
Δείχνει αντανακλαστικά 
η αγορά στα συμβόλαια 
χειμερινών σιτηρών
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που φέτος λαμβάνουν υπόψη και τις ανατιμήσεις στις εισροές 

Χαμηλότοκος δανεισμός, έκπτωση φόρου και 
αγροτικό πετρέλαιο για παραγωγούς με συμβόλαια

Προσηλωμένη στη συμβολαιακή γεωργία  
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει τους αγρότες

Συμβολαιακή Καλλιέργεια Barilla Hellas:  
20 χρόνια δυναμικής παρουσίας
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ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΦΟΡΟΣ 30%

Έκπτωση φόρου 30% για τρία έτη με την 

προϋπόθεση η εταιρική σχέση να διαρκεί 

τουλάχιστον πέντε έτη έρχεται να τονώσει 

περαιτέρω την τάση στροφής προς την 

συμβολαιακή γεωργία. Στο σχετικό σχέδιο 

νόμου που βρίσκεται σε διαβούλευση τα 

παραπάνω προβλέπονται στην περίπτωση 

που η συνεργασία πραγματοποιείται 

δυνάμει σύμβασης ή συμφωνίας με 

αντικείμενο τη συμβολαιακή γεωργία, 

καθένας από τους συνεργαζόμενους 

παραγωγούς εισφέρει ποσότητες 

προϊόντων ίσες με το 40% τουλάχιστον 

της συνολικής ποσότητας όμοιων ή 

παρεμφερών προϊόντων της παραγωγής.

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ 
ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
Όλο και πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση 
αποκτούν το τελευταίο διάστημα αγρότες 
που αναπτύσσουν τη δράση τους στο 
κομμάτι της συμβολαιακής γεωργίας, 
με τις παρεμβάσεις που γίνονται το 
τελευταίο διάστημα στους τομείς της 
πρωτογενούς παραγωγής, να βάζουν 
στο επίκεντρο το εν λόγω μοντέλο. 
Τελευταία πινελιά στο ευνοϊκό θεσμικό 
πλαίσιο που διαμορφώνεται για την 
περαιτέρω ανάπτυξη της συμβολαιακής 
καλλιέργεια, συνιστά η απόφαση να 
ενταχθούν στο μέτρο για την επιστροφή 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
πετρελαίου μεταξύ των συνεταιρισμένων 
αγροτών και των Νέων Αγροτών και 
όσοι τηρούν συμβόλαια με βιομηχανίες. 

Χαμηλότοκος δανεισμός 
για συμβολαιακή γεωργία 
Μια τάση μεγέθυνσης του μοντέλου 
της συμβολαιακής καλλιέργειας 
επεκτείνεται στα αγροτικά κέντρα 
της χώρας, η οποία πλέον αποκτά 
περισσότερη ισχύ με δρομολογούμενες 
φορολογικές παρεμβάσεις αλλά και ένα 
προνομιακό καθεστώς χρηματοδότησης 
από κοινοτικά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά 
στις θεσμικές προεκτάσεις αυτής της 
τάσης, τον τελευταίο καιρό ακούγεται 
ότι οι σχεδιασμοί για την αφομοίωση 
των πόρων του ταμείου Ανάκαμψης 
φιλοδοξούν να ξεκλειδώνουν 
δυνατότητες δανειοδότησης 
με ευνοϊκούς όρους για όσους 
παραγωγούς θέλουν να εμπλακούν 
στο πεδίο της συμβολαιακής. Το ίδιο 

ισχύει και για τους συνεταιρισμούς. 
Συγκεκριμένα, εισάγεται ο θεσμός της 
συνεργασίας επιχειρήσεων για την από 
κοινού προώθηση των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων και συμπεριλαμβάνει 
και τη συμβολαιακή γεωργία. H 
διευκόλυνση αυτή, αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα, με δεδομένο ότι η δυναμική 
της συμβολαιακής γεωργίας θέλει να 
επεκταθεί τώρα και σε προϊόντα με 
ρηχό παρελθόν σε αυτού του είδους 
τις συναλλακτικές σχέσεις, όπως 
είναι η πατάτα για παράδειγμα, όπου 
ήδη οι εταιρείες εισροών έρχονται να 
προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους 
ποικιλίες που απευθύνονται κατά κύριο 
λόγο στις ανάγκες της βιομηχανίας. 
Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
παραγωγών που αλλάζουν καλλιέργειες 
αναζητώντας το συμβόλαιο που θα τους 
επιτρέψει στη συνέχεια να εστιάσουν 
αποκλειστικά στον προγραμματισμό των 
«υποχρεώσεών» τους στο χωράφι.
Με τα κίνητρα των συνεργασιών 
και των συνενώσεων που εισάγει 
το νομοσχέδιο, σε συνδυασμό με τις 
αντίστοιχες προβλέψεις του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν μηδενικού 
επιτοκίου), ενισχύονται οι μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν 
να αξιοποιήσουν τις οικονομίες 
κλίμακος και να ανταγωνιστούν 
αποτελεσματικότερα τόσο σε ό,τι αφορά 
στην εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι 
αφορά στον αθέμιτο ανταγωνισμό που 
υφίστανται.

