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EDITORIAL

ΧΤΙΖΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ      
Οι εξελίξεις στον κλάδο των οπωρολαχανικών τα τελευταία 
χρόνια θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν κοσµογονικές. Το 
γενικό εµπόριο ανώνυµων νωπών προϊόντων δίνει τη θέση 
του στα τυποποιηµένα, µε καινοτόµους τρόπους, επώνυµα 
φρούτα και λαχανικά. Νέες ποικιλίες και βελτιωµένες εκ-
δοχές αυτών, συνδέουν το όνοµά τους µε συγκεκριµένους 
εµπορικούς οίκους και διαµορφώνουν νέες καταναλωτικές 
τάσεις, που επιδρούν καθοριστικά στις συνθήκες αγοράς. 
Η παραγωγή κηπευτικών µεταφέρεται όλο και περισσότερο 
σε ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων, 
εντός των οποίων γίνεται συχνά και η συσκευασία, κάτι που 
εξασφαλίζει χρόνο ζωής και καλύτερη ποιότητα, διευκολύ-
νοντας τη συναλλακτική σχέση µε τη λιανική. Σηµειωτέον 
ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί θεαµατικά ο όγκος των 
προϊόντων που φθάνουν στην κατανάλωση από τα τµήµατα 
µαναβικής των σούπερ µάρκετ, κάτι που υπαγορεύει συχνά 
και τις µεθόδους παραγωγής και διαχείρισής τους.
Η τεχνολογική πρόοδος από τη µια και οι νέες καταναλω-
τικές τάσεις από την άλλη, φέρουν τον κλάδο των φρουτο-
λαχανικών στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγροτικής 
παραγωγής, υπαγορεύοντας την ανάγκη για νέες επενδύ-
σεις και ευθυγράµµιση των παραγωγών στα νέα δεδοµένα. 
Τα επόµενα χρόνια θα είναι καθοριστικά για τη δυνατότητα 
της χώρας µας να διεκδικήσει µε αξιώσεις µια ισχυρή θέ-

ση µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών στον κλάδο. Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ταµείο Ανασυγκρότησης και Αναπτυ-
ξιακός Νόµος αναµένεται να σηκώσουν το κύριο βάρος των 
χρηµατοδοτήσεων στον τοµέα και ήδη βρίσκονται στην τελική 
ευθεία µια σειρά από ενδιαφέροντα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γενναίο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που εστιάζει στις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες, βασίζεται σε πόρους του Ταµείου Ανά-
καµψης και σχεδιάζεται να απορροφήσει µε τη µορφή επι-
δοτήσεων το επόµενο διάστηµα περί τα 220 εκατ. ευρώ. Με 
βάση τον µέχρι τώρα προγραµµατισµό, την υλοποίηση θα 
αναλάβουν συλλογικά σχήµατα αγροτών (οµάδες, νοµικές 
οντότητες συλλογικών οργανώσεων και συνεταιρισµοί), ενώ 
για πρώτη φορά θα έχουν θέση στη δράση και σχήµατα συµ-
βολαιακής που εδράζονται σε συγκεκριµένο θεσµικό πλαί-
σιο (ρεπορτάζ σελ. 6). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το υπό δι-
αµόρφωση χρηµατοδοτικό πλαίσιο στον τοµέα της µεταποίη-
σης, µε το αντίστοιχο ποσό να υπολογίζεται περί τα σε 180 ε-
κατ. και να κατανέµεται ισόποσα µεταξύ συλλογικών σχηµά-
των και ιδιωτικού τοµέα. Ενστάσεις εγείρει ο αποκλεισµός 
των θερµοκηπιακών µονάδων, ειδικά από τη στιγµή που φι-
λοξενούν και τη συσκευασία των παραγόµενων προϊόντων.  

   Γιάννης Πανάγος Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
 ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ

 ΕΡΓΑΛΕΙΑ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
06 Με 180 εκατ. ευρώ ανοίγει την 
άνοιξη το πρόγραµµα Μεταποίησης 
του Ταµείου Ανάκαµψης

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
08   Με κόστος 217 εκατ. ευρώ 

την άνοιξη η Αναδιάρθρωση 
Καλλιεργειών µε πόρους από 
το Ταµείο Ανάκαµψης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
10  Γαλλία και Ισπανία νοµοθετούν 

για τον περιορισµό της χρήσης 
πλαστικού στις συσκευασίες 
φρούτων και λαχανικών

AKTIΝΙΔΙΟ
20  Σε πιο απαιτητική πίστα 

ανεβαίνει το εγχώριο ακτινίδιο

ΛΕΜΟΝΙ
30  Ακόµη και στα 40 λεπτά δεν 

κάνει ταµείο το λεµόνι

ΜΗΛΟ
32  Στα ψυγεία κρατάει 

το ελληνικό µήλο η πολωνική 
επέλαση του προϊόντος

ΝΤΟΜΑΤΑ
34  Στόχο το 1,5 ευρώ βάζει 

η αγορά για τη λουξ ντοµάτα 
του θερµοκηπίου

ΚΑΡΟΤΟ
36  Πολλές σταθερές 

δηµιουργούν χώρο για 
ανάπτυξη στο καρότο

ΔΙΕΘΝΗ
12   Ακόµη πιο βαρύ το τίµηµα 

του οκταετούς εµπάργκο 
καθιστά η κρίση στην Ουκρανία

13  Κολοκυθάκι που τρώγεται ωµό 
κάνει θραύση στην Ιταλία

14   Μπρόκολο και κρεµµύδι στη 
βιοµηχανία καλλυντικών

  

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
16   Ξεκλείδωσαν τα γενετικά 

µυστικά της συκιάς

16   Αβοκάντο, µάνγκο και 
λίτσι ταιριάζουν στην 
Πελοπόννησο

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
24  ∆ιαβάζει την αγορά και στήνει 

οµάδες, καλλιέργειες και 
προδιαγραφές ο Θεόδωρος 
Ρουσόπουλος της Alterra

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
17  Μικροκαλλιεργητές 

µε οµαδική πιστοποίηση 
στο νέο Κανονισµό της 
Βιολογικής γεωργίας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
44  Χιώτικο µανταρίνι στο 

πιο εκλεκτό ράφι της Μεγάλης 
Βρετανίας

45  Σε νέα εποχή µπαίνει 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Βεγορίτιδας «Βόρας»

47  Κίνητρα για καλλιέργεια 
ακτινιδιάς δίνει ο ΑΣ 
Επισκοπής Νάουσας

10
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

24
ΕΦ‘ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΥΛΗΣ Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ALTERRA

20
«ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ» 
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ

36
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΓΧΩΡΙΟ 
ΚΛΑΔΟ ΚΑΡΟΤΟΥ

12 Ραντεβού από 12 έως 
14 Μαΐου µε τη Freskon 
στη Θεσσαλονίκη
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Με 90 εκατ. ευρώ για τα συλλογικά σχή-
µατα που εφαρµόζουν συµβολαιακή γε-
ωργία και 90 εκατ. ευρώ για τον ευρύ-

τερο ιδιωτικό τοµέα, θα ανοίξει µέσα στην άνοι-
ξη το πρόγραµµα Μεταποίησης αγροτικών προϊ-
όντων του Ταµείου Ανάκαµψης, που όµως παρα-
λείπει από τις διατάξεις του επενδύσεις σε θερ-
µοκηπιακές εγκαταστάσεις. Ειδικότερα η εφαρ-
µογή της συµβολαιακής γεωργίας θα πρέπει να 
γίνεται σύµφωνα µε τα όσα προέβλεπαν οι διατά-
ξεις του Ν. 4015/2011 (παλαιό θεσµικό πλαίσιο 
των συνεταιρισµών) το οποίο ανέφερε στο άρ-
θρο 10 µε τίτλο «Συµβάσεις µελλοντικής πώλη-
σης αγροτικών προϊόντων» πως η συµβολαιακή 
γεωργία είναι αποτέλεσµα της βούλησης και των 
δύο εµπλεκοµένων µερών που µε την υπογρα-
φή των ιδιωτικών συµβάσεων δύνανται να ρυθ-
µίζουν τη µελλοντική πώληση αγροτικών προϊό-
ντων. Στις εν λόγω Συµβάσεις θα πρέπει να περι-
λαµβάνονται οπωσδήποτε µεταξύ άλλων:
● Το είδος και ο συνολικός όγκος των προς πώ-
ληση αγροτικών προϊόντων.
● Η ελάχιστη χρονική διάρκεια ισχύος, η οποία 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα έτος.
● Ο τρόπος συλλογής, φύλαξης και συντήρησης 
των αγροτικών προϊόντων, καθώς και η ποιότη-
τά τους µε βάση ποικιλίες ή συναφείς πιστοποι-
ήσεις.
● Η τιµή του προϊόντος.
● Ο τρόπος και ο χρόνος πληρωµής.

●  Οι λόγοι και ο τρόπος καταγγελίας.
Όσον αφορά τώρα τους όρους του προγράµµατος 
και σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα πληροφορίες 
για τη δράση της µεταποίησης αγροτικών προϊό-
ντων, το ποσοστό της επιχορήγησης θα διαφέρει 
ανάλογα µε το µέγεθος του δικαιούχου µε έντα-
ση ενίσχυσης 45-55%. 
Όλες οι επενδύσεις θα πληρούν κριτήρια επιλε-
ξιµότητας που σχετίζονται µε την πράσινη σήµαν-
ση κατά 100%. H ελάχιστη επένδυση δεν πρέπει 
να είναι µικρότερη από 500.000 ευρώ για MµE 
(55% επιχορήγηση) και 2 εκατ. ευρώ για µεγάλες 
επιχειρήσεις (45% επιχορήγηση).
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο πρόγραµ-
µα της µεταποίησης και της τυποποίησης θα εί-
ναι στη λογική της σειράς προτεραιότητας (σ. σ. 
first in – first out) κι ίσως το ίδιο να ισχύσει και 
στα άλλα προγράµµατα του Ταµείου Ανάκαµψης. 
Άρα όποιος καταθέσει πρώτος αίτηµα, θα ικανο-
ποιηθεί πρώτος.

Ενδεικτικές επιλέξιµες δαπάνες είναι:
● Κτιριακές εγκαταστάσεις, υποδοµές, ενεργεια-
κή αναβάθµιση κτιρίων.
●  Εξοπλισµός.
● Ηλεκτρικά οχήµατα και φορτηγά.
● ∆ιαχείριση αποβλήτων και επενδύσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος.
● Νέες τεχνολογίες και Πληροφορική.
● ∆απάνες Συµβουλευτικής.

Εκτός τα θερµοκήπια
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως επενδύσεις από 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις δεν θα είναι επι-
λέξιµες, γεγονός που στερεί από τους συγκεκρι-
µένους επιχειρηµατίες που έχουν προβεί ήδη σε 
σοβαρές επενδύσεις, ένα εργαλείο περαιτέρω ε-
νίσχυσης του δυναµικού κλάδου που εκπροσω-
πούν. Από την άλλη, θετικά αξιολογείται το γεγο-
νός πως στον νέο Αναπτυξιακό Νόµο, οι δαπάνες 
για θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις µπορούν πλέον 
να καταλαµβάνουν το 60% (από 45% που ίσχυε) 
του προϋπολογισµού ενός επενδυτικού σχεδίου. 
Η αύξηση του ποσοστού στο 60% πρακτικά σηµαί-
νει πως αν ένας επενδυτής κατεβάσει φάκελο ύ-
ψους 500.000 ευρώ, τα 300.000 ευρώ µπορούν 
να αφορούν την κατασκευή θερµοκηπίου.

ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ.  ΕΚΤΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ    ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ 
& ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ   
180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ 
ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ FIRST 
IN - FIRST OUT

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ �ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ�

90
ΕΚ. ΕΥΡΩ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΣΧΗΜΑΤΑ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ  ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

90
ΕΚ. ΕΥΡΩ 

500.000
ΕΥΡΩ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟI
ΦΟΡΕΙΣ 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

2
ΕΚ. ΕΥΡΩ 

ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ενίσχυση από το Ταμείο Ανάκαμψης για εκρίζωση, αναφύτευση και διαφυγόν εισόδημα 

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Μέσα στην Άνοιξη φιλοδοξούν οι αρχές να 
εκδώσουν το πλαίσιο ενίσχυσης για την 
Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών του Ταµεί-

ου Ανάκαµψης µε εκτιµώµενο κόστος 217 εκατ. 
ευρώ, που θα επιδοτεί το κόστος εκρίζωσης -α-
ναφύτευσης δενδροκαλλιεργειών µε ποσοστό 50-
80%, συν το διαφυγόν εισόδηµα του παραγωγού 
µέχρι οι νέες φυτεύσεις να γίνουν παραγωγικές.
Όπως έχει γίνει γνωστό, αυτό που επιχειρείται εί-
ναι το πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης, να «τρέξει» 
µέσω των συνεταιρισµών της χώρας για λογα-
ριασµό των µελών τους, ενώ, όσον αφορά το επι-
λέξιµο φυτωριακό υλικό, τις καλλιέργειες προς ε-
κρίζωση και τις στρεµµατικές επιδοτήσεις, ακόµα 
αναµένεται να δηµοσιευτούν τα αποτελέσµατα της 
σχετικής µελέτης που εκπονείται από το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και ακόµα έναν ιδιώ-
τη φορέα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θέση στο 
πρόγραµµα έχουν «κλειδώσει» επιτραπέζιες και 
σταφιδοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου, ενώ µένει 
να επιβεβαιωθεί και η ενίσχυση ροδάκινων, σύ-
κων και πορτοκαλιών σε συγκεκριµένες περιοχές 
της χώρας. Ακόµα ένα σενάριο που συγκεντρώνει 
όµως λιγότερες πιθανότητες είναι να ενισχυθούν 
όλες οι δενδροκαλλιέργειες. Πάντως, τα περιθώ-
ρια στενεύουν καθώς όπως αναφέρει συγκεκρι-
µένα το σχέδιο του Ταµείου Ανάκαµψης, έως τα 
τέλη Μαρτίου 2022 θα πρέπει να έχει εκδοθεί η 
πρόσκληση, σύµφωνα µε το ενδεικτικό χρονοδι-

άγραµµα που φιλοξενείται στο σχέδιο. 
Όσον αφορά ειδικότερα την αναµπέλωση για σταφί-
δες και επιτραπέζια σταφύλια, ο αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηρακλείου Μ. 
Χιλετζάκης αναφέρει πως πρόκειται για τη χρηµατο-

δότηση προς αµπελουργούς που βρίσκονται στο ε-
πάγγελµα, όχι για νέες φυτεύσεις, αλλά για εκριζώ-
σεις αµπελώνων και επαναφύτευσή τους µε εξυγι-
ασµένο φυτωριακό υλικό. ∆ε θα έχουν επίσης το δι-
καίωµα ένταξης και χρηµατοδότησής τους εκείνοι οι 
αγρότες οι οποίοι για παράδειγµα εκρίζωσαν τα α-
µπέλια τους και φύτεψαν ελιές. «Εποµένως, θα λά-
βει ο αµπελουργός 800 ευρώ για τρία χρόνια, συν το 
50% της συνολικής επένδυσης. Θεωρώ ότι είναι µια 
πολύ καλή εξέλιξη. Αν δηλαδή πουν ότι η επένδυση 
ανά στρέµµα είναι 3.000 ευρώ, ο παραγωγός θα λά-
βει τα 1.500 ευρώ, εκτός από τα χρήµατα για το χα-
µένο εισόδηµα», υποστήριξε ο κ. Χιλετζάκης, µιλώ-
ντας στον ιστότοπο Νέα Κρήτη. 
Η Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών είναι µέρος του 
προγράµµατος «Οικονοµικός Μετασχηµατισµός 
του Αγροτικού Τοµέα» από το Ταµείο Ανάκαµψης. 
Μέσω του προγράµµατος αυτού θα επιδοτηθούν: 
α) Καινοτοµία και πράσινη µετάβαση στην επεξερ-
γασία των αγροτικών προϊόντων µε εκτιµώµενη 
συνολική επιχορήγηση 180 εκατ. ευρώ. β) Εκσυγ-
χρονισµός του πρωτογενούς τοµέα µε συνολική ε-
πιχορήγηση από το Ταµείο Ανάκαµψης 100 εκατ. 
ευρώ. γ) Πράσινος αγροτουρισµός. Ελάχιστη επέν-
δυση 2 εκατ. ευρώ και συµµετοχή του Ταµείου Α-
νάκαµψης 50 εκατ. ευρώ. δ) Αναδιάρθρωση καλ-
λιεργειών µε εκτιµώµενο κόστος 217 εκατ. ευρώ 
και συµµετοχή του Ταµείου 170 εκατ. ευρώ. ε) Γε-
νετική βελτίωση αγροτικών ζώων, 15 εκατ. ευρώ.

Θέση στο πρόγραµµα έχουν «κλειδώσει» 
επιτραπέζιες και σταφιδοποιήσιµες ποικιλίες 
αµπέλου, ενώ µένει να επιβεβαιωθεί και η 
ενίσχυση ροδάκινων, σύκων και πορτοκαλιών.

∆ΡΑΣΗ 1.4
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

216,9
ΕΚ. ΕΥΡΩ 

(ΤΑΑ 170 ΕΚ. €) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΥΤΕΙΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Ηρακλείου Μ. Χιλετζάκης
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ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Σ αφή µηνύµατα περιορισµού της χρήσης πλα-
στικού στις συσκευασίες φρούτων και λαχανι-
κών στέλνουν οι καταναλωτές µέσω των επι-

λογών τους στο ράφι, που θέλουν τα «καλά τυλιγµέ-
να» προϊόντα να µένουν πίσω, όσο «φεύγουν» οι πε-
ριβαλλοντικά βιώσιµες συσκευασίες. Πλέον η τάση 
αυτή παίρνει και τη µορφή νοµοθετικής πρωτοβου-
λίας µε τη Γαλλία και την Ισπανία να βάζουν φραγ-
µούς στη χρήση πλαστικού σε συσκευασίες φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών. Μάλιστα σκοπός των 
νοµικών πλαισίων είναι η οριστική κατάργηση του 
πλαστικού µιας χρήσης στα τρόφιµα µέχρι το 2040.
Την τάση αποστροφής των καταναλωτών από το 
πλαστικό αποτυπώνει σχετική έρευνα της Rabobank 
αλλά και η νέα µελέτη διατροφικών τάσεων «Μία 
φρέσκια αρχή;» της Fruit Logistica. Σύµφωνα µε αυ-
τές, η βιωσιµότητα, τόσο κοινωνική όσο και περιβαλ-
λοντική, συζητείται περισσότερο από ποτέ. Την ίδια 
στιγµή, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι οι καταναλωτές σε 
πολλές αγορές στον κόσµο δείχνουν µεγαλύτερο εν-
διαφέρον για την υγιεινή διατροφή, απόρροια και της 
πανδηµίας, σε µια διαπίστωση που γεννά αντιθέσεις 
αφού, σηµαντικό ποσοστό των προϊόντων που έχουν 
ταυτιστεί µε µια ισορροπηµένη και υγιεινή διατροφή, 
µέχρι σήµερα διατίθεται σε πλαστικές συσκευασίες.
Βάσει αυτών των µελετών, οι πωλήσεις συσκευα-
σµένων σε πλαστικό φρούτων και λαχανικών έχουν 
σηµειώσει ξεκάθαρη µείωση, αποδεικνύοντας έ-
µπρακτα τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες του σύγ-
χρονου καταναλωτή, ο οποίος παράλληλα φαίνεται 
να έχει στραφεί σε τοπικά προϊόντα.
Την ίδια στιγµή, τον κατήφορο έχουν πάρει οι πωλή-
σεις έτοιµων γευµάτων, όπως οι έτοιµες σαλάτες, ά-

µεσο αποτέλεσµα της καραντίνας και του κλεισίµα-
τος των γραφείων, όπου και παρατηρούνταν η µεγα-
λύτερη κατανάλωση των προϊόντων αυτών. 
Ωστόσο όσο η επιστροφή στην κανονικότητα εδραιώ-
νεται, αναµένεται η εν λόγω παράµετρος να ατονήσει 
σε στατιστικά ασήµαντα µεγέθη.
Η Cindy Van Rijswick της Rabobank, εκ των κορυ-
φαίων αναλυτών στον κλάδο των φρέσκων προϊό-
ντων στον κόσµο, λέει ότι οι εκτιµήσεις που προκύ-
πτουν από αυτές τις καταγεγραµµένες τάσεις είναι 
πάντως «µάλλον συντηρητικές». Μάλιστα, µε τα ευ-
ρωπαϊκά κράτη να αναπτύσσουν πλέον πολιτική α-
παγόρευσης του πλαστικού, αναµένεται να επιταχυν-
θούν οι ρυθµοί ανανέωσης των λύσεων συσκευασί-
ας σε φρουτολαχανικά.
Προς το παρόν, τόσο η Γαλλία, όσο και η Ισπανία, φαί-

νεται ότι προσεγγίζουν το θέµα µε µια µάλλον µετριο-
παθή στάση, δεδοµένων των επενδύσεων που έχουν 
γίνει από τις εταιρείες του κλάδου των φρούτων και 
λαχανικών αλλά και την απουσία οικονοµικά βιώ-
σιµων εναλλακτικών. Λαµβάνουν άλλωστε υπόψιν 
τους και την παρουσία στοκ στις αποθήκες των συ-
σκευαστηρίων, µε τη Γαλλία να δίνει περιθώρια µέ-
χρι των Ιούνιο του τρέχοντος έτους για την απόσυρση 
των συσκευασιών και την Ισπανία να προχωρά στην 
ενεργοποίηση του νόµο από τον Ιανουάριο του 2023. 
Επιπλέον, σε πρώτη φάση, η Γαλλία απαγορεύει τη 
χρήση πλαστικού σε πιο ανθεκτικά προϊόντα. Συγκε-
κριµένα, 30 κατηγορίες φρούτων και λαχανικών, συ-
µπεριλαµβανοµένων των αγγουριών, πορτοκαλιών, 
της πατάτας, των µήλων και των λεµονιών δεν θα 
µπορούν εφεξής να συσκευάζονται κατά τα συνήθη 
πρότυπα. Εξαιρούνται ευαίσθητα φρούτα όπως είναι 
τα βατόµουρα ή τα ροδάκινα, καθώς και τα προϊόντα 
µε κοµµένα έτοιµα προς κατανάλωση φρούτα και 
λαχανικά αλλά και οι µεγάλες συσκευασίες.
Από την άλλη η Ισπανία, περιορίζει τη χρήση πλαστι-
κού σε συσκευασίες κάτω του 1,5 κιλού, ενώ αναµέ-
νεται η νοµοθετική ρύθµιση να εξειδικεύσει και κίνη-
τρα προς τους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν προ-
ϊόντα σε ανακυκλώσιµες ή βιοδιασπώµενες συσκευ-
ασίες. Στον αντίποδα, πάντως, εταιρείες αναφέρουν 
ότι µε τη χρήση συσκευασιών, ιδίως σε έτοιµα γεύ-
µατα, περιορίζεται η άλλη αρνητική τάση της κατα-
σπατάλησης τροφίµων, αφού σύµφωνα µε έρευνες 
που επικαλούνται, το 20% των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών αλλοιώνονται άµεσα έπειτα από την 
αφαίρεση φύλλων, κοτσανιών και άλλων µη ενδει-
κτικών για ανθρώπινη κατανάλωση τµηµάτων τους.

