ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής»

Κατεύθυνση: Αγροτική Επιχειρηματικότητα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΤΡΕΜΠΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιβλέπων Καθηγητής: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θεσσαλονίκη 2018

ii

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων, κατ. Αγροτικής Οικονομίας ΑΤΕΙΘ κ. Φίλιππο Καρυπίδη για την επιστημονική,
πνευματική και ηθική υποστήριξη που μου παρείχε καθ ΄όλη την διάρκεια εκπόνησης της
Μεταπτυχιακής διατριβής, του οποίου οι συμβουλές για την λογική ροή, πρακτική και
βέλτιστη δομή υπήρξαν πολύτιμες για την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής διατριβής.
Επίσης, ευχαριστώ την οικογένεια μου για την υπομονή και την ανεκτικότητα, και ιδιαίτερα
τον σύζυγο υζύγου μου για την ανιδιοτελή και ανυπολόγιστη στήριξη κατά το χρονικό
διάστημα της εκπλήρωσης της, καθώς και τους συντοπίτες μου φυτωριούχους, μικρής και
μεγάλης εμβέλειας ροδακινοπαραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού για την διευκόλυνση
των επαφών στην συμπλήρωση, και ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου αλλά και των
προσωπικών επαφών για ένα τόσο σημαντικό θέμα άμεσα συνδεδεμένο με την υφιστάμενη
κατάσταση του πρωτογενή τομέα.
Τέλος θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε από
τους καθηγητές του ΑΤΕΙΘ να φοιτήσω σε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών
σπουδών.

iii

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας αποτελεί κρίσιμη παράμετρο
για κάθε επιτυχημένη καλλιέργεια. Στην παρούσα έρευνα ροδακινοπαραγωγοί από
την περιοχή της Ημαθίας, και ειδικότερα από τα χωριά Μονόσπιτα Νάουσας, Άγιος
Γεώργιος, Αγγελοχώρι, Κοπανός και Μακροχώρι ερωτήθηκαν με τη χρήση
ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις
αγοραστικές τους επιλογές σε σχέση με την προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού.
Η μελέτη βασίζεται σε ένα υπόδειγμα λήψης αγοραστικών αποφάσεων και σε
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από 100 ροδακινοπαραγωγούς. Η συλλογή των
δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 μέσω ερωτηματολογίου που
δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της έρευνας, ενώ είχε προηγηθεί πιλοτική του
εφαρμογή σε μικρό δείγμα.
Από τη μελέτη των δεδομένων προέκυψαν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: Οι
ροδακινοπαραγωγοί προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό κυρίως εγχώριας
προέλευσης, από φυτωριακές επιχειρήσεις, με τις οποίες συνδέονται με προσωπικές
σχέσεις. Το σημαντικότερο κριτήριο για την επιλογή της ποικιλίας αποτελεί η
ποσότητα παραγωγής και δευτερευόντως η προσαρμογή της στις κλιματικές
συνθήκες της περιοχής. Γενικότερα, διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο ικανοποίησης από
το

πολλαπλασιαστικό

υλικό

που

έχουν

προμηθευτεί

οι

παραγωγοί.

Τα

χαρακτηριστικά όπου παρατηρήθηκε μειωμένη ικανοποίηση ήταν οι ανάγκες του
δέντρου σε περιποίηση, η αντοχή σε προσβολές από έντομα, ασθένειες και ιώσεις και
η

αντοχή

των

καρπών

στη

μεταφορά.

Το

μορφωτικό

επίπεδο

των

ροδακινοπαραγωγών αποτελεί έναν παράγοντα που διαφοροποιεί την ικανοποίηση
τους από χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που σχετίζονται με τις
οργανοληπτικές ιδιότητες του καρπού και με τις υπηρεσίες που παρέχει ο
φυτωριούχος. Αυτή η διαπίστωση υποστηρίζει την ανάγκη για κατάρτιση και
ενημέρωση των ροδακινοπαραγωγών είτε σε επίπεδο συνεταιρισμών ή ομάδων
παραγωγών για τις ελάχιστες απαιτήσεις εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού,
αλλά και για τα χαρακτηριστικά των νέων ποικιλιών και τη δυνατότητα
προσαρμογής τους στο οικολογικό περιβάλλον της περιοχής καλλιέργειας.
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ABSTRACT
The use of high quality propagating material is a critical parameter for any successful
cultivation. In the present study, peach producers from the Imathia region were
questioned using a questionnaire to investigate the factors that affect their purchasing
choices in relation to the purchase of propagating material. The study is based on a
purchasing decision model and on data collected from 100 peach producers. Data
collection was conducted in September 2017 through a questionnaire created for
research purposes and preceded by a small pilot sample.
From the study of the data, the following were observed: The peach producers are
supplying propagating material of domestic origin, by nurseries, with which they are
associated with personal relationships. The most important criterion for the choice of
variety is productivity and, secondly, its adaptation to the climatic conditions of the
region. More generally, there was a high level of satisfaction with the propagating
material purchased by the producers. Characteristics where decreased satisfaction
was observed were the tree's need for care, resistance to insect pests, diseases and
viral infections, and fruit resistance to transport.
The educational level of the peach growers is a factor that differentiates their
satisfaction from the characteristics of the propagation material associated with the
sensory properties of the fruit and the services provided by the nursery. This finding
supports the need for training and information for peach producers either at the level
of cooperatives or producer groups on the minimum requirements for the marketing
of propagating material but also on the characteristics of the new varieties and their
ability to adapt to the ecological environment of the growing area.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η

ροδακινοκαλλιέργεια

παραγωγικούς

κλάδους

αποτελεί

στην

Ελλάδα,

έναν

από

στον

τους

τομέα

σημαντικότερους
της

καλλιέργειας

οπωροκηπευτικών.
Στους εμπορικούς Ελληνικούς οπωρώνες ροδακινιάς καλλιεργούνται οι
παραδοσιακές ποικιλίες, ενώ εισάγονται νέες ποικιλίες τα τελευταία χρόνια. Οι
ποικιλίες ροδάκινων χωρίζονται σε ποικιλίες κατάλληλες για νωπή κατανάλωση
(επιτραπέζια ροδάκινα), για παρασκευή κομπόστας (συμπύρηνες) και στις ποικιλίες
νεκταρινιών (Νάνος, 2014). Τόσο το νωπό ροδάκινο όσο και τα μεταποιημένα
προϊόντα του χαρακτηρίζονται για την υψηλή διατροφική αξία τους, και προσφέρουν
πολύτιμα συστατικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Η Ελλάδα παράγει κυρίως
επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύρηνα ροδάκινα που προορίζονται για βιομηχανική
χρήση, καθώς και νεκταρίνια (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2016).
Η χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού υψηλής ποιότητας αποτελεί κρίσιμη
παράμετρο για την εγκατάσταση μίας επιτυχημένης καλλιέργειας και για την
επιτυχημένη εμπορία των προϊόντων που παράγονται. Πιο συγκεκριμένα, από το
πολλαπλασιαστικό υλικό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ποσότητα και η ποιότητα των
παραγόμενων προϊόντων, η εποχή συγκομιδής και εμπορίας και το κόστος
παραγωγής.
Το

πολλαπλασιαστικό

υλικό

(σπόροι,

κόνδυλοι,

βολβοί,

ριζώματα,

σπορόφυτα, υποκείμενα, εμβόλια κ.ο.κ.) διακρίνεται σε προβασικό, βασικό και
πιστοποιημένο υλικό. Οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί το πολλαπλασιαστικό
υλικό προκειμένου να διακινηθεί, καθορίζονται νομοθετικά. Η διάρκεια ζωής των
ροδακινεώνων ποικίλει, καθώς επηρεάζεται τόσο από παράγοντες που σχετίζονται με
τα ίδια τα φυτά, όπως τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης, την
παρουσία και προσβολή των οπωρώνων από εχθρούς και ασθένειες, τη θρεπτική
κατάσταση των δέντρων, τις τεχνικές περιποίησης και κλαδέματος όσο και από τις
τάσεις που επικρατούν στην αγορά και την προτίμηση του καταναλωτή προς νέες
ποικιλίες (Ritchie & Clayton, 1981, Traquair, 1984, Caruso κ.α.. 1999, Marini, &
Sowers, 2000).Οι γεωργοί κάνουν αγοραστικές επιλογές σε σχέση με το
πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύονται, από τις οποίες εξαρτάται τόσο η
οικονομικότητα της παραγωγής των προϊόντων τους όσο και η αποδοτικότητα της
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εμπορίας. Παρόλο λοιπόν που οι αγοραστικές αυτές επιλογές έχουν ιδιαίτερα
σημασία, δε βρέθηκαν ερευνητικές εργασίες που να ασχολούνται με αυτό το θέμα.
Ο σκοπός της διατριβής είναι η διερεύνηση και παρουσίαση των παραμέτρων
που καθορίζουν τις αγοραστικές αποφάσεις των ροδακινοπαραγωγών για το
πολλαπλασιαστικό υλικό δίνοντας έμφαση στην ικανοποίηση αυτών από το
πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύτηκαν. Συγκεκριμένα, εξετάζεται αρχικά το
δίκτυο παραγωγής και διανομής πολλαπλασιαστικού υλικού ροδακινιάς, τα
χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που καθορίζουν την ποιότητα του
και τα χαρακτηριστικά για τα οποία ενδιαφέρονται οι παραγωγοί, καθώς και ο
βαθμός

ικανοποίησης

των

παραγωγών

από

τα

χαρακτηριστικά

του

πολλαπλασιαστικού υλικού που επιλέγουν.

Για την επίτευξη του σκοπού τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι:
1 Να αναλυθούν οι αγοραστικές επιλογές των ροδακινοπαραγωγών για το
πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιούν.
2) Να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο το πολλαπλασιαστικό υλικό ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των ροδακινοπαραγωγών.
3) Να μελετηθεί πώς επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των παραγωγών και των
εκμεταλλεύσεων τις επιλογές πολλαπλασιαστικού υλικού.
4) Να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ροδακινοπαραγωγών από το
πολλαπλασιαστικό υλικό.
5) Να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ροδακινοπαραγωγών από τους
προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού.
Τα στάδια στα οποία προχωρούμε για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι
παρουσιάζονται στη συνέχεια:
1) Η βιβλιογραφική έρευνα γύρω από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του
πολλαπλασιαστικού υλικού ροδακινιάς, το δίκτυο διακίνησης του στη χώρα μας και
τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία του.
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2) Η σύνταξη ερωτηματολογίου για τον καθορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν
τις αγοραστικές αποφάσεις των ροδακινοπαραγωγών κατά την προμήθεια
πολλαπλασιαστικού υλικού για την εγκατάσταση οπωρώνων, καθώς και το βαθμό
ικανοποίησης των παραγωγών από το υλικό που προμηθεύτηκαν.
3) Η εύρεση της ομάδας παραγωγών για τη διεξαγωγή της έρευνας και συλλογή
δεδομένων.
4) Ανάλυση των δεδομένων και καθορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν τον
εφοδιασμό

και

τις

αγοραστικές

επιλογές

των

ροδακινοπαραγωγών

με

πολλαπλασιαστικό υλικό, οι αλληλοσυσχετίσεις αυτών, καθώς και η διερεύνηση της
ικανοποίησης των παραγωγών.
Περιορισμό της έρευνας αποτελεί η περιορισμένη γεωγραφική περιοχή λήψης
του δείγματος, η οποία εντοπίζεται αποκλειστικά στον νομό Ημαθίας, ο οποίος
αποτελεί μεν ένα από τα κέντρα καλλιέργειας ροδάκινων στη χώρα μας, ωστόσο δεν
αντιπροσωπεύει το σύνολο των παραγωγών ροδάκινων της χώρας, οι οποίοι
ενδεχομένως να προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό από άλλες πηγές και να
έχουν διαφορετικές απόψεις για την ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΗΜΑΣΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ
1.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ
Η διεθνής παραγωγή ροδάκινων ξεπερνά τους 17 εκατομμύρια τόννους, με
την Κίνα να παράγει τις μεγαλύτερες ποσότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 55%
περίπου της παγκόσμιας παραγωγής σύμφωνα με τον FAO, και την Ελλάδα να
βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 0,7 εκατομμύρια τόννους, όπως φαίνεται και στο
Σχήμα 1.1 (Worldatlas, 2017). Η παραγωγή ροδάκινων μειώνεται στις ΗΠΑ, είναι
σταθερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αυξάνεται στην Κίνα και στη Νότια Αμερική,
ιδιαίτερα στη Χιλή. Όσον αφορά στις κατηγορίες φρούτων, αυξάνεται η καλλιέργεια
λευκόσαρκων νεκταρινιών, ενώ τα επιτραπέζια και τα συμπύρηνα ροδάκινα
παραμένουν σταθερά ή μειώνονται.
Τα κυριότερα προβλήματα που συνδέονται με τη βιομηχανία ροδάκινων που
παρατηρούνται στις περισσότερες χώρες σχετίζονται με τη χαμηλή ποιότητα
φρούτων, το υψηλό κόστος παραγωγής, τον διεθνή ανταγωνισμό και την
υπερπαραγωγή (Fideghelli κ.α.1998).

Παραγωγή ροδάκινων (εκατ. τόννοι)
12
10
8
6
4
2
0
Κίνα

Ιταλία

Ισπανία

ΗΠΑ

Ελλάδα

Σχήμα 1.1. Οι κύριες χώρες – παραγωγοί ροδάκινων το έτος 2013 (Στοιχεία
από Worldatlas, 2017)
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Σημαντικό τμήμα των οπωρώνων ροδακίνου βρίσκεται γύρω από τη
Μεσόγειο θάλασσα (Fideghelli κ.α. 1998).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), οι ροδακινιές καλύπτουν έκταση 200.000
εκταρίων και οι κύριες παραγωγές χώρες είναι η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, ενώ
τα ροδάκινα (συμπεριλαμβανομένων των νεκταρινιών) αντιπροσωπεύουν το 15% του
συνολικού ευρωπαϊκού οπωρώνα. Τα ροδάκινα που παράγονται στην Ευρώπη είναι
σε ποσοστό 40% κιτρινόσαρκα ροδάκινα, 30% είναι κιτρινόσαρκα νεκταρίνια, ενώ
σε 20% ανέρχονται τα λευκόσαρκα ροδάκινα και νεκταρίνια και σε 10% τα ροδάκινα
ντόνατς (Eurostat, 2012).
Η συνολική ετήσια παράγωγή ροδάκινων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμάνθηκε
μεταξύ 3.656 - 4.392 εκατομμύρια τόννους τη δεκαετία 2007-2016, παρουσιάζοντας
την ελάχιστη τιμή το έτος 2013 και τη μέγιστη το έτος 2007. Το έτος 2016 ανήλθε σε
3.954 εκατ. τόννους, από τους οποίους το 69% περίπου ήταν ροδάκινα και το 31%
περίπου νεκταρίνια, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1.2 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017).
Στο Σχήμα 1.2 παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ροδάκινων (κίτρινο) και
νεκταρινιών (κόκκινο) στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη δεκαετία 2007-2016.

Σχήμα 1.2. Ευρωπαϊκή παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών την δεκαετία
2007-2016 (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2017)
Στη χώρα μας παράγονται ετησίως 700.000 τόννοι ροδάκινων (περίοδος
2009-2013), με αποτέλεσμα η Ελλάδα να καταλαμβάνει την τρίτη θέση ανάμεσα στις
ευρωπαϊκές χώρες που καλλιεργούν ροδακινιές, με καλλιεργούμενη έκταση
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οπωρώνων ροδακινιάς που έφτασε τα 438.100 στρέμματα το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015).
Η παραγόμενη ποσότητα ροδάκινων παρουσιάζει κάποια ετήσια διακύμανση που
οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, οι οποίες ασκούν μεγάλη επιρροή στον όγκο της
παραγωγής.
Οι καλλιεργούμενες με ροδάκινα και νεκταρίνια εκτάσεις δεν παρουσιάζουν
ιδιαίτερες διακυμάνσεις τα τελευταία έτη, όπως προκύπτει και από το Σχήμα 1.3
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, στο
Σχήμα 1.3 παρουσιάζεται η εξέλιξη της καλλιεργούμενης έκτασης με ροδάκινα στη
χώρα μας για την περίοδο 2009-2011.

Εξέλιξη έκτασης ροδακινεώνων
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Σχήμα 1.3. Εξέλιξη των καλλιεργούμενων εκτάσεων με ροδάκινα και
νεκταρίνια στην Ελλάδα την περίοδο 2009-2011 (ΕΛΣΤΑΤ, 2015)
Αναφορικά με την εμπορία ροδάκινων, η Ισπανία και η Κίνα κυριαρχούν, ενώ
η Ελλάδα κατέχει την πέμπτη θέση στην παγκόσμια εξαγωγή ροδάκινων και την
τρίτη θέση στην Ευρώπη. Η εξέλιξη της παραγωγής ροδάκινων για την περίοδο
2009-2013 δίνεται στο Σχήμα 1.4.
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Εξέλιξη παραγωγής ροδάκινων
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Σχήμα 1.4. Εξέλιξη της ποσότητας των παραγόμενων ροδάκινων στην
Ελλάδα την περίοδο 2009-2013 (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, 2015)
Η συνολική παραγωγή ροδάκινων ανήλθε το έτος 2013 στην Ελλάδα σε
733.000 τόννους, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα το έτος 2009 ήταν 697.564 τόννοι,
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι ροδακινιές καλλιεργούνται ευρέως στην περιφέρεια της Μακεδονίας,
ιδιαίτερα στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας και δευτερευόντως στους νομούς
Λάρισας, Φλώρινας, Πιερίας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2015). Ειδικότερα, στους ροδακινεώνες της Κεντρικής Μακεδονίας παράγεται το
μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων ποσοτήτων ροδάκινων, σε ποσοστό που
ξεπερνάει το 90%, και κυρίως στους νομούς Ημαθίας και Πέλλας (Ρεμπετσιώτης,
2008).

1.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Στην Ελλάδα καλλιεργούνται κυρίως επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων, και
δευτερευόντως

συμπύρηνες

ποικιλίες.

Ποικιλίες

συμπύρηνων

ροδάκινων

καλλιεργούνται κατά κύριο λόγο στους νομούς Πέλλας (66.830 στρ.) και Ημαθίας
(52.648 στρ.), καθώς και στους νομούς Λάρισας (3.700 στρ.), Φλώρινας (4.710 στρ.)
και Πιερίας (636 στρ.). Υπολογίζεται ότι 12.000 νοικοκυριά περίπου ασχολούνται με
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την καλλιέργεια συμπύρηνου ροδάκινου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, 2016).
Τα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια πωλούνται για νωπή κατανάλωση.
Τα

συμπύρηνα

ροδάκινα

οδηγούνται

προς

κονσερβοποίηση,

και

τα

κονσερβοποιημένα ροδάκινα σχεδόν στο σύνολό τους (98%) εξάγονται. Οι εξαγωγές
προς χώρες της Ε.Ε. ανέρχονται σε ποσοστό 80% του συνόλου των παραγόμενων
κονσερβών και το συνάλλαγμα που εισέρχεται στη χώρα ξεπερνά σε ετήσια βάση τα
250-300 εκατ. ευρώ. (Αγρότυπος, 2017, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, 2016).
Στο Σχήμα 1.5 φαίνεται η διακύμανση των παραγόμενων ποσοτήτων
συμπύρηνων ροδάκινων την περίοδο 2006-2014, σύμφωνα με στοιχεία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αναφέρεται ότι η μείωση της
παραγωγής που παρατηρήθηκε το 2011 αποδίδεται σε εκριζώσεις, καθώς και στη
διάθεση μεγάλης ποσότητας ως νωπό προϊόν σε άλλες χώρες, και ιδιαίτερα στη
Βουλγαρία (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2015).

Παραγόμενη ποσότητα συμπύρηνων
ροδάκινων (σε τόννους)
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Σχήμα 1.5. Εξέλιξη της ποσότητας των παραγόμενων συμπύρηνων ροδάκινων
στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2014 (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
2015)

Η Ελλάδα αποτελούσε μέχρι πρόσφατα το μεγαλύτερο εξαγωγέα κομπόστας
ροδάκινου παγκοσμίως, ενώ πλέον βρίσκεται στην τρίτη θέση και προηγούνται η
Κίνα και οι ΗΠΑ. Την τελευταία πενταετία, η παραγωγή κονσερβοποιημένων
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ροδάκινων έχει πτώση και σε επίπεδο Ε.Ε. περίπου 27%, ενώ οι εξαγωγές
καταγράφουν μείωση της τάξης του 50% και η μείωση των καλλιεργούμενων
εκτάσεων αγγίζει το 30%. Την ίδια περίοδο το χαμένο έδαφος των αγορών που
αφορούν τα ευρωπαϊκά κονσερβοποιημένα φρούτα, κατελήφθη από ανταγωνίστριες
χώρες όπως αυτές της Λατινικής Αμερικής (Χιλή, Αργεντινή), τη Ν. Αφρική και την
Κίνα.
Μικρότερες ποσότητες συμπύρηνων ροδάκινων που παράγονται στη χώρα
μας επεξεργάζονται βιομηχανικά για την παρασκευή πουρέ, ενώ κάποιες ποσότητες
διοχετεύονται για την παραγωγή κατεψυγμένων προϊόντων ροδάκινου. Επιπλέον,
ποσότητες συμπύρηνων ροδάκινων οδηγούνται στη βιομηχανία για χυμοποίηση, σε
ποσοστό 21% της συνολικής παραγωγής περίπου για το έτος 2014. Στον τομέα της
μεταποίησης συμπύρηνου ροδάκινου δραστηριοποιούνται 26 βιομηχανικές μονάδες,
οι οποίες απασχολούν 1.500 μόνιμους υπαλλήλους και 8.000-10.000 εποχιακούς
(Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2015).

