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Η Αμπελουργία αποτέλεσε για πολλά χρόνια την βασική πηγή παραγωγής πλούτου στη
Χώρα μας. Στις σημερινές ωστόσο συνθήκες και για διάφορους λόγους η καλλιέργεια
του αμπελιού βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή μιας πορείας που οδηγεί στην εγκατάλειψή
της από μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού. Τελικό ζητούμενο, η διατήρηση του
ελληνικού αμπελώνα που δεν είναι απλά αναγκαία, είναι δεμένη με την ύπαρξη αυτού
του τόπου. Βασικά μας πλεονεκτήματα, ο ποικιλιακός πλούτος των οινοποιήσιμων
ποικιλιών, η βαθιά παράδοση με το αμπέλι και η ποικιλομορφία του οικολογικού
περιβάλλοντος που επιτρέπει την παραγωγή όλων των αμπελουργικών προϊόντων. Η
μελέτη όμως της υφιστάμενης κατάστασης συνηγορεί στην άποψη ότι η κατεύθυνση
στην οποία θα πρέπει να επεκταθεί κατά κύριο λόγο ο αμπελουργικός τομέας, είναι αυτή
των επιτραπέζιων ποικιλιών. Δυστυχώς σήμερα, πάνω από το 70% των εξαγωγών
επιτραπέζιων σταφυλιών της Χώρας μας καλύπτεται από τη Σουλτανίνα (συν. Thompson
Seedless). Κατά συνέπεια, ουσιαστικά με μια μόνο λευκή ποικιλία, για 6-7 εβδομάδες
(μέσα Αυγούστου - τέλη Σεπτέμβρη), ανταγωνιζόμαστε χώρες που προσφέρουν
κόκκινες, λευκές και μαύρες ποικιλίες, για 16-18 εβδομάδες. Επιβάλλεται επομένως, ως
πρώτο βήμα, να γίνει ποικιλιακή αναδιάρθρωση του Ελληνικού αμπελώνα επιτραπέζιων
σταφυλιών. Στόχος, η επιλογή επιτραπέζιων ποικιλιών που να προσαρμόζονται στο
οικολογικό και το αμπελουργικό περιβάλλον γενικότερα, να καλύπτουν συμμετρικά την
εποχή διάθεσης, από το Μάιο έως τον Ιανουάριο, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που
μας παρέχει, τόσο το οικολογικό μας περιβάλλον, όσο και η περιοδική κάλυψη των
πρέμνων με πλαστικό, και να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των καταναλωτών
(ασφαλή, υγιεινά, φιλικά στο περιβάλλον κ.λπ.), της αγοράς (πιστοποίηση κατά
GlobalG.A.P. κ.λπ.) και των αμπελουργών (χαμηλό κόστος παραγωγής, χωρίς ή με μικρά
δικαιώματα, ικανοποιητικό εισόδημα κ.λπ.). Με βάση τα παραπάνω, το διεθνές
περιβάλλον και ιδιαίτερα αυτό της Ε.Ε. των 28 (εξαγωγές - εισαγωγές επιτραπέζιων
σταφυλιών, εμπορικές ποικιλίες, royalties κ.ά.), προτείνεται η καλλιέργεια των λευκών
ποικιλιών Thompson Seedless και Victoria (που ήδη υπάρχουν), των ερυθρών Flame
Seedless, Crimson Seedless (επεκτείνεται ήδη με έντονο ρυθμό στην Πιερία κ.ά.) και Red
Globe, και των μαύρων Αττική και Autumn Royal. Συγχρόνως, δεν θα πρέπει να μας
διαφεύγει το γεγονός ότι, η εγκατάσταση και διαχείριση σύγχρονων αμπελώνων απαιτεί
τεχνογνωσία και εφαρμογή κατάλληλων καλλιεργητών τεχνικών για βελτίωση της
ποιότητας. Κατά συνέπεια οι προοπτικές καλλιέργειας επιτραπέζιων ποικιλιών στη Χώρα
μας είναι πολύ καλές, υπό την βασική προϋπόθεση, άμεσης και έμμεσης επιστημονικής
υποστήριξης των αμπελουργών μας. Κρίσιμα βήματα: ομάδες παραγωγών και
διεπαγγελματική οργάνωση επιτραπέζιων σταφυλιών, κατευθυνόμενη και εφαρμοσμένη
επιστημονική έρευνα, εξειδικευμένος σύμβουλος ομάδας παραγωγών και συνεχής
ενημέρωση - εκπαίδευση αμπελουργών.

