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EDITORIAL

ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ & ΥΓΙΕΙΝΑ

ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΧΩΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΜΑΝΑΒΙΚΟ

Τα µέχρι στιγµής στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών ωφελήθηκε κατά κάποιο τρόπο από τις
ειδικές συνθήκες που επικρατούν όσο διαρκεί η πανδηµία.
Μήλα, εσπεριδοειδή και ακτινίδια διατηρούν τα σκήπτρα ιδίως σε ό,τι αφορά στις εξαγωγές και παρά τις ανακατατάξεις
που έχει επιφέρει το κλείσιµο της εστίασης, τα νωπά αγροτικά προϊόντα που φηµίζονται για τη περιεκτικότητά τους σε
βιταµίνη C και σε αντιοξειδωτικές ιδιότητες κερδίζουν έτι περαιτέρω την εκτίµηση των καταναλωτών.
Βεβαίως η περίοδος αυτή αποδεικνύεται ιδιαιτέρως διδακτική και είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει καταλυτικά τις τάσεις
των διεθνών αγορών στο άµεσο και απώτερο µέλλον. Όλα
ξεκινούν από τη διαπίστωση ότι η υπερβάλλουσα παγκόσµια
κινητικότητα σε αναζήτηση τρόπων διάθεσης των νωπών αγροτικών προϊόντων, πέραν του αρνητικού περιβαλλοντικού
αποτυπώµατος το οποίο αφήνει, στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίσταται και οικονοµικά ατελέσφορη.
Η επαναπροσέγγιση του µοντέλου «καταναλώνουµε τοπικά
– τρεφόµαστε υγιεινά», το οποίο δείχνει από τη µια να διευκολύνεται και από την άλλη να δίνει ώθηση στην ευρωπαϊκή θεώρηση «farm to fork», σηµατοδοτεί ευρύτατες αλλαγές
στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούσε τις τελευταίες δεκαετίες το διεθνές εµπόριο των φρούτων και λαχανικών.

Οι εξελίξεις αυτές αναµένεται να αποτυπωθούν σύντοµα τόσο στις καλλιεργητικές διαδικασίες, στην επιλογή των ποικιλιών και στον τρόπο παραγωγής, όσο και στη συσκευασία των προϊόντων. Αντίστοιχα αναµένεται να επηρεαστεί και ο τρόπος διάθεσης της µαναβικής. Το τελευταίο ενδεχοµένως να θέσει επ’ αµφιβόλω την κλασική διαδικασία
του super market, η οποία γνωρίζει µεγάλες δόξες εδώ και
πολλά χρόνια. Την ίδια στιγµή, το ηλεκτρονικό εµπόριο και
η κατ’ οίκον διάθεση αγαθών διεκδικούν σηµαντικά µερίδια
και στον τοµέα των φρέσκων φρουτολαχανικών.
Ήδη, οι καταναλωτές αισθάνονται µια κόπωση από τη διαδικασία µετάβασης στα super markets στην εποχή του κορωνοϊού, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που βλέπουν µε καλύτερο µάτι το κλασικό µανάβικο ή ακόµα και τη λαϊκή αγορά. Επιπλέον, «καταναλώνω τοπικά» σηµαίνει δεν ενδιαφέροµαι τόσο πολύ για το περιτύλιγµα. Προφανώς και η νέα προσέγγιση υπαγορεύει εγκατάλειψη του πλαστικού και της νάιλον σακούλας, ωστόσο η πιο στενή ή και άµεση αναφορά του
προϊόντος στον παραγωγό µπορεί να είναι και απαλλαγµένη
σε κάποιες περιπτώσεις από τις γνωστές, «µαρκετινίστικες»,
συχνά, αναζητήσεις στο πεδίο του branding.

Γιάννης Πανάγος Εκδότης - ∆ιευθυντής
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ

ΝΕΑ ΝΟΡΜΑ
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ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΚΑΤ‘ ΕΞΟΧΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ, ΨΑΧΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΤΡΟΠΟ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ο

ι µήνες της πανδηµίας διαµόρφωσαν µια νέα
νόρµα στην αγορά φρούτων και λαχανικών,
που επιφέρει το πέρασµα από την παγκοσµιοποιηµένη κατανάλωση τροφίµων στην τοπικά περιορισµένη διανοµή και κατανάλωσή τους. Σε αυτό
συγκλίνουν τόσο νέες πανεπιστηµιακές µελέτες, όσο και το γενικό αίσθηµα που αποκοµίζουν άνθρωποι της αγοράς στην καθηµερινότητά τους. Πλέον και
οι πολιτικές κατευθύνσεις που δίνονται κεντρικά από
την Ευρώπη, µετρούν τη βιωσιµότητα της αλυσίδας
αγροδιατροφής σε χιλιόµετρα και κάπως έτσι ακόµα
και τα εξωτικά προϊόντα βρίσκουν το κλίµα τους σε
περιοχές της Ελλάδας. Το πνεύµα της εποχής πριµοδοτεί κατά πώς φαίνεται το στοιχείο της εντοπιότητας
στην παραγωγή τροφίµων, µε την τάση που διαµορφώνεται να δίνει εµπορικό πλεονέκτηµα στην εγχώ-
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ρια παραγωγή. Σε πολιτιστικό και «µαρκετίστικο» επίπεδο ο αντίκτυπος στον καταναλωτή δείχνει αξιοσηµείωτος. Η επιστροφή στην εντοπιότητα άλλωστε λαµβάνει περισσότερο χαρακτηριστικά «φιλοσοφείν» και τρόπου ζωής, παρά µιας πρόσκαιρης µόδας. Εξ ου και η ανησυχία ορισµένων υπέρ
του δέοντος «φιλελεύθερων» φωνών στην Ευρώπη που κάνουν λόγο για έναν «γαστρονοµικό εθνικισµό», ο οποίος µε τη σειρά του προκαλεί κατακερµατισµό της ενιαίας αγοράς.
Βέβαια είναι και οι νέες πολιτικές κατευθύνσεις της
ίδιας της Κοµισιόν που υπαγορεύουν ένα στένεµα
της διαµέτρου στις αλυσίδες εφοδιασµού. Ούτε η περιβαλλοντική ουδετερότητα των τροφίµων θα µπορούσε να επιδιωχθεί ούτε η ανταγωνιστικότητα της
ευρωπαϊκής παραγωγής θα µπορούσε να διαφυ-
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΑ

Η αγορά βλέπει
πως τα ντόπια
προϊόντα πείθουν
τους σύγχρονους
καταναλωτές και η
επικοινωνία τους
χτίζει νέο κεφάλαιο
στο σύγχρονο
µάρκετινγκ

λαχθεί σε περίπτωση που αθρόες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από Τρίτες χώρες έρχονταν να καλύψουν τις ανάγκες της Γηραιάς Ηπείρου. Πρόκειται
για παρατηρήσεις πολλών αγροτικών οργανώσεων,
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο
και πολιτικών επί της νέας Πράσινης Συµφωνίας της
ΕΕ. Ήδη έχουν µπει στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών
αρχών οι εισαγωγές φτηνών κηπευτικών από την
Τουρκία, µε τους Ισπανούς να πρωτοστατούν σε αυτό.
Πλέον, χώρες και προϊόντα µε αποκλειστικά εξαγωγικό προσανατολισµό µέχρι πρόσφατα, όπως είναι η
περίπτωση της Ιταλίας και της χειµερινής εµπορικής
περιόδου φράουλας, εστιάζουν πλέον στην εσωτερική αγορά, δηλαδή αυτήν την στιγµή η Ιταλία αυξάνει
τις εκτάσεις φράουλας µε σκοπό να καλύψει την αυξανόµενη κατανάλωση στο εσωτερικό της.

Πρόσφατα το νοµοθετικό όργανο της Τσεχίας ψήφισε ρύθµιση που θέλει το 2022, το 55% των τροφίµων που πωλούνται σε καταστήµατα άνω των
400 τ.µ., να προέρχεται από το εσωτερικό της χώρας. Ως το 2028, οι νοµοθέτες προσδοκούν ότι το
ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 73%.
Την ίδια στιγµή, οι επιστηµονικές µελέτες στο πεδίο
του branding, της διαφήµισης και του µάρκετινγκ του
τελευταίου έτους εστιάζουν ακριβώς πάνω σε που οι
άνθρωποι της αγοράς από την πλευρά τους συνοψίζουν στο «πρώτα να καλύψουµε την ελληνική αγορά και µετά κοιτάµε την εξαγωγή». Φυσικά η αγορά
βλέπει ότι τα ντόπια προϊόντα πείθουν τους σύγχρονους καταναλωτές και η επικοινωνία των παραδοσιακών προϊόντων δοµεί ξεχωριστό κεφάλαιο στην τέχνη του σύγχρονου µάρκετινγκ.

Μετριέται σε χιλιόμετρα η νέα πολιτική τροφίμων
Από καθαρός εισαγωγέας αγροτικών προϊόντων µε όρους όγκου η Ευρώπη θέλει να διαµορφώσει µια στρατηγική αυτονοµία
γύρω από το τρόφιµο, µέσω µιας διαδικασίας που βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη. Το ζητούµενο αυτό θα επηρεάσει σύµφωνα µε
πολλούς και την επιτυχία οποιασδήποτε πράσινης και εξεζητηµένης πολιτικής µεταρρύθµισης που εισάγει η νέα ΚΑΠ, αφού βάζει
στον πυρήνα των νέων µέτρων τη δυναµική της αγοράς. Άλλωστε το µοντέλο των αλυσίδων εφοδιασµού πολλών χιλιοµέτρων
φαντάζει πλέον αναχρονιστικό και µη συµβατικό µε τις αξιώσεις του σύγχρονου καταναλωτή, όσο εν µέσω πανδηµίας πολλές
κυβερνήσεις παροτρύνουν τους καταναλωτές να στηρίξουν τις εγχώριες αγροτικές παραγωγές. Αυτό που θα κρίνουν οι επόµενοι
µήνες, οι τάσεις που θα εδραιωθούν και εκείνες που θα διαψευστούν θα ορίσουν και την έκταση της ακτίνας του ντόπιου.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
EI∆ΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ

«Aγιο δισκοπότηρο» η εύρεση των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης
Η ΕΥΡΕΣΗ των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης για ένα φυτό αποτελεί το «άγιο δισκοπότηρο» της απόδοσης για παραγωγούς
και επιστήµονες. Ο πειραµατισµός µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους για την τελειοποίησή τους, έχει εφαρµογή σε συστήµατα
εσωτερικής καλλιέργειας, ενώ έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά το στάδιο δοκιµής µιας νέ-

ας ποικιλίας, ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη
παραγωγή. Αντιλαµβανόµενη τις προκλήσεις
που έχουν να αντιµετωπίσουν οι παραγωγοί
αυτών των συστηµάτων, η οµάδα Grobotic
Systems και ο Έλληνας εµπνευστής της ιδέας, Αλέξης Μοσχόπουλος, δηµιούργησε θαλάµους ανάπτυξης, µικρού µεγέθους,
που χωράνε παντού και µεταφέρονται εύκο-

ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ 2020
ΤΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΔΕΙΧΝΕΙ Η EUROSTAT
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΣ την αξία τους κατά 9% τα
φρούτα και 0,4% τα λαχανικά, έναντι του
2019, σύµφωνα µε τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις της Eurostat για τους οικονοµικούς λογαριασµούς στη γεωργία το 2020,
τα φρουτολαχανικά ήταν στους µεγάλους
νικητές της χρονιάς. Την ίδια ώρα, ο τοµέας της ζωϊκής παραγωγής κατέγραφε
πτώση 1,3%, µε µεγάλους «χαµένους»
την πτηνοτροφία (µε ποσοστό -4,8%) και
τα βοοειδή (µε ποσοστό -2%) ενώ οι πα-
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τάτες και το ελαιόλαδο ήταν οι δύο τοµείς
που επλήγησαν περισσότερο το 2020 µε
αντίστοιχες πτώσεις 13,8% και 33%. Σύµφωνα µε τις ίδιες εκτιµήσεις, η συνολική
αξία της παραγωγής της γεωργικής βιοµηχανίας µειώθηκε κατά 1,6% σε σύγκριση µε το 2019, αλλά ήταν ακόµη µπροστά
(κατά 0,3%) του µέσου όρου των προηγούµενων τριών ετών, επιβεβαιώνοντας
την ανθεκτικότητα του τοµέα σε σχέση µε
άλλους οικονοµικούς κλάδους.

λα. Οι θάλαµοι αυτοί προσφέρουν ένα πλήρως ελεγχόµενο περιβάλλον, µε τον χειριστή
να µπορεί να «παίζει» µε τις συνθήκες και να
παρακολουθεί τα φυτά ακόµα και από το κινητό του τηλέφωνο, χάρη στην εγκατάσταση
ίντερνετ και κάµερας στα κουτιά. Το καινοτόµο αυτό προϊόν θα κάνει το ντεµπούτο του
στην αγορά το καλοκαίρι του 2021.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27
-3,8%

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ 0,4%

-13,8%
-33,0%

ΠΑΤΑΤΕΣ
ΦΡΟΥΤΑ

9,0%
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
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Παγκόσμιο
Έτος Φρούτων
και Λαχανικών
το 2021

ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ...
ΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ τεχνική παραγωγής και
εµπορίας µαρουλιού λανσάρει η εταιρεία
Agromediterranea, εξειδικευµένη στην εµπορία λαχανικών, στη Βαλέντσια, προχωρώντας στην προώθηση σε 25 ευρωπαϊκές αγορές ζωντανών φυτών µαρουλιού
που φέρουν ακόµα το ριζικό τους σύστηµα. Όµως η καινοτοµία δεν σταµατά µόνο
στην ιδέα, αλλά επεκτείνεται και στον τρόπο παραγωγής του προϊόντος µε τη χρήση
LED φωτισµού που αποτελείται από ανακυκλώσιµα εξαρτήµατα και µε την αξιοποίηση

του συστήµατος υδροπονίας, επιτρέποντας
100% ανακύκλωση του χρησιµοποιούµενου νερού. Η φιλικότητα προς το περιβάλλον ενισχύεται παράλληλα µε την κατά 30%
µειωµένη χρήση νερού, χάρη στη χαµηλής
ροής άρδευση που εφαρµόζεται στα 4.000
στρέµµατα της καλλιέργειας, που απλώνονται σε επτά προάστια της περιοχής. Κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής των φυτών δεν
εφαρµόζονται καθόλου επεµβάσεις φυτοπροστασίας, γεγονός που αυξάνει ακόµα
περισσότερο την ασφάλεια του προϊόντος.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ φέρνει ξανά φρούτα και
λαχανικά η απόφαση της 74ης Συνόδου της
Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών
να ανακηρύξει το έτος 2021 ως ∆ιεθνές Έτος Οπωροκηπευτικών (IYFV). Η πρωτοβουλία αυτή είναι µια µοναδική ευκαιρία για την
ευαισθητοποίηση σχετικά µε τον σηµαντικό
ρόλο των φρούτων και λαχανικών στην ανθρώπινη διατροφή, την ασφάλεια των τροφίµων και την υγεία, καθώς και στην επίτευξη των στόχων αειφόρου ανάπτυξης του ΟΗΕ. Με τέσσερις γραµµές δράσης, το ∆ιεθνές Έτος αποσκοπεί να επενδύσει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και
να προωθήσει την ένταξη των στόχων αυ-

ΜΕΧΡΙ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ µε τη σχετική πρόσκληση µέχρι
και την 1η Μαρτίου 2021, θα µπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις στήριξης οι ενδιαφερόµενοι αγρότες για ένταξη στο Μέτρο ενίσχυσης αντιχαλαζικής προστασίας.
Στο συγκεκριµένο Μέτρο (5.1), συνολικού
προϋπολογισµού 15 εκατοµµυρίων ευρώ,
αιτήσεις µπορούν να κάνουν αγρότες και
συλλογικά σχήµατα για εξοπλισµό προστασίας ανώτατου προϋπολογισµού 100.000

ευρώ και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα σε αµπέλια, ακτινίδια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή και κερασιές. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων πραγµατοποιούνται
βάσει το ΟΣ∆Ε έτους 2020 (έτος αναφοράς). Το ύψος της εν λόγω ενίσχυσης ορίζεται στο 80% της δαπάνης για επενδύσεις
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή
νοµικών προσώπων και στο 100% για Συλλογικά Σχήµατα Γεωργών.

τών σε εθνικά, περιφερειακά και παγκόσµια
αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράµµατα. Στην εναρκτήρια οµιλία του, στην εικονική εκδήλωση για τα εγκαίνια του προγράµµατος, ο ∆ιευθυντής του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας των Ηνωµένων Εθνών
(FAO), QU Dongyu, αναφέρθηκε στη συνεισφορά που µπορεί να έχουν η καινοτοµία και
οι νέες τεχνολογίες στη µείωση των απωλειών και της σπατάλης τροφίµων, ενώ επιπρόσθετα αναφέρθηκε στην αλληλένδετη σχέση
των φρέσκων προϊόντων (φρούτων και λαχανικών) µε τη βιώσιµη ανάπτυξη των µικρών καλλιεργητών και των οικογενειακών
αγροτικών επιχειρήσεων.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ,
ΗΛΙΑΚΟ, ΚΑΙ
ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟ
ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ ΑΛΛΑ
ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΣΜΑ
ΖΙΖΑΝΙΩΝ
ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΟ αλλά απλό στη λειτουργία του, χωρίς σύστηµα GPS και κάµερες, είναι το νέο ροµπότ της δανικής εταιρείας FarmDroid, το οποίο έχει φτάσει ήδη στα χωράφια της Σουηδίας, της
Γερµανίας, της Αυστρίας, της Ελβετίας,
της Ολλανδίας και πρόσφατα τέθηκε
στη διάθεση και των Γάλλων αγροτών.
Πρόκειται για ένα αυτόνοµο όχηµα που
χρησιµοποιεί τις ακτίνες του ήλιου για
να φορτίσει τις µπαταρίες του και να είναι ύστερα έτοιµο να σπείρει αλλά και
να αντιµετωπίσει τα ζιζάνια µε µηχανικό τρόπο. Το FarmDroid FD20 αναπτύχθηκε αρχικά για την καλλιέργεια των
ζαχαρότευτλων, χρησιµοποιείται όµως
τώρα και για άλλες καλλιέργειες, όπως
κρεµµύδια, αρωµατικά φυτά, σπανάκι,
λάχανο, µαϊντανό και ελαιοκράµβη. Έχει τη δυνατότητα να µη χρησιµοποιεί GPS και κάµερα για την καθοδήγηση αλλά αποµνηµονεύει το σηµείο εναπόθεσης του σπόρου κατά τη σπορά
και στη συνέχεια επιστρέφει στο ζιζάνιο
στο πλησιέστερο χιλιοστό, σύµφωνα µε
τον κατασκευαστή.
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ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ διάκριση για την εξαγωγική
δραστηριότητά του, που επιβεβαιώνει τη θέση του στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, απέσπασε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός
Ζαγοράς Πηλίου, ο οποίος κλείνει φέτος τα
105 χρόνια από την ίδρυσή του, γεγονός που
τον καθιστά την παλαιότερη συνεταιριστική
οργάνωση της χώρας σύµφωνα µε τα χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Συγκεκριµένα έλαβε «Χρυσό Βραβείο» για την εξαγωγή µήλων και άλλων προϊόντων ως «Τop Branded
Export Product» στη κατηγορία «Τοp Export
Brands», στα πλαίσια της διοργάνωσης
«Greek Exports Forum & Awards 2020».

ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΑΛΛΟ
ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ ΤΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΝΑ
ΦΘΑΝΕΙ ΤΑ 900 ΕΚΑΤ.
ΜΙΑ ΕΠΤΑΕΤΙΑ συµπεριλαµβανόµενης και
της νέας παράτασης έως τα τέλη του 2021
που υπέγραψε ο πρόεδρος Πούτιν ως απάντηση στις κυρώσεις που εκδόθηκαν από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και άλλες χώρες, για
την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριµαίας, µετρούν οι ρωσικές απαγορεύσεις
στις εισαγωγές οπωροκηπευτικών της
ΕΕ, οι οποίες έχουν στοιχίσει έως τώρα
στους Έλληνες παραγωγούς - εξαγωγείς
περίπου 900 εκατ. ευρώ. «Στην πραγµατικότητα, η εξαγωγή οπωροκηπευτικών σε
χώρες εκτός ΕΕ έχει µεν βελτιωθεί, πλην
όµως δεν έχουν επανέλθει στη συµµετοχή
τους στο σύνολο των εξαγωγών µας στα
προ του 2013 ποσοστά τους», αναφέρει
ο ειδικός Σύµβουλος του Incofruit Hellas
Γιώργος Πολυχρονάκης.
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ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ
ΠΟΛΥ ΚΡΥΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ φαίνεται ότι θα πρέπει να κατευθυνθούν οι παραγωγοί βερικοκιάς, κυρίως της Ν. και Κ. Ελλάδας, που καλλιεργούν
ποικιλίες όπως είναι οι «∆αναής», «Χαρίεσσα», «Νόστος», «Bergarouge», «Shamade» και
«Fardao» αν θέλουν να προσβλέπουν σε αποδόσεις που θα µπορούν να τους εξασφαλίσουν
µια βιώσιµη εκµετάλλευση. Οι υψηλές απαιτήσεις των συγκεκριµένων ποικιλιών σε ώρες
ψύχους τη χειµερινή περίοδο, σε συνδυασµό
µε την άνοδο των θερµοκρασιών που καταγράφονται στην ελληνική επικράτεια, αποδεικνύoνται καταστροφικές, καθώς οδηγούν συνήθως σε πάρα πολύ χαµηλές παραγωγές, όπως και το 2020. «Οι στρεµµατικές αποδόσεις
σε αυτές τις ποικιλίες θα έλεγα πως φέτος ήταν µηδαµινές», αναφέρει η Παυλίνα ∆ρογούδη, επικεφαλής ερευνών στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆έντρων Νάουσας,
του ΕΛΓΟ – ∆ήµητρα. Επικαλούµενη ερευνητικά αποτελέσµατα για την αξιολόγηση ποικι-

λιών βερικοκιάς, σε σχέση µε τις ώρες ψύχους, που προέκυψαν στο πλαίσιο του έργου
«Free Climb», στο οποίο συµµετέχουν 15 ερευνητικοί φορείς από εννιά χώρες της Μεσογείου µε χρηµατοδότηση της ΓΓΕΤ, η κυρία
∆ρογούδη ανέφερε πως κάποιες από αυτές
δεν θα έπρεπε να καλλιεργούνται ούτε καν
στη Β. Ελλάδα, όπου το κλίµα είναι πιο ψυχρό. Ειδικά για την περιοχή της Ηµαθίας,
της Πέλλας και της Χαλκιδικής, που αποτελούν παραγωγικά κέντρα βερικοκιάς στη
Βόρεια Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται µε αυξανόµενο ενδιαφέρον από παραγωγούς, ιδανικές επιλογές, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του ερευνητικού έργου, είναι ποικιλίες όπως οι Farely, Magic Cot, Carmen,
Sanny Cot, Big Red, Anegat, Πλάκες Πηλίου, Farbaly, Bora, Τίρβυ, Tsounami,
Prinsia, Perle Cot, Orange Cap και άλλες,
που δεν χρειάζονται τόσο κρύο.
Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πνευµατικό παιδί της spin-off εταιρείας
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Foodoxys
αποτελεί το νέο σύστηµα ποιότητας AFQ
(Activity Foodoxys Quality), το οποίο σχετίζεται µε την ποιότητα βιοδραστικότητας
του τροφίµου. Πρόσφατα το AFQ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ∆ιανοητικής Ιδιοκτησίας (EUIPO) ως ευρωπαϊκό σήµα πιστοποίησης και συµπεριελήφθη στον επίσηµο κατάλογο. «Το νέο ευρωπαϊκό σήµα ελληνικής προέλευσης
δίνει αυξηµένες δυνατότητες για την αποτελεσµατική και προσοδοφόρο κίνηση
των ελληνικών προϊόντων σε όλη την επικράτεια της ΕΕ και όχι µόνο», αναφέρει σχετικά ο ∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και από τους ε-

µπνευστές του συστήµατος, σηµειώνοντας πως προϋπήρξε εργασία ετών.
Το σύστηµα ποιότητας AFQ, σύµφωνα µε
τον ίδιο, δεν είναι µόνο ελληνικό, είναι και
«διαφορετικό», καθώς εξετάζει ποιοτικούς
δείκτες που µπορεί να αναδείξουν τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Εισάγει ένα νέο πρωτοποριακό σύστηµα βαθµολόγησης και κατάταξης της
ποιότητας αγροτικών προϊόντων από όλο τον κόσµο, στα οποία περιλαµβάνονται
δηµητριακά και προϊόντα που προέρχονται από αυτά, προϊόντα µε βάση το κρέας
και παρασκευάσµατα κρέατος, γάλα, αυγά
και προϊόντα από αυτά, εδώδιµα λίπη και έλαια, καφές, τσάι και προϊόντα του, ιχθυηρά
και προϊόντα τους, τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ποτά, διατηρηµένα τρόφιµα κ.ά.

∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
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EI∆ΗΣΕΙΣ

ΝΕΑ

ΤΟ ΑΝΥΔΡΟ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙ
ΧΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
MEDITERRA - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Παλιές και σπάνιες ποικιλίες γεωργικών προϊόντων, όπως το άνυδρο
ντοµατάκι Χίου που φύεται στο Πυργί, καθώς και
η ντοµάτα της Βολισσού
ή το ξυλάγγουρο, αλλά
και τοπικών φυλών ζώων, έρχεται να αναβιώσει η στρατηγική συνεργασία της Mediterra µε
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονί-

κης. Η χρηµατοδότηση
θα γίνει µε πόρους της
Mediterra, ενώ η Αµερικανική Γεωργική Σχολή
θα αποτελέσει τον τεχνικό σύµβουλο. Τα δύο µέρη επιθυµούν η συνεργασία τους να αποτελέσει την αναπτυξιακή θρυαλλίδα για την ενδυνάµωση του αγροδιατροφικού τοµέα του νησιού.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ANABAΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Πρωτοβουλία για αναβάθµιση και απλούστευση της διαδικασίας δηµοπράτησης των κηπευτικών µε στόχο δίκαιες τιµές για τους παραγωγούς αλλά και
για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ιεράπετρας
- Αλεξάνδρειας Αιγύπτου για τη διάθεση
των προϊόντων σε νέες µεσογειακές αγορές αναλαµβάνει ο Ενιαίος Αγροτικός
Σύλλογος Ιεράπετρας.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του
«στην καθηµερινή διαδικασία διακίνησης κηπευτικών εµπλέκονται δηµοπρατήρια, τοπικοί έµποροι, εξαγωγικές επιχειρήσεις-συσκευαστήρια καθώς και απευθείας αποστολή προϊόντων από παραγωγούς σε εµπόρους εκτός Κρήτης».
Όσον αφορά τον καθορισµό των καθηµερινών τιµών στα προϊόντα, οι παράγοντες που τελικά τις διαµορφώνουν ποικίλουν αλλά εµπίπτουν στους κανόνες
που ορίζονται από την αγορά όπως π.χ.
προσφορά και ζήτηση από άλλες περιο-
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χές, χρόνος παράδοσης, αγοραστική δύναµη, τρόπος και χρόνος πληρωµής, έγκαιρη έκδοση παραστατικών, κ.α.
Σύµφωνα µε τον Αγροτικό Σύλλογο, οι
περισσότεροι παραγωγοί αδυνατούν να
λύσουν το ζήτηµα και δεν ορίζουν τελι-

κά την προσδοκώµενη τιµή για το προϊόν τους. Γι’ αυτό ο ΑΣ έχει ξεκινήσει µελέτη µε γνώµονα ότι κάθε προϊόν πρέπει να απολαµβάνει την τιµή που του αναλογεί, βάσει ποιότητας και των δεδοµένων της χρονιάς.
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ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε τους εταίρους
της, η Lidl αναπτύσσει το πρώτο
πρότυπο πιστοποίησης αγροκαλλιέργειας που εστιάζει στη βιοποικιλότητα για τη συµβατική παραγωγή
φρούτων και λαχανικών. Θα καταστεί διαθέσιµο για όλους τους παραγωγούς σε συνδυασµό µε την ήδη καθιερωµένη πιστοποίηση του
Προτύπου Ολοκληρωµένης ∆ιασφάλισης Φάρµας GLOBALG.A.P.
(GLOBALG.A.P. IFA), µέχρι τα τέλη του 2021. «Η βιοποικιλότητα και
τα υγιή οικοσυστήµατα συνιστούν
την απαραίτητη βάση για µία πλούσια γκάµα προϊόντων, ιδίως όσον αφορά στην παραγωγή φρούτων και
λαχανικών. Με την προστασία τους,
δεν θέτουµε απλώς τις βάσεις για
µία σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας, αλλά παράλληλα εξασφαλίζουµε και συγκοµιδές υψηλής απόδοσης», επισηµαίνει ο Ιωάννης Καρανάτσιος, Mέλος ∆ιοίκησης, ∆ιεύθυνση Αγορών της Lidl Ελλάς.

ΠΡΩΤΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ
ΣΤΑ... ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ παραδίδουν το
προϊόν τους οι καλλιεργητές πράσου στο
χωριό ∆ωροθέα Αλµωπίας πριν τη διάθεσή του στην αγορά. Ο λόγος είναι απλός, και
δεν είναι άλλος από το ξεπλυθούν τα «µουστάκια», προτού οδηγηθούν φρέσκα-φρέσκα στην Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης και στις κατά τόπους λαϊκές αγορές.
Φυσικά η εικόνα µε τα εκατοντάδες δεµάτια πράσων στοιχισµένα µέσα στον ποτα-

µό «Κρύο Νερό» είναι κυριολεκτικά βγαλµένη από παραµύθι. Σηµειώνεται ότι η ποικιλία που καλλιεργούν εδώ και έναν αιώνα
οι περισσότεροι κάτοικοι στο χωριό ∆ωροθέα είναι ντόπια, ήρθε από τη Μικρά Ασία
και την αναπαράγουν µόνοι τους, στηρίζοντας το εισόδηµά τους. Η µέση ετήσια παραγωγή πράσων στο χωριό, υπολογίζεται περί
τους 1.600 τόνους, µε τη τιµή πώλησης να
κυµαίνεται στα 50-60 λεπτά το κιλό.

Η Lidl συνεργάζεται µε διεθνώς
καταξιωµένους, ειδικούς στον τοµέα
των βιώσιµων συστηµάτων τροφίµων και της αγροκαλλιέργειας.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΕΡΑΣΙ

ΜΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΓΚΡΕΚΑ
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΘΗΡΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΤΟΝΟΙ

500.000
200.000
90.000
57.000
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

DAVAMAND

ΝΟΜΙΚΟΣ

ΚΥΚΝΟΣ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

72 -82

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

Παρά τις καλές αποδόσεις
που κατέγραψε η καλλιέργεια
βιοµηχανικής ντοµάτας,
καθώς δεν επλήγη το 2020
από τα καιρικά φαινόµενα,
οι βιοµηχανίες έδειξαν να
τιµούν και µε το παραπάνω
τα συµβόλαιά τους µε
τους παραγωγούς και να
απορροφούν σε καλές τιµές το
σύνολο της παραγωγής.

Ε

νδιαφέρουσα πορεία δείχνει
να ακολουθεί τον τελευταίο
χρόνο η καλλιέργεια της
βιομηχανικής ντομάτας στη χώρα μας,
εξέλιξη η οποία εδράζεται στη μείωση των
παγκόσμιων αποθεμάτων ντοματοπολτού
(ευνοήθηκε η κατανάλωση λόγω Covid),
στην καλύτερη οργάνωση των αγροτικών
εκμεταλλεύσεων και στις μεγάλες
ανακατατάξεις που συντελούνται στη δομή
της εγχώριας ντοματοβιομηχανίας.
Η δυναμική είσοδος του fund DECA, όπου
συμμετέχει ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος,
στον κλάδο σε συνδυασμό με την εξαγορά
της Damavand αρχικά και της Ελαΐς
(Pummaro), όπως όλα δείχνουν το τελευταίο
διάστημα, δημιουργεί νέα δεδομένα,
ενισχύοντας προς το παρόν τη ζήτηση προς
όφελος του παραγωγού. Σημειωτέον ότι η
Damavand έχει ήδη λανσάρει στην αγορά τα

δικά της προϊόντα ντομάτας με την ετικέτα
«Χωριό» που ανήκει στην… ευρύτερη
οικογένεια, κομμάτι της οποίας είναι και η
Μινέρβα. Την ίδια στιγμή, η βιομηχανία
ΝΟΜΙΚΟΣ από τη χονδρική και τις μεγάλες
συσκευασίες έχει επιλέξει να περάσει μετά
τις τελευταίες επενδύσεις και στο τελικό
προϊόν, δίδοντας πρόσθετη υπεραξία σ’ αυτό.
Τέλος δυναμικό ξεκίνημα δείχνει να έχει
κάνει η ΚΟΡΕ με τα προϊόντα ΓΚΡΕΚΑ,
μετά την εξαγορά των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων της πάλαι ποτέ περήφανης
Ομοσπονδίας Αγροτικών Συνεταιρισμών
Θεσσαλονίκης.
Ενδιαφέρον έχει πάντως να δει κανείς πώς
μεταφράζονται όλες αυτές οι κινήσεις στη
σχέση της βιομηχανίας με τον παραγωγό
και κατά πόσο ο νέος ανταγωνισμός
προσφέρει περισσότερες και καλύτερες
επιλογές στον καταναλωτή. Η εξέλιξη των

πραγμάτων τη χρονιά που πέρασε δείχνει
σημάδια που ωφελούν τον παραγωγό.
Παρά τις καλές αποδόσεις που κατέγραψε
η καλλιέργεια βιομηχανικής ντομάτας,
καθώς δεν επλήγη αυτήν τη φορά από
τα καιρικά φαινόμενα, οι βιομηχανίες
έδειξαν να τιμούν και με το παραπάνω τα
συμβόλαιά τους με τους παραγωγούς και
να απορροφούν σε καλές τιμές το σύνολο
της παραγωγής. Το θέμα είναι αν η καλή
συνεργασία της περασμένης χρονιάς θα
συνεχιστεί και φέτος. Είναι αλήθεια ότι
φέτος το ενδιαφέρον των καλλιεργητών
είναι μεγαλύτερο. Το πώς θα αντιμετωπίσει
αυτό το ενδιαφέρον η βιομηχανία δεν
είναι ακόμα σαφές. Ήδη οι προτάσεις για
τα νέα συμβόλαια έχουν καθυστερήσει κι
αυτό δεν αρέσει, όπως είναι φυσικό, στους
παραγωγούς. Οι επόμενες κινήσεις πάντως
αναμένονται με ενδιαφέρον.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

16-21_biomixaniki_S.indd 17

17

09/02/2021 22:35

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΛΛΑΖΕΙ ΔΟΜΗ Η ΕΓΧΩΡΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ενίσχυση της ζήτησης προς όφελος του παραγωγού βιοµηχανικής ντοµάτας φαίνεται να δηµιουργούν τα νέα δεδοµένα που
αναπτύσσονται στο επιχειρηµατικό πεδίο µε τη δυναµική είσοδος του fund DECA στον κλάδο σε συνδυασµό µε την εξαγορά της
Damavand αρχικά και της Ελαΐς (Pummaro). Ας σηµειωθεί δε ότι η Damavand έχει ήδη λανσάρει στην αγορά τα δικά της προϊόντα
ντοµάτας µε την ετικέτα «Χωριό» ενώ την ίδια στιγµή, η βιοµηχανία ΝΟΜΙΚΟΣ κοιτάει την είσοδο στο επώνυµο προϊόν

Αυξάνει παραγωγή και εξετάζει το επώνυμο προϊόν η Νομικός

Ο Μάριος, ο ∆ηµήτρης και ο
Πέτρος Νοµικός συνεχίζουν την
παράδοση της οικογένειας που
ξεκίνησε το 1915 στην Σαντορίνη
από τον παππού τους.

18

NΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ τις συνεργασίες της µε
τους παραγωγούς στη Μακεδονία, δεδοµένου ότι παραγωγικά η περιοχή παρουσιάζει οψιµότητα, αλλά και τα Τρίκαλα λόγω της
εγγύτητας στις εγκαταστάσεις της και των
περιορισµένων εκτάσεων που καταλαµβάνει η καλλιέργεια, σχεδιάζει η ∆. Νοµικός ΑΒΕΚ. Η εταιρεία, που το 2020 επεξεργάστηκε 200.000 τόνους ντοµάτας. συνεργάζεται µε τους παραγωγούς µέσω συµβολαιακής γεωργίας, κάτι που θα συνεχίσει να υφίσταται. Σύµφωνα µε τον κ. Νοµικό, η εταιρεία εξετάζει την επαναδραστηριοποίησή της στα επώνυµα προϊόντα, ωστόσο τα
πάντα θα εξαρτηθούν και από την εξέλιξη
που θα έχει η πώληση της Pummaro, γεγονός που θα καθορίσει την πορεία της αγοράς σε συνδυασµό και µε το πρόσφατο λανσάρισµα της Μινέρβα µε την ετικέτα «Χωριό». Σηµειώνεται ότι η ∆. Νοµικός ΑΒΕΚ α-

ποτέλεσε µία από τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µαζί µε τη Μέλισσα Κίκιζας και το
fund Diorama. Τέλος η εταιρεία, η οποία το
2019 είχε κύκλο εργασιών 43,83 εκατ. ευρώ, προχωράει στην ενίσχυση της διαδικασίας πρώτης µεταποίησης στο εργοστάσιο των Φαρσάλων, καθώς και πέρυσι προχώρησε στην αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας του κύβου. Ταυτόχρονα η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόµενο να ενισχύει τη δυναµικότητα του ντοµατοπολτού στα
Φάρσαλα. Στην Αλίαρτο αυξάνει κάθε έτος τη δυναµικότητα της συσκευασίας των
προϊόντων λιανικής, ενώ προσθέτει µία νέα
µηχανή συσκευασίας tetrapack. Τέλος, εξετάζονται και ορισµένες ακόµη µορφές συσκευασίας, µε το συγκεκριµένο εργοστάσιο
να εξελίσσεται σε πρότυπο εργοστάσιο δεύτερης µεταποίησης ντοµατοειδών.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΚΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΓΙΑ DAVAMAND
ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ της στρατηγικής της Damavand βρίσκεται η αύξηση της παραγωγικής της δυναµικής, µε την προσθήκη νέων γραµµών στο εργοστάσιο της Καρδίτσας για
την αύξηση της απορρόφησης ποσοτήτων βιοµηχανικής ντοµάτας. «Επιδίωξή µας για να αυξήσουµε το συνολικό tonnage και την απορρόφηση
ποσοτήτων στο εργοστάσιο. Ήδη υλοποιούνται εργασίες και τρέχει ο σχεδιασµός», αναφέρει σχετικά ο διευθυντής γεωπονικού
τµήµατος, Βαγγέλης Βαγενάς (φωτό).
Στόχος για το 2021 είναι η παραγωγή 3.000
τόνων ηµερησίως και συνολικά περισσότερων από 110.000 τόνων, όταν ολοκληρωθεί επένδυση. «Ήδη υφίσταται αυξηµένη ζήτηση για το προϊόν µας, ενώ έχουµε πελάτες
που επιθυµούν να διευρύνουν τη συνεργασία τους µαζί µας», επισηµαίνει ο κ. Βαγενάς.
Η συνολική παραγόµενη ποσότητα του εργοστασίου της Damavand υπερέβη τους
90.000 τόνους φέτος, σε σύγκριση µε τους
80.000 τόνους του 2019. To σύνολο των ποσοτήτων που παρήχθη έχει ήδη διατεθεί σε
πελάτες της. Ταυτόχρονα, η αύξηση της πα-

ραγωγικότητας θα σηµάνει τη διεύρυνση των συνεργασιών
µε Έλληνες παραγωγούς.
«Εκτός από τις ήδη υπάρχουσες συµβάσεις θα εντάξουµε και νέους παραγωγούς στο δυναµικό
µας, από περιοχές της Ελλάδας µε τις οποίες δεν διατηρούµε συνεργασία. Έχουµε
ήδη υλοποιήσει κάποιες κινήσεις µε συνεργασίες στην περιοχή της
Μακεδονίας, µε καλλιέργεια 1.500 στρεµµάτων σε περιοχές όπως είναι τα Μάλγαρα.
Επιδίωξή µας είναι να αναπτύξουµε παραγωγικές συνεργασίες σε χωριά των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λάρισας, τα οποία δεν δραστηριοποιούνται στην ντοµάτα, ενώ σύµµαχός µας είναι και η αρνητική
πορεία του βαµβακιού τη φετινή χρονιά».
Ας σηµειωθεί ότι η Damavand συνεργάζεται συµβολαιακά µε 250 παραγωγούς. Επιπλέον, φέτος διατέθηκαν οι πρώτες ποσότητες βιολογικής ντοµάτας σε πελάτη στη Σουηδία, όπου εστάλησαν 400 τόνοι, ενώ σηµειώνεται ότι αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία που προβαίνει στην παραγωγή βιολογικής βιοµηχανικής ντοµάτας.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η Damavand προχώρησε στην ανάπτυξη του πρώτου προϊόντος λιανικής σε συνέργεια µε τη
Μινέρβα -στην οποία έχει επίσης επενδύσει η Deca Investments όπως και στη Damavand.

