
Αβοκάντο που πρέπει να επιλέξουν προς 
φύτευση οι παραγωγοί. Ποια είναι η δική 
σας άποψη πάνω σε αυτό το θέμα;

Οι παραγωγοί θα πρέπει να επιλέ- 
ξουν τιε ποικιλίεε που ζητάει η αγορά 
και αυτέε είναι η μεσοπρώιμη ποικιλία 
Fuerte - και κυρίωε η μέσηε και όψι-

Το Αβοκάντο μπορεί να αναπτυχθεί σε 
περιοχέε ins Kpnins, ins Πεήοποννή- 
σου, ίων νήσων του Ιονίου και του νό

τιου Αιγαίου, καθώε και ins δυτικήε
Εήήάδαε, που διαθέτουν us κατάίΪΓΐη- 
rlss εδαφικέε και κήιματικέε ουνθήκεε 

και νερό καήήε ποιότηταε

μηε εποχήε ποικιλία Hass. Οι ποικιλίεε 
αυτέε έχουν καΠήιεργηθεί πειραματι
κά στο Ινστιτούτο Ελιάε και Υποτρο
πικών φυτών Χανιών από τη δεκαετία 
του 1970 και έχουν δείξει πολύ καλή 
προσαρμογή στιε δικέε μαε ουνθήκεε. 
Βέβαια σε άλλεε χώρεε έχει ξεκινήσει 
η καλλιέργεια νέων ποικιλιών, κυρίωε 
όψιμηε εποχήε, όπωε η ποικιλία Lamb 
Hass και άλλεε, για τιε οι οποίεε όμωε 
θα πρέπει να ερευνηθεί πρώτα η προ
σαρμογή και παραγωγικότητά τουε 
στιε ουνθήκεε του τόπου μαε, πριν δο
θούν για εμπορική καλλιέργεια.

Πού πρέπει να δώσουμε βάρος κατά την 
άποψή σας;

Για εξαγωγή και εντόπια κατανάλω
ση θα πρέπει να δοθεί βάροε κυρίωε 
στιε μέσηε και όψιμηε εποχήε δοκιμα- 
σμένεε στιε ουνθήκεε του τόπου μαε 
ποικιλίεε (κυρίωε Hass αλλά και Reed 
και Nabal), καθώε και στη μεσοπρώιμη 
ποικιλία Fuerte. Οι πρώιμεε ποικιλίεε 
(Bacon, Zutano) θα πρέπει να καλλιερ

γηθούν σε πολύ περιορισμένη έκταση, 
για να καιΊύψουν κυρίωε την εντόπια 
κατανάλωση.

Μαζί με το θέμα των ποικιλιών όμως, 
έχει έρθει στο προσκήνιο και εκείνο 
των υποκειμένων. Τι θα πρέπει να γνω
ρίζουμε για τη σωστή επιλογή στα υπο
κείμενα;

Στην Ελλάδα έχουν δοκιμαστεί τα 
τελευταία σαράντα χρόνια και έχουν 
κριθεί πλήρωε αποτελεσματικά κά
ποια Μεξικόνικα υποκείμενα, τα οποία 
έχουν αποδειχθεί ότι προσαρμόζονται 
αρκετά καλό στην πλειονότητα των 
εδαφών του τόπου, ότι είναι ανθεκτικά 
σε παγετούε και σε αρκετέε ασθένειεε 
εδάφουε και ότι εξασφαλίζουν μεγά
λη παραγωγικότητα στιε εμβολιασμέ- 
νεε πάνω σε αυτά ποικιλίεε.

Είμαι θετικόε στη χρήση νέων «υπο
κειμένων» που θα εισαχθούν από το 
εξωτερικό, ανθεκτικών σε ασθένει- 
εε κυρίωε του ριζικού συστήματοε 
και σε εδάφη με υψηλή περιεκτικότη-
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Η φύση προσφέρει, 
εμείς διαλέγουμε, 

εσείς απολαμβάνετε!
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