9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ
2.1 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Η ροδακινιά πολλαπλασιάζεται με σπόρο ή μοσχεύματα και ακολουθεί
εμβολιασμός της επιθυμητής ποικιλίας πάνω στα σπορόφυτα ή στα κλωνικά
υποκείμενα. Τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα προέρχονται από το είδος της
ροδακινιάς (Prunus persica), από διάφορα είδη δαμασκηνιάς (Prunus domestica,
Prunus insitita, Prunus cerasifera κλπ), υβρίδια μεταξύ ειδών ροδακινιάς και άλλων
πυρηνοκάρπων (π.χ. ροδακινιά X αμυγδαλιά) και υποκείμενα από άλλα είδη
πυρηνόκαρπων (αμυγδαλιά, βερικοκιά). Η συνήθης μέθοδος εμβολιασμού που
εφαρμόζεται είναι ο ενοφθαλμισμός με ορθό Τ πάνω σε υποκείμενα σπορόφυτα ή
κλώνους ηλικίας 1-2 χρονών. Ο ενοφθαλμισμός προτιμάται να πραγματοποιηθεί
κατά το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο, εξαιτίας των ευνοϊκών συνθηκών που θα
διασφαλίσουν την επιτυχία του εμβολιασμού, για να είναι εύκολη η αποκόλληση του
φλοιού και για να υπάρχει διαθεσιμότητα εμβολιοφόρων βλαστών, από όπου θα
ληφθούν οι οφθαλμοί σε λήθαργο. Τα δενδρύλλια που προκύπτουν μπορούν να
διατεθούν στην αγορά την επόμενη ή μεθεπόμενη χρονιά, κατά το τέλος του
φθινοπώρου (Αθανασίου, 2014, Βασιλακάκης & Θεριός, 1994, Ποντίκης, 1996).

2.2 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ
Τα σπορόφυτα υποκείμενα παράγονται από σπόρο ροδακινιάς. Συνήθως
χρησιμοποιούνταιν σπόροι της ροδακινιάς Elberta, Halfort, Lovell, Nemaguard.
Συνιστώνται για αμμοπηλώδη εδάφη που αποστραγγίζουν καλά. Δεν ενδεικνύονται
σε εδάφη όπου προϋπήρχε ροδακινιά. Δεν ανέχονται ασβεστώδη εδάφη με ενεργό
ανθρακικό ασβέστιο πάνω 3-4%. Παρουσιάζουν καλή συμβατότητα με όλες τις
ποικιλίες ροδακινιάς. Τα σπορόφυτα ροδακινιάς θεωρούνται ευαίσθητα στους
νηματώδεις, στη φυτόφθορα, στην Armillaria, στον καρκίνο, στο βερτιτσίλλιο και
στο βακτηριακό έλκος (Αθανασίου, 2014, Βασιλακάκης & Θεριός, 1994, Ποντίκης,
1996).
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Τα κλωνικά υποκείμενα πολλαπλασιάζονται σχετικά εύκολα με ξυλοποιημένα
χειμερινά μοσχεύματα, με φυλλοφόρα μοσχεύματα και με την τεχνική invitro. Είναι
είτε κλώνοι ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, ή υβρίδια αμυγδαλιάς Χ ροδακινιάς.
Συνιστώνται για αμμοπηλώδη εδάφη που αποστραγγίζονται καλά. Παρουσιάζουν
καλή

συμβατότητα

ανθεκτικότερα

με

στο

όλες

της

ανθρακικό

ποικιλίες

ασβέστιο

ροδακινιάς.

από

τα

Θεωρούνται

σπορόφυτα

λίγο

ροδακινιάς

(Βασιλακάκης & Θεριός, 1994, Ποντίκης, 1996).
Για εδάφη όπου προϋπήρχε ροδακινιά και οι παραγωγοί προχωρούν σε
επαναφύτευση χρησιμοποιούνταν για πολλές δεκαετίες το κλωνικό υποκείμενο
GF677, το οποίο είναι το πιο διαδεδομένο υποκείμενο. Η δημιουργία του έγινε
τυχαία στη φύση από διασταύρωση αμυγδαλιάς με ροδακινιά. Χαρακτηρίζεται από
ζωηρότητα και καταλληλότητα για ποικίλους τύπους εδαφών και ιδιαίτερα για ξηρά
ασβεστούχα εδάφη (αντέχει μέχρι περιεκτικότητα εδάφους 25% σε ανθρακικό
ασβέστιο). Το συγκεκριμένο υποκείμενο δίνει ζωηρά δέντρα με υψηλές σταθερές
αποδόσεις, ωστόσο παρουσιάζει ευαισθησία στην υψηλή εδαφική υγρασία, στην
Armillaria melea (σηψιρριζίες), στο Agrobacterium tumefaciens (καρκίνος) και
στους κομβονηματώδεις (Νάνος, 2014). Εξαιτίας της ζωηρότητας του πρέπει να
αποφεύγεται ο εμβολιασμός ζωηρών ποικιλιών και η εγκατάσταση του σε εδάφη
υψηλής γονιμότητας, ενώ πιθανή είναι και η καθυστέρηση της ωρίμανσης κατά
μερικές ημέρες (Αθανασίου, 2014).
Νεότερα υποκείμενα που εισήχθησαν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι
τα Cadaman, Garnem, Adesoto 101 και Ishtara. Τα βασικά χαρακτηριστικά των
υποκειμένων αυτών δίνονται στη συνέχεια:
•

Cadaman

(Avimag®):

πρόκειται

για

ροδακινοδαμασκηνιά,

υποκείμενο που χαρακτηρίζεται από ζωηρότητα, καταλληλότητα για
ποικίλους τύπους εδαφών, υψηλή παραγωγικότητα και ελάχιστες
παραφυάδες. Θεωρείται ιδανικό για ζεστά και αμμώδη εδάφη. Η
ζωηρότητα του μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Σε αντίθεση με
το GF677 είναι περισσότερο ανθεκτικό στην εδαφική υγρασία, και
είναι ανθεκτικό στους νηματώδεις.
•

Garnem:

Πρόκειται

χαρακτηρίζεται

από

για

αμυγδαλοροδακινιά,

ζωηρότητα,

ιδανικό

για

υποκείμενο

που

επαναφυτεύσεις,
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ανθεκτικότητα στη χλώρωση και τους νηματώδεις, ακατάλληλο
ωστόσο για ζωηρές ποικιλίες.
•

Adesoto 101: Πρόκειται για δαμασκηνιά, υποκείμενο που είναι
ελαφρά νάνο (τουλάχιστον 20% χαμηλότερο σε σύγκριση με το
παλαιότερο GF677), άριστο για επαναφυτεύσεις, με ανθεκτικότητα
στην Αρμιλάρια, ωστόσο δεν παρουσιάζει ταχεία ανάπτυξη τα πρώτα
έτη από την εγκατάσταση.

•

Ishtara (/P. cerasifera x P. japonica/ x /P. cerasifera x P. persica F1322 x 871/): Πρόκειται για ροδακινοβυσσινιά, υποκείμενο που είναι
ελαφρά νάνο (τουλάχιστον 30% χαμηλότερο σε σύγκριση με το
παλαιότερο ό GF677), κατάλληλο για εγκατάσταση σε γόνιμα υγρά
εδάφη, εμφανίζει πρωιμότητα στην ωρίμανση και χρωματισμό
καρπών, ωστόσο παρουσιάζει ευαισθησία στο ανθρακικό ασβέστιο
του εδάφους (Αθανασίου, 2014, Νάνος, 2014).

Αναφέρεται ακόμη από τον Βασιλακάκη (2013), η χρήση των ακόλουθων
υποκειμένων: PS,MRS 2/5,MONTCLAIR,SIBERIANC,MISSOURI, GF-43 (P.
domestica), Penta (P. domestica), Tetra (P. domestica), FIRE®,BARRIER
1®,JULIOR®,TORINEL®.

2.3 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Οι ποικιλίες ροδάκινων παρουσιάζουν σημαντική φαινοτυπική ποικιλομορφία
στα χαρακτηριστικά του δέντρου, στην παραγωγή, στη μορφολογία και την ποιότητα
των καρπών. Πολλές νέες ποικιλίες ροδάκινων και νεκταρινιών απελευθερώνονται
κάθε χρόνο στην αγορά ως αποτέλεσμα των βελτιωτικών προγραμμάτων που
βρίσκονται σε εξέλιξη παγκοσμίως. Ειδικότερα, από το 1990 μέχρι σήμερα
αναφέρεται ότι έχουν απελευθερωθεί στην αγορά περισσότερες από 500 νέες
εμπορικές ποικιλίες, οι περισσότερες από ιδιώτες βελτιωτές, παρά από δημόσια
ερευνητικά ιδρύματα (Fideghelli κ.α. 1998).
Στην Ελλάδα καλλιεργούνται ποικιλίες ροδάκινων επιτραπέζιας χρήσης και
συμπύρηνων (εικόνα 2.1), καθώς και νεκταρινιών.
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Εικόνα 2.1. Καρποί της συμπύρηνης ποικιλίας Andross

Οι συμπύρηνες ποικιλίες καλλιεργούνται για βιομηχανική χρήση. Τα
χαρακτηριστικά του καρπού των συμπύρηνων ποικιλιών πρέπει να είναι τα ακόλουθα
για να είναι κατάλληλες για κονσερβοποίηση:
•

Σχήμα καρπού: σφαιρικό και ομοιόμορφο

•

Χρώμα σάρκας: βαθυκίτρινο

•

Υφή: καλή και συνεκτική

•

Απουσία κόκκινης απόχρωσης γύρω από το πυρήνα γευστική

•

Σάρκα: αρωματική, με ομοιόμορφη ωρίμανση

•

Πυρήνας: μικρός, στρογγυλός, χωρίς γλυφές, κατάλληλος για μηχανική
εκπυρήνωση.
Οι πιο αξιόλογες από τις συμπύρηνες ποικιλίες που καλλιεργούνται στην

Ελλάδα είναι οι εξής: Catherine, Fortuna, Loadel, A37, Andross, Everts, E45,
Adriatica, Tebana, Bady Gold 5, Bady Gold 6 (Αγρότυπος, 2017).
Οι ποικιλίες ροδάκινων επιτραπέζιας χρήσης που διατίθενται είναι πάρα
πολλές. Οι σημαντικότερες ποικιλίες ροδάκινων που καλλιεργούνται στη χώρα μας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1, σύμφωνα με την εποχή ωρίμανσης τους.
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Πίνακας 2.1. Ποικιλίες ροδάκινων επιτραπέζιας χρήσης που καλλιεργούνται
στην Ελλάδα
Εποχή ωρίμανσης καρπών

Ποικιλία

αρχέςΙουνίου

May Crest,

τέληΙουνίου

June Gold, Spring Crest, Spring Belle

αρχέςΙουλίου

Royal Glory, Red Haven, Flavor Crest

τέληΙουλίου

Maria Bianca (λευκόσαρκη)

Αύγουστο

Elegant Lady, Fayette

Πηγή: Νάνος, 2014

Αναφορικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες νεκταρινιών διακρίνονται η
πρώιμη Andriana που ωριμάζει μέσα Ιουνίου και η Caldesi 2000 που ωριμάζει αρχές
Ιουλίου, καθώς και οι πιο όψιμες Red Gold που ωριμάζει τέλη Ιουλίου και Venus
που ωριμάζει Αύγουστο. Τέλος, καλλιεργούνται και στη χώρα μας τα πλακέ
ροδάκινα (donut) (Νάνος, 2014)

2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
2.4.1 Εγχώριες ανάγκες σε πολλαπλασιαστικό υλικό
Με δεδομένο ότι η καλλιεργούμενη έκταση οπωρώνων ροδακινιάς ανέρχεται
σε 438.100 στρέμματα (στοιχεία για το έτος 2011) και η διάρκεια ζωής της
καλλιέργειας ροδακινιάς ανέρχεται σε 10-15 έτη (μέση διάρκεια 12,5 έτη), μπορεί να
υποτεθεί ότι 35.048 στρέμμα εκριζώνονται και επαναφυτεύονται ετησίως. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι οι εκτάσεις που θεωρούνται κατάλληλες για την καλλιέργεια
ροδακινιάς στη χώρα μας έχουν επαναφυτευθεί τουλάχιστον 2-3 φορές (ΕΛΣΤΑΤ,
2015, Νάνος, 2014).
Για τον υπολογισμό των εγχώριων αναγκών σε πολλαπλασιαστικό υλικό είναι
απαραίτητη η γνώση της πυκνότητας φύτευσης, η οποία καθορίζεται κυρίως από το
υποκείμενο που χρησιμοποιείται και το σύστημα διαμόρφωσης των δέντρων.
Παλαιότερα, οι συνήθεις αποστάσεις φύτευσης ήταν 6m Χ 6m ή 5m X 5m για
διαμόρφωση σε κλασικό κύπελλο, με πυκνότητα φύτευσης 30 φυτά ανά στρέμμα.
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Στα σύγχρονα συστήματα φύτευσης, όπως το πυκνό μονόκλωνο, οι αποστάσεις
φύτευσης είναι μικρότερες, συνήθως 4mX 1,2-1,5m, με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται
φυτά/στρέμμα

μεγαλύτερη

πυκνότητα

(Agro-Help,

2013).

φύτευσης,
Για

άλλα

που

φτάνει

συστήματα

τα

100-150

διαμόρφωσης

διαφοροποιούνται οι αποστάσεις φύτευσης, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται και ο
αριθμός φυτών που απαιτείται ανά στρέμμα. Χρησιμοποιώντας τα δύο συστήματα
διαμόρφωσης που προαναφέρθηκαν, μπορούν να υπολογιστούν οι ετήσιες απαιτήσεις
σε πολλαπλασιαστικό υλικό ροδακινιάς, οι οποίες κυμαίνονται από 1.051.440 έως
5.257.000 φυτά, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης.

2.4.2 Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
Η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού για εμπορία διεξάγεται από τις
σποροπαραγωγικές και τις φυτωριακές επιχειρήσεις, ενώ εμπορικές επιχειρήσεις
διενεργούν το κομμάτι της εμπορίας, με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις είναι
εγγεγραμμένες στομητρώο επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ΄αριθμ.
1153/16620/04-02-2014 ΚΥΑ (Β΄616). Οιαπαραίτητες διαδικασίες για την έναρξη
λειτουργίας μίας επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού
υλικούορίζονται

στο

άρθρο

4

της

Κ.Υ.Α.

1153/16620/04-02-2014

(ΦΕΚ

616/Β’/2014), ενώ στο άρθρο 3 της ίδιας Κ.Υ.Α. ορίζονται οι προϋποθέσεις για την
νόμιμη λειτουργία τους.
Η εθνική νομοθεσία που διέπει την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού
οπωροφόρων δέντρων, το οποίο προέρχεται από άλλα κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή
παράγεται στη χώρα μας και τίθεται σε εμπορία είναι η ακόλουθη (Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2017):
ΚΥΑ αριθμ. 264034/04-02-2009 (ΦΕΚ 265 Β): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και

Πιστοποίησης

Πολλαπλασιαστικού

Υλικού

Οπωροφόρων

Δένδρων

Παραγόμενου με Τεχνικές Πολλαπλασιασμού in vitro.
ΚΥΑ. αριθμ. 289718/01-09-2008 (ΦΕΚ 1952): Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και
Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για παραγωγή φρούτων, κατηγοριών ανωτέρας της
κατηγορίας CAC που παράγεται στη Χώρα.

15

ΚΥΑ αριθμ. 240460/05-05-2010 (ΦΕΚ 622 Β): Τεχνικός Κανονισμός για την
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου.
ΥΑ αριθμ. 2974/121507/1-11-2016 (ΦΕΚ 3601/Β): Τροποποίηση της αριθμ.
240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Τεχνικός Κανονισμός για την
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου (Β 622/10-5-2010)".
ΥΑ αριθμ. 218/8241/24-01-2017 (ΦΕΚ 267/Β): "Τεχνικός Κανονισμός σε
συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ της Επιτροπής, της 15ης
Οκτωβρίου 2014, για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη οπωροφόρων φυτών που
αναφέρονται στο παράρτημα Ι, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από
τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για τις επίσημες επιθεωρήσεις
(ΕΕ L 298/16-10-2014, σ.22)".
ΥΑ αριθμ. 2956/120334/26-10-2016 (ΦΕΚ 3578/Β): "Τεχνικός Κανονισμός για
τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και τη
συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των
οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, σε
συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L
298/16-10-2014, σ.12) ".
Το πολλαπλασιαστικό υλικό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ.
240460/05-05-2010, διακρίνεται στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Μητρικό υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί επισήμως και
έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους αγενούς
πολλαπλασιασμού. Διατηρεί την ταυτότητα της ποικιλίας, και τα σημαντικά
χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη ασθενειών.
Χρησιμοποιείται για να παραχθεί βασικό υλικό.
β) Βασικό Υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί επισήμως και
έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους αγενούς
πολλαπλασιασμού από το μητρικό υλικό. Διατηρεί την ταυτότητα της ποικιλίας, και
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τα σημαντικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία και την πρόληψη
ασθενειών. Χρησιμοποιείται για να παραχθεί πιστοποιημένο υλικό.
γ) Πιστοποιημένο υλικό: το πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει επιθεωρηθεί
επισήμως και έχει τεκμηριωθεί το γεγονός ότι παράχθηκε με αποδεκτές μεθόδους
αγενούς πολλαπλασιασμού από το βασικό υλικό. Διατηρεί την ταυτότητα της
ποικιλίας, και τα σημαντικά χαρακτηριστικά σχετικά με τη δενδροκομική της αξία
και την πρόληψη ασθενειών. Χρησιμοποιείται για να παραχθούν οπωροφόρα δέντρα.
Στους

προαναφερόμενους

σχετικούς

κανονισμούς

πραγματοποιείται

περιγραφή των προϋποθέσεων που αφορούν στην φυτοϋγεία του πολλαπλασιαστικού
υλικού και την ταυτοποίηση του ως προς την ποικιλία και το υποκείμενο,
προκειμένου να είναι δυνατόν να παραχθεί, να διατεθεί και να χρησιμοποιηθεί
πολλαπλασιαστικό υλικό. Ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού προβλέπονται ακόμη προδιαγραφές ποιότητας για να
είναι δυνατή η διάθεση του στην αγορά. Οι προδιαγραφές αφορούν χαρακτηριστικά
όπως το πάχος και το ύψος των δενδρυλλίων, το ριζικό σύστημα, την παρουσία
βλαστών δευτέρας τάξεως (διακλαδώσεις), το ύψος έκπτυξης των βλαστών, την
ένωση εμβολίου- υποκειμένου κ.λπ.
Οι

φυτωριούχοι

πρέπει

να

προμηθεύονται

το

χρησιμοποιούμενο

πολλαπλασιαστικό υλικό από πιστοποιημένες μητρικές φυτείες παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες εγκαθίστανται και λειτουργούν με βάση
συγκεκριμένες προδιαγραφές που καθορίζονται από τη νομοθεσία.
Το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιείται σήμερα για την καλλιέργεια
ροδακίνων στην Ελλάδα, προέρχεται συνήθως από φυτώρια, τα οποία είτε έχουν
προμηθευτεί το φυτικό υλικόαπό το εξωτερικό, ή από το εσωτερικό (εγχώρια
παραγωγή). Μεγάλος αριθμός φυτωριακών επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στις
κύριες περιοχές καλλιέργειας ροδάκινων, δηλαδή στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας.
Ενδεικτικά

αναφέρεται

ότι

στην

περιοχή

Μονόσπιτα

Ημαθίας

δραστηριοποιούνται 150 επιχειρήσεις και μικρο-φυτωριούχοι περίπου, που παράγουν
πολλαπλασιαστικό υλικό ροδακινιάς, καθώς και άλλων οπωροφόρων δέντρων, το
οποίο προωθούν τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στις γειτονικές βαλκανικές
χώρες. Η έκταση των φυτωρίων στην περιοχή καλύπτει περισσότερα των 6.000
στρεμμάτων (HellenicaWorld, 2017).
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2.5 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ
2.5.1 Επίδραση ποικιλίας
Η ποικιλία επηρεάζει την απόδοση και την ποιότητα του καρπού μέσω της
επίδρασης που ασκεί στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

απαίτηση σε ώρες ψύχους

•

αντοχή σε ασθένειες και εχθρούς

•

αντοχή σε παγετούς

•

εποχή ανθοφορίας

•

χαρακτηριστικά άνθους

•

ομοιομορφία ωρίμανσης καρπών

•

διατήρηση καρπών πάνω στο δέντρο

•

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών

•

βάρος και σχήμα καρπών

•

σχίσιμο πυρήνα
Χαρακτηριστικά της ποικιλίας όπως η επέκταση του χρόνου ωρίμανσης των

καρπών, η ποιότητα του καρπών, η δημιουργία νέου τύπου καρπών ή νέου
συστήματος διαμόρφωσης του δέντρου, η ανθεκτικότητα της ποικιλίας στο ψύχος
αποτελούν βασικούς στόχους των προγραμμάτων βελτίωσης ροδακινιάς που
εφαρμόζονται σε ερευνητικά ιδρύματα (Fideghelli κ.α. 1998).
Το υποκείμενο επηρεάζει την απόδοση και την ποιότητα του καρπού μέσω
της επίδρασης που ασκεί στα ακόλουθα χαρακτηριστικά του οπωροφόρου δέντρου:
•

ζωηρότητα βλάστησης

•

προσαρμογή στη σύσταση του εδάφους

•

θρέψη δέντρου

Αντοχή του υποκειμένου και της ποικιλίας σε εχθρούς, ασθένειες
Τα γεωργικά παράσιτα και οι ασθένειες επηρεάζουν την υγεία των
καλλιεργειών και, ως εκ τούτου, την ποιότητα των φυτικών υλικών που διατίθενται
στους αγρότες. Η ανθεκτικότητα της ποικιλίας σε εχθρούς αποτελεί έναν από τους
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βασικούς παράγοντες των προγραμμάτων βελτίωσης που εφαρμόζονται σε
ερευνητικά ιδρύματα (Fideghelli κ.α. 1998).

