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Η απομάκρυνση παραδοσιακών εργαλείων 
της φυτοπροστασίας από την διάθεση των 
παραγωγών, σε συνδυασμό με τις προκλή-
σεις που φέρνoυν τα αυξανόμενα ακραία 
καιρικά φαινόμενα στον χώρο της γεωργί-
ας, καθιστούν όλο και πιο αβέβαιο το οικο-
νομικό αποτέλεσμα. Αντιλαμβανόμενες αυ-
τό το νέο σκηνικό οι οικογένειες Μάντζαρη 
και Παραπούλη ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
δημιούργησαν την εταιρεία Αγροδίκτυο. Α-
πό τον σπόρο, την καλή θρέψη και τεχνική 
υποστήριξη των 45 και πλέον παραγωγών 
που τους εμπιστεύονται, έως την συσκευα-
σία-τυποποίηση και διακίνηση στην αγορά, 
οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας αποτελούν σή-
μερα σημείο αναφοράς στο νομό Βοιωτίας 
και συγκεκριμένα στην περιοχή της Θήβας 
για τις καλλιέργειες του κρεμμυδιού, της πα-
τάτας και του καρότου. 

Με τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η 
Αγροδίκτυο καλλιεργεί κρεμμύδι και πατά-

τες σε ευρεία κλίμακα, παρέχει τεχνική κά-
λυψη των συνεργαζόμενων παραγωγών μέ-
σω του καταστήματος γεωργικών εφοδίων 
και επενδύει ολοένα και περισσότερο στην 
διακίνηση των τελικών προϊόντων όχι μόνο 
στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. 

Ακολουθώντας λοιπόν κατά γράμμα την φι-
λοσοφία της εταιρείας, ότι η θέση του γεωτε-
χνικού πρέπει να είναι στον αγρό, ο Παναγιώ-

της Παραπούλης, γεωπόνος και παραγωγός 
και ο ίδιος, περνάει το μεγαλύτερο μέρος της 
ημέρας του στο χωράφι, παρέχοντας επιτό-
πια τεχνική και εξατομικευμένη υποστήριξη 
στους καλλιεργητές του και τεστάροντας ό-
λα τα νέα σκευάσματα και προγράμματα θρέ-
ψης που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της. 
«Δεν συστήνουμε τίποτα στους παραγωγούς 
μας χωρίς να το έχουμε δοκιμάσει πρώτοι ε-

μείς στις δικές μας καλλιέργειες», αναφέρει 
ο ίδιος χαρακτηριστικά. 

Το Fertileader Viti που γλίτωσε  
τις καλλιέργειες από τον παγετό

Προτείνοντας ένα οργανωμένο πρόγραμμα 
θρέψης, η Αγροδίκτυο, με μπροστάρη τον Πα-
ναγιώτη Παραπούλη και την πολύτιμη συμβο-
λή της τοπικής γεωπόνου της Timac Agro | ΛΥ-
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Η θρέψη έβγαλε την άμυνα  
στα τρία φετινά κύματα παγετού   
Ανέκαμψαν τα κτήματα στη Βοιωτία υπό τις οδηγίες Timac Agro | ΛΥΔΑ και Αγροδικτύου 

ΔΑ (Βοιωτίας-Εύβοιας), Μαρία Σαμαρτζή, βοή-
θησαν τις καλλιέργειες κρεμμυδιού και πατάτας 
να ανακάμψουν από τα τρία κύματα παγετού 
που αντιμετώπισαν την φετινή περίοδο. Κλει-
δί είναι η καλή εγκατάσταση των φυτών στο 
χωράφι, με ικανοποιητική ανάπτυξη του ριζι-
κού τους συστήματος, τονίζουν και οι δύο και 
συνιστούν δυναμικό ξεκίνημα με εφαρμογή 
του βιοδιεγέρτη Fertiactyl GZ, με τεχνολογία 
Fertiactyl Complex συμπληρωμένο με άζωτο 
σε ουρική και κάλιο σε βιοδιαθέσιμη μορφή. 
Οι παραγωγοί της περιοχής, συμπεριλαμβανο-
μένου της Αγροδίκτυο, που δοκίμασαν το προ-
ϊόν έστω και για μια χρονιά, έγιναν πιστοί υπο-
στηρικτές του, εφαρμόζοντάς το μέσω του συ-
στήματος άρδευσης μετά τη φύτευση. 