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΣΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΚ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ  ΣΑΦΗΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ. TΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Επιστρέφει από 12 έως 14 Μαΐου, με υποσχέσεις στη θεσσαλονίκη

ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ των εξελίξεων στον κλά-
δο των φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών αναµένεται να αποτελέσει για µία α-
κόµη χρονιά η διεθνής εµπορική έκθε-
ση FRESKON που προγραµµατίζεται πλέ-
ον για τις 12-14 Μαΐου 2022 -αρχικά ήταν 
προγραµµατισµένη για τις 7-9 Απριλίου. 
Πρόκειται για το εκθεσιακό γεγονός που 
τα τελευταία επτά χρόνια συνιστά τη µε-
γαλύτερη συνάντηση παραγωγών και ο-
µίλων του διεθνούς λιανεµπορίου, αλλά 
και εγχώριων και ξένων διακινητών φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών στη Νοτιο-
ανατολική Ευρώπη.
Η Freskon έχει ως στόχο την ανάδειξη ε-
ξαιρετικών προϊόντων οπωροκηπευτι-

κών, την ανάπτυξη του εµπορίου και των 
εξαγωγών και τη διεύρυνση συνεργασιών 
µέσα από µια ποιοτική εκθεσιακή διοργά-
νωση µε στοχευµένο πρόγραµµα Β2Β συ-
ναντήσεων, διεθνή συνέδρια και οµιλίες, 
παράλληλες εκδηλώσεις και παρουσιά-
σεις καινοτόµων προϊόντων.
Στο διεθνές εκθεσιακό γεγονός, που λαµ-
βάνει χώρα στις εγκαταστάσεις της ∆ΕΘ, 
συµµετέχουν µεταξύ άλλων συνεταιρισµοί, 

παραγωγοί, χονδρέµποροι φρούτων & λα-
χανικών, εισαγωγείς και εξαγωγείς φρού-
των και λαχανικών, αλυσίδες Supermarket 
από Ελλάδα και εξωτερικό, εταιρείες µεταφο-
ρών και logistics, εταιρείες συµβούλων, ποιο-
τικού ελέγχου και πιστοποίησης, µηχανήµατα, 
υλικά συσκευασίας και τυποποίησης.

Η ηµερίδα του Fresher
Πιστή στο ραντεβού της µε τις µεγάλες 
διοργανώσεις του αγροτικού χώρου η 
Green Box θα πραγµατοποιήσει ηµερί-
δα µε θέµα «Ποικιλίες, αναδιάρθρωση και 
ψηφιακές λύσεις στις δενδρώδεις καλλι-
έργειες» στο πλαίσιο της έκθεσης το Σάβ-
βατο 14 Μαΐου, 12.00-14.00 µ.µ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΟΣΟ ΟΙ ΥΠΟΨΙΕΣ πολέµου φουσκώνουν το κό-
στος παραγωγής, όλο και πιο βαρύ γίνεται το τί-
µηµα που πληρώνει η αγροτική παραγωγή της 
Ελλάδας κατά την 8ετία της ρωσο-ουκρανι-
κής κρίσης. Αποσιωπηµένες από το ηµερήσιο 
«agenda setting» των ΜΜΕ είναι και οι έµµεσες 

συνέπειες της κρίσης στον τοµέα των φρούτων 
και λαχανικών, ιδίως του ευρωπαϊκού Νότου. 
Η έναρξη όµως των εχθροπραξιών πριν από 
οκτώ έτη, είδε τις επενδύσεις που έγιναν στην 
Ελλάδα για δενδρώδεις καλλιέργειες να µένουν 
χωρίς αντίκρισµα, κάτι που εν πολλοίς δεν έχει 

ακόµα ρυθµιστεί. Την ίδια στιγµή, η Ρωσία δεί-
χνει να έχει ενισχύσει τη δική της παραγωγή ό-
σο ανέπτυξε νέες συνεργασίες, κάτι που σηµαί-
νει πως ακόµα και σε περίπτωση άρσης του ε-
µπάργκο, δύσκολα η Ελλάδα θα µπορέσει να ε-
πανέλθει στα παλιά µερίδια.

ΠΙΟ BAΡΥ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΝΕΙ Η ΝΕΑ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
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Η ΠΙΟ ΩΡΙΜΗ ΑΓΟΡΑ για το κολοκύθι φαί-
νεται πως είναι η Ιταλία, όπου τόσο η κα-
τανάλωση όσο και οι καλλιεργούµενες 
ποικιλίες γνωρίζουν διαρκή άνθιση και 
πειραµατισµό. Απόρροια της µανίας των Ι-
ταλών για τα κολοκύθια είναι και το Crü 
zucchini, µια ιδιαίτερη ποικιλία που καλλι-
εργείται αποκλειστικά από µια οµάδα πα-
ραγωγών στη Σικελία. Πρόκειται για ένα 
προϊόν που καταναλώνεται ωµό, ενώ στο 
ράφι ξεχωρίζει εύκολα, χάρη στο φωτεινό 
πράσινο χρώµα του µε τις χαρακτηριστι-

κές µαύρες ρίγες στη φλούδα του. Η τρα-
γανή υφή του και η γλυκιά του γεύση έρ-
χονται να συµπληρώσουν στα εµπορικά 
προτερήµατα της ποικιλίας, η οποία προ-
κρίνεται ως πιο υγιεινή, αφού δεν διαλύο-
νται κατά το βράσιµο αρκετές από τις θρε-
πτικές ιδιότητες που φέρουν τα κολοκύ-
θια. Η καλλιέργειά του γίνεται σε θερµο-
κήπια, µε την οµάδα παραγωγών να πα-
ράγει περίπου 250 τόνους ανά περίοδο 
καλλιέργειας, από τα 160 στρέµµατα που 
είναι αφιερωµένα στο κολοκύθι αυτό.  

ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ περνάει η προσπά-
θεια προσέγγισης των µεγάλων δικτύων δι-
άθεσης κηπευτικών της Κεντρικής Ευρώπης, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος προβολής 
και προώθησης µε τον τίτλο «Mediterranean 
Combo» στο οποίο συµµετέχουν 7 κλαδικοί 
συνεταιρισµοί της Κρήτης σε συνεργασία µε 
µια µεγάλη οργάνωση παραγωγών λωτού 

της Ισπανίας.  Σηµειωτέον οι εν λόγω συνε-
ταιρισµοί, µε επικεφαλής τον ΑΣ Κηπευτικών 
του ∆ήµου Ιεράπετρας Ανατολή, συνολικά πα-
ράγουν 45 εκατ. κιλά κηπευτικών το χρόνο. Το 
πρόγραµµα ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, χρηµατο-
δοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ, αφορά τα 
προϊόντα ντοµάτα, αγγούρι, µελιτζάνα, πιπεριά 
και λωτό και έχει αγορές στόχους την Ελλά-
δα, την Ισπανία, τη Γερµανία και την Ουγγαρία.
Σε εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στα µέ-
σα Οκτωβρίου, συνεταιριστές - εκπρόσω-
ποι των συµµετεχόντων, υπό την καθοδήγη-
ση της NOVACERT, ανέλυσαν πτυχές της δρά-
σης, τονίζοντας τα χαρακτηριστικά της εγχώ-
ριας παραγωγής κηπευτικών και την πρόοδο 
στις καλλιεργητικές µεθόδους για παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας και θρεπτικής 
αξίας.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι όπως αναφέρ-
θηκε στην εκδήλωση η κατανάλωση φρούτων 
και λαχανικών εντός του ευρωπαϊκού οικοδο-
µήµατος αποκλίνει από την προτεινόµενη µέ-
ση ποσότητα των 400 γρ. ανά άτοµο την ηµέρα. 

�ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ το έδαφος» για κοφτερό 
µυαλό ως τα βαθιά γεράµατα το παντζάρι, 
µε πρόσφατες µελέτες από το Πανεπιστή-
µιο του Exeter υπό την καθηγήτρια Ανθρώ-
πινης Φυσιολογίας, Anni Vanhatalo, να α-
νακαλύπτουν τη µεγάλη περιεκτικότητα 
του χυµού του σε ένα συστατικό κλειδί για 
την πνευµατική διαύγεια. Πρόκειται για µια 
ουσία που όταν έρχεται σε επαφή µε το µι-

κροβίωµα του στόµατος, µετατρέπεται σε 
νιτρικό οξύ, έναν σηµαντικό παράγοντα για 
τη µεταφορά πληροφοριών ανάµεσα σε κύ-
ταρα, το οποίο παράλληλα ρυθµίζει και την 
κυκλοφορία του αίµατος. 
Με την ηλικία οι άνθρωποι τείνουν να έ-
χουν χαµηλότερη παραγωγή νιτρικού οξέ-
ων, κάτι που συσχετίζεται µε την πιο φτωχή 
µυϊκή και διανοητική υγεία. 

KOΛΟΚΥΘΑΚΙ ΠΟΥ ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΩΜΟ 
MADE IN ITALY

Mέσω Ουγγαρίας 
στις αγορές 
της Ευρώπης 
οι Κρητικοί

XYMΟΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΖΑΡΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΓΕΡΑΜΑΤΑ
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14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022

TEXNOΛΟΓΙΑ 
MARTIGNANI ΓΙΑ 
50% ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ
Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ µικρότερης ποσότητας 
νερού και η εξασφάλιση αντίστοιχων ή 
και καλύτερων αποτελεσµάτων στον ο-
πωρώνα, όσο παράλληλα µειώνεται και 
η χρήση φυτοπροστατευτικών, ξεχώρι-
σαν από τις τελευταίες έρευνες που έ-
τρεξε η εταιρεία Martignani σε έναν 
πορτοκαλεώνα στη Σικελία. Οι δοκι-
µές έγιναν µε τα ψεκαστικά της εταιρεί-
ας, συναρµολογηµένα σε ένα µηχάνη-
µα που κινείται µε άνεση ανάµεσα από 
τα δέντρα. ∆ιπλά ψεκαστικά κατάφεραν 
να περιορίσουν ακόµα και στο ένα τρί-
το την κατανάλωση νερού. Ουσιαστικά 
τα ψεκαστικά που βρίσκονται στη βάση 
του µηχανήµατος είχαν ανοδικό προσα-
νατολισµό, ενώ τα πάνω ψεκαστικά εί-
χαν κατεύθυνση προς τη βάση. Κάπως 
έτσι, καλείπτεται ολόκληρο το δέντρο, 
από τα κλαδιά µέχρι τον κορµό και τη 
βάση, µε την κατανοµή του νερού να γί-
νεται ακόµα πιο ελεγµένα. Έτσι λοιπόν, 
ενώ άλλες τεχνολογίες απαιτούν 1.500 
έως κι 2.000 λίτρα νερού ανά εκτάριο, 
η νέα αυτή µέθοδος πέρασε τα τεστ µε 
κατανάλωση 750, 500 ακόµα και 300 λί-
τρων. Παράλληλα, η εν λόγω µέθοδος 
µειώνει και τα εργατικά έξοδα.

ΣΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΙ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ µέχρι πρότινος συστατικά συ-
µπληρώνουν τις «φόρµουλες οµορφιάς» α-
νερχόµενων εταιρειών στο χώρο των καλ-
λυντικών. Μπρόκολο, σπόροι σιναπιού και 
κρεµµύδια µεταφέρονται από τα τραπέζια 
στα εργαστήρια των βιοµηχανιών, που ψά-
χνουν νέες προτάσεις σε ένα χώρο όπου ο 
ανταγωνισµός εντείνεται διαρκώς και πε-
ριλαµβάνει από κρέµες σώµατος και προ-
σώπου µέχρι καθαριστικά δέρµατος και σα-
µπουάν. Το λάδι από το µπρόκολο για παρά-
δειγµα φέρεται να έχει κρυφές ιδιότητες ε-
νυδάτωσης και επιδιόρθωσης για το δέρµα, 
ενώ κάνει τα µαλλιά λαµπερά και µεταξένια. 

ΓΙΑ ΠΟΠ ΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ  
ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΠΓΕ  
ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι προετοιµασίες για την κατάρ-
τιση φακέλου που θα εξασφαλίσει Πιστοποί-
ηση Γεωγραφικής Ένδειξης στο αχλάδι Τυρ-
νάβου και στο ακτινίδιο Πυργετού µε πρωτο-
βουλία αντίστοιχα των ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και 
ΑΣ Πυργετού. Οι εν λόγω φάκελοι αφορούν 
στην κατοχύρωση Πιστοποίησης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) για το αχλάδι «Κρυστά-
λι» του Τυρνάβου και Πιστοποίησης Γεωγρα-
φικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για το ακτινίδιο Πυρ-
γετού. Εκ µέρους της εταιρείας που ανέλα-
βε την κατάρτιση των φακέλων, ο γεωπόνος-
τεχνικός διευθυντής της Agronomia Γιάννης 
Καραστέργιος σηµείωσε ότι «ανταποκριθή-
καµε σε µία συνεργασία µεταξύ των συνεται-
ρισµών, ώστε να µπορέσουν κάποια προϊό-
ντα του Ν. Λάρισας, να αποκτήσουν πρόσβα-
ση σε αγορές που µέχρι σήµερα δεν είχαν».

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής 
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας  
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
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EI∆ΗΣΕΙΣ ΝΕΑ

   

ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΑΝ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΚΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ, για πρώτη φορά παγκοσµίως, του γονιδι-
ώµατος 80 ντόπιων και των κυριότερων ξενικών ποικιλιών συ-
κιάς που απαντώνται στην Ελλάδα προχώρησε ερευνητική ο-
µάδα του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγ-
χρονες γονιδιωµατικές και διαγνωστικές τεχνολογίες. Το επι-
στηµονικό επίτευγµα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του, εν εξελίξει, 
ερευνητικού έργου «Fig ID», το οποίο αποσκοπεί στον εντοπι-
σµό, τη διάσωση, τη διατήρηση, τη βελτίωση και την εµπορική 
αξιοποίηση των καλύτερων ελληνικών ποικιλιών 
συκιάς, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν 
παραγκωνιστεί από τις ξενικές και κινδυ-
νεύουν µε εξαφάνιση. Προς την κατεύ-
θυνση αυτή έχει δηµιουργηθεί βάση 
δεδοµένων µε το µοριακό αποτύπω-
µα των ποικιλιών συκιάς που είναι 
εγκαταστηµένες στην Εθνική Συλ-
λογή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα στην Κα-
λαµάτα και τοπικών ποικιλιών συ-
κιάς, οι οποίες συλλέχθηκαν ύστε-
ρα από εξερευνήσεις στη νησιωτι-
κή και την ηπειρωτική Ελλάδα και ή-
δη µελετώνται.
«Ο τεράστιος όγκος δεδοµένων που α-

ποκτήθηκε αναλύεται ήδη µε τα πιο σύγχρονα βιοπληροφορι-
κά εργαλεία και σε λίγο καιρό θα είµαστε στην ευχάριστη θέση 
να δηµοσιεύσουµε τα δεδοµένα µας σε έγκριτο διεθνές επιστη-
µονικό περιοδικό», ανέφερε στο Fresher ο δρ Γιάννης Γανόπου-
λος, ο οποίος µαζί µε την ερευνήτρια Γεωργία Τάνου, έχουν το 
συντονισµό της έρευνας του «Fig ID». Τα επιστηµονικά αποτελέ-
σµατα, µάλιστα, όπως σηµειώνει ο ερευνητής, µπορούν να συµ-
βάλουν στην εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την πλη-

θυσµιακή γενετική σύσταση της συκιάς σε ολόκλη-
ρη τη λεκάνη της Μεσογείου. Παράλληλα συµ-

βάλλουν στην κατεύθυνση κατοχύρωσης 
του brand name των ελληνικών ποικιλι-

ών συκιάς, καθώς θα προέρχονται α-
πό πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό και θα παρέχουν πλήρη ιχνη-
λασιµότητα. Συντονιστής του έργου, 
που χρηµατοδοτείται από τη δράση 
«Ερευνώ-∆ηµιουργώ-Καινοτοµώ» 
είναι η ΟΠ «Αγροτικές Επιχειρήσεις 
Σύκου και λοιπών µικρών Καρπών 

ΙΚΕ» και η θερµοκηπιακή επιχείρηση 
του γεωπόνου Ευάγγελου Γκλαβάκη 

από την Πιπεριά Πέλλας. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

KEΡΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΟΙ ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ αρχίζει να παίρ-
νει σε περιοχές της Νότιας Ελλάδας η 
εγκατάσταση καλλιεργειών µε υποτρο-
πικά φυτά όπως αβοκάντο, µάνγκο, λί-
τσι, αννόνα και µακαντάµια ως συνέ-
χεια της ολοένα και αυξηµένης ζήτη-
σης τέτοιων προϊόντων στις διεθνείς α-
γορές. Προς αυτή την κατεύθυνση κι-
νείται η προγραµµατική σύµβαση που 
υπεγράφη µεταξύ της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
που έχει ως σκοπό τη σταδιακή εξοι-
κείωση των παραγωγών της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου στις νέες καλλι-
έργειες των υποτροπικών φυτών.
Το εν λόγω έργο θα είναι προϋπολογι-
σµού 99.200 ευρώ, θα έχει διάρκεια πέ-
ντε ετών και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων 
τη δηµιουργία επιδεικτικών αγρών αλλά 
και την εκπαίδευση των παραγωγών.
Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα Παναγιώτη Χατζηνικολά-

ου, θα παρέχεται επιστηµονική υπο-
στήριξη ως προς την εγκατάσταση και 
τις καλλιεργητικές τεχνικές καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έργου, θα υπάρχει ενη-
µέρωση και εκπαίδευση των παραγω-
γών, ενώ τα οφέλη που θα προκύψουν 

είναι η ανασυγκρότηση της γεωργίας 
στην Πελοπόννησο µε την προώθηση 
των υποτροπικών ειδών ως εναλλα-
κτικές καλλιέργειες και η διείσδυση νέ-
ων προϊόντων υψηλής αξίας στην ελ-
ληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Γ. ΡΟΥΠΑΣ
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ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ της 
«πράσινης συµφωνίας» που θέλει η βιο-
λογική καλλιέργεια στην Ευρώπη να κα-
λύπτει το 25% της γεωργικής γης έως 
το 2030, µετά από πολύχρονες διαπραγ-
µατεύσεις τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ι-
ανουαρίου 2022 η νέα νοµοθεσία για τα 
βιολογικά προϊόντα στην ΕΕ. Στο πλαί-
σιο αυτό, καθιερώνεται νέο σύστηµα ο-
µαδικής πιστοποίησης για γεωργούς µι-
κρών εκµεταλλεύσεων, διευκολύνο-
ντας τη µετάβασή τους στη βιολογική 
γεωργία, ενώ καλύπτει ευρύτερο κατά-
λογο προϊόντων, όπου εισέρχονται για 
παράδειγµα τα αµπελόφυλλα και το α-
λάτι. Ο Κανονισµός επιτρέπει επίσης τις 

µεικτές εκµεταλλεύσεις (ήτοι µη βιολο-
γικές, υπό µετατροπή και βιολογικές), 
εφόσον οι εν λόγω δραστηριότητες εί-
ναι σαφώς και αποτελεσµατικώς διαχω-
ρισµένες. Στόχος του νέου Κανονισµού 
είναι να εξασφαλιστεί θεµιτός ανταγωνι-
σµός για τους αγρότες, να προληφθεί η 
απάτη και να διατηρηθεί η εµπιστοσύνη 
των καταναλωτών µεταξύ άλλων µε την 
απλούστευση των κανόνων παραγω-
γής, την ενίσχυση της ασφάλειας µε πε-
ρισσότερους και διεξοδικούς ελέγχους 
σε όλη την αλυσίδα και τη συµµόρφω-
ση των παραγωγών από Τρίτες χώρες 
θα πρέπει στην ίδια δέσµη κανόνων των 
παραγωγών της ΕΕ. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΜΕ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» 
είναι να προσφέρει δηµόσια αγαθά που συµβάλ-
λουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή διαβίωση των ζώων. Το Μέτρο εφαρµόζε-
ται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς 
να γίνεται καταµερισµός των ποσών ενίσχυσης 
ανά περιφέρεια.  Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετη-
σίως και για διάστηµα τριών (3) ετών, ανά καλ-
λιέργεια, και αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για 
το διαφυγέν εισόδηµα και τις πρόσθετες δαπάνες 
τους, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που α-
νέλαβαν. Αιτήσεις στήριξης µπορούν να υποβάλ-
λουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµά-
δες φυσικών ή νοµικών προσώπων, που είναι ε-
νεργοί γεωργοί.  Προκειµένου να ενταχθούν σε 
κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτού-
µενα προς ένταξη αγροτεµάχια πρέπει να πλη-
ρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας: 
1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του 2021 του 
ενδιαφερόµενου.
2. Να κατέχονται νόµιµα.
3. Στην περίπτωση των µόνιµων φυτειών 
(δενδρώδεις καλλιέργειες, µικρόκαρπες/δά-
σους, ακτινίδιο, αµπελώνες κ.λπ.) τα προς ένταξη 
αγροτεµάχια θα πρέπει να είναι δηλωµένα στην 
ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόµενου, µε επιλέξιµη 
για τη δέσµευση µόνιµη καλλιέργεια των παρα-
πάνω πινάκων κατά περίπτωση δράσης
4. Ειδικά για τη ∆ράση 11.2.2 «διατήρηση στη 
βιολογική γεωργία», τα προς ένταξη αγροτεµά-
χια να περιλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε 
ΟΕ&Π µέχρι και την 31/12/2020, είτε σε στά-
διο βιολογικής παραγωγής, είτε σε περίοδο µε-
τατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γε-
ωργία, είτε σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 
31/12/2020.  Εφόσον ο συνολικός προϋπολογι-
σµός των αιτήσεων στήριξης ανά δράση είναι µε-
γαλύτερος των προκηρυχθέντων ποσών, η κα-
τάταξη των ενδιαφεροµένων θα γίνει βάση κρι-

τηρίων επιλογής, που περιγράφονται στη συνέ-
χεια και είναι διαφορετικά για κάθε δράση. 

