αλλάξει τα δεδομένα όπως το 2018). Η πο-

ρεία ωρίμανσης των σταφυλιών προχωρά ομαλά με χρόνους πιθανόν ελαφρά πιο 

όψιμους λόγω του φορτίου των πρέμνων σε σχέση και με την ξηρασία.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ
Vassaltis - Σαντορίνη

Ηλίας Ρουσσάκης, γεωπόνος

Ο τρύγος του 2021 προμηνύεται παραγωγικός και αρκετά ποιοτικός σύμφωνα με τα 

μέχρι τώρα δεδομένα. Η έκπτυξη των οφθαλμών έγινε αρκετά όψιμα. Ο χειμώνας 

και η άνοιξη ήταν πολύ ξηροί με αποτέλεσμα να αναμένεται αρκετά έντονο υδατι-

κό στρες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρά τους χιονάδες και το χαλάζι του Μαρτίου η πα-

ραγωγή φαίνεται να κυμαίνεται κοντά στα επίπεδα του 2020 ενώ οι ξηροθερμικές 

συνθήκες και η απουσία έντονων φαινομένων τον Απρίλιο και το Μάιο δεν ευνόη-

σαν τις μυκητολογικές ασθένειες.  Αν δεν επικρατήσουν καύσωνες ως τα μέσα Ιου-

λίου, μπορούμε να μιλάμε για μια ιδιαιτέρως ποιοτική χρονιά.

ΣΤΑΦΥΛΙ ΜΕ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ
Οινοποιείο Χατζηδάκη - Σαντορίνη

Στέλλα Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Οινολόγος / 

Μαριέττα Σαμαρά, Οινολογος  / Ανδρέας Ρούσσος, Γεωπόνος

Αν και είναι πολύ νωρίς για να προβούμε σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις σχετικά με την 

παραγωγή, φαινομενικά θεωρούμε πως θα κινηθεί στα ίδια ή σε ελαφρώς υψηλό-

τερα επίπεδα από εκείνα του 

2020. Οι λίγες βροχοπτώσεις 

δεν επηρέασαν τα φυτά που α-

ναπτύσσονται φυσιολογικά. Έ-

ντονη χαλαζόπτωση στην αρ-

χή της άνοιξης προκάλεσε ε-

λαφριές βλάβες. Αναφορικά 

με την έκπτυξη, δεν παρουσιά-

ζει ομοιομορφία, ομοίως και η 

ωρίμανση. Ο βαθμός αυτής της 

ανομοιομορφίας είναι συνηθι-

σμένος στη Σαντορίνη. Μέχρι 

στιγμής το σταφύλι δείχνει  να 

έχει την επιθυμητή συμπύκνω-

ση, αλλά είναι πολύ νωρίς για 

συμπεράσματα. 

Στη Σαντορίνη διαµορφώνονται, ως τώρα, υγιή 
κι ιδιαίτερα ποιοτικά σκηνικά για τον φετινό τρύγο 

Φωτογραφία από το facebook του Αnhydrous Winery
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