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Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ)
Προκλήσεις της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων - Ρόλος του Π.Υ.
Σημασία σπόρου στην γεωργική παραγωγική διαδικασία.
Αγορά σπόρων σποράς.
Πιστοποιημένοι σπόροι και παραγωγή στην Ελλάδα.
Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας σποροπαραγωγής.
Πλεονεκτήματα Ελλάδας για σποροπαραγωγή.
Συμβολή των Ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια
σποροπαραγωγή.
 Έρευνα και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού στην Ελλάδα.
 Το «παράδειγμα» του βαμβακιού.
 Λοιπές καλλιέργειες.
Προτάσεις στήριξης σποροπαραγωγής.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΠΥ)
2017
Μέλη που δραστηριοποιούνται και
στον τομέα του Π.Υ. δενδρωδών
και αμπελιού

Ίδρυση 1983 ως Ένωση
Ελλήνων Παραγωγών &
Εμπόρων Σπόρων

Ο ΣΕΠΥ είναι η «φωνή» της Ελληνικής Βιομηχανίας Πολλαπλασιαστικού
Υλικού με μέλη που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία Π.Υ.

Φυτά Μεγάλης
Καλλιέργειας

Κηπευτικά

Ανθοκομικά Καλλωπιστικά

Αμπέλι - Δενδρώδη

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΠΥ)
> 35 Μέλη (Ελληνικές και Θυγατρικές πολυεθνικών
εταιριών), που είτε αντιπροσωπεύουν οίκους του
εξωτερικού, είτε δραστηριοποιούνται σε δικά τους
προϊόντα.

ΜΕΛΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΣΕΠΥ)
ΣΤΟΧΟΙ
• Να είναι η κύρια οργάνωση, που εκπροσωπεί τα ενδιαφέροντα της Ελληνικής
βιομηχανίας σπόρου.
• Να μετεξελιχθεί η Αγροτική Οικονομία σε κύριο πυλώνα της Ελληνικής
Εθνικής Οικονομίας, όπως ο Τουρισμός & η Ναυτιλία.
• Να διευκολύνει και να επεκτείνει τη διάδοση των νέων τεχνολογιών σπόρων
και σχετικού know-how προς τους Έλληνες παραγωγούς.
• Να ενεργοποιεί και να εκπροσωπεί τη βιομηχανία σπόρων σε εθνικό
επίπεδο.
• Να προωθεί, για λογαριασμό των μελών της, τα ενδιαφέροντα και την εικόνα
της Ελληνικής βιομηχανίας σπόρων σε Ελλάδα κι εξωτερικό.
• Τα μέλη της να τροφοδοτούν σταθερά & αδιάλειπτα τον πρωτογενή τομέα
γεωργικής παραγωγής της χώρας με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ φυτικό
πολλαπλασιαστικό υλικό (Φ.Π.Υ.) υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, για να
παράγονται ποιοτικά προϊόντα, υψηλής προστιθέμενης αξίας.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΡΑ
Αυξανόμενος πληθυσμός - Το 2018, ο
παγκόσμιος ξεπέρασε τα 7,5 δισ. Το 2050 θα
έχει φτάσει τα 10 δις. Η σημερινή παγκόσμια
παραγωγή τροφίμων δεν αρκεί για να καλύψει
10 δις.
Αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες - Η
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και του
πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες
οδηγεί στην ανάγκη για μεγαλύτερη
διαιτητική ποικιλία με περισσότερο κρέας, το
οποίο απαιτεί μεγαλύτερα ποσά ενέργειας.
Αναγκαία η αύξηση των παραγόμενων
ζωοτροφών.
Μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που
παράγουν τρόφιμα - Λόγω των αυξανόμενων
αναγκών σε βιοκαύσιμα.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι νέες ποικιλίες θα συμβάλλουν καθοριστικά στην κάλυψη των
μελλοντικών διατροφικών αναγκών – Προκλήσεις:
Κλιματική Αλλαγή - Επηρεάζει τα φυτικά είδη
που παραδοσιακά καλλιεργούνται σε μια
περιοχή. Ανάγκη για δημιουργία ποικιλιών με
αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ.
ξηρασία).
Εχθροί και ασθένειες - Οι εχθροί και οι
ασθένειες καθίστανται ολοένα και πιο
ανθεκτικοί στα Φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Ανάγκη για δημιουργία ποικιλιών με
ανθεκτικότητα σε εχθρούς και παθογόνα.
Λιγότερες εισροές - Οι νέες ποικιλίες θα
πρέπει να τα «καταφέρουν» με λιγότερα
φυτοφάρμακα, λιπάσματα, νερό, αλλά και σε
μικρότερη και καλλιεργούμενη έκταση.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το ξεκίνημα του γεωργού για την εγκατάσταση της
καλλιέργειας (Εν αρχή ην ο σπόρος)

