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Ο
ι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες που επι-
κρατούν στην χώρα μας την καθιστούν μία
από τις πιο πλούσιες και κατάλληλες για την
παραγωγή κηπευτικών. Η μεγάλη ηλιοφά-
νεια σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθή-
κες υγρασίας και θερμοκρασίας, δημιουργούν

στα φυτά,  ένα περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη
τους και την παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων. Για
αυτό, τόσο τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των παρα-
γόμενων καρπών όσο και οι αποδόσεις είναι στα υψηλότε-
ρα επίπεδα του κόσμου, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη ότι
η ανάπτυξή τους γίνεται πάντα κάτω από φυσιολογικές συν-
θήκες.

Η Ελλάδα σήμερα εξάγει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα
κηπευτικών στις χώρες της Ευρώπης κατά τους χειμερινούς
και ανοιξιάτικους μήνες ενώ όπως διαπιστώνουμε πολλοί
με έκπληξη, εισάγει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεγά-
λες ποσότητες κηπευτικών και ιδιαίτερα τομάτες από χώ-
ρες της βόρειας κεντρικής Ευρώπης,  όπως Βέλγιο και Ολλαν-
δία. Η ενέργεια που δαπανάται στις παραπάνω χώρες για
την παραγωγή των κηπευτικών δημιουργεί αβίαστα ερω-
τηματικά για τους σκεπτόμενους περιβαλλοντικά, οι δε τι-
μές τους, γίνονται ανταγωνιστικές με περιορισμούς στην
κοστολόγηση των καυσίμων. 

Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι εισάγουμε κηπευτικά την
εποχή που έχουμε τις ιδανικότερες συνθήκες και το ελά-

χιστο κόστος παραγωγής, ενώ εξάγουμε κάτω από δυσμε-
νείς καιρικές συνθήκες για την καλλιέργεια αυτών των φυ-
τών.

Πολλές αξιόλογες εταιρείες πολλαπλασιαστικού υλι-
κού με κατάρτιση, βασική έρευνα και παραγωγή προσπα-
θούν, με την ανάπτυξη νέων υβριδίων, να καλύψουν τα κε-
νά πού παρουσιάζονται στα κηπευτικά και να βοηθήσουν
έτσι ώστε η παραγωγή τους στην χώρα μας να είναι σε ε-
πάρκεια όλο τον χρόνο. 

Καινούργια υβρίδια σπόρων ντομάτας δίνουν τη δυ-
νατότητα στους παραγωγούς να καλλιεργούν κάτω από α-
ντίξοες συνθήκες καιρού και ασθενειών. Ιώσεις όπως
(TYLCV, TSWV) εκμηδενίζουν την παραγωγή των φυτών αλ-
λά και υποβαθμίζουν την ποιότητα των καρπών τους. Σή-
μερα πολλά προϊόντα εμφανίζουν ανοχές. 

Πολλά καινούργια και διαφορετικά είδη ντομάτας ει-
σχωρούν σιγά-σιγά στις καταναλωτικές συνθήκες του Έλλη-
να. Οι κερασοτομάτες - μικρές ντομάτες σε μέγεθος κερα-
σιού - χρόνο με τον χρόνο μπαίνουν όλο και περισσότερο
στην κατανάλωση. Απιοειδείς ντομάτες με υψηλή περιε-
κτικότητα σε σάκχαρα και γλυκιά γεύση καθώς και τομάτες
σε τσαπί με άριστη εμφάνιση και γεύση καρπών έχουν κά-
νει πλέον την εμφάνισή τους και στην ελληνική αγορά. 

Νέες πρωτοποριακές γενιές υβριδίων ντομάτας βιομη-
χανικής και νωπής κατανάλωσης, παράγουν καρπούς πλού-
σιους σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως το λυκοπένιο. Το λυ-

κοπένιο έχει βρεθεί ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καρ-
κινοστατική ουσία, που μειώνει την πιθανότητα εκδήλω-
σης κάποιων μορφών καρκίνου, καθώς και  βοηθάει στην
καταπολέμηση εκφυλιστικών παθήσεων όπως οι καρδια-
κές. Νέα προϊόντα όπως άσπερμα mini καρπούζια πλού-
σια σε αντιοξειδωτικές ουσίες και σάκχαρα, με άριστη γεύ-
ση και «μακρά διάρκεια ζωής» καρπών, καθώς επίσης και
πεπόνια είναι δυνατόν να παράγονται εύκολα στη χώρα μας. 

Επομένως τα παραπάνω προϊόντα βοηθούν στις και-
νούργιες καταναλωτικές συνθήκες και προσιδιάζουν ιδι-
αίτερα για εξαγωγές αλλά και εσωτερική κατανάλωση.

