Η ελληνική σποροπαραγωγή, έδειξε από τα πρώτα βήματά της την δυναμική
της. Και συνεχίζει ευτυχώς, μέχρι και σήμερα, αυτόν τον δυναμισμό της.
Σκοπός της ημερίδας μας είναι η κατάθεση γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων,
όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ελληνική σποροπαραγωγή, ώστε η παραγωγή
πιστοποιημένου σπόρου από τις ελληνικές επιχειρήσεις να αποτελέσει την αιχμή του
δόρατος για την ελληνική γεωργία.
Σήμερα εκτιμούμε ότι στην παρούσα ημερίδα, θα γίνει ένα παραπάνω βήμα
για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έτσι ώστε τελικά, να βοηθηθεί ο αγρότης, ο οποίος
σήμερα αντιμετωπίζει μία σωρεία προβλημάτων, μεταξύ αυτών το αυξημένο κόστος
παραγωγής και η περιορισμένη δυνατότητα διαπραγμάτευσης της τιμής των
προϊόντων του.
Από την άλλη πλευρά, έχουμε τον επιχειρηματία σποροπαραγωγό και
επιχειρηματία έμπορα γεωργικών εφοδίων, οι οποίοι προσπαθούν για την
εξασφάλιση μίας ξεκάθαρης διάκρισης του πιστοποιημένου σπόρου, έναντι ενός
σπόρου αμφιβόλου ποιότητας και γενετικών χαρακτηριστικών.
Αλλά και του κράτους που προσπαθεί να ελέγξει όλες τις διαδικασίες
πιστοποίησης σπόρου σποράς, αμερόληπτα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα
του σπόρου θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των αγροτών.
Και τέλος, του ερευνητή, που προσπαθεί να δημιουργήσει νέες ποικιλίες που
θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Η συμμετοχή και αγαστή συνεργασία όλων αυτών των φορέων, ανεξαρτήτου
σειράς, είναι ανεκτίμητη και σε μία διαδικασία συνεχούς αλληλεπίδρασης και
αλληλοεξάρτησης.
 Ο αγρότης θα αυξήσει την ποιοτική πλέον παραγωγή του.
 Η σποροπαραγωγική επιχείρηση θα ενσωματώσει τις νέες τεχνολογίες και θα
αποκτήσει τη δική της τεχνογνωσία.
 Το κράτος γίνεται αυτάρκης στην παραγωγή σπόρων.
 Ο ερευνητής γίνεται βασική παράμετρος της παραγωγικής αλυσίδας και η
προσφορά και το έργο του ανεκτίμητο.
Η χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού μαζί με τις ορθές γεωργικές
πρακτικές είναι αυτές που εξασφαλίζουν στον αγρότη – παραγωγό – επιχειρηματία,
συνολικά, ένα μικτό κέρδος καλλιέργειας και ένα τελικό προϊόν υψηλών
προδιαγραφών, με προστιθέμενη αξία. Το οποίο όμως δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται
από τους εμπόρους. Και αυτό το γεγονός είναι ίσως αυτό που τελικά αποθαρρύνει
τους αγρότες – παραγωγούς από το να χρησιμοποιούν πιστοποιημένο
πολλαπλασιαστικό υλικό.
Και όμως, σήμερα, ενδεχομένως περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να
υιοθετήσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης για την ελληνική γεωργία. Η πολιτική
μαζικής παραγωγής χαμηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων δεν υποστηρίζεται
πλέον από τα σημερινά οικονομικά δεδομένα, αφού, η παγκοσμιοποίηση των
αγορών αγροτικών προϊόντων έχει επιτρέψει την είσοδο νέων παικτών, με
φθηνότερους παραμέτρους, επομένως και με πιο ανταγωνιστικές τιμές.
Ας αποτελέσει η σημερινή ημερίδα μία ισχυρή αφορμή για να γίνει ένα βήμα
μπροστά, προς τη σωστή κατεύθυνση.