Και η Pummaro
στην Deca
Investments
EΝΙΣΧΥΕΙ ακόµη περισσότερο τη
θέση του στην αγορά της βιοµηχανικής ντοµάτας το fund Diorama, µέσω της επένδυσης και της ολοκλήρωσης της εξαγοράς της δραστηριότητας της Pummaro από την Ελαΐς Unilever. Το fund, στο οποίο συµµετέχουν θεσµικοί επενδυτές καθώς
και ο ∆ηµήτρης ∆ασκαλόπουλος,
κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, η οποία υπερέβη τα 20 εκατ. ευρώ και µε αυτό τον τρόπο υπερίσχυσε του έτερου συνδιεκδικητή, της
Μέλισσα Κίκιζας. Τη διαδικασία είχε
αναλάβει να τρέξει η Alpha Bank, η
οποία είχε ήδη αποκλείσει τον τρίτο
βασικό διεκδικητή, την Νοµικός ΑΒΕΚ, προκρίνοντας τους Deca και
Κίκιζα. Με τη συγκεκριµένη κίνηση
να σηµειωθεί ότι δηµιουργείται ένας
ισχυρός παίκτης στην ντοµάτα, όπου
η Deca Investments δραστηριοποιείται τόσο µέσω της Damavand, η οποία κατέγραψε τζίρο 17 εκατ. ευρώ
το 2019, αλλά και της Μινέρβα για
λογαριασµό της οποίας η Damavand
ξεκίνησε πρόσφατα να παράγει συσκευασµένα προϊόντα ντοµάτας µε
την ετικέτα «Χωριό».
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΟΙΤΑ
Ο ΚΥΚΝΟΣ
Βασικό κριτήριο για την Κύκνος
αποτελεί η ποιότητα της πρώτης ύλης. H εταιρεία εφαρµόζει το µοντέλο συµβολαιακής γεωργίας µε ετήσια ανανέωση των συµβάσεων που
διατηρεί µε τους παραγωγούς, σε
συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα. Στόχος είναι, όπως επισηµαίνουν
άνθρωποι της εταιρείας, να υπάρχει κάλυψη των αναγκών των παραγωγών και σταθερότητα στις
πληρωµές, δεδοµένου ότι η φύτευση ξεκινάει
αρκετούς µήνες πριν
την έναρξη της παραγωγής, όπου εκτός από τη συµβολαιακή η Κύκνος
παρέχει εγγύηση π
ούτως ώστε να ολοκληρώνουν απρόσκοπτα την παραγωγική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές
παραγωγής, η Κύκνος προµηθεύεται τις ντοµάτες αποκλειστικά από το
νοµό Ηλείας. Αναφορικά µε το ενδεχόµενο έναρξης παραγωγής βιολογικής ντοµάτας, είναι κάτι που η εταιρεία προς το παρόν διερευνά. Oι
ίδιες πηγές ενηµερώνουν ότι πρόκειται για µία κοστοβόρα παραγωγική διαδικασία, ωστόσο αναφέρουν
πως όταν εµφανιστεί η κατάλληλη
ευκαιρία, πιθανότατα η Κύκνος να
ξεκινήσει να δραστηριοποιείται.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Στην έρευνα
του ΓΠΑ και
της Corteva
συµµετείχαν
13 παραγωγοί
βιοµηχανικής
ντοµάτας (ποικιλίες
Foster, Faber
και Dexter) από
τη Λάρισα και τα
Φάρσαλα.
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«ΣΚΑΝΑΡOΝΤΑΣ»
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΟ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΙΑ ÆΜΑΤΙΑ» στην τελική απόδοση της
καλλιέργειας από πρώιµα κιόλας στάδια
ανάπτυξης των φυτών στο χωράφι, υπόσχεται µια νέα πρωτοποριακή τεχνική
που αναπτύσσεται από ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΓΠΑ)
σε συνεργασία µε την εταιρεία Corteva.
Βασιζόµενοι στην εύρεση και ανάλυση
της φασµατικής ταυτότητας καλλιεργειών
βιοµηχανικής ντοµάτας (και βάµβακος), η
ερευνήτρια Νικολέτα ∆άρρα και ο καθηγητής Σπύρος Φούντας µπορέσαν να υπολογίσουν µε µεγάλη ακρίβεια την παραγωγική ικανότητα ενός συγκεκριµένου χωραφιού, ήδη από την 50στή ηµέρα

Υβρίδιο Dexter F1

της ανάπτυξης των φυτών. Για τη δηµιουργία των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν, οι ερευνητές αξιοποίησαν σύγχρονες
τεχνικές και τεχνολογίες όπως «σάρωση»
της κόµης των ντοµατόφυτων µε επίγειους
αισθητήρες (GreenSeeker), χρήση drones
µε πολυφασµατική κάµερα για λήψη φωτογραφιών της καλλιέργειας και ανάλυση
δορυφορικών εικόνων. Οι µετρήσεις αυτές
που πραγµατοποιήθηκαν στα χωράφια συνέβαλαν στη δηµιουργία της καµπύλης του
δείκτη ευρωστίας NDVI των εξεταζόµενων
υβριδίων και στην εύρεση της συσχέτισής
του µε την τελική παραγωγή από τις 50-55
ηµέρες από την µεταφύτευση, υπολογίζοντας τέλος τη θεωριτή τελική παραγωγή. Η

Υβρίδιο Foster F1

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ CORTEVA
Η Corteva Agriscience Ελλάς διαθέτει µια πλήρη σειρά υβριδίων βιοµηχανικής τοµάτας µε άριστα ποιοτικά (brix, χρώµα, αντοχές) και αγρονοµικά (βακτήρια,stay green) χαρακτηριστικά. DEXTER F1: Μεσοπώιµο, υπερπαραγωγικό υβρίδιο. Ανθεκτικότητες: (HR): Pst:0/Fol:0,1/
Va:0/Vd:0 (IR):Ma/Mi/Mj ALIAS (ISI
23804) F1: Υβρίδιο µεσοπρώιµο και
µεγαλόκαρπο (75-80 γρ.) Ανθεκτικότητες: (HR): Pst:0/Fol:0,1/Va:0/
Vd:0 (IR):Ma/Mi/Mj FABER F1 High
Holding-Ability Hybrid: Μεσοόψιµο
και πολύ παραγωγικό υβρίδιο. Ανθεκτικότητες: (HR): Fol:0,1/Va:0/Vd:0
(IR):Ma/Mi/Mj FOSTER F1 High
Holding-Ability Hybrid: Υβρίδιο µεσόκαρπο (65-70 γρ.) κατάλληλο για
µεσαίες και όψιµες φυτεύσεις. Ανθεκτικότητες: (HR): TSWV:0/Pst:0/
Fol:0/Va:0/Vd:0 (IR):Ma/Mi/Mj/
Cmm ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗ
ΣΗ: SCOOTER F1: Υβρίδιο πρώιµο, µεγαλόκαρπο (80-100 γρ.) κατάλληλο για την επιτραπέζια αγορά. Ανθεκτικότητες: (HR): TSWV:0/
Pst:0/Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR):Ma/Mi/
Mj BOGART F1: Υβρίδιο µακρόστενης τοµάτας Full Flesh (όλο σάρκα)
κατάλληλο για την επιτραπέζια αγορά και ιδανική για λιαστή. Ανθεκτικότητες: (HR): TSWV:0/Pst:0/Fol:0,1/
Va:0/Vd:0 (IR):Ma/Mi/Mj
TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and
its affiliated companies. © 2021 Corteva.

σύγκριση της θεωρητικής µε την πραγµατική (συγκοµιδή) παραγωγή έδειξε έως 90%
συσχέτισή τους, αποδεικνύοντας ότι οι παραπάνω τεχνικές µπορούν να προσφέρουν
ασφαλείς πρώιµες προβλέψεις. Γνωρίζοντας
την αναµενόµενη παραγωγικότητα και την
καµπύλη ανάπτυξης ενός συγκεκριµένου εµπορικού υβριδίου ντοµάτας, για µία άριστη
παραγωγή 12-14 τόνων το στρέµµα, ο παραγωγός θα µπορεί να «σκανάρει» την καλλιέργειά του σε πρώιµο στάδιο και να διαπιστώσει αν ακολουθεί ή αποκλίνει από το «ιδανικό». Αυτό όχι µόνο θα δώσει τη δυνα-

Υβρίδιο FABER F1 High Holding-Ability Hybrid

τότητα έγκαιρων επεµβάσεων για ενίσχυση
της ευρωστίας της καλλιέργειας (µε λίπανση,
άρδευση ή φυτοπροστασία) ανάλογα µε την
περίπτωση, αλλά θα προσφέρει και µια λεπτοµερή εικόνα του χωραφιού, αναδεικνύοντας τα σηµεία που παρουσιάζουν το µεγαλύτερο πρόβληµα, επιτρέποντας εστιασµένες επεµβάσεις.
Για µεγάλη γκάµα καλλιεργειών
H Corteva, που αποτελεί έµπρακτο υποστηρικτή αυτού του εγχειρήµατος, έχει ήδη συµπεριλάβει τις φασµατικές ταυτότητες των 3 πιο σηµαντικών της υβριδίων βιοµηχανικής τοµάτας στα ενηµερωτικά της
φυλλάδια, προσφέροντας τη δυνατότητα
στον κάθε παραγωγό να ελέγχει ανά πάσα
στιγµή την ευρωστία της καλλιέργειάς του
και κατ’ επέκταση τη δυνατότητα να «αγγίξει» το αναµενόµενο µέγεθος της τελικής
παραγωγής ανάλογα µε το καλλιεργούµενο υβρίδιο. Με το πείραµα στις καλλιέργειες βιοµηχανικής ντοµάτας να είναι µόνο η
αρχή, οι τεχνικές αυτές µπορούν να εφαρµοστούν σε µια µεγάλη γκάµα καλλιεργειών, µιας που οι αισθητήρες βλέπουν χρώµατα (φωτοσυνθετική ικανότητα) και όχι είδη, προσφέροντας ένα τόσο αναγκαίο
«σκονάκι» στους παραγωγούς.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΤΑ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ «ΑΛΗΘΙΝΟΥ»
ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ∆ΙΝΕΙ ΑΞΙΑ ΣΤΟΥΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΑΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ, ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΕΦΙΚΤΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Γ

ια τους πατατοπαραγωγούς αλλά και για
το ευρύ κοινό, είναι γνωστό ότι η καλλιέργεια της πατάτας ξεκινά µε τη φύτευση
του πατατόσπορου. Μια νέα όµως επαναστατική
τεχνική έρχεται από την Ολλανδία να αλλάξει τα
δεδοµένα, δίνοντας αξία σε ένα άλλο αναπαραγωγικό όργανο που βρίσκεται στο άλλο άκρο του
φυτού, τον αληθινό σπόρο πατάτας (True Potato
Seed - TPS). Πέρα από την αγενή αναπαραγωγή
(κονδύλους) τα φυτά πατάτας παράγουν και βοτανικούς σπόρους (TPS) στους καρπούς, που προκύπτουν από τα γονιµοποιηµένα λουλούδια του
φυτού, όπως συµβαίνει και στο συγγενικό είδος,
την ντοµάτα. Οι καρποί αυτοί είναι οπτικά γνωστοί,
αλλά µέχρι στιγµής αδιάφοροι για τους παραγωγούς. Κατακόρυφη όµως αύξηση παρουσιάζει ο
αριθµός των ερευνών που θέλουν τον αληθινό
πατατόσπορο να αντικαθιστά σταδιακά το αρχικό
πολλαπλασιαστικό υλικό. Πρωτεργάτες αυτού του
εγχειρήµατος είναι ένα από τα σηµαντικότερα πανεπιστήµια του κόσµου στον κλάδο της γεωργίας,
το Wageningen University and Research, σε συνεργασία µε δύο ολλανδικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην πατατοπαραγωγή, την Solynta και
την Aardevo, ενώ στο παιχνίδι µπαίνουν και µεγάλες πολυεθνικές όπως η KWS.
Ο στόχος αυτών των ερευνητών δεν περιορίζεται απλά στην αλλαγή του πολλαπλασιαστικού υλικού αλλά και στη δηµιουργία υβριδίων πατάτας.

22

Ενώ τα υβρίδια είναι γνωστά για την ευρωστία και
την παραγωγικότητά τους σε άλλες καλλιέργειες,
στην πατάτα δεν ήταν δυνατή η παραγωγή τους
µέχρι προσφάτως, λόγω της πολύπλοκης γενετικής βάσης του είδους και της ασυµβατότητας για
αυτογονιµοποίηση, δυσκολεύοντας και καθυστερώντας την πρόοδο και τη δηµιουργία νέων βελτιωµένων ποικιλιών πατάτας (10-15 χρόνια). Χωρίς γενετική τροποποίηση, αλλά µε σύγχρονες τεχνικές, οι ερευνητές κατάφεραν να ξεπεράσουν
τα εµπόδια και να καταστήσουν εφικτή, απλούστερη και έως και επτά φορές ταχύτερη την παραγωγή βελτιωµένων (π.χ. ανθεκτικών σε κάποιο
παθογόνο) ποικιλιών-υβριδίων, καθιστώντας παράλληλα τον αληθινό πατατόσπορο, που παράγεται από αυτά, γενετικά οµοιόµορφο.
Στην αγορά σε δύο περίπου χρόνια
«Αυτή η νέα πραγµατικότητα θα φέρει την επανάσταση στην καλλιέργεια πατάτας, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου το κόστος αγοράς των
κονδύλων και η µειωµένη παραγωγή εξαιτίας ασθενειών που αυτοί φέρουν, δυσκολεύουν το έργο των παραγωγών», αναφέρει ο Pim Lindhout,
υπεύθυνος του R&D τµήµατος της Solynta. «Αυτοί οι µικροσκοπικοί σπόροι θα µεταφέρονται ευκολότερα, θα µπορούν να συντηρηθούν για µεγάλα διαστήµατα χωρίς ειδικά ψυγεία και θα είναι απαλλαγµένοι από ασθένειες», δηλώνει ο Lindhout.

ΘΑ ΑΡΚΟΥΝ 25 ΓΡ.
ΣΠΟΡΟΥ ΑΝΤΙ 2.500
ΚΙΛΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ
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Ο Pim Lindhout
είναι υπεύθυνος του
R&D τµήµατος
της Solynta,
ολλανδικής
εταιρείας που
εξειδικεύεται
στην παραγωγή
πατάτας.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΠΑΤΑΤΑ

Ο

ΗΤΙΚ

Τ
ΒΛΑΣ

«Δεμένη»
με νερό
και λίπασμα
η απόδοση
της πατάτας
Πολλαπλά οφέλη από την αξιοποίηση
του στάγδην συστήµατος υδρολίπανσης

Μ

ε αυξηµένες ανάγκες και ρυθµό απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων,
αλλά µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα,
τα πατατόφυτα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τις εξωτερικές εισροές, όπως η λίπανση και
η άρδευση, για να πετύχουν υψηλές αποδόσεις.
Ως αποτέλεσµα, η κατάρτιση ενός ολοκληρωµένου και εξατοµικευµένου προγράµµατος θρέψης, µπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της τελικής παραγωγής της καλλιέργειας. Είναι αναγκαίο το κάθε θρεπτικό στοιχείο, µε κύρια το άζωτο, το κάλιο και τον φώ-
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ΓΙΚΟ

ΑΓΩ
ΠΑΡ

ΑΝΑ

ΕΚΠΤΥΞΗ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΛΩΝΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ
ΚΟΝ∆ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΜΙΣΜΑ
ΚΟΝ∆ΥΛΩΝ

1520 ΜΕΡΕΣ

1520 ΜΕΡΕΣ

1520 ΜΕΡΕΣ

4455 ΜΕΡΕΣ

Αναγκαία
η επάρκεια
νερού

Άζωτο,
φώσφορο,
κάλιο

Προσοχή
στην περίσσεια
αζώτου

Μέγιστες
ανάγκες
σε θρεπτικά

σφορο, να παρέχεται σε κατάλληλες ποσότητες,
την κατάλληλη χρονική στιγµή για να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανά φυσιολογικό στάδιο ανάγκες του φυτού. Στα συµβατικά προγράµµατα
λίπανσης, οι παραγωγοί εµπλουτίζουν το έδαφος πριν τη φύτευση του πατατόσπορου, µε την
εφαρµογή της βασικης λίπανσης, που περιλαµβάνει το 1/3-1/2 της συνολικής ποσότητας του
αζώτου σε αµµωνιακή µορφή και συνήθως το
σύνολο του φωσφόρου και καλίου ως υπερφωσφορικό και θειικό κάλιο αντίστοιχα. Η εναποµείνασα ποσότητα εφαρµόζεται µε µια σειρά επιφα-

νειακών λιπάνσεων κατά την ανάπτυξη της καλλιέργειας, µια διαδικασία που δυσκολεύει σηµαντικά µε την ανάπτυξη των φυτών και το κλείσιµο των γραµµών. Η µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας εξαρτάται κατά βάση από την «επιτυχή» απόδοση του κάθε αναπτυξιακού σταδίου
του φυτού. Ο κύκλος ζωής του φυτού χωρίζεται σε δύο φάσεις ανάπτυξης που αλληλεπικαλύπτονται, τη βλαστητική και την αναπαραγωγική. Η πρώτη περιλαµβάνει τη δηµιουργία και αύξηση του υπέργειου συστήµατος, των ριζών και
των στολώνων του φυτού. Η γρήγορη και πλού-
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ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΑ
ΑΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΠΟΡΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ
2025 ΜΕΡΕΣ
Μείωση
εισροών

σια ανάπτυξη της κόµης είναι αναγκαία, µιας και
προσφέρει αυξηµένο ανταγωνισµό µε τα γειτονικά ζιζάνια και µεγιστοποίηση της φωτοσυνθετικής ικανότητας του φυτού.
Ως αποτέλεσµα, κατά τη διάρκεια αυτών των σταδίων οι ανάγκες σε άζωτο κορυφώνονται, ενώ
θρεπτικά στοιχεία όπως το φώσφορο και το κάλιο
συµβάλλουν στην αύξηση της φυλλικής επιφάνειας. Παρ’ όλη την ευεργετική δράση του αζώτου,
υπερβολική παροχή του σε αυτό το στάδιο µπορεί
να οδηγήσει σε παρεµπόδιση ή οψίµιση της κονδυλοποίησης, σε καθυστέρηση της ωρίµασης και
υποβάθµιση της ποιότητας καθώς και σε µείωση
του ειδικού βάρους των κονδύλων. Η έναρξη της
κονδυλοποίησης σηµατοδοτεί την είσοδο του φυτού στην αναπαραγωγική φάση. Σε αυτό και στο
ακόλουθο στάδιο (γέµισµα κονδύλων), κορυφώνονται οι ανάγκες των φυτών σε θρεπτικά (Ν, Κ,
Ca) αλλά και σε νερό. Η διαθεσιµότητα του νερού
είναι απαραίτητη καθ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης
µέχρι την ωρίµανση, µε διατήρηση της εδαφικής
υγρασίας κοντά στην ριζόσφαιρα σε υψηλά ποσοστά (60-70%), επιτυγχάνοντας την ανεµπόδιστη ανάπτυξη των κονδύλων. Για την ικανοποίηση των τόσο εξειδικευµένων ανά στάδιο αναγκών
του φυτού, οι παραγωγοί αναζητούν νέες καταλληλότερες λύσεις για τη λίπανση.