Ακόμη, οι εταιρείες αυτές διαθέτουν και πολλά άλλα
είδη κηπευτικών με διάφορες ιδιότητες και πλεονεκτήμα-
τα τέτοια ώστε να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις της ελλη-
νικής και ξένης αγοράς ώστε να πετύχουμε να περιορίσουμε
τις εισαγωγές και να κάνουμε την χώρα μας όχι μόνο αυ-
τάρκη αλλά και ισχυρότερο εξαγωγικό πόλο στην Ε.Ε. και
πέρα από αυτή.

Οι επιστημονικές και τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν.
Αυτό που χρειάζεται είναι θέληση και βοήθεια από τους κρα-
τικούς φορείς ώστε οι ιδέες να προωθούνται και να γίνο-
νται επιτέλους πράξη.

Πέτρος Καρκατσέλης

Τεχνικός Υπεύθυνος Πολ/στικού Υλικού

Alfa-Hazera

N έ α  υ β ρίδ ια  σπό ρω ν, η λ ύ ση 
γ ια  ποιοτικά  προϊ ό ντα  ό λ ο το χρό νο

Ή ρθαν για να µ εί νουν... 
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Για ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ή
αγρότες για επέκταση υπάρχουσας θερμο-
κηπιακής υποδομής ή δημιουργία νέων
θερμοκηπίων οι πηγές επιδοτήσεων είναι:

Αναπτυξιακός νόμος 3299Λ2004 και
Κ.Υ.Α. αρ. 24935, Φ ΕΚ 989 Β’Λ200. Ενι-
σχύονται επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονι-
σμού ή επέκταση υφιστάμενης μονάδας,
μέχρι 20% γεωργικής επιχείρησης θερμο-
κηπιακού τύπου για παραγωγή κηπευτικών,
ανθοκομικών, πολλαπλασιαστικού υλικού,
κλπ. Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις θερμο-
κηπιακού τύπου ενισχύονται επενδυτικά
σχέδια που αφορούν την καλλιέργεια με τη
μέθοδο της υδροπονικής ή αεροπονικής.

Το ύψος των επιδοτήσεων κυμαίνεται α-
πό 40% έως 60% και εξαρτάται από διάφο-
ρα στοιχεία, όπως αν η περιοχή είναι πα-
ραμεθόριος, ή ορεινή, κλπ. Οι παραμεθό-
ριες περιοχές ευνοούνται από μεγαλύτερα

ποσοστά επιδοτήσεων. Αρμόδια υπηρεσία,
η ΔΛνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Εθν. Οικονιμίας και Οικονομικών.

Π ροσοχή  
Επειδή η παραπάνω Κ.Υ.Α. είναι ουσια-

στικά φραγμός για την ανάπτυξη των θερ-
μοκηπιακών καλλιεργειών, η Διεύθυνση
δενδροκηπευτικής του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης έχει εισηγηθεί συγκεκριμέ-
νο σχέδιο τροποποίησης της παραπάνω
Κ.Υ.Α. ώστε :

α) Να μπορούν να ενισχύονται και νέες
μονάδες θερμοκηπιακών καλλιεργειών (τώ-
ρα ενισχύεται η επέκταση μέχρι 20%).

β) Να μπορούν να ενισχύονται και θερ-
μοκηπιακές καλλιέργειες με υπόστρωμα έ-
δαφος από χώμα και άλλα υποστρώματα (μ’ε-
χρι σήμερα ενισχύεται μόνο η υδροπονία και
η αεροπονία).

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το 3ο Κ.Π.Σ.
έκλεισε και 4ο Κ.Π.Σ.  εξαγγέλεται, σύμφωνα
με σχετικές πληροφορίες, τέλος φθινοπώ-
ρου 2007.  Οι επιδοτήσεις σε παραγωγούς
για θερμοκήπια δίνονται αφού υποβληθούν
και εγκριθούν σχέδια βελτίωσης. 

Οι ενισχύσεις κυμαίνονται από 40% έ-
ως 60% ανάλογα της περιοχής όπου θα γί-
νει η θερμοκηπιακή επένδυση,  δηλαδή άν
είναι πεδινή ή ορεινή και ανάλογα με τον α-
γρότη επιχειρηματία, δηλαδή αν είναι νέος

αγρότης ή όχι. Οι ορεινές περιοχές και οι νέ-
οι αγρότες απολαμβάνουν βασικά τις μεγα-
λύτερες επιδοτήσεις.

