
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

  

 
 
                                                                                                                    3 Φεβρουαρίου 2023     

 
 
Νέος Κανονισμός του Υπουργείου Γεωργίας (USDA) για τροποποίηση ορισμένων 

τυπολογικών χαρακτηριστικών ακτινιδίων στην αγορά ΗΠΑ. 

Δημοσιεύθηκε, στις 30.1.2023, από την Υπηρεσία AMS / Agricultural Marketing Service, του α/ 
Υπουργείου Γεωργίας (USDA), ο νέος Κανονισμός "California and Imported Kiwifruit; Handling 
Regulations" με οποίο τροποποιούνται, από θέσης του Κανονισμού σε ισχύ στις 1.3.2023, 
ορισμένα τυπολογικά χαρακτηριστικά των ακτινιδίων "Actinidia chinensis" (κοινώς γνωστά ως 
"golden") στην αγορά ΗΠΑ. 
 
Όπως αναφέρεται στον νέο Κανονισμό, οι τροποποιήσεις αφορούν αποκλειστικά τα ακτινίδια 
τύπου "Actinidia chinensis", τόσο παραγωγής Καλιφόρνια (οποίας Πολιτείας η παραγωγή 
βασικά ρυθμίζεται με τη νέα κανονιστική νομοθεσία, συμπληρωματικά του προηγούμενου 
Κανονισμού Marketing Order No. 920), όσο και τα εισαγόμενα, δεδομένου ότι σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (Agricultural Marketing Agreement Act of 1937) κάθε αλλαγή στα 
χαρακτηριστικά των διακινούμενων αγροτικών προϊόντων στην αγορά ΗΠΑ επιφέρει αυτόματα 
συμμόρφωση στα ίδια χαρακτηριστικά και για τα αντίστοιχα εισαγωγής. 
 
Εν προκειμένω, από 1.3.2023, όλα τα "Actinidia chinensis", εγχώρια ή εισαγόμενα, που 
διακινούνται στην αγορά ΗΠΑ μπορούν να έχουν τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στον νέο 
κανονισμό: "size 49, maximum of 64 pieces in an 8-pound sample", ενώ επίσης, από τον 
Μάρτιο 2023, δεν θα απαιτείται ομοιομορφία μεγέθους των ακτινιδίων αυτού του τύπου ("the 
final rule exempts all varieties of Actinidia chinensis species kiwifruit from the requirement that 
fruit packed in a container be fairly uniform in size").  
 
Διευκρινίζεται ότι: 
- Ο εν λόγω νέος κανονισμός δεν αφορά τα ακτινίδια τύπου "Actinidia deliciosa", 

κυρίως παραγωγής Καλιφόρνια ή αντίστοιχα εισαγόμενα, για οποία εξακολουθούν να 
ισχύουν τα προηγούμενα τυπολογικά δεδομένα ("size 45, maximum 55 pieces in an 8-pound 
sample, fairly uniform in size"). 

- Για όλους τους τύπους ακτινιδίων εξακολουθούν να ισχύουν τα δεδομένα που αφορούν στην 
ποιότητα: "All kiwifruit marketed under the Order will continue to be packed to the minimum 
grade of KAC No.1." 

 
Τα τυπολογικά χαρακτηριστικά εμπορίας ακτινιδίων που ίσχυαν στην αμερικανική αγορά μέχρι 
στιγμής (έως 1.3.2023) καθορίσθηκαν σε κείμενη νομοθεσία του 1985 (παραπάνω Marketing 
Order No. 920) και διαμορφώθηκαν βάσει της παραγωγής Καλιφόρνια τύπου "Actinidia 
deliciosa". Πλέον, όμως, τα χαρακτηριστικά παραγωγής ακτινιδίων στις ΗΠΑ έχουν αλλάξει, και 
στην Καλιφόρνια, και η εισαγωγή του νέου Κανονισμού κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να 
στηριχθεί το εισόδημα των, μικρών γενικά, παραγωγών των λοιπών τύπων ακτινιδίων στις 
ΗΠΑ, αλλά και να αυξηθούν οι επιλογές του Αμερικανού καταναλωτή τόσο από την εγχώρια 
παραγωγή όσο και από τις εισαγωγές. 
 
 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.: 

- California and Imported Kiwifruit; Handling Regulations, 
https://www.federalregister.gov/documents/2023/01/30/2023-01701/california-and-imported-
kiwifruit-handling-regulations.  
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