Στη ∆ράση 11.1.1 τα  κριτήρια  επιλογής της 
εκµετάλλευσης είναι :
1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας µε βαρύτητα  κρι-
τηρίου έως 40%
2. Εντασσόµενη έκταση µε βαρύτητα  κριτηρί-
ου έως 55%
3. Εντασσόµενη έκταση  που ανήκει σε περι-
βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε βαρύτητα  
κριτηρίου έως 5%
Το σύνολο µέγιστης βαθµολογίας κριτηρίων 
επιλογής δράσης 11.1.1 είναι  100 µόρια. Για τις 
προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται 
ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, η µέγι-
στη δυνατή βαθµολογία είναι 89 µόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που 
έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο κριτήριο 3.

Στη ∆ράση 11.2.1 τα κρίτηρια επιλογής της εκ-
µετάλλευσης είναι :
1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµο-
γής βιολογικού συστήµατος µε βαρύτητα  κριτη-
ρίου έως 30%
2. Εντασσόµενη έκταση  µε βαρύτητα  κριτη-
ρίου έως 50%
3. Επαγγελµατίας αγρότης µε βαρύτητα  κρι-
τηρίου έως 15%
4. Εντασσόµενη έκταση  που ανήκει σε περι-
βαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε βαρύτητα  
κριτηρίου έως 5%
Το σύνολο µέγιστης βαθµολογίας κριτηρίων 
επιλογής δράσης 11.2.1 είναι 100 µόρια. Για τις 
προσκλήσεις στις οποίες δεν περιλαµβάνονται 
ως επιλέξιµες καλλιέργειες οι αροτραίες, η µέγι-
στη δυνατή βαθµολογία είναι 90 µόρια.
Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που 
έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο κριτήριο 4.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
1. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να τηρούν, κατ’ έ-

ΠιστοποιοÜµε  

Βιολογικά

Πρόγραµµα 
Επιδότησης για 

τη Βιολογική 
Γεωργία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
της TÜV AUSTRIA Hellas
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Οι προκηρυσσόµενες ∆ράσεις για τις  επιλέξιµες µόνι-
µες καλλιέργειες, κηπευτικά και  αρωµατικά – φαρµα-
κευτικά φυτά είναι οι παρακάτω:
Α. Υποµέτρο 11.1- ∆ράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη 
µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παρα-

γωγής στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  
πίνακα,  µε το συνολικό κονδύλι να φτάνει στα εκατό δέ-
κα  εκατοµµύρια (110.000.000,00) ευρώ.
Β. Υποµέτρο 11.2 - ∆ράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη δι-
ατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παρα-

γωγής  στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  
πίνακα  µε το συνολικό κονδύλι να φτάνει στα εκατό εκα-
τοµµύρια (100.000.000,00) ευρώ.
Στην παρούσα δράση προβλέπεται να επιδοτείται και το 
κόστος πιστοποίησης ανάλογα την καλλιέργεια :

Προκειµένου µία γεωργική µονάδα να πιστοποιηθεί,  θα πρέπει να συνά-
ψει σύµβαση  µε διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογι-
κών προϊόντων.  Η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τον πρώτο διαπιστευ-
µένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους στην 
Ευρώπη που αξιολογήθηκαν και διαπιστεύτηκαν µε τον νέο κανονισµό της 
ΕΕ 2018/848 για τη πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Οι εξειδικευ-
µένοι συνεργάτες µας του Τµήµατος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 

θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση επί των απαιτήσεων 
της νοµοθεσίας περί βιολογικής παραγωγής ή του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙ-
ΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ».

Επικοινωνήστε µε την TÜV AUSTRIA Hellas: 
Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990  |  E:info@tuvaustriahellas.gr

Ή επισκεφθείτε το site : www.tuvaustriahellas.gr

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΚΤΑΡΙΟ / ΕΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2

 Ελαιοκοµία 629 455
 Σταφίδα 669 586
 Επιτραπέζια σταφύλια 850 850
 Σταφύλια οινοποιήσιµα 795 607
 Μηλοειδή 594 482
 Πυρηνόκαρπα 850 850
 Εσπεριδοειδή 295 284
 Αρωµατικά – Φαρµακευτικά φυτά 550 550
 Ροδιά 850 850
 Ακτινίδιο 850 820
 Συκιά 850 850
 Μικρόκαρπες / ∆άσους 850 850
 Αβοκάντο 850 850
 Ακρόδρυα 850 566
  Φυλλώδη Λαχανικά- Σταυρανθή/ Βολβώδη/ Καρότο/ Πατάτα 550 550
 Φραγκόσυκα 850 850
 Αγκινάρα 600 600
 Φσολάκια υπαίθρια 600 600
 Φσσολάκια θερµοκηπίου 600 600
 Αρακάς (χλωρός) 600 600

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΕΚΤΑΡΙΟ / ΕΤΟΣ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.1 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 11.2

 Κουκιά (χλωρά) 600 600
 Μπάµια (λωβός) 600 600
 Καρπούζι υπαίθριο 600 600
 Καρπούζι θερµοκηπίου 600 600
 Πεπόνι υπαίθριο 600 600
 Πεπόνι θερµοκηπίου 600 600
 Φράουλα υπαίθρια 600 600
 Φράουλα θερµοκηπίου 600 600
 Αγγούρι υπαίθριο 600 600
 Αγγούρι  θερµοκηπίου 600 600
 Γλυκοπατάτα 600 600
 Τοµάτα υπαίθρια 550 550
 Τοµάτα θερµοκηπίου 600 600
  Αρωµατικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, 

Ρίγανη κ.λπ)
600 600

  Άγρια Λαχανευόµενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλήτα, Σπανάκι, 
Σταµναγκάθι κ.λπ)

600 600

 Πιπεριά υπαίθρια 550 550
 Πιπεριά θερµοκηπίου 600 600
 Μελιτζάνα υπαίθρια 550 550
 Μελιτζάνα θερµοκηπίου 600 600

τος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσεών τους, την 
αντίστοιχη γραµµή βάσης της δράσης,
2. Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την η-
µεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων του Μέτρου 11 
που τους περιλαµβάνει και είναι τριετούς διάρκειας.
3. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να καλύπτονται κάθε έ-
τος, από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπά-
γεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεω-
πονίας. Η σύµβαση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά, θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρµό-
διες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος εντός τριών (3) µηνών από 
την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων του Μέ-
τρου. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λό-
γω σύµβασης, στο φάκελο του και να την προσκοµίζει σε 
οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. Κάθε σύµβαση πρέπει 
να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 µηνών και να καλύπτει έ-
να ολόκληρο έτος εφαρµογής. Ο σύµβουλος υποχρεού-
ται να ενηµερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορ-
θή εφαρµογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και 
της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τη βιολογική 
παραγωγή.

4. Τα αγροτεµάχια που εντάσσονται  στο Μέτρο 11 πρέ-
πει να κατέχονται νόµιµα για κάθε έτος και για όλη την 
περίοδο δέσµευσης.
5. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρούν σταθερό το 
µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων µε τα οποία ε-
ντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας 
βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
6. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεµάχια µε τα οποία 
έχουν ενταχθεί στο µέτρο καθώς δεν επιτρέπεται η αλ-
λαγή των αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι 
δεσµεύσεις της παρούσας.
7. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τις εθνικές δι-
ατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρµογής αυ-
τών, και της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για 
τη µελισσοκοµία, σε όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.
8. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής. Για τη 
λήψη της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε έ-
τος ΕΑΕ µέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρµογής ή 
όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
9. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να δέχονται και να διευκο-

λύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα 
αρµόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
10. Να τηρούν «φάκελο δικαιούχου» που φυλάσσεται για 
3 επιπλέον έτη µετά την ολοκλήρωση των δεσµεύσεων.
11. Για τις ∆ράσεις 11.1.1 και 11.2.1 οι δεσµεύσεις ε-
φαρµόζονται σε σταθερά αγροτεµάχια καθ’όλη τη διάρ-
κεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόµιµα κατ’έτος 
και καθόλη την περίοδο της δέσµευσης. Το ελάχιστο µέ-
γεθος των υπό ένταξη αγροτεµάχιων που έχει δηλωθεί 
στην ΕΑΕ του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ηa. Το ε-
λάχιστο µέγεθος εκµετάλλευσης θα πρέπει να ανέρχεται 
σε 0,2 Ηa για αροτραίες καλλιέργειες , 0,3 Ηa για µόνι-
µες φυτείες και 0,3 Ηa για µεικτές εκµεταλλεύσεις. Όσον 
αφορά την οµάδα καλλιέργειας ΄΄Ελαιοκοµία΄΄ η ελά-
χιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 
80 ελαιόδενδρα/ Ha  προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι 
πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα.
12. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 
«µετατροπή στη βιολογική γεωργία» υποχρεούνται να 
συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµα-
τος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ 
ΠΙΣΤΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ  
ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ �ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ	, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. Η∆Η ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΑΛΛΑ Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ.   ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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Η καλλιέργεια ακτινιδιάς έχει αλλάξει… πίστα, 
σε σηµείο ώστε -µετά και τα σοβαρά προ-
βλήµατα της Ιταλίας- η Ελλάδα να είναι ο µε-

γαλύτερος παραγωγός ακτινιδίου στο Βόρειο Hµι-
σφαίριο και να κατέχει τη δεύτερη θέση -εξαιρου-
µένης της Κίνας για την οποία δεν υπάρχουν στοι-
χεία- σε παγκόσµια κλίµακα, πίσω µόνο από τη Νέα 
Ζηλανδία. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί 
στην αγορά είναι το γεγονός πως οι τιµές για την πα-
ραγωγή του 2021 κυµάνθηκαν για την πλειονότητα 
στα 0,80 έως και 1 ευρώ το κιλό, ενώ εξίσου καλές 
ήταν και οι προηγούµενες χρονιές.
Ήδη, µε στατιστικά της περιόδου του 2021 η πα-
ραγωγή της χώρας υπολογίζεται πως κυµάνθηκε 
πέριξ των 300.000 τόνων, αλλά όλα δείχνουν πως 
σύντοµα και αυτό το «φράγµα» θα γίνει θρύψαλα, 
µε δεδοµένο το µεγάλο ενδιαφέρον που καταγρά-
φεται κάθε χρόνο πλέον για νέες φυτεύσεις σε ό-

λα τα παραγωγικά κέντρα. Μάλιστα καταγράφεται 
και µια τάση για «στροφή» προς νέες κιτρινόσαρ-
κες και κοκκινόσαρκες, οι οποίες είναι πιο γλυκές 
και µε καλύτερες τιµές σε σχέση µε τις πρασινό-
σαρκες, που, παρόλα αυτά, παραµένουν ο κύριος 
όγκος του ελληνικού ακτινιδιώνα.

«Υπάρχει καλή ροή, αν και 
δεν πάει… τρένο όπως πέρυσι»
Για την εν εξελίξει εµπορική σεζόν του φρούτου, την 
περίοδο αυτή οι τιµές κινούνται µεν υψηλότερα από 
τις αντίστοιχες περσινές, αλλά σε επίπεδα χαµηλότε-
ρα των αρχικών προσδοκιών. Αν και η χρονιά 2021-
22 άνοιξε µε τους καλύτερους οιωνούς και όλα έ-
δειχναν ότι το προϊόν θα βελτιώσει τις επιδόσεις του 
2020-21, η συνέχεια τελικώς δεν δικαίωσε τις αισι-
όδοξες εκτιµήσεις. «Με εµπορικούς όρους υπάρχει 
ροή, αλλά δεν είναι µια χρονιά όπως η περσινή, που 

είχε παλµό και πήγαινε τρένο. Πουλάµε ακριβότε-
ρα, όµως ειδικά στις ευρωπαϊκές αγορές τα νοικο-
κυριά έχουν γονατίσει από τις µεγάλες ανατιµήσεις, 
οπότε ορισµένοι αντί να αγοράσουν ακτινίδιο, προτι-
µούν ίσως ένα φθηνότερο φρούτο», σηµειώνει στο 
Fresher η Χριστίνα Μανώση, από την εµπορική δι-
εύθυνση της Ζευς Ακτινίδια, προσθέτοντας πως µέ-
χρι και τις 18 Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε τα επίση-
µα στοιχεία του υπουργείου, είχαν εξαχθεί περί τους 
100.000 τόνους στις αγορές της Ευρώπης και άλλοι 
40.500 σε Τρίτες χώρες. Παρόµοια εικόνα της αγο-
ράς περιγράφουν και άλλοι παράγοντες, όπως ο γε-
νικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαρα-
ντίδης, ο οποίος κάνει λόγο για υποτονικότητα στη 
ζήτηση την οποία αποδίδει στο γενικότερο κλίµα που 
επικρατεί ανά τον κόσµο σε σχέση µε τις πληθωρι-
στικές πιέσεις και το κύµα ακρίβειας που σαρώνει τα 
εισοδήµατα των νοικοκυριών.

Ο µεγαλύτερος παραγωγός ακτινιδίου στο 
Βόρειο ηµισφαίριο είναι σήµερα η Ελλάδα 
και κατέχει τη δεύτερη θέση -εξαιρουµένης 
της Κίνας για την οποία δεν υπάρχουν 
στοιχεία- σε παγκόσµια κλίµακα, πίσω µόνο 
από τη Νέα Ζηλανδία.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ 

  ΤΙΜΕΣ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ � 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�
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Τ ο θέµα της σωστής συντήρησης των ακτι-
νιδίων όσο αυξάνει η παραγωγή, µπαίνει 
όλο και πιο εµφατικά στον κλάδο και α-

παιτεί και στήριξη µε χρηµατοδοτικά εργαλεία α-
πό την πολιτεία, καθώς για την ώρα οι υφιστά-
µενες υποδοµές δεν αρκούν να καλύψουν τις α-
νάγκες και η ψαλίδα ανοίγει περαιτέρω, αφού οι 
νέες φυτεύσεις ενισχύονται, µε το ενδιαφέρον να 
αγγίζει τα όρια της φρενίτιδας.
Εκτιµήσεις επαγγελµατιών από το χώρο των φυ-
τωριούχων, κάνουν λόγο για νέες φυτεύσεις που 
θα καλύψουν κατ’ ελάχιστον 14.000 – 15.000 
στρέµµατα, ενώ άλλες πηγές, λιγότερο συντηρητι-
κές στην προσέγγιση, δεν αποκλείουν να φτάσουν 
ακόµη και τα 19.000 – 20.000 στρέµµατα, παρά τις 
αυξήσεις που υπάρχουν στο κόστος εγκατάστασης.
«Γίνεται ένας τρελός χαµός. Οι αυξηµένες τιµές 
που απολαµβάνει το προϊόν τα τελευταία χρόνια, 
έχουν εξάψει το ενδιαφέρον των αγροτών για την 
καλλιέργεια», ανέφερε ο διευθυντής πωλήσεων 
της Vitro Hellas, Άρης Κωνσταντινίδης.
Για την περίοδο µεταξύ του Σεπτεµβρίου του 2021 
και του Μαρτίου του 2022, σύµφωνα µε τον συ-
νοµιλητή µας η Vitro Hellas αφουγκραζόµενη την 
τάση της αγοράς διπλασίασε την παραγωγή της, η 
οποία αγγίζει τα 500.000 φυτά ακτινιδιάς και όλα 
έχουν προπωληθεί. «Η ζήτηση είναι χωρίς προη-
γούµενο. Είµαι στο χώρο 20 χρόνια και δεν έχω ξα-
ναδεί κάτι παρόµοιο. Και διπλάσια παραγωγή να εί-
χαµε, η αγορά θα την απορροφούσε» µας είπε ο κ. 

Κωνσταντινίδης. Για «πυρετό» ενδιαφέροντος µι-
λά και ο Άγγελος Ξυλογιάννης, από τα φυτώρια 
της Άρτας. «Κάθε χρόνο προσθέτουµε εκτάσεις 
σχεδόν ίσες µε το 10% των συνολικών στρεµ-
µάτων ακτινιδιάς που έχει η χώρα», σηµείωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. Ξυλογιάννης.

Αδήριτη ανάγκη για νέους 
αποθηκευτικούς χώρους
Η διαρκής ανάπτυξη των καλλιεργούµενων ε-

κτάσεων, πάντως, εκτός από την αισιόδοξη πλευ-
ρά της, προκαλεί και προβληµατισµό σε όσους α-
ντιµετωπίζουν ορθολογικά και µε σοβαρότητα µε 
την καλλιέργεια. Η ανησυχία τους εδράζεται στο 
γεγονός ότι ήδη οι αποθηκευτικοί χώροι συντή-
ρησης στην καλύτερη των περιπτώσεων καλύ-
πτουν µόλις το 50% της υπάρχουσας παραγω-
γής και οι επενδύσεις σε ψυκτικούς θαλάµους υ-
πολείπονται σε ρυθµό, εκείνων που γίνονται σε 
νέες φυτείες. Το κόστος για τα ψυγεία φτάνει τα 
1.200 ευρώ ο τόνος, που σηµαίνει πως για την α-
ποθήκευση 100.000 τόνων προϊόντος πρέπει να 
γίνουν επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις σε κιτρινόσαρκες 
και κοκκινόσαρκες ποικιλίες µέσω club
Όσον αφορά στις ποικιλίες που φύονται, κατά βά-
ση πρόκειται για πρασινόσαρκα ακτινίδια, ωστόσο, 
ένα σχεδόν 10% των νέων φυτεύσεων αφορά σε 
κιτρινόσαρκες και κοκκινόσαρκες, οι οποίες ανα-
πτύσσονται µε το µοντέλο του κλειστού club, κυ-
ρίως µε την ιταλική Jin Gold, η οποία προωθεί στη 
χώρα µας µε συµβόλαια δύο κιτρινόσαρκες και µια 
κοκκινόσαρκη ποικιλία. Στις κιτρινόσαρκες ποικιλί-
ες επενδύει και η «Ζευς Ακτινίδια», µέσω της «New 
Kiwi Plant» που έχει συστήσει µε τη Φυτοτεχνική α-
πό την Ελλάδα και τις Vitroplant Srl, TouttoFrutta – 
Quaranta και Soc.Cop.Agr. ZeoliFruit από την Ιταλία, 
µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα νέο club, εγγράφο-
ντας µέλη για τη σύναψη κλειστών συνεργασιών.

  ΕΞΑΓΩΓΕΣ    ΕΩΣ ΤΕΛΗ ΓΕΝΑΡΗ
�ΤΟΝΟΙ�

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 108.333

118.631

2020 / 21

2021 / 22

+9,5%

ΤΑ CLUBS  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ  
ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ  
ΚΑΙ Η ΚΟΝΤΗ  
ΑΛΥΣΙΔΑ  
ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ 

Ο Συνεταιρισµός Nespar ολοκλήρωσε µέσω του Μέτρου 4.2.1. µια επένδυση 1,8 εκατ.  
ευρώ για επέκταση χώρων συσκευασίας και ψυκτικών θαλάµων ενώ µέσω της ΟΠ 
υλοποιήθηκε Σχέδιο 1 εκατ. για απόκτηση υπερσύγχρονου καλιµπραδόρου.

