
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ∆ΡΟΛΙΑ*

Η COMPO EXPERT Ελλάς, τα τελευ-
ταία 7 χρόνια έχει «µεταµορφωθεί» 
από µια επιχείρηση παροχής υψη-
λής ποιότητας λιπασµάτων σε ένα 
σηµαντικό «παίχτη» στην Αλυσίδα 
του Τροφίµου (Food Chain). Με την 
προσθήκη της λέξης «EXPERT» στον 
τίτλο της πριν λίγα χρόνια, κατάφε-
ρε να εισάγει στην ελληνική αγορά 
µια σειρά καινοτόµων προϊόντων 
εξειδικευµένης θρέψης. Τα προϊό-
ντα αυτά µέσω µιας καινοτοµικής 
προσέγγισης, αυτή των «Προγραµ-
µάτων EXPERT» έφτασαν στα χέρια 
πρωτοπόρων παραγωγών και µε-
τέφεραν εξειδικευµένη γνώση σε 
πρωτοπόρους γεωτεχνικούς επιστή-
µονες, καταφέρνοντας παράλληλα 
να δηµιουργήσουν προϊόντα (π.χ. 
πιστοποιηµένος σπόρο σιταριού 
ΕΛΠΙΣ και SITOS Club) µε το λογό-
τυπο της εταιρείας πάνω στο σακί.

Η θρέψη των φυτών παίζει σπου-
δαίο ρόλο και στην ποιότητα των τε-
λικών προϊόντων στο ράφι του κα-
ταναλωτή (φρούτα και λαχανικά). Η 
COMPO EXPERT Ελλάς αναγνωρί-
ζοντας αυτή την ανάγκη και κατα-
νοώντας τη σπουδαιότητα του ρό-
λου της θρέψης των φυτών ως έ-
ναν πολύτιµο κρίκο της Αλυσίδας 
του Τροφίµου (Food Chain) προ-
χώρησε στη δηµιουργία καινοτό-
µων προγραµµάτων εξειδικευµέ-
νης θρέψης για την παραγωγή υ-
ψηλής αξίας τελικών νωπών προϊ-
όντων. Έτσι, µέσα στη σειρά «Προ-
γράµµατα EXPERT» δηµιουργήθη-

κε µια νέα οµάδα µε την ονοµασία 
«Special Crops», µε σκοπό να πάει 
την ιδέα ένα βήµα παραπέρα. Με α-
πλά λόγια, να βοηθήσει στη δηµι-
ουργία νέων αγροτικών τροφίµων 
µε υψηλή προστιθέµενη αξία πά-
ντα µε τη σύνδεση όλων των κρί-
κων της Αλυσίδας Τροφίµου από 
τον παραγωγό, τον γεωτεχνικό, τον 
EXPERT, τον έµπορο µέχρι και τον 
τελικό καταναλωτή.

Τα οφέλη µε τα Special Crop
Τα Special Crops παρουσιάζουν 

πολλαπλά οφέλη τόσο για το περι-
βάλλον µε τη λελογισµένη χρήση 
τελευταίας τεχνολογίας λιπασµά-
των COMPO EXPERT, για τον πα-
ραγωγό µε αύξηση της απόδοσης 
και ποιότητας του παραγόµενου 
προϊόντος, για τον χονδρέµπορο 
και το λιανέµπορο µε τη διεύρυν-
ση της γκάµας των ελληνικών φρέ-
σκων προϊόντων όσο και για τον 
τελικό καταναλωτή που µπορεί να 
απολαµβάνει ελληνικά φρέσκα α-
γροτικά προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας.

Το πρώτο βήµα λοιπόν έγινε µε 
τη συνεργασία της COMPO EXPERT 
Ελλάς και της εταιρείας εµπορίας ε-
ξωτικών φρούτων «ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.» 
για την παραγωγή του προϊόντος 
µε την ονοµασία «Καλοκαιρινές 
Φράουλες Καλαβρύτων». 

