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Γενικά Στοιχεία: Η ροδιά (Punica granatum L.) κατάγεται από την Περσία και 

καλλιεργείται κυρίως σε εύκρατες περιοχές, τόσο σε χαµηλό όσο και σε υψηλό 

υψόµετρο. Είναι σχετικά ανθεκτική στο ψύχος, ενώ δεν απαιτεί ιδιαίτερες εδαφικές 

συνθήκες. Ωστόσο, µεγαλύτερες και ποιοτικότερες αποδόσεις επιτυγχάνονται σε 

εδάφη πλούσια, βαθιά, µε pH από 5.5 έως 7, που αρδεύονται συχνά. Η καλλιέργεια 

της ροδιάς επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια ιδίως σε περιοχές µε µεσογειακό κλίµα, 

ενώ η δυνατότητα επέκτασης της καλλιέργειας σε ξηρές περιοχές µε εδάφη υψηλής 

αλατότητας, είναι πολύ µεγάλη1. 

Το σηµαντικότερο πρόβληµα της εµπορικής καλλιέργειας της ροδιάς είναι το σχίσιµο 

των καρπών. Το φυσιολογικό αυτό φαινόµενο έχει πολλαπλά αίτια όπως τη µεγάλη 

διακύµανση µεταξύ ηµερήσιας και νυχτερινής θερµοκρασίας, τη διακύµανση της 

εδαφικής υγρασίας, την καθυστέρηση της συγκοµιδής, τις προσβολές από έντοµα και 

ασθένειες καθώς και την έλλειψη βορίου σε νεαρούς καρπούς1. 

 

Παραγωγή: Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 

το σύνολο της παγκόσµιας παραγωγής 

τα τελευταία χρόνια ανέρχεται σε 

2.250.000 τόνους (Πίνακας 1). Τα 

τελευταία χρόνια, αν και δεν 

υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία, 

φαίνεται ότι οι καλλιεργούµενες 

εκτάσεις ροδιάς έχουν αυξηθεί 

σηµαντικά, λόγω νέων φυτεύσεων σε 

Πίνακας 1. Σηµαντικότερες χώρες 
παραγωγής ροδιών 

Xώρα Παραγωγή 
(τόνοι) Ποσοστό 

Ινδία 1.200.000 53,33% 
Ιράν 650.000 28,89% 
Η.Π.Α. 100.000 4,44% 
Τουρκία 75.000 3,33% 
Ισπανία 60.000 2,67% 
Ισραήλ 20.000 0,89% 
Λοιπές 145.000 6,44% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.250.000
Πηγή: http://www.citrogold.co.za/Pomtechwebsite.pdf 
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Γράφηµα 1. Εκτάσεις ροδιών ανά νοµό (2006) 
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Πηγή: Υπ.Α.Α.τ. 

πολλές χώρες και κυρίως στο Ισραήλ2. Η καλλιέργεια της ροδιάς εµφανίζεται στην 

Ελλάδα από τα αρχαία χρόνια3. Σύµφωνα µε παλαιότερα στοιχεία της Εθνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας (1989), µόνο το 10% του συνόλου των δέντρων βρίσκονταν 

σε οργανωµένους οπωρώνες ενώ η συνολική ετήσια παραγωγή, ανερχόταν σε 2.700 

τόνους περίπου. Τη δεκαετία του ’90, τόσο οι εκτάσεις κανονικών οπωρώνων όσο και 

η συνολική παραγωγή, µειώθηκαν σηµαντικά. Σήµερα, στην περιοχή της Ερµιόνης, 

όπου η ροδιά αποτελεί παραδοσιακή καλλιέργεια, παράγεται ο κύριος όγκος (300-400 

τόνοι) ροδιών στην Ελλάδα4.  

 

 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί παραγωγοί έχουν προβεί σε νέες φυτεύσεις δέντρων 

ροδιάς κυρίως της ποικιλίας wonderful, στην Αργολίδα, στην Ηλεία, στη Λακωνία, 

στα Γιαννιτσά, στην Ξάνθη, στη Λάρισα και στα Φάρσαλα4,5 . Σύµφωνα µε στοιχεία 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, τα τελευταία χρόνια, οι 

καλλιεργούµενες εκτάσεις έχουν αυξηθεί τουλάχιστον κατά 3 χιλιάδες στρέµµατα, 

φτάνοντας συνολικά τα 4000 στρέµµατα περίπου (Γραφήµατα 1, 2).   

 

Αγορά : Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη µεγάλη διαφηµιστική καµπάνια 

στις Η.Π.Α. που έχει ως σκοπό να ενηµερώσει του καταναλωτές για τις ευεργετικές 

ιδιότητες του ροδιού. Από το 2003 και µετά, 961 προϊόντα µε βάση τα ρόδια 

εισήλθαν στην αγορά των Η.Π.Α. Η διαφήµιση οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση της 

ζήτησης στις Η.Π.Α., ενώ ο απόηχος έφτασε και στην Ευρώπη τονώνοντας τη ζήτηση 

σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές. Όµως οι προσφερόµενες ποσότητες ροδιών δε 

διαφοροποιήθηκαν σηµαντικά, µε αποτέλεσµα την αύξηση της τιµής πώλησης2. 

 

 Γράφηµα 2. Συνολικές εκτάσεις ροδιών στην Ελλάδα 
(1994-2007) 
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Πηγή: Υπ.Α.Α.Τ 
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Το µεγαλύτερο βάρος της διαφηµιστικής εκστρατείας, δόθηκε στην ανάδειξη της 

θρεπτικής αξίας των ροδιών. Από το 2002 και µετά, πάρα πολλές µελέτες ανέδειξαν 

τις ευεργετικές ιδιότητες των ροδιών (Πλαίσιο 1) οι οποίες, κατά κύριο λόγο 

οφείλονται στην παρουσία µεγάλων ποσοτήτων αντιοξειδωτικών ουσιών (τριπλάσια 

ποσότητα σε σχέση µε το κόκκινο κρασί 

και το πράσινο τσάι).  

Η ελληνική αγορά εισάγει µεγάλες 

ποσότητες ροδιών (κυρίως από την 

Τουρκία, το Ιράν, την Ινδία, την Αίγυπτο 

και το Ισραήλ) προκειµένου να καλύψει 

τις ανάγκες της. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 

η ελληνική αγορά απορροφά ποσότητες 

ροδιών που κυµαίνονται µεταξύ 1.000-

1.200 τόνων, εκ των οποίων οι 800 τόνοι 

εισάγονται. Οι εισαγόµενες ποσότητες αφορούν κυρίως ρόδια ξινών ή ηµίξινων, 

ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από πολύ καλή εξωτερική εµφάνιση4. Επίσης, τα 

τελευταία χρόνια προωθούνται στην αγορά ολοένα και περισσότερα επώνυµα 

προϊόντα που περιέχουν ρόδι. Η ποικιλία των προϊόντων αυτών δεν περιορίζεται µόνο 

σε προϊόντα διατροφής (χυµοί, ποτά, αναψυκτικά, γιαούρτια, παγωτά, µαρµελάδες, 

καφές) αλλά  περιλαµβάνει και καλλυντικά και συµπληρώµατα διατροφής.   

 

Κόστος Εγκατάστασης1  

Το κόστος εγκατάστασης 

της φυτείας ανέρχεται 

περίπου στα 1330 

€/στρέµµα, και 

περιλαµβάνει τις δαπάνες 

που πραγµατοποιούνται 

κατά τα πρώτα τρία 

χρόνια, όσο δηλαδή 

θεωρούµε ότι διαρκεί η 

                                                 
1 Το κόστος εγκατάστασης προέκυψε από επιτόπια έρευνα σε οµάδα παραγωγών ροδιών στην περιοχή 
του Κιλκίς. 

Πλαίσιο 1. Θεραπευτικές ιδιότητες 
ροδιών 

1. Αποτροπή ανάπτυξης καρκινικών όγκων, 
HIV-1, οξείδωσης της hLDL και 
αρτηριοσκλήρωσης  

2.  Προστασία καρδιοαγγειακού συστήµατος  

3.  Αντιδιαβητική δράση (εκχύλισµα ανθέων)  

4. Μείωση συµπτωµάτων κατάθλιψης και 
απώλειας ωστικής µάζας κατά την 
εµµηνόπαυση  

5.  Αντιική και αντιµυκοτοκτόνο δράση 

Πηγή: 6,7 

Πίνακας 1. Κόστος Εγκατάστασης Φυτείας Ροδιάς (€/στρέµµα) 

  
1ο 

Έτος 
2ο 

Έτος 
3ο 

Έτος ΣΥΝΟΛΟ 
Εργασία 33 33 28 94 
Μεταβλητό Κεφάλαιο 40 52 78 170 
Σταθερό Κεφάλαιο 524 19 - 543 

Αγορά δενδρυλλίων 
Σύστηµα άρδευσης 

Λοιπά 

244 
242 

38 

   

Έδαφος 30 30 30 90 
Τόκοι 20 33 47 100 
Εκτιµώµενη Αξία Παραγωγής 0 0 145 145 

ΣΥΝΟΛΟ 647 167 38 852 
∆απάνες σταθερού κεφαλαίου*    480 

ΣΥΝΟΛΟ 807 327 198 1332 
*Απόσβεση, ασφάλιση, συντήρηση και τόκοι κτιρίων και µηχανηµάτων για 3 έτη 
 Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων 
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περίοδος εγκατάστασης της φυτείας (Πίνακα 1). Κατά το πρώτο έτος, οι δαπάνες 

εγκατάστασης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα δενδρύλλια και το αρδευτικό 

σύστηµα. Η εργασία περιλαµβάνει κυρίως τη χάραξη του δενδρώνα, τη φύτευση των 

δενδρυλλίων και την τοποθέτηση των καλαµιών υποστήριξης. Η εργασία 

καταλαµβάνει πολύ µικρό ποσοστό στις συνολικές δαπάνες εγκατάστασης, λόγω της 

αυξηµένης συµµετοχής του σταθερού κεφαλαίου (84%). Το µεταβλητό κεφάλαιο 

αποτελείται, ουσιαστικά, από το κόστος του πετρελαίου, αφού κατά το πρώτο έτος, 

δεν εφαρµόζονται λιπάνσεις και φυτοφάρµακα. Τέλος, το ενοίκιο εδάφους, 

υπολογίστηκε µε βάση το ενοίκιο της αρδευόµενης γης στην περιοχή (30 €/στρέµµα).  

Μετά το 2ο έτος, παρατηρείται µία µεγάλη µείωση των δαπανών καθώς οι µεγάλες 

δαπάνες της αγοράς δενδρυλλίων και του συστήµατος άρδευσης έχουν ήδη 

πραγµατοποιηθεί, ενώ στο 3ο και τελευταίο έτος εγκατάστασης, τα δέντρα αρχίζουν 

να µπαίνουν σε παραγωγή καλύπτοντας έτσι µικρό µέρος των δαπανών. 

 

Τιµή και Απόδοση: Η εµπορικά αξιοποιήσιµη παραγωγή στην υπό εξέταση περιοχή, 

ξεκινάει το 3ο έτος, µε το µέσο όρο της αναµενόµενης απόδοσης να ανέρχεται στα 

100 κιλά/στρέµµα  περίπου. Όσον αφορά την τιµή διάθεσης των ροδιών, σύµφωνα µε 

τις εκτιµήσεις των παραγωγών, η τιµή πώλησης αναµένεται να κυµανθεί γύρω στο 1 

€/κιλό. Επισηµαίνεται ότι η εµπορική αξία του καρπού επηρεάζεται κατά κύριο λόγο 

από το µέγεθός του. Έτσι, τα µεγαλύτερου µεγέθους ρόδια (>400 γρ.), πωλούνται 

ακριβότερα, ενώ τα πολύ µικρού µεγέθους έχουν ελάχιστη εµπορική αξία. Επίσης, ο 

καρπός πρέπει να έχει έντονο κόκκινο χρώµα και καλά διαµορφωµένο στέµµα για να 

έχει αυξηµένη εµπορική αξία8. Σύµφωνα µε τους ∆ρογούδη και Τσιπουρίδη1, ένας 

καλός οπωρώνας 8-10 ετών, αποδίδει 1,8-2,5 τόνους/στρέµµα εµπορεύσιµα ρόδια, 

ενώ η απόδοση ελαττώνεται βαθµιαία µετά το 25ο-30ο έτος. 

 

Προοπτικές Καλλιέργειας 

Θετικοί Παράγοντες 

 Ελλειµµατικό προϊόν τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά 

 Στο επίκεντρο της προσοχής σε πολλές χώρες του κόσµου  
 Πολλά νέα προϊόντα µε βάση το ρόδι εµφανίζονται συνεχώς στη διεθνή αλλά 

και στην εγχώρια αγορά 
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 Πολλές εταιρίες που παράγουν προϊόντα µε βάση τα ρόδια θα µπορούσαν να 

συνεργαστούν µε Έλληνες παραγωγούς, αυξάνοντας έτσι την προστιθέµενη 

αξία των προϊόντων τους 

 Οι Έλληνες καταναλωτές προτιµούν τα ντόπια προϊόντα από τα εισαγόµενα 

 Οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας 

 Η διεθνής βιοµηχανία ζητάει όλο και περισσότερο προϊόν για να καλύψει τις 

ανάγκες της 

 Οι κλιµατικές συνθήκες της Ελλάδας φαίνεται να είναι ευνοϊκές για την 

ανάπτυξη της καλλιέργειας 

 

Αρνητικοί Παράγοντες 

 Τα περιθώρια αύξησης της κατανάλωσης είναι σχετικά περιορισµένα και έτσι 

µία απότοµη αύξηση της προσφοράς, µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο σε 

κατακόρυφη πτώση της τιµής του αλλά ακόµα και σε αδυναµία πώλησης του  

 Η νωπή κατανάλωση παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες συγκριτικά µε τα 

υπόλοιπα φρούτα 

 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα για τις αποδόσεις των 

εισαγόµενων ποικιλιών στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες 

 Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η δηµοτικότητα των ροδιών θα 

ελαττωθεί µε την ανακάλυψη της επόµενης ‘σούπερ’ τροφής2. 
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