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Editorial

Οι αλυσίδες προτιμούν συμβόλαια
Με τις μεγάλες αλυσίδες τροφίμων να προσπαθούν να ισχυροποιήσουν τη 
θέση τους με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας οπωροκηπευτικών, έ-
νας ηγέτης εισαγωγέας δηλώνει ότι το ελεύθερο εμπόριο «πεθαίνει».
Η αγορά φρέσκων προϊόντων στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και πιο συγκε-
κριμένη, καθώς ισχυροποιείται η δύναμη των σύγχρονων λιανοπωλητών α-
πό την επιλογή τους να εγκαταλείψουν το ελεύθερο εμπόριο του παρελθό-
ντος και να κινούνται με προγράμματα προμηθειών σε μακροπρόθεσμη βά-
ση, δηλαδή με προσυμφωνημένα συμβόλαια, ειδικά για τις αγορές φρούτων.
Σύμφωνα με αρθρογράφο του Eurofruit, aυτή είναι η άποψη, του Σβεν Χά-
ινσον, συνιδρυτή της εταιρείας εξαγωγών φρέσκων φρούτων Global Fruit 

Point, ο οποίος δηλώνει ότι γίνονται ολοένα και λιγότερες εμπορικές συμ-
φωνίες στην ανοικτή ευρωπαϊκή αγορά, καθώς οι μεγάλοι εμπορικοί λιανο-
πωλητές θέλουν να εξασφαλίσουν κάθε χρόνο αξιόπιστες και προγραμματι-
σμένες ποσότητες φρούτων.
«Τα σούπερ μάρκετ προγραμματίζουν την αγορά φρούτων περισσότερο», 
σχολιάζει ο Χάινσον. «Βλέπουμε ότι το ελεύθερο εμπόριο πεθαίνει και ότι τα 
σούπερ μάρκετ ψάχνουν ολοένα και περισσότερο για το ποιος είναι ο προ-
μηθευτής πίσω από τον προμηθευτή, σε ποιον προσφέρεται η υπηρεσία και 
ποιος είναι ο παραγωγός και τι προϊόντα καλλιεργεί».
Για τον Χάινσον, η πιθανότητα να πάνε προϊόντα αλλού -ειδικά σε αναδυό-
μενες αγορές έξω από την Ευρώπη- έχει δημιουργήσει ένα διαφορετικό ε-
μπορικό τοπίο για τις εταιρείες φρέσκων προϊόντων σε αυτό που εξελίσσεται 
ως ένα πολύ πιο δομημένο περιβάλλον συναλλαγών. 
Παρόλα αυτά, με τους λιανοπωλητές να δίνουν περισσότερη έμφαση στην 
πιστοποίηση, την ασφάλεια τροφίμων και στα πρότυπα ιχνηλασιμότητας, 
στοιχεία που εξασφαλίζουν ότι τα σωστά προϊόντα καταλήγουν στο ράφι, τώ-
ρα πλέον χρειάζεται περισσότερος σχεδιασμός και προβλεψιμότητα τονίζει ο  
Χάινσον. «Είναι πολύ, πολύ δομημένη η αγορά. Το ελεύθερο εμπόριο, κατά 
τη γνώμη μου, πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Δεν θα εξαφανιστεί, αλλά θα 
λαμβάνει ολοένα και μικρότερο μερίδιο».

Γιάννης Πανάγος
Εκδότης Διευθυντής
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Ειδική έκδοση µε τις πιο φρέσκες ειδήσεις για ό,τι 
νεότερο συµβαίνει στον κλάδο των οπωρολαχα-
νικών. Για συνεχή ενηµέρωση µπορείτε να επι-
σκέπτεστε και τη διαδικτυακή πύλη ενηµέρωσης: 
www.agronews.gr
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Fresher   3 / 2014

Fresher
Κυκλοφορεί μαζί με την Agrenda Ι Μάρτιος 2014      4
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Μεγαλύτερο τσεκ και «πλάτες» 
Ομάδων στις δενδροκαλλιέργειες 

«Αέρα» δίνει στις πολυετείς δενδρώδεις καλλιέργειες το νέο θεσμικό 
πλαίσιο της Ε.Ε. για τα επιχειρησιακά προγράμματα των Οργανώσεων 

Από καλύτερη αφετηρία ξεκινά μία  δεν-
δροκομική εκμετάλλευση που ο ι-
διοκτήτης της έχει ενταχθεί σε ομά-

δα παραγωγών. Κι αυτό γιατί έχει στη διάθε-
σή του μια σειρά από επιδοτούμενες δράσεις, 
που ενισχύουν την παραγωγική του δραστη-
ριότητα, ενώ την ίδια στιγμή, ο εθνικός φάκε-
λος για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ «βλέπει» 
το ενδεχόμενο καθιέρωσης αυξημένης ενιαί-
ας ενίσχυσης για τις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Πάντως στη νέα προγραμματική περίοδο οι ο-

μάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών  θα έ-
χουν στη διάθεσή τους περισσότερα εργαλεία 
να υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα με 
βάση τα οποία, εκτός από τις συνήθεις επενδύ-
σεις σε υποδομές και εξοπλισμό, επιδοτείται με 
50% και το κόστος νέων φυτεύσεων ή αναδιάρ-
θρωσης μίας φυτείας. Σημειωτέον ότι ειδικής ε-
νίσχυσης δύναται να τύχει ακόμα και ο εμβολια-
σμός ενός υποκειμένου, για να αλλάξει ο παρα-
γωγός ποικιλία. Η εν λόγω ενίσχυση υπολογίζε-
ται σε 6 ευρώ το στρέμμα, με βάση ένα ενδεικτι-
κό ποσό από πραγματικό πρόγραμμα εμβολια-
σμού εσπεριδοειδών.
Να αναφερθεί εδώ ότι για να συμμετέχει ένας 
καλλιεργητής σε μία οργάνωση αυτής της μορ-
φής θα πρέπει να καταβάλει μια εισφορά κάθε 
χρόνο και να παραδίδει σε αυτήν το προϊόν του, 
έτσι ώστε η οργάνωσή του να έχει ισχυρή δια-
πραγματευτική δύναμη στην αγορά και να κά-
νει τζίρο. Από τις πωλήσεις, εξάλλου, βγαίνει και 
το ποσό το οποίο επενδύεται κάθε φορά σε ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν δεν πουλά μία ο-

μάδα, δεν μπορεί να υποβάλει ούτε πρόγραμμα. 
Εξάλλου, τη μετατόπιση της αγροτικής δρα-
στηριότητας με έμφαση στις εντατικές δεν-
δρώδεις καλλιέργειες φαίνεται να πριμοδο-
τεί το προωθούμενο σενάριο των αλλαγών 
στην κατανομή των δικαιωμάτων ενίσχυσης 
από το 2015 και μετά.
Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες που διαρ-
ρέουν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, το επικρατέστερο σενάριο για την περίοδο 
2015-2019 μιλά για δικαιώματα ενίσχυσης σε 

τρεις κατηγορίες: Δενδρώνες, καλλιέργειες και 
βοσκότοποι. Τα οριστικά ποσά των νέων δικαι-
ωμάτων που θα ισχύσουν από του χρόνου, δεν 
έχουν υπολογιστεί ακόμα από το υπουργείο, 
αλλά φαίνεται πως το υψηλότερο θα λαμβάνουν 
οι δενδροκαλλιεργητές και μπορεί να φτάσει τα 
55 ευρώ το στρέμμα. 
Σε έναν τομέα, όπως η δενδροκαλλιέργεια, που 
ο μακροχρόνιος προγραμματισμός της επένδυ-
σης είναι πολύ σημαντικός, το γεγονός ότι έρχε-
ται ένα ποσό της τάξης των 55 ευρώ ανά στρέμ-
μα να χρηματοδοτήσει σταθερά τους δενδρώ-
νες τουλάχιστον μέχρι το 2020, είναι ένα «συν» 
για τις εκμεταλλεύσεις αυτού του είδους. Ειδι-
κά αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρότινος, μό-
νο τα φρούτα που οδηγούνταν στη μεταποίηση 
(κυρίως για χυμό) έπαιρναν μια μικρή επιδότη-
ση ή όσοι νέοι οπωρώνες ενεργοποιούσαν ιστο-
ρικά δικαιώματα από άλλες καλλιέργειες. 
Μιλάμε, φυσικά, για πληροφορίες που δεν έ-
χουν διασταυρωθεί απόλυτα από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο δεν έχει α-

παντήσει ακόμα επίσημα στο δημοσίευμα της 
Agrenda, που προκάλεσε έντονες συζητήσεις. 
Τότε, πολλοί άρχισαν να βγάζουν τα κομπιουτε-
ράκια και να υπολογίζουν πόσα θα βγάλουν αν 
έχουν δέκα στρέμματα με δέντρα.  
Βέβαια, όποιος ενδιαφέρεται να επενδύσει 
πραγματικά στη δενδροκομία, θα πρέπει να 
γνωρίζει ότι στα δέκα στρέμματα, τα 550 ευ-
ρώ που θα λάβει ως επιδότηση δεν είναι τίποτα 
μπροστά στην επένδυση που θα πρέπει να κάνει 
για να στηρίξει την εκμετάλλευσή του. Και μάλι-
στα, ότι τα πρώτα κέρδη δεν θα έρθουν πριν α-
πό τον 5ο χρόνο, κατά μέσο όρο. 
Γι’ αυτό και είναι τόσο χρήσιμες οι Ομάδες Πα-
ραγωγών. Και στην Ελλάδα μείναμε πίσω. Με 
ευθύνη και των Ενώσεων Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών, που ίδρυσαν Ομάδες Παραγωγών, 
τις ενέταξαν στη δομή τους χωρίς να παρου-
σιάζουν καμία δραστηριότητα - με ελάχιστες ε-
ξαιρέσεις - και τώρα ψάχνουν να βρουν τρόπο 
πώς να τις σώσουν από τις εκκαθαρίσεις. 
Όμως, σε όποιες περιπτώσεις η Ομάδα είχε α-
νεξάρτητο χαρακτήρα, τόσο ως νομική οντότη-
τα όσο και ως φυσική δραστηριότητα (προϊόντα, 
πωλήσεις, παραγωγή κ.λπ.) φαίνεται ότι μπορεί 
να συνεχίσει στα επόμενα χρόνια να στηρίζει τα 
μέλη της και να συμμετάσχει στις διεργασίες για 
την επόμενη μέρα. Το μέλλον τώρα θα καθορι-
στεί από δύο παραμέτρους: 
● Την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Κοινής Ορ-
γάνωσης Αγοράς και των κινήτρων που δίνει 
για τα οπωροκηπευτικά και 
● την αγορά, με την άνιση μάχη που πρέπει 
να δοθεί στο πεδίο των εξαγωγών και του 
λιανεμπορίου.

Οι περισσότερες από τις ομάδες που 
ήταν ανεξάρτητες σήμερα φαίνεται ότι 
μπορούν να στηρίξουν τα μέλη τους
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Τη δέσμευση του υπουργού Οι-
κονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, 
ότι θα φορολογηθούν όπως ό-
λοι οι αγρότες, απέσπασαν στις 
26 Φεβρουαρίου οι παραγω-
γοί-πωλητές λαϊκών αγορών. 
Μετά το συλλαλητήριο που 
πραγματοποίησαν εκείνη την 
ημέρα, με πρωτοβουλία της Ο-
μοσπονδίας τους, και μετά α-
πό πιέσεις βουλευτών από όλα 
τα κόμματα, η κυβέρνηση δε-

σμεύτηκε να μην φορολογού-
νται όπως οι έμποροι, όσοι α-
γρότες πουλάνε τα προϊόντα 
τους στις λαϊκές αγορές. Τώ-
ρα, βρίσκονται εν αναμονή της 
εγκυκλίου Θεοχάρη που θα ο-
ρίζει τον τρόπο της φορολόγη-
σης και, συγκεκριμένα, το πώς 
θα τηρούνται τα στοιχεία εσό-
δων-εξόδων, που θα αντικατα-
στήσουν τα «λογιστικά βιβλία». 
Επίσης, ο συντελεστής φορο-

λόγησης θα ισχύει για όλους 
στο 13% επί των κερδών, ενώ 
δεν καταργείται, σύμφωνα με 
τις πληροφορίες, η υποχρέωση 
για έκδοση αποδείξεων λιανι-
κής πώλησης μέσω ταμειακών 
μηχανών στη λαϊκή αγορά.

Ψήφισμα
To ψήφισμα της Πανελλήνι-
ας Ομοσπονδίας Παραγωγών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών της 

26ης Φεβρουαρίου ζητούσε τα 
εξής:
● Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να θεωρείται ξεχωριστή 
δραστηριότητα η διάθεση ιδιο-
παραγόμενων προϊόντων στις 
Λαϊκές Αγορές, ενώ η πώληση 
στα κιόσκια, πόστα στο χωρά-
φι χονδρικώς ή πλανοδίως, να 
θεωρείται συνέχιση της αγροτι-
κής δραστηριότητας.
● Κατάργηση του Τέλους Επι-
τηδεύματος και για τους αγρό-
τες παραγωγούς Λαϊκών Αγο-
ρών.
● Απαλλαγή ποσού από τον 
Φόρο Εισοδήματος για την ερ-
γασία της οικογένειας στο χω-
ράφι.
● Όχι στα υπέρογκα πρόστιμα.
● Μείωση τιμής πετρελαίου 
και αγροτικού ρεύματος.
● Χρηματοδότηση από τις τρά-
πεζες για καλλιεργητικά έξοδα.
● Δραστική μείωση διοδίων.

Ως αγρότες θα φορολογούνται οι παραγωγοί-πωλητές λαϊκών αγορών

Άνοιγμα στην αγορά της Ρωσί-
ας πραγματοποιεί ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός «ΛΑΚΩΝΙΑ».
Ειδικότερα, έπειτα από προ-
σπάθεια μηνών, ο συνεταιρι-
σμός συμμετέχει μαζί με άλ-

λους 3 ελληνικούς συνεταιρι-
σμούς, στη δημιουργία κατα-
στήματος στο κέντρο της ρώσι-
κης πρωτεύουσας, και μάλιστα 
στο νέο ανεγειρόμενο μεγαλύ-
τερο εμπορικό κέντρο της Μό-
σχας, το Bitza Park, συνολικού 
εμβαδού 83.000 τετραγωνικών 
μέτρων, το οποίο πρόκειται να 
ανοίξει τις πύλες του για το κα-
ταναλωτικό κοινό το αμέσως 
προσεχές διάστημα.
Σκοπός του συνεταιρισμού εί-
ναι η προώθηση των περισσο-
τέρων από τους χυμούς Tetra 
Pack στην τεράστια αυτή αγορά 
της Ρωσίας προσδοκώντας να 
κερδίσει ένα κομμάτι από την 
αγορά χυμών χώρας. 
Παράλληλα σκοπός του ΛΑΚΩ-
ΝΙΑ είναι και η προώθηση των 
νωπών πορτοκαλιών στη Ρώ-
σικη αγορά, καθώς και του αι-
θέριου ελαίου πορτοκαλιού.

Συνεταιριστικοί χυμοί από τη Λακωνία 
«ταξιδεύουν» στη Μόσχα της Ρωσίας 

Περισσότερες από 300 εταιρεί-
ες -εδραιωμένες και νεοσύ-
στατες- τροφίμων και ποτών 
συμμετείχαν στην 1η FOOD 
EXPO, που διοργανώθηκε 15 - 
17 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέ-
ντρο Metropolitan Expo. 
Στο πλαίσιο της έκθεσης διορ-
γανώθηκαν ημερίδες και συ-
νέδρια, συμπεριλαμβανομένου 
του συνεδρίου για την εμπορία 
και την επεξεργασία κρέατος 
Meat Forum 2014. 

Στην ημερίδα «Παραδοσιακά 
ελληνικά τρόφιμα και τεχνο-
λογία τροφίμων» συζητήθη-
καν οι προοπτικές των Π.Ο.Π.  
αλλά και Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π. 
προϊόντων, οι καινοτόμες τε-
χνολογίες παραγωγής, η ι-
στορία των ελληνικών πα-
ραδοσιακών αλλαντικών και 
των ελληνικών παραδοσια-
κών αποσταγμάτων (μαστίχα 
Χίου, τεντούρα, κουμ κουάτ, 
κίτρο Νάξου, φουτουράδα).

Μεγάλο το εμπορικό ενδιαφέρον στην 
1η Έκθεση τροφίμων και ποτών Food Expo 2014

Αναμένεται η εγκύκλιος του Γεν. Γραμματέα Εσόδων, Χ. Θεοχάρη με τις λεπτομέρειες.
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Στην επέκταση των εγκαταστάσε-
ων της προχωρά το επόμενο διά-
στημα η Ομάδα Παραγωγών του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού καθώς ε-
γκρίθηκε από το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης με διαδικα-
σίες fast track το επενδυτικό σχέ-
διο του προγράμματος Μεταποί-
ησης.  Να σημειωθεί ότι η Ομάδα 
Παραγωγών Βελβεντού αποτελεί 
την πρώτη που έλαβε το σήμα του 
Εγκεκριμένου Εμπόρου από το Υ-
ΠΑΑΤ, για την απλοποίηση και δι-
ευκόλυνση της εξαγωγικής δρα-
στηριότητας νωπών οπωροκη-
πευτικών. Στις εγκαταστάσεις του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ξεναγήθηκε 
το περασμένο Σάββατο 15 Μαρ-
τίου ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης κα-
τά την επίσκεψη του σε καινοτό-
μες επιχειρήσεις του αγροδιατρο-

φικού τομέα και καθετοποιημένες 
μονάδες μεταποίησης αρωματι-
κών και φαρμακευτικών φυτών 
του νομού Κοζάνης.
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού αποτελεί 
μια από τις πλέον δυναμικές Ο-
μάδες Παραγωγών της χώρας με 
σημαντική παρουσία κυρίως στην  
καλλιέργεια και εμπορία ροδάκι-
νου, αλλά και άλλων προϊόντων, 
όπως νεκταρίνια, αχλάδια, κηπευ-
τικά κ.ά, καθώς και με σημαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα.

Αυτοκόλλητο σήμα 
στα ροδάκινα
Σύστημα τοποθέτησης ετικέ-
τας γραμμής HD2 της HADRAN, 
στο συσκευαστήριο του ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού, ώστε να επιτυγχά-
νεται αυτόματη και ταχύτατη ε-
πικόλληση αυτοκόλλητου σήμα-

τος, πάνω στον καρπό των ρο-
δάκινων εγκατέστησε η εταιρεία 
FORLABELS.  
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φο-
ρά στην Ελλάδα που διατίθενται 
ροδάκινα με αυτοκόλλητο σήμα 
πάνω στο σώμα του καρπού. 
Πρόκειται για μια προσπάθεια 
που είχε ξεκινήσει πέρσι πιλοτι-
κά για τα νεκταρίνια, η οποία στέ-
φτηκε με επιτυχία και φέτος επα-
ναλαμβάνεται και για τα ροδάκινα.

Αυξάνει τη δυναμικότητά του με νέες επενδύσεις 
ο «ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού» της Κοζάνης

Στις εγκατα-
στάσεις του Α-
ΣΕΠΟΠ Βελ-
βεντού ξενα-
γήθηκε στις 15 
Μαρτίου ο υ-
πουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφί-
μων,  Αθανάσι-
ος Τσαυτάρης.

08_13_Nea_kosmos3.indd   9 3/19/14   1:39 PM



Νέα απ’ την Ελλάδα και τον κόσμο

Fresher   3 / 201410 

Ένα νέο σήμα ποιότητας θα 
λανσάρει στην αγορά μέσα στο 
2015 η διεπαγγελματική ένω-
ση οπωροκηπευτικών Γαλλίας. 
Πρόκειται για το σήμα Origine 
France Garantie, το οποίο δη-
μιουργήθηκε το 2010 από τον 
οργανισμό Pro France με στό-

χο να ξεχωρίσει τα ποιοτικά γαλ-
λικά προϊόντα σε κάθε κλάδο της 
οικονομίας, από την τεχνολογία 
ως τα τρόφιμα .   Μέχρι σήμε-
ρα περί τα 1.200 γαλλικά προϊό-
ντα χρησιμοποιούν τη συγκεκρι-
μένη πιστοποίηση που προσφέ-
ρει πλήρη ιχνηλασιμότητα. Όπως 

ανακοινώθηκε στη φετινή διορ-
γάνωση του Salon International 
d? Agriculture, εξετάζονται τρό-
ποι ώστε το σήμα Origine France 
Garantie να επεκταθεί και στα 
νωπά φρούτα και λαχανικά με τη 
σύμπραξη της διεπαγγελματικής.

