
κάποια ποικιλία, αυτή θα έλεγα ότι είναι η μέσης 
και όψιμης εποχής ποικιλία Hass, η οποία διακρίνεται 
για τις μεγάλες αποδόσεις της τόσο στην παραγωγή 
όσο και στην εμπορία και κρατά τα ηνία στις 
Ελληνικές και όχι μόνο καλλιέργειες. Επίσης, με 
καλή «συμπεριφορά» είναι οι πρώιμες ποικιλίες 
Ettingec Zutano και Bacon, η μέσης εποχής ποικιλία 
Fuerte καθώς και η όψιμη ποικιλία Benik.

ΦΝ: Σχετικά, τώρα, με τις αποστάσεις φύτευσης, 
ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιο αποτελεσμα
τική;
Σ.Λ.: Παλαιότερα, οι αποστάσεις φύτευσης κυ
μαινόταν στα 10 μέτρα X 10 μέτρα μέχρι 7 μέτρα X 
7 μέτρα (10-20 δένδρα ανά στρέμμα). Σήμερα 
ανά τον κόσμο υπάρχει η τάση να εφαρμόζονται 
πιο πυκνά συστήματα φύτευσης της τάξης των 6 
μέτρων X 6 μέτρων μέχρι 2.25 μέτρων X 2.25 
μέτρων (28 - 197 δένδρα ανά στρέμμα). Τα 
συστήματα πυκνής φύτευσης δίδουν μεγαλύτερες 
αποδόσεις στο στρέμμα, με τπν προϋπόθεση ότι 
θα εφαρμοστούν ορθολογικά οι διάφορες καλ
λιεργητικές τεχνικές (κλάδεμα, λίπανση, άρδευση). 
Σήμερα, οι περισσότερες νέες φυτείες αβοκάντο 
στην Κρήτη φυτεύονται σε αποστάσεις 4-5 μέτρα 
X 4-5 μέτρα (40 - 62 δένδρα ανά στρέμμα). 
Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν αποτελέ
σματα από πειράματα στην Ελλάδα για πολύ πυκνές 
φυτεύσεις της τάξης των 2.25 - 5 μέτρων X 2.25 - 
5 μέτρων. Σύμφωνα με πρόσφατα βιβλιογραφικά 
δεδομένα, πειραματικές φυτείες στην Καλιφόρνια 
με 197 δένδρα στο στρέμμα (αποστάσεις φύτευσης 
2.25 μέτρα X 2.25 μέτρα) έδωσαν 5.5 τόνους 
καρπούς στο στρέμμα τον πέμπτο χρόνο. Αναμφι
σβήτητα, οι πυκνές φυτεύσεις για να δώσουν 
μεγάλες αποδόσεις, απαιτούν επιμελημένη και πε
ρισσότερη εργασία από τον καλλιεργητή και κυρίως 
καλή γνώση της τεχνικής καλλιέργειας του δένδρου.

ΦΝ: Ποιες είναι οι κυριότερες ασθένειες που 
προσβάλλουν την καλλιέργεια του αβοκάντο; 
Σ.Λ.: Το αβοκάντο βασικά δεν έχει προβλήματα 
από εχθρούς και ασθένειες στη χώρα μας και 
αυτό ευνοεί τη βιολογική του καλλιέργεια. Στην 
καλλιέργεια του αβοκάντο μια είναι κυρίως η 
ασθένεια που προσβάλλει τα δένδρα και δεν είναι 
άλλη από μια σηψιρριζία, που οφείλεται στο μύκητα 
Phytophthora Cinnamomi. Για να γίνω πιο ακριβής, 
ο συγκεκριμένος μύκητας προσβάλει τις ρίζες των 
δέντρων και σταδιακά τα ξεραίνει, ενώ έχει κατα
στρέψει χιλιάδες αβοκάντο σε χώρες όπου έχει 
κάνει τπν εμφάνισή του. Στη χώρα μας και πιο 
συγκεκριμένα στα Χανιά, έχουν κατά καιρούς «ξε
ραθεί» δένδρα, τα οποία όμως ήταν φυτεμένα σε 
βαριά εδάφη με κακό αερισμό και κακή στράγγιση. 
Για το πρόβλημα αυτό γίνονται έρευνες τα τελευταία 
χρόνια, για να διαπιστωθεί εάν η αιτία είναι όντως 
ο παραπάνω καταστροφικός μύκητας

ΦΝ: Κλείνοντας, τα τελευταία χρόνια γίνεται 
πολλή κουβέντα για τα υποκείμενα. Ποια είναι η 
άποψή σας πάνω σε αυτό το θέμα;
Σ.Λ.: Όντως τα υποκείμενα του αβοκάντο έχουν 
συζητηθεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Στην Ελλάδα 
έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία σαράντα χρόνια και 
έχουν κριθεί πλήρως αποτελεσματικά κάποια μεξι- 
κάνικα υποκείμενα, τα οποία έχουν αποδειχθεί ότι 
προσαρμόζονται αρκετά καλά στην πλειονότητα των 
εδαφών του τόπου, ότι είναι ανθεκτικά σε παγετούς 
και σε αρκετές ασθένειες εδάφους και ότι εξασφαλίζουν 
μεγάλη παραγωγικότητα στις εμβολιασμένες πάνω 
σε αυτά ποικιλίες. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι είμαι 
θετικός στη χρήση νέων «υποκειμένων», που θα ει- 
σαχθούν από το εξωτερικό, ανθεκτικών σε ασθένειες 
κυρίως του ριζικού συστήματος και ανθεκτικών σε 
εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, σε 
άλατα και σε υγρασία. Θα πρέπει όμως τα νέα υπο
κείμενα, πριν δοθούν στους παραγωγούς για την 
εγκατάσταση εμπορικών φυτειών, να έχουν προ
ηγουμένως δεχθεί τους αναγκαίους ελέγχους από 
τα αρμόδια ιδρύματα φυτοϋγείας της χώρας, για να 
διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένα από ζημιογόνους 
εχθρούς και ασθένειες που δεν υπάρχουν μέχρι 
σήμερα στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
δοκιμαστεί από το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών 
Φυτών Χανίων η προσαρμογή και παραγωγική τους 
συμπεριφορά στις εδαφικές και κλιματικές συνθήκες 
του τόπου μας. Είναι προφανές ότι π πιθανή εισαγωγή 
κάποιας νέας ζημιογόνου ασθένειας, θα μπορούσε 
να αποβεί καταστροφική για τις ήδπ υπάρχουσες 
φυτείες αβοκάντο. Καταστροφική επίσης για τους 
παραγωγούς θα μπορούσε να αποδειχθεί η μη πα
ραγωγικότητα κάποιων ποικιλιών αβοκάντο, που 
θα είναι εμβολιασμένες στα νέα υποκείμενα. Από τα 
προαναφερθέντα, αποδεικνύεται πόσο σημαντικός 
θα πρέπει να είναι ο ρόλος των ιδρυμάτων γεωργικής 
έρευ . ας για τη αντιμετώπιση προβλημάτων σωστής 
ανάπτυξης του πρωτογενούςτουέα της χώρας.

Α.Μ.
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