Βασικοί Συντελεστές
Παραγωγής

Έδαφος
Εργασία

Κεφάλαιο

Σπόρος

Υπό τις ίδιες συνθήκες , με το
ίδιο κεφάλαιο και εργασία
υπάρχει αύξηση της
ξη με τη
απόδοσης
χρησιμοποίηση
πιστοποιημένου σπόρου

ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ

Η βάση για τη παραγωγή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων είναι
το γενετικό τους υλικό, που το εξασφαλίζει ο «Πιστοποιημένος
σπόρος σποράς».
Η χρήση πιστοποιημένου σπόρου σποράς διασφαλίζει:







Ποικιλιακή καθαρότητα και ταυτότητα.
Απαλλαγή από σπόρους ζιζανίων, ξένες ύλες,
παθογόνα καραντίνας, διάδοση «ασθενειών».
Βλαστική / Φυτρωτική ικανότητα με αποτέλεσμα
χρήση λιγότερης ποσότητα.
Συγκεκριμένα & ομοιόμορφα ποιοτικά
χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
(ΣΕ ΔΙΣ ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΟΡΑΣ

ΗΠΑ

9,34

27%

ΚΙΝΑ

7,74

22%

Ε.Ε.

7,10

20%

ΒΡΑΖΙΛΙΑ

2,04

6%

ΚΑΝΑΔΑΣ

1,65

5%

ΙΝΔΙΑ

1,56

4%

ΙΑΠΩΝΙΑ

1,05

3%

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

0,77

2%

ΤΟΥΡΚΙΑ

0,58

2%

ΕΛΛΑΔΑ

0,17

0,5%

ΑΛΛΟΙ

3,12

9%

ΣΥΝΟΛΟ

34,97

100%

Α/Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΖΙΡΟΣ (ΕΚ. ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΑΓΟΡΑΣ

1

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

12.480

36,9%

2

ΣΟΓΙΑ

5.525

16,4%

3

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

4.355

12,9%

4

ΡΥΖΙ

2.405

7,1%

5

ΣΙΤΗΡΑ

2.210

6,5%

6

ΒΑΜΒΑΚΙ

1.820

5,4%

7

ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ

1.060

3,2%

8

ΓΡΑΣΙΔΙΑ

1.014

3,0%

9

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

980

2,9%

10

ΤΕΥΤΛΑ

884

2,6%

11

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

370

1,9%

12

ΜΗΔΙΚΗ

416

1,2%

ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ
Α/Α

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΖΙΡΟΣ (ΕΚ. ΕΥΡΩ)

ΠΟΣΟΣΤ. ΑΓΟΡΑΣ

1

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

23,5

13,8%

2

ΣΟΓΙΑ

0,3

0,2%

3

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (+ΠΑΤΑΤΑ)

