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τα σε ασβέστιο, σε άβατα και σε υγρα
σία. 0α πρέπει όμωε τα νέα υποκείμε
να πριν δοθούν στουε παραγωγούε για 
την εγκατάσταση εμπορικών φυτειών, 
να έχουν προηγουμένωε δεχθεί τουε 
αναγκαίουε εΑέγχουε από τα αρμόδια 
ιδρύματα φυτουγείαε τηε χώραε, για 
να διαπιστωθεί ότι είναι απαΑΑαγμένα 
από ζημιογόνουε εχθρούε και ασθέ- 
νειεε που δεν υπάρχουν μέχρι σήμε
ρα στην ΕΑΑάδα, ενώ παράββηήα θα 
πρέπει να δοκιμαστεί από το Ινστιτού
το ΕΑιάε και Υποτροπικών Φυτών Χα
νιών η προσαρμογή και παραγωγική

Το Αβοκάντο είναι μια δυναμική δενδρώ- 
δηε καδήιέργεια, που με τπ σωστή διαχεί

ριση μπορεί να δώσει σήμερα ποήύ υψηήό 
ακαθάριστο εισόδημα, που φθάνει τα 6.000- 

8.000 ευρώ ανά στρέμμα

τουε συμπεριφορά στιε εδαφικέε και 
κΑιματικέε συνθήκεε του τόπου μαε.

Είναι προφανέε ότι η πιθανή εισα
γωγή κάποιαε νέαε ζημιογόνου ασθέ- 
νειαε, όπωε η σηψιρριζία που προκα- 
Αείται από το μύκητα Phytophthora 
cinnamomi, θα μπορούσε να αποβεί 
καταστροφική για τιε ήδη υπάρχουσεε 
φυτείεε Αβοκάντο. Καταστροφική επί- 
σηε για τουε παραγωγούε θα μπορού
σε να αποδειχθεί η μη παραγωγικότη
τα κάποιων ποικιΑιών Αβοκάντο, που 
θα είναι εμβοΑιασμένεε στα νέα υπο
κείμενα. Από τα προαναφερθέντα απο- 
δεικνύεται πόσο σπμαντικόε θα πρέπει 
να είναι ο ρόΑοε των Ιδρυμάτων Γε- 
ωργικήε'Ερευναε για την αντιμετώπι
ση προβλημάτων σωστήε ανάπτυξηε 
του πρωτογενούε τομέα τηε χώραε.

Τι πρέπει να προσέξει ο παραγωγός ανα
φορικά με τις απαιτήσεις του Αβοκάντο 
σε έδαφος, νερό και κλίμα;

Το Αβοκάντο αναπτύσσεται σε πο- 
Αύ εΑαφρά (αμμώδη) έωε μέσηε σύ- 
στασηε (αργιβοπηβώδη) εδάφη, που 
πρέπει να είναι βαθιά, γόνιμα, με καήή 
στράγγιση, με μικρή περιεκτικότητα σε 
ανθρακικό ασβέστιο, αρδευόμενο με

νερό καήήε ποιότηταε και να στραγγί
ζουν καΑά. Το αβοκάντο είναι ίσωε το 
περισσότερο ευαίσθητο δένδρο στιε 
δυσμενείε συνθήκεε στρόγγισηε του 
εδάφουε, από οποιοδήποτε άήήο δέν
δρο καββιεργούμενο στη χώρα μαε. 
Εδάφη που έχουν υπόγεια αδιαπέρα
στα στρώματα και δεν επιτρέπουν το 
εβεύθερο πέρασμα του νερού ή του 
αέρα, καθώε και τα ποβύ βαριά εδάφη, 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
την καββιέργεια του Αβοκάντο. Η πα
ρουσία υψηβήε ποσότηταε στο έδα- 
φοε και στο νερό άρδευσηε χβωρίου, 
βορίου και οβικών αβάτων είναι επιζή
μια. Τα υποκείμενα τύπου Μεξικού, τα 
οποία χρησιμοποιούνται στη χώρα μαε, 
αντέχουν σε συγκεντρώσειε οΑικού 
ανθρακικού ασβεστίου στο έδαφοε, 
έωε 40% περίπου, ενώ τα υποκείμενα 
τύπου Δυτικών Ινδιών αντέχουν σε πο
βύ υψηβέε συγκεντρώσειε, έωε 80%. 
Το Αβοκάντο θέήει ήπιεε θερμοκρασί- 
εε το χειμώνα (το δένδρο υφίσταται ζη
μία σε - 4ο C) και υψηβή σχετική υγρα
σία στην ατμόσφαιρα - ειδικά κατά την 
επικονίαση και γονιμοποίηση, που δεν 
θα πρέπει να είναι μικρότερη από 60% 
για καήή καρπόδεση.