Απαίτηση της ποικιλίας σε ώρες ψύχους
Η ροδακινιά έχει απαιτήσεις σε ώρες ψύχους για να μπορέσει να βλαστήσει
και να ανθοφορήσει, παραμονή δηλαδή του δέντρου για συγκεκριμένο αριθμό ωρών,
που εξαρτάται από την ποικιλία, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη από 7 οC.
Ο αριθμός ωρών ψύχους κυμαίνεται από 100 έως και περισσότερες από 1000, με τις
περισσότερες ποικιλίες να βρίσκονται στην περιοχή 500-1000 ώρες ψύχους
(Βασιλακάκης & Θεριός, 1994). Όταν οι απαιτήσεις του δέντρου σε ψύχος δεν
καλυφθούν, ώστε να διακοπεί ο λήθαργος των οφθαλμών, παρατηρούνται αρνητικές
επιδράσεις τόσο στη βλάστηση, όσο και στην ανθοφορία και την παραγωγή καρπού.
Ειδικότερα, παρατηρείται ακαρπία, ανομοιομορφία στην έκπτυξη των οφθαλμών,
παρατεταμένη και όψιμη άνθηση καιη παραμόρφωση των αναπτυγμένων καρπών με
επιμήκυνσητης βάσης τους. Για την επίτευξη άριστης ποιότητας καρπών απαιτούνται
πολύ υψηλές θερινές θερμοκρασίες, ενώ σε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατά το
καλοκαίρι επηρεάζεται η γεύση του καρπού που στυφίζει (Δρογούδη, 2016).

Αντοχή της ποικιλίας στο κρύο, στους παγετούς
Η ροδακινιά ευδοκιμεί σε περιοχές όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει συχνά
κάτω από -15°C. Το χειμερινό κρύο είναι απαραίτητο για να διακοπεί ο λήθαργος
των οφθαλμών. Περιοχές με παγετούς κατά τα τέλη της άνοιξης, δηλαδή κατά τη
διάρκεια της ανθοφορίας του δένδρου είναι ακατάλληλες για καλλιέργεια ροδακινιάς,
επειδή τα λουλούδια ζημιώνονται. Οι ποικιλίες ροδάκινων που χρησιμοποιούνται
από τη βιομηχανία τροφίμων είναι ευαίσθητες στους παγετούς κατά τη διάρκεια της
ανθοφορίας σε σύγκριση με τις επιτραπέζιες ποικιλίες.
Καλύτερη ποιότητα καρπών επιτυγχάνεται σε περιοχές με θερμό καλοκαίρι
(μέχρι 35oC) και χαμηλή σχετική υγρασία (Ποντίκης, 1996).
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Εποχή ωρίμανσης
Η εποχικότητα των καρπών των διαφόρων ποικιλιών ροδακινιάς φαίνεται στο
Σχήμα 2.1, από όπου προκύπτει ότι η εμπορική περίοδος είναι μικρή, ιδιαίτερα
καθώς σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες φτάνει από τους 6 -6 ½ μήνες. Η διεύρυνση της
εμπορικής περιόδου μπορεί να επιτευχθεί και στη χώρα μας επιλέγοντας κατάλληλες
περιοχές και ποικιλίες με σκοπό να παραχθούν πρώιμοι και όψιμοι καρποί.
Η ωρίμανση των καρπών στις πρώιμες ποικιλίες ξεκινάει από το εξωτερικό
μέρος και προχωράει προς το εσωτερικό, για αυτό είναι απαραίτητος ο έλεγχος των
καρπών κατά τη συγκομιδή ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση και να μην
υπάρχει πράσινος δακτύλιος περιμετρικά του πυρήνα. Αντίθετα, η ωρίμανση των
καρπών στις όψιμες ποικιλίες ξεκινάει από το εσωτερικό μέρος και προχωράει προς
το εξωτερικό, για αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το χρώμα του φλοιού ως
κριτήριο καθορισμού της πορείας ωρίμανσης σε αυτές τις ποικιλίες.

ΜΑΙΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ

Σχήμα 2.1. Εποχικότητα καρπών ροδακινιάς

Το μέγεθος των καρπών, καθώς και η απόδοση μιας ποικιλίας εξαρτώνται
πολύ από το χρόνο ωρίμανσης. Έτσι, όσο πιο πρώιμα ωριμάζει μια ποικιλία τόσο πιο
μικροί είναι οι καρποί της, καθώς και η παραγωγή ανά στρέμμα.

Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά καρπών
Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των καρπών σχετίζονται μεν με την
ποικιλία, ωστόσο την τελική διαμόρφωση τους καθορίζουν σε κάποιο βαθμό τόσο οι
εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας, όσο και παράγοντες που
σχετίζονται με τη διαχείριση του οπωρώνα. Η ποιότητα του καρπού αποτελεί έναν

20

από τους βασικούς παράγοντες των προγραμμάτων βελτίωσης που εφαρμόζονται σε
ερευνητικά ιδρύματα (Fideghelli κ.α. 1998).

2.5.2 Επίδραση υποκειμένου
Η επιλογή των υποκειμένων από τους παραγωγούς είναι συχνά εξίσου
σημαντική, αν όχι περισσότερο από την ποικιλία της ροδακινιάς, ιδιαίτερα στην
περίπτωση που ο οπωρώνας εγκαθίσταται σε εδάφη με υψηλή πυκνότητα,
παρασιτικούς νηματώδεις, παθογόνα που

προκαλούν σηψιρριζίες

ή άλλα

προβλήματα που σχετίζονται με το έδαφος ή την επαναφύτευση. Εφόσον μία ή
περισσότερες από αυτές οι συνθήκες είναι παρούσες, η επιβίωση και η ανάπτυξη της
ροδακινιάς μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά επιλέγοντας το κατάλληλο υποκείμενο
για κάθε μία από αυτές τις συνθήκες. Η έλλειψη υποκειμένων με μέτρια ζωηρότητα ή
ανοχή στις ανεπιθύμητες ιδιότητες του εδάφους, τα χαρακτηριστικά του τόπου και
τους παθογόνους μικροοργανισμούς έχει περιορίσει την παραγωγή ροδάκινων
μακροχρόνια. Καθώς όμως οι καλές περιοχές των οπωρώνων γίνονται σπάνιες και οι
πρακτικές χημικού ελέγχου καθίστανται απαγορευτικές λόγω κόστους ή μη
διαθέσιμες, αναζητούνται νέα υποκείμενα για την επίλυση προβλημάτων εδάφους
και τοποθεσίας που είχαν διορθωθεί προηγουμένως με μετεγκατάσταση οπωρώνων ή
χημικό υποκαπνισμό (Reighard,2000).

2.5.3 Ποιότητα πολλαπλασιαστικού υλικού
Η ποιότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού συνδέεται με την απόδοση της
καλλιέργειας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τύπους πολλαπλασιαστικού υλικού
(κόνδυλοι, ριζώματα κλπ.). Η οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης παραγωγής
φρούτων συνδέεται άμεσα στην παραγωγικότητα των οπωρώνων και στην
αποδοτικότητα της διαχείρισης. Για την αύξηση της παραγωγικότητας και της
αποδοτικότητας απαιτείται η επιβίωση των δένδρων, η διαχείριση της ζωηρότητας
τους και η αύξηση των εμπορικών αποδόσεων σε σχέση με την αναμενόμενη
διάρκεια ζωής του οπωρώνα (Reighard,2000).
Γενικότερα, ωστόσο, σύμφωνα με τον διευθυντή του Τομέα Παραγωγής και
προστασίας φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών
(FAO) Shivaj Pandey, «… καλύτερη ποιότητα πολλαπλασιαστικού υλικού
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συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και στην
παραγωγικότητα» (Beckford & Norman, 2016).
Χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που αντανακλούν την
ποιότητα (που ορίζεται και ως δυναμικό απόδοσης) κατηγοριοποιούνται είτε ως
χαρακτηριστικά "απόδοσης" είτε ως "σχετιζόμενα με το υλικό". Τα χαρακτηριστικά
απόδοσης, όπως το δυναμικό ανάπτυξης ρίζας, η ανθεκτικότητα στο ψύχος και η
αντίσταση στο στρες, αξιολογούνται υποβάλλοντας ολόκληρα φυτά σε ορισμένες
περιβαλλοντικές

συνθήκες

και

αξιολογώντας

την

αντίδρασή

τους.

Τα

χαρακτηριστικά απόδοσης συχνά συσχετίζονται καλά με το δυναμικό απόδοσης
δενδρυλλίων. Ωστόσο, τείνουν να απαιτούν επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες για
να αξιολογηθούν. Τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το υλικό, όπως η
κατάσταση ληθάργου, οι υδατικές σχέσεις, η θρέψη και η μορφολογία,
αξιολογούνται με τη μέτρηση της εν λόγω ιδιότητας με οποιοδήποτε αριθμό άμεσων
ή έμμεσων μεθόδων (Ritchie, 1984).
Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες η ποιότητα του διαθέσιμου πολλαπλασιαστικού
υλικού ποικίλει ανάμεσα στις διάφορες χώρες και περιοχές του πλανήτη. Έτσι, ενώ
στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη έχουν καθιερωθεί βάσει της νομοθεσίας πρότυπα και
προδιαγραφές ποιότητας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του διακινούμενου
πολλαπλασιαστικού

υλικού,

σε

αναπτυσσόμενες

χώρες

η

ποιότητα

του

πολλαπλασιαστικού υλικού είναι γενικά υποβαθμισμένη (Beckford & Norman,
2016).

2.6
ΔΙΚΤΥΟ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Στο

Σχήμα

2.2

παρουσιάζεται

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
η

πορεία

εφοδιασμού

ΜΕ
των

ροδακινοπαραγωγών με πολλαπλασιαστικό υλικό.
Οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία είναι οι εξής:
1) Εισαγωγέας πολλαπλασιαστικού υλικού:
Πρόκειται για φυτωριακή επιχείρηση τύπου Α, η οποία έχει το δικαίωμα να
εισάγει να εισάγει βασικό ή άλλο υλικό ώστε να καλύψει τις ανάγκες της για σπορά,
φύτευση ή εμβολιασμό.
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2) Φυτωριακή επιχείρηση
Οι φυτωριακές επιχειρήσεις που εμπλέκονται με την παραγωγή και εμπορία
φυτωριακού υλικού διακρίνονται σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 240460/05-05-2010
(ΦΕΚ 622 Β)σε 3 τύπους, Α, Β και Γ.
• Μία φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Α, εμπλέκεται με την παραγωγή και
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικούδενδρωδών ειδών παραγωγής της. Έχει
το δικαίωμα να εισάγει βασικό πολλαπλασιαστικό υλικό ώστε να παράγει τα
προϊόντα της, τα οποία στη συνέχεια μπορεί να εξάγει ή να πουλήσει στο
εσωτερικό της χώρας, τόσο υπό καθεστώς χονδρικής, όσο και λιανικής
πώλησης.
• Μία φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Β, εμπλέκεται με την παραγωγή και
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικούπαραγωγής της από γεωργικά φυτά,
κηπευτικά, καλλωπιστικά φυτά και άνθη, συμπεριλαμβανομένων των
αρωματικών ή φαρμακευτικών φυτών.
• Μία φυτωριακή επιχείρηση Τύπου Γ, εμπλέκεται με την παραγωγή και
εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού παραγωγής της, το οποίο έχει προέλθει
από την εφαρμογή ιστοκαλλιέργειας όλων των φυτικών ειδών
Η διάρθρωση μίας φυτωριακής επιχείρησης παραγωγής δενδρωδών περιλαμβάνει:
•

το σπορείο, και τις σχετικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για να αναπτυχθούν
τα φυτά υπό ημιελεγχόμενες ή ελεγχόμενες συνθήκες.

•

το κυρίως φυτώριο, όπου ενδέχεται να περιλαμβάνονται μητρικές φυτείες για
παραλαβή μοσχευμάτων και εμβολιοφόρων βλαστών, μητρικές φυτείες για
παραγωγή έρριζων φυτών (υποκειμένων ή ποικιλιών), τμήματα για την
παραγωγή δενδρυλλίων από μοσχεύματα, για τη μεταφύτευση των σποροφύτων,
για υποκείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για εμβολιασμό, για πολλαπλασιασμό
οπωροφόρων δένδρων σε δοχεία, ψυκτικούς ή άλλους αποθηκευτικούς χώρους
για διατήρηση πολλαπλασιαστικού υλικού και άλλων μέσων, καθώς και για τη
φύλαξη των γεωργικών μηχανημάτων, εργαλείων και φυτοπροστατευτικών
ουσιών που έχει στη διάθεση της η φυτωριακή επιχείρηση.

•

κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου εδρεύει το διοικητικό, εμπορικό, επιστημονικό
και τεχνικό προσωπικό της φυτωριακής επιχείρησης.
Στις εγκαταστάσεις των φυτωριακών επιχειρήσεων πραγματοποιούνται

κάποιες από τις ακόλουθες εργασίες:
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α) Πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός του υποκειμένου με συμβατικές μεθόδους
αγενούς πολλαπλασιασμού, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:
❖ Το υποκείμενο πολλαπλασιάζεται με φυλλοφόρα και χειμερινά
μοσχεύματα.
❖ Το υποκείμενο φυτεύεται στο φυτώριο και ριζοβολεί, ενώ συνεχίζει να
αναπτύσσεται για 5-6 μήνες.
❖ Κατά τον Αύγουστο πραγματοποιείται ο εμβολιασμός της επιθυμητής
ποικιλίας πάνω στο υποκείμενο.
❖ Κατά τον επόμενο Μάρτιο θα πραγματοποιηθεί η έκπτυξη του
οφθαλμού.
❖

Το φυτό θα συνεχίσει την ανάπτυξη του μέχρι να πωληθεί τον

Οκτώβρη (Νάνος, 2014).
β) Η εναλλακτική μέθοδος παραγωγής εμβολιασμένων φυτών είναι ταχύτερη,
ολοκληρώνεται σε ένα έτος περίπου και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
❖ Πραγματοποιείται ο πολλαπλασιασμός του υποκειμένου με ιστοκαλλιέργεια.
❖ Στη συνέχεια τα υποκείμενα αναπτύσσονται ελάχιστα σε τράπεζα
υδρονέφωσης.

Εικόνα 2.1. Σκληραγώγηση υποκειμένων ροδακινιάς που προέκυψαν από
ιστοκαλλιέργεια
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❖ Προς το τέλος του Χειμώνα εμβολιάζονται.

Εικόνα 2.3. Εμβολιασμένα φυτά ροδακινιάς σε υποκείμενο GF667
❖ Μέχρι τον Απρίλιο έχει πραγματοποιηθεί η εκβλάστηση του εμβολίου και
έχει φτάσει τα 20 cm.
❖ Ακολουθεί η μεταφύτευση στο φυτώριο, όπου το φυτό παραμένει και
αναπτύσσεται μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε φτάνει τα 2,5 mσε ύψος (Νάνος,
2014).
Η επιτυχία μίας φυτωριακής επιχείρησης παραγωγής πυρηνόκαρπων
εξαρτάται από τις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης, από την
γενικότερη οργάνωση, της επιχείρησης, την επιστημονική κατάρτιση του
εμπλεκόμενου προσωπικού, καθώς και από την ευσυνειδησία και υπευθυνότητα του
φυτωριούχου.
Σύμφωνα με τους Carandangetal (2006) που διερεύνησαν τα κριτήρια με τα
οποία οι φυτωριακές επιχειρήσεις επιλέγουν τα είδη και τις ποικιλίες που προωθούν
φαίνεται ότι τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:
• η ζήτηση - ατομική, ομαδική ή εμπορική προτίμηση, σε ποσοστό 29%,
•η ταχεία ανάπτυξη του είδους στη φυτεία (10%),
•η διαθεσιμότητα σπόρων από κοντινές πηγές (9%),
• η ευρεία προσαρμογή του είδους (8%),
• την άριστη ποιότητα παραγόμενων προϊόντων του είδους (6%),
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• επιρροή από άλλους φυτωριούχους(4%)

3) Κατάστημα εμπορίας γεωργικών εφοδίων
Οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό διακρίνονται
σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 240460/05-05-2010 (ΦΕΚ 622 Β) σε 3 τύπους, Α, Β
και Γ.
Η επιχείρηση τύπου Α εμπλέκεται με την εισαγωγή και εξαγωγή
πολλαπλασιαστικού υλικού όλων των ομάδων, ενώ μπορεί ακόμη να τυποποιεί και
να εμπορεύεται σε χονδρική ή λιανική το πολλαπλασιαστικό υλικό εντός της χώρας.
Η επιχείρηση τύπου Β εμπλέκεται μόνο με την τυποποίηση και την εμπορία
σε χονδρική ή λιανική πώληση του πολλαπλασιαστικού υλικού όλων των ομάδων της
Α εντός της χώρας.
Η επιχείρηση τύπου Γ εμπλέκεται μόνο με την τυποποίηση και την εμπορία
σε χονδρική ή λιανική πώληση του πολλαπλασιαστικού υλικού όλων των ομάδων της
εντός της χώρας.