63,5

37,3%

4

ΡΥΖΙ

2,2

1,3%

5

ΣΙΤΗΡΑ

36,5

21,5%

6

ΒΑΜΒΑΚΙ

18,5

10,9%

7

ΒΙΚΟΣ

11,5

6,8%

8

ΓΡΑΣΙΔΙΑ

1,5

0,9%

9

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

0,6

0,4%

10

ΤΕΥΤΛΑ

1,8

1,1%

11

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

2,8

1,6%

12

ΜΗΔΙΚΗ

7,5

4,4%

ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ








Κυρίως εισαγωγική χώρα: 15η στο κόσμο (!) σε σχέση με τα
απόλυτα νούμερα αξίας των εισαγωγών της.
Δραστηριοποιούνται Πολυεθνικές, μεγάλες Εθνικές Εταιρείες
και πάρα πολλές μικρο-μεσαίες.
Αγορά σχετικά μεγάλης προστιθέμενης αξίας σε σχέση με
αντίστοιχα προϊόντα σε άλλες χώρες.
Βασικός Νόμος 1564/85, εναρμονισμένος πλέον με Ε.Ε.

ΑΓΟΡΑ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ










Σημαντικό ποσοστό χρήσης μη πιστοποιημένου σπόρου (από
ιδιόχρηση, αλλά και παράνομα!).
Απαγόρευση εισαγωγής / διάθεσης σπόρων που έχουν
δημιουργηθεί με τη τεχνολογία GMO.
Πολύ αυστηροί έλεγχοι για προσμίξεις με GMO, τόσο κατά την
εισαγωγή, όσο και κατά τη τοπική παραγωγή.
Πολύ μικρή συμμετοχή Ελληνικού γενετικού υλικού στους σπόρους
που εμπορεύονται στη χώρα.
Σταδιακή μεταστροφή σε τοπική σποροπαραγωγή.

ΠΙΣΤ/ΜΕΝΟΙ ΣΠΟΡΟΙ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ










Στροφή τα τελευταία χρόνια στη τοπική παραγωγή
πιστοποιημένων σπόρων σε πολλές «εκτατικές» καλλιέργειες
(βαμβάκι, σιτηρά, μηδική, βίκος).
Αύξηση ενασχόλησης με τη παραγωγή σπόρου σποράς
πολλών τοπικών εταιρειών.
Αναζήτηση διεθνών οίκων για παραγωγή σπόρου (και για
επανεξαγωγή) σε πιο «ασφαλή» περιβάλλοντα.
Ενίσχυση τοπικής σποροπαραγωγής (σε ορισμένα μόνο όμως
είδη) μέσω Νέας ΚΑΠ.
Εξοικείωση Κρατικών Υπηρεσιών με σύγχρονες απαιτήσεις
σποροπαραγωγής.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
• Ποικιλιακή καθαρότητα μητρικού υλικού – διατήρηση
γενετικής ταυτότητας παραγόμενου σπόρου.
• Καλλιέργεια σε περιοχές ανάλογα με την προσαρμοστικότητα
κάθε είδους / ποικιλίας.
• Τεχνογνωσία & εμπειρία συνεργαζόμενων καλ/γητών.
• Ζώνες απομόνωσης, διαθεσιμότητα μηχανολογικού
εξοπλισμού, εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών.
• Εφαρμογή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων φυτοπ/σίας.
• Μονάδες επεξεργασίας σπόρων – ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα
τα στάδια της παραγωγής.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
• Εντός Ε.Ε. (ενιαία αγορά & νομοθετικό πλαίσιο, εύκολη
διακίνηση, ασφάλεια, ενισχύσεις, κλπ).
• Πολλές «απομονωμένες» εκτάσεις.
• Κατάλληλες εδαφο-κλιματικές συνθήκες.
• «Non GMO» περιβάλλον.
• Νοοτροπία & τεχνογνωσία καλλιεργητών, με
«σποροπαραγωγική συνείδηση».
• Εξειδικευμένες εταιρείες & σύγχρονες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας / τυποποίησης.
• Ξεκάθαρο πλαίσιο παράγωγης, πιστοποίησης και
διακίνησης σπορών σποράς.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα δραστηριοπούνται:
• 2.000 επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης μικτής μορφής (σπόροι /
φυτοπροστατευτικά / λιπάσματα).
• 100 επιχειρήσεις στην παραγωγή σπόρων.
• Μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ασχολούνται με παραγωγή
φυταρίων κηπευτικών και καλλωπιστικών, οπωροφόρων
δενδρυλλίων και μοσχευμάτων αμπέλου.
• Πάνω από 100 επιχειρήσεις στη χονδρική πώληση.
• Πολυεθνικές εταιρείες δραστηριοποιούνται με
υποκαταστήματα τους εδώ, ή σε συνεργασία με Ελληνικές
Εταιρείες.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
•
•

