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          ∆ελτίο τρύγου 2008 
 
Η χρονιά του 2008 ξεκίνησε µε µειωµένα υδατικά αποθέµατα και 

υψηλές για την εποχή θερµοκρασίες (είχε προηγηθεί η έντονα 
ξηροθερµική χρονιά του 2007).  

Τον Απρίλιο έπεσαν οι πολυπόθητες βροχές οι οποίες σε 
συνδυασµό µε τις ευνοϊκές για την βλάστηση θερµοκρασίες είχαν σαν 
αποτέλεσµα τα αµπέλια να ξεκινήσουν πρώιµα την άνοιξη και µε έντονο 
ρυθµό βλάστησης.  

Η άνθηση πραγµατοποιήθηκε στις συνήθεις ηµεροµηνίες για την 
κάθε ποικιλία (µέσα Μαΐου για τη Μαλαγουζιά το Ασύρτικο και το Αθήρι, 
τέλος Μαΐου για το Ξινόµαυρο, τη Νεγκόσκα και το Μοσχόµαυρο). Ο 
Ιούνιος που ακολούθησε ήταν σχετικά ξηρός και σε συνδυασµό µε το 
όψιµο κορυφολόγηµα και τη διατήρηση των ταχυφυών (µασχάλες) στις 
περισσότερες ποικιλίες, τα σταφύλια έµειναν σχετικά µικρά σε µέγεθος.  

Ο Ιούλιος ήταν βροχερός και συνέβαλε σε µία σχετική αύξηση των 
ραγών. Παρ’ όλες τις βροχοπτώσεις τα σταφύλια ήταν υγιή µε ελάχιστες 
φυτοπροστατευτικές επεµβάσεις (µε χαλκό και βρέξιµο θείο). 

Ο Αύγουστος, ο µήνας της ωρίµανσης ήταν ιδιαίτερα ξηρός (δεν 
έριξε καθόλου βροχή, πράγµα ασυνήθιστο για την περιοχή) και η µέση 
θερµοκρασία κυµάνθηκε σε αρκετά υψηλά επίπεδα (χωρίς να 
σηµειωθούν όµως καύσωνες).  

Οι αµπελώνες της Αργατίας ποτίστηκαν 1-2 φορές (Ιούλιο και 
Αύγουστο, οι ερυθρές, µόνο µία φορά, τον Αύγουστο οι λευκές), ενώ η 
µεγάλη φυλλική επιφάνεια των φυτών και η παρουσία των ταχυφυών 
προστάτευσε τα σταφύλια από την αφυδάτωση και τα ηλιακά εγκαύµατα 
(λόγω σκίασης).  

Η Μαλαγουζιά τρυγήθηκε στα τέλη του Αυγούστου και 
ακολούθησε µετά από µία εβδοµάδα το Ασύρτικο και το Αθήρι, ενώ  
µετά τις 20 Σεπτέµβρη τρυγήθηκαν το Ξινόµαυρο, η Νεγκόσκα και το 
Μοσχόµαυρο.  

Για την Αργατία η χρονιά του 2008 µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
καλή για το Ξινόµαυρο, (χωρίς να φθάνει τη χρονιά του 2007****, είναι 
σαφώς καλύτερη αυτής του 2006**, στα ίδια επίπεδα φαινολικής 
ωριµότητας µε το 2005*** που θεωρείται µια πολύ καλή χρονιά για το 
Ξινόµαυρο). Για τη Νεγκόσκα και το Μοσχόµαυρο είναι µία πολύ καλή 
χρονιά, ενώ για τις λευκές Μαλαγουζιά, Ασύρτικο και Αθήρι µπορεί να 
χαρακτηριστεί ως καλύτερη του 2007.  

Οι πρώτες ενδείξεις µας επιτρέπουν να πούµε ότι:  
 Το λευκό Αργατία 2008 θα είναι ένα κρασί πλούσιο, µε καλή 

δοµή, γεµάτο, µε καλό αρωµατικό δυναµικό. 
Ο ερυθρός Αργατία 2008 θα είναι ένα φρέσκο, φρουτώδες, 

βαθύχρωµο κρασί. 
Τέλος στο Ξινόµαυρο τα µέχρι το τέλος της ζύµωσης στοιχεία µας 

προετοιµάζουν για ένα κρασί µε έντονα φρουτώδη αρώµατα, µε καλό 
χρώµα και ικανοποιητικό όγκο. Μένει να δούµε πως θα εξελιχθεί στο 
βαρέλι. 


