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Τα πλεονεκτήματα του ηλίανθου είναι γνωστά αλλά αξίζει να τα επαναλάβουμε γιατί είναι
και επίκαιρα: Ελάχιστα έξοδα, υψηλή τιμή με συμβόλαιο ( η τιμή του έχει ανέβει 2.35 φορές
από το 2006), πολύ λιγότερα ποτίσματα (2 νερά ειναι αρκετά), ιδανική καλλιέργεια για
επανασπορά, εύκολη και ξεκούραστη καλλιέργεια, ενεργειακή καλλιέργεια με διπλή χρήση,
για τροφή και βιοντίζελ.

Εύλογα γεννιέται το ερώτημα γιατί δεν μπήκε η καλλιέργεια και
παρέμεινε μόνο στον νομό Έβρου με τα 100.000 παραδοσιακά στρέμματα. Γιατί δεν κατάφερε να
επεκταθεί σε άλλες περιοχές πλην ελαχίστων στρεμμάτων των Σερρών, της Ροδόπης, της Φθιώτιδας
και λίγων νομών ακόμα;
Αν εξαιρέσουμε το γεγονός ότι η καλλιέργεια χρειάζεται ειδικό μαχαίρι αλωνισμού δεν υπάρχει
κανένας σοβαρός λόγος αποκλεισμού της καλλιέργειας από καμμία περιοχή. Αν προσθέσουμε και τον
φετινό ενθουσιασμό για τα σιτηρά εν αναμονή υψηλών τιμών, θα καταλάβουμε εύκολα γιατί δεν
μπήκε η καλλιέργεια. Η έλλειψη του μαχαιριού δεν μπορεί βέβαια σε καμμία περίπτωση να θεωρηθεί
το απροσπέλαστο εμπόδιο για την καλλιέργεια και μόνο αν σκεφτούμε πόσα ηλιομάχαιρα είναι
ανενεργά στην περιοχή της Ορεστιάδας. Στην σημερινή συγκυρία με τόσα και τόσα εισαγόμενα
ηλιέλαια με περίεργες αναμείξεις μήπως ήρθε ο καιρός να ενδιαφερθεί η βιομηχανία και οι Έλληνες
παραγωγοί να φτιάξουν την πρώτη μάρκα ηλιελαίου από Ελληνικά ηλιόσπορα;
Το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ηλιάνθου παράγεται στην Ευρώπη και η καλλιέργεια αναμένεται
να αυξηθεί και άλλο λόγω της τεράστιας ζήτησης του λαδιού αλλά και της προσαρμογής της
καλλιέργειας σε ξηροθερμικές συνθήκες. Ας μην ξεχνάμε ότι οι γειτονικές και οι μεσογειακές χώρες
έχουν τεράστιες εκτάσεις ηλιάνθου. Φαίνεται πως αρκετοί στην Ελλάδα θεωρούν ακόμη την
καλλιέργεια «μπατιρόσπορο» και αγνοούν τις εξελίξεις.
Η Syngenta είναι η πρώτη εταιρεία στα υβρίδια ηλιάνθου τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα. Το
2008 τα υβρίδια της Syngenta Sanay, Califa, Oleko, και Sunbro προτιμήθηκαν και πάλι από τους
παραγωγούς ηλιάνθου γιατί όλοι οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν ότι η Syngenta έχει τις πιο
ολοκληρωμένες λύσεις της καλλιέργειας στα θέματα αποδόσεων, αντοχής σε οροβάγχη,
αντιμετώπισης των ζιζανίων και ποιότητας λαδιών.

Η ανάπτυξη του ηλίανθου είναι προς το συμφέρον του παραγωγού και της πολιτείας η οποία μόνο
συμφέρον θα είχε να προωθήσει την τοπική παραγωγή με στόχο τον περιορισμό των τεράστιων
εισαγωγών και των κρουσμάτων επικίνδυνων ελαίων.