Η σύγχρονη λύση της υδρολίπανσης
Με τη βιώσιµη εντατικοποίηση των καλλιεργειών
να αποτελεί µια σύγχρονη πραγµατικότητα για τη
γεωργία, η παγκόσµια πατατοπαραγωγική κοινότητα στρέφει το βλέµµα σε νέες τεχνικές της γεωργίας ακριβείας αναζητώντας εξατοµικευµένες και «πράσινες» λύσεις. Μια τέτοια καινοτόµα τεχνική, εφαρµόσιµη και στην καλλιέργεια πατάτας, είναι η αξιοποίηση του στάγδην συστήµατος υδρολίπανσης σε συνδυασµό µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα, προσαρµοσµένο στις ανάγκες του κάθε φυσιολογικού σταδίου του πατατόφυτου. Παρά το σχετικά υψηλότερο κόστος εγκατάστασης και την πιο απαιτητική σε κατάρτιση διαχείρισή του, το σύστηµα αυτό προσφέρει
και επιπρόσθετα οφέλη, όπως η ελαχιστοποίηση των απωλειών λιπασµάτων-νερού, η µείωση του κινδύνου ανάπτυξης ασθενειών (λόγω
µη διαβροχής της φυλλικής επιφάνειας) και η ενίσχυση της ικανότητας αξιοποίησης των εισροών από το φυτό. Σύµφωνα µε τον ΣΠΕΛ, οι συνολικές απαιτήσεις της πατάτας ανά καλλιεργητική περίοδο, για την παραγωγή 3-4 τόνων ανά
στρέµµα, είναι: άζωτο (Ν) 20-30 κιλά/στρέµµα,
φώσφορος (Ρ2Ο5) 10-15 κιλά/ στρέµµα, κάλιο
(Κ2Ο) 25-40 κιλά/ στρέµµα και µαγνήσιο (ΜgO)
2-5 κιλά/στρέµµα.

Ποικιλίες που συνδυάζουν
αγρονοµικά χαρακτηριστικά για
υψηλές αποδόσεις στον παραγωγό
και παράλληλα καλύπτουν τις
απαιτήσεις του καταναλωτή µε την
επιθυµητή γεύση και εµφάνισή τους
επιλέγει η Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ. Η
εταιρεία συνεργάζεται µε δύο εκ των
σηµαντικότερων οίκων στην αγορά
των σπόρων πατάτας, τον ολλανδικό
Den Hartigh και τον γερµανικό Solana,
οι οποίοι αναπτύσσουν ιδιωτικά
µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα
βελτίωσης ποικιλιών πατάτας και
διαθέτει αποκλειστικά τις ποικιλίες
τους στην ελληνική αγορά. Στόχος
της έρευνας και βελτίωσης είναι η
δηµιουργία ανθεκτικών ποικιλιών µε
υψηλές αποδόσεις που ευδοκιµούν
σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές,
ανταποκρίνονται σε διάφορες
κλιµατικές συνθήκες και καλύπτουν
διαφορετικές ανάγκες της αγοράς:
LAPERLA: Μοναδικός συνδυασµός
µιας πολύ πρώιµης ποικιλίας µε
εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις
και µεγάλη προσαρµοστικότητα.
LANORMA: Μεσοπρώιµη µε πολύ
υψηλές αποδόσεις. OCTA: Πρώιµη
µε υψηλές αποδόσεις. PRADA:
Υπερπρώιµη µε υψηλές αποδόσεις.
ULTRA: Μεσοπρώιµη µε πολύ
υψηλές αποδόσεις και εξαιρετικά
αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
BELMONDA: Μεσοπρώιµη µε
µεγάλη προσαρµοστικότητα και
αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες,
πολύ µεγάλη οµοιοµορφία
κονδύλων. OPAL: Μεσοπρώιµη µε
υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για
chips. VERDI: Υψηλών αποδόσεων,
κατάλληλη για chips. Επίσης, η Κ&ΝΕ
διαθέτει αποκλειστικά για τη χώρα
και τη ποικιλία SAFARI (µεσοόψιµη
πολύ υψηλών αποδόσεων για
επιτραπέζια χρήση) από τον
ολλανδικό οίκο STET Holland.
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Παγωνιά
και χαμηλή
τιμή κόβουν
την πατάτα
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Α

πό 30% µέχρι 40% εκτιµάται ότι έχουν µειωθεί οι εκτάσεις µε θερµοκηπιακή πατάτα στα παραγωγικά κέντρα της Πελοποννήσου, µε την τάση αποµάκρυνσης έστω και προσωρινά από την καλλιέργεια να διατηρείται και στην περίπτωση της υπαίθριας που φυτεύεται το προσεχές
διάστηµα. Η κατάσταση στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά παρέµεινε προβληµατική καθ’ όλη τη διάρκεια του β’ εξαµήνου του 2020, πιέζοντας σηµαντικά
τις τιµές που διατηρήθηκαν περί τα 20 λεπτά το κιλό
στο µεγαλύτερο διάστηµα του έτους.
Με το κόστος παραγωγής να κυµαίνεται στα 1.000
ευρώ το στρέµµα, παραγωγοί αναφέρουν στο
Fresher πως η εµπειρία της προηγούµενης χρονιάς
αποθάρρυνε πολλούς από την καλλιέργεια το 2021.
Συναγερµός στο Νευροκόπι
Εν τω µεταξύ, µε ανησυχητικά χαµηλούς ρυθµούς για
την εποχή και σε τιµές που δεν επιτρέπουν την κάλυψη ούτε καν των εξόδων παραγωγής, εξελίσσεται η
εµπορική σεζόν για την πατάτα Νευροκοπίου, µε συνέπεια στην περιοχή να έχει σηµάνει συναγερµός. Το
παρατεταµένο «λουκέτο» στην εστίαση σε συνδυασµό µε τις αθρόες εισαγωγές πατάτας, αποδεικνύεται «εκρηκτικό κοκτέιλ», προκαλώντας προβληµατισµό στους παραγωγούς, οι οποίοι θεωρούν βέβαιη, πλέον, τη χασούρα και αναζητούν κάποια στήριξη, όπως έλαβαν οι παραγωγοί στην Πελοπόννησο,
για να περιορίσουν τη ζηµιά. «Η διάθεση του προϊόντος είναι προβληµατική. Στις αποθήκες συνεχίζει να

βρίσκεται σχεδόν το 40% της παραγωγής. Υπολογίζουµε πως σε όλο το Νευροκόπι, όπου καλλιεργούνται πάνω-κάτω 25.000 στρέµµατα, παράχθηκαν περί τους 120.000 τόνους. Σε άλλες χρονιές τέτοιο καιρό τα αποθέµατα δεν θα ήταν ούτε 10.000-15.000 τόνοι πατάτας και σήµερα παραµένουν απούλητοι γύρω
στους 50.000 τόνους», ανέφερε ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Κάτω Νευροκοπίου, Σάββας Συµεωνίδης. Προβληµατισµένος δηλώνει και ο Σάββας
Σαββίδης από τον Βαθύτοπο Κάτω Νευροκοπίου, ο
οποίος µαζί µε συνεργάτη του καλλιεργεί 300 στρέµµατα πατάτας. «Στο χωριό µας άλλες χρονιές τέτοια
εποχή ψάχναµε πατάτες και τώρα µέσα στις αποθήκες πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 2.500-2.000 τόνους, διότι σε αυτές τις εξευτελιστικές τιµές που δίνει
το εµπόριο, οι παραγωγοί αν πουλήσουν θα εγγράψουν µεγάλες ζηµιές και δεν θα έχουν χρήµατα για
να ξεκινήσουν τη νέα καλλιεργητική σεζόν. Με το κόστος παραγωγής να είναι στα 20-25 λεπτά το κιλό, ανάλογα µε τη φροντίδα του καλλιεργητή, για να πούµε ότι θα µείνει ένα µεροκάµατο πρέπει να πουλάµε
στα 35 λεπτά το κιλό, τιµή ζυγίσµατος στην αποθήκη,
γιατί έχουµε και φύρες και στα 40 λεπτά στο διαλογητήριο», τόνισε ο παραγωγός.
Αιχµές για χειραγώγηση της αγοράς
«Πάµε για φούντο. ∆εν υπάρχει σοβαρή ζήτηση και
η τιµή πιέζεται διαρκώς. Σε κάθε παραγγελία από τις
λιγοστές που υπάρχουν, οι έµποροι ζητούν ένα λεπτό χαµηλότερα και έχουν φτάσει να πουλάµε την
πατάτα µε 8 λεπτά κάτω από κόστος παραγωγής».
Κύριες αιτίες για την προβληµατική εικόνα που καταγράφει φέτος το προϊόν, σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ ∆ράµας Γιάννη Κεσκίνογλου, η πανδηµία και οι εισαγωγές. «Εδώ και µήνες η εστίαση είτε είναι κλειστή, είτε λειτουργεί µε περιοριστικά µέτρα και όπως είναι φυσικό αυτό έχει επηρεάσει
αρνητικά την κατανάλωση της πατάτας. Από την άλλη πλευρά, παρακολουθούµε να έρχονται καραβιές
πατάτας από την Αίγυπτο και την Ευρώπη. Πώς λοιπόν να πουληθούν οι ελληνικές πατάτες;», διερωτάται ο κ. Κεσκίνογλου και αφήνει αιχµές για «χειραγώγηση της αγοράς από 5-10 µεγαλεµπόρους».

Μεγάλη ζηµιά στις καλλιέργειες θερµοκηπιακής πατάτας προκάλεσαν οι
συνθήκες παγετού που επικράτησαν σε
περιοχές της Αχαΐας στις 20 Ιανουαρίου, γεγονός που έρχεται να επιδεινώσει έτι περαιτέρω τους παραγωγούς
της περιοχής, αφού έπειτα από την καταστροφική εµπορική σεζόν του 2020,
βλέπουν τώρα να διακυβεύεται και η
νέα εµπορική χρονιά. Ο πρόεδρος του
AΣ Λακκόπετρας, Χρήστος Μπεκίρης,
κάλεσε τον ΕΛΓΑ να εκτιµήσουν το
µέγεθος της ζηµιάς.
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Το εµπορικό πρόβληµα
πλήττει κυρίως τους
Κρητικούς παραγωγούς, αφού αυτό το
διάστηµα ο µεγαλύτερος όγκος παραγωγής
που κατευθύνεται στις
κεντρικές λαχαναγορές
και την λιανική µαζεύεται στο νησί.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΕ ΟΜΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΣΩ
ΤΟΥ NTOMATOMICS
Ό,τι καλύτερο γενετικά εµπεριέχουν ελληνικές παραδοσιακές ποικιλίες ντοµάτας θα αξιοποιηθεί µέσω
του ερευνητικού πρότζεκτ «ΝΤΟΜΑΤΟΜICS» για την παραγωγή υβριδίων µε ακόµη πιο βελτιωµένα χαρακτηριστικά τόσο σε επίπεδο ποιότητας αλλά και αντοχής σε ασθένειες. Το έργο, που τρέχει ερευνητική κοινοπραξία µε Συντονιστή Φορέα το Τµήµα Γενετικής & Βιοτεχνολογίας Οπωροκηπευτικών-Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, στοχεύει στο χαρακτηρισµό και
αξιοποίηση των ελληνικών παραδοσιακών ποικιλιών ντοµάτας µε κεντρικό στόχο την παραγωγή ελληνικών ποικιλιών είτε µε τη µορφή υβριδίου είτε καθαρής σειράς. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µέσω καινοτόµων ερευνητικών δράσεων µε
τη συµµετοχή ερευνητικών οµάδων
µε συµπληρωµατική εξειδίκευση και
πρωτοπόρων εταιρειών στην καλλιέργεια θερµοκηπιακής ντοµάτας. Το
ΝΤΟΜΑΤΟΜICS έχει διάρκεια 30 µήνες µε συνολικό προϋπολογισµό να
ανέρχεται στο 1 εκατ. ευρώ.

28

ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΒΡΗΚΕ Η ΝΤΟΜΑΤΑ
ΑΝ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΒΓΗΚΑΝ ΠΡΩΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Ο παραγωγός ντοµάτας Αντώνης
Βαρδουλάκης από τη Μεσσαρά Κρήτης

Λ

ίγο η διαταραχή στη δοµή της ζήτησης
εξαιτίας της πανδηµίας που ακόµα κρατά κλειστή την εστίαση, λίγο οι υψηλές για
την εποχή θερµοκρασίες των προηγούµενων εβδοµάδων, τσαλάκωσαν για τα καλά τις ισορροπίες της αγοράς θερµοκηπιακής ντοµάτας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και η ανεξήγητα µειωµένη ζήτηση από
τις Βαλκανικές χώρες που συνήθως εφοδιάζονταν αυτούς τους µήνες ντοµάτα από
την Κρήτη. Όπως αναφέρει στο Fresher ο
παραγωγός Αντώνης Βαρδουλάκης από
τη Μεσσαρά, η κατάσταση στην αγορά θέλει τις ντοµάτες είτε να µένουν απούλητες
είτε να φτάνουν σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για πολύ µικρές ποσότητες τα 50
λεπτά. «Με µέσο όρο γύρω στα 30 µε 35
λεπτά οι έµποροι αγοράζουν πολλή ντοµάτα και σε πολύ καλή ποιότητα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ίδιος.
Το εµπορικό πρόβληµα πλήττει κυρίως

τους Κρητικούς παραγωγούς, αφού αυτό το διάστηµα ο µεγαλύτερος όγκος παραγωγής που κατευθύνεται στις κεντρικές
λαχαναγορές και την λιανική µαζεύεται στο
νησί. Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς,
η παραγωγή της Κρήτης έπεσε πάνω στον
τοίχο της κλειστής εστίασης µε µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη ταχύτητα. Ο λόγος γι’ αυτό, το γεγονός ότι ο καλός καιρός
ευνόησε την καλλιέργεια µαποτέλεσµα να
βγουν πρώιµα µεγάλες ποσότητες, ταυτόχρονα, κάτι που δεν είχε προβλεφθεί την
περίοδο των φυτεύσεων νωρίτερα.
Θετική πορεία το φθινόπωρο
Μάλιστα, η θετική πορεία που είχε το
προϊόν κατά την φθινοπωρινή περίοδο
που ευνόησε κυρίως την παραγωγή της
Τριφυλίας, µάλλον αιφνιδίασε παραγωγούς και αγορά, παρά προϊδέαζε για την
εξέλιξη που αναπτύσσεται τώρα. Ήδη από

ΠΟΛΛΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΜΕ ΜΟΛΙΣ 30
ΛΕΠΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΕΜΠΟΡΟΣ

τον Σεπτέµβριο του 2020 η τιµή της πρώτης ποιότητας beef ντοµάτας θερµοκηπίου έδειχνε σηµάδια ανάκαµψης από τα
χαµηλά που διαµόρφωσε την άνοιξη και
το καλοκαίρι. Οι τιµές έφτασαν ακόµα και
τα 1,40 ευρώ το κιλό, µε την κατάσταση να
µετριάζει όταν ξεκίνησε η εφαρµογή νέων περιοριστικών µέτρων. Σε διάστηµα ενός µήνα, από τα τέλη Νοεµβρίου µέχρι
τα τέλη ∆εκεµβρίου και πάνω στην αλλαγή βάρδιας από την παραγωγή της Τριφυλίας στην παραγωγή της Κρήτης, η τιµή
του προϊόντος έχασε ένα ευρώ, διαµορφώνοντας τα σηµερινά επίπεδα.
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Κρήτη, Kορινθία και Mεσσηνία
χτύπησε κυρίως η καστανή ρυτίδωση
Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι καλλιεργητές ντοµάτας
σε όλη την Ελλάδα αφού αισθάνονται ότι κινδυνεύουν να χάσουν ακόµα και ολόκληρη την παραγωγή τους από έναν σιωπηλό και εξαιρετικά επιθετικό ιό, το ιό της καστανής ρυτίδωσης ToBRFV.
Οι συστάσεις για το συγκεκριµένο παθογόνο σχεδόν περισσεύουν, µιας και πολλοί είναι εκείνοι
που το γνώρισαν από κοντά στο χωράφι τους τις
προηγούµενες δύο καλλιεργητικές περιόδους, µε
τα µεγαλύτερα προβλήµατα από τον ιό να εντοπίζονται σε Κρήτη, Κορινθία και Μεσσηνία.
Χωρίς να κάνει διακρίσεις µεταξύ βιοµηχανικής,
θερµοκηπιακής ή υπαίθριας καλλιέργειας, ο ιός προσβάλλει το φυτό, µε την ασθένεια να εκδηλώνεται µέσω της εµφάνισης κίτρινων ή καφέ κηλίδων στα φύλλα και της παραµόρφωσης
των καρπών, οι οποίοι καθίστανται µη εµπορικοί.
«∆εν άξιζε να ολοκληρώσουµε τη διαδικασία της
συγκοµιδής», δηλώνει ο παραγωγός Γιάννης ∆ηµουλιάς από το Κληµέντι Κορινθίας, που έχασε
πάνω από το 70% της περυσινής του παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το
υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης
και Τροφίµων εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες, προς τους φυτωριούχους, για την τήρηση των
νέων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

30

ντοµάτας, λόγω της προσβολής. Παρόµοια ήταν
και η µοίρα της καλλιέργεια του παραγωγού Κόικα Παναγιώτη µε 120 στρέµµατα στο Καισάρι
Κορινθίας. ∆οκιµάζοντας νέα υβρίδια ντοµάτας
και νέους προµηθευτές σποροφύτων, οι παραγωγοί προσπαθούν να προετοιµαστούν για την
ερχόµενη καλλιεργητική περίοδο, αν και η σκέψη για ολοκληρωτική αλλαγή καλλιέργειας βρίσκεται ακόµα στο πίσω µέρος του µυαλού τους
λόγω του φόβου του ιού.
Εξαιρετικά εύκολη µετάδοση
Λόγω της ικανότητας του ToBRFV να µεταδίδεται εξαιρετικά εύκολα µέσω του πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι και φυτάρια) η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και µε την σειρά του το υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίµων εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες, προς τους φυτωριούχους, για την τήρηση των νέων πρωτοκόλλων ασφαλείας που έχουν οριστεί µέσω του ΕΚ
(ΕΕ) 2020/1191. Το φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο που συνοδεύει πλέον κάθε παρτίδα σπόρων-φυταρίων, προσφέρει µια διασφάλιση
στους καλλιεργητές ντοµάτας. Παράλληλα, η έντονη ανάγκη για µια πιο σίγουρη λύση, έδωσε ισχυρό έναυσµα στις σποροπαραγωγικές εταιρείες που συγκεντρώνουν όλες τις δυνάµεις
τους ώστε να δηµιουργήσουν νέες ανθεκτικές
στον ToBRFV ποικιλίες ντοµάτας.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΜΕ
ΑΝΟΧΗ ΣΤΟΝ
ΙΟ TOBRFV
Την άφιξη στην παγκόσµια αγορά του
πρώτου υβριδίου µε ανοχή στην ίωση
της καστανής ρυτίδωσης της ντοµάτας
(ToBRFV) ανακοίνωσε στο τέλος Νοεµβρίου 2020 η Syngenta. Πρόκειται για
το υβρίδιο µεγαλόκαρπης ντοµάτας µε
το εµπορικό όνοµα Lansor, που θα είναι
διαθέσιµο µέσα στο 2021. Το Lansor θα
ξεκινήσει επιλεκτικά από τις χώρες όπου η ίωση ToBRFV έχει προκαλέσει τις
µεγαλύτερες απώλειες παραγωγής, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ.
Όπως µάλιστα εξηγεί ο Ruud Kaagman,
Global Crop Unit Head της Syngenta για
την ντοµάτα, σε συνέχεια αυτής της ανακοίνωσης, η εταιρεία θα παρουσιάσει
µια πλήρη σειρά από διάφορους τύπους
ντοµάτας, µε ανοχή στην ίωση ToBRFV,
µέσω των ερευνητικών προγραµµάτων
της που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορες περιοχές του κόσµου.
To Lansor είναι ένα υβρίδιο µε σκούρο
πράσινο χρώµα φυλλώµατος, ενδεικτικό ευρωστίας και υγείας, µε πολύ
καλά δεσίµατα σε όλο τον καλλιεργητικό κύκλο. Οι καρποί είναι στρογγυλοί,
οµοιόµορφοι και το βάρος τους κυµαίνεται από 240-280 γρ. Η σάρκα έχει υφή κλασικής µεγαλόκαρπης beef ντοµάτας µε πολύ καλή γεύση, γυαλιστερό κόκκινο χρώµα και πολύ καλή διατηρησιµότητα. Χαρακτηριστική και η
προσαρµοστικότητά του σε διάφορες
γεωγραφικές ζώνες.
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ΜΑΡΟΥΛΙ - ΛΑΧΑΝΟ

ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ ΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟ ΛΑΧΑΝΟ
ΛΙΓΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ ΑΦΗΝΕΙ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΓΟΡΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΓΡΟΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2020¬, ΧΡΗΣΤΟ
ΖΑΓΑΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤOΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Μ