Πρόκειται για ένα καινοτόµο προ-
ϊόν, λόγω της εποχής παραγωγής 
του (καλοκαίρι) και είναι µια προ-
σπάθεια του παραγωγού Σπήλι-
ου Κόντη µε έδρα την Κέρτεζη Κα-

λαβρύτων στην οποία καλλιεργεί 
υπαίθρια καλοκαιρινή φράουλα. 

Ο παραγωγός ακολουθώντας 
το Πρωτόκολλο Παραγωγής α-
ναφορικά µε την ολοκληρωµένη 
θρέψη της φράουλας που δηµι-
ούργησε το Τεχνικό Τµήµα της 
COMPO EXPERT Ελλας µε το συ-
νεργάτη και γεωπόνο της περιο-
χής ∆ηµήτρη Παπασταύρου, κα-
θώς και µε τη συνεχή επίβλεψη 
των υπευθύνων γεωπόνων της 
εταιρείας κκ. ∆ηµήτρη ∆ρόλια 
και Τάσου Λόντου, παρήγαγε υ-
ψηλής ποιότητας φράουλα από 
τον Ιούλιο µέχρι και τον Οκτώ-
βριο 2020.

Η Φράουλα Καλαβρύτων διατίθε-
ται στα ράφια των µεγαλύτερων α-
λυσίδων σούπερ µάρκετ της χώρας 
µας σε συσκευασία των 250gr µε 
την επωνυµία της εταιρείας «ΠΕΦΑ-
ΝΗΣ ΑΕ» και φέρει ειδική σήµανση 
«Powered by COMPO EXPERT» συ-
νοδευόµενο από το λογότυπο της ε-
ταιρείας προκειµένου να υποδηλώ-
σει την εφαρµογή και παρακολού-
θηση της θρέψης της καλλιέργει-
ας από την κορυφαία εταιρία θρέ-

ψης φυτού COMPO EXPERT Ελλάς.
Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η 

συνεργασία όλων των παραπάνω 
κρίκων της Αλυσίδας Τροφίµου δι-
ασφαλίζεται από µεταξύ των µερών 
ιδιωτικά συµφωνητικά που σκοπό 
έχουν την τήρηση όλων των κανό-
νων προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η µοναδικότητα του προϊόντος κα-
θώς και τα οφέλη που απολαµβά-
νει όποιος συµµετέχει σε αυτή την 
κοινή προσπάθεια.

Στα πλαίσια της συγκεκριµένης 
πρωτοβουλίας, υπάρχει σχεδιασµός 
για επέκταση της γκάµας των και-
νοτόµων τροφίµων ελληνικής πα-
ραγωγής υψηλής αξίας και υπάρ-
χει ανοιχτή πρόσκληση για όποιον 
ενδιαφερόµενο, µέρος της Αλυσί-
δα Τροφίµου, επιθυµεί να συµµε-
τέχει επικοινωνώντας µε τα κεντρι-
κά γραφεία της COMPO EXPERT Ελ-
λάς στην Αθήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 
εξειδικευµένο website του οµίλου 
www.compoexperthellasnet.com

*CROP MANAGER FRUIT GREECE 
ΤΗΣ COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ

Ο Κωνσταντίνος Ωραιόπουλος γενικός διευθυντής της COMPO EXPERT Ελλάς (αριστερά), 
µαζί µε τον Αλέξανδρο Πεφάνη της εταιρείας εµπορίας εξωτικών φρούτων «ΠΕΦΑΝΗΣ Α.Ε.».

∆ηµήτρης ∆ρόλιας Crop Manager Fruit Greece της COMPO EXPERT Ελλάς Ο παραγωγός Σπήλιος Κόντης (δεξιά) συνεργάστηκε άριστα µε τον υπεύθυνο γεωπόνο Τάσο Λόντο.

COMPO EXPERT Ελλάς

Το καινοτόμο 
project Φράουλας 
είναι μόνο η αρχή 

Στα σούπερ µάρκετ
Η Φράουλα Καλαβρύτων 

διατίθεται µε την επωνυµία 
«ΠΕΦΑΝΗΣ ΑΕ» και την 

ειδική σήµανση «Powered 
by COMPO EXPERT»
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