Πηγή Incofruit Hellas
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Η ALTERRA
ΔΙΑΒΑΖΕΙ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝΕΙ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΜΕ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΑΠΟ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ή ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΖΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ  ΜΙΑΣ 

ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ Γ. ΛΑΜΠΙΡΗ
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Ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας κατεψυγµένων 
φρούτων και λαχανικών Alterra, είναι εκείνος που άνοιξε την αγορά βιοµηχανικού 
σπανακιού στην Ελλάδα, συστήνοντας αρκετά χρόνια πριν µία πρότυπη οµάδα 

παραγωγών και αλλάζοντας πλήρως το τοπίο. Έως τότε το σύνολο του σπανακιού ήταν εισαγόµενο. 
Επιδίωξή του είναι να κινηθεί ανάλογα και σε άλλες καλλιέργειες. Ήδη προχώρησε, σε συνεργασία µε 
παραγωγούς, στη σύσταση οµάδων για φρούτα όπως το βιοµηχανικό ροδάκινο και το βερίκοκο. Μέσα 
από αυτήν τη διαδικασία, που σκοπεύει να διευρύνει σταδιακά, η Alterra, η εταιρεία µε έδρα τα Γιαννιτσά 
που ο ίδιος ίδρυσε το 2005, ζητάει από τους αγρότες συγκεκριµένες ποικιλίες φρούτων, τις οποίες 
έχουν ανάγκη οι πελάτες και οι αγορές στις οποίες απευθύνεται η βιοµηχανία. Βασική αρχή αποτελεί 
ότι η προσφορά καθορίζεται από τη ζήτηση, ώστε όλες οι ποσότητες που παράγονται θα διατίθενται εξ 
ολοκλήρου στους εκάστοτε πελάτες και δεν θα µένουν τα προϊόντα στα δέντρα ή στο χωράφι. 
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Κύριε Ρουσόπουλε, ποια είναι αυτήν τη στιγ-
µή η εικόνα της αγοράς κατεψυγµένων;
Ο κλάδος κινήθηκε ανοδικά στη διάρκεια της 
πανδηµίας. Το τρόφιµο είναι κάτι που ζητάει ο 
καταναλωτής και επί της ουσίας τα κατεψυγµέ-
να είναι από τις ελάχιστες κατηγορίες συσκευα-
σµένων τροφίµων που δεν περιέχουν συντηρη-
τικά. Εκτίµησή µου είναι ότι θα εξελιχθεί καλύτε-
ρα η αγορά τα επόµενα χρόνια, δεδοµένου ότι ο 
κόσµος έχει αρχίσει πλέον να καταναλώνει άφο-
βα τα κατεψυγµένα λαχανικά. Παλαιότερα υπήρ-
χε µία προκατάληψη για τα συγκεκριµένα αγα-
θά, η οποία πλέον έχει αρχίσει να παραµερίζεται. 

∆εδοµένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η παρα-
γωγή βιοµηχανικού σπανακιού, ποια είναι η 
αποτύπωση που έχετε έως τώρα;
Το σπανάκι πηγαίνει καλά και ποσοτικά και ποι-
οτικά φέτος σε αντίθεση µε άλλες παραγωγικές 
χώρες όπως είναι, για παράδειγµα, η Τουρκία, 
που αντιµετωπίζει ζητήµατα λόγω του ισχυρού 
παγετού και των χαµηλών θερµοκρασιών που 
εκδηλώθηκαν εκεί. 

Πώς κινήθηκε στη διάρκεια του 2021 η 
Alterra και πώς ευνοηθήκατε µέσω των εξα-
γωγών σας από τις ελλείψεις σε µεγάλες πα-
ραγωγικές χώρες;
Καταγράψαµε αύξηση του τζίρου κατά 30%, φτά-
νοντας τα 33,5 εκατ. ευρώ, µε EBITDA περί τα 3,3 
εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,8 εκατ. Σε αυτό 
βοήθησε και η συγκυρία, δεδοµένου ότι εξάγου-
µε το 65% της παραγωγής µας και λόγω των ελ-
λείψεων στην παραγωγή φρούτων σε χώρες ό-
πως η Αµερική και η Κίνα, είχαµε τη δυνατότη-
τα να πουλήσουµε σε υψηλότερες τιµές. Αυτό εί-
χε ως αποτέλεσµα την ενίσχυση του τζίρου µας. 

Σε ποιες χώρες εξάγετε τα προϊόντα σας;
Στέλνουµε τα προϊόντα µας σε όλες τις χώρες της 
Ευρώπης, σε Αµερική και Καναδά, στην Ιαπωνία 
καθώς και σε χώρες της Λατινικής Αµερικής και 
της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Υπάρχει περιθώριο φέτος για καλύτερες τιµές 
στους παραγωγούς σε φρούτα και λαχανικά;
Σε ό,τι αφορά τα λαχανικά δουλεύουµε µε το µο-
ντέλο της συµβολαιακής γεωργίας, όπου εµείς 
προσδιορίζουµε κατά µία έννοια τις τιµές σε συ-
νεννόηση µε τους παραγωγούς. Σε αυτό τον το-
µέα έχουµε ήδη αύξηση των τιµών που θα ισχύ-
σουν για το 2022 από 15% έως και 20%. 

Ποια προϊόντα εκτιµάτε ότι θα δώσουν τις µεγα-

λύτερες αυξήσεις τιµών για τον παραγωγό φέτος;
Κυρίως τα λαχανικά και πιο συγκεκριµένα ο α-
ρακάς, τα στρογγυλά φασολάκια, η µπάµια και το 
σπανάκι. Στα φρούτα οι τιµές ακολουθούν την προ-
σφορά και τη ζήτηση που εµφανίζεται στην πιάτσα. 
Το 2021 είχαµε µειωµένη παραγωγή και αυξηµέ-
νες τιµές, λόγω του ότι ήταν εντονότερη η ζήτηση 
για τα βιοµηχανικά προϊόντα. Εµείς πληρώσαµε α-
πό 15% έως και 20% περισσότερο. Θυµίζω ότι το 
βιοµηχανικό ροδάκινο είχε τη µεγαλύτερη αύξηση 
τιµής από τα 0,25 στα 0,43 ευρώ το κιλό. 

Tι ποσότητες φρούτων και λαχανικών επε-
ξεργαστήκατε το 2021;
Στα φρούτα επεξεργαστήκαµε 17.000 τόνους και 
στα λαχανικά γύρω στους 10.000 τόνους. 

Είναι στο πλάνο να διευρύνετε την παραγωγική 
δυναµική σας στο εργοστάσιο των Γιαννιτσών;
Έχουµε καταρτίσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο 
που αγγίζει τα 6 εκατ. ευρώ και θα αρχίσει να υ-

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ 
ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
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λοποιείται φέτος. Ήδη έγιναν και κάποιες κινή-
σεις το 2021. Θα προσθέσουµε νέες γραµµές πα-
ραγωγής και ψυκτικούς θαλάµους, ενώ η συνο-
λική µας παραγωγική δυναµική αναµένεται ότι 
θα αυξηθεί κατά 50%. Η ολοκλήρωση των συ-
γκεκριµένων επενδύσεων αναµένεται µέσα στα 
επόµενα δύο χρόνια.

Θα δηµιουργήσετε κάποιο µοντέλο στενότε-
ρης συνεργασίας µε τους παραγωγούς και 
στα φρούτα όπως ήδη κάνετε µέσω της συµ-
βολαιακής στα λαχανικά;
Το µοντέλο της συµβολαιακής που διατηρούµε 
στα λαχανικά δεν µπορεί να δουλέψει µε τον ί-
διο τρόπο στα φρούτα. Το φρούτο είναι πολυετής 
καλλιέργεια σε αντίθεση µε το λαχανικό που ε-
κτός των άλλων παρουσιάζει και εναλλαγή χω-
ραφιών. Ωστόσο εδώ ξεκινάµε να κάνουµε κάτι 
διαφορετικό. Το µοντέλο της συµβολαιακής στα 
φρούτα θα γίνεται µε προκαθορισµένες ποικιλί-
ες που επιλέγουµε ανά φρούτο. Πρόκειται ουσι-

αστικά για ποικιλίες που επιλέγουµε εµείς προ-
κειµένου να συνεργαστούµε µε τους παραγω-
γούς, τις οποίες καλλιεργούν µε τη σειρά τους 
αποκλειστικά για εµάς και για βιοµηχανική χρή-
ση. Σε αυτό το πλαίσιο προσφέρουµε κίνητρα 
και παροχές όπως τα δενδρύλλια, προκαταβο-
λές, καλύτερες τιµές, τεχνογνωσία και στήριξη 
προς τον πρωτογενή τοµέα. 

Εποµένως τι ζητάτε από τους παραγωγούς ρο-
δάκινου στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας;
Ζητάµε συγκεκριµένη ποικιλία φρούτου, η οποία 
απευθύνεται σε συγκεκριµένες αγορές του εξωτε-
ρικού. Η συγκεκριµένη µορφή συνεργασίας έχει 
ήδη ξεκινήσει και φέτος θα λάβουµε την πρώ-
τη µας παραγωγή. Η αρχή έγινε µε το ροδάκι-
νο και θα συνεχίσουµε στο κεράσι. Η διαδικασία 
προβλέπει να επιλέξουµε τον παραγωγό, τον τό-
πο που βρίσκεται το χωράφι, την ποιότητα του ε-
δάφους, το ριζικό σύστηµα του δέντρου και αρκε-
τές ακόµα παραµέτρους. 

who is who

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Θεόδωρου 
Ρουσόπουλου µετακόµισε από την 
Καβάλα, όπου κατάγεται, στα Γιαν-
νιτσά. Ο πατέρας του δηµιούργη-
σε αρχικά ένα ψυγείο αποθήκευσης 
προϊόντων. Το 1984 ολοκλήρωσε τις 
σπουδές του ως Bιολόγος και η συ-
γκυρία τον οδήγησε στις επιχειρή-
σεις. Σε µία εποχή όπου η κονσερ-
βοποιία ανθούσε στη Β. Ελλάδα, εί-
δε την ευκαιρία που προσέφεραν τα 
ροδάκινα και τα κεράσια. Αποφάσι-
σε να προχωρήσει στην κατάψυξη 
φρούτων, µία δραστηριότητα άγνω-
στη για την εποχή της. Αρχικά µε την 
εταιρεία Ψυγεία Γιαννιτσών, µετέ-
πειτα Pella Froz, δηµιουργώντας 
την πρώτη γραµµή κατάψυξης IQF 
για ροδάκινο, κεράσι και βερίκοκο 
και έστελνε bulk προϊόντα σε δεκά-
κιλα στις βιοµηχανίες της Ευρώπης, 
εισερχόµενος στην Αµερική στα τέλη 
της δεκαετίας του ’90. Για µία σηµα-
ντική περίοδο έκανε εισαγωγές -µε-
ταξύ άλλων και σπανακιού– και ό-
ταν διέκοψε τη συνεργασία που είχε 
µε την Pella Froz, ίδρυσε το 2005 την 
Alterra. Το 2008 έβαλε σε εφαρµογή 
το σχέδιο παραγωγής βιοµηχανικού 
σπανακιού στην Ελλάδα, συνεργαζό-
µενος µε µία οµάδα παραγωγών της 
Πέλλας, ενώ έως τότε το σύνολο του 
σπανακιού ήταν εισαγόµενο. ∆ηµι-
ούργησε µία οµάδα παραγωγών σε 
άτυπη µορφή και άνοιξε την αγορά 
του βιοµηχανικού σπανακιού στην 
Ελλάδα. Λίγο αργότερα µπήκε και 
στη λιανική µε την ετικέτα Alterra. 
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Σε ποιες περιοχές δουλεύετε αυτό το σχήµα 
συµβολαιακής στα φρούτα;
Επί του παρόντος κυρίως στην Πέλλα. ∆ιατηρεί τις 
κατάλληλες συνθήκες που επιτρέπουν την ανάπτυ-
ξη του ροδάκινου και του κερασιού, γι’ αυτό και κά-
νουµε την αρχή από τη συγκεκριµένη περιοχή. 

Συγκροτείτε οργανώσεις παραγωγών ή δου-
λεύετε µε ήδη υπάρχουσες οργανώσεις;
∆ηµιουργούµε οι ίδιοι τις οµάδες παραγωγών. Ε-
πί της ουσίας εµπλέκουµε µεµονωµένους παραγω-
γούς, µε τους οποίους έχουµε συνεργαστεί κατά το 
παρελθόν και γνωρίζουµε ότι είναι καλοί στη δουλειά 
τους. Οι οργανώσεις αυτές σχηµατίζονται άτυπα σε 
πρώτη φάση, συνάπτοντας επιµέρους συµβόλαια µε 
τους ίδιους όρους. Εάν δούµε ότι αυτό στη συνέχεια 
µπορεί να εξελιχθεί σε µία επίσηµα συγκροτηµένη ο-
µάδα παραγωγών, θα προχωρήσουµε µε αυτό. 

Από ποιες περιοχές συλλέγετε τα προϊόντα;
Τα φρούτα και τα λαχανικά µας προέρχονται από 
περιοχές όπως οι Πέλλα, Ηµαθία, Λάρισα και Αρ-
γολίδα, Κοµοτηνή και Ροδόπη. 

Είναι στο πλάνο σας να δουλέψετε µε βιολο-

γικά προϊόντα; Πόσο εύκολο είναι τελικά να 
εξυπηρετήσει ο παραγωγός και η βιοµηχανία 
την τάση που εµφανίζεται διεθνώς για τα συ-
γκεκριµένα αγαθά;
Είναι µία τάση που την αναζητά ο κόσµος το τε-
λευταίο χρονικό διάστηµα. Ωστόσο η βιολογι-
κή γεωργία δεν είναι εύκολη υπόθεση. ∆ιότι για 
παράδειγµα εάν µία βιοµηχανία ζητάει βιολογι-
κό αρακά, όταν θα κάνει ο παραγωγός την αµει-
ψισπορά, θα πρέπει να βάλει και βιολογικό στάρι 
ή βιολογική ντοµάτα. ∆εν µπορεί να χαλάσει την 
αλυσίδα της βιολογικής καλλιέργειας. Εάν όµως 
η Ελλάδα δεν απορροφά τη βιολογική ντοµάτα, 
το βιολογικό κριθάρι, θα δηµιουργηθεί δυσκολία 
στη διάθεσή τους και θα αρχίσει να «σπάει» αυτή 
η αλυσίδα.  Επιπλέον η βιολογική καλλιέργεια ε-
νέχει µεγαλύτερο ρίσκο και κινδύνους, τα οποία 
θα πρέπει να αποδεχτούν τόσο οι παραγωγοί ό-
σο και η βιοµηχανία. Το κόστος είναι υψηλότερο 
εξ ορισµού και οι αποδόσεις ασταθείς. 

Με ποιο τρόπο θα µπορούσε να διαφοροποι-
ηθεί ή να εξελιχθεί η σχέση παραγωγού, βι-
οµηχανίας και πολιτείας τη στιγµή που φαί-
νεται να αντικατοπτρίζουν δύο εντελώς δια-

φορετικούς κόσµους µε σηµαντικές αποστά-
σεις µεταξύ τους;
Θα ήταν καθοριστικό να υπάρξει µία στενότερη 
σχέση µεταξύ βιοµηχανίας, παραγωγών και ε-
πίσηµου κράτους, οργανωµένου και σύγχρονου, 
µε φορείς που µπορούν να προσφέρουν την α-
παιτούµενη πληροφορία στους εµπλεκόµενους 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Θα είχε επίσης ιδιαί-
τερο ρόλο η εντατικότερη συνεργασία του πρω-
τογενούς τοµέα µε πανεπιστήµια και ινστιτούτα, 
στο πλαίσιο βελτίωσης της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Την ίδια στιγµή είµαστε στην εποχή της 
ευφυούς γεωργίας, όπου η παρακολούθηση των 
καλλιεργειών µε αισθητήτες και drones καθί-
σταται πλέον εκ των ων ουκ άνευ στην έγκαι-
ρη και έγκυρη πληροφόρηση του παραγωγού για 
να προστατεύσει και να βελτιώσει την καλλιέργειά 
του.  Εκτιµώ ότι η γεωργία θα εξελιχθεί στο σύνο-
λό της µε βάση το µοντέλο της συµβολαιακής. Επι-
πλέον τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώκουν όλο 
και περισσότερο την υλοποίηση επενδύσεων για 
την στενότερη παρακολούθηση των καλλιεργειών, 
πρόληψη των ασθενειών και εφαρµογές, ούτως 
ώστε οι αποδόσεις να αυξηθούν. ∆ιότι εάν δεν αυ-
ξηθούν οι αποδόσεις τίποτα δεν µπορεί να γίνει. 

ΕΚΤΙΜΩ ΟΤΙ 
Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΑ 
ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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ΘΑ ΕΙΧΕ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΡΟΛΟ 
Η ΕΝΤΑΤΙΚΟΤΕΡΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑ ΜΕ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Πόσο µεγάλο είναι το έλλειµµα που υφίσταται 
αυτή τη στιγµή σε επίπεδο πολιτικής ηγεσίας;
Να πω τον καηµό µου… Καταρχάς δεν υπάρχει 
υπουργείο Βιοµηχανίας, στο οποίο να υπάγε-
ται ο κλάδος µας. Η Ελλάδα δεν µπορεί να είναι 
µόνο τουρισµός. Επίσης, τα υπουργεία Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης, θα πρέπει να στε-
λεχωθούν µε µη κοµµατικές επιλογές, από αν-
θρώπους που θα παραµείνουν στα εκάστοτε υ-
πουργεία ανεξαρτήτων κυβερνήσεων. Οι θέσεις 
είτε καταλαµβάνονται από τεχνοκράτες, είτε α-
πό πρόσωπα των επιχειρήσεων και του πρωτο-
γενούς τοµέα, θα πρέπει να είναι άνθρωποι της 
δράσης, η οποία προσφέρει εκ των πραγµάτων 
µεγάλη εµπειρία. 

Κατά τη γνώµη σας ποιο είναι ένα από τα σο-
βαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο 
πρωτογενής τοµέας;
Η έλλειψη εργατικού δυναµικού. Χωρίς εργάτες 
είναι ορατό το ενδεχόµενο να µένουν οι παρα-
γωγές πάνω στα δέντρα ή στο χωράφι. Έχουµε 
υποβάλλει προτάσεις είτε µε την ∆ιεπαγγελµατι-
κή, είτε µε την ΕΚΕ, ζητώντας προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για το πώς πρέπει να αντι-
µετωπίσουµε αυτή την κατάσταση. Ελπίζουµε να 
µπούµε σε διαδικασία διαλόγου και να ληφθούν 
µέτρα πριν να φτάσουµε στο καλοκαίρι και να εί-
ναι πλέον αρκετά αργά. Κύριο αίτηµά µας είναι 
η απλοποίηση του µεταναστευτικού κώδικα για 
τους εισερχόµενους εργάτες. Επίσης ζητάµε την 
δηµιουργία ενός µηχανισµού για να γίνει η µετά-
κληση εργατών από άλλες χώρες, καθώς και να 
προβλεφθούν οι συνθήκες διαµονής και διαβί-
ωσης του εποχικού προσωπικού στη χώρα µας. 

Κατά πόσο µπορούµε να είµαστε ανταγωνιστι-
κοί ως χώρα, δεδοµένης της εκτόξευσης των 
τιµών σε ενέργεια και πρώτες ύλες;
Ανταγωνιστές µας αυτήν τη στιγµή είναι χώρες 
όπως το Βέλγιο και η Ισπανία. Εάν το Βέλγιο πα-
ράγει πυρηνική ενέργεια -κάτι που συµβαίνει- 
θα έχει τη δυνατότητα να παράγει φθηνότερα και 
θα µας πάρει τις αγορές. Κι ενώ εµείς έχουµε 
στηρίξει τα προηγούµενα χρόνια τη βελτιστοποί-
ηση της πρωτογενούς παραγωγής σπανακιού για 
να πιάσουµε χώρες όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 
ή η Ιαπωνία, σε συσκευασίες, σε γραµµές παρα-
γωγής και σε δεκάδες ακόµα τοµείς, έρχεται το 
ρεύµα και τα τινάζει όλα στον αέρα. Καθιστάµεθα 
µη ανταγωνιστικοί λόγω αυτής της τραγικής αύ-
ξησης, όπου κάποιες χώρες δεν έχουν τόσο υ-
ψηλές τιµές σε σχέση µε εµάς, µε αποτέλεσµα να 
µας βγάζουν σταδιακά εκτός αγορών. Αυτό βέ-

βαια είναι κάτι που ουδείς µπορούσε να προβλέ-
ψει πριν από ένα χρόνο. Ότι θα έπρεπε να υπολο-
γίζει την αυξηµένη κατά 300% τιµή του ρεύµατος. 

Υπάρχει κάποια σκέψη για το τι θα θέλατε να 
κάνετε µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια;
Θα ήθελα µε την εµπειρία που έχω µετά από 35 
χρόνια, να µπορώ να δηµιουργήσω νέα projects 
όχι µόνο για εµένα αλλά και για τη χώρα. Πιστεύω 
ότι ο πρωτογενής τοµέας έχει ανάγκη τη βιοµηχα-
νική εµπειρία που προέρχεται από τη δράση και 
την ταυτόχρονη ενασχόληση µε το διεθνές εµπό-
ριο. Θα ήθελα εποµένως την εµπειρία µου να τη 
µεταφέρω στους παραγωγούς, οι οποίοι θα καλ-
λιεργούν στοχευµένα και µε βάση τη ζήτηση από 
την αγορά. Αυτά τα µοντέλα µπορούν να λειτουρ-
γήσουν υβριδικά, όπου εγώ θα συνάπτω συµφω-
νία µε µία µεγάλη εταιρεία του εξωτερικού και σε 
βάση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αποδοχής πάµε 
να στήσουµε ένα µοντέλο. Εχω κάνει ήδη κάτι ανά-
λογο στα κεράσια όπου µε τη Novaplan που διαθέ-
τει το δίκτυο γεωπόνων, θα παρέχω το µητρώο των 
παραγωγών προς παρακολούθηση των ψεκασµών, 
τι ώρα και τι µέρα θα γίνονται οι ψεκασµοί, ελέγχο-
ντας πλήρως την παραγωγή. Αυτό το σχήµα στήθη-
κε για να µπορούµε να εξάγουµε κεράσι στην Αµε-
ρική µε συγκεκριµένες προδιαγραφές.
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ΣΟΒΑΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ Η∆Η ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΟΜΩΣ ΝΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ.     ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

ΚΑΙ ΜΕ 0,40 
ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΤΑΜΕΙΟ 
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ 
Η ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΛΕΜΟΝΙΟΥ  
ΣΥΜΦΩΝΑ µε στοιχεία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2001 έως 
το 2015, οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
λεµονιών στην Ελλάδα µειώθηκαν 
κατά περίπου 70% µε την αντίστροφη 
µέτρηση να ξεκινά το 2003-2004, 
όταν ένας παγετός κατέστρεψε πολλά 
δέντρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 2001 καλλιεργούνταν 121.470 
στρέµµατα µε λεµονιές ενώ το 2015 
τα λεµονοπερίβολα µόλις που έφταναν 
τα 38.672 στρέµµατα, στα οποία 
παράγονταν 44.000 τόνοι. Μέσα σε 
µόλις µια χρονιά το 2003 χάθηκαν 
χιλιάδες στρέµµατα, µε τις µεγαλύτερες 
απώλειες να µετρά η Αχαΐα, η Ηλεία, 
η Κορινθία, η Λακωνία, η Εύβοια, η 
Αττική και τα ∆ωδεκάνησα. Μόνο στην 
Αχαΐα το 2001 φυτεµένα µε λεµονιές 
ήταν 41.987 στρέµµατα ενώ, το 2015 
η αντίστοιχη καλλιεργήσιµη έκταση 
έφτανε, µετά βίας, τα 7.500 στρέµµατα. 
Στην Κορινθία, πριν 20 χρόνια 
καλλιεργούνταν 32.688 στρέµµατα και 
το 2015 µόνο 6.287 στρέµµατα. 

