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Κυρίες και κύριοι,
Θέλω να επισημάνω, ότι
απουσιάζει υπηρεσία φυτοπροστασίας του
υπουργείου Γεωργίας και απουσιάζει η υπηρεσία του σταθμού ελέγχου
Ασπρόπυργου, που ελέγχει το πολλαπλασιαστικό υλικό. Έπρεπε να είναι παρόντες
και παρών έπρεπε να είναι κι ο εκάστοτε υφυπουργός Γεωργίας.
Αφού καλύφθηκα από την εισήγηση του κ. Καμπιτάκη, θέλω να επισημάνω
γιατί έφτασε το πολλαπλασιαστικό υλικό εδώ που έφτασε και μόλις ήρθε η
αναδιάρθρωση, διερωτώμαστε: με ποιο πολλαπλασιαστικό υλικό; Το υπουργείο
Γεωργίας είχε αυτές τις δυνατότητες, δε θα καθίσω να αναλύσω, γιατί αυτό που
λέγεται σήμερα στο συνέδριο, το είχα ζητήσει εγώ πριν δέκα χρόνια .
Μαζί με το Σύνδεσμο ελλήνων φυτωριούχων καταφέραμε να φτιάξουμε μητρικές φυτείες υποκειμένων και εμβολίων. Μιλάτε για πιστοποιημένα εμβόλια τη
στιγμή που το υπουργείο Γεωργίας πριν ένα χρόνο δεν είχε νομοθεσία, ούτε για τη
μητρική φυτεία υποκειμένων, ούτε για τη μητρική φυτεία εμβολίων.
Σήμερα το υπουργείο Γεωργίας έχει 6-7 εκατομμύρια μοσχεύματα σε σύνολο
17 εκατομμυρίων που χρειάζεται η Ελλάδα συν αυτά που εισάγονται έρριζα. Αυτή
είναι η δυνατότητα και εκεί θα μείνει. Στα φυτώρια, την προηγούμενη δεκαετία ο
εμβολιασμός γινόταν με το χέρι ή με κάποιες μηχανές και μερικοί πωλούσαν
μοσχεύματα άγρια, απλά.
Σήμερα θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο αριθμός των φυτωρίων είναι περίπου
80, γιατί υπάρχουν πολλές μικρές επιχειρήσεις. Από τις 80 οι 15 ασχολούνται
επαγγελματικά, και μπορούν οι 15 έστω ή και οι 20 να καλύψουν την Ελλάδα. Αλλά
το υπουργείο Γεωργίας απουσιάζει εδώ και 20 χρόνια που είμαι εγώ στο επάγγελμα.
Απουσιάζει από το δεύτερο πακέτο, απουσιάζει και από το τρίτο πακέτο, ενώ θα
μπορούσαμε να εντάξουμε 86.000.000 μητρικές φυτείες στα σχέδια βελτίωσης.
Εμείς έχουμε πάρει τις αποφάσεις. Χρειαζόμαστε και τον κ. Σταυρακάκη και
τον κ. Ρούμπο και όλους εσάς. Ν’ ακολουθήσουμε την πρόταση που θα κάνω στο
τέλος, έχουμε βρει κι εμείς τους επιστήμονες που μπορούμε να καταλήξουμε, να
φτιάξουμε ένα υλικό καλύτερο από ότι είναι σήμερα.
Για να προχωρήσει το πολλαπλασιαστικό υλικό, για να γίνει αναμπέλωση με
την αναδιάρθρωση που είναι μια ευκαιρία στην Ελλάδα, θα προτείνω την σύσταση
μιας πενταμελούς ή εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο
της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστο Μάρκου, από τον Πρόεδρος του ΣΕΟ Νώντα Σπυρόπουλο,
από το Γιάννη Ρούμπο, από το Βασίλη Μίχο και από το Γιάννη Νόλα, η οποία θα
εξετάσει τα προβλήματα και σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ να νομοθετηθεί το θέμα
του φυτωριακού υλικού.
Για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που ξεκινά αναρωτιέμαι: Υπάρχει υλικό
έτοιμο σήμερα για να προχωρήσουμε του χρόνου στην αναμπέλωση;
Αν αυτή η πρόταση που έγινε, από το προεδρείο γίνει δεκτή, να μας το πείτε
να ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρουμε και εμείς.
Ευχαριστώ πολύ.