Εκτός των ατομικών περιπτώσεων, μπο-
ρούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα ενισχύ-
σεων και ομάδες παραγωγών, αρκεί η ομά-
δα να είναι αναγνωρισμένη και να υπάρχει
αναγνωρισμένη συλλογική διαχείρηση, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ε νεργ εια κά  προγ ρά μμα τα  
Ενισχύσεις της τάξης του 35% μπορούν

να επωφεληθούν επιχειρήσεις που παράγουν
ηλεκτρικό ρεύμα με χρήση φυσικού αερί-
ου. Το θερμικό φορτίο, που μένει αχρησι-
μοποίητο μπορεί να θερμάνει θερμοκηπια-
κές καλλιέργειες, ενώ το παραγόμενο διο-
ξείδιο του άνθρακα μπορεί να οδηγηθεί στο
θερμοκήπιο για βελτίωση της θρέψης των
φυτών.

Π ηγ έ ς  χρημα τοδ ό τησης  επενδ ύ σεω ν
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Ο κ. Σ ά κης  Μ πα λ α τσό ς διευθύ-
νει την εταιρεία «Ελληνικά Θερ-
μοκήπια Α.Ε.» στα Ν. Μουδανιά
Χαλκιδικής, που διαχειρίζεται 45
στρέμματα θερμοκηπίου με υ-
δροπονία όπου καλλιεργούνται μα-
ρούλια, ντομάτα, αγγούρια, κλπ.
Ω ς υπόστρωμα χρησιμοποιεί πε-
τροβάμβακα, όμως είναι της γνώ-
μης ότι και ο περλίτης και η ελα-
φρόπετρα είναι καλά. Κάθε υλι-
κό έχει τις ιδιαιτερότητές του. Εί-
ναι πολύ ευχαριστημένος από την
ποιότητα της παραγωγής και τις τι-
μές που απολαμβάνει. Ιδιαίτερα για
το μαρούλι είναι της γνώμης ότι
λόγω ποιότητας έχει μεγάλες δυ-
νατότητες εξαγωγών που όμως
δεν αξιοποιούνται ακόμη. Υπόψη
ότι το ελληνικό μαρούλι είναι α-
νώτερης ποιότητας από εκείνα
των βόρειων χωρών λόγω υψη-
λής ηλιοφάνειας.

Ο κ. μα σ. Α ποστό λ ου εφαρμόζει
από το 2004, σε τρία στρέμματα
θερμοκήπιο, υδροπονική καλ-
λιέργεια ντομάτας στην περιοχή της
Λαμίας. Καθώς μπαίνει στην έννατη
καλλιέργεια από την εποχή που άρ-
χισε υδροπονία δηλώνει πολύ ευ-
χαριστημένος από τα αποτελέ-
σματα. Ερωτηθείς γιατί οι άλλοι
καλλιεργητές θερμοκηπίων στην
περιφέρειά του επιμένουν στην
καλλιέργεια σε φυσικό έδαφος
μας είπε ότι βασικά λείπει η σω-
στή ενημέρωση. Οι αγρότες βλέ-
πουν την υδροπονική καλλιέρ-
γεια «βουνό» και φοβούνται ότι δεν
θα τα καταφέρουν με τις νέες τε-
χνολογίες.

Ο κ. Η λ ία ς  Π ου τσελ ά ς καλ-
λιεργεί από 8ετίας στο Λεωνίδιο
10 στρέμματα θερμοκήπιο τομά-
τα και αγγούρι με υδροπονία. Δια-
θέτει την παραγωγή του στην
κεντρική αγορά Αθηνών στου
Ρ έντη με καλές τιμές επειδή τα
προϊόντα του είναι πολύ καλής
ποιότητας.

«Ό,τι προϊόν επιδοτείται, ση-
μαίνει ότι έχει κάποιο πρόβλη-
μα,» τονίζει ο κ. Α λ έ ξ α νδ ρος
Ε λ ευ θεριά δ ης από τον Μυλο-
πόταμο Δράμας και συμπληρώ-
νει: «Πρέπει να κατευθυνθείς σε
προϊόν που δεν επιδοτείται, διό-
τι προφανώς είναι υγιές. Πρό-
κειται όμως για πολυσύνθετα
προϊόντα, όπως τα κηπευτικά. Βέ-
βαια, ένας καλλιεργητής με δέ-
κα στρέμματα δεν μπορεί να α-
νταγωνιστεί τα νέα θερμοκήπια-
κολοσσούς που έχουν δημιουρ-
γηθεί και πραγματοποιούν εξα-
γωγές. Όταν έχεις έναν τέτοιο α-
νταγωνιστή ασχολείσαι μόνο με
την περιοχή σου».
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Ο ι επιχειρημα τίες  α γ ρό τες  α πα ντού ν

Ρ ω τήθηκαν αρκετοί  καλ λ ιεργητέ ς π ου
εφ αρµ όζ ουν θερµ οκηπ ιακή υδροπ ονική
καλ λ ιέ ργεια στα κηπ ευτικά

Κατά γενικό κανόνα, όσοι ασχολούνται με τις υδροπονικές θερμο-
κηπιακές καλλιέργειες έχουν την αίσθηση ότι υπηρετούν την πλέ-
ον σύγχρονη τεχνολογία του τομέα της γεωργικής παραγωγής.