4) Ροδακινοπαραγωγός
Οι ροδακινοπαραγωγοί προμηθεύονται το πιστοποιημένο πολλαπλασιαστικό
υλικό από τα καταστήματα εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ή άμεσα από τα
φυτώρια που το παράγουν. Ορισμένοι παραγωγοί χρησιμοποιούν δικό τους
πολλαπλασιαστικό υλικό.
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Σχήμα 2.2. Πορεία εφοδιασμού παραγωγών με πολλαπλασιαστικό υλικό

2.7

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ
Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων
στρατηγικών για την αύξηση της κερδοφορίας και την ανταγωνιστικότητας της
αγροτικής επιχείρησης.
Ο στρατηγικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη σχεδίων στην
επιχείρηση και την εφαρμογή και αξιολόγηση αυτών των σχεδίων. Τα βήματα μίας
διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνουν τους προσωπικούς και στη
συνέχεια τους επαγγελματικούς στόχους του ατόμου, την ανάπτυξη επιχειρηματικών
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σχεδίων και στη συνέχεια την ανάλυση των δεδομένων και τελικά την ανάπτυξη
σχεδίων για την επιχείρηση (Hofstrand, 2016).
Ειδικότερα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει την ανάλυση παραγόντων.
Φάση 1: Ανάλυση παραγόντων
Η φάση 1 του στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την
ανάλυση των τεσσάρων παραγόντων που απαιτούνται για επιτυχή στρατηγικό
σχεδιασμό. Αυτοί οι τέσσερις παράγοντες παρέχουν τα συστατικά για στρατηγικό
σχεδιασμό. Αυτή η πρώτη φάση του στρατηγικού σχεδιασμού σας απαιτεί:
• Προσδιορισμό των προσωπικών στόχων
• Καθορισμό των επιχειρηματικών στόχων
• Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος
• Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος
1) Προσωπικοί στόχοι
Ένας σκοπός της επιχείρησης είναι να επιτύχει τους προσωπικούς στόχους
των ατόμων που εμπλέκονται στην επιχείρηση. Έτσι κάθε άτομο που εμπλέκεται
στην επιχείρηση θα πρέπει να αναπτύξει προσωπικούς στόχους. Ένας προσωπικός
στόχος είναι κάτι που θέλει να επιτύχει κάποιος ως άτομο. Για παράδειγμα, ένας
πρωταρχικός προσωπικός στόχος για πολλούς ανθρώπους είναι να κερδίζουν
χρήματα. Οι προσωπικοί στόχοι μπορεί να περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των
σπουδών, την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στην οικογένεια, κ.λπ. Προσωπικοί
στόχοι μπορούν επίσης να επικεντρωθούν σε επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως η
παραγωγή ασφαλών και θρεπτικών προϊόντων για τους καταναλωτές, κ.λπ.
Μόλις εντοπιστούν οι προσωπικοί στόχοι, θα πρέπει να μοιράζονται με
άλλους στις γεωργικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός
ασυνεπειών μεταξύ των ατόμων. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασιστεί ποιοι
προσωπικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω των δραστηριοτήτων της επιχείρησης.
Αυτοί οι προσωπικοί στόχοι θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη
επιχειρηματικών στόχων.
2) Επιχειρηματικοί Στόχοι
Οι προσωπικοί στόχοι αποτελούν τη βάση για τους επιχειρηματικούς στόχους.
Έτσι η οικογένεια επιβάλλει τις επιθυμίες της για την επιχείρηση. Οι επιχειρηματικοί
στόχοι πρέπει να έχουν ως σκοπό την επίτευξη των προσωπικών στόχων των ατόμων
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και της οικογένειας που συμμετέχουν στην επιχείρηση. Αν η επιχείρηση οι στόχοι
δεν έχουν σχεδιαστεί για το σκοπό αυτό, πρέπει να επανεκτιμηθούν. Η κερδοφορία
των επιχειρήσεων μπορεί να είναι ένας σημαντικός επιχειρηματικός στόχος.
3) Αξιολόγηση του εξωτερικού περιβάλλοντος
Περιλαμβάνει την εξέταση και αξιολόγηση του οικονομικού, επιχειρηματικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος γύρω από την επιχείρηση. Βασίζεται στην
προϋπόθεση ότι το περιβάλλον δεν είναι στατικό, αλλά δυναμικό και συνεχώς
μεταβαλλόμενο. Θα πρέπει να εστιάζει στους ακόλουθους τρεις τομείς:
α) Τάσεις της βιομηχανίας:

Προσδιορισμός των αλλαγών και των τάσεων των

ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
β) Ανταγωνισμός: Προσδιορισμός και ανάλυση του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει
η επιχείρηση. Αρχικά οι ανταγωνιστές διαιρούνται σε μεγάλες ομάδες ανάλογα με το
μέγεθος, τη δομή κ.λπ. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η απειλή που θέτει η κάθε
ομάδα στην αγροτική επιχείρηση.
γ) Οικονομία / Επιχειρήσεις / Κοινωνία: Προσδιορισμός των αλλαγές στην
οικονομία, την κοινωνία και το επιχειρηματικό κλίμα. Εδώ περιλαμβάνονται, για
παράδειγμα, αλλαγές σε επιτόκια, επιχειρηματικούς κανονισμούς, πληθωρισμό,
προτιμήσεις καταναλωτών, κυβερνητικά προγράμματα, δημογραφικές κατανομές
κ.λπ.
4) Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος: Περιλαμβάνει την αναζήτηση και
τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της επιχείρησης, καθώς και
των αδυναμιών της. Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες μιας επιχείρησης συχνά
περιλαμβάνουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων που εμπλέκονται στην
επιχείρηση.
Φάση 2: Ανάλυση Στρατηγικής
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη χρήση των στοιχείων που προαναφέρθηκαν
για τη διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων οργάνωσης της γεωργικής δραστηριότητας
για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Μια στρατηγική είναι το μέσο με το
οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση τα πλεονεκτήματά της (προϊόν εσωτερικής
αξιολόγησης) για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται εξαιτίας του
ευρύτερου περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται (προϊόν της

εξωτερικής
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αξιολόγησης), ώστε οι στόχοι που εντοπίστηκαν για την επιχείρηση να μπορέσουν να
επιτευχθούν.
Η ανάπτυξη στρατηγικής περιλαμβάνει τον προσδιορισμό μιας στρατηγικής
προσαρμογής μεταξύ του επιχειρηματικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος
(ευκαιρίες) και του τι έχει η επιχείρησή να προσφέρει (δυνατά σημεία). Από αυτή τη
στρατηγική εφαρμογή, αναπτύσσεται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ένα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι κάτι που οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν
καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πρέπει να
είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Αυτή η διαδικασία όπου χρησιμοποιείται η
εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση για να αναγνωριστεί μία στρατηγική
προσαρμογή και να αναπτυχθεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί
μέρος της διαδικασίας στρατηγικής (Hofstrand, 2016).
Μια στρατηγική αναπτύσσεται αρχικά με την αναγνώριση δύο ή
περισσότερων εναλλακτικών λύσεων για την επιχείρηση. Αυτό μπορεί να
περιλαμβάνει διαφορετικές επιχειρήσεις ή διάφορους τρόπους χρήσης των πόρων.
Από αυτές τις στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις, επιλέγεται η εναλλακτική λύση που
θα επιτύχει καλύτερα τους στόχους της επιχείρησης.
1) Επιχειρηματικές στρατηγικές
Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη στρατηγικής είναι να απαντηθούν δύο βασικά
ζητήματα: τι υπάρχει στον ορίζοντα της επιχείρησης και σε ποια κατεύθυνση κινείται
η επιχείρηση.
Ο ορίζοντας σχετίζεται με τον μελλοντικό προγραμματισμό, δηλαδή για πόσο
χρόνο θα υπάρχει η επιχείρηση. Η κατεύθυνση σχετίζεται με την μελλοντική
ανάπτυξη ή το μέγεθος και τις μελλοντικές δραστηριότητες της επιχείρησης
Οι κύριες επιχειρηματικές στρατηγικές γεωργικών επιχειρήσεων είναι:
• Ανάπτυξη - επέκταση του μεγέθους της επιχείρησης.
• Σταθερότητα - διατήρηση του μεγέθους της επιχείρησης.
• Περιορισμός - επαναπροσανατολισμός της επιχείρησης για βελτιωμένη απόδοση.
• Διαδοχή - μεταφορά της επιχείρησης σε νεότερη γενιά.
• Έξοδος - λήξη και έξοδος από την επιχείρηση.
2) Ανάλυση χαρτοφυλακίου
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Η

ανάλυση

χαρτοφυλακίου

αποτελεί

μέρος

της

ανάπτυξης

μιας

επιχειρηματικής στρατηγικής. Μια γεωργική επιχείρηση συνίσταται από μία ή
περισσότερες δραστηριότητες. Η ανάλυση χαρτοφυλακίου εξετάζει το μείγμα
δραστηριοτήτων στην επιχείρηση και θέτει την ερώτηση, ποιο είναι το ο καλύτερος
συνδυασμός και το σχετικό μέγεθος των δραστηριοτήτων για την επιχείρηση.
3) Ανάπτυξη στρατηγικής δραστηριοτήτων
Οι στρατηγικές δραστηριοτήτων, συχνά αποκαλούμενες ανταγωνιστικές
στρατηγικές,

προσδιορίζουν

τον

τρόπο

με τον

οποίο

κάθε

μεμονωμένη

δραστηριότητα ανταγωνίζεται στην αντίστοιχη αγορά και βιομηχανία. Η ανάπτυξη
τους αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία της επιχείρησης επειδή συνδέουν
την επιχείρηση και τις αγορές της.
α) Σημασία κάθε δραστηριότητας
Καθορισμός κάθε δραστηριότητας ως κέντρο κέρδους, κέντρο κόστους ή το
επενδυτικό κέντρο. Επίσης, συμβολή κάθε δραστηριότητας στην επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων.
β) Αλληλεπιδράσεις δραστηριοτήτων
Πρέπει να εξεταστούν οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης, πχ. συνεργίες λόγω των κοινών πόρων ή των δεξιοτήτων διαχείρισης
που κάνουν τις δραστηριότητες συμπληρωματικές ή ανταγωνισμός για πόρους και
διαχειριστικές δραστηριότητες.
4) Δοκιμασία πραγματικότητας
Ο έλεγχος πραγματικότητας περιλαμβάνει την εξέταση των επιχειρηματικών
στόχων υπό το πρίσμα των περιβαλλοντικών ευκαιριών και των δυνατοτήτων της
επιχείρησης. Απευθύνει την ερώτηση, αν μπορεί η αγροτική επιχείρηση να
οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί και προσωπικοί
στόχοι.
Εφαρμογή και έλεγχος
Αφού επιλεγεί η στρατηγική, θα πρέπει να αναπτυχθούν σχέδια δράσης ή τα
επιχειρηματικά σχέδια για την εφαρμογή της στρατηγικής. Επίσης, θα πρέπει να
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αναπτυχθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου για την παρακολούθηση της
επιχείρησης και της προόδου του στρατηγικού σχεδίου για την επίτευξη των
επιχειρηματικών στόχων (Hofstrand, 2016).

2.8. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν
οι παράμετροι που καθορίζουν τις αγοραστικές αποφάσεις των ροδακινοπαραγωγών
για το πολλαπλασιαστικό υλικό και το περιεχόμενο των αποφάσεων, δίνοντας
έμφαση στην ικανοποίηση των παραγωγών από το πολλαπλασιαστικό υλικό που
προμηθεύτηκαν.
Τα ερευνητικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν στο πλαίσιο της
παρούσας μελέτης, για κάθε ερευνητικό στόχο, είναι τα ακόλουθα:
Στόχος 1. Να αναλυθούν οι αγοραστικές επιλογές των ροδακινοπαραγωγών για το
πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιούν.
Ερευνητικά ερωτήματα:
Τι πολλαπλασιαστικό υλικό επιλέγουν οι παραγωγοί;
Ποια είναι η προέλευση του πολλαπλασιαστικού υλικού που επιλέγουν οι
παραγωγοί;
Ποια είναι η περιοχή εγκατάστασης της φυτωριακής επιχείρησης που επιλέγουν οι
παραγωγοί;
Ποια χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι εκείνα που προσέχουν οι
παραγωγοί όταν αγοράζουν πολλαπλασιαστικό υλικό;

Στόχος 2. Να μελετηθεί ο βαθμός στον οποίο το πολλαπλασιαστικό υλικό
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ροδακινοπαραγωγών.
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Ερευνητικά ερωτήματα:
Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται συνολικά το πολλαπλασιαστικό υλικό που επιλέγουν
στις ανάγκες τους;
Σε ποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά;

Στόχος 3. Να μελετηθεί πώς επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά των παραγωγών και των
εκμεταλλεύσεων τις επιλογές πολλαπλασιαστικού υλικού.
Ερευνητικά ερωτήματα:
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παραγωγών και των εκμεταλλεύσεων που
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των επιλογών πολλαπλασιαστικού υλικού;
Στόχος 4. Να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ροδακινοπαραγωγών από το
πολλαπλασιαστικό υλικό.
Ερευνητικά ερωτήματα:
Ποια χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού συντελούν κατά κύριο λόγο
στην ικανοποίηση των παραγωγών από την επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού;
Στόχος 5. Να μετρηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των ροδακινοπαραγωγών από τους
προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού.
Ερευνητικά ερωτήματα:
Ποια στοιχεία επιζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί από τους προμηθευτές του
πολλαπλασιαστικού υλικού;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.1 ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι αγοραστικές αποφάσεις των
ροδακινοπαραγωγών για το πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύονται. Για να
γίνει η διερεύνηση βασιζόμαστε σε υποδείγματα λήψης αγοραστικών αποφάσεων
των παραγωγών και των καταναλωτών.
Σύμφωνα με τους Karipidis κ.α. (2010), οι αγοραστικές αποφάσεις του
καταναλωτή επηρεάζονται από παράγοντες όπως:
•

Τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή

•

Η αντίληψη που έχει ο καταναλωτής για την ποιότητα

•

Οι συσχετίσεις, τα στοιχεία δηλαδή που στο μυαλό του καταναλωτή
αντανακλούν το προϊόν και συνδέονται με την εικόνα που έχει για το
προϊόν.

Σύμφωνα με τους Karipidis & Tselempis, (2014), οι παραγωγοί είναι θετικοί
ως προς την πιστοποίηση της ποιότητας και επιδιώκουν να βρίσκονται υπό τη σκέπη
κάποιου σχήματος πιστοποίησης, καθώς θεωρούν ότι προσφέρει πλεονεκτήματα
στην επιχείρηση τους.
Βασιζόμενοι σε ένα πλαίσιο στρατηγικών αποφάσεων με ένα υπόδειγμα
λήψης αγοραστικών αποφάσεων των παραγωγών και ένα υπόδειγμα λήψης
αποφάσεων για διατήρηση της πιστοποίησης (Hofstrand, 2016, Karipidis &
Tselempis, 2014, Καρυπίδης, 1998), υιοθετούμε το παρακάτω υπόδειγμα για τη
διαδικασία λήψης αγοραστικών αποφάσεων για το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Βλέπουμε λοιπόν οι αποφάσεις για την επιλογή και την αγορά πολλαπλασιαστικού
υλικού να λαμβάνονται με τη διαδικασία του σχήματος 2.3 και να επηρεάζονται από
παράγοντες όπως :
•

Η αντίληψη μίας συγκεκριμένης ανάγκης από τον παραγωγό

•

Οι πόροι του παραγωγού

•

Η εκτίμηση της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης επιλογής.
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Σχήμα 2.3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή και αγορά
πολλαπλασιαστικού υλικού (Καρυπίδης, 1998)

3.2. ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ
Μία έρευνα πεδίου, σύμφωνα με τον Χαλικιά (2015) προσφέρει στον
ερευνητή τη δυνατότητα να παρατηρήσει το αντικείμενο που ερευνά στο περιβάλλον
πραγματοποίησης της έρευνας. Η ποιοτική έρευνα πεδίου συνήθως δεν περιλαμβάνει
ποσοτική ανάλυση, αλλά καταγραφή παρατηρήσεων και διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης οπτικής για το υπό εξέταση αντικείμενο. Τέτοιες μορφές έρευνας
συνήθως έχουν διερευνητικό σκοπό, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτόν.
(Χαλικιάς, 2015).
Η έρευνα πεδίου μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως οι συνεντεύξεις
και τα ερωτηματολόγια. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν τα εργαλεία που
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χρησιμοποιούνται για να διεξαχθεί μία έρευνα. Τα ερωτηματολόγια είναι
επιστημονικά εργαλεία μέτρησης και η σύνταξη τους απαιτεί το συνδυασμό γνώσεων
από πολλούς επιστημονικούς τομείς. Τα ερωτηματολόγια μπορούν να συμπληρωθούν
είτε α) ατομικά από τους συνεντευξιαζόμενους, αφού τους έχουν επιδοθεί ή
αποσταλεί ταχυδρομικά ή μέσω διαδικτύου, είτε β) μέσω προσωπικής συνέντευξης
διά τηλεφώνου (Καρυπίδης, 2016, Χαλικιάς, 2015).
Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, δηλαδή ένα μόνο μέρος του γενικότερου
πληθυσμού που αφορά το προς διερεύνηση ζήτημα μπορεί να ερωτηθεί, ενώ με τη
χρήση του ερωτηματολογίου και την καταχώρηση των απαντήσεων σε ερωτήσεις
κλειστού τύπου είναι σχετικά απλή η επεξεργασία των απαντήσεων. Γι’ αυτό λοιπόν
έχει ιδιαίτερη σημασία η ορθή σύνταξη του ερωτηματολογίου (Χαλικιάς, 2015).
Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια
(Καρυπίδης, 2016, Τομάρας, 2014):
Την καταγραφή των απαιτούμενων πληροφοριών
•Την επιλογή του τύπου επισκόπησης
•Τον καθορισμό του περιεχομένου κάθε ερώτησης
• Τον καθορισμό της δομής κάθε ερώτησης
•Τη διατύπωση των ερωτήσεων
•Τον καθορισμό της σειράς ερωτήσεων
•Την παρουσίαση των ερωτήσεων
•Τη σύνταξη συνοδευτικής επιστολής/ κειμένου
•Τον προέλεγχο του ερωτηματολογίου σε μικρό δείγμα και τη βελτίωση του
ερωτηματολογίου με την αναπροσαρμογή / αλλαγή ορισμένων ερωτήσεων.
Για την πραγματοποίηση αποτελεσματικής έρευνας σημαντικοί παράγοντες
που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι οι ακόλουθοι (Καρυπίδης, 2016):
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•

Ελκυστική εμφάνιση ερωτηματολογίου, όσον αφορά την επιλογή της
γραμματοσειράς, τα κενά, την αρίθμηση και τις

κατηγορίες

απαντήσεων.
•

Η επιλογή των ερωτηθέντων (πληθυσμός και δείγμα)

•

Η εφαρμογή της δειγματοληψίας

•

Το σφάλμα δειγματοληψίας σε συγκεκριμένο βαθμό εμπιστοσύνης.

•

Το ποσοστό των μη αποκρινόμενων, τα χαρακτηριστικά των οποίων
καθορίζουν τη μεροληψία μη απόκρισης, όταν τα χαρακτηριστικά των
ατόμων που απαντούν είναι διαφορετικά από τα χαρακτηριστικά των
ατόμων που δε δέχονται να απαντήσουν. Η ελαχιστοποίηση της
μεροληψίας μη απόκρισης ελαχιστοποιείται όταν το δείγμα επιλέγεται
από τον πληθυσμό προς μελέτη και όταν μεγάλο ποσοστό του
δείγματος απαντά στο ερωτηματολόγιο.

3.3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
3.3.1 Περιβάλλον
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ο Νομός Ημαθίας, ο οποίος αφενός
αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιοχές καλλιέργειας ροδάκινων στην Ελλάδα,
συγκεντρώνοντας περισσότερους από το 40% των οπωρώνων και αφετέρου αποτελεί
τον τόπο καταγωγής μου. Το σύνολο των ερωτηθέντων προήλθε από την περιοχή του
Νομού Ημαθίας και συγκεκριμένα από τα χωριά Μονόσπιτα Νάουσας, Άγιος
Γεώργιος, Αγγελοχώρι, Κοπανός, Μακροχώρι. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
(70% αυτών) ήταν από τα Μονόσπιτα Νάουσας.
Η δυσκολία ώστε να επιτύχω να συγκεντρώσω τα ερωτηματολόγια ήταν
αρκετά μεγάλη, διότι οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και η υφιστάμενη
κατάσταση του πρωτογενή τομέα, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, κατέστρεψε
τον προγραμματισμό, τόσο των παραγωγών ως προς την εξέλιξη τους, όσο και τις
ίδιες τις καλλιέργειες ως προς την ποσότητα και την ποιότητα μέσα από
δυσβάσταχτο κόστος εισροών, γραφειοκρατία και ασυμφωνία μεταξύ αυτών αλλά
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και του ιδίου κράτους. Η απογοήτευση των παραγωγών ήταν ολοφάνερη και η
επίθεση προς τις απαιτήσεις της ΕΕ μεγάλη, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν βάσεις και
ασφάλεια των συναλλαγών, όπως συγκεκριμένη τιμή, κόστος εργασιών, κλπ.