ειωµένη ζήτηση και τιµή παραγωγού
που αυτό το διάστηµα προσεγγίζει τα 30
λεπτά, όταν πέρυσι ήταν διπλάσια, χαρακτηρίζουν το µαρούλι, σύµφωνα µε τον παραγωγό από τον Μαραθώνα Χρήστο Ζάγαρη. Το ίδιο ισχύει και για περισσότερα φυλλώδη λαχανικά που ο ίδιος καλλιεργεί και κινούνται πολύ
υποτονικά. Παράλληλα βέβαια, όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά, το µόνο προϊόν που φαίνεται να αντιστέκεται στις πιέσεις που διαµορφώνει η συµφόρηση εξαιτίας της κλειστής εστίασης
είναι το λάχανο, που βρίσκεται πρώτο στις επιλογές των καταναλωτών της λιανικής, διατηρώντας τα επίπεδα τιµών που υπήρχαν πριν από την
πανδηµία. Συγκεκριµένα, φεύγει από 15 έως 20
λεπτά την περίοδο αυτήν από το χωράφι, µε τις
τιµές αυτές να είναι αντίστοιχες µε εκείνες των
αρχών του 2020, όπως ενηµερώνει το Fresher
ο παραγωγός. Ας σηµειωθεί ότι ο Χρήστος Ζάγαρης, που πέρυσι βραβεύτηκε από την εφηµερίδα Agrenda ως αγρότης της χρονιάς, καλλιεργεί
στην εκµετάλλευσή του λάχανα, µαρούλια, σπανάκι και µπρόκολο. Όπως αναφέρει, µε το υφιστάµενο εµπορικό τοπίο της κλειστής εστίασης

ΟΛΟΣ
Ο ΚΛΑΔΟΣ
ΤΩΡΑ ΠΑΛΕΥΕΙ
ΝΑ ΜΠΕΙ
ΣΤΟ ΣΟΥΠΕΡ
ΜΑΡΚΕΤ
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και του αίθριου καιρού η ζήτηση είναι αρκετά πεσµένη. «Το µπρόκολο πέρυσι τέτοιο καιρό το έδινα από 1,20 µέχρι 1,30 ευρώ ενώ φέτος το δίνω
µε 70 και 60 λεπτά το κιλό. Και το σπανάκι δεν
ξεπερνά τα 70 λεπτά, όταν πέρυσι πουλούσαµε
ακόµα και µε 1,70 ευρώ» εξηγεί ο ίδιος.
Όπως εκτιµά ο έµπειρος καλλιεργητής, η κλειστή
αγορά αφήνει λίγα περιθώρια στους καλλιεργητές
ώστε να βγάλουν «ένα µεροκάµατο». Ενδεικτικό της
κατάστασης σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι το γεγονός
ότι ακόµα και οι έµποροι και οι άνθρωποι της λαχαναγοράς, προσπαθούν τώρα να κλείσουν συµφωνίες µε τα σούπερ µάρκετ. «Όλος ο κλάδος προσπαθεί
τώρα να µπει στην λιανική και έτσι τα σούπερ µάρκετ έχουν ένα πλεονέκτηµα και ρίχνουν τις τιµές» όπως αναφέρει ο κ. Ζάγαρης που διατηρεί πολυετείς
συµφωνίες µε αλυσίδες λιανικής και είναι σε θέση
να γνωρίζει καλά τις παρασκηνιακές διεργασίες.
∆ιατηρείται η τάση
για έτοιµες σαλάτες
Ο συνοµιλητής µας διατηρεί συµφωνίες και µε
κοφτήρια, που επεξεργάζονται και τυποποιούν
φυλλώδη λαχανικά για έτοιµες σαλάτες και όπως αναφέρει, η ζήτηση από το κανάλι αυτό ενισχύεται σταθερά, ωστόσο οι συνεργασίες είναι
απαιτητικές και ενίοτε ο κλάδος αυτός της µεταποίησης πιέζει τις τιµές ακόµα και κάτω από τα
επίπεδα που διαµορφώνονται στην αγορά.
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ΦΡΑΟΥΛΑ

ΜΕ ΚΑΛΟ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΑ
Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΡΑΟΥΛΑ

ΑΓΟΡΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

2,50
ΦΕΒ
2020
3,00
ΦΕΒ
2021
ΠΗΓΗ: AGRENDA

ME TIMEΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ
ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΤΗΝ Α‘ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ
Η ΦΡΑΟΥΛΑ ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΕΙ
ΕΝΑΝ ΚΑΛΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ
ΒΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΥ

Ν

α µην υπάρξουν φραγµοί στις εξαγωγικές
ροές εξαιτίας των επιπλοκών της πανδηµίας, όπως έγινε κατά την περσινή περίοδο µε αποτέλεσµα η δυναµική εκκίνηση της αγοράς το χειµώνα να σκοντάψει σε χαµηλές τιµές
την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, ελπίζουν οι παραγωγοί φράουλας. Όπως αναφέρει στο Fresher
o Γιάννης Αρβανιτάκης, παραγωγός από την Ηλεία, µέχρι στιγµής δεν υπάρχουν τέτοιες ανησυχητικές ενδείξεις, µε τα φορτία να φτάνουν στην

ώρα τους στον προορισµό τους. Ως τώρα το 5%
της δυναµικότητας παραγωγής της χώρας έχει
βρει το δρόµο της στις αγορές της Κεντρικής
και Β. Ευρώπης µε τιµές από 1,5 έως 3,0 ευρώ το κιλό, αφού οι χαµηλές θερµοκρασίες
στα παραγωγικά κέντρα της Ισπανίας τον Ιανουάριο έχουν προκαλέσει πλήγµα στην εκεί
παραγωγή, κάτι που δίνει πλεονέκτηµα στην
ελληνική φράουλα.
Στο µεταξύ η εγχώρια παραγ`ωγή δείχνει πλέον
αποφασισµένη να αποµακρυνθεί από τις συνήθειες που είχε αναπτύξει όταν αγορά της Ρωσίας
βρισκόταν στους βασικούς προορισµούς της. Από φέτος πιο έντονα, η ποικιλία Victory εντάχθηκε στις κορυφαίες επιλογές των καλλιεργητών,
αφού συνιστά µια δηµοφιλή φράουλα για τις αγορές της Ευρώπης. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν
οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση, όσο στοιχεία
του Incofruit Hellas κάνουν λόγο για µια µικρή
αύξηση της παραγωγής συγκριτικά µε το 2020,
κατά 3.000 τόνους, στους 75.000 τόνους.

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
Τάση ενίσχυσης της κατανάλωσης φράουλας καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και στα νότια αστικά
κέντρα της Ευρώπης διαφαίνεται στον ορίζοντα, γεγονός που σύµφωνα µε ανθρώπους του
κλάδου, θα µπορούσε να συντελέσει στην αποσυµφόρηση της αγοράς την άνοιξη. Ήδη σε βασικά
παραγωγικά κέντρα της Ιταλίας, αυξάνονται οι εκτάσεις, µε γνώµονα όχι την εξαγωγή, αλλά την
εγχώρια αγορά. O Pietro Ciardiello, διευθυντής του ιταλικού συνεταιρισµού παραγωγής φράουλας,
Coop Sole, η δυναµική του οποίου πέρυσι ξεπέρασε τους 7.000 τόνους, εκτιµά ότι τα επόµενα
χρόνια, η φθινοπωρινή παραγωγή στη Ν. Ευρώπη, «δεν θα πηγαίνει µόνο για εξαγωγή».

Pietro Ciardiello, διευθυντής
του ιταλικού συνεταιρισµού Coop Sole
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

Χαµηλότερη από το 2019
ήταν η εγχώρια παραγωγή
ακτινιδίου, η οποία διατίθεται
µε σταθερή ροή και από 1,05
έως 1,40 ευρώ το κιλό για το
συσκευασµένο φρούτο των 100
γραµµαρίων.

ΣΤΑ 70 ΛΕΠΤΑ
ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΕΙ
ΚΙ ΑΛΛΟ
ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
ΑΝ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ
¡ΕΚΡΗΞΗ¢ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΕΣΤΟ
ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ¡ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ¢ ΣΤΗΣΙΜΟ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ 70 ΛΕΠΤΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Σ

ε ένα επίπεδο της τάξης των 70 λεπτών το
κιλό, κλειδώνει απ’ ό,τι φαίνεται για την
πλειονότητα των παραγωγών ακτινιδίου, το
φετινό στήσιµο. Με µια απόκλιση της τάξης των
3-5 λεπτών ανά κιλό είναι µακράν από τα καλύτερα των τελευταίων ετών αλλά για πολλούς µετριάζεται η σηµασία του από τη µείωση των στρεµµατικών αποδόσεων. Σε ό,τι αφορά δε το συσκευασµένο προϊόν των 100 γραµµαρίων οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ των 1,05 και 1,15 ευρώ το κιλό, ανάλογα βέβαια µε τον πελάτη και την αγορά
προορισµού, και παρότι θεωρούνται καλές, είναι
αρκετά χαµηλότερες έναντι εκείνων που αποσπά
το ανταγωνιστικό ακτινίδιο από την Ιταλία.
Θετική χαρακτηρίζει την εικόνα της εµπορίας και
ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια, από την Πιερία,
∆ηµήτρης Μανώσης, ο οποίος σηµειώνει πως «τα
προϊόντα φεύγουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα,
ενώ το ευχάριστο είναι πως και η συντήρησή τους

34

γίνεται σωστά». Βεβαιότητα ως προς την απορρόφηση της παραγωγής εκφράζει κι ο Άγγελος Ξυλογιάννης από το Συνεταιρισµό Άρτας.
«Η αλήθεια είναι πως για ένα διάστηµα το προϊόν
είχε καθίσει. Όµως µετά τις παγωνιές στην Ισπανία και την Ιταλία, η ζήτηση για ακτινίδιο έχει επανακάµψει και νοµίζω ότι θα τραβήξει έτσι µέχρι το
Μάιο. ∆εν µας φοβίζει πλέον τίποτε», είπε χαρακτηριστικά. Για την τιµή του συσκευασµένου προϊόντος ο κ. Ξυλογιάννης επισήµανε ότι στο µέγεθος των 100 γραµµαρίων το ελληνικό ακτινίδιο
πληρώνεται γύρω στα 1,15 ευρώ το κιλό και ανεβαίνει από 5-7 λεπτά ανά κατηγορία στα µεγαλύτερα µεγέθη ή µειώνεται αντίστοιχα στα µικρότερα, πάντα σε συνάρτηση µε τον εκάστοτε πελάτη.
Από 1,05 έως και 1,40 ευρώ το κιλό, για το φρούτο των 100 γραµµαρίων τοποθετεί το εύρος τιµών στο συσκευασµένο ελληνικό ακτινίδιο και ο
κ. Μανώσης, ο οποίος, ωστόσο, σπεύδει να ση-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2020

1035%

ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
0,70

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 100 ΓΡ. ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
1,051,40
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ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
«Η ροή είναι ελαφρώς υποτονική ταλλά
σίγουρα δεν προκαλεί ανησυχία. Αν
και δεν είχαµε την έξαρση ζήτησης που
αναµενόταν, επειδή τόσο εµείς, όσο και
οι Ιταλοί είχαµε µικρότερη παραγωγή,
οι φορτώσεις γίνονται κανονικά και
ήδη περίπου το 60% της περσινής
παραγωγής έχει πουληθεί», τονίζει ο
γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας,
Κλέαρχος Σαραντίδης. Εκτιµά δε,
πως µε τον ρυθµό που ακολουθείται
οι περισσότεροι εξαγωγείς θα έχουν
κάνει τις τελευταίες φορτώσεις τους
έως το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου.
Αναφορικά µε τις τιµές παραγωγού,
ο κ. Σαραντίδης επισηµαίνει πως
η εκκαθάριση θα δώσει ένα εύρος
µεταξύ 0,65 έως 0,75 ευρώ το
κιλό. «Θα µιλούσαµε για εξαιρετική
χρονιά για τους παραγωγούς, αλλά
σε κάποιες περιοχές είχαµε µειώσεις
των στρεµµατικών αποδόσεων, οι
οποίες στην περιοχή µας υπολογίζεται
πως ήταν 10%-15% χαµηλότερα από
πέρυσι», σηµείωσε ο κ. Σαραντίδης
και προς επιβεβαίωση τόνισε πως
η ΕΑΣ Καβάλας απορρόφησε φέτος
γύρω στους 7.500 τόνους, που είναι
περί το 10% κάτω από τον αρχικό
προϋπολογισµό της.
µειώσει πως το αντίστοιχο ιταλικό πωλείται πάνω
από 1,60 ευρώ το κιλό και υπενθυµίζει µε νόηµα πως «σχεδόν το 40% των εξαγωγών µας προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατευθύνθηκε στην Ιταλία. Αυτό πρέπει να το προσέξουµε, γιατί οι Ιταλοί
τα πουλάνε στη συνέχεια στις δικές τους αγορές
µε υψηλότερες τιµές, στερώντας πιθανά µερίδια
από εµάς». Ο ίδιος διαβλέπει επίσης πως προσεχώς η αγορά θα κινηθεί µεν ανοδικά ως προς τις
τιµές, αλλά το ελληνικό ακτινίδιο δεν θα καταφέρει να επωφεληθεί, διότι «τα περισσότερα ακτινίδιά µας θα έχουν πουληθεί όταν συµβεί αυτό».

Χαµηλές στρεµµατικές αποδόσεις
αλλά και αρκετές νέες φυτείες
Μεγάλες απώλειες κατέγραψαν οι παραγωγοί
στην Άρτα, εκτιµά ο κ. Ξυλογιάννης. «Η µείωση πιθανώς να ξεπερνά και το 35% στην περιοχή µας, αλλά και πανελλαδικά είµαστε κάτω α-

πό το 2019», υποστήριξε και απέδωσε την εξέλιξη στο ό,τι «πέρυσι το χειµώνα οι θερµοκρασίες ήταν υψηλές και τα δέντρα δεν συµπλήρωσαν τις ώρες ψύχους που απαιτούνται για να έχουµε σωστή ανθοφορία».
Τις αιτιάσεις περί µη συµπλήρωσης των ωρών
ψύχους συµµερίζεται και ο ∆ηµήτρης Μανώσης
της Ζευς Ακτινίδια, αλλά εκτιµά πως η µείωση
της περσινής παραγωγής δεν είναι τόσο µεγάλη όσο παρουσιάζεται, καθώς «µπήκαν σε παραγωγή κι αρκετές νέες φυτείες, αναπληρώνοντας
µέρος των απωλειών». Ανέφερε µάλιστα πως το
2020 η Ζευς Ακτινίδια συγκέντρωσε περί τους
7.000 τόνους, από 6.400 τόνους το 2019. Σχολιάζοντας, τέλος, τις νέες φυτεύσεις που συνεχίζονται, εξέφρασε το φόβο «µήπως η τάση κάποια
στιγµή γυρίσει µπούµερανγκ για το προϊόν, διότι δυστυχώς δεν έχουµε τις υποδοµές να αποθηκεύσουµε σωστά τέτοιους όγκους».

O γενικός διευθυντής της ΕΑΣ
Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

34-35_agora_aktinidio_S.indd 35

35

09/02/2021 20:19

ΑΓΟΡΑ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

TA ΟΡΤΑΝΙΚ
ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ
ΝΑ ΡΕΦΑΡΕΙ
Η ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΟΥ, ΜΕΙΩΜΕΝΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΗΜΑ∆ΕΨΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
ΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ & ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Α

πό 20 µέχρι 23 λεπτά πληρώνονται την περίοδο αυτή τα µανταρίνια της ποικιλίας Ορτανίκ, µε τη συγκοµιδή να βρίσκεται υπό εξέλιξη σε περιοχές της Λακωνίας όπου καλλιεργείται. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η κινητικότητα στην αγορά είναι συγκρατηµένη, ωστόσο δεν
τίθεται ζήτηµα προβληµατισµού, αφού οι αγορές για την ποικιλία αυτή είναι σταθερές και οι
τιµές αναµένεται να ακολουθήσουν ανοδική πορεία στο δεύτερο µισό της συγκοµιστικής περιόδου. Ας σηµειωθεί ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η τιµή ξεκινούσε από 25 λεπτά.
Πρόκειται, όπως σηµειώνουν οι παραγωγοί του
προϊόντος, για µια πολύ καλή εικόνα συγκριτικά µε
την πορεία που είχαν οι ποικιλίες που προηγήθηκαν.
Το σοβαρότερο πρόβληµα εντοπίστηκε στην Κληµεντίνη και δη στην περιοχή της Άρτας, ενώ µεγάλη απογοήτευση επικρατεί και στο βασικό παραγωγικό
κέντρο της Ηγουµενίτσας όπου συγκεντρώνονται οι
µεγαλύτερες εκτάσεις. «Είναι µια πολύ άσχηµη χρονιά ειδικά για την Κληµεντίνη, η οποία είναι µια ποικιλία που αντιπροσωπεύει ίσως πάνω από το 80%
της παραγωγής. Οι τιµές όπου πουλήθηκε τελικώς
ήταν εξαιρετικά χαµηλές. Για να καταλάβετε, η τιµή
παραγωγού στην Άρτα, ως στήσιµο, κυµάνθηκε στα
23-24 λεπτά το κιλό, αλλά αν βγάλουµε τα εργατικά,
µιλάµε για 14-15 λεπτά το κιλό καθαρά στο χέρι. Συγκριτικά µε πέρυσι είµαστε πολύ χαµηλότερα, αφού
πουλήσαµε µε 40 λεπτά το κιλό, µαζί µε τα εργατικά», εξηγεί παραγωγός από την Άρτα, που καλλιεργεί 70 στρέµµατα µε εσπεριδοειδή. Για την ποικιλία
«Νόβα» ο συνοµιλητής µας τονίζει πως το «στήσι-
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µο» ήταν, συγκριτικά µε την Κληµεντίνη, σαφώς αυξηµένο, στα περίπου 27-28 λεπτά το κιλό καθαρά
στον παραγωγό, µε τα εργατικά πληρωµένα. Σε σχέση, πάντως, µε πέρυσι, η τιµή των «Νόβα», συµπληρώνει ο ίδιος, είναι χαµηλότερη κατά 30%.
Στη γειτονική Ηγουµενίτσα, σύµφωνα µε τον παραγωγό Μηνά Τέλη, η Κληµεντίνη «κάθισε» στα περίπου 23 λεπτά επί αυτοκινήτου, τιµή η οποία ήταν πολύ χαµηλότερη αν επρόκειτο για πώληση επί
δέντρου, ενώ υπήρξαν και µεγάλες απώλειες στην
παραγωγή, όπως και στην Άρτα, από τις παρατεταµένες βροχοπτώσεις. Αναφορικά µε τα αίτια για την
κάκιστη εµπορική σεζόν που βίωσε το προϊόν, ο
Μηνάς Τέλης εστιάζει στο γεγονός ότι το κλείσιµο των αγορών στην Ευρώπη, οδήγησε τα ιταλικά και τα τούρκικα προϊόντα να αναζητήσουν διέξοδο πώλησης και σε αγορές όπου πάνε τα ελληνικά. «Έστελναν στις Βαλκανικές αγορές συσκευασµένο προϊόν µε 45 λεπτά το κιλό και εκεί που ξεκινούσαν να φύγουν κάποια φορτηγά µε εξαγωγές ελληνικού µανταρινιού, σε µια
νύχτα σταµατούσαν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ο παραγωγός από την Αρτα µε τη σειρά του απέδωσε την αρνητική φετινή εξέλιξη και στο γεγονός
ότι οι ελληνικές εξαγωγές περιορίζονται σε 45 ηµέρες, από τα µέσα Νοεµβρίου έως το τέλος ∆εκεµβρίου, όταν οι Ισπανοί είναι στο προσκήνιο από το
Σεπτέµβριο έως και το Μάιο. «Πρέπει να τους µιµηθούµε και να αναπτύξουµε την έρευνα για να παράξουµε ελληνικές ποικιλίες που θα απλώνονται
στη διάρκεια του χρόνου, ώστε να µπορούµε να
µπούµε και στις µεγάλες αλυσίδες», τόνισε ο ίδιος.
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ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
Η METAΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Την αναγκαιότητα διάφορων τοµέων απολύµανσης
που σχετίζονται µε την υγιεινή κατά τη διαχείριση
των εσπεριδοειδών στα διαλογητήρια - συσκευαστήρια επισηµαίνει η εταιρεία Fomesa. Βασικός
παράγοντας για την ενίσχυση της αντοχής και την
επιµήκυνση της ζωής τους είναι η προ-απολύµανση των φρούτων, τα οποία δεν χάνουν τις οργανοληπτικές ιδιότητές τους καθ’ όλα τα στάδια διακίνησής τους µέχρι και την τελική κατανάλωση.
Με την προ-απολύµανση ανακόπτεται ο µεγάλος
όγκος δράσης ανάπτυξης διαφόρων µικροοργανισµών και ενζύµων, τα οποία εν συνεχεία εξελίσσονται σε µύκητες ή βακτήρια που δηµιουργούν τις γνωστές εστίες µόλυνσης µε επακόλουθο
τις σήψεις. Με τη χρήση µηχανήµατος Drencher,
η πιο βασική αλλαγή αφορά την εµφάνιση των
φρούτων, διότι καθαρίζονται στην επιφάνεια τους
από υπολείµµατα φυτοφάρµακων, σκόνης, λάσπης (τις βροχερές ηµέρες), παράλληλα απολυµαίνονται τα κιβώτια (κλούβες) καθώς και οι παλέτες που πηγαίνουν στους αγρούς και επιστρέφουν στα συσκευαστήρια. Σύµφωνα µάλιστα µε
πανεπιστηµιακή έρευνα, η απολύµανση των µέσων µεταφοράς και σκευών µε τα οποία µεταφέρονται τα φρούτα από τον αγρό προς το συσκευαστήριο διαρκεί 7 έως 10 ηµέρες, εποµένως αυτό σηµαίνει µη δηµιουργία επαναµόλυνσης και, όπως έχω προαναφέρει, µόλυνσης και σήψης.
Η διαδικασία της προ-απολύµανσης είναι απαραίτητη να γίνεται σε όλα τα φρούτα για τους εξής λόγους.
Α) Κατά τη διαδικασία καλλιέργειας των φρούτων
είναι γνωστόν ότι αυτά τραυµατίζονται από διάφο-

ρες αιτίες π.χ. από τσιµπήµατα εντόµων η πουλιών
ή έχουν προξενηθεί τραυµατισµοί από την τριβή
τους σε κλώνους ή φύλλα ή και µεταξύ τους. Άλλα
περισσότερο, άλλα λιγότερο. άλλα καθόλου, καθώς επίσης κατά την κοπή και µεταφορά τους εντός των κιβωτίων προς τα συσκευαστήρια. Επίσης κατά την κοπή του φρούτου µε τράβηγµα ή και
στρίψιµο δηµιουργείται πίεση στον κάλυκα του µίσχου µε αποτέλεσµα το σπάσιµό του και δηµιουργία τραυµατισµού και υγρασίας.
Β) Η δηµιουργία υγρασίας από τους τραυµατισµούς αυτούς είναι ένας εκ των δύο παραγόντων
για προσέλκυση µικροβίων, µε αποτέλεσµα όπως
προανέφερα ζυµώσεων κ.λπ. Ο άλλος παράγοντας είναι η θερµοκρασία.