Σύµφωνα µε 
στοιχεία του 

Αγροτικού 
Συνεταιρισµού 

Κιάτου -Τραγάνας, 
η εγχώρια 
παραγωγή 

λεµονιών σε σχέση 
µε το 2000 έχει 

πέσει στο ένα τρίτο. 
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Μ νια τάση ανόδου της τιµής παρα-
γωγού κατά 5-10 λεπτά παρατη-
ρείται στην εγχώρια αγορά λεµο-

νιού τον τελευταίο καιρό ενώ ήδη ο Συ-
νεταιρισµός Κιάτου-Τραγάνας ξεκίνησε να 
συγκεντρώνει προϊόν µε τιµή στα 40 λε-
πτά το κιλό παραδοτέο στη ράµπα του Συ-
νεταιρισµού όπως εξηγεί στο Fresher ο α-
ντιπρόεδρος Κώστας Πάππας. Παράλλη-
λα, συνεχίζεται µε ικανοποιητικό ρυθµό η 
συγκοµιδή της ποικιλίας Μαγληνό µέχρι τα 
τέλη Μαρτίου, όµως η εξέλιξη των καιρι-
κών συνθηκών και η παρατεταµένη περίο-
δος ξηρασίας πέρυσι από Απρίλιο έως Αύ-
γουστο έχουν προκαλέσει σοβαρή µείωση 
παραγωγής της τάξης του 50-60% για το 
Μαγληνό και 25-30% για την ποικιλία Ιντερ-
τονάτο. Για τις υπόλοιπες και πιο όψιµες ποι-
κιλίες όπως Καρυστίνη, Βάκαλου και Σάντα 
Τερέζα, που είναι ουσιαστικά ασυγκόµιστες, 

δεν υπάρχει ακόµη καθαρή εικόνα.
Σαφής εικόνα υπάρχει ωστόσο πλέον για 
τη σοβαρότητα των ζηµιών που προκλή-
θηκαν από το πέρασµα της «Ελπίδας», που 
έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Κορινθί-
ας το διήµερο 26-27 Ιανουαρίου µε θερµο-
κρασίες τις νυχτερινές ώρες χαµηλότερες 
των -10 βαθµών. Εξαιτίας της διαφοροποί-
ησης στο µικροκλίµα και της συγκέντρω-
σης πάγου ανά οπωρώνα, παρουσιάζεται κα-
τά τόπους µεγάλη απόκλιση στο ύψος της ζη-
µιάς στην ηρτηµένη παραγωγή και το φυτικό 
κεφάλαιο. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σε ο-
ρισµένους οπωρώνες πολύ σοβαρές ζηµιές έ-
ως και 90-100% στην ηρτηµένη παραγωγή ό-
πως υπογραµµίζει ο Κώστας Πάππας και σε έ-
να µικρότερο ποσοστό στο φυτικό κεφάλαιο, ε-
νώ σε κάποιες άλλες περιοχές η ζηµιά είναι µι-
κρότερη έως και µηδενική. 
Επιπλέον οι εξαγωγικές επιδόσεις του προ-

ϊόντος εµφανίζουν κορεσµό και στασιµότη-
τα, καθώς και φέτος οι παραγωγοί αντιµε-
τωπίζουν µία περίπλοκη κατάσταση. Το φθι-
νόπωρο τα πρώιµα Ιντερτονάτο δεν είχαν 
την αναµενόµενη ζήτηση καθώς υπήρχαν 
ακόµη µεγάλες ποσότητες στην αγορά από 
εισαγόµενα Αργεντινής και Ν. Αφρικής. Ως 
αποτέλεσµα η συγκοµιδή της ποικιλίας δεν 
προχώρησε µε καλούς ρυθµούς και η τιµή 
πώλησης, η οποία άλλες χρονιές µέχρι να µπει 
το τούρκικο προϊόν ήταν υψηλή, έµεινε χαµη-
λότερη του αναµενόµενου. Όταν µπήκε και το 
τούρκικο λεµόνι στην εξίσωση, η τιµή παραγω-
γού προσγειώθηκε στα σηµερινά επίπεδα προ-
καλώντας έµµεσα και προβλήµατα στη ροή συ-
γκοµιδής του ελληνικού προϊόντος.

ΚΟΡΕΣΜΟ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΜΗ 
ΣΤΑ 30-35 ΛΕΠΤΑ 
ΒΛΕΠΕΙ 
ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ 
Η ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ 
ΛΕΜΟΝΙΟΥ

Σε κακή κατάσταση άφησε τα λεµονόδε-
ντρα στην Κορινθία η κακοκαιρία Ελπίδα, 
σύµφωνα µε τον Κώστα Πάππα, αντιπρόε-
δρο του Α.Σ. Κιάτου-Τραγάνας.

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΛΕΠΤΑ /  ΚΙΛΟ�

2020 2021 2022

45�50

 35�40

40�45
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Σε καθεστώς συµφόρησης βρίσκεται η εγ-
χώρια αγορά µήλου εξαιτίας των µεγάλων 
εισαγωγικών ροών από την Πολωνία. Α-

νταποκρινόµενοι στην εξέλιξη, οι Έλληνες πα-
ραγωγοί κρατάνε πίσω τις ποσότητες που δι-
αθέτουν, αφού δεν µπορούν να βγουν στην α-
γορά µε πιο ανταγωνιστικές τιµές, από τη στιγ-
µή που τα πολωνικά µήλα φτάνουν στη χώρα 
µε 40 λεπτά… «καθαρισµένα – συσκευασµέ-
να». Η υπερπαραγωγή της Πολωνίας, όπου οι 

εκεί παραγωγοί πωλούν µε 15 λεπτά, έχει κα-
λύψει και τις αγορές του εξωτερικού όπου α-
πευθύνεται και το ελληνικό µήλο. Ο ορίζοντας 
που βάζουν οι παραγωγοί, είναι δύο µηνών, ευ-
ελπιστώντας ότι µέχρι τότε οι ισορροπίες θα αλ-
λάξουν και η τιµή για το ελληνικό µήλο θα ση-
µειώσει αύξηση. Σ’ αυτή την περίοδο, οι περι-
ορισµένες πράξεις κυµαίνονται µεταξύ των 35 
και 50 λεπτών το κιλό για τα κόκκινα µήλα, α-
νάλογα µε την ποιότητα και την ποικιλία τους. 
Να σηµειωθεί ότι το βασικό πρόβληµα εντοπί-
ζεται στις κόκκινες ποικιλίες Golden, Jona Red 
και Red Delicious, µε τις πράσινες να µην έχουν 
αντιµετωπίσει επιπλοκές ως προς τη διάθεσή 
τους, µιας και η Πολωνία δεν διαθέτει σηµαντι-
κό τονάζ στην κατηγορία αυτήν. Άνθρωποι της 
αγοράς, εξηγούν ότι η Πολωνία δεν διαθέτει µε-
γάλες υποδοµές που να επιτρέπουν την αποθή-
κευση της παραγωγής και πάνω σε αυτό στηρί-
ζονται και οι προσδοκίες του κλάδου.

ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΙ
ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ
ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΠETΡOY ΓΚΟΓΚΟΥ

ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ ΚΡΑΤΑΕΙ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΛΟ  
Η ΠΟΛΩΝΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΗΛΩΝ �2021�2022�

280.000 

203.000

2020/21

2021/22

 ΤΟΝΟΙ

28%
ΜΕΙΩΣΗ

ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

�ΕΚΤΙΜΩ πως από το Μάρτιο στην Αίγυπτο δεν θα υπάρχουν λιβανέζικα και πολωνικά µή-
λα. Οπότε, λογικά, θα έχουµε ευκολότερη απορρόφηση των αποθεµάτων µας και προσβλέ-
πω και σε βελτίωση της τιµής, καθώς στα ψυγεία µας έχουν µείνει, πλέον, τα πιο ποιοτικά 
µήλα», τονίζει ο πρόεδρος της ΟΠ Άρνισσας, Κοσµάς Παπαδόπουλος. Υποτονική χαρακτηρί-
ζει την ροή των εξαγωγών προς τις παραδοσιακές αγορές και ο Θεόδωρος Μουτσογιάννης, 
από την περιοχή της Πέλλας. «Στην αγορά της Αιγύπτου, είναι ακόµη οι Πολωνοί και οι Λι-
βανέζοι, οι οποίοι πουλάνε φθηνότερα και προκαλούν ασφυξία στα δικά µας µήλα, τα οποία 
πιάνουν από 0,30 ευρώ το κιλό στα β’ κατηγορίας, έως 0,65 ευρώ το κιλό στα ποιοτικά».

Νίκος Θεοδώρου, παραγωγός µήλου 
στην Άρνισσα Πέλλας
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ΣΤΟΧΟ ΤΟ 1,5 ΕΥΡΩ 
ΒΑΖΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΥΞ 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Μπορεί η Κρήτη να 
διαθέτει περίπου 

τις µισές φυτεύσεις 
ντοµάτας της χώρας, 

ωστόσο µεγάλες 
καλλιεργούµενες 

εκτάσεις διαθέτει και 
η Πελοπόννησος.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ, ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ΛΟΓΩ
ΥΨΗΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΦΗΝΟΥΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΣΤΑ  ΕΓΧΩΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.   ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

26.170
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

293.369
ΤΟΝΟI

ΠΗΓΗ: INCOFRUIT HELLAS

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  �2021�

Ανοδικό κανάλι δείχνει ότι ακολουθεί η 
εγχώρια αγορά θερµοκηπιακής ντοµά-
τας, µε την τιµή παραγωγού για τη λουξ 

κατηγορία να διαµορφώνει δυναµική για τα 
1,50 ευρώ το κιλό µέσα στις επόµενες εβδο-
µάδες. Οι τελευταίες πράξεις στην Κρήτη γίνο-
νται γύρω από τα 1,20 µε 1,25 ευρώ το κιλό, 
µε την αγορά να δείχνει ότι έχει αφήσει πίσω 
της την καταστροφική για πολλούς παραγω-
γούς διετία της πανδηµίας και των λοκντάουν, 
κατά την οποία οι ταµειακές έγραψαν ακόµα
και τα 20 µε 30 λεπτά, όπως θα θυµούνται αρ-
κετοί παραγωγοί. Υπενθυµίζεται ότι την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι, η αγορά είχε υποχω-
ρήσει στα 55-60 λεπτά. Η εγχώρια ζήτηση δι-
ατηρείται φέτος σε πολύ καλά επίπεδα καθώς 
η εισαγόµενη ντοµάτα είναι πολύ πιο ακριβή, 
κυρίως λόγω των ανατιµήσεων στα µεταφο-
ρικά κόστη. Όπως µεταφέρει στο Fresher ο 

Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, διευθυντής πω-
λήσεων του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ανα-
τολή» µε έδρα την Ιεράπετρα Κρήτης, οι τι-
µές ακολουθούν λογική και ανοδική πορεία, 
ενώ αναµένεται κορύφωση τους την περίοδο 
του Πάσχα όπου «κάνουν ταµείο» οι παραγω-
γοί για µερικές εβδοµάδες πριν ακολουθήσει 
µία περίοδος ραγδαίας ύφεσης στο αγοραστι-
κό ενδιαφέρον το Μάιο, µε κάποιους τόνους 
να µένουν µέχρι και αδιάθετοι.

Σταθερές οι εκτάσεις, µπαίνει 
στη παραγωγή το Μάρτιο η Μεσσηνία
Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στην Ελλάδα εί-
ναι σταθερές γύρω στα 25-26.000 στρέµµατα 
µε ετήσια παραγωγή που υπολογίζεται στους 
280-300.000 τόνους. Το 2021 καλλιεργήθη-
καν συνολικά 26.170 στρέµµατα, µε συνολι-
κή παραγωγή 293.369 τόνων όπως ενηµερώ-

νει ο Γιάννης Πολυχρονάκης, ειδικός σύµβου-
λος του Incofruit Hellas, ενώ το σύνολο των ε-
ξαγωγών υπαίθριας και θερµοκηπιακής ντο-
µάτας (η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει εξαγωγές νωπής 
και βιοµηχανικής ντοµάτας) ήταν 38.819 τόνοι, 
συνολικής αξίας 12.332.000 ευρώ. Ο λόγος ε-
ξαγωγών και παραγωγής δείχνει πως µόλις έ-
να 13-15% των ποσοτήτων εξάγεται µε το 85% 
περίπου να διατίθεται στην εσωτερική αγορά.
Μπορεί η Κρήτη να διαθέτει περίπου τις µισές 
φυτεύσεις της χώρας, ωστόσο µεγάλες καλλι-
εργούµενες εκτάσεις διαθέτει και η Πελοπόν-
νησος µε περίπου 4.000 στρέµµατα, εκ των ο-
ποίων σχεδόν τα 3.000 στη Μεσσηνία σύµφω-
να µε τη γεωργική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, µε το 
Νοµό να βγαίνει στη παραγωγή από τα µέσα 
Μαρτίου όπως ενηµερώνει ο Γιώργος Αλεξαν-
δρόπουλος, πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Φιλιατρών.

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΑ 1,20 
ΜΕ 1,25 ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΚΙΛΟ

Οι τιµές ακολουθούν λογική ανοδική πορεία 
σύµφωνα µε τον Νίκο Τριανταφυλλόπουλο, 
διευθυντής πωλήσεων του ΑΣ «Ανατολή».
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ΑΓΟΡΑ

ΠΟΛΛΕΣ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΑΦΗΝΟΥΝ ΧΩΡΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΟ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΣΟ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΡΟΤΟΥ, 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΦΕΤΟΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 40% ΤΟΥ  
ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.       ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Ο ριακή αύξηση 5 λεπτών σε σχέση µε πέ-
ρυσι παρουσιάζει φέτος η τιµή παραγω-
γού στο καρότο και διαµορφώνεται στα 

35 µε 40 λεπτά το κιλό για πλυµένο και συσκευ-
ασµένο προϊόν, όπως εξηγεί στo Fresher o Κω-
στής ∆ουρδουβέλας, παραγωγός από το Σχηµα-
τάρι Βοιωτίας που καλλιεργεί 500 στρέµµατα µε 
καρότα, ραντίτσιο και κινέζικο λάχανο. Οι τιµές 
παρουσιάζουν µια σταθερότητα τα τελευταία χρό-
νια ακολουθώντας ένα επαναλαµβανόµενο µοτί-
βο όπου ξεκινούν µε 45 λεπτά το κιλό το χειµώ-
να και κλείνουν την εµπορική περίοδο µε 35 λε-
πτά το κιλό το καλοκαίρι.
Σταθερότητα διακρίνει και τις καλλιεργούµενες ε-
κτάσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, οι 
οποίες παραµένουν πέριξ των 11-12.000 στρεµ-
µάτων δίχως µεγάλες αυξοµειώσεις. Τη µερί-
δα του λέοντος κατέχει η Βοιωτία, η οποία είναι 
η µεγαλύτερη ζώνη παραγωγής καρότου στη χώ-
ρα και στην οποία καλλιεργούνται περίπου 10.000 
στρέµµατα, µε τις υπόλοιπες φυτεύσεις (περίπου 
1.500-2000 στρέµµατα) να εντοπίζονται στην Εύ-

βοια όπως µαρτυράει και η ετήσια γεωργική έ-
ρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Παροµοίως σταθερή είναι και 
η ποσότητα παραγωγής που συγκοµίζεται τα τε-
λευταία χρόνια, η οποία κυµαίνεται µεταξύ 22-
23.000 τόνων σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάζεται ο ειδικός σύµβου-
λος του INCOFRUIT HELLAS Γιάννης Πολυχρονά-
κης. Από τα επίσηµα νούµερα προκύπτει πως η 
µέση στρεµµατική απόδοση για το προϊόν υπολο-
γίζεται στα 2.000 µε 2.100 κιλά σε βάθος τριών ε-
τήσιων φυτεύσεων.
Τα αίτια της σταθερότητας σε τιµές, φυτεύσεις και 
ποσότητες εντοπίζονται στα υψηλά µεταφορικά 
κόστη τα οποία καθιστούν το εισαγόµενο προ-
ϊόν ακριβό, κάνοντας χώρο για τη διοχέτευση 
της ελληνικής παραγωγής στα σούπερ µάρκετ, 
τη βιοµηχανία και τις λαϊκές αγορές δίχως σο-
βαρό ανταγωνισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ, το εισαγόµενο καρότο έχει τιµή που ξε-
περνάει το ένα ευρώ, όταν ο Έλληνας παραγω-
γός µπορεί να το διαθέσει σε τιµή µικρότερη α-
πό τη µισή. Η ελευθερία αυτή επιτρέπει στον Έλ-

o Κωστής 
∆ουρδουβέλας, 
παραγωγός 
καρότου από 
το Σχηµατάρι 
Βοιωτίας
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ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟ  
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ κόστη οδήγησαν 
στον εκµηδενισµό τόσο των εισαγωγών ό-
σο και των εξαγωγών ελληνικού καρότου το 
2021. Οι εξαγωγές από 4.300 τόνους το 2020 
έπεσαν στους 542 τόνους το 2021 (-87,5%) ε-
νώ οι εισαγωγές καρότων από 1.400 τόνους 
το 2020 «έγραψαν» µόλις 188 τόνους πέρυσι    
(-86,5%). Συνήθως οι 4.000 τόνοι που εξά-

γονται καταλήγουν σε γειτονικές αγορές των 
Βαλκανίων και δη της Βουλγαρίας, µε πελάτες 
που δείχνουν ιδιαίτερη εκτίµηση για το ελλη-
νικό προϊόν. Οι πελάτες αυτοί ωστόσο δεν εµ-
φανίστηκαν την περσινή χρονιά λόγω των ιδιαί-
τερων συνθηκών που δηµιούργησε η πανδηµία. 
Το υπόλοιπο 85% της παραγωγής (17-18.000 τό-
νοι) καταλήγει στην εσωτερική αγορά. 

ληνα παραγωγό να υπολογίσει την ποσότητα του 
προϊόντος που µπορεί να προµηθεύσει την αγο-
ρά δίχως να του µένουν ποσότητες απούλητες 
στο τέλος της σεζόν. Όπως υπογραµµίζει ο Κω-
στής ∆ουρδουβέλας το πρόβληµα τη φετινή χρο-
νιά δεν εντοπίζεται ούτε στη στασιµότητα σε τι-
µές και φυτεύσεις, ούτε σε αυξοµειώσεις του α-
γοραστικού ενδιαφέροντος. 

Συν 40% στο κόστος καλλιέργειας
Το πρόβληµα έγκειται στην ανατίµηση του κοστο-
λογίου της καλλιέργειας κατά 35 µε 40%, καθώς 
το καρότο αποτελεί µία καλλιέργεια µε υψηλές α-
παιτήσεις σε εισροές. Οι καλλιεργητές φυτεύουν 
3 φορές το χρόνο. Η πρώτη παραγωγή, η χειµω-
νιάτικη, ξεκινάει από αρχές Νοεµβρίου και διαρ-
κεί έως τέλη Μαρτίου και διαθέτει το χαµηλότε-
ρο κοστολόγιο καθώς δεν απαιτούνται ποτίσµα-
τα λόγω φυσικών βροχοπτώσεων. Ωστόσο οι ε-
πόµενες δύο φυτεύσεις, η ανοιξιάτικη και η θε-
ρινή, έχουν αυξηµένες απαιτήσεις σε νερό. Ο φό-
βος για τα επόµενα τιµολόγια ρεύµατος είναι µε-

γάλος, καθώς όπως εξηγεί ο κ. ∆ουρδουβέλας, 
«πλήρωνα πέρυσι σε µια γεώτρηση 200 ευρώ και 
τώρα το Γενάρη µου ήρθε 1.000 ευρώ µε 800 ευ-
ρώ περίπου να αφορούν τη περιβόητη ρήτρα α-
ναπροσαρµογής».
Πέρα από αρδευτικά κόστη, η καλλιέργεια καρό-
του έχει επίσης υψηλές απαιτήσεις θρέψης. Όπως 
εξηγεί αναλυτικά ο παραγωγός από το Σχηµατάρι, 
η βασική λίπανση κοστίζει πλέον 50% ακριβότε-
ρα σε σχέση µε πέρυσι (από 14 ευρώ/25 κιλά στα 
21 ευρώ/25 κιλά), ενώ η συµπληρωµατική αλλά 
υψηλής σηµασίας επιφανειακή αζωτούχα θρέψη 
παρουσιάζει ετήσια ανατίµηση 200% (από 11 ευ-
ρώ/40 κιλα στα 33 ευρώ/40 κιλά). 
Συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις σε είδη συσκευα-
σίας και πετρέλαιο όπως και την στασιµότητα των 
τιµών παραγωγού, εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι 
οι υπάρχουσες συνθήκες στενεύουν δραστικά τα 
περιθώρια κέρδους, µε τους παραγωγούς να ευ-
ελπιστούν σε γρήγορη αποκλιµάκωση της ενερ-
γειακής κρίσης ώστε να επιστρέψει η αγορά στην 
προ κρίσης προσοδοφόρα κατάσταση.