3.3.2 Δείγμα
Στη μελέτη συμμετείχαν 100 ροδακινοπαραγωγοί. Οι παραγωγοί επιλέχθηκαν
τυχαία, από τα σημαντικότερα χωριά όπου παράγονται ροδάκινα, αποφεύγοντας
όσους δεν αγόρασαν πολλαπλασιαστικό υλικό τα τελευταία χρόνια Το δείγμα
παραγωγών που διαμορφώθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
▪ Περιοχή κατοικίας: προέρχονται από τα σημαντικότερα χωριά παραγωγής
ροδάκινου του Νομού Ημαθίας
▪ Φύλο: οι συμμετέχοντες ανήκουν και στα δύο φύλα άντρες και γυναίκες
▪ Έκταση καλλιεργούμενων εκτάσεων: Περιλαμβάνονται παραγωγοί που
καλλιεργούν μικρές, μέσες και μεγαλύτερες εκτάσεις
▪ Κατηγορία καλλιεργούμενων ροδάκινων: περιλαμβάνονται παραγωγοί που να
καλλιεργούν επιτραπέζια ροδάκινα, συμπύρηνα και νεκταρίνια)
▪ Νέες φυτεύσεις: περιλαμβάνονται παραγωγοί που έχουν πραγματοποιήσει
νέες φυτεύσεις τα τελευταία χρόνια.
Για την οικοδόμηση του ερωτηματολογίου έγιναν συζητήσεις με παραγωγούς,
προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητή η ισχύουσα κατάσταση. Αναφέρονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα, τα οποία προέκυψαν από τις συζητήσεις με τους ίδιους τους
ερωτηθέντες παραγωγούς:
❖ Πρόκειται για παραγωγούς ροδακίνων ή/και πολλαπλασιαστικού υλικού
μικρής εμβέλειας, δηλαδή μικρές επιχειρήσεις που παράγουν περιορισμένη
ποσότητα προϊόντων και απευθύνονται στους τοπικούς καταναλωτές, καθώς
το συγκεκριμένο χωριό (Μονόσπιτα) έχει εδώ και 60 χρόνια παράδοση στην
ροδακινοκαλλιέργεια αλλά και τον πολλαπλασιασμό τόσο των ροδακίνων
όσο και άλλων οπωροκηπευτικών. Πιστοποίηση και έλεγχος στις επιχειρήσεις
μικρής εμβέλειας δεν υπάρχει, ενώ λειτουργούν με βάση την καθοδήγηση και
την εμπειρία, χωρίς την παρέμβαση γεωπόνων ή κάποιων ειδικών.
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❖ Ο πολλαπλασιασμός συνήθως που προτιμούν είναι με μοσχεύματα σκληρού
ξύλου και in vitro σε σακουλάκια, τα οποία προμηθεύονται από αντίστοιχες
εταιρίες πχ Vitro Αλεξάνδρεια Ημαθίας και Ξυλογιάννης Πελοπόννησος.
❖ Ενημέρωση για τις μεθόδους καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών δεν
υπάρχει, καθώς οι περισσότεροι ροδακινοπαραγωγοί δεν ανήκουν πλέον σε
κάποιο συνεταιρισμό αλλά πουλούν σε έμπορους ή αναλαμβάνουν οι ίδιοι
την πώληση των προϊόντων τους.
❖ Οι συνεταιριστικές μονάδες που έχουν παραμείνει πορεύονται πλέον με
δυσκολία και όλο μεγαλώνει η ψαλίδα μεταξύ παραγωγών και διαχειριστών,
αφού οι ίδιοι προσχεδιάζουν με συμφωνίες τις τελικές τιμές οι οποίες
δυστυχώς δεν είναι σταθερές μέχρι το τέλος της διάθεσης των προϊόντων από
τα

ψυγεία

αναγκάζονται

των
να

συνεταιρισμών.
αλλάζουν

Έτσι,

συνεχώς

οι
τις

περισσότεροι
ποικιλίες

για

παραγωγοί
καλύτερη,

οικονομικότερη παραγωγή και κόστος εργασιών, ενώ άλλοι παραγωγοί δεν
προβαίνουν σε καμία αλλαγή για να αποφύγουν επιπλέον έξοδα, τα οποία
πλέον δεν μπορούν να καλύψουν.
❖ Οι παραγωγοί γνωρίζουν πολύ καλά την καλλιέργεια του ροδακίνου και
επενδύουν, ωστόσο αυτές οι επενδύσεις πραγματοποιούνται με λανθασμένες
επιλογές και κριτήρια, με εισαγωγές νέων ποικιλιών και ολοσχερή
καταστροφή των ντόπιων ποικιλιών, που φέρνουν αρνητικά αποτελέσματα
για την κοινωνική οικονομία.
❖ Η αγανάκτηση είναι έντονη λόγω κρίσης, της μη ορθής και άμεσης
ανταπόκρισης από τις υπάρχουσες καλύψεις του ΕΛΓΑ, καθώς και εξαιτίας
της αδρανούς στάσης του κράτους σε μια περιοχή με υψηλό ποσοστό
ανεργίας, υψηλό μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών και βιομηχανικό τομέα
που καταρρέει με αργό ρυθμό.
❖ Οι παραγωγοί πιστεύουν στην απόδραση τους από τον πρωτογενή τομέα
λόγω κακής πορείας και χειρισμού ανταγωνιστικότητας και προβλημάτων.

3.2.3 Ερευνητικά εργαλεία
Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 μέσω
ερωτηματολογίου, το οποίο δημιουργήθηκε ειδικά για τη διεξαγωγή της παρούσας
έρευνας. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από την ερευνήτρια, με προσωπικές
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συνεντεύξεις. Πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε 3
ροδακινοπαραγωγούς,

ακολούθησαν

διορθώσεις

και

στη

συνέχεια

το

ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή του ερευνητικού μέρους.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από τρία τμήματα. Το
πρώτο τμήμα περιλαμβάνει δημογραφικά στοιχεία, όπως ηλικία, φύλο, κύρια
απασχόληση, εκπαίδευση κ.α.
Το δεύτερο περιέχει ερωτήσεις για την καλλιέργεια ροδακίνων του κάθε
παραγωγού,

όπως

στρέμματα,

ποικιλίες,

κατηγορίες

ροδάκινων,

απόδοση,

πρωιμότητα κ.α.
Τέλος, το τρίτο τμήμα περιλαμβάνει ερωτήσεις για το πολλαπλασιαστικό
υλικό, τόσο για να εξερευνηθούν οι παράμετροι που οδήγησαν τον παραγωγό στην
επιλογή που έκανε, όσο και για να αξιολογηθεί ο βαθμός ικανοποίησης από τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά, το κόστος, και το δίκτυο εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού που προμηθεύτηκε.

3.2.4 Ποσοστό απόκρισης
Αρχικά, η ερευνήτρια προσέγγισε 100 ροδακινοπαραγωγούς, στους οποίους
εξήγησε τον σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας, ενώ παράλληλα τους
διαβεβαίωσε ότι θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες της ανωνυμίας και εμπιστευτικότητας.
Δέχθηκαν

να

συμμετάσχουν

όλοι

οι

ροδακινοπαραγωγοί

που

προσεγγίστηκαν, δηλαδή το ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 100%, ποσοστό που
θεωρείται πάρα πολύ ικανοποιητικό.
Υψηλό

ποσοστό

απόκρισης

σημαίνει

μικρό

ενδεχόμενο

εμφάνισης

μεροληψίας. Συνήθως ποσοστό μεγαλύτερο του 70% εξασφαλίζει αντιπροσωπευτικά
αποτελέσματα (Χαλικιάς, 2015).
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3.2.5 Στατιστική επεξεργασία
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
του στατιστικού πακέτου IBM SPSS Statistics v.22. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της
Περιγραφικής Στατιστικής. προσδιορίστηκαν οι συχνότητες (Frequencies) για κάθε
ποιοτική μεταβλητή.
Υπολογίστηκαν οι συντελεστές συσχέτισης

(Correlation coefficients)

ανάμεσα στις μεταβλητές. Χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής του Spearman, που είναι
μη παραμετρικός συντελεστής συσχέτισης, καθώς χρησιμοποιήθηκε για συσχετίσεις
ποιοτικών μεταβλητών. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε ως
α=0,05.
Ο συντελεστής του Spearman, συμβολίζεται με Ps και παίρνει τιμές από -1
έως 1 (-1 ≤ Ps ≤ 1). Ανάλογα με τις τιμές που παίρνει ισχύουν τα ακόλουθα:
➢ τιμές -1 έως -0,5: υψηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης
➢ τιμές -0,5 έως -0,2: χαμηλός αρνητικός συντελεστής συσχέτισης
➢ τιμές -0,2 έως 0,2: μηδενικός συντελεστής συσχέτισης είναι μηδενικός
➢ τιμές 0,2 έως 0,5: χαμηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης
➢ τιμές 0,5 έως 1: υψηλός θετικός συντελεστής συσχέτισης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑΣ

-

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
4.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Οι ερωτώμενοι ροδακινοπαραγωγοί ήταν στην πλειοψηφία τους (89%)
άνδρες, ενώ οι γυναίκες ανέρχονταν σε 11% του συνόλου. Η ηλικία των
ερωτηθέντων (πίνακας 4.1) κυμαίνονταν για την πλειοψηφία τους (49%) σε 30-50
έτη, μόλις 10% των παραγωγών ήταν ηλικίας μικρότερης των 30 ετών, 26% των
ερωτηθέντων είχαν ηλικία μεγαλύτερη από 71 έτη και οι υπόλοιποι παραγωγοί (15%)
ανήκαν στην ηλικιακή κλίμακα 61-70 ετών.
Πίνακας 4.1. Ηλικία ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών
Ηλικία ερωτηθέντων

Ποσοστό
(%)

18-30 χρονών

10,3

31-40 χρονών

32,1

41-50 χρονών

19,2

61-70 χρονών

15,4

71+ χρονών

23,1

Σύνολο

100,0

Αναφορικά με το επίπεδο εκπαίδευσης, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.2, οι
ερωτώμενοι ροδακινοπαραγωγοί ήταν σε ποσοστό 41% απόφοιτοι Δημοτικού
/Γυμνασίου και σε ποσοστό 41% απόφοιτοι Λυκείου, 8% αυτών ήταν απόφοιτοι
τεχνικής σχολής ή ΙΕΚ και 5% ενώ 4% αυτών είχε λάβει γεωπονική εκπαίδευση.
Ποσοστό 53% των ερωτηθέντων διαθέτουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού
υπολογιστή.
Πίνακας 4.2. Επίπεδο εκπαίδευσης ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών
Επίπεδο εκπαίδευσης

Ποσοστό (%)
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Επίπεδο εκπαίδευσης

Ποσοστό (%)

Δημοτικό / Γυμνάσιο

41

Λύκειο
ΙΕΚ / Τεχν. Σχολή
Πανεπιστήμιο / ΤΕΙ

41
8
5
5
100,0

Γεωπονική εκπαίδευση
Σύνολο

Οι ερωτώμενοι ροδακινοπαραγωγοί σε ποσοστό 54,5% όσων απάντησαν
δήλωσαν ότι ασκούν τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα (σχήμα 4.1). Από άλλο
ερώτημα προέκυψε ότι οι ερωτώμενοι παραγωγοί ήταν κατά 34% αγρότες, ενώ και
34% αυτών ήταν συνταξιούχοι, ορισμένοι από τους οποίους φαίνεται ότι συνεχίζουν
να ασχολούνται με την καλλιέργεια. Σε ποσοστό 22% ασκούσαν τη γεωργία ως μη
κύριο επάγγελμα (δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και
εκπαιδευτικοί), ενώ 7% αυτών ήταν άνεργοι και 5% νοικοκυρές.

Σχήμα 4.1. Κύριο επάγγελμα ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών

Σε ποσοστό 43% οι ερωτώμενοι ροδακινοπαραγωγοί ασχολούνταν με τη
γεωργία για περισσότερα από 20 χρόνια (πίνακας 4.3) και 34% αυτών για διάστημα
10-20 χρόνια. Νεότεροι γεωργοί που εισήλθαν στο επάγγελμα την τελευταία
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δεκαετία ήταν το 23% του συνόλου των ροδακινοπαραγωγών, με το 5% αυτών να
εισήλθαν στο επάγγελμα την τελευταία πενταετία.
Πίνακας 4.3. Διάστημα ενασχόλησης με γεωργία ερωτηθέντων
ροδακινοπαραγωγών
Διάστημα ενασχόλησης με γεωργία

Ποσοστό (%)

0-5 χρόνια

5,0

5-10 χρόνια

18,0

10-20 χρόνια

34,0

20+ χρόνια

43,0

Σύνολο

100,0

Οι αποδόσεις της προηγούμενης χρονιάς κυμάνθηκαν από 0,3 τόνους/στρ
(ελάχιστη) έως-2,7 τόνους/στρ (μέγιστη) (ερώτηση 13).
Αναφορικά με τους αποδέκτες των παραγόμενων προϊόντων (ερώτηση 27), οι
ροδακινοπαραγωγοί που ερωτήθηκαν πωλούν το προϊόν τους:
✓ Σε εμπόρους για την ελληνική αγορά σε ποσοστό 15%
✓ Σε συνεταιρισμό ή Ομάδα σε ποσοστό 77%
✓ Σε εξαγωγέα σε ποσοστό 9%
✓ Στη λαχαναγορά σε ποσοστό 3,8%
✓ Αυτόνομα απευθείας σε καταναλωτές σε ποσοστό 2,6%
✓ Κανένας από τους ερωτηθέντες παραγωγούς δεν πουλάει το προϊόν του σε
λιανοπωλητές / αλυσίδες.

4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στη συνέχεια αναπτύσσονται και απαντώνται καθένα από τα ερευνητικά
ερωτήματα (Ε.Ε.) που διαμορφώθηκαν για κάθε ερευνητικό στόχο στο πλαίσιο της
παρούσας έρευνας, με βάση τις απαντήσεις που λήφθηκαν από τους ερωτώμενους σε
μία ή περισσότερες σχετικές ερωτήσεις. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται
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μέθοδοι περιγραφικής στατιστικής (συχνότητες των ποιοτικών μεταβλητών), καθώς
και συσχετίσεις των μεταβλητών μεταξύ τους ώστε να γίνει σύγκριση ή σύνδεση
αυτών. ( rs = Συντελεστής μέτρησης Spearman )

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

1:

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ε.Ε. 1.1: Τι πολλαπλασιαστικό υλικό επιλέγουν οι παραγωγοί;
Στον Πίνακα 4.4 δίνονται οι επιλογές των ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών
ως προς το πολλαπλασιαστικό υλικό. Οι περισσότεροι παραγωγοί επιλέγουν
περισσότερες από μία κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού, συνήθως συμπύρηνα
ροδάκινα και μία ακόμη κατηγορία.
Πίνακας 4.4. Κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού που επιλέγουν οι
παραγωγοί
Κατηγορία πολ/κού

Αριθμός ερωτηθέντων παραγωγών

υλικού
Νεκταρίνια

30

Επιτραπέζια

58

Συμπύρηνα

67

Λευκόσαρκα

2

Σαγκουίνια

0

Η

πλειοψηφία

των

ερωτώμενων

ροδακινοπαραγωγών

επιλέγει

να

προμηθευτεί πολλαπλασιαστικό υλικό για να καλλιεργήσει συμπύρηνα ροδάκινα,
ενώ ακολουθούν τα επιτραπέζια ροδάκινα, τα νεκταρίνια και τα λευκόσαρκα
ροδάκινα, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2 που ακολουθεί.

45

Σχήμα 4.2. Κατηγορίες πολλαπλασιαστικού υλικού που επιλέγουν οι παραγωγοί
Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι ροδακινοπαραγωγοί της Ημαθίας δεν ακολουθούν
την τάση στην παγκόσμια αγορά ροδάκινων που είναι να αυξάνονται οι οπωρώνες
λευκόσαρκων νεκταρινιών, και οι οπωρώνες επιτραπέζιων και συμπύρηνων
ροδάκινων να παραμένουν σε σταθερά επίπεδα ή εμφανίζουν μείωση (Worldatlas,
2017).

Ε.Ε. 1.2: Ποια είναι η προέλευση του πολλαπλασιαστικού υλικού που επιλέγουν οι
παραγωγοί;
Το 91% των ερωτηθέντων που απάντησε αναφορικά με την προέλευση του
πολλαπλασιαστικού υλικού (ερώτηση 18) δήλωσε ότι η χώρα προέλευσης του
πολλαπλασιαστικού υλικού που προμηθεύτηκε ήταν η Ελλάδα, ενώ την ερώτηση δεν
απάντησε το 9% των ερωτηθέντων. το ποσοστό αυτό θεωρείται πολύ υψηλό, και
δικαιολογείται επειδή δεν μπορεί να εισάγει κάποιος εύκολα πολλαπλασιαστικό
υλικό.

Ε.Ε. 1.3: Ποια είναι η περιοχή εγκατάστασης της φυτωριακής επιχείρησης που
επιλέγουν οι παραγωγοί;
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Ειδικότερα, όσον αφορά την επιχείρηση προέλευσης του πολλαπλασιαστικού
υλικού, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών (91%) προμηθεύτηκε
πολλαπλασιαστικό υλικό την τελευταία φορά που προχώρησε σε εγκατάσταση
οπωρώνα από φυτώρια της ευρύτερης περιοχής (Νομός Ημαθίας), όπως προκύπτει
από το σχήμα 4.3, ενώ 6% απευθύνθηκε σε φυτώριο άλλης περιοχής της χώρας μας.
Τέλος, 3% των παραγωγών χρησιμοποίησε δικό του πολλαπλασιαστικό υλικό ιδιοπαραγόμενο (ερώτηση 19).

Σχήμα 4.3. Προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού

Από την ανάλυση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παραγωγών
προέκυψε:
μηδενική συσχέτιση της περιοχής εγκατάστασης της φυτωριακής επιχείρησης
με όλες τις δημογραφικές παραμέτρους, δηλαδή το φύλο των παραγωγών και
το επίπεδο εκπαίδευσης δεν επηρεάζουν την επιλογή τους ως προς την
προέλευσης του πολλαπλασιαστικού υλικού.
μικρή θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στον
προμηθευτή που επιλέγουν (ερ. 19) με την ικανοποίηση από το προμηθευτή
ως προς το χρόνο παράδοσης και ως προς την διαθεσιμότητα του επιθυμητού
πολλαπλασιαστικού υλικού (rs=0,250 και 0,288, αντίστοιχα), δηλαδή οι
παραγωγοί που προμηθεύονται από φυτώριο της περιοχής είναι πιο
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ικανοποιημένοι ως προς το χρόνο παράδοσης και βρίσκουν διαθέσιμο το
πολλαπλασιαστικό υλικό που επιθυμούν.

Ε.Ε. 1.4: Ποια χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού είναι εκείνα που
προσέχουν οι παραγωγοί όταν αγοράζουν πολλαπλασιαστικό υλικό;
Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής πολλαπλασιαστικού υλικού (ερώτηση
21), το σημαντικότερο κριτήριο που λαμβάνουν υπόψη οι ροδακινοπαραγωγοί
προκειμένου να αγοράσουν πολλαπλασιαστικό υλικό είναι η απόδοση της ποικιλίας
σε ποσότητα καρπών (42%), όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.4. Ακολουθεί στη
συνέχεια η προσαρμογή του πολλαπλασιαστικού υλικού στις κλιματικές συνθήκες
της περιοχής καλλιέργειας, που αποτελεί κύριο κριτήριο για το 23% των παραγωγών,
η ποικιλία που καλλιεργείται ήδη στην περιοχή (16%) και η νέα ποικιλία (8%).

Σχήμα 4.4. Κριτήρια επιλογής πολλαπλασιαστικού υλικού
Η προσαρμογή του υποκειμένου στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής όπου
θα φυτευτεί είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητα του οπωρώνα. Ειδικότερα,
οι τραυματισμοί των δένδρων από το ψύχος σε συνδυασμό με την προσβολή από το
βακτήριο

Pseudomonas

syringae,

που

συνήθως

ακολουθούνται

από

την
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δευτερεύουσα προσβολή από Cytospora [Valsa] spp., συνιστούν τον κύριο
παράγοντα εμφάνισης του λεγόμενου «συνδρόμου σύντομης ζωής της ροδακινιάς»
(peach tree short life) που προκαλεί ξαφνική κατάρρευση κατά την Άνοιξη και
θάνατο των νεαρών δέντρων (Ritchie & Clayton, 1981).
Η εγκατάσταση νέας ποικιλίας αποτελεί ένα από τα κριτήρια που
αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους παραγωγούς αλλά και βασικό χαρακτηριστικό
για τους βελτιωτές, τόσο από την άποψη του τύπου του καρπού, αλλά και του
σχήματος διαμόρφωσης του δέντρου (Fideghelli κ.α. 1998).
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας παραγωγός δεν δήλωσε ότι
επιλέγει το πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύεται με κριτήριο την
ανθεκτικότητα σε προσβολές από ασθένειες ή έντομα, ενώ όπως προέκυψε από άλλα
ερωτήματα που σχολιάζονται παρακάτω, οι παραγωγοί είναι μέτρια ικανοποιημένοι
από την ανθεκτικότητα των δέντρων τους σε εχθρούς και ασθένειες. Παρόλο δηλαδή
το γεγονός ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύονται οι παραγωγοί
εμφανίζει προβλήματα αντοχής σε συγκεκριμένες ασθένειες και εχθρούς που
πλήττουν την καλλιέργειας ροδακινιάς στις συγκεκριμένες περιοχές καλλιέργειας, οι
παραγωγοί

εξακολουθούν

να

μην

εντάσσουν

την

ανθεκτικότητα

του

πολλαπλασιαστικού υλικού ανάμεσα στα κύρια κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η
επιλογή του πολλαπλασιαστικού υλικού που θα φυτευτεί.
Η αντοχή του πολλαπλασιαστικού υλικού σε ασθένειες είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της παραγωγής και την εμπορική
αξία τους, καθώς και τη διάρκεια ζωής του οπωρώνα. Σύμφωνα με τους
Παπαβασιλείου και συν. (2012), οι οπωρώνες της Κ. Ελλάδας και της Θεσσαλίας που
ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια διετούς πειράματος βρέθηκαν μολυσμένοι με είδη
Monilinia spp., τα οποία είναι υπεύθυνα για τη φαιά σήψη, σε ποσοστά που
ξεπερνούσαν το 50%, επομένως με μεγάλη πιθανότητα παρουσίας του παθογόνου
στην περιοχή καλλιέργειας η ανθεκτικότητα των νέων δενδρυλλίων θα πρέπει να
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στο οποίο οι παραγωγοί δίνουν μεγάλη προσοχή.
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ

2.
ΥΛΙΚΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΤΙΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΤΩΝ

ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ε.Ε. 2.1: Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνεται συνολικά το πολλαπλασιαστικό υλικό που
επιλέγουν στις ανάγκες τους;
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (77%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (5%) συνολικά από το πολλαπλασιαστικό υλικό που αγόρασαν, ενώ
ποσοστό 18% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι (ερώτηση 23).