Το δεύτερο σκεύασμα, που χαίρει μεγάλης α-
ποδοχής μεταξύ των παραγωγών, είναι το λίπα-
σμα-βιοδιεγέρτης Fertileader Viti που συμβάλ-
λει στην αύξηση του ειδικού βάρος των καρπών 
και στην διατήρησή του κατά τους μετασυλλε-
κτικούς χειρισμούς και την αποθήκευσή τους. 
Επιπροσθέτως, χάρη στην ενίσχυση της αντο-
χής σε χαμηλές θερμοκρασίες που προσφέρει, 
έπαιξε σημαντικό ρόλο φέτος στην ταχεία ανά-
καμψη και προστασία των καλλιεργειών από 
τους παγετούς. «Είναι από τα προϊόντα θρέψης 
που θυμούνται και ζητούν σταθερά οι καλλιερ-
γητές και αυτό λέει πολλά για την αποτελεσμα-
τικότητά του», αναφέρει ο Νίκος Παραπούλης. 

Σύμφωνα με την γεωπόνο Μαρία Σαμαρτζή, 
η επιτυχία του Viti «κρύβεται» στην δράση του 
ως βελτιωτικό της απορρόφηση των θρεπτικών 
στοιχείων από το φυτό, καθώς επίσης και της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας μέσω της πα-
ράτασης της διάρκειας ζωής των χλωροπλαστών. 

Το πρόγραμμα ειδικής θρέψης, ολοκληρώ-
νεται με διαφυλλική εφαρμογή του Fertileader 
Rame που έρχεται να συμβάλει στην κάλυψη 
των αναγκών της καλλιέργειας σε χαλκό, ενώ 
η τεχνολογία Seactiv που διαθέτει εξασφαλί-
ζει μεγάλη προσκολλητικότητα στα φύλλα και 
διασυστηματικότητα, ενώ είναι κατάλληλο και 
για τη βιολογική γεωργία. Στην πράξη τα οφέ-
λη του Rame είναι διπλά, καθώς δρα και ως 
φυτοπροστατευτικό, ενεργοποιώντας τις άμυ-
νες του φυτού.   

«Και τα τρία ειδικά σκευάσματα θρέψης της 
Timac Agro | ΛΥΔΑ εδραιώνουν τη θέση τους 
μεταξύ των παραγωγών, που βλέπουν άμε-
σα αποτελέσματα και στην ποιότητα αλλά και 
στην απόδοση των καλλιεργειών τους, κερδί-
ζοντας δίκαια την εμπιστοσύνη μας», αναφέ-
ρει ο κ. Παραπούλης.

Άνοιγμα στον πατατόσπορο και νέο 
brand name για την Αγροδίκτυο
Πέρα από την στροφή σε προϊόντα ειδικής θρέψης, 
η Αγροδύκτιο αξιοποιεί τους δείκτες NDVI και με-
τεωρολογικά δεδομένα ώστε να αυξηθεί η αποτε-
λεσματικότητα και ακρίβεια των επεμβάσεων, ε-
νώ παράλληλα οι τρεις ιδρυτές της εταιρείας έχο-
ντας όπως είπαν οι ίδιοι χαρακτηριστικά την «βιω-
σιμότητα στο DNA τους» υιοθετούν ακόμα και σύ-
στημα για την διαχείριση των αποβλήτων από τα 
ψεκαστικά μηχανήματα ώστε να μην καταλήγουν 
στο περιβάλλον. 

Επέκταση δικτύου εξαγωγών  
σε Βρετανία και Νοτιοανατολική Ασία

Με 15.000 τόνους κρεμμυδιών και 10.000 τό-
νους πατάτας, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους 
μεγάλους «παίκτες» του χώρου στις συγκεκριμέ-
νες καλλιέργειες, ενώ διατηρεί την ίδια στιγμή άρι-
στες εμπορικές σχέσεις με τις μεγαλύτερες αλυσί-
δες τροφίμων στην Ελλάδα Η διακίνηση των προ-
ϊόντων όμως δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια 
της χώρας και προκαλώντας έκπληξη ακόμα και 
στους εκτελωνιστές η Αγροδίκτυο επέκτεινε με επι-
τυχία το σταθερό πελατολόγιό του από την Κεντρι-
κή και Ανατολική Ευρώπη έως τη Βρετανία, τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα και την Μαλαισία το 2020. 

