Αντίστοιχα, η ευρωπαϊκή παραγωγή είναι
φέτος μειωμένη, καθώς υπάρχουν ζημιές
στην Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία. Η τάση αυτή όμως αφορά τη σύγκριση με την περυσινή σεζόν, όπου υπήρχε ρεκόρ παραγωγής. Στην πραγματικότητα, σε σχέση με τον
μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, η ευρωπαϊκή παραγωγή παραμένει αυξημένη.
Οι εκτιμήσεις μας , σε ό,τι αφορά το ροδάκινο (συμπύρηνο 445-455.000 και επιτραπέζιο 325-330.000 ), είναι ότι η παραγωγή
θα είναι ελαφρώς αυξημένη έναντι πέρυσι,
φτάνοντας τους 765.000-770.000 τόνους
από 335.000 στρέμματα.Οι εξαγωγές των
επιτραπέζιων ροδάκινων με τα μέχρι σήμερα στοιχεία 12/6/2018 αναμένεται να υπερβούν τους 120.000-125.000 τόνους,
Το 2017 η ποσότητα που εξήχθη σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες κατέγραψε ρεκόρ
5ετιας με 116.000 τόνοι.(ως Πίνακας 2)
Το ισοζύγιο παραγωγής-διάθεσης της προηγούμενης διετίας βασιζόμενα σε δεδομένα
της ΕΛΣΤΑΤ (24/3/2018), όπως αυτά καταγράφηκαν και αφορούν τα ροδάκινα παρατίθεται Πιν 2. Εξ αυτών τα στοιχεία παραγω-

γής του 2016 είναι προσωρινά και του 2017
είναι εκτιμήσεις που έχουν αναρτηθεί και
στην Eurostat.
Ωστόσο, χρειάζεται ο κλάδος να απαλλαγεί
από την «γάγγραινα» της δραστηριότητος
ορισμένων «Βαλκάνιων, Ελλήνων κ.α εμπόρων» που διακινούν κατ ‘ ευθείαν από τον
αγρό ατυποποίητων ελληνικών φρούτων και
λαχανικών, με ιδιαίτερη έξαρση την περσυνή
χρονιά στα πυρηνόκαρπα, χωρίς προστιθέμενη μετασυλλεκτική αξία και με κίνδυνο να
πληγεί η άριστη φήμη των ελληνικών νωπών
φρούτων και λαχανικών στις καταναλωτικές
αγορές με δραστηριοποίηση των αρμοδίων
κρατικών ελεγκτικών αρχών με εντατικοποίηση των ελέγχων, προς όφελος της παραγωγής και της εθνικής οικονομίας.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Με δεδομένο ότι την τελευταία πενταετία
η αύξηση των φυτεύσεων οπωρώνων βερίκοκου είναι σταθερή και οι προοπτικές εξέλιξης της, με εκτίμηση της τάσης αύξησης των
καλλιεργούμενων εκτάσεων και της αύξησης της απόδοσης των νέων φυτειών, η εκτί-

μηση είναι ότι την επόμενη τριετία η παραγωγή θα ανέλθει στο ύψος των 120 χιλ τόνων
. Ωστόσο, χρειάζεται ισομερής κατανομή τόσο ο εμπλουτισμός με νέες ποικιλίες αλλά
όσο και η αναδιάρθρωση των φυτών σε ποικιλίες , προς βελτίωση της αποδόσεως και
της ποιότητας των καρπών με προορισμό
τόσο την νωπή κατανάλωση όσο και βιομηχανική επεξεργασία.
Η συγκομιδή και διάθεσή τους έχει επεκταθεί και καλύπτει την περίοδο Μαΐου μέχρι
Αύγουστο με την φετινή περίοδο να είναι
πρωιμότερη κατά 10-15 ημέρες .
Η φετινή παραγωγή 2018, με ελαφρώς αυξημένες καλλιεργούμενες εκτάσεις, εκτιμάται ότι θα είναι ελαφρώς αυξημένη της περσινής των 95-100 χιλ. τόνων με την εμπορεύσιμη παραγωγή να είναι σε αυξημένα επίπεδα από τα περσινά, λόγω των προβλημάτων
από τις καιρικές συνθήκες που υπήρξαν στις
ανταγωνίστριες ομοιοπαραγωγές χώρες και
η εκτίμηση είναι ότι οι εξαγωγές θα είναι αυξημένες και από αυτές του 2017 που κατε-

γράφη ρεκόρ εξαγωγών τελευταίας πενταετίας. Το βερίκοκο δεν είναι από τα πλέον εξαγώγιμα προϊόντα μας, με διακυμάνσεις-αυξομειώσεις των εξαγομένων ποσοτήτων. Οι
υπερπρώιμες και οι όψιμες ποικιλίες κατευθύνονται κυρίως στις εξαγωγές , με την ποικιλία Μπεμπέκο να έχει διπλή κατεύθυνση.
Όσον αφορά στην παραγωγή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παραμένει σταθερή (2016 633.867
έναντι 710056 το 2015) και προβλέπεται να
είναι ελαφρώς αυξημένη εφέτος ,ενώ η κατανάλωση στην Ευρώπη παρουσιάζει μια
κόπωση.
Αναμένουμε από την πολιτεία την δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων διείσδυσης στις νέες αγορές, όπως κάνουν
όλοι οι ανταγωνιστές μας (Ιταλία, Ισπανία,
Γαλλία κ.λπ), παρακάμπτοντας-εξουδετερώνοντας τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις
και εξαλείφοντας τις εκκρεμότητες για την
σύναψη κυρίως διμερών φυτουγειονομικών συμφωνιών με τρίτες χώρες που ενδιαφέρονται όπως π.χ η Κίνα.