Οι καλλιεργητές αυτοί αγαπούν το αντικείμενο της αγροτικής παραγω-
γής και ψάχνουν για τη νεωτερικότητα που θα τους δώσει προβάδισμα
στην αγορά. Συνεργάζονται με εταιρείες επιστημονικής και τεχνικής στή-
ριξης και εφαρμόζουν πιστοποιημένη ολοκληρωμένη διαχείριση στην
παραγωγή των προϊόντων τους. 
Στις περισσότερες όμως περιοχές της χώρας οι υδροπονικές καλλιέρ-
γειες αποτελούν νησίδες σύγχρονης τεχνολογίας και δύσκολα βρίσκουν
μιμητές.Η εταιρεία Grodan είναι μια από τις εταιρείες επιστημονικής στή-
ριξης των αγροτών θερμοκηπιακών καλλιεργειών κηπευτικών. Προσφέρει

ολοκληρωμένες επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες. Όπως συνταγές
λίπανσης ανά καλλιέργεια και στάδιο ανάπτυξης του φυτού, οδηγίες
άρδευσης, τεχνικά σεμινάρια, ανοικτή γραμμή επικοινωνίας και υπο-
στήριξης, επισκέψεις κλπ. 

Ο υπεύθυνος της εταιρείας αυτής, κ. Ευ. Δρίμτζιας είναι της άποψης
ότι οι βασικές προϋ ποθέσεις για να εφαρμόσει ένας αγρότης υδροπο-
νικό σύστημα στις καλλιέργειές του είναι η θέληση, ο επαγγελματισμός
και η αποφυγή αγκυλώσεων από εμπειρικές διαδικασίες. Το κόστος με-
τατροπής μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας με φυσικό έδαφος σε υ-
δροπονική εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και θα είναι απαραίτη-
το να ενταχθεί σε σχέδιο βελτίωσης του υπουργείου Aγροτικής Aνά-
πτυξης όπου η επιδότηση φθάνει το 40 – 60% της επένδυσης.

Ο κ. Α ντ. Τ α μπά κης , από την Ιεράπετρα Κρήτης όπου κατέχει 15 στρέμ-
ματα και καλλιεργεί υδροπονικά αγγούρι, ντομάτα και πιπεριά. Κατά τη
γνώμη του επειδή το αρδευτικό νερό της Ιεράπετρας έχει υψηλή αγωγιμότητα, η υδροπονία είναι ενδεδειγμέ-
νη καθότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να ρυθμισθεί με κατάλληλο υδροπονικό χειρισμό. Οι απορροές από το
αρδευτικό σύστημα χρησιμοποιούνται για άρδευση – λίπανση εσπεριδοειδών. Παράγει πολύ καλής ποιότη-
τας προϊόντα που «πιάνουν» καλές τιμές.

Ο κ. Κ ελ α ϊ δ ή ς καλλιεργεί 11 στρέμματα έγχρωμες πιπεριές στο Ρ έθυμνο με υδροπονία. Ω ς υπόστρωμα χρη-
σιμοποιεί πετροβάμβακα και απολυμαίνει τη δεξαμενή νερού με όζον. Εφαρμόζει ολοκληρωμένη καταπολέ-
ληση και η ιδέα να ασχοληθεί με τις νέες τεχνολογίες ήρθε από επισκέψεις του στο Μ.Α.Ι.Χ.

Ο κ. Π α ν. Κ α λ ό ς διευθύνει τα «Θερμοκήπια Δρυ-
μού» με 45 στρέμματα στη Βόνιτσα. Καλλιεργεί
το τοματίνι cherry που το προωθεί σε σούπερ μάρ-
κετ. Έχει δικό της γεωπόνο που επιβλέπει τεχνι-
κά την υδροπονική καλλιέργεια, συνεργάζεται ό-
μως και με την εταιρεία επιστημονικής στήριξης
Grodan. Ο κ. Καλός πιστεύει ότι η καλλιέργεια κη-
πευτικών στα θερμοκήπια είναι αποτελεσματική
μόνο με υδροπονία.