Σχήμα 4.5. Συνολική ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από το
πολλαπλασιαστικό υλικό
Από την ανάλυση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παραγωγών
προέκυψε:
μηδενική συσχέτιση της ικανοποίησης των παραγωγών από το φυτωριακό
υλικό με όλες τις δημογραφικές παραμέτρους, δηλαδή τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά δεν οδηγούν σε διαφοροποίηση του βαθμού ικανοποίησης
των παραγωγών.
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Ε.Ε. 2.2: Σε ποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά;
Μόλις 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν την αιτία έλλειψης ικανοποίησης τους
από το πολλαπλασιαστικό υλικό. Ανάμεσα στις απαντήσεις που δόθηκαν
περιλαμβάνονταν σε μεγαλύτερο ποσοστό η έλλειψη καθαρότητας της ποικιλίας (4%
των ερωτηθέντων), η ανομοιομορφία των φυταρίων (3% των ερωτηθέντων) και το
κόστος (3%) (ερώτηση 24), όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.5. Σημειώνεται ότι
υπήρχε η δυνατότητα να δοθούν περισσότερες της μίας απάντησης στη συγκεκριμένη
ερώτηση.

Πίνακας

4.5.

Αίτια

που

προκαλούν

μειωμένη

ικανοποίηση

από

το

πολλαπλασιαστικό υλικό
Αίτια δυσαρέσκειας παραγωγών

Ποσοστό (%)
επί των ερωτηθέντων παραγωγών
4

Έλλειψη καθαρότητας ποικιλίας
Ανομοιομορφία των φυταρίων

3

Υψηλό κόστος

3

Η έλλειψη καθαρότητας της ποικιλίας ειδικά, αποτελεί μία παράμετρο που
ελέγχεται με επιτόπου επιθεωρήσεις στα φυτώρια, επομένως η εμφάνιση του
συγκεκριμένου προβλήματος αποδίδεται είτε σε πλημμελείς ελέγχους είτε στο μικρό
μέγεθος του δείγματος.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ
Ε.Ε. 3.1: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παραγωγών και των εκμεταλλεύσεων που
συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των επιλογών πολλαπλασιαστικού υλικού;
Αναφορικά

με

την

καλλιέργεια

που

ασκούν

οι

ερωτώμενοι

ροδακινοπαραγωγοί, στην πλειοψηφία τους έχουν μικρή έκταση ροδακινεώνων.
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Ειδικότερα, το 59% αυτών διαθέτει λιγότερα από 20 στρέμματα καλλιέργειας
ροδάκινων, ενώ μόλις το 27% αυτών ξεπερνάει τα 30 στρέμματα και 9% αυτών
ξεπερνάει τα 50 στρέμματα, με μέγιστη έκταση που καταγράφηκε τα 80 στρέμματα,
όπως προκύπτει από τον Πίνακα 4.6.

Πίνακας 4.6. Έκταση ροδακινεώνα κάθε παραγωγού
Έκταση (στρέμματα)

Ποσοστό (%)

0-5 στρ

14,0

5,1-9,9 στρ.

18,0

10-19,9 στρ.

27,0

20-29 στρ.

14,0

30-49 στρ.

18,0

50-80 στρ.

9,0

Σύνολο

100

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση για κάθε παραγωγό, ανεξάρτητα από την
καλλιέργεια, κυμαίνεται από 3-100 στρέμματα. Μέχρι 10 στρέμματα καλλιεργεί το
40% των παραγωγών, ενώ μόλις το 14% των παραγωγών που ερωτήθηκαν
καλλιεργεί περισσότερα από 50 στρέμματα, με μέγιστο τα 100 στρ., όπως προκύπτει
και από τον Πίνακα 4.7.

Πίνακας 4.7. Έκταση καλλιεργειών κάθε παραγωγού
Έκταση (στρέμματα)

Ποσοστό (%)

0-5 στρ

16,0

5,1-10 στρ.

24,0

10,1-20 στρ.

20,0
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Έκταση (στρέμματα)

Ποσοστό (%)

20-40 στρ.

15,0

40,1-50 στρ.

11,0

50,1-80 στρ.

14,0

Σύνολο

100

Για το 67% των ερωτηθέντων η καλλιέργεια ροδακίνων είναι μονόδρομος,
καθώς είτε κληρονόμησαν τους οπωρώνες από τους γονείς τους ή δεν έχουν βρει
κάποια καλύτερη καλλιέργεια για να ενασχοληθούν. Άλλοι λόγοι προτίμησης της
συγκεκριμένης καλλιέργειας που αναφέρθηκαν από αρκετούς ερωτηθέντες ήταν το
μεγαλύτερο κέρδος που παρέχει σε σύγκριση με άλλες καλλιέργειες, καθώς και η
ευκολία πώλησης των προϊόντων.

Σχήμα 4.6. Αιτίες επιλογής ροδακινοκαλλιέργειας έναντι άλλων καλλιεργειών

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων ροδακινοπαραγωγών (72% αυτών)
καλλιεργεί τους ροδακινεώνες του σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής
καλλιέργειας ή της ολοκληρωμένης διαχείρισης (ερώτηση 12) και σε ποσοστό 65%
συμμετέχουν ενεργά σε συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών (ερώτηση 15). Οι
ερωτώμενοι ροδακινοπαραγωγοί στην πλειοψηφία τους (80%) δεν έχουν
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παρακολουθήσει

σεμινάρια

ή

εκπαιδευτικά

προγράμματα

σχετικά

με

το

πολλαπλασιαστικό υλικό (ερώτηση 26).
Η πλειοψηφία των ερωτώμενων ροδακινοπαραγωγών (67% αυτών)
καλλιεργεί συμπύρηνα ροδάκινα, ενώ ακολουθούν τα επιτραπέζια ροδάκινα που
καλλιεργούνται από το 58% των παραγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα, τα
νεκταρίνια με 30% και τα λευκόσαρκα ροδάκινα με 2%. Οι παραγωγοί καλλιεργούν
συνήθως περισσότερες από μία κατηγορίες καρπών. Αναφορικά με την πρωιμότητα
των καρπών, προέκυψε ότι η πλειοψηφία των ερωτώμενων ροδακινοπαραγωγών
(46% αυτών) καλλιεργεί ροδάκινα μέσης εποχής ωρίμανσης (κανονικά), ακολουθούν
τα μεσοόψιμα με 40% και τα πρώιμα με 38%. Με μικρότερη συχνότητα απαντώνται
τα πολύ πρώιμα και τα όψιμα ροδάκινα, ενώ κανένας από τους παραγωγούς δεν
καλλιεργεί πολύ όψιμες ποικιλίες, όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 4.8.
Πίνακας 4.8. Πρωιμότητα καρπών καλλιεργούμενων δέντρων ροδακινιάς
Εποχή ωρίμανσης καρπών

Ποσοστό (%)

Πολύ πρώιμα

24,0

Πρώιμα

38,0

Μεσοπρώιμα

31,0

Μέσης εποχής ωρίμανσης (κανονικά)

46,0

Μεσοόψιμα

40,0

Όψιμα

23,0

Πολύ όψιμα

0,0

Οι ποικιλίες που αναφέρθηκαν ότι καλλιεργούνται από τους ερωτηθέντες
ροδακινοπαραραγωγούς φαίνονται στον Πίνακα 4.9.
Πίνακας 4.9. Καλλιεργούμενες ποικιλίες ροδακίνων
Νεκταρίνια

Επιτραπέζια

Συμπύρηνα

Adrianna

Fayette

Andross

Big Bang

Halle

Caterina
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Νεκταρίνια

Επιτραπέζια

Συμπύρηνα

Big Top

JH Hale

Evert

Caldesi 2000

July Lady

Fortuna

Orion

June Gold

Loadel

Red Gold

May Crest

Spring Red

O' Henry

Venus

Red Haven
Rich Lady
Rubidoux
Spring Crest
Symfonie
Όψιμη Ναούσης

Από την ανάλυση συσχέτισης των παραμέτρων προέκυψε:
μικρή αρνητική συσχέτιση της επιμόρφωσης των παραγωγών (ερ. 26) σε
σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό με την καλλιεργούμενη έκταση
ροδακίνων (rs=-0,410) και τη συνολική καλλιεργούμενη έκταση (rs=-0,379),
δηλαδή επιμόρφωση για το θέμα είχαν λάβει οι παραγωγοί που
καλλιεργούσαν μεγαλύτερες εκτάσεις, πιθανόν διότι παρακολούθησαν κάποιο
επιμορφωτικό

πρόγραμμα

ή

ενημέρωση

που

στόχευε

στους

μεγαλοκαλλιεργητές (Πίνακας 2.11/Παράρτημα ΙΙ).
μεγάλη θετική συσχέτιση της καλλιέργειας των ροδακινεώνων σύμφωνα με
τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή της ολοκληρωμένης διαχείρισης (ερ.
12) με την έκταση των καλλιεργούμενων ροδακινεώνων (ερ. 7) (Ps= 0,511)
και την εγκατάσταση νέων ροδακινεώνων την περίοδο 2007-2009 (ερ. 17.3)
(rs= -0,525), δηλαδή οι καλλιεργητές με τις μεγαλύτερες εκτάσεις
καλλιεργούν βιολογικά ή εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση και έχουν
εγκαταστήσει νέους ροδακινεώνες την περίοδο 2007-2009 για τελευταία
φορά (Πίνακας 2.13/Παράρτημα ΙΙ).
μεγάλη θετική συσχέτιση της συμμετοχής σε συνεταιρισμό ή ομάδα
παραγωγών (ερ. 15) με την έκταση των καλλιεργούμενων ροδακινεώνων (ερ.
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7) (rs= 0,542), την παραγόμενη ποσότητα καρπού (ερ. 13) (rs= 0,520) και την
εγκατάσταση νέων ροδακινεώνων την περίοδο 2007-2009 (ερ. 17.3) (rs=
0,539) και 2000-2006 (ερ. 17.4) (rs= 0,783), δηλαδή οι καλλιεργητές που
συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών καλλιεργούν τις
μεγαλύτερες εκτάσεις, παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες καρπού, και έχουν
εγκαταστήσει νέους αμπελώνες την περίοδο 2000-2009 για τελευταία φορά
(Πίνακας 2.14/Παράρτημα ΙΙ). Αυτό μπορεί να εξηγηθεί πιθανότατα από το
γεγονός ότι η συμμετοχή στο δυναμικό του συνεταιρισμού/ομάδας
παραγωγών δίνει μεγαλύτερη δύναμη διαπραγμάτευσης και δυνατότητα
εύρεσης αγορών, γεγονός που παρακίνησε τους παραγωγούς να προχωρήσουν
σε νέες φυτεύσεις, αν και η εγκατάσταση νέων οπωρώνων έχει ανακοπεί
σημαντικά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, που έκανε τους
παραγωγούς περισσότερο επιφυλακτικούς και συγκρατημένους σε σχέση με
τη λήψη νέων ρίσκων.
μεγάλη αρνητική συσχέτιση της συμμετοχής σε συνεταιρισμό ή ομάδα
παραγωγών (ερ. 15) με την άσκηση της γεωργίας ως κύριο επάγγελμα (ερ.6)
(Ps= -0,517), δηλαδή οι καλλιεργητές που συμμετέχουν σε συνεταιρισμούς ή
ομάδες παραγωγών είναι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί (Πίνακας
2.14/Παράρτημα ΙΙ).
Χαμηλή

θετική

συσχέτιση

(Ps

που

κυμάνθηκε

από

0,212-0,350)

διαπιστώθηκε ανάμεσα στο μορφωτικό επίπεδο των παραγωγών (ερ. 3) και
στην

ικανοποίηση

τους

από

συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά

του

πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως ο χρόνος για έναρξης παραγωγής, η
απόδοση, η εμφάνιση του καρπού η πρωιμότητα του καρπού, η γεύση και το
άρωμα του καρπού, η ομοιομορφία του καρπού, καθώς και από συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά του προμηθευτή, όπως το κόστος και η διαθεσιμότητα του
πολλαπλασιαστικού υλικού και η παρεχόμενη πληροφόρηση για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά/ απαιτήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού. Αυτή η
συσχέτιση αποδίδεται στην ικανότητα των παραγωγών υψηλότερου
μορφωτικού επιπέδου, δεδομένου ότι ορισμένοι διαθέτουν και γεωπονική
εκπαίδευση, α) να αναζητήσουν πολλαπλασιαστικό υλικό με επιθυμητά
εμπορικά χαρακτηριστικά που είναι κατάλληλο για το οικολογικό περιβάλλον
όπου θα εγκατασταθεί, ώστε να παραληφθούν υψηλής ποιότητας καρποί, β)
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να

αναζητήσουν

πληροφορίες

για

τις

διαθέσιμες

κατηγορίες

πολλαπλασιαστικού υλικού και το κόστος τους, δεδομένου ότι η πλειοψηφία
τους έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες στο διαδίκτυο.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

4.

ΒΑΘΜΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΩΝ

ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ε.Ε. 4.1: Ποια χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού συντελούν κατά κύριο
λόγο στην ικανοποίηση των παραγωγών από την επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού;
Τα χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που συντελούν κατά κύριο
λόγο στην ικανοποίηση των παραγωγών από την επιλογή του είναι κατά κύριο λόγο
ο χρόνος έναρξης της παραγωγής, και η πρωιμότητα της ποικιλίας, τα
χαρακτηριστικά του καρπού (οργανοληπτικά, δηλαδή εμφάνιση, γεύση και άρωμα,
καθώς

και

ομοιομορφία,

η

ευκολία

συγκομιδής

και

η

αντοχή

στη

συντήρηση/μεταφορά), η προτίμηση της ποικιλίας από τους καταναλωτές/
βιομηχανίες, η προσαρμογή των φυτών στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής.
Ειδικότερα:
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (77%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (14%) από τον χρόνο έναρξης παραγωγής των δέντρων μετά την
εγκατάσταση, ενώ ποσοστό 9% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.1),
όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7.
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Σχήμα 4.7. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από τον χρόνο έναρξης
παραγωγής
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (76%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (14%) από την εμφάνιση του καρπού, ενώ σε ποσοστό 8% αυτών
είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 2% είναι λίγο ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.8),
όπως προκύπτει από το σχήμα 4.8.

Σχήμα 4.8. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την εμφάνιση του καρπού
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Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (74%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (16%) από τη γεύση και το άρωμα του καρπού της ποικιλίας που
προμηθεύτηκαν, ενώ σε ποσοστό 10% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι
(ερώτηση 25.10), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.9.

Σχήμα 4.9. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από η γεύση και το άρωμα του
καρπού

Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (80%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (10%) από την πρωιμότητα της ποικιλίας που προμηθεύτηκαν, ενώ
σε ποσοστό 10% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.9), όπως
προκύπτει από το σχήμα 4.10.
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Σχήμα 4.10. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την πρωιμότητα των
καρπών
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (81%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (9%) από την ομοιομορφία του καρπού της ποικιλίας που
προμηθεύτηκαν, ενώ σε ποσοστό 10% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι
(ερώτηση 25.12), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.11.

Σχήμα 4.11. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την ομοιομορφία των
καρπών
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Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (78%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (8%) από την ευκολία συγκομιδής του καρπού, ενώ σε ποσοστό 13%
αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 1% αυτών είναι λίγο ικανοποιημένοι
(ερώτηση 25.13), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.12.

Σχήμα 4.12. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την ευκολία συγκομιδής

Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (72%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (13%) από την προτίμηση της ποικιλίας από τους καταναλωτές/
βιομηχανίες, ενώ σε ποσοστό 15% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι (ερώτηση
25.7), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.13.
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Σχήμα 4.13. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την ζήτηση της ποικιλίας
στο εμπόριο
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (73%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (10%) από την προσαρμογή των φυτών στις κλιματικές συνθήκες της
περιοχής, ενώ σε ποσοστό 16% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 1% είναι
λίγο ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.3), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.14.

Σχήμα 4.14. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την προσαρμογή στις
κλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας
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Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (73%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (6%) από την αντοχή του καρπού στη συντήρηση και μεταφορά, ενώ
σε ποσοστό 18% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 3% αυτών είναι λίγο
ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.11), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.15.

Σχήμα 4.15. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την αντοχή του καρπού στη
συντήρηση και μεταφορά

Ικανοποιημένοι αλλά σε μικρότερο βαθμό εμφανίζονται οι ροδακινοπαραγωγοί
από την ανθεκτικότητα του πολλαπλασιαστικού υλικού σε προσβολές από έντομα
και ασθένειες και από την απόδοση της ποικιλίας, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό
δεδομένου

ότι

η

απόδοση

πολλαπλασιαστικού

υλικού,

αποτελεί
όπως

και

το

βασικό

προαναφέρθηκε.

κριτήριο

επιλογής

Αναλυτικότερα,

οι

ροδακινοπαραγωγοί είναι μετρίως ικανοποιημένοι (68%) από την αντοχή του
πολλαπλασιαστικού υλικού σε προσβολές από έντομα, ενώ σε ποσοστό 24% αυτών
είναι πολύ ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι (8%) (ερώτηση 25.5),
όπως προκύπτει από το σχήμα 4.16.
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Σχήμα 4.16. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την αντοχή του καρπού σε
προσβολές από έντομα
Από την ερώτηση 25.4 προκύπτει ακόμη ότι οι ροδακινοπαραγωγοί είναι
μετρίως ικανοποιημένοι (70%) από την αντοχή του πολλαπλασιαστικού υλικού σε
ασθένειες, ενώ σε ποσοστό 26% αυτών είναι πολύ ικανοποιημένοι έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (4%) (σχήμα 4.17).

Σχήμα 4.17. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την αντοχή του καρπού σε
προσβολές από ασθένειες
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Η αντοχή του πολλαπλασιαστικού υλικού σε ασθένειες είναι ιδιαίτερα
σημαντική, καθώς μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της παραγωγής και την εμπορική
αξία τους, καθώς και τη διάρκεια ζωής του οπωρώνα. Σύμφωνα με τους
Παπαβασιλείου και συν. (2012), οι οπωρώνες της Κ. Ελλάδας και της Θεσσαλίας που
ελέγχθηκαν κατά τη διάρκεια διετούς πειράματος βρέθηκαν μολυσμένοι με είδη
Monilinia spp., τα οποία είναι υπεύθυνα για τη φαιά σήψη, σε ποσοστά που
ξεπερνούσαν το 50%, επομένως με μεγάλη πιθανότητα παρουσίας του παθογόνου
στην περιοχή καλλιέργειας η ανθεκτικότητα των νέων δενδρυλλίων θα πρέπει να
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό στο οποίο οι παραγωγοί δίνουν μεγάλη προσοχή.

Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (60%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (10%) από την απόδοση της ποικιλίας, ενώ σε ποσοστό 30% αυτών
είναι μετρίως ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.2), όπως προκύπτει από το σχήμα 4.18.

Σχήμα 4.18. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την απόδοση της ποικιλίας

Η απόδοση των ροδακινεώνων είναι το κύριο χαρακτηριστικό για την επιλογή
της ποικιλίας ροδακινιάς, όπως προέκυψε από προηγούμενη ερώτηση, ωστόσο το
30% των παραγωγών είναι μόνο μετρίως ικανοποιημένο από αυτή. Η απόδοση
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φαίνεται ότι επηρεάζεται αρνητικά από την ατμοσφαιρική μόλυνση, γεγονός που έχει
αποδειχτεί για οπωρώνες δαμασκηνιάς, και πρόσφατη έρευνα των Δρογούδη και
Παντελίδη (2012) έδειξε αυξημένες συγκεντρώσεις τροποσφαιρικού όζοντος κατά
τους θερινούς μήνες, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο στον Ν.
Ημαθίας, γεγονός που συνοδεύτηκε από μείωση της απόδοσης έως 14% σε
οπωρώνες δαμασκηνιάς.
Τέλος, οι παράγοντες που συμβάλλουν σε μικρότερο βαθμό στην
ικανοποίηση των ροδακινοπαραγωγών είναι η προσβολή του πολλαπλασιαστικού
υλικού από ιώσεις καθώς και η ευκολία περιποίησης του δέντρου, καθώς προκύπτει
από τις απαντήσεις τους ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με αυτούς τους
δύο παράγοντες. Ειδικότερα, οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι
(47%) έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι (4%) από τον βαθμό προσβολής του
πολλαπλασιαστικού υλικού από ιώσεις, ενώ σε ποσοστό 46% αυτών είναι μετρίως
ικανοποιημένοι (σχήμα 4.19). Φαίνεται από τη συγκεκριμένη ερώτηση ότι οι
παραγωγοί αντιμετωπίζουν ζητήματα προμήθειας ιωμένου πολλαπλασιαστικού
υλικού σε κάποιο ποσοστό (ερώτηση 25.6).

