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«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ 01 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΜΕΣΗΣ & ΟΨΙΜΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»
Ο Γεωπόνος κος Σπόρος Λιονάκης μιλά στα Φρουτονέα για τις ποικιλίες που πρέπει 
να προτιμήσει οΈλληνας παραγωγός Αβοκάντο για να αυξήσει τις εξαγωγές του και 
τη σημασία της σωστής επιλογής του υποκειμένου, όπως επίσης και το ρόλο που δι
αδραματίζουν τα Ιδρύματα Γεωργικής'Ερευνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων 
πάνω στην καλλιέργεια.

ΣΠ ΥΡΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗ
ΤΗΣ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, 
ΠΡΩΗΝ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΟ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙ
ΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Κύριε Λιονάκη, τα τελευταία χρόνια έχει 
σημειωθεί μια «έκρηξη» στην καλλιέρ
γεια του Αβοκάντο, κυρίως στην περι
οχή των Χανίων. Αυτό γίνεται ορθώς ή 
μήπως για ακόμα μία φορά οΈλληνας 
παραγωγός ακολουθεί «χίμαιρες»;

Οι γειχονικέε pas χώρεε που διαθέ
τουν περιοχέε με ευνοϊκέε εδαφοκλι- 
ματικέε συνθήκεε για χην εμπορική 
καλλιέργεια χου Αβοκάντο, είναι κυρί
ωε χο Ισραήλ και η Ισπανία, axis οποί- 
εε όμωε έχουν εξαντληθεί τα όρια πα
ραπέρα επέκτασηε xns καλλιέργειαε

Οι παραγωγοί θα πρέπει 

να επιλέξουν ns ποικι- 
rlies που ζητάει η αγορά

- και αυτέε είναι η μεσο- 

πρώιμη ποικιλία Fuerte

- και κυρίωε η μέσηε και 

όψιμηε εποχήε ποικιλία

Hass

ΑΒοκάνχο, λόγω μη ευνοϊκών εδαφι
κών και κλιματικών συνθηκών και λό
γω έλλειψηε νερού άρδευσηε.

Τα τελευταία 40 χρόνια υπάρχει μια 
συνεχώε αυξανόμενη ζήτηση (περίπου 
10.000 τόνοι ετησίωε) καρπών Αβοκά
ντο από χιs αγορέε χων χωρών xns Ευ- 
ρωπαϊκήε'Ενωσηε, η οποία δεν μπορεί 
να καλυφθεί από την παραγωγή χων 
προαναφερθεισών χωρών και γίνο
νται και εισαγωγέε από χώρεε χου νό
τιου ημισφαιρίου.

Σύμφωνα λοιπόν με χα υπάρχοντα

δεδομένα ins αγοράε, η χώρα pas θα 
μπορούσε να εξάγει npos us χώρεε 
xns ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε πολλαπλά
σιε ποσόχηχεε Αθοκάνχο από εκεί- 
νεε που εξάγει σήμερα (εξάγει περίπου 
2.000 χόνουε) και να καλύψει όχι μό
νο χην αύξηση xns καχανάλωσηε χων 
10.000 περίπου χάνων εχησίωε, αλλά 
και να αποσπάσει κάποιο μερίδιο από 
xis εξαγωγέε χου Ισραήλ, xns lanavias 
και άλλωνχωρώνχουνόχιου ημισφαι
ρίου, npos xis αγορέε χων χωρών xns 
ΕυρωπαϊκήεΈνωσηε.

Επομένωε, η «έκρηξη» σχην καλλι
έργεια χου ΑΒοκάνχο που παραχηρεί- 
χαι χα χελευχαία χρόνια κυρίωε σχην 
περιοχή χων Χανιών, είναι σχη σωσχή 
καχεύθυνση και θα έπρεπε να είχε γί
νει πριν από 30 χρόνια, με χην εξασφα
λισμένη χόχε μέσω χου Υπουργείου 
Γεωργίαε χρημαχοδόχηση χων 1,8 δισ. 
δραχμών από χο ΜΟΠ Κρήχηε (1988- 
1992), σχο οποίο προΒλεπόχαν η φύ- 
χευση 22.500 σχρεμμάχων σχην Κρή- 
χη, από χα οποία χα 15.000 σχρέμμαχα 
σχο Ν. Χανίων, που χελικά υλοποιή
θηκε μόνο σε ποσοσχό 10% περίπου, 
εξαιχίαε xns απροθυμίαε χων αρμόδι
ων φορέων υλοποίησηε.

Πολύς λόγος γίνεται για τις ποικιλίες
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