Ευέλικτα στην άνοδο 
των τιμών τα σχήματα 
συμβολαιακής 

Σε μια λεπτή φάση εισέρχεται φέτος η διαδικασία 
της συμβολαιακής καλλιέργειας χειμερινών σιτη-
ρών, αφού οι έντονες και ανοδικές διακυμάνσεις 
στις διεθνείς αγορές έρχονται να αναπροσαρμό-
σουν την στρατηγική των εταιρειών αλλά και να δι-
αχωρίσουν μια και καλή τη φιλοσοφία του συμβο-
λαίου από τις φιξ προαγορές που προβάλουν με-
σίτες, διαβρώνοντας το μοντέλο στις συνειδήσεις 
των παραγωγών. 
Η εμπειρία του φετινού αλωνισμού και κυρίως του 
τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκαν οι αγορές τους 
τελευταίους μήνες, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις με 
καθοριστικό ρόλο στο μοντέλο της συμβολαιακής 
και πολυετή παρουσία στα ελληνικά παραγωγικά 
κέντρα χειμερινών σιτηρών διαθέτουν τα αντανα-
κλαστικά ώστε να διατηρήσουν τα κεκτημένα στη 
σχέση τους με τους παραγωγούς.

Διάθεση θωράκισης της τάσης 
προς την συμβολαιακή γεωργία
Ορισμένες εταιρείες του κλάδου έλαβαν σοβαρά 
υπ’ όψιν τους τις εξελίξεις στην αγορά και προσάρ-
μοσαν την τιμολογιακή πολιτική τους, σε μια προ-
σπάθεια να μη δυσαρεστήσουν παραγωγούς με 
τους οποίους συνεργάζονται επί σειρά ετών. Η δι-
άθεση θωράκισης της τάσης προς την συμβολαι-
ακή γεωργία εκφράζεται για παράδειγμα στην α-
πόφαση της Barilla να αναπροσαρμώσει την ελά-
χιστη εγγυημένη τιμή για τα συμβόλαια της παρα-
γωγής του 2022, στα 25 λεπτά το κιλό, από 20 λε-
πτά που ήταν πέρυσι. Από την πλευρά της και η Α-
θηναϊκή Ζυθοποιία ενίσχυσε φέτος τις τιμές με της 
οποίες πλήρωσε τα συμβολαιακά κριθάρια κατά 
6% περίπου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο 
κάποιας αναπροσαρμογής και στα φετινά συμβό-
λαια, προκειμένου να διευκολύνει τους παραγω-
γούς που έρχονται αντιμέτωποι με ραγδαίες ανα-
τιμήσεις στο κόστος παραγωγής. 
Με την σπορά σκληρού σίτου να βρίσκεται σε εξέ-
λιξη αυτές τις ημέρες, παρατηρείται ένας δισταγ-
μός από πλευράς παραγωγών να ανατρέξουν στην 
εξασφάλιση που προσφέρουν τα συμβόλαια με με-
γάλες βιομηχανίες, εκτιμώντας ότι η ελεύθερη α-
γορά τους λύνει τα χέρια απέναντι στις δεσμεύ-
σεις που συνεπάγεται η συμβολαιακή καλλιέργεια. 

