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Οι «γκουρμέ» αναζητήσεις 
επαναπροσδιορίζουν τη θέση του 
στην αγορά

Πρώιμη κατά περίπου δέκα ημέρες θα είναι η φετινή παραγω
γή του αβοκάντο στα Χανιά της Κρήτης, με τις πρώτες ενδεί
ξεις να κάνουν λόγο για άνοδο του όγκου παραγωγής και 
αυξημένες τις παραγγελίες από τις ευρωπαϊκές αγορές.

Μέσα στον Οκτώβριο θα ξεκι
νήσει η συγκομιδή των αβοκάντο 
στα Χανιά της Κρήτης, με τη φετινή 
σεζόν να είναι ηρωιμότερη κατά 
δέκα περίπου ημέρες, σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περσινή και τους 
εγχώριους παραγωγούς να μιλάνε 
για σημαντική αύξηση της παρα
γωγής, σε σύγκριση όχι μόνο με 
πέρυσι, αλλά και με την τελευταία 
επταετία.

Επέκταση της καλλιέργειας και σε άλλες περιοχές

Η καλλιέργεια των αβοκάντο δεν περιορίζεται 
πλέον μόνο στα Χανιά. Σύμφωνα με τον 
Δρ. Σπύρο Λιονάκη, Ομότιμο Κα
θηγητή Δενδροκομίας στο ΤΕΙ 
Κρήτης και πρώην ερευνητή 
στο Ινστιτούτο Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών Χα
νιών, έχει διευρυνθεί 
και σε άλλες περιοχές, 
όπως το Ρέθυμνο, 
όπου καλλιεργούνται 
περίπου 500-600 
στρέμματα, ενώ δειλά 
σημάδια ανάπτυξης κα
ταγράφει πρόσφατα η 
καλλιέργεια και σε μια
περιοχή του νομού Λασι- 
θίου, στον Κούτσουρά, όπου 
ήδη καλλιεργούνται με αβοκάντο 
γύρω στα 30 στρέμματα γης. Κατά τη 
γνώμη μου, η περιοχή αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσειτη νέα «κοιτίδα» αβοκάντο στη χώρα, 
μετά τα Χανιά και το Ρέθυμνο, λόγω των ιδανικών

Σύμφωνα με τους εγχώριους 
παραγωγούς, με εξαίρεση έναν 
ισχυρό λίβα που σημειώθηκε στα 
τέλη της περασμένης άνοιξης και 
προκάλεσε μικρές ζημιές στα δέν
τρα, ο καιρός εξελίχθηκε ομαλά 
για την καλλιέργεια, με αποτέλεσμα 
οι εκτιμήσεις για τη φετινή σεζόν 
να είναι ιδιαίτερα θετικές, τόσο 
για τον όγκο, όσο και για τα με- 
γέθη-ποιότητα-των καρπών.

εδαφικών και κλιματικών συνθηκών της περιοχής. 
Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, μικρής 

έκτασης καλλιέργειες με αβοκάντο 
παρατηρούνται σε περιοχές 

όπως η Ρόδος και η νοτι
οανατολική Πελοπόννη

σος. Συμπεραίνοντας, 
ωστόσο, θα λέγαμε ότι 
το αβοκάντο ευδοκιμεί 
περισσότερο στον 
κάμπο των Χανιών, 
λόγω του μικροκλί- 
ματος της περιοχής, 

των καλών εδαφικών 
συνθηκών και της εξαι

ρετικής ποιότητας νερού 
άρδευσης. Στις σελίδες που 

ακολουθούν διαβάστε τη συ
νέντευξη του κου Λιονάκη, ο 

οποίος μας δίνει μια πλήρη εικόνα του
αβοκάντο στα Χανιά της Κρήτης, καθώς και όλες 
τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την καλλιέργεια
του αβοκάντο στη χώρα μας.

Η φετινή σεζον
Μιλώντας για τη φετινή οε : / 

κος Γιώργος Αντωνάκης, Δ.ξ _ 3 
νων Σύμβουλος της Συνερτ ττ · 
Α.Ε., η οποία εδρεύει στα ■ τ. 
της Κρήτης και προμήθευε 
αξιόλογες ποσότητες αβε-: J 
τόσο την εγχώρια, όσο κα τι 
αγορές του εξωτερικού, ανα: :: 
ότι η συγκομιδή θα ξεκινήσε. : —: 
μέσα στον Οκτώβριο με τις not-. j 
Zutano, Bacon και Ettinger τι 
Νοέμβριο θα ακολουθήσε. :j 
κάθε χρόνο η Fuerte και η πο -. 4 
Hass θα μπει στην παραγω." τι 
Μάρτιο για να κλείσει τη σεζέ. τ 
προϊόντος στη χώρα μας.

Όσον αφορά τον όγκο παρσ. τ» 
γής, ο κος Γιώργος Κάτσουρα 
ιδιοκτήτης της εταιρείας Crete ~==ι

Η κατανάλωστ 
του αβοκάντο έχε 

αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια, καθώς η τάστ 

τουΈλληνα καταναλωπ 
να δοκιμάζει γκουρμέ 

πιάτα έχει αλλάξει 
τη γευστική του 

κουλτούρα, με αποτέλε
σμα το αβοκάντο 

να αυξάνει το μερίδιο 
του στην εγχώριο 

αγορά
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