(Πηγή: Daily Mail)

Γαλλικά φρούτα με βούλα και ιχνηλασιμότητα

Για πρώτη φορά ξεκίνησε μαζι-
κή παραγωγή στον Καναδά γε-
νετικά τροποποιημένων ντο-
μάτων βυσσινί χρώματος, οι ο-
ποίες θεωρούνται πιο υγιεινές 
χάρη στο σκούρο χρώμα τους, 
που προσφέρει οφέλη ανάλο-
γα με αυτά των βατόμουρων 
και άλλων ειδών μούρων. 
Οι ντομάτες αυτές αναπτύχθη-
καν αρχικά στο Κέντρο αγροτι-
κών και βιολογικών ερευνών 

«John Innes» της Βρετανίας 
και ήδη τα πρώτα 1.200 λίτρα 
βυσσινί ντοματοχυμού είναι έ-
τοιμα, σύμφωνα με το BBC.
Οι Βρετανοί επιστήμονες που 
τις δημιούργησαν, θεωρούν ό-
τι η σκούρα ντομάτα θα προσ-
δώσει βελτιωμένη θρεπτική α-
ξία οπουδήποτε χρησιμοποιη-
θεί, από σάλτσες κέτσαπ έως 
συστατικό για πίτσες. 

(Πηγή: BBC)

Στο τραπέζι μας βυσσινί ντομάτες Σχολικό πριμ σε μαθητές για να φάνε λαχανικά

Με ένα συμβολικό ποσό θα 
«δωροδοκούνται» οι μαθητές 
στα σχολεία της Μελβούρνης σε 
μια προσπάθεια να αποκτήσουν 
πιο υγιεινές διατροφικές συνή-
θειες και να καταπολεμηθεί η 
παχυσαρκία. 
Η σχετική πρόταση προβλέπει 
την εφαρμογή του μέτρου στα 
δημοτικά σχολεία της Μελ-
βούρνης, όπου οι μαθητές θα 
πληρώνονται 25 σεντς την η-
μέρα.
Έμπνευση για αυτή την κίνηση 
αποτέλεσε το επιτυχημένο μο-
ντέλο της Γιούτα των ΗΠΑ. Ε-
κεί ο αριθμός των μαθητών που 
δελεάστηκαν έφτασε από το 
40% στο 80%. 
Ακόμα και όταν το σχολείο στα-
μάτησε το πρόγραμμα, το ποσο-
στό των παιδιών που έτρωγαν 
τα λαχανικά τους παρέμεινε σε 
επίπεδα της τάξης του 60%.

Μηχανικοί από το Tεχνολογικό 
Iνστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) 
ανέπτυξαν μία τεχνική μπολιάσμα-
τος ζωντανών κυττάρων φυτών με 
νανοϋλικά, τεχνική που μπορεί να 
οδηγήσει σε ζωντανούς αισθητήρες 
εκρηκτικών, χημικών ή αυτό-θερα-
πευόμενα ηλιακά κύτταρα. 

Τα εν λόγω επιτεύγματα αποτε-
λούν τα πρώτα βήματα σε έναν νέο 
επιστημονικό τομέα, τον οποίο οι 
ερευνητές έχουν βαφτίσει «νανοβι-
ονική φυτών» (plant nanobionics). 
Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το 
υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. 

(Πηγή: MIT news)

Σούπερ βιονικά φυτά εντοπίζουν… εκρηκτικά 
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Την πρώτη στεγασμένη αγορά 
παραγωγών στην Ελλάδα, απο-
τελεί το Farmers’ Republic, το ο-
ποίο άνοιξε τις πύλες του για το 
κοινό στις 25 Ιανουαρίου 2014 
και λειτουργεί στον Κόμβο Αγ. 
Στεφάνου, σε μια αίθουσα 1.200 
τ.μ. Στις προθήκες του παντο-
πωλείου βρίσκονται περισσό-
τερα από 200 προϊόντα, ενώ 40 
παραγωγοί διαθέτουν απευθεί-
ας στο κοινό τα φρέσκα προϊό-
ντα τους. Το Farmers’ Republic 
δημιουργήθηκε από την ομά-
δα του «Γίνε Αγρότης», της ο-
ποίας ηγείται ο επιχειρηματί-
ας Δημήτρης Κουτσολιούτσος. 
Προσφέρει και e-shop (www.
farmersrepublic.gr) όπως και 
διανομή κατ’ οίκον. Η λαϊκή αγο-
ρά λειτουργεί κάθε Σάββατο, ε-
νώ το παντοπωλείο καθημερινά.

Νέα αντίληψη στην αγορά χωρίς μεσάζοντες

Πάνω από 100 δισ. δολά-
ρια τζίρο κατέγραψε το πα-
γκόσμιο εμπόριο φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών το 
2013, σύμφωνα με τον α-
ναλυτή αγορών Ζαν Κις 
Μπόουν. 
Η Ολλανδία αποτέλεσε 
και πάλι ηγετική εξαγωγι-
κή δύναμη στον τομέα των 
φρέσκων λαχανικών κατα-

λαμβάνοντας μερίδιο 16%. 
ΗΠΑ, Ρωσία, Γερμανία και 
Βρετανία αποτέλεσαν τους 
κύριους εισαγωγείς φρού-
των ενώ ΗΠΑ, Γερμανία, 
Βρετανία και Γαλλία αποτέ-
λεσαν τους κύριους εισα-
γωγείς λαχανικών.

(Πηγή: fruit and 
vegetable facts)

Τζίρος 100 δισ. για τα οπωροκηπευτικά
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Επιμέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

Το πολυπόθητο βραβείο 
καινοτομίας (FLIA) στον 
κλάδο των φρέσκων προ-
ϊόντων της Fruit Logistica 
για το 2014 κατέκτησε το 
προϊόν «BBQ Grill Mix» α-
πό την εταιρεία Eisberg με 
έδρα την Ελβετία. Πρό-
κειται για μια ποικιλία λα-
χανικών, τα οποία είναι έ-
τοιμα για ψήσιμο και πω-
λούνται σε ανακυκλώσιμη 
συσκευασία από αλουμί-
νιο που είναι κατάλληλο 
για τη σχάρα ή το φούρ-
νο. Κάθε δοχείο είναι συ-
σκευασμένο σε κενό αέ-

ρος και από πάνω υπάρχει 
ένα ειδικό φύλλο που δια-
τηρεί τα προϊόντα φρέσκα 
περισσότερο ενώ, ταυτό-
χρονα, βοηθά στη βέλτιστη 
παρουσίαση στο ράφι του 
σούπερ μάρκετ. Τη δεύτε-
ρη θέση έλαβε το μείγμα 
ανατολίτικης σαλάτας φρέ-
σκων λαχανικών «Oriental 
Mixed Living Salad» από 
την Home Harvest Salad 
με έδρα τη Βρετανία και 
στην τρίτη θέση βρέθη-
καν οι μπουκιές λαχανκών 
«Vegetable Crumbs» της ι-
ταλικής Aureli. 

Φέτος ξεχώρισαν τα λαχανικά 
για μπάρμπεκιου

Από 34 επιχειρήσεις φρούτων και λα-
χανικών, καθώς και εταιρείες τυποποί-
ησης και συσκευασίας, εκπροσωπήθη-
κε φέτος η Ελλάδα στη Fruit Logistica, 
η οποία ολοκληρώθηκε στις 7 Φεβρου-
αρίου στο Βερολίνο. Σημειώνεται ό-
τι στην έκθεση συμμετείχαν συνολικά 
2.600 εκθέτες απ’ όλο τον κόσμο.
Οι Έλληνες εκθέτες στην Fruit Logistica 
2014 ήταν οι Αγροτικός Συνεταιρισμός 
Νάουσας, Agrexpo ΑΕ, Αγροτικός Συ-
νεταιρισμός Ράχης Πιερίας «Άγιος Λου-
κάς», Αγροτικός Συνεταιρισμός Επισκο-
πής, Αγροτικός Συνεταιρισμός Μελί-
κης, Αγροτικός Συνεταιρισμός «Ανατο-
λή», ΑΣΕΠΟΠ Νάουσα, ΑΣΕΠΟΠ Βελ-

βεντός, ΑΣΟΠ Επισκοπής, Ένωση Ομά-
δων Παραγωγών Σπαραγγιού, Olympic 
Fruit - Αφοί Μπαλακανάκη, Μπέλλα 
Φρούτα ΑΕ, Bio Net West Hellas, Α-
γροτικός Συνεταιρισμός Μέσης, Farma-
Chem S.A., Γ.Ν. Φραγκίστας «GEFRA», 
Φρουτονέα περιοδικό, Greek & Fresh, 
Karatzis S.A., EAΣ Καβάλας, Μητροσύ-
λης ΑΕ, NGP Plastic ΑΒΕΕ, Novacert Ε-
ΠΕ, Novatec ΑΕ, Olimpias S.A., Oporello 
S.A., Πατίκας Απ. – Χάτσιος Β. OE, Πλα-
στικά Κρήτης ΑΕ, Πρωτοφανούσης ΑΕ, 
Τακτικός ΑΕ, Totheshelf, Unipak Hellas, 
Venus Growers και Zeus Ακτινίδια ΑΕ.

Στις 50 καλύτερες ντομάτες 
η Γεωργική Ανάπτυξη ΑΕΕ
Πρέπει επίσης να σημιεωθεί ότι μεταξύ 
των 50 καλύτερων εταιρειών παραγω-
γής ντομάτας παγκοσμίως, βρέθηκε η 
«Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.Ε.» που δρα-
στηριοποιείται στον κλάδο εδώ και δύο 
δεκαετίες στη Μεσσηνία.

Ελληνικό ρεκόρ στη φετινή Fruit Logistica

Γεύση... ελληνική είχε η παρουσία της 
BayerCropScience στη Fruit Logistica 
2014, αφού ο πολυεθνικός κολοσσός 
επέλεξε το ελληνικό πρόγραμμα για 
τα Επιτραπέζια Σταφύλια, που εξελίσ-
σεται σε συνεργασία με τις 7Grapes, 
Πήγασος και MackMultiples, ως πα-
ράδειγμα Best in Class στο εμπόριο 
φρέσκων προϊόντων. Η παρουσία-
ση πραγματοποιήθηκε στις 6 Φλε-
βάρη, στο forum των εκθετών της 

Βayer CropScience μπροστά 
σε πολλούς εμπόρους 
και δημοσιογράφους α-
πό όλο τον κόσμο ως έ-

να από τα πιο επιτυχημέ-

να προγράμματα της Αλυσίδας Τρο-
φίμων της Bayer CropScience. 
Πρόκειται για μία επιτυχημένη ι-
δέα συνεργασίας στην αλυσίδα τρο-
φίμων που βασίζεται σε ολοκλη-
ρωμένες λύσεις για καλλιέργειες 
συμπεριλαμβανομένων των σπό-
ρων, των χημικών και των βιολογι-
κών προϊόντων φυτοπροστασίας και 
εξειδικευμένες υπηρεσίες. 
Στη δεξίωση που ακολούθησε με πα-
ραδοσιακό φαγητό, ελληνικό κρασί 
και μουσική, η Βayer CropScience α-
ναγνώρισε και επισήμανε τα εξαιρετι-
κά επιτεύγματα που λαμβάνουν χώ-
ρα επί ελληνικού εδάφους.

Επιτραπέζιο σταφύλι όπως στην Ελλάδα 
με την Bayer CropScience
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Άφθονες επιλογές επενδύσεων 

Αν και ο κανονισμός άλλαξε τον Δε-
κέμβριο του 2013, οι δυνατότητες 
επενδύσεων από το νέο θεσμικό 

πλαίσιο εξακολουθούν να είναι πολλές και 
με ευρύ φάσμα επιλέξιμων δράσεων. Ό-
πως προκύπτει από τις παλαιότερες εγκρί-
σεις επιχειρησιακών προγραμμάτων για το 
2013, οι «δημοφιλέστερες» δαπάνες έχουν 
σχέση με την πιστοποίηση για ολοκληρω-
μένη διαχείριση και οι αναλύσεις δειγμά-
των για υπολείμματα δραστικών ουσιών 

γεωργικών φαρμάκων.
Οι ενδιαφερόμενες ομάδες επιλέγουν κά-
θε φορά και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου τι 
θα υλοποιήσουν από το πρόγραμμά τους 
και παίρνουν τη σχετική έγκριση από το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το αρνητι-
κό σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι 
ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει μεγάλος 
φόρτος από ανανεώσεις ή παρατάσεις προ-
γραμμάτων, παρατηρείται καθυστέρηση 
στις εγκρίσεις μέχρι και 4 μηνών. Το θετι-

κό είναι, όπως είπαμε, η ποικιλία δράσεων 
που προσφέρει τόσο ο παλιός κανονισμός 
όσο και ο νέος που θα ισχύσει από φέτος.
Τα παραδείγματα, πάντως, που δημοσιεύ-
ουμε είναι ενδεικτικά και δεν αποτελούν το 
σύνολο των εγκεκριμένων προγραμμάτων. 
Σίγουρα, δίνουν μια ιδέα του τι μπορεί να 
κάνει κάποιος με ευρωπαϊκή συγχρηματο-
δότηση, υπό την προϋπόθεση ότι ήδη έχει 
έναν σεβαστό τζίρο και έχει τα κεφάλαια για 
την ίδια συμμετοχή που είναι στο 50%, ε-

Αδήριτη ανάγκη η προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου του 4015/2011 στις ανάγκες των Ομάδων 

Από δενδρύλλια για νέες φυτεύσεις και αναδιαρθρώσεις μέχρι τελάρα και μηχανήματα διαλογής μπο-
ρούν να προμηθευτούν με ευρωπαϊκή επιχορήγηση οι Οργανώσεις Παραγωγών οπωροκηπευτικών 
που υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα μέσω του Κανονισμού 1234/07. Το συγκεκριμένο θεσμικό 
πλαίσιο, που πρόσφατα ανανεώθηκε από την Ε.Ε. με τον Κανονισμό 1308/2013, δίνει πολύ περισσότε-
ρες επιλογές για επενδύσεις σε σχέση με τα γνωστά μας αγροτικά αναπτυξιακά προγράμματα.

Χρηματοδότηση για κάθε ανάγκη δίνουν τα επιχειρησιακά προγράμματα των Ο-
μάδων
Απεριόριστες δυνατότητες
χρηματοδότηση για κάθε ανάγκη δίνουν τα επιχειρησιακά των Ομάδων
Αγορά πολλαπλασιαστικού υλικού, εξοπλισμού διαλογής και συσκευασίας, υλι-
κά κάλυψης και αμοιβές πιστοποίησης καλύπτονται με ποσοστό 50% επιδότηση
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κτός ελάχιστων εξαιρέσεων που πέφτει στο 
40%. Μερικά από τα παραδείγματα είναι: 
● Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Για παρά-
δειγμα η ΕΑΣ Αργολίδας δίνει για πορτοκα-
λιές 400 ευρώ ανά στρμ. και για βερικοκιές 
275-300 ευρώ/στρμ. 
● Υποστύλωση δέντρων 
● Αγορά σταφιδόπανων και ελαιόπανων 
● Αγορά εμβολιασμένων μοσχευμάτων 
● Αναδιάρθρωση με εμβολιασμό, για πα-
ράδειγμα, 6 ευρώ ανά πορτοκαλιά 
● Προμήθεια τελάρων και κλωβών συγκο-
μιδής 
● Αναλύσεις υπολειμμάτων που κοστολο-
γούνται ανάλογα με το εργαστήριο (είδαμε 
μεγάλες αποκλίσεις με 240 ή 120 ευρώ τη 
μία ανάλυση) ή εδαφολογικές αναλύσεις 
● Πιστοποιήσεις για ολοκληρωμένη δια-
χείριση ή βιολογική καλλιέργεια 
● Εγκατάσταση ή αντικατάσταση συστημά-
των στάγδην άρδευσης
● Αγορά αεροτουρμπίνων κατά του παγετού
● Μηχάνημα διαλογής, γραμμή συσκευα-
σίας ή «πλυντήριο» για καρπούς. Η Ο.Π. ξη-
ρών σύκων Ταξιάρχη διαθέτει με leasing έ-
να τέτοιο πλυντήριο για τα σύκα που παρά-

γει και ταυτόχρονα τα στεγνώνει. 
● Απόκτηση νεφελοψεκαστήρων 
● Πρόσληψη υπευθύνου εμπορίας, γεωτε-
χνικού ή οποιουδήποτε άλλου εξειδικευμέ-
νου προσωπικού. Εδώ είδαμε μεγάλες α-
ποκλίσεις με αμοιβές που ξεκινούσαν α-
πό 20.000 ευρώ το χρόνο και έφταναν τα 
40.000 ευρώ.
● Πλαστικό κάλυψης θερμοκηπίου ή εδα-
φοκάλυψης 
Τα επιχειρησιακά προγράμματα διαρκούν 
3 έως πέντε χρόνια και οι Ο.Π. μπορούν να 
ζητήσουν αλλαγές το αργότερο μέχρι τις 
15 Σεπτεμβρίου, για να αρχίσουν να ισχύ-
ουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους. Οι αιτήσεις τροποποίησης συνοδεύ-
ονται από δικαιολογητικά τα οποία αναφέ-
ρουν το λόγο, τη φύση και τις επιπτώσεις 
των προτεινόμενων αλλαγών. Σύμφωνα με 
την τελευταία σχετική απόφαση, οι ΟΠ μπο-
ρούν να ζητήσουν αλλαγές για: 
α. παράταση του επιχειρησιακού προγράμ-
ματος μέχρι πέντε έτη συνολικά,
β. αύξηση το πολύ έως 25% του αρχικά ε-
γκεκριμένου ποσού του επιχειρησιακού 
προγράμματος.

Σταθερή τροφοδοσία με ασφαλή 
κηπευτικά θέλουν τα σούπερ-μάρκετ.

Με το νόμο 4235/2014 
θεσμοθετήθηκαν τα 
Farmers’ Markets

Aποκλειστικά κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες, που κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ, 
θα μπορούν να συμμετέχουν στις Αγο-
ρές Παραγωγών (Farmers’ Markets), 
σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 
56 του νόμου 4235/2014 του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ψη-
φίστηκε πριν από μερικές  εβδομάδες 
και μεταξύ άλλων αναφέρει: 
«Επιτρέπεται η λειτουργία Αγορών 
Παραγωγών (Farmers’ Markets) με 
έμφαση στον τοπικό χαρακτήρα των 
προϊόντων που πωλούνται σε αυτές 
(...). Στις Αγορές Παραγωγών συμμετέ-
χουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτι-
κών προϊόντων, με σκοπό την απευ-
θείας διάθεση στο καταναλωτικό κοι-
νό των αγροτικών προϊόντων που πα-
ράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων 
από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παρα-
γωγοί πρέπει να είναι κατά κύριο ε-
πάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλω-
ση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Δι-
αχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και να 
παράγουν τα αγροτικά προϊόντα τους 
στην Περιφερειακή Ενότητα, όπου λει-
τουργούν οι Αγορές Παραγωγών. (...) 
Οι Αγορές Παραγωγών λειτουργούν 
ημέρα Σάββατο».
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Στον ευρωπαϊκό Νότο υπάρχει υστέρηση 
στην ίδρυση νέων ομάδων παραγωγών.

Μέχρι 100.000 ευρώ ανά έτος μπορεί να λάβει μία ομάδα παραγωγών ως 
επιχορήγηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα, όσα μέλη κι αν έχει. 