Επί της ουσίας όμως, η ελάχιστη εγγυημένη τιμή 
που δίνει για παράδειγμα η Barilla Hellas δεν λει-
τουργεί με τρόπο δεσμευτικό πέραν των υποχρε-
ώσεων της παράδοσης, της επένδυσης σε πρώ-
τη ύλη και εισροές αλλά και των ποιοτικών προ-
διαγραφών. Επειδή μάλιστα φέτος οι συνθήκες εί-
ναι τέτοιες που ζορίζουν τους καλά οργανωμέ-
νους παραγωγούς ώστε να εφαρμόσουν στο ακέ-
ραιο τις φροντίδες που απαιτεί η παραγωγή πρώ-
της ποιότητας σκληρού σίτου, η εταιρεία προχώ-
ρησε σε μια ενίσχυση κατά 25% της ελάχιστης τι-
μής των συμβολαίων.
Όπως εξηγεί στην Agrenda ο υπεύθυνος Αγοράς 
Πρώτων Υλών της Barilla Ελλάς Κώστας Θεοχαρί-
δης, η εταιρεία αποτίμησε τα κοστολόγια της καλλιέρ-
γειας και εντοπίζει ότι θα είναι αυξημένα μεσοσταθ-
μικά κατά 20 με 25%, ενώ στη συνέχεια προχώρησε 
στην κίνηση αυτή, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι 
σε περίπτωση ενός απότομου γυρίσματος των αγο-
ρών, οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί δεν θα «μπουν 
μέσα». Άλλωστε τα συμβόλαια ελάχιστης εγγυημέ-
νης τιμής ενεργοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις κα-
τά τις οποίες η ελεύθερη αγορά βρίσκεται κάτω από 
το επίπεδο τιμών που αναγράφεται, πληρώνοντας 
επιπλέον 1 με 2 λεπτά πριμ ποιότητας και πρωτεϊ-
νών. Φέτος για παράδειγμα, οι παραγωγοί που τη-
ρούσαν συμβόλαια με την εταιρεία, παρέδωσαν πά-
νω στα αλώνια τις ποσότητες στους συνεργαζόμε-
νους με την Barilla εμπόρους που συντονίζουν α-
νά την επικράτεια την παραγωγή, ενώ πληρώθη-
καν στη συνέχεια στην τιμή που έδινε η αγορά την 
περίοδο που αποφάσισαν να κλείσουν τις ποσότη-
τες, παραλαμβάνοντας και το πριμ ποιότητας. «Σκο-
πός του συμβολαίου είναι να καλύψει το κόστος πα-
ραγωγής του αγρότη. Από εκεί και πέρα, παρέχο-
νται και οι κατευθύνσεις που αν τις ακολουθήσει ο 
παραγωγός, θα μπορέσει να αυξήσει τις αποδόσεις 
του και κατ’ επέκταση την κερδοφορία του» αναφέ-
ρει μεταξύ άλλων ο κ. Θεοχαρίδης. 
Ταυτόχρονα, η εταιρεία ζυγίζοντας το μομέντουμ 
στην αγορά, αποφάσισε να περιορίσει κατά 25% 
τις εκτάσεις τις οποίες θα καλύψουν τα συμβόλαια 
για την επερχόμενη χρονιά και έτσι θα συμβολαι-
οποιηθούν περίπου 55.000 στρέμματα, έναντι των 
70.000 πέρυσι. 
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Δεν έχει εμπεδωθεί ακόμα η δυναμική  
της συμβολαιακής ως τρόπος παραγωγής

Παρά τις μικρές ανατροπές που φέρ-
νει ο ανοδικός κύκλος στις διεθνείς αγο-
ρές αγροτικών εμπορευμάτων, με αρκε-
τούς παραγωγούς να εκτιμούν ότι η εξα-
σφάλιση ενός συμβολαίου δεν καθίσταται 
απαραίτητη στις νέες συνθήκες, φαίνεται 
ότι τα αναπροσαρμοσμένα προγράμματα 
που φέρνουν οι εταιρείες γεμίζουν. Υπό 
αυτήν την έννοια, η περιορισμένη δυνα-
τότητα εισόδου παραγωγών στην αγορά 
της συμβολαιακής γεωργίας, ως ο βασι-
κός λόγος μη υιοθέτησης της πρακτικής 
σε ποσοστό 19,7%, σύμφωνα με έρευνα 
που είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν 
το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, υφίσταται. 
Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια, όσο ωρι-
μάζει και το μοντέλο, προσαρμοσμένο στις 

ιδιαίτερες συνθήκες της εγχώριας αγροτι-
κής παραγωγής, σπάνε και οι αντιστάσεις 
ακόμα και των πιο υποψιασμένων παρα-
γωγών, με το ενδιαφέρον σύναψης συμ-
βολαίου να εντείνεται.
Οι παραγωγοί που συμμετείχαν στην συ-
γκεκριμένη έρευνα προέταξαν ακόμη την 
χαμηλή τιμή που καλούνται να διαθέσουν 
το προϊόν τους σε ποσοστό 17,1% με την 
αδυναμία επαναδιαπραγμάτευσης της συμ-
φωνίας τους να ακολουθεί τρίτη σε ποσο-
στό 12,4%. Οι τρεις αυτοί βασικοί λόγοι ε-
ξηγούν και την έλλειψη εμπιστοσύνης και 
το αίσθημα εξάρτησης που έχουν οι παρα-
γωγοί απέναντι στις βιομηχανίες σε ποσο-
στό 11,5% και 10,2% αντιστοίχως. Για α-
ποκλεισμό από την ελεύθερη αγορά έκα-
νε λόγο το 7,3%.