Στις λαϊκές αγορές και την κεντρική λαχαναγορά διαθέτουν τις ντο-
μάτες τους οι κ.κ. Ι ω ά ννης  κα ι μα σίλ ης  ∆ ά φ νης , πατέρας και γιος
από τις Κεχριές Κορινθίας. Ο πατέρας λέει χαρακτηριστικά: «Κατα-
φέρνουμε πολύ καλύτερη ποιότητα σε σχέση με τις άλλες ντομάτες,
πράγμα που σημαίνει τιμές περίπου 2-2,50 ευρώΛκιλό στις λαϊκές
και στην λαχαναγορά 1,70 ευρώΛκιλό. Πάντα έχουμε μεγάλη διαφορά».

Οι κκ. Θ . Κ α λ α τζ ά κης  κα ι Ε μ. Μ α ρινά κης καλλιεργούν 10 στρέμματα
θερμοκήπιο με υδροπονία ντομάτα, αγγούρι και μικρό αγγουράκι. Ο κ.
Μαρινάκης μας είπε ότι ένα αγρότης για να ασχοληθεί με υδροπονικές
καλλιέργειες πρέπει να είναι νέος, δραστήριος και με επιχειρηματικό
πνεύμα.

Ο κ. ∆ ημ. Λ α μπα δ ά ριος , τέλος,
από το Ά ργος καλλιεργεί με υ-
δροπονική καλλιέργεια 5 στρέμ-
ματα ντομάτα σε θερμοκήπιο. Αντι-
μετωπίζει τις εντομολογικές προ-
σβολές με χρήση ωφέλιμων ε-
ντόμων. Διαθέτει την παραγωγή
του στην εσωτερική αγορά με κα-
λές τιμές λόγω ποιότητας.

Στη δυσπιστία των σούπερ-μάρκετ και κατ’ επέκταση των κα-
ταναλωτών απέναντι στους καλλιεργητές αναφέρεται με πι-
κρία ο κ. Ά γ γ ελ ος  Κ οροβ ίλ α ς από τα Φ ιλιατρά: "Εάν μπο-
ρούσα, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ποτέ δε θα χρησι-
μοποιούσα φυτοφάρμακα. Τα χρησιμοποιώ μόνο όταν εί-
ναι εντελώς απαραίτητο και μόνο για να σώσω την παρα-
γωγή, χωρίς καμία πρόθεση να την αυξήσω ή να δημιουρ-
γήσω πρόβλημα υγείας είτε σε μένα προσωπικά και στην
οικογένειά μου, είτε στους καταναλωτές".

Έξω από τα Μέγαρα
βρίσκονται τα δύο θερ-
μοκήπια του ζεύγους
Πιλιλή, οι οποίοι φι-
λοδοξούν να μετατρέ-
ψουν το επώνυμό τους
σε συνώνυμο της πι-
στοποιημένης ποιοτι-
κής ντομάτας. Από το
1988 ο κ. ∆ ημή τρης

Π ιλ ιλ ή ς ασχολείται με την θερ-
μοκηπιακή καλλιέργεια της ντο-
μάτας, έχοντας στόχο τις καλύτε-
ρες τιμές. Αυτή τη στιγμή τα δύο
θερμοκήπια εκτείνονται σε 8,5 στρ.
και σύντομα θα ξεκινήσει η δημι-
ουργία ενός νέου υπερσύγχρονου
θερμοκηπίου επιφάνειας 5,5 στρ.

Ο νηματώδης είχε επεκταθεί σε
όλο το έδαφος της καλλιέργει-
ας, μας λέει ο κ. Π α να γ ιώ της
Μ α υ ροειδ ή ς από τις Κεχριές
Κορινθίας και προσθέτει: «Είχα
φοβερό πρόβλημα, έπαιζα με
τα δηλητήρια. Γι’ αυτό κατευ-
θύνθηκα στην υδροπονία, παρ’
όλο που έχει μεγαλύτερο κόστος.
Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο,
το ελέγχεις το φυτό, ενώ το χώ-
μα δεν μπορείς να το δαμάσεις».
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ε τη διευκρίνιση ότι η θερ-
μοκηπιακή καλλιέργεια δεν
ανήκει στον χώρο της γεωρ-
γίας αλλά στον χώρο της βιο-
τεχνίας και ανάλογα με το
μέγεθος στο χώρο της βιο-

μηχανίας, ξεκινά την τοποθέτησή του ο κ.
Χρήστος Κατσάνος, γενικός διευθυντής της
DKG Group Ltd και εξηγεί πως «το θερμοκή-
πιο αποτελεί δραστηριότητα εντάσεως κεφα-
λαίου και εντάσεως εργασίας.  Mε απλά λόγια
χρειάζεται να επενδύσει κανείς αρκετά χρήμα-
τα στην αρχή, να κάνει έξοδα σε κάθε καλ-

λιεργητική περίοδο καθώς και να επενδύσει
στην εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού. Για
το λόγο αυτό οι τζίροι ανά τετραγωνικό είναι
πολλαπλάσιοι από οποιαδήποτε μορφή γε-
ωργικής εκμετάλλευσης. Η περίοδος των μι-
κρών εκμεταλλεύσεων (3-5 στρέμματα) οικο-
γενειακής προσέγγισης έχει περάσει ανεπι-
στρεπτί. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι σκληρός
και η κρίσιμη μάζα έχει μετακινηθεί από τα 5
στα 15 στρέμματα με αυξητικές τάσεις».

Ένα σημαντικό όπλο σ’ αυτό το ανταγωνι-
στικό περιβάλλον, για να πετύχει ο παραγω-
γός καλύτερες αποδόσεις, είναι η υδροπονία.
Σύμφωνα με τον κ.Κατσάνο «Η υδροπονία ση-
ματοδοτεί την αλλαγή της προσέγγισης της καλ-
λιέργειας σε θερμοκήπιο από γεωργική απα-
σχόληση σε επιχειρηματική δραστηριότητα
και μπορεί να εξασφαλίσει στους παραγω-
γούς τα εξής οικονομικά αποτελέσματα:

• Ταχύτατο ξεκίνημα των φυτών (αποφυ-
γή μεταφυτευτικού σοκ) εξαιτίας του πολύ κα-
λού ριζικού συστήματος  που αναπτύσσεται  στο
πολλαπλασιαστικό υλικό.

• Μικρότερη κατανάλωση νερού και λι-
πασμάτων ανά παραγόμενο κιλό.

• Λιγότερα εργατικά.
• Μεγάλη διάρκεια συγκομι-

δής (δυνατότητα για μία καλλιέρ-
γεια ντομάτας ανά έτος, 5-6 μήνες
συγκομιδής για καλλιέργεια αγ-
γουριάς, πιπεριάς, κολοκυθιάς
κλπ.).

• Υψηλή ποιότητα καρπού. 
• Πρωιμότητα.
• Μείωση των φυτοπροστα-

τευτικών προϊόντων που χρησι-
μοποιούνται.

• Ευχάριστο περιβάλλον ερ-
γασίας.

• Τεχνικές συμβουλές υψη-
λού επιπέδου.

• Σύνδεση με τις εξελίξεις στον τομέα των
θερμοκηπίων μέσω του παγκόσμιου δικτύου
πληροφόρησης των προμηθευτών.

• Εύκολη προσαρμογή στη διαδικασία πι-
στοποίησης της εκμετάλλευσης».

Στη συνέχεια, ο κ. Κατσάνος αναφέρεται στα
βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο παρα-
γωγός προκειμένου να αποφασίσει αν θα προ-
χωρήσει σε υδροπονική καλλιέργεια. O πα-
ραγωγός θα πρέπει να αποφασίσει το είδος του
αρδευτικού συστήματος, να βρει το κατάλλη-
λο για τις συνθήκες του μείκτη λιπασμάτων,
να εξετάσει τη γκάμα των διαφόρων προϊόντων
υδροπονίας (κύβοι, slabs), να βρεί τα εργα-
λεία παρακολούθησης της στρατηγικής της υ-
δρολίπανσης. Να μιλήσει τέλος, με του κα-
τάλληλους ανθρώπους για το είδος της τεχνι-
κής υποστήριξης και της εκπαίδευσης και να
συγκρίνει την οικονομική αξία της κάθε πρό-
τασης.

Στο δίλημμα «ανοιχτά ή κλειστά» συστή-
ματα υδροπονίας, ο κ. Κατσάνος απαντά ότι τεί-
νουν να επικρατήσουν τα «ανοιχτά συστήμα-
τα. Η έννοια των κλειστών συστημάτων (ανα-
κύκλωση θρεπτικού διαλύματος) είναι κάτι που
έχει άμεση σχέση με την εξειδικευμένη γνώ-
ση αλλά και τον ανάλογο εξοπλισμό. Το επί-
πεδο των χωρών της Μεσογείου απέχει πάρα
πολύ από αυτό.

Ανοιχτά συστήματα σημαίνει ότι μέρος του
θρεπτικού διαλύματος (έως και 30%) απορ-
ρέει έξω από τα υποστρώματα. Εμείς από την
πλευρά μας έχουμε σχεδιάσει λύσεις οι οποί-
ες εφαρμόζονται ικανοποιητικά (άρδευση υ-
παίθριων καλλιεργειών, οπωρώνων κλπ) και
έτσι «τίποτε δεν πάει χαμένο».

