ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Καλλιεργούμενες και οινοποιήσιμες ποικιλίες στην ΠΕ Έβρου
Α.Α.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Αλπονουρά

2

Δαμιάτης (Ζουμιάτης)

3

Tσαούσης

Άσπρη πρώιμη ποικιλία αραιόρωγη και αρωματική με λεπτή φλούδα. Είναι ποικιλία οινοποιήσιμη αλλά και επιτραπέζια. Πολύ
ευαίσθητη στις ασθένειες.

4&5

Όψιμο Σουφλίου(Ανατολίτικο
ραζακί) & Ραζακί (Αβουζ αλή)

Και οι δύο είναι επιτραπέζιες λευκές ποικιλίες, που κάποτε εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες στη Γερμανία. Το Όψιμο
Σουφλίου έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία στη βροχή

6

Κερατσούδα

Λευκή ή, για να ακριβολογήσω, ροζέ ποικιλία με λαμπερό ροζ χρώμα. Οινοποιήσιμη και επιτραπέζια, με τραγανή σάρκα και
πολλά αρώματα. Είναι πρώιμη, ανθεκτική και ιδιαίτερα παραγωγική.

7

Νεροπρωιμιά

Κόκκινη όψιμη ποικιλία (τρύγος τον Οκτώβριο) με πυκνόρωγο μεγάλο τσαμπί. Ιδιαίτερα ανθεκτικό στον βοτρύτη.

8

Σασλάς (Chasselas Dore)

9

Βοϊδομάτης (Βουβάλας μάτι)

10

Βουλγαρούδες

11

Καρναχαλάς

12

Μπογιολαμάς

13

Παμίδι

14

Καράπαπας

15

Μαυρούδι ή Σέφκα

16

Σενζώ ή Γαλλικό (Cinsault)

Άσπρη μεσοπρώιμη ποικιλία, ανθεκτική στις ασθένειες, με μακρύ αραιόρωγο τσαμπί
Άσπρη μεσοπρώιμη ποικιλία με αραιόρωγο τσαμπί και μέτρια ανθεκτικότητα.

Κόκκινη ποικιλία από το ένδοξο γαλλικό παρελθόν. Ανθεκτική, όψιμη, με μέτριο τσαμπί.
Κόκκινη ποικιλία. Τα σταφύλια της έχουν χοντρή φλούδα, έντονο χρώμα, είναι πυκνόρωγα και ανθεκτικά.
Κόκκινη ποικιλία ιδιαίτερα ανθεκτική, με όψιμο τρύγο, μικρό τσαμπί και ρώγα, αρωματικό και τανικό.
Κόκκινη ποικιλία και ίσως το «κόκκινο» χρυσάφι των εβρίτικων αμπελώνων. Έχει όψιμο τρύγο και είναι ιδανικό για μακρά
παλαίωση. Σήμερα οινοποιείται μόνον στον Έβρο και στην Τένεδο.
Κόκκινη ποικιλία, σχεδόν βαφική, αλλά με πολλά αρώματα και πυκνόρωγο τσαμπί.
Πρόκειται στην ουσία για δύο ποικιλίες, μία κόκκινη και μία ροζέ. Και οι δύο τρυγούνται στις αρχές Σεπτεμβρίου και έχουν
μικρές ρώγες - στη ροζέ το τσαμπί είναι πυκνόρωγο και στην κόκκινη αραιόρωγο.
Κόκκινη πυκνόρωγη ποικιλία, που τείνει να εξαφανιστεί. Υπάρχουν ελάχιστα φυτά στους αμπελώνες του νομού
Κόκκινη ποικιλία, ανθεκτική, με ιδιαίτερα αρώματα και τρύγο στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Κόκκινη ποικιλία, κι αυτή από το ένδοξο παρελθόν, ανθεκτική, με μέτριο τσαμπί και αρώματα ιδανικά για κρασί nouveau.