Προσηλωμένη στη συμβολαιακή γεωργία  
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει τους αγρότες

Από το 2008 έως και σήμερα η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία παραμένει σταθερά προσηλωμένη 
στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργει-
ας Κριθαριού, το πρώτο και μεγαλύτερο του 
είδους του στη χώρα. Έτσι, για 14η συνεχή 
χρονιά ξεκίνησε και φέτος η σπορά. Ο προ-
σανατολισμός είναι αταλάντευτα εδραιωμέ-
νος στην πεποίθηση ότι η παραγωγή μπίρας 
ξεκινά από το χωράφι και για τον λόγο αυ-
τό το πρόγραμμα αναδεικνύει τον ρόλο του 
πρωτογενούς τομέα, ενός εκ των βασικό-
τερων πυλώνων της οικονομίας. 
Η πρωτοβουλία είναι πολυδιάστατη, κα-
θώς εκτός της διασφάλισης θέσεων ερ-
γασίας και εγγυημένου εισοδήματος, πε-
ριλαμβάνει εκπαιδευτικές και επιμορφω-
τικές ενέργειες,  που έχουν στόχο να πα-
ρέχουν γνώση και εξέλιξη στους αγρότες 
και να τους εισάγουν στις σύγχρονες τάσεις 
της αγροτικής παραγωγής, δίνοντάς τους 
επιπλέον εφόδια. Η κατάρτιση αυτή παρά-
γει προστιθέμενη αξία και οδηγεί σταδιακά 
σε αύξηση των στρεμματικών αποδόσεων. 
Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέρ-
γειας Κριθαριού της Αθηναϊκής Ζυθοποιί-
ας έχει επιπλέον θετικό αντίκτυπο, καθώς 
συνιστά σημαντική ενίσχυση στις τοπικές 
κοινωνίες: η προμήθεια ελληνικού κριθα-
ριού για το σύνολο των παραγωγικών α-
ναγκών της εταιρείας από τους τοπικούς 
παραγωγούς διασφαλίζει τις θέσεις εργα-
σίας, αποτελώντας σημαντική πηγή εγγυ-

ημένου εισοδήματος για τους συμμετέχο-
ντες στο πρόγραμμα. 
Στην πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθο-
ποιίας, μέσω της οποίας καλύπτεται με ελ-
ληνικό κριθάρι το σύνολο των παραγωγι-
κών αναγκών της εταιρείας για τις μπίρες 
που παράγει στη χώρα μας, συμμετέχουν 
περισσότεροι από 2.000 καλλιεργητές α-
πό 19 νομούς στην Ελλάδα, με την καλλι-
εργήσιμη έκταση να υπολογίζεται σε περί-
που 130.000 στρέμματα. Καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του χρόνου, τους δίνεται η ευκαιρία να 
έχουν συμβουλευτική υποστήριξη για την 
απαραίτητη τεχνογνωσία  και εκπαίδευ-
ση σχετικά με πρακτικές προστασίας της 
καλλιέργειας κριθαριού, αύξησης της πα-
ραγωγής και εφαρμογής νέων τεχνολογι-
ών. Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο τη δημι-
ουργία μιας νέας γενιάς αγροτών με σύγ-
χρονες γνώσεις για τις καλλιέργειες, εντάσ-
σεται και η πρωτοβουλία  προσφοράς, α-
πό πλευράς της εταιρείας, πλήρους υπο-
τροφίας στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής για νέους που ενδιαφέρονται 
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.
 
Η έρευνα και καινοτομία στο επίκεντρο
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν έχει σταματή-
σει να ενισχύει το Πρόγραμμα Συμβολαι-
ακής Καλλιέργειας Κριθαριού, καθώς μέ-
σα στο 2020 εντάχθηκε η πιλοτική εφαρ-
μογή προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογί-

ας στοχεύοντας στην αύξηση της καλλιερ-
γητικής απόδοσης. Παράλληλα, σε συνερ-
γασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών και στο πλαίσιο του καινοτόμου Προ-
γράμματος, λειτουργούν έξι Πειραματικοί Α-
γροί. Σε αυτές τις εκτάσεις, επιλέγονται και 
δοκιμάζονται ποικιλίες που προσαρμόζονται 
καλύτερα στο ελληνικό κλίμα και παρουσι-
άζουν καλή συμπεριφορά κατά τη διαδικα-
σία της βυνοποίησης και ζυθοποίησης. Αυ-
τό έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται αποδοτι-
κότερη η παραγωγή και πιο ανταγωνιστικό 
το ελληνικό κριθάρι, άρα να δημιουργείται 
μεγαλύτερο όφελος τόσο για τους παραγω-
γούς, όσο και συνολικά για την εθνική οικο-
νομία. Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα εί-
ναι πολύ ενθαρρυντικά, αφού, από το 2011 
που υλοποιείται η πρωτοβουλία των πειρα-
ματικών αγρών, έχουν δοκιμαστεί 60 ποικι-
λίες, από τις οποίες 18 έχουν μπει στην πα-
ραγωγή, οδηγώντας σε αύξηση των καλλι-
εργητικών αποδόσεων της τάξης του 30%. 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία έχει δεσμευθεί για την  πιστο-
ποίηση του παραγόμενου κριθαριού μέσω 
του Προγράμματος Συμβολαιακής ως προ-
ϊόν ορθής γεωργικής παραγωγής, εφαρμό-
ζοντας και σε αυτό το πεδίο τις αρχές της 
πράσινης μετάβασης. Ήδη η εταιρεία έχει 
επιτύχει την πιστοποίηση του 65% το 2021 
και συνεχίζει με στόχο το 100% την επό-
μενη χρονιά.
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Προϊόν ορθής 
γεωργικής παραγωγής
H Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
έχει δεσμευθεί για 
την πιστοποίηση του 
παραγόμενου κριθαριού 
μέσω του Προγράμματος 
Συμβολαιακής ως 
προϊόν ορθής γεωργικής 
παραγωγής, εφαρμόζοντας 
και σε αυτό το πεδίο τις αρχές 
της πράσινης μετάβασης.



Συμβολαιακή Καλλιέργεια Barilla Hellas: 
20 χρόνια δυναμικής παρουσίας  
στην ελληνική αγορά σιτηρών 
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Κώστας Θεοχαρίδης, 
Υπεύθυνος Αγοράς 
Σιτηρών Barilla Hellas

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

SUPPLY SECURITY

Εγγύηση ελάχιστης ποσότητας & διασφάλιση ποσοτήτων

Εγγυηµένες ποσότητες απορρόφησης

QUALITY SECURITY

Γεωγραφική διαφοροποίηση για εξισορρόπηση αρνητικών 
καιρικών συνθηκών και διασφάλιση συγκεκριµένης ποιότητας

PRICE VOLATILITY

Σταθεροποίηση εσόδων

Επιπλέον πόροι µέσω πριµ ποιότητας

Εξοµάλυνση των τιµών µε µηνιαίες ποσοστώσεις και 
διαφορετικές φόρµουλες τιµής αποφεύγοντας τις ακραίες 
τάσεις της αγοράς

Όταν το 2002 ξεκινήσαμε να σχεδιά-
ζουμε την ανάπτυξη του προγράμμα-
τος συμβολαιακής καλλιέργειας  στο 
σκληρό σιτάρι, φαινόταν ότι μιλούσα-
με για ένα πρωτάκουστο και καινοτό-
μο σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας 
στον τομέα των σιτηρών. Σήμερα, έ-
χοντας ήδη κλείσει τα 20 χρόνια πα-
ρουσίας στην ελληνική αγορά σιτη-
ρών, επιβεβαιώνουμε το πόσο πρω-
τοποριακό και μοναδικό είναι στην ε-
φαρμογή του.

