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ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΜΈΝΗ 17% Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΒΕΡΊΚΟΚΟΥ
Αυξημένη κατά 17% εκτιμάται ότι θα είναι η ευρωπαϊκή παραγωγή βερίκοκου, σε σύγκριση με πέρυσι, με τις κλιματικές συνθήκες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου ανθοφορίας να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό
την έκβαση της νέας σεζόν.

Για τις 27 Μαΐου μετατέθηκαν
οι ανακοινώσεις για
την εξέλιξη της Ευρωπαϊκής
παραγωγής των ροδάκινων
και των νεκταρινιών

Να σημειωθεί ότι η μοναδική χώρα που έδωσε
εκτιμήσεις για τη νέα σεζόν στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια - οι οποίες ωστόσο θα αναθεωρηθούν στα
τέλη του Μάη - ήταν η Γαλλία. Οι εκπρόσωποι του
τομέα ροδάκινων – νεκταρινιών της χώρας μίλησαν
για αυξημένη παραγωγή κατά 4% και 209.284 τόνους. Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή των γαλλικών
ροδάκινων θα διαμορφωθεί στους 112.131 τόνους
το 2017, με την αντίστοιχη παραγωγή των νεκταρινιών στους 97.153 τόνους.
Η έναρξη της σεζόν!
Η συγκομιδή βερίκοκου στη χώρα μας ξεκίνησε
την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου στις περιοχές της
Κορίνθου και της Αργολίδας, με τις πρώιμες ποικιλίες να δίνουν αρκετά μεγάλες ποσότητες και τις τιμές
παραγωγού να κυμαίνονται στα περυσινά επίπεδα!
Αυτό που φαίνεται να προβληματίζει τους διακινητές
των περιοχών αυτών, είναι ο μεγάλος αριθμός ποικιλιών που έχουν καλλιεργηθεί, αποτέλεσμα της στροφής αρκετών παραγωγών σταφυλιού προς την αντίστοιχη καλλιέργεια βερίκοκου. Οι διακινητές μάλιστα
επισημαίνουν ότι επικρατεί μεγάλη σύγχυση όσον
αφορά τη σύνθεση των καλλιεργειών, με μια μεγάλη μερίδα παραγωγών να μη γνωρίζει καν τις ονομασίες των ποικιλιών και το εάν είναι εξαγώγιμες ή όχι.

TΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
που είδαν το φως της δημοσιότητας όσον αφορά την εξέλιξη του
όγκου της παραγωγής στα βιομηχανικά ροδάκινα, η φετινή
χρονιά χαρακτηρίζεται κάτι παραπάνω από πλούσια. Συγκεκριμένα, από τους 270.000 τόνους
που ήταν ο όγκος της παραγωγής την περυσινή χρονιά, φέτος
γίνεται λόγος ότι θα κινηθεί κοντά στους 400.000 τόνους, δηλαδή θα έχει μια αύξηση της τάξης
άνω του 40%.
Αυτή η εξέλιξη βάζει σε «προβληματισμό» τον τομέα της μεταποίησης, όμως είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για το πώς
θα διαμορφωθεί η εμπορική εξέλιξη σε αυτό το δυναμικό προϊόν.
Πάντως, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των βιομηχανιών, τα αποθέματα στην κομπόστα
έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, ενώ σε κάποιες εταιρείες έχουν εξαντληθεί.
Αυτό είναι ένα καλό νέο, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει θετική επίπτωση στην απορρόφηση
του προϊόντος. 							

Τ.Ο.

Α.Μ.

Η Ιταλία, η Γαλλία και η Ελλάδα εμφανίζουν αύξηση της παραγωγής τους στο βερίκοκο, σε σύγκριση
με πέρυσι, με την Ισπανία να παρουσιάζει διαφορετική εικόνα και να καταγράφει πτώση της τάξεως του
17%, σύμφωνα με τις προβλέψεις που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της Έκθεσης Medfel στο Περπινιάν της Γαλλίας, στα τέλη του περασμένου μήνα.
Ξεκινώντας από την Ιταλία, η άνοδος της φετινής
παραγωγής βερίκοκου στη χώρα φθάνει το 20%, σε
σύγκριση με πέρυσι, με τη συνολική παραγωγή να
διαμορφώνεται στους 241.736 τόνους.
Στη Γαλλία, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για άνο-

δο 31% σε σύγκριση με πέρυσι και συνολικό όγκο
παραγωγής ύψους 151.297 τόνων, ενώ στην Ισπανία, η παραγωγή βερίκοκου θα κινηθεί σε πτωτική
πορεία και θα διαμορφωθεί στους 102.571 τόνους,
καταγράφοντας μείωση κατά 19% από πέρυσι (Βλέπε Πίνακα 1).
Η ελληνική παραγωγή βερίκοκου
Όσον αφορά τώρα την παραγωγή βερίκοκου στην
Ελλάδα, οι Έλληνες εκπρόσωποί του τη χαρακτηρίζουν «φυσιολογική», με τις προβλέψεις να δείχνουν
πως ο όγκος της συγκομιδής θα είναι αυξημένος σε

1: Η ευρωπαϊκή παραγωγή βερίκοκου το 2017 (ανά χώρα)
Χώρα

Όγκος παραγωγής

Όγκος παραγωγής

Διακύμανση

σε τόνους (2017)

σε τόνους (2016) σε σχέση με το 2016 (%)

Ιταλία

241.736

202.268

+20%

Ελλάδα

77.000

54.800

+41%

Ισπανία

102.571

122.954

-17%

Γαλλία

151.297

108.508

+39%

Σύνολο

572.604

488.530

+17%
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σχέση με πέρυσι.
Όπως προκύπτει από τις προβλέψεις που ανακοινώθηκαν στο Περπινιάν, ο όγκος της παραγωγής βερίκοκου το 2017 θα είναι αυξημένος κατά 40%, σε
σύγκριση με την περυσινή χρονιά. Ειδικότερα, τη νέα
σεζόν η Πελοπόννησος δείχνει να έχει μειωμένη παραγωγή στα βερίκοκα της ποικιλίας «Μπεμπέκου»,
ενώ στην περιοχή της Μακεδονίας προβλέπεται μια
ικανοποιητική παραγωγή, με εξαίρεση τις νέες ποικιλίες Pinkcot, Orange Red, για τις οποίες έχει εκδηλωθεί έντονο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Όσον
αφορά την ποιότητα των καρπών, αυτή προμηνύεται ιδιαίτερα καλή, με ικανοποιητικά μεγέθη καρπών.
Οι προβλέψεις για τα ροδάκινα – νεκταρίνια
Οι καιρικές συνθήκες που σημειώθηκαν κατά τη
διάρκεια της ανθοφορίας στα κύρια παραγωγικά Κέντρα ροδάκινων – νεκταρινιών της Ευρώπης, δημιούργησαν προβλήματα στις καλλιέργειες των πυρηνόκαρπων, με αποτέλεσμα να μην ανακοινωθούν
φέτος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι προβλέψεις για τα ευρωπαϊκά ροδάκινα – νεκταρίνια. Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών χωρών συμφώνησαν
να δώσουν στη δημοσιότητα τις επίσημες προβλέψεις τους στα τέλη Μαΐου, όταν και θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο στα πυρηνόκαρπα ανά χώρα.
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