•

Ιστορικά και για μεγάλο διάστημα κυρίως από Κρατικές Υπηρεσίες
Μετά την είσοδο στην ΕΟΚ:
– Απόσυρση κράτους
– Κενό καλύπτεται αρχικά από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, κατόπιν από
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
Σήμερα:
– Για κηπευτικά, αραβόσιτο, ηλίανθο, πατατόσπορο, ελαιοκράμβη, 100% του Π.Υ.
εισάγεται ή αποκτάται ενδοκοινοτικά.
– Οι σπόροι σιτηρών και βάμβακος στο σύνολο τους σχεδόν σποροπαράγονται
εγχώρια, αλλά οι ποικιλίες ανήκουν κατά βάση σε Οίκους εξωτερικού και
καταβάλλονται δικαιώματα.
– Για ψυχανθή και όσπρια υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση.
– Στα δενδρώδη, την άμπελο και τα καλλωπιστικά, οι ελληνικές ποικιλίες σταδιακά
αντικαθίστανται από ξένες.
Η σποροπαραγωγή στη χώρα έστω και ποικιλιών Οίκων του εξωτερικού είναι
σημαντική, γιατί το παραγόμενο προϊόν αποκτά προστιθέμενη αξία.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Αγρός σποροπαραγωγής βαμβακιού

Σπορά αγρού διατήρησης

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το «παράδειγμα» του βαμβακιού
• Μέχρι τις αρχές του ‘90, η δημιουργία των ποικιλιών γινόταν από το
Ινστιτούτο Βάμβακος, ο έλεγχος καλλιέργειας & σπόρου ήταν στον
Οργανισμό Βάμβακος και η παραγωγή & διανομή από συνεταιριστικές
οργανώσεις:
– Καλλιέργεια μόνο ελληνικών ποικιλιών, σε ζώνες.
– Μικρός αριθμός καλλιεργούμενων ποικιλιών, που δεν ξεπερνούσε τις
5-6 (4Σ, ΣΙΝΔΟΣ 80, Ζέτα 2, Ζέτα 5, κλπ).
• Μετά το 1990 είχαμε την απελευθέρωση των εισαγωγών:
– Σταδιακή αύξηση εισαγωγών πιστοποιημένου σπόρου ξένων
ποικιλιών και αντικατάσταση των παλιών ελληνικών ποικιλιών.
– Σταδιακή αντικατάσταση εισαγόμενου πιστοποιημένου σπόρου με
σπόρο σποράς παραγόμενο στην Ελλάδα.
– Σημαντική αύξηση του αριθμού των καλλιεργούμενων ποικιλιών
(σήμερα 80+ περίπου εγκεκριμένες ποικιλίες), με τις μεγαλύτερες 20
βέβαια να καλύπτουν πάνω από το 75% της έκτασης.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το «παράδειγμα» του βαμβακιού
•

Από το 1990 και μετά βλέπουμε:
– Μεγάλη υποχώρηση του Δημόσιου τομέα όσων αφορά την έρευνα και την
παραγωγή νέων ποικιλιών.
– Δραστηριοποίηση και Ελληνικών ιδιωτικών επιχειρήσεων στη δημιουργία,
παραγωγή και εμπορία ποικιλιών βάμβακος.
– Έντονη δραστηριοποίηση μεγάλων ξένων οίκων δημιουργίας νέων ποικιλιών, αφού
η καλλιέργεια του βαμβακιού ήταν η πλέον ελκυστική, τόσο από άποψη
επιδοτήσεων όσο κι από υψηλής εμπορικής αξίας της ίνας.
– Σημαντική αύξηση και στον τομέα της εγχώριας σποροπαραγωγής, όπως φαίνεται
και στο σχετικό πίνακα:
ΕΤΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ (στρέμματα)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ (τόνοι)