Η ανάπτυξη μιας εφοδιαστικής αλυσί-
δας και η σύνδεση της παραγωγής και 
των υπολοίπων κρίκων της διαδικα-
σίας με συμβολαιακή μορφή φέρνει 
σταθερότητα, εξομαλύνει τις όποιες 

δυσκολίες και περιορίζει το ρίσκο για όλους τους συμμετέχοντες 
από την παραγωγή έως την μεταποίηση.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από το δικό μας πρόγραμμα συμ-
βολαιακής καλλιέργειας στο σκληρό σιτάρι έχουν απτά οφέλη που 
εντοπίζονται σε τρία κυρίως πεδία: μείωση της αβεβαιότητας, αύ-
ξηση  της αίσθησης εμπιστοσύνης των παραγωγών προς την βιο-
μηχανία και πλήρης αποδυνάμωση της όποιας κερδοσκοπικής συ-
μπεριφοράς των ενδιάμεσων της αλυσίδας. Οφέλη τα οποία είναι α-
ποτέλεσμα της πολιτικής μας που εξασφαλίζει ελάχιστη εγγυημένη 
τιμή ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής αλλά και πριμ ποι-
ότητας ώστε να επιβραβεύονται και οικονομικά οι παραγωγοί που 
θα επιτύχουν καλύτερη ποιότητα (13% πρωτεϊνη) σκληρού σίτου. 

Είμαστε περήφανοι διότι η Barilla Hellas κατάφερε μέσα από τη συμ-
βολαιακή καλλιέργεια σκληρού σίτου να αναδείξει τα πλεονεκτή-
ματα του συστήματος και να γίνει παράδειγμα προς μίμηση και για 
άλλες βιομηχανίες του κλάδου. Η έννοια «Συμβολαιακή», σε καλ-
λιέργεια όπως είναι το σκληρό σιτάρι, δεν σημαίνει μόνο «καλύ-
τερη τιμή» ή «εξασφάλιση» κατά κάποιο τρόπο της απορρόφησης 
της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα, που μπορεί να απολαύσει ένας 
παραγωγός που συμμετέχει σε πρόγραμμα συμβολαιακής καλλι-
έργειας, είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους κανόνες καλών καλλι-
εργητικών πρακτικών που καλείται να ακολουθήσει, κανόνες που 
οδηγούν σε καλύτερη ποιότητα προϊόντος αλλά και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Για να πετύχουν οι παραγωγοί την απαιτούμενη ποιότητα στο σκλη-
ρό σιτάρι παρέχουμε επίσης μια σειρά από εργαλεία που τους βο-
ηθούν να πετύχουν τον στόχο :

 Ποικιλίες υψηλής απόδοσης σε ποιότητα και ποσότητα 
(SVEVO  – PURO)

 Δίκτυο συνεργατών-γεωπόνων για συμβουλευτικές υπηρεσίες
 Εγχειρίδιο Καλλιέργειας & Συντήρησης Σκληρού σίτου
 Δεκάλογο καλών πρακτικών καλλιέργειας
 Εκπαίδευση και ενημέρωση παραγωγών και γεωπόνων για τα 

νέα εργαλεία που βοηθούν τους παραγωγούς μας να βελτιώσουν 
την απόδοση και τα έσοδά τους.

 Δωρεάν χρήση του GRANODURO.NET που επιτρέπει στον πα-
ραγωγό να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο να μει-
ώνει το κόστος ενώ ταυτόχρονα να βελτιώνει την ποιότητα μειώ-
νοντας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της καλλιέργειάς του.

Η Barilla Hellas, ως ηγέτης στην κατηγορία, δεν 
περιορίζεται μόνο στα παραπάνω εργαλεία γιατί ένας είναι 
ο κοινός στόχος: η αειφόρος παραγωγή ζυμαρικών υψηλής 
ποιότητας από ελληνικό σκληρό σίτο. 
Γι’ αυτό, το 2017 δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου 
MISKO, μια επιπλέον δράση προς τη παραγωγική της βάση, δηλαδή 
τους Έλληνες αγρότες. Το Πρόγραμμα Ελληνικού Σίτου MISKO χρημα-
τοδοτεί δράσεις έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμων τεχνικών καλλι-
έργειας, μεταφοράς τεχνογνωσίας στους Έλληνες αγρότες, εκπαίδευ-
σης των αγροτών στις νέες καλλιεργητικές πρακτικές και εφαρμογής 
νέων τεχνολογιών στη γεωργία. Στόχος του προγράμματος είναι η ε-
νίσχυση της αειφορικής παραγωγής υψηλής ποιότητας σκληρού σί-
του στην Ελλάδα προς όφελος της κοινωνίας, των παραγωγών και του 
κλάδου των ζυμαρικών. 



EΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

                   THE

Top 50
KΟΡΥΦΑΊΕΣ ΕΛΛΗΝΊΚΕΣ 

ΟΙΝΙΚΈΣ ΈΠΙΛΟΓΈΣ