Εξάλλου, στην  Ολλανδία υπήρξε από το
1998 ένα κρατικό πρόγραμμα μεταστροφής
των μονάδων από ανοιχτά σε κλειστά με στό-
χο το 2004 το 80% των θερμοκηπίων να έχουν
επιτύχει αυτή τη στροφή, κάτι που όμως δεν
κατάφερε να ξεπεράσει το 20%.»

Σε αυτό το σημείο θα συμπληρώσει ότι οι
«Έλληνες παραγωγοί δεν υστερούν σε τίποτα

σε σχέση με τους Βορειοευρωπαίους. Υπάρχουν
Έλληνες που εδώ και χρόνια επιτυγχάνουν α-
ποδόσεις εφάμιλλες ή και καλύτερες. Η βασι-
κή διαφορά έγκειται στις κατασκευές των θερ-
μοκηπίων. Στη Βόρεια Ευρώπη τα θερμοκήπια
είναι ψηλά (5-6 μέτρα η οροφή), με υψηλής
τεχνολογίας εξοπλισμό, που επιτρέπουν τη μία
καλλιέργεια το χρόνο αντί 2-3 στην πατρίδα
μας με άμεσο αποτέλεσμα τις μεγάλες αποδό-
σεις (50-70 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο).

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που κάνει τη
διαφορά είναι ότι το εργατικό δυναμικό στις
χώρες αυτές δέχεται εκπαίδευση και είναι πο-
λύ πιο αποτελεσματικό. Τέλος, δεν θα πρέπει
να υποτιμάται το γεγονός ότι οι Ολλανδοί έ-
χουν εμπειρία στα θερμοκήπια που ξεπερνά τα
100 έτη και η κουλτούρα τους είναι πιο κοντά
στο επιχειρείν.»

Όσον αφορά την επιλογή πετροβάμβακα
ή περλίτη και ελαφρόπετρας, ο κ. Κατσάνος λέ-

ει ότι «η υδροπονική τεχνική δεν είναι μόνο
το υπόστρωμα–το υλικό, είναι η τεχνολογία
πίσω από αυτό, η γνώση σε καλλιεργητικά θέ-
ματα, η υποστήριξη, η οργάνωση των παρα-
γωγών κλπ» για να προσθέσει ότι «η θερμο-
κηπιακή επιχείρηση για να επιβιώσει και να α-
ποφέρει  κέρδη θα πρέπει να μειώσει το κό-
στος των εισροών της (φυτοπροστστευτικά
προιόντα, λιπάσματα, νερό, κατανάλωση ε-
νέργειας, εργατικά κλπ) καθώς και να προχω-
ρήσει προς τα μπρος την ολοκλήρωσή της σε
σχήματα που έχουν σχέση με την εμπορία των
προϊόντων της. 

Το τρίπτυχο Παραγωγός με Κερδοφορία,
Ευχαριστημένος Πελάτης (εσωτερικός, ενδιά-
μεσος και τελικός καταναλωτής), Σεβασμός στο
Περιβάλλον, είναι πλέον απαίτηση της επι-
χειρηματικής πραγματικότητας.

Εκεί βασίζεται και η φιλοσοφία των ιδρυ-
τικών μελών του "Δικτύου Επιχειρήσεων Πα-
ραγωγής Πιστοποιημένων Υδροπονικών Θερ-
μοκηπιακών Προϊόντων".»

Κλείνοντας, ο κ. Κατσάνος δίνει τον «πε-
ντάλογο του… θερμοκηπείν» σύμφωνα με

τον οποίο οι παραγωγοί
θα πρέπει:

• Να έρθουν σε ε-
παφή με τους επαγγελ-
ματίες του χώρου.

• Να συζητήσουν  για
την υποδομή και την εκ-
παίδευση.

• Να την εφαρμό-
σουν σε επαγγελματικό
πειραματικό μέγεθος (3-
5 στρέμματα).

• Να ψάξουν για προ-
γράμματα χρηματοδότη-
σης.

• Να εκπαιδεύσουν
το προσωπικό τους.
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DKG
Η DKG Group Ltd (www.dkggroup.com),

είναι μια εταιρία συμβούλων με εξειδίκευση
στο γεωργικό χώρο, ιδρύθηκε το 2001 με
σκοπό να παρέχει λύσεις σε γεωργικές ε-
πιχειρήσεις του Βαλκανικού και Μεσογει-
ακού χώρου. Είναι από τις λίγες εταιρίες
Συμβούλων με μεγάλη εμπειρία στο γε-
ωργικό χώρο που παρέχει λύσεις σε όλη
την αλυσίδα των τροφίμων (food supply
chain) από την παραγωγή  έως το ράφι του
καταναλωτή. Δραστηριοποιείται στο χώρο
του Outsourcing, του Consulting αλλά και
της Εκπαίδευσης.