Με τη χρήση µηχανήµατος
πλύσης Drencher, η πιο
βασική αλλαγή αφορά την
εµφάνιση των φρούτων.
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ΑΓΟΡΑ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΛΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ
ΤΟ ΠΡΑΣΟ ΣΤΗ ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΑ

ΣΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ
ΕΜΕΙΝΑΝ ΟΙ ΛΩΤΟΙ

ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΠΡΟΚΟΛΟ
KAIΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΚΑΛΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ αποδόσεις, υψηλή
ποιότητα κι εύκολη απορρόφηση από το εµπόριο µε ικανοποιητικές τιµές παραγωγού, είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν
την εµπορική σεζόν για το πράσο στη B. Ελλάδα. «Η ζήτηση είναι υψηλή. ∆εν πουλήσαµε κάτω από τα 0,50 ευρώ, ενώ κάποιες
πράξεις έγιναν στα 0,70 ευρώ. Σε αυτά τα επίπεδα βγαίνει ένα µεροκάµατο, παρότι το
κόστος παραγωγής φτάνει µαζί µε τα εργατικά στα 1.000 ευρώ το στρέµµα, καθώς
φέτος είχαµε και καλές αποδόσεις, που ξεπέρασαν τους 4 τόνους το στρέµµα», ανέφερε ο Αθανάσιος Κεραµάρης από την Ελαιούσα Θεσσαλονίκης, µε 12 στρέµµατα.
Χωρίς προβλήµατα από ασθένειες κύλησε η

ANΑΙΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ η ζήτηση για τους
ελληνικούς λωτούς, σχεδόν ένα µήνα µετά
την ολοκλήρωση της συγκοµιδής, µε συνέπεια οι τιµές των εξωτικών φρούτων να πιέζονται σηµαντικά και να έχουν υποχωρήσει στα 15-18 λεπτά το κιλό, προβληµατίζοντας τους καλλιεργητές.
«Σε πολλές φυτείες οι καρποί έχουν µείνει
πάνω στα δέντρα, ενώ και τα ψυγεία αυτήν
τη στιγµή είναι γεµάτα µε προϊόν», ανέφερε ο παραγωγός του προϊόντος Νίκος Μηνάς από τα Καλύβια Πέλλας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η εσωτερική αγορά είναι
«παγωµένη», ενώ και οι εξαγωγές που γίνονται αφορούν σε πολύ µικρές ποσότητες
κυρίως προς την Ιορδανία.

ΜΕ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ προχωράει η καλλιεργητική χρονιά για τους παραγωγούς µπρόκολου, µε την πανδηµία και τον καιρό να
βρίσκονται απέναντί τους. Παρά τη σχετικά αυξηµένη ζήτηση στα σουπερµάρκετ, οι
πωλήσεις δεν µπόρεσαν να ισορροπήσουν,
καθώς λόγω των αλλεπάλληλων lockdown
και του κλεισίµατος της εστίασης, οι αγορές ήταν εξαιρετικά περιορισµένες µε τις
αδιάθετες ποσότητες να συσσωρεύονται.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την πίεση προς
τα κάτω στις τιµές παραγωγού που κυµάνθηκαν στα 0,40 έως 0,50 λεπτά, ενώ δεν έλειψε και µια απότοµη πτώση στις 15 Ιανουαρίου που έφτασε µόλις τα 0,30 λεπτά.
Παράλληλα, οι χαµηλές θερµοκρασίες που

Με καλύτερες τιµές από την προηγούµενη χρονιά,
καλές στρεµµατικές αποδόσεις και χωρίς προβλήµατα
από ασθένειες κύλησε η φετινή σεζόν στο πράσο.

Φάκελο µε πλήρη τεκµηρίωση για να ζητήσει
αναπλήρωση εισοδήµατος των παραγωγών λωτού
λόγω κορωνοϊού έχει ετοιµάσει η ∆ΑΟΚ Πέλλας.

Οι χαµηλές θερµοκρασίες που επικράτησαν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα στη Βόρεια Ελλάδα,
προκάλεσαν καταστροφές στην καλλιέργεια.

καλλιεργητική σεζόν και στο χωριό ∆ωροθέα στην Πέλλα. «Η ποιότητα είναι πολύ καλή, η απορρόφηση κανονική κι οι τιµές παίζουν στα 0,50 – 0,60 ευρώ, από 0,40 πέρυσι» είπε ο παραγωγός ∆ηµήτρης Ριζάκης.
Με καλύτερες τιµές από πέρσι, αλλά όχι όσο θα ήθελε πουλά και ο Λάζαρος Κερασίδης, µε φυτεία 70 στρεµµάτων πράσο
στο Παρθένιο Θεσσαλονίκης, όπου κάνει
και τυποποίηση. «Έχει η ζήτηση κι οι τιµές
είναι στα 0,90 ευρώ το κιλό. Όµως µιλάµε
για προϊόν έτοιµο, ζυγισµένο, µε barcode,
ετικέτα και στα 55 εκατοστά για να χωρά
στο χαρτοκιβώτιο. Όλα αυτά σηµαίνουν
προστιθέµενη αξία που δεν πληρώνεται»,
είπε ο παραγωγός, που στόχευε τουλάχιστον στο ένα ευρώ το κιλό. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

«Φέρνουµε εµπόρους και λένε πως δεν
θέλουν προϊόν», επισηµαίνει µε απογοήτευση ο Τάσος Κυραλίδης από το Μάνδαλο
Πέλλας, ενώ για µια «κακή χρονιά για τον
ελληνικό λωτό», κάνει λόγο ο Νίκος ∆ηµητριάδης από το χωριό Αρσένι Πέλλας,
προσθέτοντας πως «µε 15 λεπτά που δίνει το εµπόριο σήµερα δεν άξιζε καν να το
µαζέψεις». Πίσω από τη δυσµενή κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, οι παραγωγοί «βλέπουν» ως κύρια αιτία τα συνεχόµενα lockdown στην αγορά, για τον περιορισµό του κορωνοϊού. Για το λόγο αυτό
η τοπική ∆ΑΟΚ Πέλλας θα έχει έτοιµο φάκελο µε σχετική τεκµηρίωση για να ζητηθεί αναπλήρωση εισοδήµατος από το κορωνοταµείο. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

επικράτησαν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στη Β. Ελλάδα, προκάλεσαν καταστροφές στην καλλιέργεια δυσκολεύοντας ακόµα περισσότερο τους παραγωγούς, που τη
χαρακτηρίζουν πλέον ως µια από τις δυσκολότερες. Σύµφωνα µε τον παραγωγό Μάρκο Σαπουντζόγλου, µικρό παράθυρο προσέφερε η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε στις αρχές του έτους την Ισπανία και
«πάγωσε» σχεδόν ολοκληρωτικά την παραγωγή, δίνοντας την ευκαιρία στους «θαρραλέους» Έλληνες παραγωγούς να εξάγουν
στις ευρωπαϊκές αγορές το σύνολο των συγκοµισµένων ποσοτήτων, πετυχαίνοντας εφήµερες αλλά καλύτερες τιµές. Η χρονιά µένει ακόµα να δείξει, µιας και η παραγωγή είναι ακόµα σε εξέλιξη. ΣΤ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
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Τιµές αγροτικών
προϊόντων
Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΞΑΝΑ
ΤΑ ΜΕΡΛΙΝ Η ΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΕΣ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΟΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ κινητικότητα εµφανίζουν τα
παραγωγικά κέντρα εσπεριδοειδών της χώρας, έπειτα από µια µάλλον υποτονική εκκίνηση της περιόδου για τα οµφαλοφόρα πορτοκάλια. Η ζήτηση από τους προορισµούς εξαγωγής αλλά και την εγχώρια αγορά έχει ανακάµψει, κάτι που δίνει ώθηση και στις τιµές
παραγωγού. Για τα Μέρλιν που βρίσκονται
την περίοδο αυτή στα µισά της παραγωγικής
και εµπορικής περιόδου, οι τιµές παραγωγού
διαµορφώνονται ανάµεσα στα 17 και 23 λεπτά, δηλαδή λίγο λιγότερο από τα 25 λεπτά
που διαµόρφωσαν την αντίστοιχη περίοδο το
2020. Ωστόσο σηµαντική είναι η διαφορά ως
προς την προοπτική που δείχνει η αγορά. ∆ηλαδή ήδη από τον Φεβρουάριο του 2020 είχε

ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ και λιγότερες εκτάσεις µε πιπεριές όλων των ποικιλιών έµπαιναν στη
χώρα για τη χειµερινή περίοδο, µια τάση που κατά πώς φαίνεται ίσως αντιστραφεί πλέον, αφού η καλλιέργεια της πιπεριάς
έρχεται να ανταγωνιστεί την ντοµάτα θερµοκηπίου. Μετά το αγγούρι, η εξαγωγή του
οποίου φτάνει ακόµα και τα 1,10 ευρώ το
κιλό, οι πιπεριές ήρθαν να σώσουν κάπως
τη σεζόν, έπειτα από την απογοητευτική εµπορική πορεία της ντοµάτας.
Συγκεκριµένα, για τις πράσινες πιπεριές η
τιµή παραγωγού ξεκινά από τα 1,50 ευρώ
το κιλό και φτάνει έως τα 1,70 ευρώ το κιλό. «Λίγοι βάζουν» εξηγεί στο Fresher ο Αντώνης Βαρδουλάκης, παραγωγός από την

ΖΗΤΗΣΗ και σταθερές ροές διαµορφώνουν
το τοπίο στην ελληνική αγορά µήλου, που παρά τις ελαφρώς αυξηµένες ποσότητες, γύρω
στο 5% µε 7%, που συγκοµίστηκαν κατά την
τρέχουσα εµπορική περίοδο, η τιµή διατηρείται στα υψηλά επίπεδα της περιόδου της άνοιξης του 2020. Η ποιότητα του καρπού και
η διατήρηση του καταναλωτικού ενδιαφέροντος σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι όλη η

Μέχρι το τέλος του µήνα θα ξεκινήσει η συγκοµιδή
των ποικιλιών Lane Late και Navel Late, µε την
Αιτωλοακαρνανία να µπαίνει πρώτη στην αγορά.

Εκτιµάται ότι στις ανοιξιάτικες φυτεύσεις αρκετοί
παραγωγοί θα στραφούν στην πιπεριά και το αγγούρι,
αφού η αγορά ντοµάτας επιµένει σε χαµηλά επίπεδα.

Οι µειωµένες ποσότητες δεν επηρέασαν τις τιµές που
πουλά ο Συνεταιρισµός της Ζαγοράς, αλλά περιόρισε τις
ποσότητες που θα µπορούσε να διαθέσει σε εξαγωγές.

διαµορφωθεί σηµαντική ζήτηση µε αφορµή
την επέκταση της επιδηµίας τότε εκτός Κίνας.
Φέτος η αγορά δείχνει να είναι πιο συγκρατηµένη, χωρίς αυτό να υποδηλώνει µείωση
του εµπορικού ενδιαφέροντος. Αντιθέτως,
οι τιµές παραγωγού σηµείωσαν αύξηση από
το εύρος των 15-19 λεπτών που διαπραγµατεύονταν οι ποσότητες τον ∆εκέµβριο και τον
Ιανουάριο, µε τη ζήτηση για εξαγωγή να εκδηλώνεται τώρα στους βασικούς προορισµούς
που καλύπτουν τις περισσότερες αγορές των
Βαλκανίων. Σηµειώνεται ότι η παραγωγή φέτος, ήταν εκτός από όψιµη και αυξηµένη, κάτι που σε συνδυασµό µε την υποτονική έναρξη της περιόδου προκάλεσε στην αγορά ανησυχίες για συµφόρηση, κάτι που όµως φαίνεται ότι έχει αποφευχθεί. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Κρήτη, ο οποίος όµως εκτιµά ότι στις ανοιξιάτικες φυτεύσεις αρκετοί παραγωγοί θα
στραφούν στην πιπεριά και το αγγούρι, αφού
η αγορά ντοµάτας επιµένει σε χαµηλά επίπεδα. Ως καλή αξιολογείται η χρονιά και για
την πιπεριά Φλωρίνης, η οποία πωλείται από 1,00 έως 1,20 ευρώ το κιλό για τις ποικιλίες µε µεγάλο καρπό µέχρι τα 1,60 ευρώ το
κιλό. Όπως εξηγεί ο συνοµιλητής µας, ο λόγος για τον οποίο οι εκτάσεις µε πιπεριά υποχωρούν σταθερά, έγκειται στο γεγονός ότι σηµαντικές ποσότητες της παραγωγής πέφτουν στην αγορά µαζί µε την υπαίθρια καλλιέργεια το καλοκαίρι, η οποία διατίθεται σε
πολύ χαµηλότερες τιµές. Ωστόσο η καλλιέργεια γίνεται όλο και πιο ελκυστική για τους
χειµερινούς µήνες. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Ευρώπη έφτασε χωρίς αποθέµατα στη συγκοµιδή τους προηγούµενους µήνες επέτρεψε στην αγορά να σταθεροποιηθεί στα πρόσφατα υψηλά. Οι τιµές χοντρικής που πληρώνει ο Συνεταιρισµός της Ζαγοράς αγγίζουν τα
1,35 υρώ το κιλό για την πρώτη κατηγορία, ενώ µε 80 λεπτά έως 90 φεύγουν οι ποσότητες Starking µε δεύτερης κατηγορίας µικρόκαρπο προϊόν. Όπως εξηγεί στο Fresher o
∆ιονύσης Βαλασσάς, διευθυντής του ιστορικού Συνεταιρισµού, οι ποσότητες που είχαν
φέτος ήταν περιορισµένες εξαιτίας της καταστροφικής χαλαζόπτωσης του Μαΐου. Μάλιστα ήδη έχουν εξαντληθεί οι άλλες ποικιλίες
που εµπορεύεται ο Συνεταιρισµός, όπως τα
Fuji, τα Φιρίκια Πηλίου και τα Golden, µε τιµές από 1,40 έως 1,60. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
LOCKDOWN ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΛΑ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΝΕΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΑ

Πρόεδρος και
διευθύνων
σύµβουλος της
Alterra είναι
ο Θεόδωρος
Ρουσόπουλος
(δεξιά).

Στον ευρύτερο σχεδιασµό
της εταιρείας για την
επόµενη πενταετία
εντάσσεται η διεύρυνση
της παρουσίας της τόσο
εξαγωγικά, όσο και στην
ελληνική αγορά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΥΣΗ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Σ

ε δύο κατηγορίες αγαθών -φρούτα και
λαχανικά- διαχωρίζεται η δραστηριότητα της εταιρείας παραγωγής και επεξεργασίας κατεψυγµένων Alterra, η οποία εκτός από την εγχώρια αγορά διατηρεί και ισχυρό εξαγωγικό εκτόπισµα, διαθέτοντας τα προϊόντα της
και µέσω του διευρυµένου δικτύου της εταιρείας-µετόχου Lamex. «Επεξεργαζόµαστε τα συµπύρηνα ροδάκινα Ηµαθίας και Πέλλας, τα οποία στη συνέχεια καταψύχουµε είτε σε µορφή
κύβων, σε φέτες ή ολόκληρα. Επιπλέον επεξερ-

40

γαζόµαστε το µαύρο βιοµηχανικό κεράσι της περιοχής µας και το βερίκοκο», αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Alterra, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. Σε ό,τι αφορά τα ροδάκινα και τα βερίκοκα η συνεργασία δεν υλοποιείται
µε τη µορφή της συµβολαιακής γεωργίας. «Εντούτοις παρακολουθούµε στενά τόσο τους ψεκασµούς όσο και την ευρύτερη διαδικασία µε τη
συµβολή του εξειδικευµένου γεωπονικού τµήµατος που διαθέτουµε. Ειδικά στο κεράσι έχουµε εφαρµόσει αρκετά προγράµµατα παρακο-

λούθησης και συµβουλευτικής ενώ γενικά διατηρούµε µία συγκεκριµένη σχέση εµπιστοσύνης µε επιλεγµένες οµάδες και παραγωγούς».
Η Alterra παράλληλα εφαρµόζει το µοντέλο της
συµβολαιακής γεωργίας στην παραγωγή των
λαχανικών, τα οποία όπως σηµειώνει ο επικεφαλής της επιχείρησης παράγονται αποκλειστικά για λογαριασµό της. «Επιλέγουµε τις οµάδες
παραγωγών, οι οποίες λαµβάνουν το σπόρο από εµάς, καλλιεργούν το χωράφι µε βάση τις δικές µας οδηγίες και συλλέγουµε τη σοδειά µε
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Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων

ΕΠΕNΔΥΣΗ 1,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΟΠ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

Σ

ε υπερδιπλασιασµό της δυναµικότητας εσωτερικής διαχείρισης, αλλά και αποθήκευσης – συντήρησης των διαφόρων φρούτων που συλλέγει και εµπορεύεται σε ετήσια
βάση, προχωρά ο ΑΣΟΠ Βελβεντού ∆ήµητρα.
Ο στόχος της οργάνωσης από την Κοζάνη, θα
υπηρετηθεί µέσα από ένα νέο επενδυτικό πρόγραµµα, ύψους 1,15 εκατ. ευρώ, σε βάθος τριετίας, το οποίο προβλέπει επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων
τόσο του διαλογητηρίου,
όσο και των ψυκτικών
θαλάµων, που διαθέτει.
«Έχει εγκριθεί το Σχέδιο Βελτίωσης και τώρα βρισκόµαστε στη φάση των εγκρίσεων επί των τροποποιήσεων
που έχουµε κάνει, προκειµένου η υλοποίηση
να γίνει σε τρεις διακριτές φάσεις, ώστε οι εγκαταστάσεις στο διάστηµα της κατασκευής
να είναι ταυτόχρονα και λειτουργικές», ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος της οργάνωσης, ∆ηµήτρης Κοσµάς.

