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«Η καλλιέργεια των αβοκάντο 
έχει επεκταθεί σε περιοχές 
εκτός των Χανιών»
Σε σταθερά ανοδική πορεία κινείται π καλλιέργεια των αβοκάντο 
στα Χανιά της Κρήτης την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τον έμ
πειρο γνώστη της εν λόγω καλλιέργειας, Δρα Σπύρο Λιονάκη, 
πρώην ερευνητή του Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 
Χανιών και τώρα Ομότιμο καθηγητή Δενδροκομίας στο ΤΕΙ Κρή
της, ο οποίος στη συνέντευξη που ακολουθεί, μας μιλά για την 
επέκταση του αβοκάντο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, πέ
ρα από τα Χανιά, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην καλ
λιέργεια του εξωτικού αυτού φρούτου.
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ΦΝ: Κύριε Λιονάκη, ασχολείστε πάνω από 40 
χρόνια με την έρευνα πάνω στην καλλιέργεια 
του αβοκάντο στην Κρήτη. Πόσα στρέμματα έχει 
φτάσει σήμερα η καλλιέργεια του προϊόντος στο 
νομό των Χανίων και ποιες είνα^ οι αποδόσεις 
ανά στρέμμα;
Σ.Λ.: Καταρχήν, να αναφέρω ότι τα καλλιεργούμενα 
στρέμματα με αβοκάντο στην περιοχή των Χανίων, 
όπου και επικεντρώνεται η πλειοψηφία της εγχώριας 
παραγωγής, αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, με απο
τέλεσμα τπ φετινή χρονιά να έχουν υπερβεί τα 5.000 
στρέμματα. Για να γίνω πιο ακριβής, τα τελευταία 
τρία χρόνια, οι φυτεύσεις των αβοκάντο στο νομό 
καταγράφουν μια σταθερά ανοδική πορεία, με 
περίπου 300-400 στρέμματα να φυτεύονται ετησίως. 
Η μέση απόδοση είναι περίπου 1.000 κιλά ανά 
στρέμμα, ενώ υπάρχουν ελάχιστες φυτείες που π 
απόδοση ανέρχεται σε 3 τόνους το στρέμμα.

ΦΝ: Παρατηρείτε κάποια επέκταση της εν λόγω 
καλλιέργειας σε άλλες περιοχές της Κρήτης ή 
και στην υπόλοιπη Ελλάδα;
Σ.Λ.: Βέβαια. Η καλλιέργεια των αβοκάντο δεν πε
ριορίζεται πλέον μόνο στα Χανιά. Αντίθετα, έχει δι- 
ευρυνθεί και σε άλλες περιοχές, όπως το Ρέθυμνο, 
όπου καλλιεργούνται περίπου 500-600 στρέμματα, 
ενώ δειλά σημάδια ανάπτυξης καταγράφει πρόσφατα 
η καλλιέργεια και σε μια περιοχή του νομού Λασιθίου, 
στον Κούτσουρά, όπου ήδη καλλιεργούνται με αβο
κάντο γύρω στα 30 στρέμματα γης. Κατά τη γνώμη

μου, η περιοχή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει τη 
νέα «κοιτίδα» αβοκάντο στη χώρα, μετά τα Χανιά 
και το Ρέθυμνο, λόγω των ιδανικών εδαφικών και 
κλιματικών συνθηκών της περιοχής. Όσον αφορά 
την υπόλοιπη χώρα, μικρής έκτασης καλλιέργειες 
με αβοκάντο παρατηρούνται σε περιοχές όπως η 
Ρόδος και η νοτιοανατολική Πελοπόννησος. Συμπε- 
ραίνοντας, ωστόσο, θα λέγαμε ότι το αβοκάντο ευ
δοκιμεί περισσότερο στον κάμπο των Χανίων, λόγω 
του μικροκλίματος της περιοχής, των καλών εδαφικών 
συνθηκών και της εξαιρετικής ποιότητας νερού άρ
δευσης.

ΦΝ: Δηλαδή ποιο είναι το ιδανικό μικροκλίμα 
για να αναπτυχθεί το αβοκάντο;
Σ.Λ.: Τα μυστικά του «μαγικού φίλτρου» για την 
καλλιέργεια είναι τα εξής: αυξημένη ατμοσφαιρική 
υγρασία κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας την άνοιξη 
και ήπιες θερμοκρασίες το χειμώνα, σε συνδυασμό 
με βαθιά, στραγγερά, καλά αεριζόμενα εδάφη και 
καλής ποιότητας (χωρίς άλατα) νερό.

ΦΝ: Ποιες ποικιλίες θεωρείτε ότι είναι αξιόλογες 
από πλευράς στρεμματικής απόδοσης, αλλά και 
εμπορικής απορρόφησης;
Σ.Λ.: Κοιτάξτε, η πλειονότητα των ποικιλιών 
αβοκάντο που έχουν καλλιεργηθεί πειραματικά 
στο Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 
Χανίων είναι αξιόλογες από πλευράς στρεμματικής 
απόδοσης. Ωστόσο, αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω


