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   Μαδρίτη, 20 Απριλίου 2018 

                                                                                    

  

Η Ισπανία πρώτη στην παραγωγή ντομάτας 

 

Η παραγωγή της ντομάτας στην Ισπανία γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όμως 

το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο, ο όγκος παραγωγής 

παραδοσιακά αυξάνεται πολύ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας, Διατροφής 

και Περιβάλλοντος της Ισπανίας η συνολική παραγωγή ντομάτας στην Ισπανία το 2017 

ανήλθε στους 5.228.400 τόνους, καταλαμβάνοντας συνολική έκταση 618 χιλιάδων 

στρεμμάτων. Συγκεκριμένα, κατά τη περίοδο Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 2017, ο όγκος 

παραγωγής έφτασε τους 3.798.200 τόνους ενώ το διάστημα Ιανουαρίου/Μαΐου του ίδιου 

έτους, έφτασε τους 1.015.300 τόνους και το διάστημα Οκτωβρίου/Δεκεμβρίου τους 

414.900.  

Η ισπανική παραγωγή ντομάτας βρίσκεται σε σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία πέντε 

χρόνια καθώς οι εκτάσεις εκμετάλλευσης αυξάνονται συνεχώς και ως εκ τούτου 

αυξάνεται και ο όγκος παραγωγής της, κατοχυρώνοντας έτσι την Ισπανία ως 

αξιοσημείωτη δύναμη στον τομέα παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Φυσικά, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η αύξηση των εκτάσεων για την 

καλλιέργεια του προϊόντος. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από το Υπουργείο 

Γεωργίας, σε χρονικό διάστημα πέντε ετών (2013/2017) σημειώθηκε αύξηση της 

παραγωγής κατά 1.455.800 τόνους ενώ οι καλλιέργειες αυξήθηκαν κατά 157.000 

στρέμματα.  

Σημαντικό ρόλο παίζει και η εδαφική και κλιματολογική επιλογή, καθώς η Αλμερία είναι 

μία από τις καταλληλότερες περιοχές στην Ευρώπη για την καλλιέργεια κηπευτικών 

εκτός εποχής, με την ντομάτα να είναι ένα από τα προϊόντα που παράγονται 

περισσότερο, στην οποία αφιερώνονται κάθε χρόνο περίπου 100.000 στρέμματα 

θερμοκηπίων. Σήμερα υπάρχουν περί τα 300.000 στρέμματα θερμοκηπίων που 

ανήκουν κυρίως σε 40.000 παραγωγούς, με τη μέση εκμετάλλευση να ανέρχεται σε 25 

στρέμματα και τη μέση έκταση θερμοκηπίων να είναι στα 7,5.  

Η συντριπτική πλειοψηφία της παραγωγής ντομάτας καταναλώνεται κυρίως από την 

εγχώρια αγορά. Άλλωστε, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, 

οι εξαγωγές του εν λόγω προϊόντος σημειώνουν από το 2013 μικρή πτώση σε όγκο, 

φτάνοντας το 2017 μόλις τους 809.527 τόνους εξαγώγιμης τομάτας. Το μεγαλύτερο 

μέρος των εξαγωγών έχει ως κύριους προορισμούς τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες εξαγώγιμης 

ισπανικής τομάτας και παρότι βρίσκεται πολύ χαμηλά στον συγκεκριμένο κατάλογο, η 

Ισπανία έχει προοδευτικά ανεβάσει τις εξαγωγές της στη χώρα μας μέσα στο χρονικό 
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διάστημα 2013/2017 από 217 τόνους σε 961. Αντίθετα η ελληνική τομάτα είναι σχεδόν 

ανύπαρκτη στην ισπανική αγορά, με τις εισαγωγές της από την Ελλάδα να ανέρχονται 

μόλις στους 8 τόνους κατά το έτος 2017.  

 