+50%

2020/21 2021/22

30�35

35�40

+20%

+15%

+40%

+35%

+35%

+200%

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΙ∆Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΛΑ∆ΙΑ/ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ�
�ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ�

ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
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ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ 5.200 ΕΥΡΩ 
ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΣΤΑ 11 ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΕΤΡΑΚΙΛΟ χαρτοκιβώ-
τιο διαµορφώνεται η τιµή παραγωγού για το 
κρητικό αβοκάντο, µε την παραγωγή να βρί-
σκεται την περίοδο αυτήν σε εξέλιξη για τη 
µεσοπρώιµη ποικιλία Φουέρτε. Μικρές εί-
ναι οι αποκλίσεις συγκριτικά µε την εµπορι-
κή πορεία του προϊόντος κατά την προηγού-
µενη εµπορική περίοδο, αν και φέτος, εξαιτί-
ας του έντονου χιονιά στα µέσα Ιανουαρίου, 
αλλά και ισχυρών νοτιάδων πέρυσι την άνοι-
ξη που τραυµάτισαν τα δέντρα, η παραγωγι-
κότητα σε ορισµένα αγροτεµάχια δείχνει µει-
ωµένη µέχρι και 70% για την πρώτη ποιότη-
τα. Η µέση τιµή ανά κιλό διαµορφώνεται κο-
ντά στα 2,60 ευρώ για το πρώτο µέγεθος, ε-
νώ τον Απρίλιο οι παραγωγοί στα Χανιά θα 

ξεκινήσουν µε τις όψιµες ποικιλίες. Σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ, η ζήτηση παραµένει υψη-
λή, µε το καλλιεργητικό ενδιαφέρον των πα-
ραγωγών να βαίνει αυξανόµενο. Το κόστος 
εγκατάστασης προσεγγίζει τα 250 ευρώ το 
στρέµµα, µε τη βασική ποικιλία Φουέρτε να 
γίνεται πλήρως παραγωγική µετά από 6 χρό-
νια. Σε ένα καλά στηµένο χωράφι, οι αποδό-
σεις µπορούν να αγγίξουν και του 2 τόνους 
το στρέµµα, ωστόσο µέχρι τότε το κόστος α-
νάπτυξης διαµορφώνεται σχετικά υψηλό. Ο 
κλάδος πάντως εξελίσσεται µε τον ΑΣ Χα-
νίων να επενδύει σε καλιµπραδόρο µε τε-
χνολογία αιχµής, µε σκοπό να αυξήσει τις 
ποσότητες που διακινεί υπό το σήµα του, 
που για την περσινή εµπορική περίοδο ή-
ταν περί τους 300 τόνους. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

EKOΨΕ ΤΟΝΑΖ KAI EΝΙΣΧΥΣΕ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

ΖΗΜΙΕΣ έως και 90% σε ορισµένους πορτο-
καλεώνες κυρίως στην Πελοπόννησο προ-
κάλεσε η κακοκαιρία Ελπίδα παγώνοντας 
και την ανάκαµψη τιµής, από τα 15-20 λεπτά 
προς τα 30, που επιχειρούσαν Ναβαλίνες 
και Μέρλιν στα µέσα Γενάρη, όπως µεταφέ-
ρει στο Fresher, ο πρόεδρος του ΑΣ Σκαφι-
δακίου Θωµάς Φακλάρης. Η εξαιρετικά χα-
µηλή ζήτηση των προηγούµενων µηνών έ-
δειχνε να τερµατίζεται, όµως η επέλαση της 
κακοκαιρίας αποδεκάτισε την ηρτηµένη πα-
ραγωγή στην Πελοπόννησο, προκαλώντας 
παράλληλα και ένα κλίµα δυσπιστίας για 
την ποιότητα των ποσοτήτων που διατίθε-
νται στην εσωτερική και εξωτερική αγορά. 
Συγκεκριµένα όπως αναφέρει ο Παναγιώ-

της Αλετράς, πρόεδρος του Α.Σ.Ο Ερυσίχη 
Παραχελωΐτιδος στο Νεοχώρι Μεσολογγί-
ου «τους τρώει και αυτούς η αρκούδα» πα-
ρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν σοβαρές ζη-
µιές από παγετό, καθώς η αγορά είναι δύ-
σπιστη για την προέλευση του διαθέσιµου 
πορτοκαλιού, ανησυχώντας πως πρόκειται 
για παγετοχτυπηµένο προϊόν. Πλέον οι τι-
µές έχουν σταθεροποιηθεί στο επίπεδο των 
20 λεπτών, ενώ δειλά δειλά ξεκίνησαν και 
οι κοπές Βαλέντσια στην Αιτωλοακαρνανία. 
Πράξεις για Lane Late στο Μεσολόγγι γίνο-
νται µε 25-27 λεπτά καθαρά στον παραγωγό, 
ενώ το βλέµµα στραµµένο στις αποζηµιώσεις 
ΕΛΓΑ έχουν οι καλλιεργητές στην Πελοπόν-
νησο ώστε να προετοιµάσουν τους οπωρώ-
νες για την επόµενη χρονιά. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΕΩΣ 2 ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 
Η ΦΡΑΟΥΛΑ FORTUNA 

ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ κατακτάει η ελ-
ληνική φράουλα, αφήνοντας πίσω της την 
πανδηµία. Η παραγωγή είναι όψιµη, καθώς 
ο καιρός δεν ήταν σύµµαχος των παραγω-
γών, µε τα κρύα του Γενάρη να έχουν οδηγή-
σει σε σηµαντικά µειωµένες ποσότητες πρώ-
ιµης Fortuna (-60%) σε σχέση µε το 2021. Οι 
τιµές των µειωµένων εξαγώγιµων ποσοτή-
των ισορροπούν τη µειωµένη προσφορά, ό-
ντας αυξηµένες κατά 30-50 λεπτά σε σχέ-
ση µε πέρυσι τον Φλεβάρη και διαµορφώ-
νονται στο 1,90 µε 2 ευρώ το κιλό. Οι καλλι-
εργητές είναι αισιόδοξοι πως θα διατηρηθεί 
η τιµή σε υψηλά επίπεδα όταν διατεθεί στην 
αγορά ο κύριος όγκος στις αρχές της άνοι-
ξης καθώς «η ζήτηση είναι πολύ µεγάλη και 

το προϊόν λίγο». Ανταποκρινόµενοι στην αγο-
ρά, οι παραγωγοί χρόνο µε το χρόνο αυξά-
νουν τις καλλιεργούµενες εκτάσεις. Από τα 
13.000 στρέµµατα το 2020, πλέον καλλιερ-
γούνται σχεδόν 20.000 ενώ υπάρχει σχεδι-
ασµός για χιλιάδες νέα στρέµµατα φυτεύσε-
ων στον επόµενο χρόνο. Οι εξαγωγές φρά-
ουλας την φετινή περίοδο διαµορφώνο-
νται στους 6.075 τόνους έναντι 6.225 τό-
νων πέρυσι σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Incofruit Hellas, απόρροια της µειωµένης 
παραγωγής των πρώιµων ποικιλιών. Σύµ-
φωνα µε παραγωγούς, 1 στις 4 ελληνικές 
φράουλες έχει ως εξαγωγικό προορισµό 
τη Γερµανία και 1 στις 5 την Πολωνία, ενώ 
εξαιρετικοί πελάτες είναι και η Ρουµανία, η 
Εσθονία και η Λιθουανία. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Οι εµπλεκόµενοι στην παραγωγή του εγχώριου 
αβοκάντο φαίνεται να εξελίσσονται µε τον ΑΣ 
Χανίων να επενδύει σε σύγχρονο καλιµπραδόρο.

Η επέλαση της κακοκαιρίας στα τέλη Γενάρη 
αποδεκάτισε την ηρτηµένη παραγωγή στην 
Πελοπόννησο µε ζηµιές έως και 90%.

Από τα 13.000 στρέµµατα του 2020, πλέον 
καλλιεργούνται 20.000 ενώ υπάρχει σχεδιασµός 
για χιλιάδες νέα στρέµµατα στον επόµενο χρόνο.
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ΡΕΦΑΡΟΥΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ χαµηλών πτήσεων εξέρ-
χεται η αγορά στην περίπτωση του κρεµµυ-
διού µε τις ισορροπίες ενόψει τις επερχόµε-
νης σοδειάς να προϊδεάζουν για ανάκαµψη 
τιµών και µεγαλύτερη ευκολία διακίνησης. 
Τα «ακριβοπληρωµένα» κρεµµύδια που δι-
ακινούνται την περίοδο αυτή φεύγουν από 
τα ψυγεία µε τιµή κοντά στα 25 λεπτά το κι-
λό. Είναι ακριβοπληρωµένα, γιατί το κόστος 
αποθήκευσής τους µε τη ρήτρα αναπρο-
σαρµογής εκτοξεύεται κατά πάνω από 2 λε-
πτά το κιλό και δεδοµένου ότι βρίσκονται α-
πό τον περασµένο Σεπτέµβριο σε περιβάλ-
λον ψύξης, διαµορφώνεται ένα κόστος πέ-
ριξ των 10 λεπτών το κιλό µόνο για συντή-
ρηση. Φυσικά το προϊόν βρίσκεται στα χα-

µηλά του εύρους σχεδόν από την αρχή της 
πανδηµίας, µε την αγορά να δείχνει σηµάδια 
ανάκαµψης των περασµένο Οκτώβριο του 
2021, που όµως ήρθαν µαζί µε τους πρώ-
τους φουσκωµένους λογαριασµούς της 
∆ΕΗ, κάτι που αύξησε απότοµα την προ-
σφορά από την πλευρά των παραγωγών και 
των συσκευαστηρίων.
Οι χαµηλές τιµές σε συνδυασµό µε το υψηλό 
κόστος καλλιέργειας φέτος, δείχνουν ότι οι ε-
κτάσεις έχουν περιοριστεί σε ολόκληρη την 
χώρα, µε συντελεστές της αγοράς να εκι-
µούν ότι η αγορά θα ανακάµψει από την ερ-
χόµενη άνοιξη εν αναµονή της νέας σοδειάς, 
αφού και τα αποθέµατα θα έχουν «φύγει» 
και η νέα σοδειά δεν προϊδεάζει για υψηλά 
προς διάθεση τονάζ. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Η ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΘΕΙ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ 1,60 ΤΟ ΚΙΛΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ η συγκοµιδή θερµοκηπια-
κού αγγουριού ∆εκεµβρίου σε Τριφυλία και 
Κρήτη µε την παραγωγή να παρουσιάζει ο-
ψίµιση εξαιτίας των χαµηλών θερµοκρασι-
ών τον Ιανουάριο. Οι ποσότητες προς διάθε-
ση είναι µειωµένες µε την τιµή παραγωγού 
να είναι ιδιαίτερα αυξηµένη. Το ζευγάρι των 
250 γραµµαρίων δίνεται έναντι 80 λεπτών, 
τιµή που στο κιλό µεταφράζεται σε 1,55-
1,60 καθαρά στην τσέπη του παραγωγού ό-
πως αναφέρει στην Agrenda ο Γεώργιος Α-
λεξανδρόπουλος, πρόεδρος του Α.Σ. Φιλια-
τρών «Η Τριφυλία». Η ζήτηση στην εσωτερι-
κή αγορά χαρακτηρίζεται ως «διστακτική» ε-
νώ οι εξαγωγές τη φετινή εµπορική περίοδο 
εµφανίζονται οριακά αυξηµένες κατά 281 τό-

νους (+1,1%) σε σχέση µε την 2020/21 στους 
25.509 τόνους. Παρουσιάζεται ωστόσο µία 
συνεχιζόµενη πτώση στον καθαρό όγκο τον 
τελευταίο µήνα (4.302 τόνοι έναντι 6129 πέ-
ρυσι, -29,8%), απόρροια της µειωµένης πα-
ραγωγής. Τις επόµενες εβδοµάδες αναµένε-
ται να ελαχιστοποιηθούν οι εξαγωγές έως ό-
του µπει στην εξίσωση η παραγωγή από τις 
φυτεύσεις του Φεβρουαρίου που θα συγκο-
µιστούν από µέσα Μαρτίου έως αρχές Απρι-
λίου. Οι παραγωγοί απεύχονται σενάρια πο-
λύ χαµηλών θερµοκρασιών µέσα στο Μάρ-
τιο καθώς οι µειωµένες αποδόσεις θα ζηµιώ-
σουν το εισόδηµα και τη φήµη του ελληνικού 
προϊόντος στο εξωτερικό, αφού το 90% σχε-
δόν της παραγωγής εξάγεται σταθερά µε κύ-
ριο προορισµό τα Βαλκάνια.  ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΟΧΥΡΟ ΣΤΑ ΥΨΗΛΑ ΧΤΙΖΕΙ 
Η ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ
ΑΠΟ 55 ΩΣ 58 ΛΕΠΤΑ το κιλό φεύγουν οι 
τελευταίες ποσότητες ποιοτικής ελληνικής 
πατάτας, µε τα αποθέµατα στα ψυγεία να 
βρίσκονται κοντά στο να εξαντληθούν, ό-
σο η αγορά ξεκινά να δουλεύει τις πρώτες 
αιγυπτιακές. Όλα δείχνουν ότι η νέα σοδειά 
εγχώριας πατάτας, µε τις κρίσιµες ποσότη-
τες τον Μάιο, θα διατηρηθεί στα υψηλά του 
εύρους. Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της 
αγοράς, «µέχρι και το Νευροκόπι του χρό-
νου, οι πατάτες θα πάνε ζητηµένες». Ενδει-

κτικό ότι και τώρα οι εισαγωγές από Γαλλία 
φτάνουν παραδοτέες στη λαχαναγορά µε 42 
λεπτά, ενώ η αιγυπτιακές βρίσκονται στα 45 
λεπτά. Φαίνεται δηλαδή ότι το επίπεδο των 
50 λεπτών για τη νέα σοδειά της ανοιξιάτι-
κης πατάτας είναι σχεδόν κατοχυρωµένο. 
Μάλιστα, εξαιτίας της διετίας χαµηλών τι-
µών, οι εκτάσεις µε θερµοκηπιακή πατάτα 
έχουν µειωθεί κατακόρυφα, δίνοντας θέ-
ση στη φράουλα, µια εξέλιξη που καθυστε-
ρεί την είσοδο στην αγορά φρέσκιας ελλη-
νικής πατάτας. Σηµαντικό είναι ότι την περί-
οδο Ιουνίου-Ιουλίου που θα µπει στην πα-
ραγωγή η Βοιωτία, Γαλλία και Γερµανία δεν 
θα έχουν ποσότητες και αντιθέτως θα διεκ-
δικούν και αυτές µερίδια από τις τότε υφι-
στάµενες ποσότητες. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Οι χαµηλές τιµές σε συνδυασµό µε το υψηλό 
κόστος καλλιέργειας δείχνουν ότι οι εκτάσεις 
µε κρεµµύδι έχουν περιοριστεί σε όλη τη χώρα.

Το ζευγάρι αγγουριών των 250 γρ. δίνεται έναντι 
80 λεπτών, τιµή που στο κιλό µεταφράζεται σε 
1,55-1,60 στην τσέπη του παραγωγού. 

Πολλές είναι οι παράµετροι στην αγορά που 
µπορούν να στηρίξουν την τιµή παραγωγού για 
τη νέα σοδειά της ανοιξιάτικης πατάτας.

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ
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NTOMATA ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

BOTERO F1 Τσαµπί Φυτό: Ζωηρό, µε κοντά µε-
σογονάτια, κατάλληλο και για διαχείµαση. Οµοι-
όµορφες ταξιανθίες ψαροκόκαλο 5-6 καρπών. 
Καρποί: 160-180 γρ., ανθεκτικοί στο σκάσιµο, 
µε λαµπερό χρώµα και µεγάλη διατηρησιµότητα. 
Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ TSWV/Fol:0,1/Vd:0
(IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj
EXESIA F1  Beef Φυτό: Aραιόφυλλο µε πλού-
σιο και δυνατό ριζικό σύστηµα, υψηλής παραγω-
γής. Καρποί: Σχήµα µήλου, γευστικοί, 280-380 

γρ., ανθεκτικοί στο κούφωµα µε µεγάλη διατη-
ρησιµότητα. Απουσία ξύλου και πράσινης ράχης. 
Προτεινόµενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Σεπτέµ-
βριος και Ιανουάριος-Απρίλιος. Ανθεκτικότητες: 
(HR) ToMV:0-2/Fol:1/TSWV:0 / Va:0/Vd:0/Ff / For 
(IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj
ROSALINDA F1   Ροζ beef  Φυτό: Ζωηρό, µε µε-
γάλες ταξιανθίες, κατάλληλο για θερµοκηπιακή 
και υπαίθρια καλλιέργεια. Καρπoί: Πολύ γευστι-
κοί, σαρκώδεις και εξαιρετικά λεπτόφλουδοι, τύ-
που ντόπιας. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ Fol:0/
Va:0/Vd:0
DOPPIA F1  Μεγαλόκαρπη τύπου Ντόπιας Φυ-
τό: Πρώιµο υβρίδιο µέτριας ζωηρότητας, µε εύ-
κολη καρπόδεση και σε δύσκολες συνθήκες. Κα-
τάλληλη και για υπαίθρια καλλιέργεια. Για µε-
γάλη διάρκεια συγκοµιδής συνιστάται εµβολια-
σµός. Καρποί: Πολύλοβοι και κατσαροί βάρους 
250-350 γρ. µε εξαιρετική γεύση, λεπτή επιδερ-
µίδα και απουσία ξύλου. Έχει τη µεγαλύτερη δι-
ατηρησιµότητα στην κατηγορία της.  Κατάλληλη 
και για εξαγωγές. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV/ 
Fol:1/Va:0/Vd:0
NICAREDDHU F1 Cherry τσαµπί Φυτό: Ζωη-
ρό, µε πολύ κοντά µεσογονάτια και υψηλή πα-
ραγωγικότητα. Καρποί: 15-20 γρ., διάµετρος 25-
35 mm. Έντονο κόκκινο χρώµα και πολύ γλυκιά 
γεύση (Βrix>8). Υψηλή αντοχή στο σκάσιµο. Μο-
ναδικός κάλυκας αστέρι. Το πιο κατάλληλο για 
συγκοµιδή και σε τσαµπί (δεν µαδάει)! Ανθεκτι-
κότητες: (HR) ToMV:/Fol:1,2 (IR) TYLCV
KARDOULA F1 Cocktail οβάλ  Φυτό: Ζωηρό και 
παραγωγικό, µε  ταξιανθίες 8-12 καρπών. Καρ-
ποί: 30-40 γρ., πολύ γευστικοί. Έντονο κόκκινο 
χρώµα και µεγάλη διατηρησιµότητα. Προτεινό-
µενες φυτεύσεις: Αύγουστος-Οκτώβριος και Ια-
νουάριος-Απρίλιος. Κατάλληλο και για συγκοµι-
δή τσαµπιών µετά τον Οκτώβριο. Ανθεκτικότητες: 
(HR) ToMV/Fol:1,2 (IR) TYLCV
ISI 82360 F11  (ACTION F1) Βελανίδι Φυτό: Ι-
σορροπηµένο και αραιόφυλλο, µε πολλαπλές τα-
ξιανθίες σε όλη την παραγωγική περίοδο. Καρ-

ποί: Πολύ νόστιµοι, σκληροί, πλήρως ανθεκτι-
κοί στο σκάσιµο, µε ζωηρό κόκκινο χρώµα. Α-
πουσία πράσινης ράχης ακόµη και σε πολύ θερ-
µές περιόδους. Κατάλληλο και για συλλογή τσα-
µπιών. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:0,1 (IR) 
TYLCV/ Ma/Mi/Mj
PROXY F1  Plum τσαµπί Φυτό: Πολύ ζωηρό και 
ανθεκτικό , κατάλληλο για διαχείµαση σε θερ-
µοκήπιο και υπαίθρια καλλιέργεια. Καρποί: 30-
40 γρ., πολύ νόστιµοι, σκληροί και ανθεκτικοί. 
Ζωηρό κόκκινο χρώµα. Συνιστάται για συλλογή 
τσαµπιών (ψαροκόκαλο). Ανθεκτικότητες: (HR) 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1 (IR) TYLCV/ Ma/Mi/Mj
DOLLY F1  Mini plum Φυτό: Πρώιµο και παρα-
γωγικό, µέτριας ζωηρότητας µε πολλαπλές ταξι-
ανθίες. Καρποί:  18-25 γρ., πολύ νόστιµοι και α-
ρωµατικοί µε ελκυστικό κίτρινο χρώµα. Ανθεκτι-
κότητες: (HR) Fol:0,1 (IR) Ma/Mi/Mj
BLONDY F1  Mini plum Φυτό: Πρώιµο, µέτριας 
ζωηρότητας, υψηλής παραγωγής. Καρποί: Πο-
λύ νόστιµοι και ανθεκτικοί, µε έντονο πορτοκαλί 
χρώµα. Σάρκα τραγανή, γλυκιά και πολύ αρωµα-
τική, µε µεγάλη περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και 
β-καροτένιο. Ανθεκτικότητες: (HR) Fol:0,1

ΜELANGE F1 Mini plum Φυτό: Μέτριας ζωη-
ρότητας, µε κοντά µεσογονάτια. Καρποί: Οβάλ, 
πολύ νόστιµοι, σκληροί και ανθεκτικοί µε ζωη-
ρό καστανοκαφέ χρώµα και πράσινες ραβδώ-
σεις (τιγρέ). Σάρκα αρωµατική, κόκκινου-µωβ 
χρώµατος. Ανθεκτικότητες: (HR) ToMV:0-2/Fol:0 

(IR) Ma/Mi/Mj
SALADYN F1   Ρόµα Φυτό:  Ζωηρό, µε µεγά-
λες ταξιανθίες, κατάλληλο για διαχείµαση. Καρ-
ποί: 110-130 γρ., έντονο κόκκινο χρώµα και α-
ντοχή στο σκάσιµο.  Εξαιρετική γεύση. Ανθεκτι-
κότητες: (HR) ToMV/ Fol:0,1/Va:0/Vd:0 (IR) TYLCV/ 
Lt/  Ma/Mi/Mj

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΛΑ
ΣΤHN ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟ EXEI ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ  CORTEVA ΑGRISCIENCE ΤΜ

PROXY F1 
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ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

STHENOS F1  Κοντό αγγουράκι Ηµι-αυτοκλαδευ-
όµενο υβρίδιο. Κατάλληλο για ανοιξιάτικη και φθινο-
πωρινή καλλιέργεια. Φυτό: Ζωηρό µε κοντά µεσογο-
νάτια, 3-4 καρπούς/κόµβο και παραγωγικούς αυτο-
κλαδευόµενους πλάγιους βλαστούς. Υψηλή ανεκτικό-
τητα στο Ωίδιο και στο CΥSDV (ίκτερος της αγγουριάς).
Καρποί: Οµοιόµορφα κυλινδρικοί, µε εξαιρετικό  
σκούρο-πράσινο χρώµα, µήκους 16-18 cm, ελαφρώς 
ραβδωτοί και πολύ νόστιµοι.