Πώς συντάσσονται, όμως τα επιχειρησια-
κά προγράμματα; Κάθε Σεπτέμβριο, το υ-
πουργείο εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτά-
σεις των Ομάδων Παραγωγών, οι οποίες 
βασίζονται - στις γενικές γραμμές του - στις 
ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Σύμφωνα με το 
νέο κανονισμό για την Κοινή Οργάνωση Α-
γοράς (καν. 1308/2013) τα προγράμματα 
περιλαμβάνουν τα εξής:

Άρθρο 33
Επιχειρησιακά προγράμματα
1. Τα επιχειρησιακά προγράμματα του το-
μέα των οπωροκηπευτικών έχουν ελάχι-
στη διάρκεια τριών ετών και μέγιστη διάρ-
κεια πέντε ετών. Έχουν τουλάχιστον δύο α-
πό τους στόχους που αναφέρονται στο άρ-
θρο 152 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή δύο α-
πό τους ακόλουθους στόχους:
α) προγραμματισμός της παραγωγής, συ-
μπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης και της 
ακολούθησης της παραγωγής και της κατα-
νάλωσης·
β) βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, 
νωπών ή μεταποιημένων·
γ) ενίσχυση της εμπορικής αξίας των προ-
ϊόντων· 
δ) προώθηση των προϊόντων, νωπών ή με-
ταποιημένων·
ε) περιβαλλοντικά μέτρα, ιδίως όσα αφο-
ρούν το νερό, και μέθοδοι παραγωγής φιλι-
κές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανο-
μένης της βιολογικής γεωργίας·
στ) πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.
Τα επιχειρησιακά προγράμματα υποβάλλο-

νται στα κράτη μέλη προς έγκριση.
2. Οι ενώσεις των οργανώσεων παραγω-
γών μπορούν επίσης να υποβάλουν συνο-
λικό ή μερικό επιχειρησιακό πρόγραμμα α-
ποτελούμενο από μέτρα που προσδιορίζο-
νται αλλά δεν υλοποιούνται από οργανώ-
σεις-μέλη στο πλαίσιο των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων τους.
3. Η πρόληψη και η διαχείριση κρίσεων 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρώ-
το εδάφιο, στοιχείο στ) συνίστανται στην α-

ποφυγή και την αντιμετώπιση κρίσεων στις 
αγορές οπωροκηπευτικών και καλύπτουν 
στο πλαίσιο αυτό:
α) επενδύσεις που καθιστούν αποδοτικότε-
ρη τη διαχείριση των ποσοτήτων που διατί-
θενται στην αγορά·
β) μέτρα κατάρτισης και ανταλλαγές βέλτι-
στων πρακτικών·
γ) ενέργειες προώθησης και επικοινωνίας, 
είτε για λόγους πρόληψης είτε σε περίοδο 
κρίσης·
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Οι Ομάδες Παραγωγών 
δοκιμάστηκαν πρώτα 
στον κλάδο των 
οπωροκηπευτικών και 
θεωρούνται ως ένα 
επιτυχημένο μέτρο 
που έστρεψε τους 
παραγωγούς στην 
αγορά.

Ο τζίρος αυξάνει την κοινοτική 
ενίσχυση των οργανώσεων 
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δ) τη στήριξη για την κάλυψη των διοικητι-
κών δαπανών για τη σύσταση ταμείων αλ-
ληλοβοήθειας·
ε) την αναφύτευση οπωρώνων, όπου απαι-
τείται, κατόπιν υποχρεωτικής εκρίζωσης 
για υγειονομικούς ή φυτοϋγειονομικούς 
λόγους, καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας αρχής 
του κράτους μέλους·
στ) την απόσυρση από την αγορά· 
ζ) την πρώιμη συγκομιδή ή μη συγκομιδή 
οπωροκηπευτικών·
η) την ασφάλιση της συγκομιδής.
Η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής 
συμβάλλει στη διασφάλιση των εισοδημά-
των των παραγωγών από ζημίες που οφεί-
λονται σε φυσικές καταστροφές, δυσμενή 
καιρικά φαινόμενα, ασθένειες ή προσβολή 
από επιβλαβείς οργανισμούς. Στα ασφαλι-
στήρια συμβόλαια προβλέπεται η υποχρε-
ωτική λήψη των απαραίτητων μέτρων πρό-
ληψης κινδύνων από τους δικαιούχους.
Τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κρί-
σεων, συμπεριλαμβανομένης της αποπλη-
ρωμής του κεφαλαίου και των τόκων η ο-
ποία αναφέρεται στο πέμπτο εδάφιο, δεν 
περιλαμβάνουν περισσότερο από το ένα 
τρίτο των δαπανών του επιχειρησιακού 
προγράμματος.
Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να δα-
νείζονται με εμπορικούς όρους για τη χρη-
ματοδότηση μέτρων πρόληψης και διαχείρι-
σης κρίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η α-
ποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων 
των δανείων αυτών μπορεί να αποτελεί μέ-
ρος του επιχειρησιακού προγράμματος και, 
επομένως, μπορεί να είναι επιλέξιμη για ε-
νωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνά-
μει του άρθρου 34. Κάθε ειδική δράση στο 
πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων 
μπορεί να χρηματοδοτείται με τα δάνεια αυ-
τά, ή απευθείας ή και με τους δύο τρόπους.
4. Για τους σκοπούς του παρόντος τμήμα-
τος, νοούνται:
α) ως «πρώιμη συγκομιδή» νοείται η πλή-
ρης συγκομιδή μη ώριμων και μη εμπορεύ-
σιμων προϊόντων σε μια δεδομένη περιο-
χή τα οποία δεν έχουν αλλοιωθεί πριν από 
την πρώιμη συγκομιδή, είτε λόγω καιρικών 
συνθηκών, ασθένειας είτε για άλλο λόγο·
β) ως «μη συγκομιδή» νοείται η παύση του 
τρέχοντος κύκλου παραγωγής στην οικεία 
έκταση όπου το προϊόν έχει αναπτυχθεί 
καλώς και είναι ανόθευτης, καλής και σύμ-
φωνης με τα συναλλακτική ήθη ποιότητας. 
Η καταστροφή προϊόντων λόγω καιρικών 
φαινομένων ή ασθένειας δεν θεωρείται μη 

συγκομιδή».
5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε:
α) τα επιχειρησιακά προγράμματα να περι-
λαμβάνουν δύο ή περισσότερες περιβαλλο-
ντικές δράσεις· ή
β) το 10% τουλάχιστον των δαπανών στο 
πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων να 
καλύπτει περιβαλλοντικές δράσεις.

Άρθρο 34
Ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή
(...) 2. H ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρο-
μή δεν υπερβαίνει το 4,1 % της αξίας της 
παραγωγής που διαθέτουν στο εμπόριο για 
κάθε οργάνωση παραγωγών ή ένωση ορ-
γανώσεων παραγωγών.
Ωστόσο, στην περίπτωση οργανώσεων πα-
ραγωγών, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυ-
ξάνεται στο 4,6% της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στο εμπόριο, υπό τον όρο ό-
τι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της αξί-
ας της παραγωγής που διατίθεται στο εμπό-
ριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για μέτρα 
πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων. (σ.σ. Υ-

πό προϋποθέσεις ο κανονισμός δίνει τη δυ-
νατότητα να αυξηθεί το ποσοστό στο 60%)

Άρθρο 152
Οργανώσεις παραγωγών
1. Τα κράτη μέλη μπορούν, μετά από αίτη-
ση, να αναγνωρίζουν τις οργανώσεις παρα-
γωγών οι οποίες:
α) αποτελούνται και ελέγχονται από παρα-
γωγούς συγκεκριμένου τομέα·
β) συγκροτούνται με πρωτοβουλία των πα-
ραγωγών·
γ) επιδιώκουν συγκεκριμένο σκοπό, ο ο-
ποίος μπορεί να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
έναν από τους ακόλουθους στόχους: προ-
γραμματισμός παραγωγής, συγκέντρω-
ση της προσφοράς, προώθηση προϊόντων, 
βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, 
τη διεξαγωγή ερευνών και την ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών με αντικείμενο τις βιώσιμες 
μεθόδους παραγωγής κ.ά.

Το 10% των πόρων ενός επιχειρησιακού προγράμματος πρέπει να διατεθεί 
για περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η βιοδιασπώμενη συσκευασία, που μπορεί 
γρήγορα να αφομοιωθεί από το περιβάλλον και να μην αφήσει κατάλοιπα.

Ο προγραμματισμός της παραγωγής με τρόπο ώστε να διατίθεται ομαλά στην αγορά, 
είναι ένας από τους στόχους που μπορεί να έχει μία οργάνωση παραγωγών.

Πέτρος Αλεξανδρής
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Ε ξαιρετικής σημασίας για 
την ευρωπαϊκή γεωργία 
καθίσταται ο τομέας των 

οπωροκηπευτικών παρά το γεγο-
νός ότι λαμβάνει περίπου το 3% 
των ενισχύσεων της Κοινής Αγρο-
τικής Πολιτικής (ΚΑΠ), αντιστοιχεί 
στο 18% της συνολικής αξίας της 
γεωργικής παραγωγής στην ΕΕ, 
αντιπροσωπεύει το 3% των χρησι-
μοποιούμενων γεωργικών εκτά-
σεων της ΕΕ και η αξία του υπερ-
βαίνει τα 50 δισ. ευρώ·
Ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 
της αλυσίδας εφοδιασμού οπω-
ροκηπευτικών ξεπερνά τα 120 δισ. 
ευρώ, με περίπου 550.000 εργα-
ζομένους, ενώ ο τομέας είναι ση-
μαντικός για την οικονομία των πε-
ριοχών στις οποίες τα ποσοστά α-
νεργίας τείνουν να είναι υψηλά (α-
γροτικές περιοχές νότιας και ανα-
τολικής Ε.Ε.).
Η ΕΕ αποτελεί το δεύτερο κατά 
σειρά παραγωγό σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο και είναι επίσης ο δεύτερος 
κατά σειρά εισαγωγέας οπωροκη-
πευτικών. Δεδομένου ότι το εμπό-
ριο οπωροκηπευτικών αυξήθηκε 
από 90 δισ. δολάρια, το 2000, σε 
περίπου 218 δισ. δολάρια, το 2010, 
και ότι αντιπροσωπεύει περίπου 
το 21% του παγκόσμιου εμπορίου 
τροφίμων και ζωικών προϊόντων, 
καθίσταται σαφή η σημασία του 
κλάδου των οπωροκηπευτικών 
για την αγροτική οικονομία της Ε.Ε. 

Ο τομέας των βιολογικών οπωρο-
κηπευτικών είναι ο ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενος τομέας βιολογικών 
προϊόντων, η αξία του οποίου α-
νήλθε στα 19,7 δισ. ευρώ στην α-
γορά της ΕΕ το 2011, με ποσοστό 
αύξησης 9% μεταξύ του 2010 και 
του 2011 και ετήσια ανάπτυξη με-
ταξύ 5% και 10% σε δεκαετή βάση· 
Επίσης, σε επίπεδο καλλιεργούμε-
νης επιφάνειας, το μερίδιο των βι-
ολογικών φρούτων σημείωσε αύ-
ξηση κατά 18,2% και των βιολογι-
κών λαχανικών κατά 3,5%, μεταξύ 
2010 και 2011.

Μικρές εκτάσεις

Η μεταφορά των γνώσεων για να 
μετουσιωθεί η έρευνα σε πράξη 
στον τομέα της καλλιέργειας κη-
πευτικών αντιμετωπίζει δυσκολί-
ες, και οι δαπάνες του ιδιωτικού 
τομέα για την έρευνα είναι συνο-
λικά χαμηλές, με τον τομέα της έ-
ρευνας και της ανάπτυξης να αντι-
στοιχεί μόλις στο 0,24% των συ-
νολικών δαπανών της βιομηχανί-
ας τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ 
των 15, το 2004.
Επιπλέον, ένα από τα βασικά διαρ-
θρωτικά προβλήματα του τομέα 
των οπωροκηπευτικών της ΕΕ εί-
ναι το μικρό μέγεθος των γεωργι-
κών εκμεταλλεύσεων. 
Το 2007, ποσοστό μεγαλύτερο από 
το 70% των εκμεταλλεύσεων ο-

πωροκηπευτικών δεν ξεπερνούσε 
τα 50 στρέμματα, γεγονός που δη-
μιουργεί υψηλότερο κόστος παρα-
γωγής για τους γεωργούς, περιο-
ρίζοντας την απόδοση της παρα-
γωγής και μειώνοντας την αντα-
γωνιστικότητα τους στην παγκό-
σμια αγορά. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι το μέσο 
μέγεθος των εκμεταλλεύσεων ο-
πωροκηπευτικών είναι πολύ με-
γαλύτερο στις χώρες της Βόρεια-
νατολικής Ευρώπης συγκριτικά με 
τα κράτη μέλη της Νότιας. 

Ανάγκη για νομικό πλαίσιο

Οι καλλιεργητές έχουν επίσης ανά-
γκη από ένα όσο το δυνατόν πιο υ-
ποστηρικτικό νομοθετικό και πο-
λιτικό περιβάλλον. Το καθεστώς 

της ΕΕ για τα οπωροκηπευτικά έ-
χει βοηθήσει τους καλλιεργητές να 
προσανατολιστούν περισσότερο 
στην αγορά, έχει ενθαρρύνει την 
καινοτομία και έχει αυξήσει την α-
νταγωνιστικότητά τους μέσα από 
την παροχή στήριξης στις οργα-
νώσεις παραγωγών (Ο.Π.). Ωστό-
σο, έπειτα από 15 χρόνια, περισ-
σότερο από το ήμισυ του συνόλου 
των παραγωγών της ΕΕ δεν ανή-
κουν σε κάποια οργάνωση παρα-
γωγών, παρά τον στόχο της Κομι-
σιόν για ένα μέσο ποσοστό της τά-
ξης του 60% έως το 2013. Το χα-
μηλό ποσοστό οργάνωσης οφείλε-
ται εν μέρει στην αναστολή της λει-
τουργίας των οργανώσεων παρα-
γωγών στα κράτη μέλη, γεγονός 
που προκαλεί σοβαρή ανησυχία ε-
πειδή δημιουργεί αβεβαιότητα με-

Οπωρολαχανικά: Κλάδος προστιθέµενης αξίας 
Βιολογικά: Ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αξία:  19,7 δισεκατομμύρια ευρώ 
στην αγορά της ΕΕ το 2011, 
με ποσοστό αύξησης 9% μεταξύ 
2010 και 2011 και ετήσια ανάπτυξη 
μεταξύ 5% και 10% σε δεκαετή βάση

Καλλιέργεια βιολογικών φρούτων
αύξηση κατά18,2% 

Καλλιέργεια βιολογικών λαχανικών 
αύξηση κατά 3,5%, μεταξύ 2010 και 2011
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ταξύ των παραγωγών. Η έκθεση 
του Ευρωκοινοβουλίου καλεί την 
Κομισιόν και τα κράτη μέλη:
● να θεσπίσουν σαφείς και πρακτι-
κούς κανόνες σχετικά με το σχεδια-
σμό και τη διαχείριση των οργανώ-
σεων παραγωγών (Ο.Π.), καθώς ε-
πίσης να διασφαλίσουν ότι το σύ-
στημα είναι προσαρμοσμένο στην  
αγορά κάθε κράτους μέλους, 
● να προωθήσουν την ολοκληρω-
μένη διαχείριση επιβλαβών οργα-
νισμών, 
● να στηρίξουν την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα μέσω της ε-
νίσχυσης της έρευνας και της ανά-
πτυξης με στόχο την εξεύρεση μη 
χημικών εναλλακτικών λύσεων και 
να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμ-
μα πλαίσιο για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020» για να 
χρηματοδοτήσουν την εφαρμοσμέ-
νη έρευνα,
● να επαναξιολογήσουν τον οικο-
νομικό και περιβαλλοντικό αντί-
κτυπο, ενόψει νέων επιστημονικών 
στοιχείων, της απαγόρευσης χρή-
σης ορισμένων νεονικοτινοϊδών 
προτού τη θέσουν σε ισχύ, 
● να ληφθεί υπόψη η δυνατότη-
τα εφαρμογής γεωργίας ακριβεί-

ας στα κηπευτικά. Οι τεχνικές αυ-
τές μπορούν να μειώσουν σημαντι-
κά τη χρήση χημικών ουσιών στον 
τομέα αυτό,
● να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις 
για τη βελτίωση της διαχείρισης υ-
δάτων και της ενεργειακής απόδο-
σης στα κηπευτικά,
● να αντιμετωπίσουν αποτελεσμα-
τικά  τις αθέμιτες εμπορικές πρα-
κτικές στην ευρωπαϊκή εφοδιαστι-
κή αλυσίδα. 

Προστιθέμενη αξία στο προϊόν

Την ανάγκη να ενδυναμωθούν πε-
ρισσότερο οι Ο.Π. και οι συνεταιρι-
σμοί τονίζουν σε ανακοίνωσή τους 
οι ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa-
Cogeca, καθώς όπως υποστηρί-
ζουν δίνουν προστιθέμενη αξία στο 
έργο των αγροτών και τους βοη-
θούν να λαμβάνουν καλύτερη τιμή 
για τα προϊόντα τους. Μάλιστα, σύμ-
φωνα με έκθεση της Κομισιόν για 
το καθεστώς των φρούτων και των 
λαχανικών στην ΕΕ μερίδιο της συ-
νολικής αξίας του κλάδου από Ο.Π. 
και συνεταιρισμούς σημείωσε ανά-
πτυξη,  το διάστημα από το 2008-
2010, της τάξης του 43,9%.

Κώδικες ορθής πρακτικής από όλα τα μέρη της αλυσίδας ε-
φοδιασμού αγροτικών προϊόντων ζητούν οι ευρωβουλευτές 
με το ψήφισμά τους, με στόχο να περιοριστούν οι αθέμιτες ε-
μπορικές πρακτικές, ιδιαίτερα στα δίκτυα λιανικής πώλησης.

Ενίσχυση 50% για νέες φυτεύσεις 
δενδρώνων με πρόγραμμα ομάδων 

Η επένδυση σε μία νέα φυτεία ή η αλλαγή σε μία πιο εμπο-
ρεύσιμη ποικιλία έχει πολύ μεγάλο κόστος και ορίζοντα α-
πόσβεσης από 5 ως και 15 χρόνια. Αν και τα γνωστά προ-
γράμματα αγροτικής ανάπτυξης επιδοτούν την αγορά δεν-
δρυλλίων για εγκατάσταση νέων φυτειών, η ένταξη σε μία 
Οργάνωση Παραγωγών κάνει πιο εύκολη τη διαδικασία 
της χρηματοδότησης. Κι αυτό γιατί τα επιχειρησιακά προ-
γράμματα είναι συνήθως τριετή, έχουν μαζική εφαρμογή 
σε πολλούς παραγωγούς και ευελιξία.
Η επιδότηση είναι στο 50% της αξίας των δενδρυλλίων και 
μπορεί να δοθεί για όλα τα είδη φρούτων και λαχανικών. 
Για παράδειγμα, το πρόγραμμα της ΕΑΣ Αργολίδας, που ε-
γκρίθηκε πέρυσι, προβλέπει 400 ευρώ το στρέμμα δαπά-
νη για αναδιάρθρωση πορτοκαλιών των μελών της Ομά-
δας Παραγωγών. Μάλιστα, με τη νέα ΚΑΠ, επιχειρησιακά 
προγράμματα μπορούν να συντάσσουν και να υλοποιούν 
Ομάδες με άλλα προϊόντα, όπως ξηρούς καρπούς. Η πιο α-
κριβή εγκατάσταση δενδρώνα είναι οι φιστικιές (κελυφω-
τό φιστίκι), που μία βιώσιμη φυτεία των 50 στρμ. κοστίζει 
200.000 ευρώ. Με τη νέα ΚΑΠ το μισό κόστος θα μπορεί 
να καλυφθεί από τα κοινοτικά κονδύλια που προβλέπονται 
για τις Ομάδες. Σύμφωνα με τον Θωμά Δραγουμάνο, ιδιο-
κτήτη των φυτωρίων Δραγουμάνος, «η ένταξη ενός παρα-
γωγού σε μία ομάδα για να ακολουθήσει ένα τέτοιο πρό-
γραμμα σαφώς και τον συμφέρει. Απλά θα πρέπει να προ-
σέξει τι θα κάνει με τα τιμολόγια».
Το πρόβλημα είναι ότι οι προωθούμενες ποικιλίες από 
το ΥΠΑΑΤ έχουν μείνει στα δεδομένα προ... 20ετίας. Έ-
τσι, «αν ένας παραγωγός θέλει να βάλει ροδακινιές Royal 
Summer, που ζητά η αγορά, στα τιμολόγια θα γράψουμε 
San Claus, που θεωρεί ως επιλέξιμη το υπουργείο, για να 
μην μας κόψει. Οι καινούριες εμπορεύσιμες ποικιλίες δεν 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο».

Αν και τα γνωστά αγροτικά προγράμματα επιδοτούν την 
αγορά δενδρυλλίων για εγκατάσταση νέων φυτειών, η 
ένταξη σε μία Ομάδα Παραγωγών κάνει πιο εύκολη τη 
διαδικασία της χρηματοδότησης. 
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«Ατμομηχανή» για τα κηπευτικά 
η θέσπιση της Ένωσης Ομάδων 
Παραγωγών Ελλάδας.

Αφορμή για την ίδρυση της ΕΟΠΕ είναι 
η πολιτική του ΥΠΑΑΤ για την ασφάλιση 
φρούτων και κηπευτικών μέσω ΕΛΓΑ.

Στόχος είναι η διεκδίκηση έντονου 
εξαγωγικού προσανατολισμού για τα 
ελληνικά προϊόντα.

