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Κύριε Romano, πως θα αξιολογούσατε τη ζή-
τηση από την Ευρώπη και σε τι επίπεδα διαμορ-
φώνεται η μέση τιμή παράγωγου στην Ιταλία;

Μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμ-
βρίου περίπου, επικρατούσε ηρεμία στην ευ-
ρωπαϊκή αγορά αλλά αυτό δεν προξενούσε 
ανησυχία, καθώς κάθε χρόνο τέτοια εποχή 

καταγράφεται μείωση των διακινούμενων 
ποσοτήτων. Οι τιμές για το ίδιο διάστημα κυ-
μαίνονταν στα 0,60-0,80 ευρώ το κιλό για τις 
ένσπερμες ποικιλίες και στα 0,80-1,00 ευρώ 
το κιλό για τις άσπερμες ποικιλίες.

Ποίες ποικιλίες συγκομίζετε στην Πούλια στα 

τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου; Τι 
όγκο αναμένεται για αυτά τα σταφύλια; Επίσης, 
ο περασμένος καύσωνας επηρέασε την ποιότη-
τα των σταφυλιών;

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσι-
μες οι συνηθισμένες ένσπερμες ποικιλίες Red 
Globe και Palieri καθώς και μια ευρεία γκάμα 
άσπερμων ποικιλιών, όπως η Crimson και η 
Regal, καθώς και άλλες, νεότερες. Η υπερ-
βολική ζέστη δεν προξένησε κάποια επίπτωση 
στις όψιμες ποικιλίες της περιοχής μας.

Μέχρι ποια ημερομηνία θα δούμε φέτος ιταλικά 
σταφύλια στις ευρωπαϊκές αγορές;

Υπολογίζουμε να βρισκόμαστε στην αγορά 
μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, διακινώντας τα απο-
θέματα από τα ψυγεία μας. Οι φετινές διαθέ-
σιμες ποσότητες είναι λίγο μεγαλύτερες από 
πέρυσι.

Με τι ρυθμό οι Ιταλοί παραγωγοί αλλάζουν σε 
άσπερμες ποικιλίες;

Οι Ιταλοί παραγωγοί κάνουν φυτεύσεις 
άσπερμων ποικιλιών με προσανατολισμό, 
μάλιστα, σε αρκετά όψιμες ποικιλίες, που να 
κρατάνε τα σάκχαρα τους, αλλά υπάρχει ακό-
μα καλή αγορά για τα σταφύλια με σπόρους. 

Τι είδους σταφύλια μπορεί να αγοράσει κάποιος 
από τη RO.GR.AN.; Επίσης, ποια άλλα φρούτα 
παρέχει η εταιρεία σας;

Παράγουμε και συσκευάζουμε σταφύ-
λια Red Globe, Palieri, Vitoria, Apulia rose, 
Regal, Sugraone, Superior, Autumn king, 
Black magic, Black pearl και άλλα. Επίσης 
παράγουμε πατάτες, καρπούζια, αγκινάρες, 
μπρόκολα και κλημεντίνες.

«ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ», 
δηλώνει στα Φρουτονέα ο κος Francesco Romano, 
Διευθυντής της ιταλικής Εταιρείας RO.GR.AN.

Μεγαλύτερα είναι τα αποθέματα σταφυλιών από την Πούλια της Ιταλίας, ενη-
μερώνει το περιοδικό Φρουτονέα, ο Διευθυντής της τοπικής καλλιεργητικής 
Εταιρείας ROGRAN, Francesco Romano, σημειώνοντας επίσης πως ο καύ-
σωνας του καλοκαιριού δεν έπληξε τις όψιμες ποικιλίες.

Από τα τέλη Σεπτεμβρίου 
θα είναι διαθέσιμες 
οι συνηθισμένες ένσπερμες 
ποικιλίες Red Globe και Palieri 
καθώς και μια ευρεία γκάμα 
άσπερμων ποικιλιών, όπως 
η Crimson και η Regal, 
καθώς και άλλες, νεότερες