Με πίστη στα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των ελληνικών προϊόντων, οι τρεις ιδρυτές της ε-
ταιρείας, στοχεύουν παράλληλα μέσα από τις δρά-
σεις τους και τα μελλοντικά τους σχέδια στην ανά-
δειξή τους στο εξωτερικό αλλά και στην προστα-
σία τους στην εγχώρια αγορά, συμβουλεύοντας 
τους παραγωγούς να πουλάνε με σύστημα, οργά-
νωση και τυποποίηση, ώστε να κρατάνε σε καλά 
επίπεδα την τιμή και να καρπώνονται τον μόχθο 
της δουλειάς τους. 

Με οδηγό αυτό, η εταιρεία ετοιμάζεται να ξανα-
συστηθεί στην αγορά, λανσάροντας ένα καινού-
ριο brand name μέσα στο καλοκαίρι. Με την επω-
νυμία «FreshBox» και υποστηριζόμενο από τις 4 

γραμμές συσκευασίας και τα 4,5 χιλιάδες τετρα-
γωνικά ψυκτικών θαλάμων που διαθέτει, η Αγρο-
δίκτυο σχεδιάζει να μπει δυναμικά και στο χώρο 
των επεξεργασμένων προϊόντων κρεμμυδιού, α-
πό κύβους μέχρι σκόνη. 

«Ημέρα αγρού» για πρώτη γνωριμία 
με νέες ποικιλίες πατάτας

Θέλοντας να κλείσει τον κύκλο των ενεργειών 
της, από τον σπόρο στην αγορά, η εταιρεία, με υ-
πεύθυνο τον Νίκο Παραπούλη έκανε το πρώτο της 
βήμα και στην διάθεση πατατόσπορου, αντιπρο-
σωπεύοντας το δανέζικο οίκο Danespo. «Ως καλ-
λιεργητές πατάτας αλλά και ως γεωπόνοι γνωρί-
ζουμε τη σημασία του ποιοτικού πατατόσπορου. 
Μέσω αυτής της σημαντικής συνεργασίας, παρα-
γωγοί από όλη την Ελλάδα μπορούν να προμη-
θευτούν εκτός από την παραδοσιακή και ευρέος 
χρησιμοποιούμενη ποικιλία Spunta, και τις ποιο-
τικές και καινοτόμες Cimega, Argana, Elinor μετα-
ξύ άλλων», μας λέει με υπερηφάνεια ο Νίκος Πα-
ραπούλης. Και σε αυτή την περίπτωση η Αγροδί-
κτυο αποφάσισε να το πάει ένα βήμα παρά πέρα 
και να μην κινηθεί ως απλό εμπορικό κατάστημα. 

Για αυτό το λόγω, ακολουθώντας τα βήματα με-
γάλων σποροπαραγωγικών εταιρειών, έσπειρε 
σε 30 στρέμματά δοκιμαστικού αγρού, τις 14 νέες 
ποικιλίες που ένταξε πρόσφατα στο χαρτοφυλά-
κιό της ώστε να καταγράψει τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά της κάθε μιας, να δοκιμάσει την συμπερι-
φορά τους στην εφαρμογή ειδικών πρoγραμμά-
των θρέψης, όπως αυτό της Timac Agro | ΛΥΔΑ, 
και να δώσει στα μέσα Ιουλίου την ευκαιρία σε ό-
λους τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς να τις 
γνωρίσουν από κοντά στο FieldDay που διοργα-
νώνει. «Έχουμε στόχο τα επόμενα χρόνια να ε-
πενδύσουμε ακόμα περισσότερο στο κομμάτι του 
σπόρου και μετά την πατάτα, να επεκταθούμε και 
στο κρεμμύδι», τονίζουν τα αδέλφια Παραπούλη.
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Fertileader 
Rame 

Με τεχνολογία 
χαλκού για φυτο-

προστασία

Fertileader Viti 
Αύξηση ειδικού 

βάρους καρπού και 
ανθεκτικότητας 
των φυτών σε 
καταπονήσεις

Fertiactyl GZ
Για επιτυχημένη 
εγκατάσταση της 

καλλιέργειας

Η θέση του γεωτεχνικού και του γεωπόνου 
πρέπει να είναι στον αγρό, λένε η τεχνικός 
σύμβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥΔΑ 
(Βοιωτίας-Εύβοιας), Μαρία Σαμαρτζή και ο 
Παραπούλης Παναγιώτης της Αγροδίκτυο.
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