Ενεργοποιείται η πρώτη Ένωση Ομάδων Παραγωγών
Την τελευταία εβδομάδα  του Μαρτίου συγκεντρώνονται οι συνιδρυτές για την υπογραφή του καταστατικού

Στο στάδιο των υπογραφών είναι η ί-
δρυση της πρώτης Ένωσης Ομάδων 
Παραγωγών στην Ελλάδα. Με πυρή-

να την πετυχημένη, μέχρι τώρα λειτουργία, 
της Κοινοπραξίας των Ομάδων της Ημαθί-
ας, υπό τον Χρήστο Γιαννακάκη, έχει συ-
γκροτηθεί η νέα ενιαία οργάνωση για όλα 
σχεδόν τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά. 
Όπως είπε ο κ. Γιαννακάκης στο Fresher, 
την επόμενη εβδομάδα θα συγκεντρωθούν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υπογράψουν το 
τελικό καταστατικό της Ένωσης, προκειμέ-
νου να το υποβάλουν για έγκριση στις αρ-
μόδιες αρχές.
Πέρα από το... διαδικαστικό του πράγματος, 
φαίνεται ότι με την Ένωση Ομάδων Παρα-
γωγών Ελλάδας (ΕΟΠΕ), βρίσκει πλέον την 
έκφραση των διεκδικήσεών του το έντονα 
παραγωγικό και εξαγωγικό κομμάτι της ελ-
ληνικής γεωργίας.
Τις προηγούμενες εβδομάδες, 13 οργανώ-
σεις από τη Λακωνία μέχρι την Καβάλα συ-
νέταξαν το καταστατικό της ΕΟΠΕ, με πρω-
τοβουλία του κ. Γιαννακάκη, επί χρόνια γε-
νικού διευθυντή στην ΑΛΜΜΕ και πλέον 
προέδρου της Κοινοπραξίας των Ομάδων 
Παραγωγών Ημαθίας.
Η αφορμή για την ίδρυση της ΕΟΠΕ είναι η 
πολιτική του υπουργείου όσον αφορά το θέ-

μα της ασφάλισης των φρούτων και κηπευ-
τικών (μέσω ΕΛΓΑ) και της εμπορίας-απο-
θήκευσής τους. Με έγγραφο που συνέταξε 
ο συντονιστής της προσπάθειας, δικηγόρος 
και βιοκαλλιεργητής ακτινιδίων από την Κα-
βάλα, Κωνσταντίνος Αγγελίδης, πέντε ομά-
δες έχουν ζητήσει από τον ΕΛΓΑ και τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης την εφαρμογή 
εναέριας αντιχαλαζικής προστασίας στις α-
κτινιδιές, με την οποία θα επωφεληθούν και 
άλλες καλλιέργειες, ώστε να Κοινοπραξίας 

των Ομάδων της Ημαθίας, υπό τον Χρήστο 
Γιαννακάκη μην χρειάζεται να πληρώνουν οι 
αγρότες κάθε χρόνο περίπου 3,7 εκατ. ευρώ 
για ασφάλιση στον Οργανισμό. 
Επίσης, όπως λένε όλοι στην Agrenda, η 
πολιτική του υπουργείου έχει αποδειχθεί 
καταστροφική πολλές φορές στο παρελθόν 
σε επιμέρους θέματα «χωρίς κανένας να έ-
χει αναλάβει τις ευθύνες του για οποιοδή-
ποτε λάθος έκανε και ζημίωσε τις εξαγωγές 
φρούτων», δηλώνουν στο κοινό κείμενο.

Ο πυρήνας των ιδρυτών

Στην άτυπη επιτροπή που έχει συσταθεί ει-
δικά για το θέμα του ακτινιδίου, συμμετέ-
χουν, εκτός από τον κ. Γιαννακάκη και τον 
κ. Αγγελίδη, ο Δημήτρης Μανώσης, πρόε-
δρος της Ο.Π. «Ακτινίδια Ζευς», ο Χρήστος 
Κολιός, εξαγωγέας και καλλιεργητής ακτι-
νιδίων, ο οποίος διαθέτει συσκευαστήριο 
στην Άρτα και έχει συστήσει Ομάδα Παρα-
γωγών, καθώς και ο Γιάννης Γκαλαβάκης, 
γεωπόνος και πρώην ευρωβουλευτής.
Στο παρασκήνιο, πάντως, όλοι οι συντελεστές 
του νέου εγχειρήματος είναι απογοητευμένοι 
από την εκπροσώπηση σε επίπεδο συνεται-
ρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), εξαγωγέων (Incofruit 
Hellas) και συσκευαστηρίων (ΣΣΕΦΦ).

Στη βάση της ΕΟΠΕ είναι η Κοινοπραξία 
Ομάδων Ημαθίας, του Χρ. Γιαννακάκη, 
συμβούλου Α.Σ. Βέροιας Venus Growers.
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Έ ρευνα του Εργαστηρίου Λαχανοκομίας 
του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ έχει 
εστιάσει τα τελευταία χρόνια στην κα-

τεύθυνση αυτή και τα σχετικά αποτελέσματα έ-
δειξαν πως το δημοφιλέστερο από τα λαχανικά, 
η ντομάτα, στις συνθήκες της χώρας μας, μπο-
ρεί να αυξήσει την περιεκτικότητά της σε συστα-
τικά με διατροφική αξία με την κατάλληλη δια-
χείριση της θρέψης των φυτών. Με τον ίδιο τρό-
πο εξίσου σημαντική πρόοδος μπορεί να γίνει 
και στην απομείωση των επιβλαβών φυτοπρο-
στατευτικών υπολειμμάτων σε επίπεδα πολύ 

κάτω από τα σχετικά όρια. Επιστημονική ομάδα 
υπό τους καθηγητές Αν. Σιώμο*, Π. Τσουβαλτζή, 
Α. Κουκουνάρα, Δ. Γερασόπουλο, με τη συν-
δρομή των μεταπτυχιακών φοιτητών Στ. Γκου-
ντινά, Δ. Κασαμπαλή, Μ. Παπαχριστοδούλου, Κ. 
Παπουτσή και Χρ. Χατζηδήμο, στο πλαίσιο κοι-
νού ερευνητικού προγράμματος με την Agris 
AE, καλλιέργησαν το 2012 ντομάτα στο έδαφος, 
αλλά και σε υδροπονικό σύστημα στο θερμοκή-
πιο της Agris AE, στο Κλειδί Ημαθίας.
«Οι αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Ερ-
γαστήριο Λαχανοκομίας κατέδειξαν πως η το-

Προϊόντα α λα καρτ για όλο τον κόσμο
Φάκελος Υδροπονία: Η τεχνική που αλλάζει τα δεδομένα στη θρέψη των φυτών  

Αναξιοποίητη παραμένει εν πολλοίς η χρήση της υδροπονίας στην Ελλάδα, αν και αποτελεί μια τεχνολογία που 
ευνοείται από τις τοπικές κλιματικές συνθήκες -η εκτεταμένη ηλιοφάνεια συνιστά ασύγκριτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα- για την παραγωγή λαχανικών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή.

*Στοιχεία από 
παρουσίαση 
του καθ. 
Λαχανοκομίας 
ΑΠΘ Αν. Σ. 
Σιώμου στο 5ο 
Πανελλήνιο 
Συνέδριο 
Agrotica
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Προϊόντα α λα καρτ για όλο τον κόσμο
μάτα που συγκομίστηκε από την υδροπονική 
καλλιέργεια υπερέχει τόσο στα εμπορικά χα-
ρακτηριστικά ποιότητας (Σχήμα 1), όσο και στη 
διατροφική αξία από εκείνη του εδάφους, έχο-
ντας σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
ασκορβικό οξύ, καροτενοειδή, λυκοπένιο και 
φαινολικές ενώσεις, που είναι συστατικά με α-
ντιοξειδωτική δράση (Σχήμα 2)», ανέφερε ο κα-
θηγητής Αν. Σιώμος. Πρόσθεσε δε, ότι υπό την 
έννοια αυτή «υπάρχει δυνατότητα για παραγω-
γή λαχανικών, στις συνθήκες της χώρας μας, 
με υψηλή περιεκτικότητα σε συστατικά με δια-
τροφική αξία, γεγονός που αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι των λαχανικών των χωρών 
της Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης».

Χρειάζεται ήλιος, αλλά δεν φθάνει μόνο..

Μιλώντας στο 5ο συνέδριο του ΑΠΘ στο πλαίσιο 
της φετινής Agrotica, ο έμπειρος επιστήμονας 
τόνισε ότι τα αποτελέσματα ανάλογων ερευνών 
διεθνώς έδειξαν ότι η περιεκτικότητα των λαχα-
νικών σε συστατικά με υψηλή διατροφική αξία 
μπορεί να αυξηθεί με κατάλληλη διαχείριση της 

θρέψης των φυτών, όταν όμως υπάρχουν κι άλ-
λοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το φως. 
Η ηλιακή ακτινοβολία, όπως είπε, είναι κρίσι-
μος παράγοντας στην παραγωγική διαδικασία 
των λαχανικών, ιδιαίτερα των εκτός εποχής (π.χ-
. χειμερινή περίοδος - θερμοκήπια) σε γεωγρα-
φικό πλάτος >40ο. «Το παράδοξο είναι ότι ενώ 
ο μέσος όρος ηλιοφάνειας στην Ολλανδία είναι 
1.570 ώρες και στη Θεσσαλονίκη 2.555 ώρες, 
οι Ολλανδοί το 2009 εξήγαγαν 965.000 τόνους 
τομάτας, συνολικής αξίας 1,1 δισ. ευρώ με μέ-
ση τιμή 1,14 ευρώ/εξαγόμενο κιλό, ενώ η χώ-
ρα μας μόλις 2.644 τόνους, συνολικής αξίας 1,5 
εκατ. ευρώ, με μέση τιμή 0,57 ευρώ/εξαγόμε-
νο κιλό», σημείωσε ο κ. Σιώμος.  Η χώρα μας, 
με σαφέστατα ευνοϊκότερες συνθήκες ηλιακής 
ακτινοβολίας για παραγωγή λαχανικών σε θερ-
μοκήπια το χειμώνα, δαπάνησε 11,7 εκατ. ευρώ 
μόνο για εισαγωγές τομάτας το 2011.

Προσοχή στα επιβλαβή νιτρικά

Ελλιπής διαχείριση γίνεται από τη χώρα μας και 
όσον αφορά τα εγχωρίως παραγόμενα οπωρο-

κηπευτικά. «Τα λαχανικά εκτός από τα ευεργε-
τικά για την ανθρώπινη υγεία συστατικά περιέ-
χουν και συστατικά επιβλαβή, μεταξύ των οποί-
ων και τα νιτρικά», εξήγησε ο κ. Σιώμος και τό-
νισε ότι η υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά των 
τροφίμων θεωρείται επιβλαβής για την υγεία 
των καταναλωτών, καθώς ενοχοποιούνται για 
καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις, κ.α. 
Στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώ-
πης, βάσει στοιχείων, το 60-80% της ποσότητας 
των νιτρικών που λαμβάνει ο άνθρωπος προέρ-
χονται από τα λαχανικά και γι’ αυτό η Κομισιόν 
έχει θεσπίσει μέγιστα επιτρεπτά όρια για την πε-
ριεκτικότητα σε νιτρικά στο μαρούλι, το σπανά-
κι και τη ρόκα. Επιπλέον, ορισμένα κράτη μέλη 
(Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Αυστρία, 
Πολωνία κ.ά.) με εθνική νομοθεσία έχουν θε-
σπίσει μέγιστα επιτρεπτά όρια για την περιεκτι-
κότητα σε νιτρικά και σε άλλα είδη, όπως αντίδι, 
λαχανοκομικό τεύτλο, πατάτα κ.ά.
«Τα αποτελέσματα, στα πλαίσια των ελέγχων, 
που είναι υποχρεωτικοί με βάση την κοινοτική 
νομοθεσία, έδειξαν ότι σημαντικό ποσοστό των 
δειγμάτων που ελέγχονται στις χώρες της Κε-

Με την υδροπονία παράγονται λαχανικά 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου καταναλωτή.

Η περιεκτικότητα των λαχανικών σε 
συστατικά με υψηλή διατροφική αξία 
αυξάνεται με διαχείριση της θρέψης.
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ντρικής και Βόρειας Ευρώπης έχουν περιεκτι-
κότητα υψηλότερη από τα επιτρεπτά όρια. Για 
παράδειγμα στην Ολλανδία το 2004, το 7% των 
δειγμάτων μαρουλιού και το 33% των δειγμά-
των σπανακιού είχαν περιεκτικότητα υψηλότε-
ρη από τα επιτρεπτά όρια. Για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος, παρατηρείται στις χώρες αυ-
τές έντονη ερευνητική δραστηριότητα τα τελευ-
ταία χρόνια», ανέφερε ο καθηγητής. 
Διευκρίνισε πάντως πως η συμβολή της υδροπο-
νίας μελετήθηκε ιδιαίτερα, χωρίς ωστόσο θεαμα-
τικά αποτελέσματα, καθώς η περιεκτικότητα των 
λαχανικών σε νιτρικά επηρεάζεται σημαντικά κι α-
πό τις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδίως από 
την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας.  Είναι ελάχι-
στη στα λαχανικά που παράγονται σε συνθήκες έ-
ντονης ηλιοφάνειας (Σχήμα 3), κάτι που λείπει α-
πό την Κεντ. και Β. Ευρώπη, ιδιαίτερα το χειμώνα.

Πιο υγιεινά έως 10 φορές τα ελληνικά 

Για τη χώρα μας, τα δεδομένα των επίσημων ε-
λέγχων σχετικά με την περιεκτικότητα των ελ-
ληνικών λαχανικών σε νιτρικά όχι μόνο δεί-
χνουν πως είναι εξαιρετικά περιορισμένη (σ. σ. 
έγιναν 20, 40 και 30 έλεγχοι το 2010, 2011 και 
2012, αντίστοιχα), αλλά από τις συνεχείς μετρή-
σεις που πραγματοποιούνται από το 1993 στα 
πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου Λαχανοκομίας του Τμήματος Γεω-
πονίας του ΑΠΘ προκύπτει ότι στα περισσότερα 
λαχανοκομικά είδη είναι έως και κατά 10 φορές 
χαμηλότερη, από εκείνη που αναφέρεται στις 
ευρωπαϊκές χώρες. Στις συνθήκες της χώρας 

μας δε, η περιεκτικότητά τους σε νιτρικά μπο-
ρεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο με κατάλλη-
λη διαχείριση της θρέψης των φυτών, καθώς το 
φως δεν είναι περιοριστικός παράγοντας. Κα-
θοριστική μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση 
αυτή η συμβολή της υδροπονίας. 
«Υπάρχει δυνατότητα για παραγωγή λαχανικών, 
στις συνθήκες της χώρας μας, με εξαιρετικά χα-
μηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά κάτι που αποτε-
λεί συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των χωρών  
της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης», υπο-
γράμμισε ο κ. Σιώμος για να προσθέσει ότι «συ-
μπερασματικά, για τις συνθήκες της χώρας μας, 
η υδροπονία αποτελεί μια τεχνολογία με την ο-
ποία μπορεί να παραχθούν λαχανικά, που να α-
νταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
καταναλωτή. Αυτό που απομένει είναι να δού-
με πώς θα αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα αυτή».

Ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

Στους στόχους της εταιρείας Wonderplant, για 
παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών για κατανά-
λωση προϊόντων, αναφέρθηκε, στην ίδια εκδή-
λωση, ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης 
Θεμιστοκλής Μακρής, τονίζοντας ότι «σε συνο-
λικά 120 στρέμματα άγονης γης, στην Πετρού-
σα Δράμας, έχουμε επενδύσει πάνω από 30 ε-
κατ. ευρώ για τη δημιουργία ενός θερμοκηπίου 
υδροπονικής καλλιέργειας και παράγουμε πά-
νω από 7.000 τόνους τομάτας, ετησίως». Η υπε-
ραξία που αναμένεται από το παραγόμενο προ-
ϊόν όπως είπε είναι μεν μεγάλη, αλλά η διαδικα-
σία επίπονη, για τον επενδυτή. 

Σχήμα 1: Ποσοστό (%) καρπών 
κατηγορίας extra από υδροπονική 
καλλιέργεια και καλλιέργεια στο έδαφος.

Σχήμα 2: Η περιεκτικότητα καρπών από 
υδροπονική καλλιέργεια και καλλιέργεια 
στο έδαφος σε ασκορβικό οξύ, 
καροτενοειδή και λυκοπένιο και φαινόλες.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑΣ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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«Το τέρας της γραφειοκρατίας τον εξαντλεί, κα-
θώς απαιτούνται δεκάδες άδειες, οι οποίες βα-
σίζονται σε αναχρονιστικούς νόμους κι αυξά-
νουν τον προϋπολογισμό, ενώ και το κόστος της 
ενέργειας, που αντιπροσωπεύει το 40% του κό-
στους, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, που έρχε-
ται να επιβαρυνθεί με εξαντλητικούς φόρους και 
στερεί ανταγωνιστικότητα έναντι των ευρωπαί-
ων ανταγωνιστών», είπε ο κ. Μακρής. 
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους ελλιπείς ελέγχους 
για την προέλευση των αγροτικών προϊόντων 

και τις ελληνοποιήσεις, που δημιουργούν πρό-
βλημα αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά θέτουν σε 
κίνδυνο και την διατροφική ασφάλεια των κα-
ταναλωτών. «Δεν πρέπει να παρεκκλίνουμε α-
πό τους νόμους και τα πιστοποιητικά ποιότητας 
που τόσο αυτάρεσκα επιδεικνύουμε για να βελ-
τιωθεί η όλη κατάσταση και να έχουμε ένα προ-
ϊόν με προστιθέμενη αξία», είπε χαρακτηριστικά.

Υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή λαχανικών, στις συνθήκες της χώρας μας, 
με εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά, κάτι που αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι κηπευτικών από χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Το εργαστήριο κηπευτικών  
του ΓΠΑ στηρίζει την υδροπονία

Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον για τις υδρο-
πονικές καλλιέργειες σε εμπορικά θερμο-
κήπια εκδηλώθηκε με καθυστέρηση. Ωστό-
σο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες παρατηρεί-
ται ένα σταθερά αυξανόμενο ενδιαφέρον, το 
οποίο αντικατοπτρίζεται στη σταθερή αύξη-
ση της έκτασης των ελληνικών θερμοκηπί-
ων που έχουν υιοθετήσει αυτή τη σύγχρο-
νη τεχνολογία. Η υδροπονία σήμερα είναι ο 
κανόνας και όχι η εξαίρεση στις πλέον προ-
ηγμένες χώρες στον τομέα των θερμοκηπι-
ακών καλλιεργειών, όπως Ολλανδία, Βέλγιο, 
Γαλλία, Ισραήλ, κ.λπ. Ένας από τους παράγο-
ντες που μπορούν να συμβάλλουν στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των υδροπονικών καλ-
λιεργειών στη χώρα μας είναι και το υπάρ-
χον επίπεδο της τεχνογνωσίας στον τομέα. 
Το Εργαστήριο των Κηπευτικών Καλλιεργει-
ών του ΓΠΑ και η ερευνητική ομάδα του α-
ναπληρωτή καθηγητή Δημήτρη Σάββα έχει 
δώσει σημαντική έμφαση στην έρευνα της 
υδροπονικής καλλιέργειας στα κηπευτικά.

Λεωνίδας Λιάμης
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Τ ο μέτρο πλήττει άμεσα τις Agritex Ε-
νεργειακή (όμιλος Ευθυμιάδη), 
Wonderplant και Θερμοκήπια Δράμας 

(όμιλος ΙΤΑ), δηλαδή τις τρεις εταιρείες που 
διαθέτουν θερμοκηπιακά συγκροτήματα ά-
νω των 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Β. 
Ελλάδας και που αξιοποιούν την εν λόγω τε-
χνολογία για την παραγωγή κηπευτικών συ-
νεισφέροντας στην ελληνική οικονομία ένα ε-
ξαγώγιμο αγροτικό προϊόν αξίας άνω των 15 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το άκρως αποκαλυ-
πτικό και διαφωτιστικό σχόλιο του διευθύνο-
ντα συμβούλου της Agritex Ενεργειακής, Βα-
σίλη Χάιτα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του 
νομοσχεδίου, ένα «κούρεμα» 25% στις ταρί-
φες των αγροτικών ΣΗΘΥΑ μεταφράζεται σε 
αύξηση 30% στο κόστος παραγωγής που δεν 
είναι δυνατόν να απορροφηθεί. 
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο διευθύνων 
σύμβουλος της Wonderplant, Θέμης Μα-
κρής, ο οποίος δηλώνει στο Fresher ό-
τι  «πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους ό-
τι οι μονάδες ΣΗΘΥΑ δεν είναι πηγές κέρ-
δους αλλά μια μέθοδος, ένα εργαλείο ελά-
φρυνσης του κόστους παραγωγής. Πρόκει-
ται, μάλιστα, για ιδιαίτερα ακριβές επενδύ-
σεις». Επικαλείται το παράδειγμα της Ολ-
λανδίας όπου «δεν υπάρχει μεγάλο θερμο-
κήπιο που να μη λειτουργεί με ΣΗΘΥΑ» και 
τονίζει ότι το υπουργείο θα πρέπει να ανα-
θεωρήσει το σχέδιο νόμου αναλογιζόμενο 
τις επιπτώσεις σε μια μορφή αγροτικής ε-
πιχειρηματικότητας που ήδη προσφέρει και 
μπορεί να συνεισφέρει περισσότερα στην 
εγχώρια οικονομία. 