Στο χώρο της παραγωγής παρέχει
Outsourcing υπηρεσίες στο Grodan Group
(τον μεγαλύτερο πάροχο λύσεων στις υ-
δροπονικές καλλιέργειες) ως Authorized
Technical Body παρέχοντας το after sales
service (τεχνική υποστήριξη, συνταγές,
επισκέψεις, τηλεφωνική γραμμή βοήθει-
ας κλπ) σε πελάτες στην Ελλάδα, την Κύ-
προ, τη Βουλγαρία, τη FYROM, τη  Σερβία
και την Αίγυπτο.

Στο χώρο της πιστοποίησης της γεωρ-
γικής παραγωγής ενεργεί ως Agrisystems
Partner του φορέα Πιστοποιήσεων της
TUV HELLAS, ενώ στο χώρο της εκπαίδευ-
σης έχει ιδρύσει το DKG International
Training Centre που παραδίδει εξειδικευ-
μένα σεμινάρια στελεχών πάνω στην Ολι-
κή Διοίκηση Θερμοκηπίου (Total
Greenhouse Management), Αποτελεσμα-
τικές Πωλήσεις, Συμμετοχή σε Εμπορικές
Εκθέσεις και  έχει δημιουργήσει και πα-
ραδίδει σε συνεργασία με το Εκαιπδευτι-
κό Κέντρο της TUV HELLAS το εξειδικευ-
μένο σεμινάριο «Συστήματα Ολοκληρω-
μένης Διαχείρισης στις Γεωργικές Εκμε-
ταλλεύσεις»

Στο χώρο του «συμβουλεύειν » παρέ-
χει υπηρεσίες στη Διοίκηση και Λειτουρ-
γία Θερμοκηπιακών Εκμεταλλεύσεων (Total
Greenhouse   Management) και την Πα-
ρακολούθηση και υποστήριξης από από-
σταση (Distance Supporting) στη Διαχεί-
ριση και Διοίκηση Γεωργικής  Εκμετάλ-
λευσης μέσω εργαλείων που έχουν ανα-
πτυχθεί από την DKG.

Όλες οι λύσεις έχουν σαν κοινό γνώ-
μονα την αειφορία

(sustainability)
καθώς και την
Εταιρική Κοι-
νωνική Ευ-
θύνη και για
το λόγο αυτό

συνεργάζεται
στενά με την ε-

ταιρεία Global
Reporting Initiative. 

Τέλος είναι συνδεδεμένο μέλος της
GLOBALGAP (τέως EUREPGAP), ιδρυτικό μέ-
λος της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας (NTWG)
του GLOBALGAP και έχει αναλάβει τη με-
τάφραση όλων των κειμένων του Οργανι-
σμού στην ελληνική γλώσσα.

Tο θερμοκηπείν εστί επιχειρείν
Xρήστος Kατσάνος, γενικός διευθυντής της DKG Group Ltd

Στις 2 Mαρτίου, 22 παραγωγοί από ό-
λη τη χώρα ένωσαν τις δυνάμεις τους
σε μία κοινή προσπάθεια ανάδειξης της
υψηλής ποιότητας των κηπευτικών
προϊόντων που παράγουν  εδώ και
15 χρόνια με τη δημιουργία ε-
νός φορέα διαχείρισης φήμης  με
την επωνυμία «Δίκτυο Επιχειρήσεων
Παραγωγής Πιστοποιημένων Υδροπο-
νικών  Θερμοκηπιακών ΠροΪόντων» και
διακριτικό τίτλο "Τhe GreenClub". Τα-
κτικά Μέλη της Εταιρείας μπορούν να
είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα
οποία αποδέχονται τους σκοπούς της

και είναι παραγωγοί κηπευτικών σε
θερμοκήπιο, καλλιεργούν με την υ-
δροπονική τεχνική Grodan, υποστηρί-
ζονται τεχνικά από την εταιρία DKG Group

Ltd, είναι ελεγχόμενοι-πιστοποιη-
μένοι σύμφωνα με αναγνωρι-
σμένα πρωτόκολλα, παράγουν

προϊόντα Εύγευστα, Υψηλής Δια-
τροφικής Αξίας & Ασφάλειας και είναι
γνωστοί και αναγνωρίσιμοι στα σημεία
πώλησης. Τα μέλη διακρίνονται για την
προσήλωσή τους στους κανόνες ε-
παγγελματικής ηθικής και δραστηριο-
ποιούνται στο χώρο επί συνεχή διετία.
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