2011

54.164

2.785

2012

81.568

3.535

2013

56.035

4.693

2014

45.330

5.137

2015

65.300

6.417

2016

81.384

6.230

2017

75.000-80.000

6.500

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Το «παράδειγμα» του βαμβακιού
• Η μετάβαση από το καθεστώς της σποροπαραγωγής από το κράτος,
στον ιδιωτικό τομέα, είχε πολύ θετικά αποτελέσματα στη ποιότητα του
σπόρου:
– Μειωμένη ποσότητα σπόρου σποράς ανά στρέμμα.
– Ομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών και συνεπώς, ταυτόχρονη
ωρίμανση / συγκομιδή της καλλιέργειας.
• Παρόλα αυτά, οι στρεμματικές αποδόσεις, δεν είχαν την αντίστοιχα
αναμενόμενη θετική εξέλιξη, κυρίως λόγω της:
– Κατάργησης του «Οργανισμού Βάμβακος», που είχε την μεγάλη
εξειδίκευση στα θέματα της βαμβακοκαλλιέργειας.
– Σημαντικής αύξησης του άμεσου κι έμμεσου κόστους της
καλλιέργειας (ενοίκια, άρδευση, ηλεκτρικό ρεύμα, εισφορές, ΦΠΑ,
κλπ) και σε πολύ μικρότερο ποσοστό, των όποιων αυξήσεων σε
ορισμένα γεωργικά εφόδια.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (2017)
Είδος

(Πηγή: ΥπΑΑΤ)

ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ
ΣΙΤΑΡΙ ΜΑΛΑΚΟ
ΚΡΙΘΑΡΙ
ΒΡΩΜΗ
ΣΙΚΑΛΗ
ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ
ΒΙΚΟΣ
ΜΗΔΙΚΗ
ΥΒΡΙΔΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΡΥΖΙ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΚΤΗΝ/ΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ
ΦΑΚΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ
ΡΕΒΙΘΙ
ΚΤΗΝ/ΚΟ ΚΟΥΚΙ
ΦΑΣΟΛΙΑ (ΟΣΠΡΙΑ)
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ
ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Εγχώρια Παραγωγή
(Κιλά)

Εισαγωγές σε κιλά

17.765.627
1.929.573
5.490.107
179.532
20.000
1.149.755
2.331.470
386.345
3.480
522.000
5.572.829
536.880
232.055
14.700
80.425
182.101
16.175
278.000

Τρίτες
Χώρες
0
1.000
0
0
0
0
0
0
148.730
0
202.005
0
0
0
0
0
0
0

Ευρωπαϊκή
Ένωση
341.781
613. 356
90.427
6.940
0
94.799
9.067
431.990
4.657.214
8.502
2.011.703
145.500
0
36.650
2.100
0
287.624
110.150

195.550

0

18.418.245

Προτάσεις Στήριξης Σποροπαραγωγής
• Ενίσχυση ερευνητικών πρωτοβουλιών, τόσο από
Κρατικά Ιδρύματα όσο κι από ιδιωτικές εταιρείες.
• Θεσμοθέτηση χρήσης πιστοποιημένου σπόρου σε όλες
τις βασικές συνδεδεμένες καλλιέργειες.
• Πάταξη παραεμπορίου απιστοποίητου «σπόρου».
• Μείωση αντικινήτρων («ανταποδοτικό» τέλος, κλπ) για
αύξηση ανταγωνιστικότητας.
• Επέκταση ειδικών κινήτρων στους αγρότες και για τη
σποροπαραγωγή άλλων καλλιεργειών.

Προοπτικές Ανάπτυξης Ελληνικής Σποροπαραγωγής
Μοχλός Ανάπτυξης Αγροτικής Οικονομίας
Λάρισα , 29 Ιανουαρίου 2019

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