Σχήμα 4.19. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από τον βαθμό προσβολής του
πολλαπλασιαστικού υλικού από ιώσεις
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Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι σε ποσοστό 39% από την
ευκολία περιποίησης του δέντρου, ενώ σε ποσοστό 60% αυτών είναι μετρίως
ικανοποιημένοι και 1% αυτών είναι λίγο ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.14) (σχήμα
4.20).

Σχήμα 4.20. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την ευκολία περιποίησης
του δέντρου

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

5.

ΒΑΘΜΟΣ

ΑΠΟ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΤΟΥΣ

ΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ε.Ε. 5.1: Ποια στοιχεία επιζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί από τους προμηθευτές του
πολλαπλασιαστικού υλικού;
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ευχαριστημένοι (78%) έως πάρα πολύ
ευχαριστημένοι (4%) συνολικά από τον προμηθευτή φυταρίων (πολλαπλασιαστικό
υλικό) που αγόρασαν, ενώ ποσοστό 17% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι
(ερώτηση 22). Σε μεγαλύτερο βαθμό είναι ικανοποιημένοι από την δυνατότητα
εύρεσης στην αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού που αναζητούν, και ακολούθως
από τον χρόνο παράδοσης αυτού. Ειδικότερα, οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ
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ικανοποιημένοι (72%) έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι (11%) από την δυνατότητα
εύρεσης στην αγορά του πολλαπλασιαστικού υλικού που αναζητούν (σχήμα 4.21),
ενώ σε ποσοστό 14% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 3% αυτών είναι λίγο
ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.19).

Σχήμα 4.21. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από τη διαθεσιμότητα του
επιθυμητού πολλαπλασιαστικού υλικού

Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι (68%) έως πάρα πολύ
ικανοποιημένοι (5%) από τον προμηθευτή (φυτώριο) ως προς τον χρόνο παράδοσης
του πολλαπλασιαστικού υλικού (σχήμα 4.22), ενώ σε ποσοστό 25% αυτών είναι
μετρίως ικανοποιημένοι, 1% αυτών είναι λίγο ικανοποιημένοι και 1% καθόλου
ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.18).
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Σχήμα 4.22. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από τον χρόνο παράδοσης του
πολλαπλασιαστικού υλικού από τον φυτωριούχο

Σε μικρότερο βαθμό είναι ικανοποιημένοι οι ροδακινοπαραγωγοί από την τιμή
αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού και από την πληροφόρηση που έλαβαν για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ απαιτήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού. Ειδικότερα, οι
ροδακινοπαραγωγοί

είναι

πολύ

ικανοποιημένοι

(55%)

έως

πάρα

πολύ

ικανοποιημένοι (4%) από την τιμή αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού, ενώ σε
ποσοστό 38% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 3% αυτών είναι λίγο
ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.16). Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι πολύ ικανοποιημένοι
(61%) έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι (4%) από την πληροφόρηση που έλαβαν για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ απαιτήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού (σχήμα 4.23),
ενώ σε ποσοστό 34% αυτών είναι μετρίως ικανοποιημένοι και 1% αυτών δεν είναι
καθόλου ικανοποιημένοι (ερώτηση 25.17).
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Σχήμα 4.23. Ικανοποίηση ροδακινοπαραγωγών από την πληροφόρηση που
παρέχει ο φυτωριούχος για το πολλαπλασιαστικό υλικό

Τα στοιχεία που επιζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί από τους προμηθευτές του
πολλαπλασιαστικού

υλικού

και

δεν

τα

βρίσκουν

είναι

ο

έλεγχος

του

πολλαπλασιαστικού υλικού (σε ποσοστό 6% των ροδακινοπαραγωγών) και η
πιστοποίηση (σε ποσοστό 5%). Αναφέρθηκαν ακόμη η ομοιομορφία φυταρίων και η
αντοχή σε ασθένειες και ιώσεις (σχήμα 4.24).
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Σχήμα 4.24. Στοιχεία που εντοπίζουν οι ροδακινοπαραγωγοί ότι λείπουν από την
προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού

Όλα τα παραπάνω είναι στοιχεία απαραίτητα και αναμενόμενα πλέον από την
διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, για να διακινηθεί πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων
δέντρων αυτό θα πρέπει να είναι πιστοποιημένης παραγωγής, και για τα
πυρηνόκαρπα οπωροφόρα συνεπάγεται την απουσία συγκεκριμένων ιών, όπως ο ιός
της ευλογιάς της δαμασκηνιάς (Plumpox virus, PPV), ο ιός της χλωρωτικής
κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (Apple chlorotic leaf spot virus, ACLSV), ο ιός
της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνοκάρπων (Prunus necrotic
ringspot virus, PNRSV), ο ιός του νανισμού της δαμασκηνιάς (Prune dwarf virus,
PDV), το ιοειδές του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς (Peach latentmosaic
viroid, PLMVd). και το Φυτόπλασμα του Ευρωπαϊκού ικτέρου των πυρηνοκάρπων
(European stone fruit yellows phytoplasma, ESFY) (Ευθυμίου κ. ά. 2012).
Το γεγονός ότι οι ροδακινοπαραγωγοί ζητούν αυτά τα στοιχεία δείχνει τα
προβλήματα του παρελθόντος που επιχειρεί να διορθώσει η πιο πρόσφατη
νομοθεσία, καθώς και την έλλειψη ελέγχων στις φυτωριακές επιχειρήσεις παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά και τα προβλήματα που υπήρχαν στις φυτωριακές
επιχειρήσεις του Νομού Ημαθίας, από όπου οι ερωτηθέντες σε μεγάλο ποσοστό
προμηθεύτηκαν πολλαπλασιαστικό υλικό. Από έρευνα των Ευθυμίου και συν. (2012)
σε ροδακινεώνες του νομού Ημαθίας όπου καλλιεργούνταν ποικιλίες νεκταρινιών,
επιτραπέζιων και συμπύρηνων ροδάκινων, κατά την οποία ελέγχθηκαν 360 νεαρά
δενδρύλλια για την παρουσία των προαναφερόμενων ιών, προέκυψε ότι το ιοειδές
του λανθάνοντος μωσαϊκού της ροδακινιάς εντοπίστηκε σε 66,7% των δενδρυλλίων,
ενώ ο ιός της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης των πυρηνοκάρπων σε ποσοστό
16% των δειγμάτων (Ευθυμίου κ. ά.. 2012).
Από την ανάλυση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των παραγωγών προέκυψε:
μεγάλη θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στην
ικανοποίηση των παραγωγών από το φυτωριακό υλικό (ερ. 23) και στην
ικανοποίηση από τον φυτωριούχο (ερ.22) (rs= 0,980) και την προώθηση του
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προϊόντος στην εγχώρια αγορά μέσω εμπόρων (ερ. 27.1) (rs= 0,867) (Πίνακας
2.9/Παράρτημα ΙΙ). Η συσχέτιση της ικανοποίησης από το πολλαπλασιαστικό
υλικό με την ικανοποίηση από τον προμηθευτή αποδίδεται στο γεγονός ότι ο
προμηθευτής γνωρίζοντας καλά τις ανάγκες του παραγωγού και τα
χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού, βοηθά τον παραγωγό να
επιλέξει καλύτερα το υλικό από το οποίο μένει ευχαριστημένος. Η συσχέτιση
της ικανοποίησης από το πολλαπλασιαστικό υλικό με την προώθηση του
στην εγχώρια αγορά μέσω εμπόρων αποδίδεται στο γεγονός ότι το δίκτυο
εμπορίας θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές για τα εμπορευόμενα προϊόντα,
οι

οποίες

καλύπτουν

τις

απαιτήσεις

των

παραγωγών

από

το

πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύονται.
μικρή θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στην
ερώτηση 23 με τις ικανοποίηση των παραγωγών από το φυτωριακό υλικό (ερ.
23) με την ικανοποίηση από καθεμία από τις ακόλουθες παραμέτρους του
πολλαπλασιαστικού υλικού: χρόνος για έναρξη παραγωγής, απόδοση,
προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, απουσία ιώσεων,
προτίμηση

από

τους

καταναλωτές/

βιομηχανίες,

εμφάνιση

καρπού,

πρωιμότητα, γεύση και άρωμα, αντοχή του καρπού στη συντήρηση και
μεταφορά, ομοιομορφία καρπού, ευκολία συγκομιδής, τιμή αγοράς,
πληροφόρηση

για

χαρακτηριστικά/απαιτήσεις,

χρόνο

παράδοσης

και

διαθεσιμότητα (ερ. 25.1, 25.2, 25.3, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11,
25.12, 25.13, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19) (Πίνακας 2.10α και 10β). Η
συσχέτιση της ικανοποίησης των παραγωγών με καθεμία από αυτές τις
παραμέτρους αποδίδεται στο γεγονός ότι οι παράμετροι αυτές σχετίζονται με
την παραγωγή ικανοποιητικής ποσότητας ενός προϊόντος που είναι αποδεκτό
από την αγορά και από το δίκτυο εμπορίας, θα πωληθεί σε ικανοποιητική για
τον παραγωγό τιμή, καθώς θα προτιμηθεί από το καταναλωτικό κοινό νωπών
φρούτων ή από τις αντίστοιχες βιομηχανίες επεξεργασίας. Επιπλέον, το
πολλαπλασιαστικό υλικό είναι διαθέσιμο στον παραγωγό στο χρόνο που
επιθυμεί, είναι υγιές και εισέρχεται στην καρποφορία σε ικανοποιητικό
διάστημα (όσο τον δυνατόν πιο σύντομο) παράγοντας μεγάλες ποσότητες
προϊόντος, έτσι ώστε ο παραγωγός να έχει μεγιστοποίηση του κέρδους του
και ελαχιστοποίηση απωλειών.
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4.3 ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΕΩΝΩΝ
Από τους ερωτηθέντες παραγωγούς που προμηθεύτηκαν πολλαπλασιαστικό
υλικό, η πλειοψηφία (46%) προχώρησε σε νέα εγκατάσταση ροδακινεώνων πριν το
2000, ενώ την τελευταία τριετία 2013-2016 της οικονομικής κρίσης μόλις 8% των
παραγωγών εγκατάστησε νέο οπωρώνα ροδακινιάς. Σε όλες τις περιπτώσεις οι νέες
φυτείες δεν ξεπέρασαν τα 60 στρέμματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ακόμη
και 1 στρέμμα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.10 που ακολουθεί.
Πίνακας 4.10. Δεδομένα εγκατάστασης νέων ροδακινεώνων
Χρονική περίοδος

Ποσοστό παραγωγών επί

Έκταση που φυτεύτηκε

συνόλου ερωτηθέντων

(σε στρέμματα)

(%)
2013-2016

8

3-30

2010-2012

18

5-50

2007-2009

24

4-25

2000-2006

26

4-50

Πριν το 2000

46

1-60

Από τη ανάλυση συσχέτισης των χαρακτηριστικών των ροδακινοπαραγωγών
προέκυψε:
υψηλή θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στην
εγκατάσταση νέων ροδακινενώνων (ερ. 17) με τον αριθμό στρεμμάτων που
καλλιεργούν οι παραγωγοί (ερ. 11) (συντελεστές Spearman > 0,5) (Πίνακας
2.1/ Παράρτημα 2). Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί με τις μεγαλύτερες εκτάσεις
εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση εγκατάστασης νέου οπωρώνα, γεγονός
αναμενόμενο, καθώς οι οπωρώνες που διαθέτουν ήδη θα απαιτούν ανανέωση,
είτε εξαιτίας μειωμένης παραγωγικότητας είτε λόγω εμφάνισης προβλημάτων
από ασθένειες (Okie κ.α. 1994). Σε αυτήν την περίπτωση, η επιλογή
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πολλαπλασιαστικού υλικού αναμένεται να επηρεαστεί από την πρότερη
γνώση του παραγωγού και του χώρου της πώλησης πολλαπλασιαστικού
υλικού, αλλά και των απαιτήσεων της αγοράς και των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών συγκεκριμένων ποικιλιών, εμπειρία που ένας νέος
ροδακινοπαραγωγός δεν διαθέτει.
υψηλή θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στη
συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών ή συνεταιρισμό (ερ. 15) και στην περίοδο
εγκατάστασης νέας φυτείας ροδακινιάς. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή σε
ομάδα παραγωγών/συνεταιρισμό είχε σημαντική επίδραση στην εγκατάσταση
νέων ροδακινεώνων, ιδιαίτερα τις χρονικές περιόδους 2000-2006 (απάντηση
17.4) και 2007-2009 (απάντηση 17.3) (Πίνακας 2.2/ Παράρτημα 2). Αυτή η
συσχέτιση μπορεί να αποδοθεί σε πιθανή παρακίνηση των μελών του
συνεταιρισμού για εγκατάσταση νέων οπωρώνων είτε εξαιτίας ανάπτυξης
νέων αγορών για τα προϊόντα, γεγονός που οδηγεί σε αυξημένη ζήτηση είτε
σε απαίτηση των υπαρχόντων αγορών για ποικιλίες με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά.
υψηλή αρνητική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στην
εγκατάσταση νέων ροδακινεώνων την περίοδο πριν το 2000 (απάντηση 17.5),
και τους παραγωγούς που καλλιεργούν ροδάκινα κυρίως διότι κληρονόμησαν
αυτές τις καλλιέργειες από τους γονείς τους (ερ. 16) (Πίνακας 2.3/
Παράρτημα 2). Αυτή η συσχέτιση αποδίδεται σε πιθανή έλλειψη
ενδιαφέροντος ή έλλειψη γνώσεων για την καλλιέργεια των νέων
ροδακινοπαραγωγών που κληρονόμησαν τους οπωρώνες, με αποτέλεσμα να
μην προχωρήσουν σε ανανέωση των δέντρων τα τελευταία 16 χρόνια.
υψηλή θετική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική ανάμεσα στο
διάστημα τελευταίας εγκατάστασης ροδακινεώνα (ερ. 17) και στον τρόπο
προώθησης των προϊόντων (ερ. 27), από όπου προκύπτει ότι όσοι
εγκατέστησαν ροδακινεώνες πριν το 2000 πωλούν τα προϊόντα τους κυρίως
σε εμπόρους στην εγχώρια αγορά, ενώ όσοι εγκατέστησαν ροδακινεώνες τις
χρονικές περιόδους 2000-2006 και 2010-2012 προωθούν τα προϊόντα τους
μέσω ομάδων παραγωγών (Πίνακας 2.4 και 2.5/ Παράρτημα 2). Αυτή η
συσχέτιση αποδίδεται στην ευελιξία στην παραγωγή και στο μειωμένο κόστος
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παραγωγής που μπορούν να πετύχουν οι ομάδες παραγωγές, γεγονός που
οδηγεί σε διαθέσιμο εισόδημα που ενδέχεται να επενδυθεί σε νέες
εγκακταστάσεις ή επαναγκαταστάσεις ήδη υπαρχόντων οπωρώνων. Επιπλέον,
η πιθανή αναζήτηση νέων αγορών από τις ομάδες παραγωγών μπορεί να
οδηγεί σε επιλογές όπως η εγκατάσταση πιο ανταγωνιστικών ποικιλιών.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ροδακινοπαραγωγών (87%) προμηθεύτηκε
πολλαπλασιαστικό υλικό από συγκεκριμένο φυτώριο διότι είχε γνωριμία με τον
επιχειρηματία/φυτωριούχο, ενώ 13% των ερωτηθέντων επέλεξε το φυτώριο με βάση
την καλή φήμη του. Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν επέλεξε φυτώριο για
προμήθεια πολλαπλασιαστικού υλικού με βάση κριτήρια όπως οικονομικές
διευκολύνσεις, επιθυμητές ποικιλίες, χαμηλό κόστος, συμβουλευτικές υπηρεσίες
(ερώτηση 20).
Από την ανάλυση συσχέτισης των παραμέτρων επιλογής φυτωριακής
επιχείρησης και τους δημογραφικούς παράγοντες, καθώς και την ικανοποίηση των
ροδακινοπαραγωγών προέκυψε:
μηδενική συσχέτιση των παραμέτρων επιλογής φυτωριακής επιχείρησης με
όλες τις δημογραφικές παραμέτρους, επομένως το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο
εκπαίδευσης δεν επηρεάζουν την επιλογή φυτωριακής επιχείρησης.
μικρή αρνητική συσχέτιση που ήταν στατιστικά σημαντική στους παράγοντες
που συντελούν στην επιλογή φυτωρίου (ερ. 20) με την ικανοποίηση των
παραγωγών από την αντοχή καρπού στη συντήρηση και μεταφορά (ερ. 25.11)
και την παρακολούθηση σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά
με το πολλαπλασιαστικό υλικό (ερ. 26) (rs=-0,265 και -0,413, αντίστοιχα).
Επομένως υπάρχει σύνδεση, αν και μικρή, ανάμεσα στην παρακολούθηση
προγραμμάτων εκπαίδευσης με αντικείμενο το πολλαπλασιαστικό υλικό και
τους παράγοντες που συντελούν στην επιλογή φυτωρίου. Επίσης, υπάρχει
σύνδεση ανάμεσα σε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των καρπών, την
αντοχή τους στη συντήρηση και μεταφορά και τους παράγοντες που
συντελούν στην επιλογή φυτωρίου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται αρχικά το δίκτυο παραγωγής και διανομής
πολλαπλασιαστικού

υλικού

ροδακινιάς,

οι

αγοραστικές

επιλογές

των

ροδακινοπαραγωγών σε σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό και τους προμηθευτές
τους, τα χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού για τα οποία ενδιαφέρονται οι
παραγωγοί, καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης των παραγωγών από τα
χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού και τους προμηθευτές που
επιλέγουν.
Οι ροδακινοπαραγωγοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες, γεωργοί κατά
κύριο επάγγελμα, ηλικίας 30-50 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Διαθέτουν γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά δεν έχουν λάβει
εκπαίδευση αναφορικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό.
Εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογικής καλλιέργειας ή της ολοκληρωμένης
διαχείρισης στη παραγωγή ροδάκινων και αποτελούν μέλη συνεταιρισμών ή ομάδων
παραγωγών, μέσω των οποίων διοχετεύουν και τα προϊόντα τους.
Καλλιεργούν κυρίως επιτραπέζια ροδάκινα και ακολούθως συμπύρηνα και
νεκταρίνια. Οι εκμεταλλεύσεις διακρίνονται από τον μικρό κλήρο που στην
πλειοψηφία

των

περιπτώσεων

δεν

ξεπερνάει

τα

20-30

στρέμματα.

Στις

εκμεταλλεύσεις καλλιεργούνται σχεδόν αποκλειστικά ροδάκινα, για λόγους
παράδοσης αλλά και ικανοποιητικών οικονομικών απολαβών.

Συμπεράσματα
Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε με βάση τις απαντήσεις των
ροδακινοπαραγωγών προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Οι ροδακινοπαραγωγοί προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό για την
εγκατάσταση οπωρώνα ροδακινιάς από φυτώρια της περιοχής τους. Σε ελάχιστες
περιπτώσεις απευθύνονται σε φυτώρια άλλης περιοχής, ενώ πολύ μικρό ποσοστό
ροδακινοπαραγωγών επιλέγει να χρησιμοποιήσει δικό του πολλαπλασιαστικό υλικό.
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Οι ροδακινοπαραγωγοί επιλέγουν το φυτώριο με το οποίο συνεργάζονται με
βάση τις προσωπικές σχέσεις/ γνωριμίες και δευτερευόντως με βάση την φήμη του
στην αγορά. Οικονομικές διευκολύνσεις και συμβουλευτικές παροχές δεν φαίνεται
να επηρεάζουν την απόφαση τους.
Το σημαντικότερο κριτήριο για τους ροδακινοπαραγωγούς προκειμένου να
αγοράσουν πολλαπλασιαστικό υλικό είναι η απόδοση της ποικιλίας, με δεύτερο
σημαντικότερο την προσαρμογή του πολλαπλασιαστικού υλικού στις κλιματικές
συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και τρίτο την επιλογή ποικιλίας που
καλλιεργείται ήδη στην περιοχή εγκατάστασης του οπωρώνα.
Η επιλογή πολλαπλασιαστικού υλικού από τους ροδακινοπαραγωγούς είναι
επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό, καθώς το προμηθευόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό
ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους σε πολύ υψηλό βαθμό. Περιπτώσεις όπου υπάρχει
έλλειψη ικανοποίησης σχετίζονται με την έλλειψη καθαρότητας της ποικιλίας, την
ανομοιομορφία των φυταρίων και το κόστος προμήθειας.
Το μορφωτικό επίπεδο των ροδακινοπαραγωγών αποτελεί έναν παράγοντα
που

διαφοροποιεί

την

ικανοποίηση

τους

από

χαρακτηριστικά

του

πολλαπλασιαστικού υλικού που σχετίζονται με τις οργανοληπτικές ιδιότητες του
καρπού και με τις υπηρεσίες που παρέχει ο φυτωριούχος.
Το βασικότερο χαρακτηριστικό του πολλαπλασιαστικού υλικού που συντελεί
στην ικανοποίηση των παραγωγών από την επιλογή του είναι η παραγωγικότητα. Οι
ροδακινοπαραγωγοί είναι επίσης ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από χαρακτηριστικά όπως
η εμφάνιση και οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των καρπών, η ομοιομορφία των
καρπών, η απόδοση και ο χρόνος για την έναρξη της παραγωγής, η προσαρμογή της
ποικιλίας στις συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης, η ευκολία συγκομιδής.
Οι ανάγκες του δέντρου σε περιποίηση/ χρόνο ενασχόλησης, η αντοχή σε
προσβολές από έντομα, σε ασθένειες και σε ιώσεις, η αντοχή των καρπών στις
μεταφορές αποτελούν χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχει χαμηλό επίπεδο
ικανοποίησης των ροδακινοπαραγωγών από το πολλαπλασιαστικό υλικό.