Εκτός από τα Χανιά, ποιες άλλες περιο
χές της χώρας μας είναι κατάλληλες για 
να καλλιεργηθεί το Αβοκάντο;

Περιοχέε τηε Κρήτηε, τηε Πεήοπον- 
νήσου, των νήσων του Ιονίου και του 
νότιου Αιγαίου, καθώε και τηε δυτικήε 
Εββάδαε (Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αιτω- 
Αοακαρνανία), που διαθέτουν τιε προ- 
αναφερθείσεε εδαφικέε και κβιματικέε 
συνθήκεε και νερό καήήε ποιότηταε, 
είναι κατάββηΑεε για την καββιέργεια 
του Αβοκάντο.

Ποιες είναι οι βασικές φροντίδες που 
χρειάζεται το Αβοκάντο για να έχει μια 
ισορροπημένη ανάπτυξη;

Κατάββηήο κήόδεμα, σωστή Αίπαν- 
ση και άρδευση.

Ποια είναι η στρεμματική απόδοση σή
μερα στα Χανιά, ανά ποικιλία; Κάτω από 
ποιες προϋποθέσεις μπορεί αυτή να 
αυξηθεί;

Η μέση στρεμματική απόδοση σήμε
ρα στα Χανιά δεν υπερβαίνει τα 1.000 
κιΑά καρπών. Όταν οι εδαφοκΑιματι- 
κέε συνθήκεε είναι ευνοϊκέε, το νε

ρό άρδευσηε είναι καήήε ποιότηταε 
και εφαρμόζεται η σωστή καΑΑιεργη- 
τική τεχνική, οι αποδόσειε ανά στρέμ
μα μπορεί να φθάσουν τα 5.000-6.000 
κιήά για τιε ποικιΑίεε Ηθεε, Bacon, 
Zutano και τιε Α.000 κιήά για την ποι- 
κιΑία Fuerte.

Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί 
σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές (π.χ. 
Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) και στις 
Η.Π.Α., mini ή baby Αβοκάντο. Έχετε 
άποψη γι’ αυτό το προϊόν;

Οι καρποί του Αβοκάντο πωήούνται 
με το τεμάχιο, όπου κάθε τεμάχιο έχει 
ένα εήάχιστο Βάροε. Καρποί με μικρό
τερο Βάροε συσκευάζονται σεδισκάκια 
που περιέχουν 2-4 καρπούε, συνοήι- 
κού Βάρουε περίπου 500 γραμμαρίων, 
που ονομάζονται Baby Avocadoa. Εί
ναι ένα έξυπνο επιτυχημένο εμπορικό 
τέχνασμα για την πώήηση των μικρών 
καρπών.

θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο γύρω 
από την καλλιέργεια του Αβοκάντο;

Το Αβοκάντο είναι μια δυναμική δεν- 
δρώδηε καββιέργεια, που με τη σω
στή διαχείριση μπορεί να δώσει σήμε
ρα ποήύ υψηήό ακαθάριστο εισόδημα, 
που φθάνει τα 6.000-8.000 ευρώ ανά 
στρέμμα. Η επί 40 χρόνια εμπορική 
καΑΑιέργειά του στα Χανιά, έχει δείξει 
ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέ- 
σεε αποδόσειε μεγαήύτερεε των 1.000 
κιΑών ανό στρέμμα - που σήμερα επι
τυγχάνονται - καθώε επίσηε και καΑύ- 
τερη ποιότητα καρπών, εάν γίνονταν 
σωστά οι διάφορεε καήήιεργητικέε 
τεχνικέε που απαιτούνται.

Εκτός από το Αβοκάντο, ποια άλλη καλ
λιέργεια κατά την άποψή σας θα μπο
ρούσε να αναπτυχθεί στη Νότια Ελλάδα;

ΚατάββηΑεε ποικιΑίεε Φραγκοσυ- 
κιάε, Μάνγκο, Λίτσι, Τσεριμόγια και 
Πεκάν, μπορούν να καήΑιεργηθούν 
με επιτυχία, σύμφωνα με τα πειραμα
τικά αποτεήέσματα του Ινστιτούτου 
ΕΑιάε και Υποτροπικών Φυτών Χανι
ών και να δώσουν ανταγωνιστικό ει
σόδημα στον καΑΑιεργητή. Οι εξωτικοί 
καρποί τουε θα καταναΑωθούν όχι μό
νο από τον ντόπιο πήηθυσμό τηε χώ
ραε μαε, αήήά και από τα εκατομμύρια 
τουριστών που την επισκέπτονται κά
θε χρόνο.
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