Αναλυτικά η τοποθέτηση 
του κ. Χάιτα έχει ως εξής:

«Η εταιρεία μας, είναι μία από τις 3 αγροτικές 
επιχειρήσεις της χώρας οι οποίες αξιοποιούν 
την τεχνολογία ΣΗΘΥΑ για την παραγωγή κη-
πευτικών υψηλής ποιότητας, συνεισφέρο-
ντας στην Ελληνική οικονομία 360 άμεσες θέ-

Ασύμφορα τα θερμοκήπια  
μετά το «κούρεμα» των ΣΗΘΥΑ

Η μείωση 25% στις ταρίφες των μονάδων, αυξάνει 30% το κόστος παραγωγής

Με βόμβα στα θεμέλια των τριών μεγάλων υδροπονικών πρό-
τζεκτ που λειτουργούν στη χώρα μας ισοδυναμεί η μείωση 25% 
στις τιμές ενέργειας από τις μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (σ.σ. τις λεγόμενες «αγρο-
τικές ΣΗΘΥΑ») που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος για το «new deal» στις ΑΠΕ.  

Τα Θερμοκήπια Δράμας ήταν η πρώτη 
μεγάλη επένδυση του είδους εν έτει 
2006. Εκτείνεται σε 100 στρμ. και 
παράγει 2.200 τόνους πιπεριές ετησίως.

Αρχές του 2014 έθεσε σε λειτουργία τη 
δική της ΣΗΘΥΑ η Wonderplant. Σύμφωνα 
με τον Θ. Μακρή, «δε νοείται μεγάλη 
υδροπονική μονάδα χωρίς τέτοια μονάδα». 
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σεις εργασίας και εξαγώγιμο αγροτικό προϊόν 
αξίας άνω των 15 εκατ ευρώ.  Η σημαντικό-
τερη όμως συνεισφορά των εταιρειών αυτών 
είναι ότι διαμορφώνουν, με ίδιους πόρους, έ-
να νέο μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης που φι-
λοδοξεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση 
της Ελληνικής γεωργίας. 
Δυστυχώς όμως, το παρόν νομοσχέδιο θα 
οδηγήσει τις εταιρείες αυτές σε άμεση δι-
ακοπή της λειτουργίας τους καθώς η προ-
βλεπόμενη μείωση της τιμής της ενέργειας 
κατά 25%  θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύ-
ξηση του κόστους παραγωγής των προϊό-
ντων μας κατά τουλάχιστον 30% καθιστώ-
ντας τα μη ανταγωνιστικά. 
Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμό-
τητας εφαρμόζεται με επιτυχία στην γε-
ωργία σε χώρες της Β. Ευρώπης (Ολλαν-
δία, Βέλγιο κ.λπ.) για πάνω από 25 χρόνια, 
συνεισφέροντας σημαντικά στο αγροτικό 

«θαύμα» των χωρών αυτών.  Στην Ολλαν-
δία λειτουργούν πάνω από 1.500 αγροτι-
κές ΣΗΘΥΑ με συνολική δυναμικότητα πά-
νω από 3.000 MWe αξιοποιώντας την τε-
χνολογία αυτή στην καλλιέργεια κηπευ-
τικών σε 85.000 στρ. θερμοκηπίων υψη-
λής τεχνολογίας, προσφέροντας πάνω α-
πό 150.000 άμεσες θέσεις εργασίας. Η τε-
χνολογία ΣΗΘΥΑ συνέβαλε στην εξέλιξη 
της Ολλανδίας σε ηγέτιδα χώρα στην καλ-
λιέργεια και 1η εξαγωγέα κηπευτικών της 
Ευρώπης με ετήσιο εξαγώγιμο προϊόν ά-
νω των 5 δις ευρώ, δημιουργώντας ένα 
καλό παράδειγμα της σωστής χρήσης της 
τεχνολογίας στην οικονομία, παρ’ όλες τις 
αντίξοες εδαφοκλιματικές συνθήκες. 
Η επιτυχία της ΣΗΘΥΑ συνίσταται στην ι-
σορροπημένη σχέση μεταξύ των τιμών ε-
νέργειας και φυσικού αερίου. Η οποιαδή-
ποτε προσπάθεια μεταφοράς μέρους της 

αξίας της παραγόμενης θερμικής ενέργει-
ας των ΣΗΘΥΑ στην γεωργική δραστηριό-
τητα, καθιστά το αγροτικό προϊόν μη αντα-
γωνιστικό και την  λειτουργία της μονάδος 
μη βιώσιμη. Κατά συνέπεια ο προτεινόμε-
νος τύπος στο παρόν νομοσχέδιο δεν μπο-
ρεί να εφαρμοστεί στις αγροτικές ΣΗΘΥΑ 
οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν ως ε-
νιαίες κοστολογικές οντότητες και οι ΣΗ-
ΘΥΑ ως συντελεστής του κόστους παρα-
γωγής τους. 
Τα αγροτικά προϊόντα εμπορεύονται σε ένα 
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η 
οποιαδήποτε επιβάρυνση του κόστους πα-
ραγωγής δεν μπορεί να απορροφηθεί, κα-
θώς ανταγωνίζονται ηγέτιδες δυνάμεις των 
διεθνών αγορών (Ολλανδία, Ισπανία κ.λπ.)». 

Στα 120 στρέμματα θερμοκηπίου 
στη Δράμα, η Wonderplant παράγει 
τομάτα-beef και σε τσαμπί-cluster.

Στο περίφημο γυάλινο θερμοκήπιο 
της Agritex Ενεργειακή στην Ημαθία 
παράγεται η επώνυμη ντομάτα Lucia. 

«Η Βόρεια Ελλάδα θεωρείται προνομιακή περιοχή στην 
παραγωγή κηπευτικών καθώς εκμεταλλεύεται την υψηλή 
ηλιοφάνεια της περιοχής χωρίς τις αρνητικές επιδράσεις 
των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών των νοτιότερων πε-
ριοχών, παρέχοντας την δυνατότητα παραγωγής αγροτι-
κών προϊόντων υψηλής ποιότητας, με μόνη προϋπόθεση 
την διαχείριση του κόστους θέρμανσης», συνεχίζει στην το-
ποθέτηση του ο κ. Χάιτας. 
Κατα τον ίδιο, «το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έλυνε σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό τα παραπάνω  προβλήματα, υιοθε-
τώντας ειδικά για τον κλάδο μας τιμές ενέργειας για τις Α-
γροτικές ΣΗΘΥΑ που οδηγούσαν σε οριακή αλλά βιώσιμη 
λειτουργία των μονάδων μας, μετά από εμπεριστατωμένη 
μελέτη 6 μηνών από το ΕΜΠ και ειδική γνωμάτευση της 
ΡΑΕ. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι εταιρείες μας  αποτε-
λούν πιλοτικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας που κινού-
νται στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της ελληνι-
κής γεωργίας, προσφέροντας θέσεις εργασίας και εξα-
γώγιμο αγροτικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Η επιτυχία μας θα σηματοδοτήσει την αρχή νέων επεν-
δύσεων αξιοποιώντας την τεχνολογία αυτή, οι οποίες θα 
συμβάλλουν στην αλλαγή της φυσιογνωμίας της υπαί-
θρου, προσεγγίζοντας τις ανεπτυγμένες γεωργικά χώ-
ρες της Βόρειας Ευρώπης.
Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλώ να επαναξιολογή-
σετε την πρόταση σας για τις αγροτικές ΣΗΘΥΑ έτσι ώστε 
να δίνει τιμές ενέργειας ισοδύναμες με την υφισταμένη νο-
μοθεσία, η οποία επιτρέπει την οριακή βιωσιμότητα των ε-
πιχειρήσεών μας».  

«Πώς να ανταγωνιστούμε χώρες πρότυπα όπως η Ολλανδία;»

Ο διευθ. σύμβουλος 
της Agritex Eνεργειακή, 

Βασ. Χάιτας, μιλάει 
για τεράστιο πλήγμα 

στη βιωσιμότητα 
των μονάδων. 

Γιάννης Τσατσάκης
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Σ το χώρο των κηπευτικών επεκτεί-
νονται τους τελευταίους μήνες τα 
προγράμματα στήριξης της συμ-

βολαιακής γεωργίας της Πειραιώς με δύο 
κομβικές συμφωνίες, μία για τα νωπά και 
μία για τα κατεψυγμένα. 
Η πρώτη αφορά στην κρητική εταιρεία Λ. 
Περβολαράκης- Γ. Κουτσομπός Α.Ε. και πε-
ριλαμβάνει την παραγωγή πιπεριάς και αγ-
γουριού θερμοκηπίου αλλά και επιτραπέζι-
ων σταφυλιών των συνεργαζόμενων παρα-
γωγών. Το πρόγραμμα τέθηκε σε λειτουρ-
γία σταδιακά από τον περασμένο Οκτώβρη, 
όταν έγιναν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Οι 
αγρότες που θα συνεργαστούν με την επι-
χείρηση θα υπογράψουν συμβόλαια τα ο-
ποία, ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο κ. Περ-
βολαράκης κατά την παρουσίαση της συμ-
φωνίας, δε θα φέρουν συγκεκριμένες τιμές. 
Για τα κηπευτικά οι τιμές θα είναι οι τρέχου-
σες στην αγορά κατά τη μέρα της παραλα-
βής των προϊόντων και για τα σταφύλια θα 
καθορίζονται ανά αμπέλι. Ερωτηθείς αν οι 
παραγωγοί δεν είναι ικανοποιημένοι με τις 
τιμές που ο ίδιος θα δίνει, ο επιχειρηματί-
ας απάντησε ότι «μπορούν να αλλάξουν ε-
πιχειρηματία την επόμενη χρονιά. Όμως ε-
μένα δε με συμφέρει να μη δίνω ικανοποι-
ητικές τιμές, επειδή την επόμενη περίοδο οι 
παραγωγοί θα μου φύγουν και δεν θα μπο-
ρώ να υπογράφω συμβόλαια». 
Συμφωνία υπογράφεται και με την τράπε-
ζα Πειραιώς όπου το ύψος των δανείων υ-
πολογίζεται με βάση το μέσο όρο της πα-
ραγωγής καθενός αγρότη κατά την τελευ-
ταία τριετία. Το 25% του ποσού θα δίδεται 
τοις μετρητοίς και το υπόλοιπο 75% θα δί-
δεται με τη μορφή κάρτας για την αγορά ε-
φοδίων και καυσίμων.

Συμφωνία με Ελληνική Οικοαγροτική

Σε εφαρμογή μπαίνει άμεσα και η πιο πρό-
σφατη συμφωνία, αυτή με την Hellas Frost-
Ελληνική Οικοαγροτική ΑΕ από τους Μετα-
ξάδες Έβρου που ανακοινώθηκε στα τέλη 

Φεβρουαρίου. Όπως λέει στο «Fresher» ο 
επικεφαλής της επιχείρησης, Γιάννης Παυ-
λούδης, το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο 
των κηπευτικών που παραλαμβάνει η γνω-
στή εταιρεία κατεψυγμένων, η αρχή ωστό-
σο θα γίνει με τον αρακά. Μάλιστα, στα συμ-
βόλαια που θα υπογραφούν φέτος με τους 
παραγωγούς θα αναγράφεται και συγκεκρι-
μένη τιμή παραγωγού, στα 25 λεπτά το κιλό. 
Σειρά στη συνέχεια θα πάρουν τα φασολά-
κια, το σπανάκι, το κρεμμύδι, το πράσο κ.α.
Φιλοδοξία του επιχειρηματία είναι σε βά-
θος χρόνου και οι 250 καλλιεργητές με 
τους οποίους συνεργάζεται η Hellas Frost 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα το οποίο, ο ί-
διος χαρακτηρίζει ως πολύ σημαντικό. 

Η αρχή της 
συμβολαιακής 
της Πειραιώς 
με την εταιρεία 
κατεψυγμένων  
λαχανικών, Hellas 
Frost, θα γίνει  
με τον αρακά. 

Πιπεριά, αγγούρι θερμοκηπίου και 
επιτραπέζιο σταφύλι για την Λ. 
Περβολαράκης- Γ. Κουτσομπός Α.Ε. 

Ο Χριστόδουλος Αντωνιάδης, 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
της Τράπεζας Πειραιώς.

Στα κηπευτικά 
επεκτείνεται το πρόγραμμα 

συμβολαιακής της Πειραιώς.

Το πρόγραμμα κα-
λύπτει ολόκληρη  
την αλυσίδα από 
τον παραγωγό μέ-
χρι την επεξερ-
γασία και την πώ-
ληση των προϊό-
ντων από την πα-

ραπάνω εταιρεία. Η Πειραιώς δεν πρόκει-
ται να σταματήσει στις αντίστοιχες συμφω-
νίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα 
αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα 
συμβολαιακής με τη συμμετοχή μεγάλου 
προμηθευτή της Μπάρμπα Στάθης. 

ΕΠΕΤΑι ΣυνΕΧΕιΑ...

Ο «άνεμος» συμβολαιακής 
έπιασε και τα κηπευτικά

Συμβόλαια σε νωπά και κατεψυγμένα λαχανικά από την Τράπεζα Πειραιώς
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Το σημαντικότερο συγκριτικό πλεο-
νέκτημα του ελληνικού προϊόντος 
είναι η πρώιμη εμφάνιση του στις 

ευρωπαϊκές αγορές από τα τέλη Φεβρου-
αρίου, εξαιτίας των ευνοϊκών εδαφοκλι-
ματικών συνθηκών. Όπως αναφέρουν ό-
μως παράγοντες της αγοράς, εκτός α-
πό την πρωιμότητα, το ελληνικό σπαράγ-
γι χρειάζεται τη συνένωση δυνάμεων και 
τη συγκρότηση ισχυρών ομάδων παραγω-
γών, ώστε να αποκτήσει ισχυρό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα στις απαιτητικές διε-
θνείς αγορές. Ωστόσο, φέτος, οι πρώτες ε-
κτιμήσεις αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη 
καλλιέργεια αναμένεται να διατηρήσει τα 
30.000 στρέμματα.

Έναρξη της σεζόν με 8 ευρώ το κιλό
Η έναρξη της φετινής εμπορικής χρονιάς 
ξεκίνησε με πρώιμες συγκομιδές σε όλη 
τη χώρα και τιμές που φτάνουν μέχρι και 
τα 8 ευρώ το κιλό. Η συγκομιδή έχει ξεκι-
νήσει εδώ και δύο εβδομάδες στην περι-
οχή της Χρυσούπολης και οι τιμές για τα 
λευκά σπαράγγια διαμέτρου 22 χιλιοστών 
φτάνουν τα 8 ευρώ το κιλό, ενώ τα πιο ψι-
λά μεγέθη πωλούνται στα 3-4 ευρώ το κι-
λό. Έτσι η μέση τιμή παραγωγού διαμορ-
φώνεται στα 4-5 ευρώ το κιλό, όπως μας 
πληροφορεί ο Κώστας Λεπίδας, πρόεδρος 
της ΕΑΣ Καβάλας. 
Στην περιοχή της Πέλλας, οι τιμές για τα 
λευκά σπαράγγια 22 χιλιοστών διαμορφώ-
νονται επίσης στα 7-8 ευρώ το κιλό, ενώ 
τα σπαράγγια διαμέτρου 10-14 χιλιοστών, 
βιολέ χρώματος πωλούνται στα 2,5 ευρώ 
το κιλό, σύμφωνα με τον Σπύρο Τεμπερε-
κίδη, διαχειριστή της εταιρείας ΗΛΙΟΣ. 
Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις και οι χαμη-
λές θερμοκρασίες ανέκοψαν τη πορεία της 
συγκομιδής, ωστόσο οι προβλέψεις για 
βελτίωση του καιρού τις επόμενες μέρες 
αυξάνουν τις προσδοκίες για παραγωγή 
περίπου 250-300 κιλών κατά τη διάρκεια 

Αβάντα η πρωιμότητα  
για το ελληνικό σπαράγγι

Ζητούμενο για την δυναμική του προϊόντος η συγκρότηση ισχυρών ομάδων παραγωγών

Σε ένα κρίσιμο μεταβατικό στάδιο βρίσκεται η καλλιέργεια του 
σπαραγγιού στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, καθώς παρα-
τηρείται μια «μετατόπιση» των εκτάσεων προς τις περιοχές που 
λειτουργούν δραστήριες οργανώσεις και είναι απαλλαγμένες 
από τους όψιμους ανοιξιάτικους παγετούς. Παρά το γεγονός ότι 
το σπαράγγι έχει χάσει μέρος της δυναμικής που είχε αναπτύ-
ξει στις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90, όταν οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις ξεπερνούσαν τα 70.000 στρέμματα, οι προοπτικές 
που εμφανίζει το ελληνικό προϊόν είναι αυξημένες. 

Μπήκαν νέα στρέμματα στην Καβάλα, 
όπου οι παραγωγοί είναι οργανωμένοι 
σε ομάδες και εμφανίζουν αυξημένο 
καλλιεργητικό ενδιαφέρον.

Το ευνοϊκό κλίμα της χώρας μας 
επιτρέπει στην ελληνική παραγωγή  
να βγει πρώιμα στην ευρωπαϊκή  
αγορά καλύπτοντας τη ζήτηση.
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του Μαρτίου. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 
Μάρτιος είναι ο μήνας με τις υψηλότερες 
τιμές για το ελληνικό σπαράγγι, με αποτέ-
λεσμα να διαμορφώνει σε μεγάλο ποσο-
στό και την τελική μέση τιμή της εμπορι-
κής χρονιάς. 
Μάλιστα, φέτος που η περίοδος των εορ-
τών του Πάσχα συμπίπτει στο Ορθόδοξο 
και το Καθολικό εορτολόγιο, εκτιμάται ό-
τι είναι μια ευνοϊκή συγκυρία για το ελλη-
νικό προϊόν, καθώς αναμένεται παράταση 
της περιόδου αυξημένων εξαγωγών μέχρι 
και τις 20 Απριλίου. 

Νέα στρέμματα με ευρωπαϊκά κονδύλια
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αύ-
ξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων με 
σπαράγγι στην περιοχή της Χρυσούπολης 
και ταυτόχρονα μείωση τους σε περιοχές 
όπως η Ξάνθη και η Πέλλα. Το αυξημέ-
νο καλλιεργητικό ενδιαφέρον στην περιο-

χή της Καβάλας αποδίδεται στην καλύτερη 
οργάνωση των ομάδων παραγωγών που 
δραστηριοποιούνται εκεί. 
Πλέον οι οργανώσεις που μένουν στην εγ-
χώρια παραγωγή έχουν μάθει τις διατρο-
φικές συνήθειες των ευρωπαίων κατανα-
λωτών και πραγματοποιούν στοχευμένες 
πωλήσεις. Για παράδειγμα οι Γερμανοί θέ-
λουν τα μεγάλα λευκά σπαράγγι, οι Ισπα-
νοί και οι Γάλλοι τα βιολέ και οι Ιταλοί τα 
ψιλά μεγέθη. «Φέτος μπήκαν νέα στρέμ-
ματα και αναμένουμε να λάβουμε ευρω-
παϊκή χρηματοδότηση από το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα της Ομάδας Παραγωγών 
της ΕΑΣ για την προμήθεια και τη φύτευση 
νέων ριζωμάτων», αναφέρει ο πρόεδρος 
της Ένωσης Καβάλας. Κώστας Λεπίδας. 
Στην περιοχή των Γαλατάδων Πέλλας, η 
καλλιέργεια έχει συρρικνωθεί στο 50% την 
τελευταία τριετία, καθώς οι χαμηλές θερ-
μοκρασίες του Μαρτίου, οδηγούσαν σε ο-

Ο μήνας με τις υψηλότερες τιμές για 
το ελληνικό σπαράγγι είναι ο Μάρτης, 
οπότε και διαμοφώνεται η μέση τιμή.

Η συνένωση παραγωγών σε Ομάδες 
είναι ένα πρώτο βήμα για την ανάδειξη 
του ελληνικού προϊόντος διεθνώς.