ΚΡΕΜΜΥ∆Ι
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
SARATOGA Μεσοπρώιµη ποικιλία χαλκοκίτρινου 
χρώµατος. Πολύ ζωηρό κι ανθεκτικό φυτό υψηλής 
παραγωγικότητας. Βολβοί σφαιρικοί, πολύ οµοιόµορ-
φου µεγάλου µεγέθους.  Πολύ ανθεκτικοί εξωτερικοί 
χιτώνες.  Αποθήκευση: 3-4 µήνες.
KIRA F1  Υπερπρώιµο υβρίδιο για Ανοιξιάτικες συ-
γκοµιδές. Μετρίως ζωηρό κι ανθεκτικό φυτό, υψηλής 

ΓΛΥΚΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

KHAN F1 Υβρίδιο γλυκού καλαµποκιού Μεσαίας ω-
ρίµανσης (76-80 ηµερών) super sweet (sh2) υβρίδιο. 
Κατάλληλο  για την φρέσκια αγορά και για επεξεργα-
σία.  Φυτό: ∆υνατό, ψηλό (210-220 cm) κι εξαιρετικά 
παραγωγικό. Πολύ ανθεκτικό στις αντίξοες συνθήκες 
και τις ασθένειες. Ανθεκτικό στην σκωρίαση και στην 
ίωση Maize Dwarf Mosaic Virus. Ανεκτικό στην Ελ-
µινθοσπορίωση (NCLB). Ρόκες: Κυλινδρικές και πολύ 
ελκυστικές, µε εξαιρετική κάλυψη και άριστο γέµισµα. 
Πολύ καλή ευθυγράµµιση των σπόρων (16 ευδιά-
κριτες σειρές). Μήκος 22-25 cm και διάµετρος 5,5 
cm. Σπόροι στρογγυλοί και µεγάλοι µε έντονο κίτρι-
νο χρώµα κι εξαιρετικά γλυκιά γεύση. Μακρά ικανό-
τητα παραµονής στο χωράφι (προσυλλεκτικά) και δι-
ατήρησης µετασυλλεκτικά.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience 
and its affi  liated companies. © 2022 Corteva

ΠΙΠΕΡΙΑ

ACROPOL F1 Πιπεριά Κέρατο τύπου Ουγγαρί-
ας Φυτό: Υβρίδιο µε κοντά µεσογονάτια και ισορρο-
πηµένη ανάπτυξη βραχιόνων. Μειωµένες ανάγκες 
κλαδεµάτων και εργατικών. Καρποί: Κωνικοί, βάρους 
120-160 γρ. Πολύ νόστιµη και αρωµατική σάρκα µε 
µεγάλη διατηρησιµότητα. Η πλέον κατάλληλη και αν-
θεκτική για χειµερινή καλλιέργεια.
KARYATIS F1 Πιπεριά ντολµάς Υβρίδιο µε υψηλή 
ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού µαρασµού. Κατάλ-
ληλο για διαχείµαση σε θερµοκηπιακές καλλιέργειες.
Φυτό: Ζωηρό, µε συνεχή και ποιοτική καρπόδεση α-
κόµα και σε κρύες συνθήκες. Καρποί: Τετράλοβοι, 
8X10 cm ανοιχτού χρώµατος, κατάλληλοι για εσωτε-
ρική αγορά και εξαγωγή. Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV
NEFELI F1 Πιπεριά Φλωρίνης Υβρίδιο µε υψηλή 
ανοχή στην ίωση του κηλιδωτού µαρασµού και στην 
τροφοπενία ασβεστίου (ξηρή κορυφή). Φυτό: Ζωηρό, 
αραιόφυλλο µε εύκολη καρπόδεση ακόµα και σε δύ-
σκολες συνθήκες. Καρποί: Εξαιρετικά οµοιόµορφοι κι 

ίσιοι. Μήκος 18-22 cm και βάρος 120-150 gr. Έντονο 
και λαµπερό χρώµα. Ανθεκτικότητες: (HR) TSWV
TILOS F1   Πιπεριά Φλωρίνης Υβρίδιο µε υψηλή 
ανοχή στις ιώσεις του κηλιδωτού µαρασµού και του 
µωσαϊκού του Αγγουριού αλλά και στην τροφοπενία 
ασβεστίου (ξηρή κορυφή). Φυτό: Μέτρια ζωηρό, αραι-
όφυλλο µε εξαιρετική καρπόδεση ακόµα και σε δύ-
σκολες συνθήκες. Καρποί: Εξαιρετικά οµοιόµορφοι 
µε εντυπωσιακό κώνο και ίσιοι.  Μήκος 18-24 cm και 
βάρος 120-180 γρ. Έντονο και λαµπερό χρώµα. Ανθε-
κτικότητες: (HR) TSWV/CMV

παραγωγικότητας. Σφαιρικοί και οµοιόµορφοι βολβοί 
µε λεπτό λαιµό. Ελκυστικό λαµπερό κίτρινο χρώµα.  
Εύγευστη σάρκα χαµηλής καυστικότητας.  
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ
KHROMA F1  Υβρίδιο κίτρινου κρεµµυδιού µε 
λευκή σάρκα, µεσοπρώιµης ωρίµανσης. Εξωτε-
ρικοί χιτώνες πολύ ανθεκτικοί µε λαµπερό σκού-
ρο πορτοκαλί χρώµα. Φυτό πολύ δυνατό και αν-
θεκτικό, µε εκτεταµένο ριζικό σύστηµα. Πολύ ο-
µοιόµορφοι και ανθεκτικοί βολβοί µε εξαιρετικά 
µακρά αποθηκευτική ικανότητα (27 µήνες).
AURORA F1  Υβρίδιο κίτρινου κρεµµυδιού µε 
λευκή σάρκα. Εξωτερικοί χιτώνες πολύ ανθεκτι-
κοί µε λαµπερό χρυσοµπρούτζινο χρώµα. Φυτό 
δυνατό και ανθεκτικό, µεσαίας ωρίµανσης. Πο-
λύ οµοιόµορφοι σφαιρικοί βολβοί. Μακρά απο-
θηκευτική ικανότητα (≥ 6 µήνες).
MORADA DE AMPOSTA Η πιο δηµοφιλής ανοι-
ξιάτικη κόκκινη ποικιλία. Σπόροι πολύ υψηλής καθα-
ρότητας και άριστης φυτρωτικότητας.

TILOS F1 

KHAN F1 

STHENOS F1

KIRA F1
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Μέσα σε ένα περιβάλλον µε πολλές αλλαγές και 
απώλειες σηµαντικών προϊόντων, η Syngenta 
είναι έτοιµη και προχωράει στην εισαγωγή νέ-
ων µοναδικών και καινοτόµων λύσεων τόσο στο 
χώρο της συµβατικής φυτοπροστασίας, όσο και 
στο χώρο των βιο-προστατευτικών προϊόντων 
για την καταπολέµηση σηµαντικών εντοµολογι-
κών προσβολών. Μέσα από εντατικό πειραµατι-
σµό έχει καταλήξει στη σύσταση ενός πλήρους 
προγράµµατος, µε έµφαση στην υψηλή αποτε-
λεσµατικότητα µέσα από την ορθολογιστική χρή-
ση καταξιωµένων σκευασµάτων.

Πλήρες χαρτοφυλάκιο
Με την εφαρµογή αυτού του προγράµµατος προ-
στατεύεται η καλλιέργεια της τοµάτας θερµοκηπί-
ου από αλευρώδεις, αφίδα, θρίπες, τετράνυχο, 
λεπιδόπτερα και Tuta Absoluta ενώ παράλληλα 
περιορίζεται η εξάπλωση σηµαντικών ιώσεων.
Φέτος η Syngenta εισήγαγε στο χαρτοφυλάκιό 

της το Afinto όπου µε µοναδικό τρόπο δράσης, µε 
διασυστηµατική και διαλεσµατική κίνηση, παρέ-
χει υψηλή προστασία σε αλευρώδη και αφίδες.
Παράλληλα πριν λίγες µέρες κυκλοφόρησε στην 
ελληνική αγορά το Clavitus 13SL το οποίο είναι 
το νέο πολυδύναµο εντοµοκτόνο µε τριπλό µείγ-
µα φυτικών, αιθέριων ελαίων και λιπαρών α-
λάτων, που παρέχει υψηλή προστασία σε µεγά-
λο εύρος εντόµων και ακάρεων σε κηπευτικά και 
δενδρώδεις καλλιέργειες.
To Clavitus 13SL έχει έγκριση σε 50+ καλλιέργει-
ες και προσφέρει µεγάλη ευελιξία χρήσης µε:

 Μηδενικό ΡΗΙ
 Υψηλό Knock down
 Υψηλή προστασία και πρόληψη χωρίς προβλή-

µατα ανθεκτικοτήτων
 ∆ράση σε προνύµφες και ακµαία

Οι καταξιωµένες λύσεις Voliam Targo 063 SC 
και Affirm 095 SG αποτελούν και παραµένουν 
σηµαντικοί πυλώνες προστασίας.

Το Minecto Alpha 10/1,25 SC ξεχωρίζει λόγω 
της υψηλής αποτελεσµατικότητας, σε ευρύ φάσµα 
εντόµων όπου υπάρχουν περιορισµένες λύσεις 
για την καταπολέµησή τους.
Ενώ λόγω της µοναδικής του σύνθεσης, καταπο-
λέµα συγχρόνως το φορέα των ιώσεων αλλά και 
ενεργοποιεί τους φυσικούς µηχανισµούς άµυνας 
των φυτών (SAR) περιορίζοντας την εξάπλωση 
των ιώσεων στην καλλιέργεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, videos και µαρτυ-
ρίες µπορεί ο ενδιαφερόµενος να επισκεφτεί την 
ιστοσελίδα www.syngenta.gr καθώς και το κανά-
λι στο Youtube «Syngenta Greece» https://www.
youtube.com/c/SyngentaGreece. 
Τέλος µπορεί να επισκεφθεί την εταιρεία στο 
Facebook και το Instagram στη διεύθυνση @
Syngentahellas

∆ΕΛΗΜΠΑΛΤΑ∆ΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
MARKETING MANAGER ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥΣ 
ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ
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Οι νηµατώδεις είναι οι κρυφοί εχθροί των κηπευ-
τικών που µειώνουν την παραγωγή αλλά και την 
ποιότητα των προϊόντων, συνεπώς η καταπολέ-
µησή τους και η προστασία της καλλιέργειας είναι 
κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας.
Η Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ M. ΑΒΕΕ µε µεγάλη εµπει-
ρία και γνώση στην αντιµετώπιση των νηµατω-
δών έχει ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό της µε το 
CEDROZTM CS ένα νέο, ισχυρό και καινοτόµο νη-
µατωδοκτόνο υψηλής αποτελεσµατικότητας.
Το CEDROZTM CS, µε δραστικές ουσίες το Geraniol 
και το Thymol είναι εγκεκριµένο για χρήση σε υ-
παίθριες και θερµοκηπιακές καλλιέργειες κη-
πευτικών όπως τοµάτα, αγγούρι, πιπεριά, µελι-
τζάνα, καρπούζι, πεπόνι, κολοκύθι κ.α.
Η ιδιαιτερότητα του CEDROZTM CS είναι ότι τα δρα-
στικά συστατικά του έχουν τυποποιηθεί σε µικρο-
κάψουλες από κύτταρα ζυµοµύκητα, πλήρως α-

παλλαγµένες από διαλύτες και µικροπλαστικά 
µέσω της καινοτόµου τεχνολογίας φυσικής µι-
κροενθυλάκωσης SUSTAINETM.
Η µικροενθυλάκωση επιτρέπει στις δραστικές 
ουσίες να απελευθερώνονται σταδιακά, αυξάνο-
ντας χρονικά τη δράση τους και περιορίζοντας την 
απώλεια τους στο περιβάλλον.
Το CEDROZTM CS καταπολεµά και προσφέρει υ-
ψηλή προστασία έναντι των νηµατωδών, χωρίς 
κανένα πρόβληµα φυτοτοξικότητας. ∆εν αφή-
νει υπολείµµατα στους καρπούς, γι’ αυτό µπορεί 
να εφαρµοστεί µέχρι και την ηµέρα της συγκο-
µιδής, ενώ ταυτόχρονα είναι κατάλληλο για χρή-
ση στη Βιολογική Γεωργία (σύµφωνα µε τον Καν.
(ΕΕ) 889/2008).

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & MKT, 

ΠΑΤΑΤΕΣ�KΗΠΕΥΤΙΚΑ

CEDROZTM CS
ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ
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ΧΙΩΤΙΚΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ 
ΣΤΟ ΠΙΟ ΕΚΛΕΚΤΟ ΡΑΦΙ

Περίπου 7.000 στρµ. 
εσπεριδοειδών 
καλλιεργούνται 
στη Χίο ενώ από 
αυτά τα 2.800 
αντιστοιχούν σε 
µανταρίνι µε µέση 
τιµή παραγωγού 20 
λεπτά το κιλό. 

Την είσοδο του χιώτικου µανταρινιού στα 
ράφια της παλαιότερης ίσως επιχείρησης 
πώλησης τροφίµων της Μεγάλης Βρε-

τανίας, σήµανε η συνεργασία της ελληνικής ε-
ταιρείας Citrus, η οποία προχώρησε στη σύνα-
ψη σχετικής συµφωνίας µε το βρετανικό πολυ-
κατάστηµα Fortnum & Mason, το οποίο ιδρύ-
θηκε το 1707 και ήδη διανύει τον τέταρτο αιώ-
να λειτουργίας του. Η Citrus δηµιουργήθηκε το 
2008 στη Χίο από τους Βαγγέλη Ξύδα και Γιώρ-

γο Πλακωτάρη, µε τον διακριτικό τίτλο Citrus Ά-
ρωµα Μνήµης και µε βασικό προϊόν που κυρι-
αρχεί στα προϊόντα της το τοπικό µανταρίνι. Πρό-
σφατα ο αρχιτέκτονας και µέλος της χιώτικης ε-
φοπλιστικής οικογένειας Φαφαλιού, Στάµος Φα-
φαλιός, προχώρησε στην πλήρη εξαγορά της ε-
ταιρείας, προχωρώντας ταυτόχρονα στη δηµι-
ουργία µεγαλύτερης παραγωγικής µονάδας µε 
στόχο την αύξηση της δυναµικότητας της επιχεί-
ρησης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή του Ταύ-

ρου στην Αττική. Η Citrus όπως αναφέρουν πη-
γές κοντά στην εταιρεία συνεργάζεται µε παρα-
γωγούς µανταρινιού στο νησί του Β. Αιγαίου, για 
την προµήθεια της πρώτης ύλης, φρούτο το ο-
ποίο αναλαµβάνει να µεταποιήσει, δηµιουργώ-
ντας προϊόντα όπως γλυκά κουταλιού, µαρµελά-
δες, λουκούµια, αµυγδαλωτά, ενώ διαθέτει στην 
γκάµα της και αρκετά ακόµη χιώτικα προϊόντα ό-
πως η σουµάδα και η βυσσινάδα, όπως και µαρ-
µελάδα σύκου και γλυκό τριαντάφυλλο. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Στα 12 ευρώ η τιµή ανά βαζάκι 
225 γραµµαρίων
Η συνεργασία της Citrus µε τη Fortnum & 
Mason αφορά στη δηµιουργία µαρµελάδας α-
πό χιώτικο µανταρίνι ιδιωτικής ετικέτας. Πρό-
κειται για µία συνεργασία που ξεκίνησε προ δι-
ετίας, ωστόσο η βρετανική επιχείρηση έδωσε 
φέτος την έγκρισή της για την δηµοσιοποίηση 
της συγκεκριµένης συνεργασίας µε την ελλη-
νική εταιρεία επεξεργασίας του συγκεκριµένου 
εσπεριδοειδούς. Να σηµειωθεί ότι η συσκευα-
σία µαρµελάδας που δηµιούργησε η ελληνική 
επιχείρηση για λογαριασµό του βρετανικού πο-
λυκαταστήµατος έχει βάρος 225 γραµµάρια και 
η τιµή πώλησης λιανικής ανέρχεται στις 9,95 
βρετανικές λίρες κάτι που σηµαίνει ότι η τιµή 
πώλησης αγγίζει τα 12 ευρώ και συγκεκριµένα 
τα 11,8 ευρώ ανά βαζάκι. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Συσπειρώθηκαν νέοι παραγωγοί µήλου, κερασιού και ροδάκινου

ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΜΠΗΚΕ   
Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ «ΒΟΡΑΣ»
Στην απόφαση να αναβιώσουν τον παλιό 

και υπερχρεωµένο συνεταιρισµό της πε-
ριοχής τους, συσπειρώνοντας τους παραγω-
γούς και συγκεντρώνο-
ντας την παραγωγή κε-
ρασιών, µήλου, συµπύ-
ρηνου και ροδάκινου, ε-
πιτραπέζιου και συµπύ-
ρηνου, προχώρησε προ 
τετραετίας µία οµάδα νέ-
ων κάτω των 30 ετών, µε 
δραστηριότητα στην Πέλ-
λα. Επί της ουσίας επανα-
σύστησαν µία Οργάνωση 
Παραγωγών µε λίγα µέ-
λη στην αρχή, η οποία µε-
τεξελίχθηκε στον Αγροτι-
κό Συνεταιρισµό Βεγορίτι-
δας «Βόρας», ο οποίος α-
ριθµεί 80 µέλη–παραγω-
γούς. Όπως περιγράφει 
ο αντιπρόεδρος Ιορδάνης 
Γκόγκος, «στα πρώτα βή-
µατα το εγχείρηµα ήταν 
δύσκολο. Έπρεπε να πεί-
σουµε όλους τους παρα-
γωγούς της παλιάς γενιάς 
να µας ακολουθήσουν. Η 
εµπιστοσύνη σε µία οµά-
δα 28άρηδων ήταν αρχι-
κά περιορισµένη. Σταδια-
κά η εικόνα εξοµαλύνθη-
κε κι αφού κερδίσαµε την 
εµπιστοσύνη των παρα-
γωγών, καταφέραµε να 
ενισχύσουµε και τις πο-
σότητες που λαµβάνουµε 
αλλά και τα µέλη». 

Για το συµφέρον 
των παραγωγών
«Είδαµε ότι η υγεία του 
συνεταιρισµού θα σηµα-
τοδοτούσε και την οικο-
νοµική υγεία στην περιοχή. Είχαν αρχίσει να 
πέφτουν οι τιµές, ενώ παρουσιάζονταν έµπο-
ροι που έβλαπταν τα συµφέροντα των παραγω-

γών. Θελήσαµε να αλλάξουµε το µοντέλο λει-
τουργίας, στοχεύοντας στις εξαγωγές», λέει. 
Η νέα γενιά συνεταιριστών νοίκιασε τις προ-

ϋπάρχουσες εγκαταστά-
σεις, το διαλογητήριο και 
το συσκευαστήριο του 
παλιού συνεταιρισµού. 