δικά µας µέσα». Επενδυτικά η επιχείρηση έχει
υποβάλει ένα φιλόδοξο αναπτυξιακό σχέδιο στο
πρόγραµµα «Γενική Επιχειρηµατικότητα» και αναµένει την έγκρισή του. Αντικείµενο είναι ο εκσυγχρονισµός του µηχανολογικού της εξοπλισµού σε συνδυασµό µε την αύξηση της παραγωγικής δυναµικής σε ορισµένα από τα προϊόντα της. Ας σηµειωθεί ότι η Alterra ξεκίνησε
την παραγωγική της δραστηριότητα το 2005 και
το 2019 είχε έναν κύκλο εργασιών 28 εκατ. ευρώ, ενώ επεξεργάζεται 20.000 προϊόντων ανά
έτος. Στον ευρύτερο σχεδιασµό της για την επόµενη πενταετία εντάσσεται η διεύρυνση της
παρουσίας της εξαγωγικά και στην ελληνική αγορά. «Θα παρουσιάσουµε νέα, καινοτόµα προϊόντα, νέα µείγµατα κατεψυγµένων φρούτων
και λαχανικών, τα οποία θα τοποθετήσουµε στα
σούπερ µάρκετ», επισηµαίνει ο επιχειρηµατίας.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Όπως εξηγεί ο κ. Κοσµάς η επένδυση κρίθηκε επιβεβληµένη, καθώς οι όγκοι, κυρίως
ροδάκινου, που διαχειρίζεται ο ΑΣΟΠ Βελβεντού ∆ήµητρα είναι πολλαπλάσιοι των δυνατοτήτων του διαλογητηρίου, µε συνέπεια να
καθίσταται ασφυκτική η λειτουργία του. Αντίστοιχα στην περίπτωση των ψυκτικών
θαλάµων, από τους
500 – 600 τόνους σήµερα, η δυναµικότητα
θα φτάσει τους 1.200
– 1.300 τόνους, ενώ θα βελτιωθεί κι ο
βαθµός απόδοσης των
υφιστάµενων ψυγείων, ώστε να µειωθεί
η κατανάλωση ρεύµατος και το αποτύπωµα
άνθρακα του συνεταιρισµού, ο οποίος φέτος διαχειρίστηκε τελικά µόλις 3.500 τόνους
φρούτων, από 6.000 – 7.000 τόνους συνήθως, λόγω της µείωσης της παραγωγής που
προκάλεσαν στην περιοχή οι θεοµηνίες του
Ιουλίου και του Αυγούστου.
Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στην περίπτωση των ψυκτικών θαλάµων του ΑΣΟΠ ∆ήµητρα µε τη νέα επένδυση από
τους 500 – 600 τόνους σήµερα, η δυναµικότητα θα φτάσει τους 1.200 – 1.300 τόνους.
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Απασχολεί εγχώριο εργατικό δυναμικό

ΦΟΥΛ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ

Μ

ΣΤΟΧΟΣ
Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
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ε βασικό µέσο τη χρήση της γεωθερµίας
κινείται στον παραγωγικό τοµέα η
Θερµοκήπια Θράκης, η οποία αποτελεί κοινοπραξία
του οµίλου Πλαστικά Θράκης και της Έλαστρον.
Εντός του 2020 τέθηκαν σε λειτουργία το
σύνολο των παραγωγικών εγκαταστάσεών
της, αποτελώντας τη µεγαλύτερη επιχείρηση
στην εγχώρια παραγωγή που χρησιµοποιεί τη
γεωθερµία. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής
της διατίθεται στα µεγάλα σούπερ µάρκετ µε
την εταιρεία να δίνει έµφαση στη στήριξη της
ελληνικής παραγωγής και απασχολώντας
εγχώριο παραγωγικό δυναµικό. Στον τοµέα των
επενδύσεων η Θερµοκήπια Θράκης ολοκλήρωσε
επενδυτικό πλάνο για την επέκταση της
υπάρχουσας µονάδας υδροπονικής καλλιέργειας
κηπευτικών, µε συνολικό προϋπολογισµό 12,2
εκατ., µέσω της υπαγωγής της στις διατάξεις του
νόµου 3908 του 2011. Η επιχείρηση, που το 2019
είχε κύκλο εργασιών 8,39 εκατ. ευρώ, διατηρεί
αυτήν τη στιγµή δύο θερµοκήπια, ένα στην Αττική
στο Κορωπί και ένα στη Θράκη, στο Νέο Εράσµιο
Ξάνθης, µε συνολική επιφάνεια 196 στρµ. Στο
επίκεντρο της στρατηγικής της βρίσκεται και η
επιλεκτική είσοδος σε διεθνείς αγορές. Στόχος
είναι η αξιοποίηση του διαθέσιµου γεωθερµικού
πεδίου, το οποίο σύµφωνα µε την επιχείρηση
έχει τη δυνατότητα να θερµάνει έως και 300

στρέµµατα θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων.
Μεταξύ των παραγόµενων κωδικών που
βγαίνουν από τα θερµοκήπια της εταιρείας είναι
η ντοµάτα beef, η ντοµάτα σε τσαµπί, το αγγούρι,
το αγγούρι Κνωσσού, τα ντοµατίνια σε δοχείο,
τα ντοµατίνια σε ποτήρι. Για τις δύο τελευταίες
περιπτώσεις δηλαδή τα ντοµατίνια σε δοχείο και
σε ποτήρι, η καλλιέργειά τους πραγµατοποιείται
µόνο κατόπιν παραγγελίας µε κύριο κανάλι
διάθεσης τα οπωροπωλεία των σούπερ µάρκετ.
Οι µέθοδοι που εφαρµόζονται
κατά την υδροπονική καλλιέργεια
Στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται κατά
την υδροπονική καλλιέργεια των φυτών
περιλαµβάνονται ελεγχόµενες συνθήκες
ανάπτυξης σε ό,τι αφορά το ph, την ηλεκτρική
αγωγιµότητα, το οξυγόνο, τη θερµοκρασία, ενώ η
Πλαστικά Θράκης επιδιώκει την ελάχιστη δυνατή
εφαρµογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων, µε
στόχο τη σταδιακά µηδενική εφαρµογή τους και
την επίτευξη µηδενικών υπολειµµάτων χηµικών.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση του προσωπικού,
η εταιρεία επιλέγει στρατηγικά να προσλαµβάνει
άτοµα από τους τοπικούς δήµους Τοπείρου,
Ξάνθης και Αβδήρων, όπου εκτελείται η κύρια
δραστηριότητα της επιχείρησης.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Μια επένδυση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 70 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ WONDERPLANT

Σ

ε διαδικασία υλοποίησης επένδυσης ύψους 30
εκατ. ευρώ για την επέκταση των υαλόφρακτων
θερµοκηπίων της κατά 70 στρέµµατα βρίσκεται
η Wonderplant, η οποία βασίζει το σύνολο της
παραγωγής της στην υδροπονική καλλιέργεια
νττοµάτας. Οι πρώτες ποσότητες από την επένδυση
θα ξεκινήσουν να διατίθενται στην αγορά από
το καλοκαίρι του 2022, ενώ η ολοκλήρωσή της
αναµένεται έως το τέλος της φετινής χρονιάς,
όπως αναφέρει ο διευθύνων σύµβουλος
Θεµιστοκλής Μακρής. Aς σηµειωθεί ότι η εταιρεία
ξεκίνησε τη δραστηριότητά της µε 120 στρέµµατα
θερµοκηπιακής καλλιέργειας στην περιοχή της
Πετρούσας ∆ράµας και πρόσθεσε ακόµη 40
στρέµµατα εντός του 2019. «Η εταιρεία µας δίνει
προτεραιότητα σε µεγάλες επενδύσεις, που µας
δίνουν τη δυνατότητα να είµαστε πιο παραγωγικοί.
Ο χαρακτήρας της επιχείρησής µας είναι εντάσεως
κεφαλαίου», επισηµαίνει το υψηλόβαθµο στέλεχος
της Wonderplant. Nα σηµειωθεί ότι οι αρχικές
εγκαταστάσεις της Wonderplant, η οποία το

2019 είχε κύκλο εργασιών 21,64 εκατ. ευρώ και
κέρδη 3,15 εκατ. ευρώ, δηµιουργήθηκαν από τη
Greentech σε συνεργασία µε την ολλανδική Van der
Hoeven, ενώ και η επέκταση των 40 στρεµµάτων
του 2019 υλοποιήθηκε από τη Greentech. Η
επιχείρηση παράγει σε ετήσια βάση περίπου
10.000 τόνους ντοµάτας, ενώ αυτήν τη στιγµή
διατηρεί 150 στρµ. µε καθετοποιηµένη διαδικασία
από την καλλιέργεια έως και τη συσκευασία
των προϊόντων. Παράγει ντοµάτα τύπου cherry,
µεσόκαρπη τσαµπί τύπου cluster καθώς και beef.
Αυτή τη στιγµή η Wonderplant διατηρεί παρουσία
στο σύνολο των ελληνικών σούπερ µάρκετ και
περιορισµένη δραστηριοποίηση στο HoReCa. Στον
τοµέα έρευνας και τεχνολογίας αναπροσαρµόζει
διαρκώς τις διαδικασίες της, ενώ συνεργάζεται
τόσο µε το Αριστοτέλειο όσο και µε το
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο και συµµετέχει σε
δράσεις και προγράµµατα µε σκοπό την ανάπτυξη
των τεχνολογιών της.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Στην Ιεράπετρα ένας
από τους τυχερούς
του διαγωνισμού
της Syngenta

Ο

λοκληρώθηκε στο τέλος της
προηγούµενης χρονιάς ο µεγάλος
διαγωνισµός της Syngenta Hellas µε
τέσσερις υπερτυχερούς να κερδίζουν το
έπαθλο των 5.000 ευρώ. Οι άνθρωποι της
Syngenta παρέδωσαν το έπαθλο σε µία
εκ των νικητών, τη Μαρία ∆ραγατάκη,
παραγωγό κηπευτικών καλλιεργειών στην
Ιεράπετρα της Κρήτης. Συγκεκριµένα η
κυρία ∆ραγατάκη καλλιεργεί 12 στρέµµατα
ντοµάτας και κοντού αγγουριού και
περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει
αλλά και τα οφέλη από τις λύσεις των
προϊόντων της εταιρείας.
Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η Tuta µας
ταλαιπωρεί και πολλές φορές αν δεν
δώσεις την προσοχή που χρειάζεται µπορεί
να αποβεί καταστρεπτική. Τα τελευταία
χρόνια ακολουθώ το πρόγραµµα της
Syngenta και πραγµατικά βλέπω πολύ
καλά αποτελέσµατα». Και η ίδια πρόσθεσε:
«Φέτος χρησιµοποίησα και το Minecto Alpha
και έµεινα πάρα πολύ ευχαριστηµένη. Με
προστάτεψε και από ιώσεις αλλά και από
πολλά έντοµά που απειλούν τα χωράφια
µου». Η εταιρεία Syngenta από την πλευρά
της αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου: «Εµείς
αυτό που µπορούµε να πούµε, είναι ένα
πολύ µεγάλο ευχαριστώ και να υποσχεθούµε
ότι θα συνεχίσουµε να είµαστε δίπλα στον
παραγωγό και τον γεωπόνο δίνοντας
πρωτοποριακές και καινοτόµες λύσεις».
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Στην Costco
τα παντζάρια
Χαλβατζή

Σ

τα ράφια της γνωστής αμερικανικής
αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων
Costco βρίσκονται τα παντζάρια της
Μακεδονικής Χαλβατζής. Πρόκειται
για ένα καθαρά ελληνικό προϊόν,
καλλιεργημένο με τη φροντίδα της Ορθής
Γεωργικής Πρακτικής στη Μακεδονία.
Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία,
πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση
δεδομένου ότι οι ΗΠΑ ξεχωρίζουν για τη
σημαντική παραγωγή παντζαριών. Να
σημειωθεί ότι η Cosco αποτελεί μια από
τις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες στις ΗΠΑ.

Δύο νέα hubs σε Λάρισα και Πάτρα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ
ΠΡΟΩΘΕΙ H EUROCATERING
Για πρώτη φορά
ελληνικό ακτινίδιο
στη Νότια Κορέα

Μ

ετά από μια μακρά διαδικασία μια
νέα πολύ σημαντική αγορά άνοιξε
για το ελληνικό ακτινίδιο με την εξαγωγή
του πρώτου φορτίου στη Νότια Κορέα να
λαμβάνει χώρα την 26η Ιανουαρίου 2021.
Ας σημειωθεί δε επιπλέον ότι η εν λόγω
εξαγωγή έγινε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης φρέσκων φρούτων σε Τρίτες χώρες (Ν. Κορέα, Ιαπωνία,
Βιετνάμ)» με διακριτικό τίτλο «Delicious
Fruits» που υλοποιείται από την Κοινοπραξία Συνεταιρισμών Ο.Π. Ημαθίας με
εκτελεστικό οργανισμό τη Novacert ΕΠΕ.

Τ

άση ανάπτυξης στα βιολογικά προϊόντα
βλέπει η Εurocatering, εταιρεία η
οποία είναι γνωστή ευρέως από το
σήµα Φρεσκούλης, το οποίο βρίσκεται
στη συσκευασία µίας ευρείας γκάµας
σαλατών. Όπως αναφέρουν για το θέµα
στελέχη της, η επιχείρηση έχει επενδύσει
στα βιολογικά προϊόντα, συσκευάζει
βιολογικές σαλάτες, όντας η µοναδική
επί του παρόντος ελληνική εταιρεία
που είναι πιστοποιηµένη από την TÜV
Hellas για την παραγωγή βιολογικών
κοµµένων σαλατών. Παράλληλα η
εταιρεία. η οποία στη χρήση του 2019 είδε

τα καθαρά της κέρδη να αυξάνονται κατά
25%, τροποποίησε φέτος τις σηµάνσεις
στις συσκευασµένες ατοµικές σαλάτες,
προσθέτοντας τη φράση «Ατοµική, µία
µερίδα για σένα», µε σκοπό να εξυπηρετεί
καταναλωτές, οι οποίοι ζουν µόνοι τους
ή και όσους επιθυµούν να έχουν µαζί
τους µία µερίδα σαλάτα εκτός σπιτιού.
Ταυτόχρονα, πέρα από τις υπάρχουσες
συσκευασίες, οι οποίες κυµαίνονται από
150 ως 200 γρ., έδωσε έµφαση εκτός από
τις µικρές ατοµικές µερίδες των 100 γρ.
και στις οικογενειακές σαλάτες.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΜΕ 7% ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ
ΕΤΗΣΙΩΣ Η ΑΓΟΡΑ
ΣΑΛΑΤΑΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
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Επί του παρόντος
η Eurocatering
συνεργάζεται µε
περίπου 60 παραγωγούς
πανελλαδικά στο
πλαίσιο συµβάσεων
συµβολαιακής
καλλιέργειας και
διατηρεί ανοιχτό
δίαυλο επικοινωνίας
µε την παραγωγική
βάση για πιθανές
νέες συνεργασίες.Οι
περιοχές καλλιέργειας
των προϊόντων της είναι
η Πελοπόννησος, η
Εύβοια, η Θεσσαλία και η
Μακεδονία.

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ
ΜΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Συνεργάστηκαν σε έναν κύκλο σεμιναρίων για παραγωγούς της εταιρείας

Χ

ρυσό βραβείο στον θεσμό Super
Market Awards 2020 κατέκτησε η
εταιρεία Μπάρμπα Στάθης, θυγατρική
της Vivartia, για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που υλοποίησε σε
συνεργασία με την Αμερικανική
Γεωργική Σχολή. Πρόκειται για έναν
κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων
συνολικής διάρκειας 110 ωρών όπου
εκπαιδεύθηκαν περισσότεροι από
100 παραγωγοί της εταιρείας πάνω σε

θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων
και φυτοπροστασίας αλλά και ως προς
τη σημασία τους, για την αειφορία
και την υγεία των παραγωγών αλλά
και των καταναλωτών της εταιρείας.
Ας σημειωθεί ότι η Μπάρμπα Στάθης
διαχρονικά αναδεικνύει το ενδιαφέρον
της για τους συνεργάτες παραγωγούς
της, διασφαλίζοντας την υγεία και την
ασφάλειά τους, την άρτια εκπαίδευση
και τη σύγχρονη ενημέρωσή τους.

Στη γαλλική
Carrefour
το σπαράγγι
της Αλμωπίας

Τ

ην είσοδο στο Carrefour και
συγκεκριμένα σε ορισμένα από τα
καταστήματά του στη Γαλλία, σηματοδότησε
το 2020 για τη Συνεργασία Παραγωγών
Αλμωπίας, με τη διάθεση λευκού
σπαραγγιού που αποτελεί το ένα από τα
δύο παραγόμενα προϊόντα -το άλλο είναι
το κεράσι- ενώ ήδη η εν λόγω οντότητα
είχε κάνει το πρώτο της εξαγωγικό βήμα
στη Γερμανία στην αλυσίδα Edeka και
στη Lidl, όπως σημειώνει ο γενικός
διευθυντής Χρήστος Τρύπκος.«Μας
ενδιαφέρει να καταστήσουμε το προϊόν όσο
το δυνατόν πιο ευρύτερης αποδοχής, για
να μπούμε και στην Ελλάδα σε μικρότερα
σημεία πώλησης όπως delicatessen ή και
εστιατόρια» σημειώνει ο ίδιος. Η Συνεργασία
Παραγωγών Αλμωπίας δημιουργήθηκε
πριν από δύο χρόνια με τα στελέχη της να
έχουν αποποιηθεί ακόμα και την ονομασία
«συνεταιρισμός», ενώ όπως επισημαίνει ο
Χρήστος Τρύπκος «έχοντας ως γνώμονα
τη δυσαρέσκειά μας προς τη λειτουργία
των συνεταιρισμών αποφασίσαμε να
ακολουθήσουμε τα πρότυπα μίας ιδιωτικής
επιχείρησης. Αυτό που καταφέραμε ήταν
να διπλασιάσουμε δύο φορές τον κύκλο
εργασιών μας, ενώ συμμετέχουμε στο Μέτρο
9 και τον Αναπτυξιακό. Μέσω του Μέτρου
9 θα δημιουργήσουμε ένα συσκευαστήριο
με το ύψος της επένδυσης θα ανέλθει
στις 600 χιλ. ευρώ την επόμενη διετία»
σημειώνει. Την ίδια ώρα ο Συνεταιρισμός
βρίσκεται σε διεργασίες για να ξεκινήσει
την παραγωγή ακτινιδίου ενώ παράλληλα
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λάτση
ετοιμάζει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για την επιμόρφωση των μελών του στην
καλλιέργεια σπαραγγιού από καθηγητές
πανεπιστημίου, με τα έξοδα να καλύπτονται
από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Αγκάθι η έλλειψη ρευστότητας

ΠΟΡΕΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΣΚΑΛΑΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Νέος πρόεδρος του ΑΣ
Εσπεριδοειδών Σκάλας είναι
ο Παναγιώτης Αναστασάκος.

Σ

ε µία περίοδο που ακολούθησε µετά από χρονικό διάστηµα
πενταετούς αδράνειας και προβληµάτων ο ΑΣ Εσπεριδοειδών Σκάλας καλείται να προχωρήσει στην
κατεύθυνση της πλήρους οικονοµικής εξυγίανσης, δεδοµένου ότι ήδη έχει ξεκινήσει µία νέα διαδροµή
µε νέα διοίκηση να ορίζει την τύχη
του και τα επιχειρηµατικά του βήµατα. Να σηµειωθεί ότι ο φορέας τελεί
υπό νέο καθεστώς από το Μάιο του
2019, έχοντας εκλέξει νέα µέλη διοίκησης. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ,
αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη και η συζήτηση για συσπείρωση όλων των συνεταιριστικών και
παραγωγικών φορέων της περιοχής
µε πρωτοβουλίες να λαµβάνονται
και από τον Συνεταιρισµό, χωρίς αυ-

τό να αποκλείει τη σύσταση ενός ενιαίου φορέα εκτός της Εθνικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης. «Είναι
µια διαδικασία αναγκαία και επίπονη που καταρχάς δεν ξεκινά µε την
αµφισβήτηση των υπαρχουσών δοµών αλλά πηγάζει από τα αδιέξοδα
του συνεταιριστικού κινήµατος στον
τόπο µας» σχολιάζει επί του ρεπορτάζ ο νέος πρόεδρος του ΑΣΕ, Παναγιώτης Αναστασάκος.
Σε κάθε περίπτωση πάντως έναν από τους βασικούς παράγοντες που
θα κρίνουν τα επόµενα βήµατα θα αποτελέσει η έκδοση ΚΥΑ, για τη διευθέτηση προηγούµενων οφειλών
προς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Τη διαχείριση της οφειλής έχει αναλάβει ο ειδικός εκκαθαριστής PQH,
που λειτουργεί για λογαριασµό της

Τράπεζας της Ελλάδας. Σε επικοινωνία µε τον κ. Αναστασάκο, ο ίδιος ανέφερε ότι η ταυτοποίηση και η διευθέτηση παλαιών οφειλών αποτελεί
το βασικό εµπόδιο για την εξασφάλιση της απαιτούµενης ρευστότητας. «Το
γεγονός ότι διαθέτουµε ακίνητη περιουσία δυσχεραίνει τη ρύθµιση, λόγω
του γεγονότος ότι διαθέτουµε τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου µας, η αποτίµηση των οποίων ανέρχεται στα
2,5 εκατ. ευρώ. Η ύπαρξη του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου έχει οδηγήσει την PQH να διαπραγµατεύεται
µαζί µας αποπληρωµή του δανεισµού
σε βάθος δεκαετίας -και όχι εικοσαετίας όπως ζητάµε- συµφωνία στην οποία δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε. Εάν δεν διαθέταµε ακίνητη περιουσία, θα µπορούσαµε να επιτύχου-

µε ευνοϊκότερες ρυθµίσεις», εξηγεί ο
ίδιος. Αυτή την περίοδο ο ΑΣΕ Σκάλας προβαίνει σε αλλαγή µηχανολογικού εξοπλισµού, για να τροποποιήσει τα κλειστικά µηχανήµατα και ήδη µεγάλο µέρος της παραγωγής
συσκευάζεται σε δίχτυ τύπου «γραβάτα», ενώ επανεκκίνησε και την εξαγωγική του δραστηριότητα.
Αναφέρουµε τέλος ότι η οργάνωση
διαθέτει πιστοποιηµένη παραγωγική
µονάδα και σύγχρονο εξοπλισµό, ο οποίος παρέµενε αναξιοποίητος. Στοίχηµα αποτελεί η επανέναρξη της σχέσης εµπιστοσύνης µε τους αγρότες
της περιοχής, µε τον κ. Αναστασάκο
να επισηµαίνει ότι αρκετοί απευθύνονται ήδη στον Συνεταιρισµό για έναρξη συνεργασίας µαζί του.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Το 2020 ο Συνεταιρισµός
επανεκκίνησε την
εξαγωγική του
δραστηριότητα και
διέθεσε ποσοστό της
παραγωγής του εκτός
συνόρων που αγγίζει
έως και το 50% των
συνολικά παραγόµενων
ποσοτήτων, ενώ ο
κύκλος εργασιών του
πλησίασε
το 1 εκατ. ευρώ
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Καθαρισµός
και απολύµανση
Επανασυλλογή
και επιθεώρηση

Κέντρο
λιανικής
διανοµής

Αποθήκευση
και αποστολή

Ανακύκλωση των
κατεστραµµένων
επαναχρησιµοποιούµενων
πλαστικών δοχείων
RPCs

Κατάστηµα λιανικής πώλησης

Παραγωγός /
συσκευαστής
Κέντρο
λιανικής
διανοµής
Παραγωγός /
Συσκευαστής
Λιανική
IFCO

Επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά εμπορευματοκιβώτια IFCO

ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Σ

τη δηµιουργία µιας βελτιστοποιηµένης
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίµων στοχεύουν
τα επαναχρησιµοποιήσιµα πλαστικά
εµπορευµατοκιβώτια (RPCs) της IFCO, ενός από
τους κορυφαίους πάροχους επιστρεφόµενων
λύσεων συσκευασίας στον κόσµο. Το IFCO
SmartCYCLE™ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα
για το πώς η διαχείριση της ανακύκλωσης µπορεί
να µειώσει σηµαντικά τα απόβλητα, τις εκποµπές
ρύπων και την κατανάλωση νερού.
Οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές σε όλο
τον κόσµο χρησιµοποιούν τα RPCs της IFCO,
τα οποία βρίσκονται σε πολλά σουπερµάρκετ,
µε περισσότερες από δύο δισεκατοµµύρια
παραδόσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά,
κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά, ψωµί και άλλα
προϊόντα κάθε χρόνο.
Η IFCO ήταν η πρώτη εταιρεία στον κόσµο που
παρουσίασε επαναχρησιµοποιήσιµα πλαστικά
εµπορευµατοκιβώτια (RPCs) το 1992. Η

στρατηγική βιωσιµότητας είναι σταθερή στο
επιχειρηµατικό µοντέλο της IFCO, το οποίο
βασίζεται στην αρχή «Κυκλική Οικονοµία –
Μοιράζοµαι και Επαναχρησιµοποιώ». Το IFCO
SmartCYCLE ™ διασφαλίζει µια πιο βιώσιµη
εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας την πιο
αποτελεσµατική: Τα προϊόντα διατηρούν τη
χρηστικότητά τους στο µέγιστο καθ’ όλη τη
διάρκεια. Τα RPCs διακινούνται σε πολλά στάδια
της εφοδιαστικής αλυσίδας προκειµένου να
µεγιστοποιηθεί η χρήση τους. Η IFCO αναλαµβάνει
την αντίστοιχη διαδικασία συγκέντρωσης: Από
την παράδοση καθαρών εµπορευµατοκιβωτίων
στους παραγωγούς έως τη συλλογή τους από
τους λιανοπωλητές, µέχρι τον καθαρισµό και την
απολύµανσή τους ξανά, έτοιµα για αναδιανοµή. Η
χρήση και η επαναχρησιµοποίηση περισσότερων
από 500 εκατοµµυρίων RPCs της IFCO
παγκοσµίως έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον
και αντικαθιστά τη συσκευασία µιας χρήσης.

«Δέσμευσή μας
η βιωσιμότητα»
«Η δέσμευσή μας στη βιωσιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στα κιβώτια RPCs. Αποστολή
μας είναι η λειτουργία μιας αποδοτικής και
κερδοφόρας εταιρείας -χωρίς να συμβιβαζόμαστε ως προς την ευθύνη μας απέναντι στο
περιβάλλον, στους ανθρώπους και στις κοινότητες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η προσέγγισή μας όσον αφορά τη βιωσιμότητα βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Πρώτος το περιβάλλον, καθώς προστατεύουμε τους φυσικούς
πόρους μειώνοντας τα απορρίμματα, τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση νερού, βοηθώντας παράλληλα τους πελάτες μας να εργάζονται με πιο οικολογικούς τρόπους. Επίσης η χρήση των λύσεών μας ανά κατηγορία
συνεισφέρουν πρακτικά στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των φρέσκων προϊόντων και κατά συνέπεια πιο ελεγχόμενης και αποτελεσματικής διαδικασίας παραγωγής τροφίμων.
Κατά δεύτερον σε όλους τους εργαζομένους
μας δίνουμε τη δυνατότητα να υιοθετούν οικολογικές πρακτικές σε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας και υποστηρίζουμε τις κοινότητες στις οποίες ζουν και εργάζονται. Τέλος συνεισφέρουμε με υλικό τρόπο στις κοινότητες όπου εργαζόμαστε μέσω της δωρεάς
χρημάτων και χιλιάδων κιβωτίων RPC σε τράπεζες τροφίμων και άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Επιπλέον παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής τροφίμων που παρέχονται δωρεάν για ενίσχυση κοινωνικών ομάδων».
Άκης Σταϊκόπουλος, Country Manager IFCO

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ
2 ΔΙΣ. ΕΚΑΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

ΝΕΑ

«Αυτό που πρέπει να καταλάβει
ο κόσµος είναι το γεγονός πως
είµαστε ό,τι τρώµε» σηµειώνει
χαρακτηριστικά ο αγρότης και
γεωπόνος Κώστας Παπαδόπουλος,
ιδρυτής της Βιοαγρός.

Παρουσία στα ράφια και μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ

ME 300 BIOKAΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ Ο ΒΙΟΑGROS
Μ

ε κεντρική κατεύθυνση την παραγωγή και
διάθεση ποιοτικών τροφίµων κινείται η
Βιοαγρός, η οποία αποτελεί έναν από τους κύριους παίκτες στην αγορά βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα µε παρουσία από το 1990.
Ταυτόχρονα αποκοµίζει περίπου το 30% των
πωλήσεών της από τις εξαγωγές. Όπως επισηµαίνει ο ιδρυτής της Κώστας Παπαδόπουλος,
γεωπόνος και βιοκαλλιεργητής, ο ίδιος «δεν θα
µας ενδιέφερε σε καµία περίπτωση να ασχοληθούµε µε κάτι που προέρχεται από διαδικασία
µαζικής παραγωγής. Είναι µία λογική που ακολουθούµε επί σειρά ετών, ενώ και εγώ είµαι αγρότης, γνωρίζοντας όλες τις ιδιαιτερότητες και
τις δυσκολίες της παραγωγής».
Η Βιοαγρός διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µε προϊόντα όπως είναι οι λωτοί, τα βερίκοκα, ακτινίδια, βερίκοκα θερµοκήπια για ντοµάτα, αγγουράκι, φυλλώδη, ενώ έχει και σηµαντικές εκτάσεις υπαίθριων καλλιεργειών. ∆ιατηρεί σχέσεις µε τους παραγωγούς, συνάπτοντας συµβάσεις συµβολαιακής γεωργίας µαζί τους, οι οποίες όπως λέει ο κύριος Παπαδόπουλος εκτός από το τυπικό µέρος µίας σύµβασης, στηρίζονται και από την άτυπη συµφωνία
που απορρέει από την µακροχρόνια συνεργα-
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σία των δύο πλευρών. Επί του παρόντος συνεργάζεται µε περίπου 300 παραγωγούς βιολογικών προϊόντων σε πανελλαδική βάση. «Πρόκειται για συνεργάτες µας, τους οποίους συναντάω
εγώ προσωπικά έναν προς έναν και διατηρούµε προσωπική σχέση µε όλους. Η δουλειά είναι
κοµµάτι της ζωής µας και όχι µία επιχειρηµατική δραστηριότητα για να βγάλουµε χρήµατα. Επί της ουσίας τα βιολογικά δεν προσφέρουν σηµαντικά κέρδη, καθώς τα χρήµατα που θα βγά-

λει ένας συµβατικός παραγωγός θα τα βγάλει
και ένας παραγωγός βιολογικών».
Εξετάζοντας τις παραµέτρους που θα οδηγήσουν την Βιοαγρός να επιλέξει παραγωγούς, επισηµαίνει πως «όταν έχουν στήσει τη ζωή τους
και την παρουσία τους στο ίδιο πλαίσιο αρχών
που διέπει και εµάς, τότε θα συνεργαστούµε
µαζί τους. Αυτό σηµαίνει ότι πρώτα απ’ όλα επιλέγουµε συνεργάτες µε βάση τον χαρακτήρα και την αποτελεσµατικότητά τους στη δου-

λειά. Γιατί υπάρχουν παραγωγοί που µπορεί να
διαθέτουν ένα καλό προϊόν, αλλά σε ανθρώπινο επίπεδο είναι αδύνατον να συνεργαστεί κανείς µαζί τους, γεγονός που µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα στη συνεργασία. Επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που είναι συνεννοήσιµοι
αλλά δεν µπορούν να παράξουν προϊόν. Εποµένως επιλέγουµε όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν υπερβαίνουν το 5% του συνόλου της
παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα»
Η εταιρεία διατηρεί δικές τις εγκαταστάσεις
µεταποίησης και τυποποίησης. Σε ετήσια βάση υλοποιεί πάγιες επενδύσεις ύψους 500
χιλ. ευρώ. «Για το 2021 έχουµε προγραµµατίσει την δηµιουργία νέας αποθήκης πρώτων υλών, ανάπτυξη των εγκαταστάσεων παραγωγής γιαούρτης και προσθήκη εξοπλισµού καθώς και εγκατάσταση νέων θερµοκηπίων».
Ας σηµειωθεί ότι ο Βιοαγρός δραστηριοποιείται µε εξαγωγές στο σύνολο της Βαλκανικής,
αλλά και στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη Σαουδική Αραβία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στη Γερµανία. «∆ιαθέτουµε στο εξωτερικό προϊόντα όπως φρουτολαχανικά, όσπρια, γιαούρτι, χυµό
ρόδι» σηµειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Πλήρης γκάμα οπωροκηπευτικών

TH ZHTHΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ Η ΠΕΦΑΝΗΣ
Π

ροϊόντα όπως το αβοκάντο και τα βιολογικά
εµφανίζουν αυξηµένη ζήτηση το τελευταίο
χρονικό διάστηµα, κάτι που επισηµαίνει ο Αλέξανδρος Πεφάνης, πρόεδρος της εταιρείας εµπορίας
αγροτικών προϊόντων, Πεφάνης Α.Ε. «Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Κρήτη πολλοί παραγωγοί διακόπτουν τα πορτοκάλια και να φυτεύσουν αβοκάντο καθότι υπάρχει υπερδιαθεσιµότητα πορτοκαλιών σε όλη την Ελλάδα, ενώ το αβοκάντο προσφέρει καλές τιµές γύρω στα 3 ευρώ το κιλό στη
χονδρική, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για απαιτητική καλλιέργεια». Σε ό,τι αφορά τα βιολογικά
σηµειώνει ότι υφίσταται ιδιαίτερη προτίµηση τελευταία από τους καταναλωτές, καθώς αρχικά η
εταιρεία έβαλε στην γκάµα της τη βιολογική µπανάνα και σταδιακά πρόσθεσε εντός τον βιολογικό ανανά καθώς και ντοµάτα, αγγουράκι, ντοµατίνια και άλλους κωδικούς. Την ίδια στιγµή έχει θέσει στο κάδρο της νέα προϊόντα προς εισαγωγή,
τα οποία θα κατατάσσονται στην κατηγορία των
premium προϊόντων από τον πρωτογενή τοµέα
µε προορισµό τα εστιατόρια υψηλής γαστρονοµίας σε συνεργασία µε εγχώριους σεφ και µε χώρα προέλευσης την Ολλανδία. Η Πεφάνης διατηρεί πλήρη γκάµα οπωροκηπευτικών συνεργαζόµενη µε Έλληνες παραγωγούς αλλά και µε µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων του εξωτερικού, από τις
οποίες εισάγει κατά κύριο λόγο φρούτα. «∆ιατηρούµε εµπορικές σχέσεις µε την Ολλανδία για ει-

σαγωγές φρούτων όπως µάνγκο, αβοκάντο, λάιµ,
ενώ εισάγουµε µανιτάρια από την Πολωνία, κηπευτικά όπως ντοµατίνια, φινόκιο και ραντίτσιο από την Ιταλία. Επιπλέον προµηθευόµαστε πράσινα
λαχανικά, φρούτα και αχλάδια από την ελληνική
αγορά». Στο χαρτοφυλάκιό της εντάσσονται ελληνικά προϊόντα όπως µήλα Καστοριάς, ροδάκινα
Φλαµουριάς, µήλα, κάστανα και κυδώνια από την
Αγιά, φράουλες, καρπούζια, σαλάτες και λόλες από τη Μανωλάδα Ηλείας και χορταρικά – δεµατικά από τον Μαραθώνα και τα Μέγαρα. Ταυτόχρονα συνεργάζεται µε συσκευαστήριο στην Κρήτη,
που συσκευάζει για λογαριασµό της ντοµάτες, µελιτζάνες, αγγουράκια, πιπεριές. Η εταιρεία διατηρεί εµπορική σχέση και µε τις δύο πολυεθνικές
της µπανάνας Dole και Chiquita.

Για να επιλέξει η εταιρεία τους συνεργάτες
παραγωγούς αφενός εξετάζονται οι
διαθέσιµες ποσότητες από πλευράς
τους αφετέρου τα ποιοτικά κριτήρια και
οι πιστοποιήσεις (ISO) που διαθέτουν
σύµφωνα µε τον Αλέξανδρο Πεφάνη.

Στο πλάνο επέκταση των θαλάµων
ωρίµανσης µπανάνας
Στον τοµέα των επενδύσεων η επιχείρηση προχώρησε τον περασµένο Νοέµβριο σε ανακαίνιση
του καταστήµατος που διατηρεί στη λαχαναγορά
του Ρέντη. «Προσθέσαµε νέο εξοπλισµό στο χώρο ψύξης, βιοµηχανικά δάπεδα και βιτρίνες», λέει
ο κ. Πεφάνης. Ταυτόχρονα διατηρεί εγκαταστάσεις
ωρίµανσης µπανάνας στη λεωφόρου Κηφισού, όπου τα στελέχη της εξετάζουν προσεχώς την επέκταση των θαλάµων ωρίµανσης µπανάνας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ

Οnline το DeliFair της EΞΠΟΤΡΟΦ

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ διοργανώνει την πρώτη διαδικτυακή έκθεση, The DeliFair, από 1η έως 5 Μαρτίου, δίνοντας την ευκαιρία στους
Έλληνες παραγωγούς να παρουσιάσουν τα
προϊόντα τους και να έρθουν σε επαφή µε
πιθανούς πελάτες από τον χώρο της εστίασης και της αγοράς τροφίµων.

ΠΑΙΖΕΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ Η FRESKON 2021
Σηµείο αναφοράς για τον κλάδο των φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, αποτελεί η διεθνής εµπορική έκθεση
Freskon, που είναι προγραµµατισµένη (µε την
µέχρι στιγµής ενηµέρωση) να πραγµατοποιηθεί
στις 22-24 Απριλίου 2021. Η διοργάνωση της
∆ΕΘ-Helexpo θα λάβει χώρα στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης,
προσελκύοντας για έκτη χρονιά το ενδιαφέρον
4.500 εµπορικών επισκεπτών, παραγωγών και
οµίλων του διεθνούς λιανεµπορίου, αλλά και
εγχώριων και ξένων διακινητών στη ΝA Ευρώπη. Στόχος της έκθεσης είναι η ανάδειξη εξαιρετικών προϊόντων, η ανάπτυξη του εµπορίου και των εξαγωγών καθώς επίσης και η διεύρυνση συνεργασιών µέσα από ένα πλούσιο και
εξειδικευµένων πρόγραµµα, µε µία σειρά Β2Β

συναντήσεων, διεθνών συνεδρίων και οµιλιών,
παράλληλων εκδηλώσεων και παρουσιάσεων καινοτόµων προϊόντων. Στα πλαίσια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθεί και το 1ο Συνέδριο
για τα Πράσινα Λαχανικά & το Σπαράγγι (22 &
23/4), µε 5 θεµατικές ενότητες και κορυφαίους
οµιλητές από την έδρα Λαχανοκοµίας του ΑΠΘ
και το εξωτερικό, φιλοδοξώντας να ενηµερώσει τους Έλληνες παραγωγούς για τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και καινοτοµίες του τοµέα,
στην καλλιέργεια, την συσκευασία και εµπορία. Τέλος, στη φετινή διοργάνωση ξεχωρίζουν
το ∆ιεθνές Συνέδριο Μήλου, το Hosted Buyers
Programme και το FreshCon Market.
Περισσότερες πληροφορίες:
https://freskon.helexpo.gr/el

Mια ειδική Fruit Logistica
τον Μάιο στο Βερολίνο

Η κορυφαία διεθνής έκθεση προώθησης φρούτων και λαχανικών για επαγγελµατίες έρχεται µε νέα µορφή το Μάιο
του 2021. Με το σύνθηµα «Meet onsite.
Connect online», οι διοργανωτές επικεντρώνονται σε επαγγελµατικές συναντήσεις (Β2Β) και ειδικά εκθεσιακά πακέτα,
µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της ευελιξίας
για συµµετοχή στη διοργάνωση.

∆ιεθνής Έκθεση Syskevasia 2021
στο Metropolitan Expo

Στις 20 µε 23 Μαΐου 2021 έχει προγραµµατιστεί η 17η ∆ιεθνής Έκθεση
Syskevasia Expo, που αφορά τους τοµείς συσκευασιών, µηχανηµάτων και
logistics. Θα πραγµατοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905,
Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr
EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Πέτρος Γκόγκος
ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη
Στέλα Προβελέγγιου
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/
ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόµου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Νατάσα Στασινού
Βενετία Τρελλοπούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.
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ΝONSTOP

Περιοδική έκδοση για τα
φρούτα και τα λαχανικά
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