Εκτάσεις που καλλιεργούνται 
(στρέμματα) 
22.000

Αποδόσεις σπαραγγιού 
(κιλά/στρέμμα) 
486

Παραγωγή σπαραγγιού 
(τόνοι) 
9.700

Ελλάδα: 
Στοιχεία 
για το σπαράγγι 
το 2012

Εμπορικές κατηγορίες 
ταξινόμησης 
των σπαραγγιών

●  Με διάμετρο 7-9 χιλιοστά  
θεωρούνται μικρά.

●  Με διάμετρο 9-11 χιλιοστά  
θεωρούνται μεσαία.

●  Με διάμετρο 11-14 χιλιοστά  
θεωρούνται χοντρά.

●  Με διάμετρο 14-19 χιλιοστά  
θεωρούνται πολύ χοντρά.

●  Με διάμετρο 19-25 χιλιοστά  
θεωρούνται εξαιρετικά χοντρά.

●  Με διάμετρο 25 και άνω  
θεωρούνται γίγαντες.
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Νίκος Κατσένιος

ψίμηση της παραγωγής, με αποτέλεσμα η 
συγκομιδή να ξεκινάει στις αρχές Απριλί-
ου και τελικά η μέση τιμή να διαμορφώ-
νεται σε χαμηλά επίπεδα, όπως μας πλη-
ροφορεί ο Σπύρος Τεμπερεκίδης, διαχειρι-
στής της εταιρείας ΗΛΙΟΣ. 
Η εταιρεία είχε φτάσει στο σημείο να έχει 
περισσότερο από 200 μέλη και να εξάγει 
περίπου 2 εκατ. κιλά σε Γερμανία, Αυστρία, 
Ελβετία και Γαλλία. Πλέον τα μέλη της έ-
χουν περιοριστεί στα 100 ενώ εξάγονται 
μόλις 300 τόνοι. 
«Οι Γερμανοί πριν από 20 χρόνια καλλιερ-
γούσαν το 20% των σπαραγγιών που κα-
τανάλωναν και απορροφούσαν με εισαγω-
γές το 80%, ενώ πλέον η καλλιέργεια έχει 
διευρυνθεί μέσα από την καλλιέργεια σε 
θερμοκήπια, με τη χρήση θερμών νερών 
και τις κατασκευές με διπλά νάιλον, με α-
ποτέλεσμα η αυτάρκεια τους να φτάνει το 
80%», αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Με μικρές ποσότητες η έναρξη 
της συγκομιδής στη διεθνή αγορά
Η πρώιμη έναρξη της συγκομιδής αποτε-
λεί το κοινό χαρακτηριστικό της παραγω-
γής σπαραγγιών στην Ιταλία, τη Γερμανία 
και την Ισπανία τη φετινή χρονιά. Σύμφω-
να με τα πρώτα στοιχεία από παραγωγούς 

και εμπόρους, βασική αιτία αυτής της εξέ-
λιξης είναι οι ήπιες θερμοκρασίες του χει-
μώνα που έφεραν τη συγκομιδή χρονι-
κά νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμε-
να έτη από 10 ημέρες έως και ένα μήνα, 
σε κάποιες περιοχές. Με βάση τις πρώτες 
εκτιμήσεις, αναμένεται βελτιωμένη ποιό-
τητα αλλά μειωμένη παραγωγή σε σχέση 
με πέρσι ως αποτελέσματα των καιρικών 
συνθηκών. Αντίστοιχα, στη γειτονική Ιτα-
λία αυτή την περίοδο οι τιμές διαμορφώ-
νονται στα 5-6 ευρώ το κιλό ανάλογα με το 
μέγεθος και την ποιότητα. Στη Γερμανία έ-
χει ξεκινήσει η συγκομιδή από τα θερμο-
κήπια, ωστόσο οι ποσότητες είναι ακόμα 
πάρα πολύ μικρές. 
Στην αγορά των ΗΠΑ κυριαρχεί το πρώιμο 
μεξικάνικο σπαράγγι τις τελευταίες εβδο-
μάδες, με αποτέλεσμα οι τιμές να πραγμα-
τοποιούν ένα ήπιο ξεκίνημα στα επίπεδα 
των 2,5 δολαρίων το κιλό. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αμερικα-
νικού Υπουργείου Γεωργίας (USDA), η μέ-
ση τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί πε-
ρί τα 2,35 δολάρια ανά κιλό τη στιγμή που 
πέρσι προσέγγιζε τα 5,36 δολάρια ανά κι-
λό, σχεδόν τη διπλάσια δηλαδή τιμή. 
Για τον λόγο αυτό, στόχος των Αμερικα-
νών παραγωγών, σύμφωνα με όσα κα-
ταγράφει το USDA, είναι η έναρξη της συ-
γκομιδής να πραγματοποιηθεί λίγες ημέ-
ρες πριν από το Πάσχα, ωστόσο οι υψηλές 
θερμοκρασίες και η ξηρασία στις δυτικές 
πολιτείες των ΗΠΑ έχουν οδηγήσει σε ση-
μαντική πρωίμιση της παραγωγής. 

Σημαντικότερες χώρες παραγωγής σπαραγγιού

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται στο σπαράγγι με την παραγωγή τους να αγγίζει 
τους 174.609 τόνους, ακολουθούν οι Γερμανοί με 24.925 τόνους και στην τρίτη θέ-
ση βρίσκονται οι Ιάπωνες με μόλις 12.308 τόνους. Μέσα στην πρώτη δεκάδα  
φιγουράρουν και ευρωπαϊκές χώρες (Ολλανδία, Ελβετία, Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία 
και Βέλγιο). Οι γείτονές μας, Ιταλοί, βρίσκονται στην 11η θέση.    [Πηγή: FAO, 2011]

Σειρά  
κατάτα-
ξης

ΧΩΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(τόνους)

ΑΞΙΑ  
(1.000 δολάρια)

ΑΞΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ  
(δολάρια/τόνο)

1 ΗΠΑ 174.609 516.437 2.958

2 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 24.925 93.139 3.737

3 ΙΑΠΩΝΙΑ 12.308 82.376 6.693

4 ΚΑΝΑΔΑΣ 23.265 81.126 3.487

5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 13.493 60.162 4.459

6 ΕΛΒΕΤΙΑ 9.942 53.771 5.408

7 ΒΡΕΤΑΝΙΑ 10.377 53.534 5.159

8 ΙΣΠΑΝΙΑ 11.176 46.730 4.181

9 ΓΑΛΛΙΑ 12.573 44.190 3.515

10 ΒΕΛΓΙΟ 4.706 22.943 4.875

11 ΙΤΑΛΙΑ 5.118 17.961 3.509

12 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 2.500 15.655 6.262

13 ΑΥΣΤΡΙΑ 2.522 12.866 5.102

14 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1.733 11.883 6.857

15 ΣΟΥΗΔΙΑ 2.036 10.226 5.023

16 ΔΑΝΙΑ 2.160 9.551 4.422

17 ΚΙΝΑ, ΤΑΙΒΑΝ 3.823 8.209 2.147

18 ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ 1.108 5.885 5.311

19 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 592 3.326 5.618

20 ΚΙΝΑ, ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 553 3.223 5.828

ΔΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ

ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΚΥΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

TOYΡΚΙΑ
Πηγή: 
Food and 
Agriculture 
Organisation 
(FAO)

Ελληνικές εξαγωγές σπαραγγιού (2011)

 Ποσότητα Αξία
Βουλγαρία ......................2 .................2
Κύπρος ............................1 .................5
Δανία .............................12 ...............32
Γαλλία ......................... 146 ............ 238
Γερμανία .................. 7.093 .......21.350
Ιταλία .......................... 178 ............ 276
Ολλανδία .................... 150 ............ 337
Σλοβακία .........................6 ...............12
Σλοβενία .......................14 ...............44
Ελβετία ....................... 149 ............ 537
Τουρκία ..................... 0,05 .................1
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Αεροπονία

Παράδοση στο πρώι-
μο και ποιοτικό προ-
ϊόν έχει δημιουργή-

σει η χώρα μας στην παρα-
γωγή νωπής φράουλας, κερ-
δίζοντας ένα σημαντικό μερί-
διο στις βόρειες ευρωπαϊκές 
χώρες και την «κομβική» α-
γορά της Ρωσίας. Η πρώιμη 
συγκομιδή που ξεκινάει πλέ-
ον από το Νοέμβριο, προ-
σφέρει στο προϊόν υψηλή ε-
μπορική αξία, αλλά και στα-
θερές εμπορικές σχέσεις με 
τη διεθνή αγορά, αφού υ-
πάρχει αδιάκοπη ροή προϊ-
όντος για σχεδόν 8 από τους 
12 μήνες του έτους. 
Τα τελευταία χρόνια η έναρ-
ξη της συγκομιδής πραγμα-
τοποιείται λίγες ημέρες πριν 

ξεκινήσει ο χειμώνας με την 
πρώιμη ποικιλία Fortuna, η 
οποία καταλαμβάνει περί-
που 600 στρέμματα. Οι πο-
σότητες της παραγωγής είναι 
πολύ μικρές, ωστόσο οι τιμές 
είναι σημαντικά υψηλότερες, 
με την μέση τιμή να διαμορ-
φώνεται φέτος στα 3,5 ευρώ 
το κιλό. Ο κύριος όγκος της 
παραγωγής ξεκινάει όμως 
στα τέλη Δεκεμβρίου με την 
κυρίαρχη ποικιλία Camarosa 
και ολοκληρώνεται στα τέλη 
Ιουνίου. 

Αυξημένες αποδόσεις 
και μειωμένες εκτάσεις

Τη φετινή σεζόν, λόγω των 
ευνοϊκών καιρικών συνθη-

κών η συγκομιδή έχει ξεκι-
νήσει με καλές αποδόσεις, αν 
και η καλλιεργούμενη έκτα-
ση μειώθηκε γύρω στο 15 % 
σε σχέση με πέρσι. «Οι τιμές 
παραγωγού διαμορφώνονται 
αυτές τις μέρες στα επίπεδα 
των 1,60 ευρώ το κιλό, ενώ 
πριν από μερικές εβδομάδες 
ήταν υψηλότερες», σύμφωνα 
με τον Φώτιο Κυριαζή, πρόε-
δρο της ομάδας παραγωγών 
η Υρμίνη. Τα πρώτα στοιχεία 
των εξαγωγών δείχνουν πως 
φέτος η ζήτηση είναι αυξημέ-
νη εκτός από τη Ρωσία και α-

πό τη δυτική Ευρώπη (Γερμα-
νία, Πολωνία, Ολλανδία), κα-
θώς το ελληνικό προϊόν εκ-
μεταλλεύτηκε την καθυστέ-
ρηση στη συγκομιδή των α-
νταγωνιστών Ισπανών για πε-
ρισσότερο από ένα μήνα. 

Εξαγωγική κατεύθυνση

Συνολικά, στην Ελλάδα πα-
ράγονται περίπου 30.000 τό-
νοι φράουλας, με το 90 % να 
διοχετεύεται κυρίως στη δι-
εθνή αγορά (στην κεντρική 
Ευρώπη, στην Ισπανία, στη 

 Αλλαγή κατεύθυνσης 
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 
του 1970, η παραγωγή της φρά-
ουλας είχε ως προορισμό την 
μεταποίηση, μια χρήση η οποία 
πλέον δεν ξεπερνά το 5% της 
συνολικής παραγωγής. Επίσης, 
η καλλιέργεια μετατράπηκε από 
πολυετή σε διετή.

Φράουλα: Παραγωγή 8 μήνες το χρόνο

Ποσότητα Εξαγωγών Ελληνικής 
Φράουλας (τόνους) 
22.413

Αξία Εξαγωγών 
(1.000 δολάρια) 
49.200

Ελλάδα: Στοιχεία 
για τη φράουλα το 2011
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Ρωσία κ. α.), όπου το προϊόν 
απολαμβάνει σταθερής ζή-
τησης. Σύμφωνα με τον Φά-
νη Παπανικολόπουλο, γεω-
πόνο και τεχνικό σύμβουλο 
της εταιρείας Geoplant στην 
Ηλεία, «το προϊόν πάει καλά 
στη διεθνή αγορά χωρίς τη 
στήριξη επιδοτήσεων», ενώ 
βασικοί ανταγωνιστές του εί-
ναι οι ισπανικές και οι τουρ-
κικές φράουλες. Σε αντίθεση 
με τη ζήτηση στη διεθνή αγο-
ρά, στην εγχώρια η ζήτηση έ-
χει μειωθεί λόγω της κρίσης. 

Καλλιεργητικές αλλαγές 
και εκσυγχρονισμός

Στα τέλη της δεκαετίας του 
1970, το προφίλ της καλλιέρ-
γειας άλλαξε, καθώς ξεκίνη-
σε η κάλυψη της φυτείας για 
πρωίμηση της παραγωγής, η 
μετατροπή της καλλιέργειας 

από πολυετή σε διετή, ενώ 
ταυτόχρονα εκσυγχρονίστη-
καν οι τεχνικές καλλιέργειας. 
Μέχρι τότε η παραγωγή της 
φράουλας είχε ως προορι-
σμό την μεταποίηση, μια χρή-
ση η οποία πλέον δεν ξεπερ-
νά το 5% της συνολικής πα-
ραγωγής. 
Τότε καταγράφηκε μια σταδι-
ακή μείωση των καλλιεργού-
μενων εκτάσεων φράουλας, 
η οποία όμως συνοδεύτη-
κε με σταδιακή αύξηση των 
στρεμματικών αποδόσεων. 
Στην καλλιέργεια της φράου-
λας παρατηρείται μια σταθε-
ρά αυξητική τάση τα τελευ-
ταία χρόνια, με αποτέλεσμα 
οι εκτάσεις να υπολογίζονται 
πλέον στις 10.000-12.000 
στρέμματα. 
Η τάση αυτή έχει ξεκινήσει α-
πό το 2010 όταν οι εκτάσεις 
έφταναν τα 7.050 στρέμματα, 

με παραγωγή 23.973 τόνων. 
Αξίζει να σημειωθεί πως την 
περσινή καλλιεργητική πε-
ρίοδο οι εκτάσεις της φρά-
ουλας είχαν ξεπεράσει τις 
12.000 στρέμματα, ωστόσο 
το πρόβλημα που προέκυψε 
με τους εργάτες γης, το μποι-
κοτάζ των ξένων και οι περ-
σινές χαμηλές τιμές οδήγη-
σαν σε μείωση των καλλι-
εργούμενων εκτάσεων στα 
10.800 στρέμματα. 

Κόστος μιας νέας
θερμοκηπιακής 
εγκατάστασης

Το κόστος εγκατάστασης 
μιας νέας καλλιέργειας φρά-
ουλας σε θερμοκήπια τύ-
που τολ φτάνει τα 8.500 ευ-
ρώ το στρέμμα την πρώτη 
χρονιά και στη συνέχεια υ-
πολογίζεται στα 5.500-6.000 

ευρώ το στρέμμα κάθε χρό-
νο. Πρόκειται για μια καλλι-
έργεια με ένταση κεφαλαίου 
και εργασίας, αφού εκτός α-
πό το υψηλό κόστος εγκατά-
στασης, υπολογίζεται πως α-
παιτούνται 70-75 ημερομί-
σθια ανά στρέμμα το χρόνο. 
Στις σύγχρονες καλλιέργειες 
χρησιμοποιούνται υψηλοα-
ποδοτικά υβρίδια με πυκνό-
τητα φύτευσης τα 7.000 φυτά 
το στρέμμα, με απόδοση που 
φτάνει τους 2-5 τόνους προϊ-
όντος ανά στρέμμα. Το καλλι-
εργητικό κόστος για έναν πα-
ραγωγό διαμορφώνεται γύ-
ρω από τα 1,00 έως 1,10 ευ-
ρώ ανά κιλό, ανάλογα με την 
χρονιά. Αξίζει να σημειωθεί 
πως η καλλιέργεια της φρά-
ουλας χαρακτηρίζεται από 
την μεγάλη ένταση εργασίας, 
αφού υπολογίζεται πως χρει-
άζονται 0,8 εργάτες για κάθε 

Κορυφαίος εξαγωγικός προορισμός για τις ελληνικές 
φράουλες είναι η Ρωσία με 9.776 τόνους.

Η φράουλα, καλλιεργείται περίπου κατά 95% σε Ηλεία και 
Αχαΐα με συνολική κάλυψη που ξεπερνά τα 12.000 στρέμματα.

Η πρώιμη συγκομιδή που ξεκινάει πλέον από το Νοέμβριο, 
προσφέρει στο προϊόν υψηλή εμπορική αξία.

Ελληνικές εξαγωγές φράουλας 2011

ΧΩΡΕΣ Ποσότητα (τόνους) Αξία (χιλ.δολάρια)
ΑΛΒΑΝΙΑ 26 55
ΑΥΣΤΡΙΑ 5 15
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 17 31
ΒΕΛΓΙΟ 6 23
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 11 12
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.711 2.800
ΚΡΟΑΤΙΑ 383 630
ΚΥΠΡΟΣ 31 110
ΤΣΕΧΙΑ 577 1.300
ΕΣΘΟΝΙΑ 145 313
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 718 2.214
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.191 2.248
ΙΤΑΛΙΑ 2.922 8.096
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ 0 2
ΛΕΤΤΟΝΙΑ 22 16
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 19 23
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 11 22
ΠΟΛΩΝΙΑ 833 1.962
ΚΑΤΑΡ 0 2
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1.928 4.075
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 679 1412
ΡΩΣΙΑ 9.776 21.215
ΣΕΡΒΙΑ 382 551
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 53 156
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 119 388
ΠΔΓΜ 505 904
ΟΥΚΡΑΝΙΑ 323 555
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 22 71
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στρέμμα εκμετάλλευσης. Έτσι υπολογί-
ζεται πως το 30% του κόστους παραγω-
γής αποτελείται τα εργατικά. Για την καλ-
λιέργεια της φράουλας οι εργάτες γης 
είναι απολύτως απαραίτητοι. Η ανάγκη 
της καλλιέργειας ανέρχεται σε τουλάχι-
στον 80-90 ημερομίσθια / στρέμμα / έ-
τος και αφορούν κυρίως τη συγκομιδή. 
Το καθεστώς εργασίας είναι αυστηρά 6-
6,5 ωρών (δεδομένου πως στις 13.00 το 
μεσημέρι το προϊόν πρέπει να έχει φορ-
τωθεί και να ταξιδεύει, επειδή είναι ιδιαί-
τερα ευπαθές). 

Σημαντική καλλιέργεια 
για τη δυτική Πελοπόννησο

Η φράουλα, καλλιεργείται σε ποσοστό 
τουλάχιστον 95% στην Ηλεία και Αχα-
ΐα, με συνολική κάλυψη που σήμερα ξε-
περνά τα 12.000 στρέμματα και με αλμα-
τώδη ρυθμό ανάπτυξης, αφού την καλ-
λιεργητική περίοδο 2003-2004 ήταν μό-
λις 1.200 στρέμματα. Η καλλιέργεια της 
Φράουλας στη μικρή ζώνη που έχει ε-
γκατασταθεί, προσφέρει ετήσιο κύκλο 
εργασιών περίπου 95 εκατ. ευρώ, ενώ 
το εμπορικό ισοζύγιο εξαγωγών της αγ-
γίζει περίπου το 90% της συνολικής πα-

Τα τελευταία χρόνια η συγκομιδή 
ξεκινά λίγο πριν αρχίσει ο χειμώνας 
με την πρώιμη ποικιλία Fortuna, που 
καταλαμβάνει περίπου 600 στρέμματα. 

(σε στρέμματα)

Σημαντικότερες χώρες παραγωγής φράουλας

Κορυφαίες χώρες παραγωγής φράουλας σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύονται 
οι ΗΠΑ με 13,6 εκατ. τόνους, ακολουθεί το Μεξικό με 36 εκατ. τόνους και στην 
τρίτη θέση βρίσκεται η Τουρκία με 35 εκατ. τόνους. Μέσα στην πρώτη δεκάδα 
φιγουράρουν και η Ισπανία (28,9 εκατ. τόνους), η Αίγυπτος, η Κορέα, η Ιαπω-
νία, η Ρωσία, η Γερμανία και η Πολωνία.