77

Αναφορικά

με

τους

προμηθευτές

πολλαπλασιαστικού

υλικού,

οι

ροδακινοπαραγωγοί είναι ευχαριστημένοι σε μεγάλο βαθμό (82%) από τον
προμηθευτή φυταρίων με τον οποίο συνεργάζονται.
Τα στοιχεία που επιζητούν οι παραγωγοί και καθορίζουν την ικανοποίηση
τους σε σχέση με την επιχείρηση που τους προμηθεύει πολλαπλασιαστικό υλικό είναι
τα ακόλουθα:
▪

η δυνατότητα εύρεσης και αγοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού που
αναζητούν, που επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό.

▪

οι καλές τιμές, ο σύντομος χρόνος παράδοσης των φυταρίων και η παροχή
πληροφόρησης

για

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά/

απαιτήσεις

του

πολλαπλασιαστικού υλικού, που επιτυγχάνονται σε μικρότερο βαθμό και
αποτελούν παράγοντες πρόκλησης δυσαρέσκειας στους παραγωγούς.
Χαρακτηριστικά του πολλαπλασιαστικού υλικού που προκαλούν δυσαρέσκεια στον
ροδακινοπαραγωγό/πελάτη της φυτωριακής επιχείρησης ή του προμηθευτή
πολλαπλασιαστικού υλικού σχετίζονται με τον ανεπαρκή έλεγχο και την πιστοποίηση
του πολλαπλασιαστικού υλικού, την μειωμένη αντοχή του σε ασθένειες και ιώσεις.
και την ομοιόμορφη ανάπτυξη των δενδρυλλίων, παράμετροι που αποτελούν πλέον
προϋπόθεση για τη διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δέντρων,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση αναφορικά με την
καταγραφή και ανάλυση των αγοραστικών επιλογών των ροδακινοπαραγωγών σε
σχέση με το πολλαπλασιαστικό υλικό και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

Προτάσεις
Οι φυτωριακές επιχειρήσεις και οι προμηθευτές πολλαπλασιαστικού υλικού
μπορούν να πάρουν υπόψη τα στοιχεία εκείνα που ενδιαφέρουν περισσότερο τους
παραγωγούς για να κάνουν τις κατάλληλες προσαρμογές, καθώς και εκείνα τα
στοιχεία που οδηγούν σε χαμηλό βαθμό ικανοποίησης, ώστε να ανταποκριθούν
καλύτερα στις ανάγκες των παραγωγών.
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Οι ομάδες παραγωγών και οι συνεταιρισμοί μπορούν να λάβουν υπόψη τα
στοιχεία που οδηγούν σε χαμηλό βαθμό ικανοποίησης, αλλά και τα κριτήρια με βάση
τα οποία τα μέλη τους επιλέγουν το πολλαπλασιαστικό υλικό που προμηθεύονται,
ώστε να προβούν α) σε κατάρτιση των μελών τους ως προς τις ελάχιστες απαιτήσεις
εμπορίας

του

πολλαπλασιαστικού

υλικού,

β)

ενημερώσεις

ως

προς

τα

χαρακτηριστικά των νέων ποικιλιών και το οικολογικό περιβάλλον της περιοχής
καλλιέργειας.
Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να εντείνουν τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις
πώλησης πολλαπλασιαστικού υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση υγιούς
πολλαπλασιαστικού υλικού που πληροί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας,
ιδιαίτερα ως προς την υγιεινή κατάσταση και την καθαρότητα της ποικιλίας,
χαρακτηριστικά που οδηγούν σε χαμηλό βαθμό ικανοποίησης.
Οι προμηθευτές και οι παραγωγοί πολλαπλασιαστικού υλικού μπορούν να
λάβουν υπόψη τα στοιχεία που επιζητούν οι ροδακινοπαραγωγοί από το
πολλαπλασιαστικό υλικό, αλλά και τα χαρακτηριστικά αυτού που οδηγούν σε
έλλειψη ικανοποίησης, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα, την ομοιομορφία και το
κόστος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγουν/ διακαινούν.
Οι περιορισμοί που υπήρξαν στην παρούσα έρευνα, ήταν η περιορισμένη
γεωγραφική περιοχή λήψης του δείγματος, η οποία εντοπίζεται αποκλειστικά στον
νομό Ημαθίας, ο οποίος αποτελεί μεν ένα από τα κέντρα καλλιέργειας ροδάκινων
στη χώρα μας, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των παραγωγών ροδάκινων
της χώρας, οι οποίοι ενδεχομένως να προμηθεύονται πολλαπλασιαστικό υλικό από
άλλες πηγές και να διαθέτουν διαφορετική νοοτροπία ως προς την ποιότητα του
πολλαπλασιαστικού υλικού. Σε μελλοντική

έρευνα θα μπορούσε να γίνει μια

διεύρυνση ώστε να περιληφθούν περισσότερες περιοχές – κέντρα καλλιέργειας
ροδάκινων και μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, ώστε να προκύψουν περισσότερο
αξιόπιστα αποτελέσματα.
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής
Παραγωγής
Κατεύθυνση: Αγροτική Επιχειρηματικότητα
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι για το Θέμα:
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ
(Παρακαλώ τσεκάρετε το κουτάκι για την απάντηση που επιλέγετε)
Ερώτηση 1η: Φύλο1. Άνδρας

2.

Γυναίκα

Ερώτηση 2η:Ποια είναι η ηλικία σου;
1.

18-30 χρονών

2.

31-40 χρονών 3.

41-50 χρονών 4.

61-70 χρονών 5.

71+

Ερώτηση 3η:Ποιο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης σου;
1. Απόφοιτος Δημοτικού / Γυμνασίου

2.

Απόφοιτος Λυκείου

ΙΕΚ / Τεχνικής Σχολής
4. Απόφοιτος Πανεπιστημίου / ΤΕΙ
σχετική με τη γεωργία ή γεωπονία

3. Απόφοιτος
5. Εκπαίδευση

Ερώτηση 4η: Ποιο είναι το κύριο επάγγελμά σου;
1. Αγρότης
2. Δημόσιος Υπάλληλος 3. Ιδιωτικός Υπάλληλος
4. Ελεύθερος Επαγγελματίας 5. Εκπαιδευτικός 6. Συνταξιούχος
7. Άνεργος
8. Οικιακά
9. Άλλο………..
Ερώτηση 5η Πόσα χρόνια περίπου ασχολείσαι με τη γεωργία;
1. 0-5 χρόνια
2. 5-10 χρόνια
3. 10-20 χρόνια
4. 20 και άνω χρόνια
Ερώτηση 6η Ασκείς τη γεωργία ως κύριο επάγγελμα ;
1.

ΝΑΙ 2.

ΟΧΙ

Ερώτηση 7η Πόση έκταση καλλιεργείς με ροδάκινα; (σε στρέμματα) …………
Ερώτηση 8η. Έχεις γνώση χειρισμού υπολογιστών;
1. Ναι 2. Όχι
Ερώτηση 9η Τι είδους ροδάκινα παράγεις; Γράψε τα στρέμματα κάθε είδους:
1. Νεκταρίνια……. 2. Επιτραπέζια……. 3. Συμπύρηνα ………
4. Λευκόσαρκα…… 5. Σαγκουίνια……..
1

Ερώτηση 10η Ανέφερε τα στρέμματα των ροδακίνων σου, σύμφωνα με την
πρωιμότητα:

1. Πολύ πρώιμα……….
2. Πρώιμα……………. 3. Μεσοπρώιμα……….
4. Κανονικά………...…5. Μεσοόψιμα………… 6. Όψιμα………..…….
7. Πολύ όψιμα………….
Ερώτηση 11η Πόση έκταση σε στρέμματα καλλιεργείς συνολικά; ….............στρέμματα
Ερώτηση 12η: Σε πόση έκταση έχεις βιολογική ή ολοκληρωμένη καλλιέργεια;
……………….
Ερώτηση 13η: Πόση ποσότητα έβγαλες πέρυσι σε τόνους; ………………(Τόνους)
Ερώτηση 14η: Ποιες ποικιλίες ροδάκινων/νεκταρινιών καλλιεργείς ;
…………………………………………………………………………………………
Ερώτηση 15η: Συμμετέχεις ενεργά σε συνεταιρισμό ή ομάδα παραγωγών;
1. Όχι 2. Ναι.
Ερώτηση 16η: Για ποιο λόγο προτιμάτε να καλλιεργείτε ροδακινιές;
1. Έχει λιγότερα έξοδα
2, Έχει μεγαλύτερο κέρδος
3. Έχει μεγαλύτερη επιδότηση 4. Είναι πιο εύκολο στην καλλιέργειά του σε σύγκριση
με τα άλλα 5. Είναι πιο εύκολη η πώληση
6. Άλλο …………………………..
Ερώτηση 17η: Πόσα περίπου στρέμματα φυτέψατε με πολλαπλασιαστικό υλικό που
αγοράσατε ;
1. 2013-2016………………………………..…..στρ.
2. 2010-2012………………………………..…..στρ
3. 2007-2009…………………………………….στρ.
4. 2000-2006……………………………….……στρ.
5. Πριν 2000……………………………………..στρ.
Ερώτηση 18η: Χώρα προέλευσης πολλαπλασιαστικού υλικού ;
1. Ελλάδα 2. Ιταλία 3. Άλλη………………………..
Ερώτηση 19η: Από που προμηθευτήκατε τελευταία φορά πολλαπλασιαστικό υλικό ;
1. Φυτώριο της περιοχής 2. Φυτώριο άλλης περιοχής, Διευκρινίστε:
……………… 3. Προμηθευτή/έμπορο
4. Δικό μου υλικό
Ερώτηση 20η : Γιατί προμηθευτήκατε από αυτόν πολλαπλασιαστικό υλικό ;
1. Είναι γνωστός 2. Κάνει διευκολύνσεις 3. Έχει καλή φήμη 4. Έχει τις
ποικιλίες που θέλω
5. Με συμβουλεύει 6. Έχει καλές τιμές
7. Άλλο……………………..…(σημειώστε)
Ερώτηση 21η: Με ποια κριτήρια αγοράζετε το πολλαπλασιαστικό υλικό (επιλέξτε
όσες απαντήσεις θέλετε και αριθμείστε με σειρά προτεραιότητας);
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1. Νέα ποικιλία
3. Απόδοση ποικιλίας
περιοχής
5. Αντοχή σε ασθένειες και έντομα
7. Πρωιμότητα
9. Ποιοτικά χαρακτηριστικά καρπού

2. Ποικιλία που καλλιεργείται ήδη στην περιοχή
4. Προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες της

6. Απαλλαγμένο από ιώσεις
8. Οψιμότητα………
10. Άλλο………………………………….

Ερώτηση 22η: Πόσο ευχαριστημένοι είστε από τον προμηθευτή φυταρίων
(πολλαπλασιαστικού υλικού);

1.

Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

Ερώτηση 23η: Πόσο ευχαριστημένοι είστε από το πολλαπλασιαστικό υλικό που
αγοράσατε συνολικά;

1. Καθόλου

2.

Λίγο

3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

Ερώτηση 24η: Αν δεν είστε ευχαριστημένοι, ποιος είναι ο λόγος;

1. ………………………………………
2.. ………………………………………
3………………………………………...
Ερώτηση 25η: Πόσο ευχαριστημένοι είστε με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του
πολλαπλασιαστικού υλικού που αγοράσατε: Βάλε τικ στην κλίμακα
25.1) Χρόνος για έναρξη παραγωγής

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.2) Απόδοση ποικιλίας

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.3) Προσαρμογή στις κλιματικές συνθήκες της περιοχής

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.4) Αντοχή σε ασθένειες

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.5) Αντοχή σε προσβολές από έντομα

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.6) Απαλλαγμένο από ιώσεις

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια
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25.7) Προτίμηση από τους καταναλωτές/ βιομηχανίες

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.8) Εμφάνιση καρπού

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.9) Περίοδος ωρίμανσης καρπού (πρωιμότητα)

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.10) Γεύση και άρωμα καρπού

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.11) Αντοχή καρπού στη συντήρηση και μεταφορά

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.12) Ομοιομορφία καρπού

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.13) Ευκολία συγκομιδής

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.14) Ευκολία περιποίησης δέντρου

1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

25.15) Υπάρχει κάτι άλλο που σε ικανοποιεί;
Τι;………………………………………….

25.16) Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την τιμή αγοράς του πολλαπλασιαστικού
υλικού;
1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.17) Πόσο ευχαριστημένοι είστε από την πληροφόρηση που λάβατε για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ απαιτήσεις του πολλαπλασιαστικού υλικού;
1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.18) Πόσο ευχαριστημένοι είστε από τον προμηθευτή (φυτώριο) ως προς τον
χρόνο παράδοσης του πολλαπλασιαστικού υλικού;
1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ

25.19) Βρίσκετε στην αγορά το πολλαπλασιαστικό υλικό που θέλετε;
1. Καθόλου

2.

Λίγο 3. Μέτρια

4.

Πολύ

5.

Πάρα Πολύ
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25.20) Αναφέρετε κάτι που θα θέλατε για την προμήθεια πολλαπλασιαστικού
υλικού και δεν το βρίσκετε ………………………………………………………..
Ερώτηση 26η : Έχετε παρακολουθήσει σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα
σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ερώτηση 27η¨: Πόσους Τόνους των ροδακίνων σου πουλάς σε:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Έμπορο για την ελληνική αγορά……….
Συνεταιρισμό / Ομάδα……….
Εξαγωγέα……….
Στη λαχαναγορά…..….
Αυτόνομα απευθείας σε καταναλωτές….…….
Σε λιανοπωλητές / αλυσίδες……….

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας!
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS
Ερώτηση 17
17.1
Cumulative
Frequency
Valid

Valid Percent

Percent

3

2

2,0

25,0

25,0

5

3

3,0

37,5

62,5

10

1

1,0

12,5

75,0

20

1

1,0

12,5

87,5

30

1

1,0

12,5

100,0

100,0

Total
Missing

Percent

System

Total

8

8,0

92

92,0

100

100,0

17.2
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

5

4

4,0

22,2

22,2

6

1

1,0

5,6

27,8

10

3

3,0

16,7

44,4

11

1

1,0

5,6

50,0

13

1

1,0

5,6

55,6

15

5

5,0

27,8

83,3

20

1

1,0

5,6

88,9

30

1

1,0

5,6

94,4

50

1

1,0

5,6

100,0

Total

18

18,0

100,0

System

82

82,0

100

100,0

Total

17.3
Cumulative
Frequency
Valid

4,0

2

Percent
2,0

Valid Percent
8,3

Percent
8,3

Missing

6,0

2

2,0

8,3

16,7

7,0

1

1,0

4,2

20,8

8,0

1

1,0

4,2

25,0

9,0

3

3,0

12,5

37,5

10,0

1

1,0

4,2

41,7

11,0

1

1,0

4,2

45,8

11,5

1

1,0

4,2

50,0

13,0

1

1,0

4,2

54,2

15,0

5

5,0

20,8

75,0

19,0

1

1,0

4,2

79,2

20,0

2

2,0

8,3

87,5

22,0

1

1,0

4,2

91,7

23,0

1

1,0

4,2

95,8

25,0

1

1,0

4,2

100,0

Total

24

24,0

100,0

System

76

76,0

100

100,0

Total

17.4
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

4,0

1

1,0

3,8

3,8

5,0

2

2,0

7,7

11,5

5,5

2

2,0

7,7

19,2

6,0

1

1,0

3,8

23,1

7,0

1

1,0

3,8

26,9

10,0

4

4,0

15,4

42,3

15,0

3

3,0

11,5

53,8

17,0

1

1,0

3,8

57,7

20,0

2

2,0

7,7

65,4

21,0

2

2,0

7,7

73,1

25,0

1

1,0

3,8

76,9

28,0

1

1,0

3,8

80,8

35,0

1

1,0

3,8

84,6

40,0

3

3,0

11,5

96,2

50,0

1

1,0

3,8

100,0

Total

26

26,0

100,0

System

74

74,0

Total

100

100,0

17.5
Cumulative
Frequency
Valid

Missing

Percent

Valid Percent

Percent

1,0

1

1,0

2,2

2,2

3,5

1

1,0

2,2

4,3

4,5

1

1,0

2,2

6,5

5,0

3

3,0

6,5

13,0

6,5

1

1,0

2,2

15,2

7,0

4

4,0

8,7

23,9

7,5

1

1,0

2,2

26,1

8,0

1

1,0

2,2

28,3

10,0

5

5,0

10,9

39,1

12,0

3

3,0

6,5

45,7

14,0

2

2,0

4,3

50,0

15,0

3

3,0

6,5

56,5

17,0

1

1,0

2,2

58,7

20,0

4

4,0

8,7

67,4

25,0

2

2,0

4,3

71,7

30,0

6

6,0

13,0

84,8

33,0

2

2,0

4,3

89,1

40,0

1

1,0

2,2

91,3

45,0

2

2,0

4,3

95,7

50,0

1

1,0

2,2

97,8

60,0

1

1,0

2,2

100,0

Total

46

46,0

100,0

System

54

54,0

100

100,0

Total

Ερώτηση 18
18
Cumulative
Frequency
Valid

1

93

Percent
93,0

Valid Percent
100,0

Percent
100,0

Missing

System

Total

7

7,0

100

100,0

Ερώτηση 19
19
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

1,0

91

91,0

91,0

91,0

2,0

5

5,0

5,0

97,0

3,0

0

0

0

97,0

4,0

3

4,0

4,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

Ερώτηση 23
23
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

3

18

18,0

18,0

18,0

4

77

77,0

77,0

95,0

5

5

5,0

5,0

100,0

100

100,0

100,0

Total

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS
Πίνακας 2.1 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 11 και 17

17.1
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman
Σημαντικότητα

17.2

17.3

17.4

17.5

,198

,694**

,759**

,881**

,819**

,639

,001

,000

,000

,000

Πίνακας 2.2 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 15 και 17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,065

,185

,539**

,783**

,385**

Σημαντικότητα

,879

,462

,008

,000

,008

Πίνακας 2.3 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 16 και 17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,510

-,183

-,089

,273

-,627**

Σημαντικότητα

,196

,482

,725

,218

,002

Πίνακας 2.4 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 27.1 και 17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,200

-,510

,716

-,667

Σημαντικότητα

,800

,242

,071

,219

1,000**

Πίνακας 2.5 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 27.2 και 17

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,344

,611*

,565*

,899**

,784**

Σημαντικότητα

,571

,026

,022

,000

,000

Πίνακας 2.6 Συντελεστές συσχέτισης ερωτήσεων 19 και 20

20
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,515**

Σημαντικότητα

,000

Πίνακας 2.7 Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 19 με τις ερωτήσεις 25.18 και 25.19

25.18

25.19

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

0,250*

,0288**

Σημαντικότητα

0,012

0,004

Πίνακας 2.8 Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 20 με τις ερωτήσεις 25.18 και 25.19

25.11

26

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,265**

-,413**

Σημαντικότητα

,008

,000

Πίνακας 2.9 Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 23 με τις ερωτήσεις 22 και 27.1

22

27.1

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,980**

-,867**

Σημαντικότητα

,000

,000

Πίνακας 2.10α Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 23 με τις ερωτήσεις 25.1-25.11

25.1

25.3

25.6

25.7

25.8

25.9

25.10

25.11

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,434**

,434**

,310**

,271**

,415**

,308**

,445**

,362**

Σημαντικότητα

,000

,000

,002

,006

,000

,002

,000

,000

Πίνακας 2.10β Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 23 με τις ερωτήσεις 25.12-25.19

25.12
Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,346**

Σημαντικότητα

,000

25.13

25.16

25.17

25.18

25.19

,316**

,411**

,380**

,455**

,232*

,001

,000

,000

,000

,020

2.11. Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 26 με τις ερωτήσεις 7 και 11

7

11

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,410**

-,379**

Σημαντικότητα

,000

,000

2.12. Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 26 με τις ερωτήσεις 17.1 και 17.4

17.1

17.4

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,755*

-,577**

Σημαντικότητα

,030

,003

2.13. Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 12 με τις ερωτήσεις 7 και 17.3

7

17.3

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

,511*

,525**

Σημαντικότητα

,000

,008

2.14. Συντελεστές συσχέτισης ερώτησης 15 με τις ερωτήσεις 6, 7, 13, 17.3 και 17.4

6

7

13

17.3

17.4

Συντελεστής
συσχέτισης
Spearman

-,517*

,542**

,520**

,539**

,783**

Σημαντικότητα

,000

,000

,000

,008

,000