Επένδυση 3,33 
εκατ. ευρώ
Πρόσφατα εγκρίθηκε η 
υπαγωγή ενός επενδυτι-
κού σχεδίου µε συνολικό 
ύψος 3,33 εκατ. ευρώ, α-
πό το οποίο επιχορηγείται 
από τον Αναπτυξιακό πο-
σό 1,83 εκατ. ευρώ. Μέσα 
από αυτή την επένδυση ο 
συνεταιρισµός θα προ-
χωρήσει στην ανακαίνι-
ση των ψυκτικών θαλά-
µων και στη δηµιουρ-
γία µονάδας παραγωγής 
πούλπας φρούτων, η ο-
ποία θα διοχετεύεται στη 
βιοµηχανία για την πα-
ραγωγή µαρµελάδας εί-
τε χυµών. Το εγχείρη-
µα αναβίωσης ανέλαβαν 
ο σηµερινός πρόεδρος 
Κοσµάς Παπαδόπουλος, 
ο αντιπρόεδρος Ιορδά-
νης Γκόγκος, οι Γιώρ-
γος Ιωσηφίδης και Κώ-
στας Λιάκος. ∆ίπλα τους 
βρέθηκαν και δύο µεγα-
λύτεροι σε ηλικία παρα-
γωγοί, ο Γιώργος Γκέσι-
ος και ο Παναγιώτης Ιω-
σηφίδης και ο δικηγόρος 
Αργύρης Μπόγιας. 
Επιδίωξη για τα επόµενα 
χρόνια είναι να ενισχύσει 
την παραγωγή κερασιού, 

το οποίο όπως λέει ο Ιορδάνης Γκόγκος δίνει 
προοπτική επέκτασης στην ευρωπαϊκή αγορά 
µε καλά περιθώρια κέρδους. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Επί του παρόντος ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Βεγορίτιδα «Βόρας», 
εξάγει το 90% της παραγωγής του. 
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Σε επένδυση που αγγίζει τα 15 ε-
κατοµµύρια ευρώ προχωρούν 

τα Θερµοκήπια Θράκης, τα οποία ει-
δικεύονται στην παραγωγή ντοµά-
τας και αγγουριού στην περιοχή της 
Θράκης µε τη µέθοδο της υδροπο-
νίας µέσω της χρήσης γεωθερµί-
ας. Η συγκεκριµένη επένδυση στην 
Κεσσάνη Θράκης σύµφωνα µε πη-
γές κοντά στην εταιρεία ανέρχεται 
συγκεκριµένα στα 14,66 εκατ. ευρώ, 
ενώ µέρος της έχει ενταχθεί στις δι-
ατάξεις του Αναπτυξιακού 4399 του 
2016. Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές 
η επένδυση αφορά στην επέκτα-
ση των υαλόφρακτων θερµοκηπια-

κών εγκαταστάσεων της εταιρείας. 
Μέσω της συγκεκριµένης κίνησης 
τα Θερµοκήπια Θράκης θα προσθέ-
σουν συνολικά περί τα 100 επιπλέ-
ον στρέµµατα θερµοκηπίων υδρο-
πονικής καλλιέργειας, θέτοντας στο 
επίκεντρο προϊόντα όπως η ντοµά-
τα αλλά και η µελιτζάνα, η οποία α-
ποτελεί ένα από τα καινούργια προ-
ϊόντα που αναπτύσσει καλλιεργητικά 
η παραγωγική µονάδα της Θράκης. 
Θυµίζουµε ότι πέρυσι ολοκληρώ-
θηκαν ακόµα δύο επενδυτικά πλά-
να 12 εκατ. ευρώ µε αντικείµενο την 
επέκταση της υπάρχουσας µονάδας 
υδροπονικής καλλιέργειας. Η επι-

χείρηση διατηρεί αυτή τη στιγµή δύο 
θερµοκήπια, ένα στην Αττική στο 
Κορωπί και ένα στη Θράκη, στο Νέο 
Εράσµιο Ξάνθης, µε καλλιεργήσιµη 
έκταση υπό υαλόφρακτα θερµοκή-
πια στα 196 στρέµµατα. 

Ευρεία παρουσία στη λιανική
Τα Θερµοκήπια Θράκης διατηρούν 
ευρεία παρουσία στα ελληνικά σού-
περ µάρκετ, ενώ στοχεύουν να κα-
λύψουν και επιπλέον κατηγορίες 
κηπευτικών, ενισχύοντας την παρα-
γωγική τους δυναµική. Η παρουσία 
της εταιρείας στην αγορά προσδιορί-
ζεται κυρίως µέσα από προϊόντα ιδι-

ωτικής ετικέτας που παράγει και συ-
σκευάζει για λογαριασµό των αλυσί-
δων σούπερ µάρκετ. Τα παραγόµε-
να προϊόντα είναι η ντοµάτα beef και 
η ντοµάτα τσαµπί, το αγγούρι, το αγ-
γούρι µίνι και η µελιτζάνα. 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της εταιρείας τίθεται και η ανάπτυ-
ξη της µάρκας «Κήπος της Ξάνθης» 
που έχει δηµιουργήσει η ίδια, ένα 
στοίχηµα ωστόσο αρκετά περίπλοκο 
στην ελληνική αγορά, όπου οι πε-
ρισσότερες αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ αγοράζουν από τις παραγωγικές 
επιχειρήσεις κυρίως ιδιωτική ετικέ-
τα στα λαχανικά. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Επέκταση κατά 100 στρέμματα στην Ξάνθη 

ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  
ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ 

Το 2020 τα Θερµοκήπια Θράκης 
κατέγραψαν κύκλο εργασιών 
ύψους 8,18 εκατ. ευρώ.

Με την επένδυση η 
επιχείρηση θα επιδιώξει 
τη επέκταση και εκτός 
Ελλάδας σε χώρες 
της Σκανδιναβικής 
Χερσονήσου κατά κύριο 
λόγο αλλά και σε άλλες 
χώρες, όπου µετράνε 
στην παραγωγή οι 
µειωµένες εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα. 
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ΣΗΜΕΡΑ 60% ΡΟΔΑΚΙΝΑ 
ΚΑΙ 40% ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 

Στη θέση Μαυρομάντηλα Λαμίας

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 
ΔΙΝΕΙ Ο ΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Μέσω της διαχείρισης του 
επιχειρησιακού προγράµµατος της 

ΕΕ ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Επισκοπής 
Νάουσας δίνει στους παραγωγούς κίνητρα 
για την εγκατάσταση νέων φυτειών 
ακτινιδιάς, µε την επιδότηση της αξίας της 
επένδυσης να ανέρχεται στο 50%, ενώ το 
υπόλοιπο 50% αντιστοιχεί στο ποσοστό 
από πλευράς του παραγωγού. Σε ό,τι 
αφορά τη φετινή παραγωγή ο γεωπόνος 
του Α.Σ. Επισκοπής, Χρήστος Μιχαϊλίδης 
επισηµαίνει ότι οι ποσότητες του φρούτου 
ήταν αυξηµένες σε σχέση µε το 2020 παρά τις 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι ποσότητες που 
παρέλαβε φέτος ανήλθαν στα 4 εκατ. κιλά, 
έναντι 2 εκατ. κιλών πέρυσι και 2,7 εκατ. 
κιλών το 2019. «Κάθε χρόνο προσθέτουµε 
και νέα κτήµατα λόγω της καλής τιµής και 
της κινητικότητας που παρουσιάζουν τα 
ακτινίδια. Αυτό σηµαίνει ότι αναπτύσσουµε 
τα ακτινίδια, έναντι άλλων καλλιεργειών 
όπως τα ροδάκινα». Αυτήν τη στιγµή το 
60% της παραγωγής του Συνεταιρισµού 
αντιστοιχεί σε ροδάκινα και το υπόλοιπο 40% 
σε ακτινίδια. Σχολιάζοντας την αντιστροφή 
από το ροδάκινο στο ακτινίδιο εξηγεί ότι οι 
παραγωγοί βλέποντας τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια τις πολύ χαµηλές τιµές στο ροδάκινο 

και τις µεγάλες αποδόσεις στο ακτινίδιο, 
άλλαξαν από µόνοι τους. «Σκοπός µας είναι 
να µην φύγει το ροδάκινο από την περιοχή 
µας, καθότι η Νάουσα φηµίζεται για το 
προϊόν. Ωστόσο αυτό είναι κάτι που δεν το 
καθορίζουµε εµείς αλλά η αγορά». 
Τα οικονοµικά του Α.Σ. Επισκοπής δείχνουν 
µία οντότητα µε υγεία, χωρίς τραπεζικό 
δανεισµό και διαρκή ανάπτυξη από έτος 
σε έτος. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι το 2020 
ο κύκλος εργασιών ήταν στα 8,2 εκατ. ευρώ 
από 6,2 εκατ. ευρώ το 2019 µε τα καθαρά 
αποτελέσµατα µετά από φόρους να είναι 
κερδοφόρα στα 118,9 χιλ. ευρώ, από 55 
χιλ. ευρώ το 2019. Επίσης ο Συνεταιρισµός 
προγραµµατίζει να δηµιουργήσει νέες ψυκτικές 
εγκαταστάσεις το 2022, αφού δεν επαρκούν 
οι χώροι αποθήκευσης για το ακτινίδιο. Η 
επένδυση θα έχει ύψος 1,3 εκατ. µε επιδότηση 
του 50% µέσω Αναπτυξιακού. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Φρέσκος χυμός 
από πορτοκάλια 
Άρτας σε ένα λεπτό

Σε αποχυµωτές τελευταίας 
τεχνολογίας, που στύβουν τα 

πορτοκάλια, βγάζουν την πούλπα 
και προσφέρουν ατόφιο δροσερό 
χυµό έχει επενδύσει η εταιρεία 
«Άρτα Φυσικά» που αποφάσισε να 
αξιοποιήσει τα πορτοκάλια Άρτας. 
«Απο µικρό παιδί θυµάµαι να στύβω 
τα πορτοκάλια και να κάνω χυµό. 
Μεγαλώνοντας και έχοντας πλέον 
δραστηριοποιηθεί στον πρωτογενή 
τοµέα, είδα οτι το να πίνει ο κόσµος 
φυσικό χυµό γρήγορα, αλλά και 
υγιεινά ήταν ένα κενό στην αγορά, 
που αποφασίσαµε να το καλύψουµε 
µαζί µε µια οµάδα συνεργατών και 
φίλων. Έτσι, αφού βρήκαµε τους 
αποχυµωτές ξεκινήσαµε µε την 
ιδιαίτερη πατρίδα µας την Άρτα» 
εξηγεί ο Γιώργος Γώγος, υπεύθυνος 
της εταιρείας. Από τη στιγµή που ο 
πελάτης θα ρίξει το κέρµα στην ειδική 
υποδοχή και θα πατήσει το κουµπί, 
ο αποχυµωτής ξεκινά να στύβει τα 
πορτοκάλια. Τα πάντα γίνονται µπροστά 
στον πελάτη. Το µηχάνηµα κόβει τα 
πορτοκάλια, τα στύβει και ο χυµός 
πέφτει στο ποτηράκι. Είναι σηµαντικό 
να σηµειωθεί οτι το µαχαίρι και όλα 
τα υλικά πλένονται αυτόµατα µετά από 
συγκεκριµένο αριθµό χυµών. 
«Χρησιµοποιούµε πορτοκάλια Άρτας 
και ειδικότερα Βαλένθια και Ναβαλίνες, 
που επιλέγουµε προσεκτικά» εξηγεί 
ο κ. Γώγος και υπογραµµίζει οτι οι 
αποχυµωτές λειτουργούν και ως 
ψυγείο µε αποτέλεσµα ο χυµός να 
είναι δροσερός.
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Χτίζει εργοστάσιο επεξεργασίας φρούτων στη Χαλκίδα ο Βασίλης Ρουμπής

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΜΟΝΟΚΗΠΟ
Στην απόκτηση έκτασης 50 στρεµµάτων στη 

Χαλκίδα, προχώρησε η εταιρεία φυσικών ανα-
ψυκτικών B-Fresh spitiko, Β. Ρουµπής ΜΕΠΕ, µε 
έδρα την περιοχή. Εκεί θα φυτευτούν ελαιόδεντρα, 
αρωµατικά φυτά, λεµονιές και θα αποτελέσει ένα 
θεµατικό πάρκο, σύµφωνα µε όσα αναφέρει ο ι-
δρυτής Βασίλης Ρουµπής. «Ο επισκέπτης θα µπο-
ρεί να αφοµοιώσει τις αρχές που διέπουν τη φι-
λοσοφία µας όπως είναι η επαφή µε τη γη και τη 
φύση, τα αγνά υλικά και τις φρέσκιες πρώτες ύ-
λες. Όλα αυτά τα προϊόντα εκτός από τα όσα ήδη 
προµηθευόµαστε θα διοχετεύονται στο εργοστάσιό 
µας», εξηγεί ο επιχειρηµατίας. 

Συνολικό κόστος 3,6 εκατ. ευρώ
Ταυτόχρονα στο πλάνο είναι η δηµιουργία µίας νέας 
παραγωγικής µονάδας µε το ύψος της επένδυσης 
να ανέρχεται στα 3,6 εκατ. ευρώ, το 45% της οποίας 
επιδοτείται από τον Αναπτυξιακό νόµο. «Όλα τα στά-
δια της παραγωγής µας είναι αυτοµατοποιηµένα, 
ωστόσο έχουµε διατηρήσει χειρωνακτικά ένα µέ-
ρος της διαδικασίας όπως η εξαγωγή του ξύσµατος 
από τα φρούτα και το στύψιµο» συµπληρώνει. 

Πρόσφατα η Β-Fresh spitiko έκανε ένα νέο βήµα, 
παρουσιάζοντας στην αγορά τα συσκευασµένα α-
ναψυκτικά µε την ονοµασία Feeju (feel the juice) 
σε γυάλινο βαζάκι. Η επιχείρηση συστήθηκε στην 
αγορά πριν από µερικά χρόνια, αρχής γενοµένης 

από την εστίαση και υπηρετώντας το πρότυπο υγι-
εινής διατροφής του ιδρυτή, που προέρχεται από 
το χώρο του αθλητισµού ως προπονητής τένις ε-
νώ ο κύκλος εργασιών της για το 2021 έφθασε τα 
1,4 εκατ. ευρώ. «Η φιλοσοφία µας επικεντρώνε-
ται κατά κύριο λόγο σε υγιεινές ελληνικές πρώτες 
ύλες χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά. Τον χυµό λε-
µονιού τον στίβουµε στο χέρι, προσθέτουµε φυσι-
κά συστατικά όπως ξύσµα λεµονιού ή πιπερόριζας, 
ενώ το τσάι γίνεται αφέψηµα καθώς δεν χρησιµο-

ποιούµε σκόνες. Ανάµεσα στα προϊόντα που προ-
µηθευόµαστε είναι τα λεµόνια από την Πελοπόννη-
σο, ελληνικά φρούτα κατά κύριο λόγο, λουίζα και 
σιδερίτη από το Μετόχι Ευβοίας», εξηγεί ο ίδιος. 

Φτιάχνοντας στο σπίτι πουρέδες φρούτων
«Όταν ξεκίνησα τη δική µου επιχείρηση τα προϊό-
ντα χωρίς ζάχαρη και συντηρητικά ήταν κάτι αρ-
κετά άγνωστο για την ελληνική αγορά. Κατά το 
πρώτο διάστηµα ξεκίνησα να φτιάχνω στο σπίτι 
µου συνταγές από φρέσκα φρούτα και πουρέδες 
φρούτων, προτείνοντας σε καταστήµατα εστίασης 
να χρησιµοποιήσουν τον πουρέ φρούτου, για να 
δηµιουργήσουν ένα φρέσκο φυσικό αναψυκτικό. 
Στη συνέχεια το τυποποίησα και άρχισα να το που-
λάω στα καταστήµατα εστίασης. Μάλιστα ήταν επι-
δραστικό και το µάρκετινγκ που ακολούθησα κα-
θώς το προϊόν σερβίρεται έκτοτε µόνο σε γυάλινο 
βαζάκι στα σηµεία εστίασης». Τα προϊόντα της ε-
ταιρείας εξάγονται σε χώρες όπως η Σαουδική Α-
ραβία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία, η Ολλανδία, 
η Γερµανία, η Τσεχία, η Ρουµανία, η Ιρλανδία, η Ι-
σπανία, η Κύπρος κι η Βουλγαρία. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 

Η τιµή χονδρικής πώλησης για 
το αναψυκτικό Feeju σε γυάλινη 
συσκευασία ανέρχεται στο 1,2 ευρώ, 
ενώ στη λιανική η τιµή κυµαίνεται 
περίπου στα 2,2 ευρώ.
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 Άκης Σταϊκόπουλος, Country 
Manager IFCO

«Δέσμευσή μας  
η βιωσιμότητα»

Το σύστημα της  IFCO SmartCYCLE™ 
διασφαλίζει μια πιο βιώσιμη 

εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας 
την πιο αποτελεσματική: Τα προϊόντα 
διατηρούν τη χρηστικότητα 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. Χάρη σε αυτά, άλλωστε, 
η IFCO απέσπασε και το Αργυρό Βραβείο 
Sustainability στο πλαίσιο των Cradle 2 
Cradle Awards 2021.

ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ 
ΤΟ 60% ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ RPCs

Επαναχρησιμοποιήσιμα Πλαστικά Εμπορευματοκιβώτια

WALMART & ALDI 
ΕΦΟΔΙΑΖΕΙ Η IFCO
H IFCO ως η πρώτη εταιρεία 

στον κόσµο που παρουσίασε 
Επαναχρησιµοποιήσιµα Πλαστικά 
Εµπορευµατοκιβώτια (RPCs) το 1992, 
διεκδικεί το «Νούµερο 1» στην παγκόσµια 
αγορά στον τοµέα συσκευασίας, µε 
παρουσία σε πενήντα χώρες και σε όλες 
τις ηπείρους. Τα αναδιπλούµενα κιβώτια 
της IFCO χρησιµοποιούνται από τους 
µεγαλύτερους retailers όλου του κόσµου. 
Πρόσφατα, το 2021 υπογράφτηκαν δύο 
πολύ σηµαντικά συµβόλαια συνεργασίας, 
µε τη Walmart και την ALDI, που 
ενισχύουν την ηγετική  θέση της σε 
παγκόσµιο επίπεδο.
Στην Ελλάδα, η IFCO κατέχει περίπου  
το 60% της αγοράς καταφέρνοντας να 

επιβάλλεται απέναντι και στον αθέµιτο 
ανταγωνισµό που σηµατοδοτείται από 
την αντικανονική επαναχρησιµοποίηση 
µη επαναχρησιµοποιούµενων κιβωτίων, 
τα οποία δεν απολυµαίνονται και 
επιπλέον καταλήγουν να λιώνουν από τη 
χρήση µε συνέπειες για επιχειρηµατίες, 
καταναλωτές και περιβάλλον. Η IFCO 
πρεσβεύει έµπρακτα την έννοια του 
«sustainability», δηλαδή της βιώσιµης 
οικονοµικής δραστηριότητας εδώ και 
τουλάχιστον µια δεκαετία, µάλιστα, όχι 
µόνο αναπτύσσει την επιχειρηµατική 
της δράση σύµφωνα µε τις επιταγές της 
κυκλικής οικονοµίας, αλλά βασίζεται και 
στην ισονοµία των µελών της µέσα στην 
ίδια την εταιρεία (corporate governance).
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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

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μία από τις µεγαλύτερες εµπορικές εκθέσεις τροφί-
µων στον κόσµο, η Fruit Logistica, θα πραγµατοποιη-
θεί τελικά από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2022 στο Berlin 
ExpoCenter. Ο εκθεσιακός χώρος, µε συνολικό εµβα-
δόν 190.000 τ.µ., θα γεµίσει για τρεις µέρες µε περισ-
σότερους από 3.300 εκθέτες και 72.000 επισκέπτες α-
πό ολόκληρο τον κόσµο, µε τη συντριπτική πλειοψη-
φία των επισκεπτών να αποτελούν επαγγελµατίες που 
παράγουν και εξάγουν οπωροκηπευτικά προϊόντα. Οι 
εκθέτες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλο-
γα µε την κύρια ενασχόλησή τους. Η έκθεση θεωρεί-
ται παγκοσµίως µία από τις µεγαλύτερες B2B εκθέσεις 
στον κλάδο των τροφίµων.  Κάθε επισκέπτης µπορεί 
να έρθει σε επαφή µε παραγωγούς, πάροχους υπηρε-
σιών µάρκετινγκ και social media, επαγγελµατίες στον 
κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και εταιρίες συ-
σκευασίας, τυποποίησης και ασφάλειας τροφίµων. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΡΟΥΠΑ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΠΟ 
5 ΕΩΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Πέτρος Γκόγκος

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη 
Γιάννης Ρούπας
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόµου
Σπύρος Αλεξίου
Φανή Παπαπετροπούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παναγιώτης Ταµπαξής

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας  
ΤΩΡΑ!
ENAΡΞΗ_________

ΛΗΞΗ:___________  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

___________________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

____________________

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

____________________

Ε-ΜΑΙL:
____________________

ΤΗΛ:________________

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30€
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται 
ο Φ.Π.Α - Η πληρωμή 
της συνδρομής γίνεται 
με αντικαταβολή, με κατάθεση 
σε τραπεζικό λογαριασμό, 
ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.

Τηλ. επικοινωνίας: 2103232905

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967 

E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

Fresher
Το διήµερο 27-28
Απριλίου η MedFEL2022
Μία από τις µεγαλύτερες 
γαλλικές εκθέσεις οπωρο-
λαχανικών, η MedFEL, ε-
πιστρέφει µετά από 2 χρό-
νια αδράνειας στις 27-28 Α-
πριλίου στο κεντρικό εκθε-
σιακό κέντρο της ιστορικής 
πόλης Περπινιάν, κοντά στα 
σύνορα Ισπανίας-Γαλλίας. 

∆ιεθνές Συµπόσιο
Ροδάκινων στη Νάουσατο 
Από 30 Μαΐου έως 3 Ιουνί-
ου του 2022 η Νάουσα θα 
φιλοξενήσει το 10ο διεθνές 
Συµπόσιο Ροδάκινων, υπό 
την αιγίδα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου, του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης και της 
International Society for 
Horticultural Science. Για 
εγγραφή και πληροφορίες: 
https://www.fruitsciences.
eu/peach2021/index.html  

Στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο 
η 13η Fruit Attraction 
Από 4 έως 6 Οκτωβρί-
ου 2022 διοργανώνεται η 
13η ∆ιεθνής Έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανά-
δειξη των φρέσκων προϊ-
όντων, µε φυσική παρου-
σία στη Μαδρίτη. Πληροφο-
ρίες στο www.ifema.es/en/
fruit-attraction.
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