Σειρά  
κατάτα-
ξης

ΧΩΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
(εκατ. τόνους)

ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(1.000 δολάρια)

1 ΗΠΑ 1.366.850 1.855.196

2 ΜΕΞΙΚΟ 360.426 489.198

3 ΤΟΥΡΚΙΑ 353.173 479.354

4 ΙΣΠΑΝΙΑ 289.900 393.475

5 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 242.297 328.864

6 ΚΟΡΕΑ 192.140 260.787

7 ΙΑΠΩΝΙΑ 185.000 251.096

8 ΡΩΣΙΑ 174.000 236.166

9 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 155.828 211.502

10 ΠΟΛΩΝΙΑ 150.151 203.796

11 ΜΑΡΟΚΟ 139.683 189.588

12 ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 95.700 129.891

13 ΚΟΛΟΜΒΙΑ 60.775 82.488

14 ΟΥΚΡΑΝΙΑ 60.000 81.436

15 ΓΑΛΛΙΑ 55.195 74.915

16 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 49.700 67.456

17 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 47.000 63.792

18 ΧΙΛΗ 45.000 61.077

19 ΙΤΑΛΙΑ 40.858 55.455

20 ΒΕΛΓΙΟ 40.500 54.969
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ραγωγής, σύμφωνα με στοιχεία που πα-
ραθέτουν οι πρόεδροι των δύο αγρο-
τικών συνεταιρισμών φράουλας -που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή- «Υρ-
μίνη» και «Ηλιδα», Φώτης Κυριαζής και 
Ανδρέας Γούργαρης. 
Όπως αναφέρουν, οι εξαγωγές των 
προϊόντων μας, γίνονται σε χώρες όπως 
Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Ουκρανία με α-
πόλυτη επιτυχία, χωρίς ποτέ να είχαμε 
προβλήματα αφενός ποιοτικά, αφετέρου 
ασφαλείας του προϊόντος, ως προς τα υ-
πολείμματα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων. 
Μάλιστα, στα σούπερ μάρκετ του εξωτε-
ρικού, το ελληνικό προϊόν απολαμβάνει 
ιδιαίτερης θέσης, επειδή είμαστε ίσως οι 
μοναδικοί που μπορούμε και καλύπτου-
με όλες τις εμπορικές προδιαγραφές α-
σφάλειας, που αφορούν στην ανίχνευ-
ση ελαχίστων δραστικών ουσιών φυτο-
φαρμάκων και σε ανώτατα επιτρεπόμε-
να όρια κάτω του 30 % των Ευρωπαϊ-
κών MRLs τους. 

Το κλείσιμο της κεντρικής 
λαχαναγοράς στη Μόσχα

Το κλείσιμο της κεντρικής λαχαναγοράς 
στη Μόσχα, προβλημάτισε αρχικά τους 
εξαγωγείς της φράουλας, ωστόσο στη 
συνέχεια αποδείχτηκε πως ήταν μια εξέ-
λιξη διαδικαστικού χαρακτήρα, αφού έ-
χουν ανοίξει νέα κανάλια για το προϊόν. 
Πιο συγκεκριμένα, έκλεισε η μεγάλη κε-
ντρική αγορά στο κέντρο της πόλης και 
άνοιξαν πιο μικρές αγορές περιφερεια-
κά της πόλης, με αποτέλεσμα το ελληνι-

κό προϊόν να κατευθύνεται πλέον σε αυ-
τές τις αγορές. 
Αξίζει να σημειωθεί πως αρχικά οι εξα-
γωγείς είχαν αιφνιδιαστεί με την από-
φαση και εξέφραζαν τις ανησυχίες τους 
πως θα αναγκάζονται να πραγματοποι-
ούν το εμπόριο σε αγορές που θα βρί-
σκονταν σε άλλες πόλεις της Ρωσίας. 

«Αγκάθι» οι συνθήκες απασχόλησης 
των μεταναστών εργατών γης

Αν και έχει δρομολογηθεί το θεσμικό 
πλαίσιο για τις συνθήκες διαβίωσης και 
απασχόλησης των εργατών γης, το προ-
ηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθη-
κε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα 
Μανωλάδα Ηλείας περίπου 100 οικονο-
μικών μεταναστών από το Μπανγκλα-

ντές, οι οποίοι εργάζονται σε καλλιέργει-
ες φράουλας. 
Οι αλλοδαποί εργάτες γης διαμαρτύρο-
νται, διότι, όπως υποστηρίζουν, δεν έ-
χει...ακόμη δοθεί λύση στο ζήτημα των 
αδειών παραμονής ώστε να μπορούν να 
εργάζονται χωρίς προβλήματα. 
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος θε-
ωρείται κρίσιμη για τις περιοχές της Η-
λείας, όπου υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις 
με καλλιέργειες φράουλας. Αφενός γιατί 
έχει ξεκινήσει η περίοδος της συγκομι-
δής και των εξαγωγών και αφετέρου δι-
ότι οι αλλοδαποί εργάτες γης αποφασί-
ζουν αυτόν τον καιρό να προχωρήσουν 
σε κινητοποιήσεις.

Αν και έχει δρομολογηθεί 
νομοθεσία για τους εργάτες 
γης πραγματοποιήθηκαν νέες 
κινητοποιήσεις στη Μανωλάδα.

Οι εξαγωγές φράουλας γίνονται σε χώρες όπως Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία αλλά 
και Ουκρανία με απόλυτη επιτυχία. Μάλιστα, στα σούπερ μάρκετ του εξωτερικού, 
το ελληνικό προϊόν απολαμβάνει ιδιαίτερης θέσης, επειδή είμαστε ίσως οι 
μοναδικοί που καλύπτουμε όλες τις εμπορικές προδιαγραφές ασφάλειας.

Νίκος Κατσένιος

Θεσμικό πλαίσιο για τους εργάτες γης

Πρόσφατα εγκρίθηκαν με Κ.Υ.Α. 4.089 αιτήσεις, που είχαν υποβάλει οι παραγωγοί 
φράουλας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων, και α-
φορούσαν μετακλήσεις πολιτών Τρίτων χωρών, προκειμένου να απασχοληθούν επο-
χιακά κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με τον Φάνη Παπανικολόπουλο, 
γεωπόνο και τεχνικό σύμβουλο της εταιρείας Geoplant στην Ηλεία, «οι μετακλήσεις 
αυτές δεν είναι αρκετές, αλλά αυτό είναι το λιγότερο: 
Βασική προϋπόθεση είναι ο παραγωγός να έχει εξασφαλίσει τη στέγαση των εργατών, 
κάτι που έχει απαγορευτικό κόστος». Για το θέμα της στέγασης των εργατών οι παρα-
γωγοί φράουλας της Αχαΐας και της Ηλείας, έχουν ζητήσει από το ΥΠΕΚΑ νομοσχέδιο, 
που θα προβλέπει δημιουργία καταλυμάτων στα χωράφια με σύντομες διαδικασίες α-
δειοδότησης, κάτι που ισχύει και στην Ισπανία. 
Επειδή όμως ουσιαστικά βρισκόμαστε στο μέσον της περιόδου, οι εξελίξεις που έχουν 
δρομολογηθεί εκτιμάται πως θα βοηθήσουν να λυθούν τα ζητήματα εργασίας από την 
επόμενη χρονιά.
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Φράουλα με ονοματε-
πώνυμο, που παράγε-
ται με υδροπονία και, 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με 
την υιοθέτηση καινοτόμων πρα-
κτικών διαχείρισης της καλλιέρ-
γειας, που είναι φιλικές στους 
εργαζόμενους στο θερμοκήπιο, 
ετοιμάζεται να «ρίξει» στην αγο-
ρά η Τσάχαλος Αθανάσιος ΑΕ, α-
πό τη Βάρδα Ηλείας.
Το προϊόν αναμένεται να παρου-
σιαστεί στο κοινό άμεσα, με τοπο-
θέτηση στα ράφια μεγάλης ελλη-
νικής λιανεμπορικής αλυσίδας με 
ευρύτατο δίκτυο σε όλη την επι-
κράτεια και κατά πληροφορίες 
θα φέρει πιθανώς στη συσκευα-
σία του την επωνυμία «Sabrina». 
Η φύτευση της φυτείας έγινε σε 
θερμοκήπιο έκτασης 17 στρεμ-
μάτων, στο τέλος Νοεμβρίου 
2013 και η πρώτη παραγωγή θα 
συγκομιστεί αυτές τις μέρες. Ο ό-
γκος της προσδοκώμενης πα-
ραγωγής αναμένεται να κυμαν-
θεί γύρω στους 170 τόνους φρά-
ουλας, που σημαίνει απόδοση 10 
τόνοι το στρέμμα.
Το καινοτόμο στοιχείο που ει-
σάγει η Τσάχαλος Αθανάσιος ΑΕ 
στην καλλιέργεια φράουλας εί-
ναι ότι αποφάσισε να υιοθετή-
σει το σύστημα «Fraoula Best», 
το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 12 
χρόνια στην Κύπρο. «Είναι μια υ-
περυψωμένη υδροπονική καλ-
λιέργεια σε θερμοκήπιο, η ο-

ποία πιστοποιείται ως workers 
friendly (φιλική στους εργαζόμε-
νους), δίνοντας λύση σε ένα με-
γάλο πρόβλημα που συναντά-
ται σε καλλιέργειες που είναι χα-
μηλά στο έδαφος, καθώς ο ερ-
γαζόμενος δεν είναι απαραίτητο 
να σκύβει», εξηγεί στο Fresher ο 
Χρήστος Κατσάνος από την DKG 
Group, που ανέλαβε την εγκατά-
σταση του συστήματος.
Βάσει του «Fraoula Best» η καλ-
λιέργεια της φράουλας γίνεται σε 
δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι σε 
ύψος 80 εκ. και το δεύτερο στα 
1,20 μέτρα από το έδαφος. «Ε-
πιπλέον, κερδίζουμε επειδή οι 
φράουλες κρέμονται και τα φυ-
τά αερίζονται από μόνα τους, ά-
ρα μπορούμε να τα μαζέψουμε 
γρήγορα και εύκολα μέσα από 
τους διαδρόμους με ένα καρο-
τσάκι. Φυσικά ο χώρος στο δά-
πεδο είναι καλυμμένος, οπότε 
δεν έχουμε λάσπες, ζιζάνια κλπ, 

διευκολύνοντας τη συγκομιδή, 
το κλάδεμα, και άλλα.
Στη φετινή πρώτη παραγωγή η 
Τσάχαλος Αθανάσιος ΑΕ επέλε-
ξε την καλλιέργεια μόνο σε ένα 
επίπεδο, αυτό των 80 εκ., ενώ 
την επόμενη περίοδο, θα αξιο-
ποιηθεί και το δεύτερο επίπεδο. 
«Η φύτευση φέτος είχε περί τα 
15 φυτά ανά τμ, ενώ του χρόνου 
θα πάμε σε 24 φυτά το τμ» λέει 
ο έμπειρος σύμβουλος επιχει-

ρήσεων, σημειώνοντας πως με 
την αξιοποίηση και των δύο επι-
πέδων καλλιέργειας, η απόδο-
ση αναμένεται να φθάσει τους 
15 τόνους το στρέμμα.
«Σε μια κλασική συμβατική καλ-
λιέργεια maximum η παραγωγή 
είναι στους 6 τόνους, κι αν βγά-
λεις και τις 2 κατηγορίες, με δια-
φορά από 2 έως 3 ευρώ το κιλό, 
πρόκειται για μεγάλη διαφορά», 
αναφέρει ο κ. Κατσάνος.

Η φράουλα είναι συμπληρωματική καλλιέργεια, αφού μετά τον 
Ιούνιο στο ίδιο θερμοκήπιο θα καλλιεργηθούν αγγουριές.

Σε δύο επίπεδα
Βάσει του «Fraoula Best» 
η καλλιέργεια της 
φράουλας γίνεται σε δύο 
επίπεδα. Το πρώτο είναι 
σε ύψος 80 εκ. και το 
δεύτερο στα 1,20 μέτρα 
από το έδαφος. 

Στόχος είναι να μικρύνουν τις νεκρές περιόδους, ώστε να εί-
ναι δυνατή η συγκομιδή φράουλας συνεχώς από τις αρχές 
Μαρτίου έως και τον Ιούνιο. «Οι αποδόσεις, με τη συγκεκρι-
μένη υδροπονική μέθοδο είναι πολλαπλάσιες έναντι εκείνων 
που επιτυγχάνονται με τη συμβατική καλλιέργεια φράουλας», 
λέει ο κ. Κατσάνος και εξηγεί ότι αυτό συμβαίνει γιατί «αφε-
νός έχουμε μεγαλύτερη πυκνότητα φυτών ανά τετραγωνικό 
μέτρο, επειδή είναι υπερυψωμένη η καλλιέργεια και αφετέ-
ρου επειδή η συγκομιδή είναι πιο συχνή».

Πιο πυκνά και πιο συχνά

Λεωνίδας Λιάμης
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Η ίδια τιμή με τα πορτοκάλια Merlin 0,18 - 
0,20 ευρώ ισχύει και για τη Σαλουστιάνα.

Οι τιμές για τις ντομάτες Α ποιότητας ξεκι-
νάνε από 0,38 και φτάνουν τα 0,74 ευρώ.

Αυτές τις μέρες ξεκινάει η συγκομιδή της 
Φορτούνα και γίνεται λόγος για 0,35 ευρώ.

Βροχή εναντίον ποιότητας 
στα πορτοκάλια Μέρλιν 

Αυξημένη κατά 30% ήταν η φετινή παρα-
γωγή πορτοκαλιών. Ωστόσο, όπως είπε στο 
Fresher ο Θωμάς Φάκλαρης, πρόεδρος 
του συνεταιρισμού Σκαφιδακίου Αργολί-
δος, τελικά χάθηκε μεγάλη ποσότητα, κα-
θώς δεν συγκομίστηκαν όλα τα πορτοκάλια 
λόγω των βροχοπτώσεων. 
Μάλιστα, οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις 
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο από την 
ημέρα που ξεκίνησε η συγκομιδή και η υ-
ψηλή θερμοκρασία είχε ως αποτέλεσμα να 
υποβαθμιστεί η ποιότητα των πορτοκαλιών 
της ποικιλίας Merlin, καθώς ο καρπός φού-
σκωσε και μαλάκωσε με αποτέλεσμα το 
προϊόν να μην έχει αντοχή στο ράφι και με-
γάλη διατηρησιμότητα. Ως εκ τούτου, μειώ-
θηκαν οι παραγγελίες για εξαγωγές. 

Πέντε λεπτά λιγότερα από πέρσι
Η τιμή παραγωγού για την ποικιλία Μέρ-
λιν ξεκίνησε από 0,13 - 0,15 ευρώ το κιλό 
και στη συνέχεια έφτασε τα 0,18 - 0,20 ευ-
ρώ, καθώς πλέον βρισκόμαστε στο τέλος 
της συγκομιδής και η προσφορά είναι πο-
λύ μικρότερη. Την αντίστοιχη περίοδο πέρσι 
οι τιμές ήταν 5 λεπτά παραπάνω, διότι είχαν 
παραχθεί λιγότερες ποσότητες από τη φετι-
νή χρονιά. Επίσης, αυτή την περίοδο σημει-
ώνονται υψηλές θερμοκρασίες στο εξωτε-
ρικό σε αντίθεση με πέρσι, γεγονός που δυ-
σχεραίνει την κατανάλωση πορτοκαλιού. 
Η ίδια τιμή με τα πορτοκάλια Merlin, 0,18- 
0, 20, ισχύει και για την ποικιλία Σαλουστιά-
να, ενώ οι ναβαλίνες έχουν τελειώσει. 

Η υποτίμηση 
της τούρκικης λίρας 
επηρέασε την ντομάτα 

Με καλές αποδόσεις και ποιοτικό προϊόν ε-
ξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή παραγω-
γή θερμοκηπιακής ντομάτας λόγω του ήπιου 
χειμώνα, καθώς μόνο την τελευταία περίοδο 
σημειώθηκαν χαμηλές θερμοκρασίες.
Συγκεκριμένα, οι τιμές παραγωγού για τις 
ντομάτες Α ποιότητας (250 γραμμάρια και 
πάνω) χωρίς διαλογή ξεκινάνε από 0,38 
ευρώ και φτάνουν τα 0,74 ευρώ, σύμφωνα 
με την δημοπρασία που πραγματοποίησε η 
ομάδα παραγωγών Festos Agrogroup στις 
18 Μαρτίου, ενώ για τις ντομάτες τσαμπί η 
τιμή διαμορφώνεται στα 0,80 ευρώ. 
Σημειώνεται ότι το τσαμπί αποτελείται 6 – 8 
ντομάτες και η τιμή του είναι παραδοσιακά 10 
– 20 λεπτά παραπάνω.  Όσον αφορά τις ντο-
μάτες Α ψιλές (180 – 250 γραμ.), η τιμή κυμαί-
νεται στα 0,37 – 0,45 ευρώ. 
Αυτή την περίοδο παρατηρείται μία κάμψη 
των εξαγωγών προς τη Βουλγαρία, η οποία 
είναι από τους κύριους προορισμούς της 
ελληνικής ντομάτας. 
Κι αυτό διότι οι Βούλγαροι έμποροι προτι-
μούν τις τούρκικες ντομάτες, καθώς είναι 
φτηνότερες από τις ελληνικές λόγω και της 
φετινής υποτίμησης της τουρκικής λίρας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή παραγωγού ξε-
κίνησε από τα 30 λεπτά τον Οκτώβριο, όταν 
υπήρχαν ακόμα υπαίθριες ντομάτες, στη συ-
νέχεια διαμορφώθηκε στα 70 λεπτά  – 1 ευ-
ρώ και έφτασε μέχρι και το 1,10 – 1,20, τα 
Χριστούγεννα που υπήρχε στην αγορά μόνο 
θερμοκηπιακή ντομάτα. 

Πιέστηκαν οι τιμές 
στις ποικιλίες μανταρινιών 

Όλες τις ποικιλίες μανταρινιού επηρέασε 
το υποτονικό κλίμα που επικράτησε την τρέ-
χουσα εμπορική περίοδο στις κλημεντίνες. 
Συγκεκριμένα, η μέση τιμή για τις κλημεντί-
νες ξεκίνησε από 0,35 ευρώ, ενώ για κάποια 
προϊόντα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
έφτασε τα 45 – 50 ευρώ. Ωστόσο, οι παρατε-
ταμένες βροχές και το χαλάζι δημιούργησαν 
προβλήματα στους καρπούς με αποτέλεσμα 
οι τιμές να πιεστούν στα 0,12 – 0,14 ευρώ. 

Στο 50% η μείωση σε σχέση με πέρσι
Επίσης, οι τιμές για την όψιμη ποικιλία μαντα-
ρινιού Ορτανίκ τις τελευταίες εβδομάδες στην 
περιοχή της Σκάλας Λακωνίας, το μεγαλύτερο 
παραγωγικό κέντρο αυτής της ποικιλίας, κυ-
μάνθηκαν στα 0,22 – 0,28 ευρώ το κιλό, σχε-
δόν 50% χαμηλότερα από την περσινή χρο-
νιά, που είχαν φτάσει τα 0,50 ευρώ το κιλό. Ε-
πιπλέον, αυτές τις μέρες ξεκινάει η συγκομιδή 
της ποικιλίας Φορτούνα και στις πρώτες συζη-
τήσεις εμπόρων και παραγωγών γίνεται λόγος 
για 0,35 ευρώ το κιλό, χαμηλότερα σε σχέση 
με προηγούμενες εμπορικές περιόδους, που 
η τιμή είχε φτάσει τα 0,60 ευρώ το κιλό. 
Μειωμένη (κατά 0,15 ευρώ το κιλό) σε σύ-
γκριση με την προηγούμενη εμπορική περί-
οδο είναι η μέση τιμή παραγωγού στην ποι-
κιλία Μινεόλλα, που παράγεται σε μικρές πο-
σότητες και διαμορφώθηκε στα 0,25 ευρώ.  
Τέλος, για την ποικιλία Νόβα, η τιμή παρα-
γωγού ξεκίνησε από 0,50 – 0,60 ευρώ στην 
Κρήτη και 0,40 ευρώ στη Λακωνία, ωστόσο 
στη συνέχεια έπεσε στα 0,20 ευρώ το κιλό. 

Αγορά οπωροκηπευτικών
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Στην Ηλεία καλλιεργήθηκαν το χειμώνα 
1.500 -1.700 περισσότερα στρμ. πατάτας.

Γενικότερα, φέτος η τιμή του καρότου κυ-
μάνθηκε στα 0,25 – 0,30 ευρώ το κιλό.

Περισσότερα 
στρέμματα βάζουν 
οι πατατοπαραγωγοί 

Συνεχίζεται η αύξηση των καλλιερ-
γούμενων στρεμμάτων πατάτας, κα-
θώς μετά την αύξηση κατά 15 % της 
καλλιεργούμενης έκτασης το καλοκαί-
ρι του 2013, παρατηρείται και τον φε-
τινό χειμώνα αύξηση των στρεμμάτων 
πάνω από 15 %. 
Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Ηλείας 
καλλιεργήθηκαν φέτος το χειμώνα 1.500 – 
1.700 περισσότερα στρέμματα και στην πε-
ριοχή των Λεχαινών φυτεύτηκαν τον Νο-
έμβριο 2.000 στρέμματα πατάτα σε θερμο-
κήπια. 
Παράλληλα, στο Νευροκόπι Δράμας ανα-
μένεται να καλλιεργηθούν την άνοιξη περί-
που 4.000 παραπάνω στρέμματα. 
Αυτή η αύξηση των στρεμμάτων πιθανώς 
να επιφέρει πίεση στις τιμές, αν ο καιρός 
είναι ευνοϊκός για την παραγωγή. 
Όπως είπε στο Fresher o Πέτρος Κούτου-
λας, παραγωγός από την Ηλεία, «αυτή την 
εποχή πέρσι η τιμή κυμαινόταν στα 0,50 – 
0,55 ευρώ το κιλό και πρόπερσι στα 0,45 – 
0,50 ευρώ, ενώ αυτή την περίοδο οι τιμές 
κυμαίνονται στα 0,30 – 0,32 ευρώ το κιλό». 
Αυτή είναι η τιμή της επιτραπέζιας πατάτας 
και στις άλλες περιοχές. 
Αυτή η φετινή μείωση στην τιμή της πατά-
τας αποδίδεται στην γενικότερη μειωμένη 
ζήτηση των νωπών προϊόντων, αλλά πιθα-
νώς και στις εισαγωγές πατατών από την 
Κύπρο, οι οποίες ήταν για πρώτη φορά τό-
σο φτηνές όσο οι ελληνικές.

Χάθηκαν καρότα 
λόγω του Πύθιου 

Μειωμένη σε σχέση με πέρσι ήταν η 
φετινή παραγωγή καρότου στην Θήβα, 
καθώς το 30 % της παραγωγής, προσβλή-
θηκε από τη μυκητολογική ασθένεια Πύ-
θιο.  Η ασθένεια αυτή προσβάλλει τον λαι-
μό του φυτού, με αποτέλεσμα το σάπισμα 
του καρότου. 
Συγκεκριμένα, φέτος παρήχθησαν 2 – 3 
τόνοι το στρέμμα το πολύ, ενώ πέρσι εί-
χαν παραχθεί 4 τόνοι το στρέμμα. 

Στη Βοιωτία έως 0,40 ευρώ
Αυτή τη στιγμή, η τιμή παραγωγού κυ-
μαίνεται στα 0,30 – 0,40 ευρώ το κιλό στη 
Βοιωτία, από την οποία προέρχεται το με-
γαλύτερο ποσοστό της ελληνικής παρα-
γωγής καρότου. Γενικότερα, φέτος η τιμή 
κυμάνθηκε στα 0,25 – 0,30 ευρώ το κιλό. 
Αυτή η αύξηση τις τελευταίες 2 βδομάδες 
(στα 0,30 – 0,40 ευρώ) οφείλεται στην μι-
κρή διαθεσιμότητα καρότων. 
Συγκεκριμένα,  είναι ελάχιστα τα καρό-
τα που είναι διαθέσιμα τώρα στην αγορά, 
ενώ η συγκομιδή τους θα ολοκληρωθεί 
σε έναν μήνα.
Όταν τελειώσουν τα καρότα, της Θή-
βας, την σκυτάλη παίρνει η Εύβοια, ό-
που η συγκομιδή καρότων ξεκινά-
ει τέλος Μαρτίου – αρχές Απριλίου.   
Μάλιστα, η Εύβοια είναι η μόνη περιοχή 
σε όλη την Ευρώπη, που ξεκινάει να δι-
αθέτει καρότο τη συγκεκριμένη περίο-
δο, με μοναδικό ανταγωνιστή της στη δι-
εθνή αγορά το Ισραήλ.

Αυξημένη ζήτηση για τα 
ελληνικά αγγούρια έφερε 
η ισπανική κακοκαιρία 

Αυξημένη απορρόφηση είχαν τα αγ-
γούρια τις τελευταίες εβδομάδες στις αγο-
ρές του εξωτερικού και ιδιαίτερα στη Γερ-
μανία λόγω και του ότι η περιοχή της Αλμε-
ρίας στην Ισπανία είχε μειωμένη παραγω-
γή εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθη-
κών.  Αξίζει να σημειωθεί ότι παραδοσιακά 
όσο χαμηλότερες είναι οι θερμοκρασίες, 
που σημειώνονται τον χειμώνα στις χώρες 
της Βόρειας Ευρώπης τόσο μεγαλύτερες 
ποσότητες αγγουριών εξάγονται.
Η τιμή για τα αγγούρια Α ποιότητας κυμάν-
θηκε στα 0,61 – 0,78 ευρώ το κιλό, σύμφω-
να με τη δημοπρασία που πραγματοποίη-
σε η ομάδα παραγωγών Festos Agrogroup 
στις 18 Μαρτίου. Παράλληλα, οι τιμές πα-
ραγωγού για τα αγγουράκια Κνωσού χω-
ρίς διαλογή, σύμφωνα με την ίδια δημοπρα-
σία, ξεκίνησαν από 0,38 ευρώ και έφτασαν 
τα 0,83 ευρώ, καθώς τώρα υπάρχουν λίγα 
αγγουράκια Κνωσού στην αγορά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος τις περιό-
δους που υπήρχε έλλειψη του προϊόντος 
λόγω χαμηλών θερμοκρασιών οι τιμές έ-
φταναν τα 0,80 ευρώ. Συγκεκριμένα, κα-
τά τη διάρκεια του πρώτου δεκαπενθήμε-
ρου του Φεβρουαρίου η τιμή των αγγου-
ριών είχε φτάσει μέχρι και το 1,30 ευρώ το 
κιλό. Κι αυτό διότι η παραγωγή ήταν χα-
μηλή εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας και 
των μυκητολογικών ασθενειών που εμφα-
νίστηκαν στα θερμοκήπια της Κρήτης. Ω-
στόσο, γενικότερα, η παραγωγή ήταν καλή. 

Ποιότητα
Τιμές παραγωγού

Μαρία Κρόκου
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Οι «σπάταλοι» χάνουν το ράφι 

Ο Δημήτρης Σπανός περιγρά-
φει την εικόνα της ελληνικής 
και της διεθνούς αγοράς οπω-

ροκηπευτικών και τονίζει ότι οι Έλλη-
νες εξαγωγείς θα πρέπει να επιδιώξουν 
τη συνέχιση των εξαγωγών στην Ανατο-
λική Ευρώπη παρακάμπτοντας την κρί-
ση στην Ουκρανία. Όσον αφορά το σταφύ-
λι, επισημαίνει τη στροφή του καταναλωτή  
την τελευταία δεκαετία από τις παραδοσια-
κές λευκές στις έγχρωμες ποικιλίες. Απο-

καλύπτει δε, ότι ο όμιλος Fresca, θα προ-
χωρήσει άμεσα στη διάθεση νέων ποικιλιών 
επιτραπέζιου σταφυλιού εξαιρετικά αποδο-
τικών και ιδανικών στις ελληνικές συνθήκες 
καλλιέργειας. Μάλιστα, όπως εκτιμά, με την 
τεχνική εμπειρία και κατάρτιση των παρα-
γωγών, θα αλλάξει άρδην η πορεία των ελ-
ληνικών εξαγωγών σταφυλιού.

Ποια είναι η εικόνα της εγχώριας και 
της διεθνούς αγοράς φρούτων και λα-

χανικών αυτήν τη στιγμή; Μπορούμε να 
κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό για 
την εμπορική περίοδο 2013/14;

Η εικόνα της διεθνούς αγοράς βρίσκε-
ται σε άμεση αντιστοιχία με την υπάρχου-
σα οικονομική κρίση αλλά και την παραγω-
γή φρούτων και λαχανικών στο Βόρειο και 
Νότιο ημισφαίριο. 
Οι παραγωγοί καλοκαιρινών  φρούτων (πυ-
ρινόκαρπα, σταφύλια, κ.α.) στο νότιο ημι-

Δημήτρης Σπανός: Τα προϊόντα της Μεσογείου με προβάδισμα έναντι της παραγωγής του Νοτίου ημισφαιρίου 

Η αγορά οπωροκηπευτικών εξελίσσεται συνεχώς, όποτε απαιτούνται νέες και ανταγωνιστικές ποικιλίες με 
χαμηλό κόστος παραγωγής, σημειώνει ο Δημήτρης Σπανός, υπεύθυνος Αγορών της Mack Multiples του ομίλου 
Fresca σε Μεσόγειο και Αφρική. Επισημαίνει, επίσης, την τάση διατήρησης σταθερών τιμών στο ράφι και την 
προώθηση προϊόντων της περιοχής της Μεσογείου, καθώς και την εξάπλωση των εκπτωτικών σούπερ μάρκετ. 
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σφαίριο υπέστησαν μεγάλες καταστροφές 
από βροχοπτώσεις και παρατεταμένο πα-
γετό με αποτέλεσμα οι τελικές ποσότητες 
που αφίχθησαν μέχρι τώρα στις κύριες α-
γορές της Ευρώπης και Η.Π.Α. να παρουσι-
άζουν μείωση 15% με 25% σε σχέση με την 
περσινή περίοδο. 
Η παραγωγή μήλων και αχλαδιών δε φαί-
νεται μέχρι τώρα να έχει επηρεαστεί στο 
Νότιο ημισφαίριο. Η αντίστοιχη χρονικά πα-
ραγωγή εσπεριδοειδών στο Βόρειο ημι-
σφαίριο είναι ελαφρώς αυξημένη και λει-
τούργησε αποπληθωριστικά όσον αφορά 
τις τιμές κατανάλωσης.

Ποιες ήταν οι διαφορετικές τάσεις, που 
θα μπορούσε να πει κανείς ότι επικράτη-
σαν σε σχέση με την περίοδο 2012/13;

Δεν θα έλεγα ότι υπήρξαν διαφορετικές α-
γοραστικές τάσεις ή αλλαγές στη στρατη-
γική προσέγγισης των καταναλωτών. Πα-
ρουσιάζεται όμως μία σταθερή επιβεβαί-
ωση της στροφής που έχει συντελεστεί την 
τελευταία τετραετία στην εμπορική πολιτική 
των μεγάλων σούπερ μάρκετ. 

Συνοπτικά, θα αναφέρω την τάση διατή-
ρησης σταθερών τιμών στο ράφι, την έμ-
φαση σε νέες βελτιωμένης ποιότητας ποι-
κιλίες φρούτων και λαχανικών με χαμηλό-
τερα κοστολόγια παραγωγής, την προώθη-
ση προϊόντων της μεσογειακής λεκάνης έ-
ναντι παρομοίων προϊόντων του Νοτίου η-
μισφαιρίου και τέλος τη διεύρυνση του με-
ριδίου αγοράς των εκπτωτικών αλυσίδων 
σούπερ μάρκετ.

Παραγωγοί νωπών προϊόντων (κυρίως 
ροδάκινου, πορτοκαλιού και μήλου) α-
νησυχούν για την κατάσταση στην Ου-
κρανία, όπου είχαν «ανοιχτεί» με εξα-
γωγές τα τελευταία χρόνια και τη χρη-
σιμοποιούσαν ως δίοδο για τη ρωσική 
αγορά. Έχετε εικόνα για πιθανές επι-
πτώσεις της αναταραχής στο εμπόριο 
οπωροκηπευτικών;

Έκτός από τους παραγωγούς υπάρχει και 
μια  ολόκληρη εξαγωγική αλυσίδα που μοι-
ράζετε τις ίδιες ανησυχίες, δηλαδή οι εξα-
γωγικοί φορείς και οι μεταφορικές εταιρεί-
ες.  Όλες οι μέχρι τώρα ενδείξεις επιβεβαι-

ώνουν πως η κρίση δεν πρόκειται να επιλη-
θεί στο άμεσο χρονικό διάστημα. 
Το  Ουκρανικό νόμισμα έχει απωλέσει ήδη 
18% της αξίας του, με παραιτέρω πτωτική 
τάση, επομένως η όλη εξαγωγική διαδικα-
σία παρουσιάζει στοιχεία υψηλού ρίσκου. 
Οι ελληνικές εταιρείες παρολο αυτά είναι 
θεμιτό να επιδιώξουν  την άμεση εξαγωγή 
στη Ρωσία και τις άλλες γειτονικές χώρες 
παρακάμπτοντας την Ουκρανία.  

Απαραίτητη η προσαρμογή του Έλληνα αγρότη σε νέες ποικιλίες, τονίζει ο κ. Σπανός.

O όμιλος Fresca επενδύει 
εδώ και χρόνια σε 
μεγάλα προγράμματα 
διασταύρωσης 
και δημιουργίας 
νέων ποικιλιών 
φρούτων, όπως  
επιτραπέζια σταφύλια, 
πυρηνόκαρπα και 
φράουλες.

Βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σπανός είναι γεωπόνος 
και εργάζεται ώς Υπεύθυνος Προμη-
θειών Φρούτων και Ανάπτυξης Νέ-
ων Προϊόντων τα τελευταία 14 χρό-
νια στην εταιρεία Mack Multiples 
Division στη Μεγάλη Βρετανία, μέ-
λος του ομίλου Fresca Group. Χώ-
ρος ευθύνης του είναι η Νότια Ευ-
ρώπη και Αφρική. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
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Νέες ποικιλίες in vitro φέρνει ο όμιλος 
Fresca στην Ελλάδα.

Με μία ποικιλία στο επιτραπέζιο σταφύλι δεν κερδίζεται το «παιχνίδι» 
των εξαγωγών, επισημαίνει ο Δημήτρης Σπανός.

Πόσο έχει καταφέρει το ελληνικό επι-
τραπέζιο σταφύλι να ανταπεξέλθει στις 
ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς και 
ειδικότερα της εταιρείας που αντιπρο-
σωπεύετε;

Οι διεθνείς αγορές και ειδικά οι ευρωπα-
ϊκές, έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με 
αυτό που γνωρίζαμε προ μιας δεκαετί-
ας. Πολλές νέες χώρες παραγωγής, υψη-
λός ανταγωνισμός, νέες ποικιλίες και τά-
σεις. Όταν μιλάμε για ελληνικό εξαγώγιμο 
σταφύλι συνεχίζουμε να μιλάμε εδώ και 
25 χρόνια για μία μόνο ουσιαστικά ποικι-
λία, τη σουλτανίνα, της οποίας η εξαγωγι-
κή περίοδος συνεχίζει χρόνο με το χρόνο 
να μειώνεται. 
Είναι πραγματικά ολοένα και πιο δυσχερής 
η θέση του Έλληνα συσκευαστή-εξαγωγέα, 
και κατ’επέκταση του παραγωγού, όταν 
προσφέρει στην αγορά μια μόνο λευκή ποι-
κιλία για 6 με 7 εβδομάδες και έχει να αντα-
γωνιστεί  τον Ευρωπαϊκό Νότο που προ-
σφέρει κόκκινες, λευκές και μαύρες ποικι-
λίες για 16 με 18 εβδομάδες. 
Είναι γνωστό ότι γίνονται κάποιες προσπά-
θειες αναμπέλωσης με κόκκινες ποικιλίες 
σταφυλιού, εμείς σαν εταιρεία στηρίζουμε 
τους παραγωγούς και απορροφούμε αυ-
τές τις ποσότητες. Προς το παρόν, η συνο-
λική παραγωγή κόκκινου σταφυλίου απο-
τελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό επί του συ-
νόλικου εξαγώμενου όγκου σταφυλιών 
της Ελλάδας.

Σας ενδιαφέρει να αυξήσετε το μερίδιο 
και τις ποσότητες των ελληνικών οπω-
ροκηπευτικών που διακινείτε;

Μας ενδιαφέρει, αλλά αναρωτιέμαι πού 
πραγματικά καλλιεργούνται και τυποποιού-
νται προϊόντα  υψηλής ποιότητας  στην Ελ-
λάδα, προϊόντα που καλύπτουν τις ποιοτι-
κές προδιαγραφές των ευρωπαϊκών αγο-
ρών, που ακολουθούν την τάση της κατα-
νάλωσης και είναι ανταγωνιστικά;  
Όσο και αν ψάξετε θα διαπιστώσετε ότι τα 
δάχτυλα της μιας σας παλάμης είναι αρ-
κετά για να αριθμήσουν περιπτώσεις τέ-
τοιων προϊόντων. Αυτό που μας ενδιαφέ-
ρει σαν εταιρεία είναι η ύπαρξη δομών, έ-
στω και μέσω του υπάρχοντος συστήματος 
παραγωγής και εμπορίας, με τις οποίες θα 
μπορέσουμε να διαθέσουμε στους Έλληνες 
παραγωγούς νέες καινοτόμες και ανταγω-
νιστικές ποικιλίες φρούτων που θα καλύ-
ψουν τις ανάγκες μιας συνεχώς εξελισσό-
μενης αγοράς.

Ποιες καταναλωτικές τάσεις βλέπετε να 
επικρατούν φέτος και τι θα κρίνει την 
πορεία των εξαγωγών την εμπορική πε-
ρίοδο 2014/15, κατά τη γνώμη σας;

Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος στην εκτίμη-
ση μου και θα επικεντρωθώ σε ένα προϊ-
όν, το σταφύλι, για να μην αφήσω ασάφει-
ες στους φίλους και συναδέλφους για την 
χρονιά του 2014. 
Αρχίζω με την πρώτη επισήμανση. Την πε-
ρίοδο του 2013, η αγορά της Μεγάλης Βρε-
τανίας κατανάλωσε 60% κόκκινες ποικιλί-
ες, 9% μαύρες ποικιλίες και 31% λευκές 
ποικιλίες σταφυλιού. Αυτό είναι μια ακόμη 
επιβεβαίωση της στροφής του καταναλωτή 
από τις παραδοσιακές λευκές στις έγχρω-
μες ποκιλίες που συμβαίνει σταδιακά την 
τελευταία δεκαετία., τάση που ακολουθούν 

και οι υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.
Δεύτερη επισήμανση, τον Ιούλιο φτάνουν 
στην ευρωπαϊκή αγορά λευκά σταφύλια 
(prime και superior) από Αίγυπτο, Ισπα-
νία, Ιταλία, Μαρόκο. Η καταρράκωση τιμών 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013, 
ήταν ένα φυσικό επόμενο. Δυστυχώς, δεν 
βλέπω κανένα λόγο για να μην επαναλη-
φθεί το ίδιο σενάριο και το 2014, εκτός κι 
αν έχουμε απρόβλεπτες θεομηνίες και φυ-
σικές καταστροφές. 

Πως βλέπετε το μέλλον των εξαγωγών 
στο επιτραπέζιο σταφύλι. Ποιά τα σχέ-
δια της εταιρείας σας για το προϊόν;

Το μέλλον των εξαγωγών στο επιτραπέζιο 
σταφύλι θα το κρίνει η ικανότητα του Έλλη-
να επιχειρηματία και παραγωγού να προ-
σαρμοστεί στην καλλιέργεια νέων ποικιλι-
ών σταφυλιού με διαφορετικά χαρακτηρι-
στικά από τις υπάρχουσες ποικιλίες. 
Ο όμιλός μας έχοντας επενδύσει στην έ-
ρευνα και δημιουργία καινοτόμων ποικιλι-
ών, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τη δι-
άθεση των νέων ποικιλιών και στους Έλλη-
νες παραγωγούς. 
Είμαι σίγουρος ότι αυτές οι εξαιρετικά απο-
δοτικές νέες ποικιλίες στις ιδανικές ελλη-
νικές συνθήκες καλλιέργιας με την τεχνική 
εμπειρία και κατάρτιση των παραγωγών 
μας, θα αλλάξουν άρδην την πορεία των 
ελληνικών εξαγωγών στο σταφύλι.  

Συνέντευξη στη Φανή Γιαννακοπούλου
Φωτογραφίες: Αλεξάνδρα Μένογλου
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∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΗΝ AGRENDA

Τροχιοδροµούν 
για άνοδο οι τιµές
«Καύσιµο» η αναθεώρηση 
(προς τα κάτω) των στοιχείων 
παραγωγής της Ισπανίας και η 
ελλειµµατική εγχώρια παραγωγή 

σελ. 8-15

Ακόµη σε αυτό το τεύχος

  8  Χρηµατιστήριο ελαιολάδου: Πώς φθάσαµε στην πρόταση των συντελεστών του κλάδου
για τη δηµιουργία εµπράγµατης προθεσµιακής αγοράς για το προϊόν του ελαιολάδου  

32  Αναλυτικός χάρτης εξαγωγών για το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO)

52  Συνέντευξη: Απλά µαθήµατα ελαιοκαλλιέργειας και ελαιοπαραγωγής
από τον οµότιµο καθηγητή δενδροκοµίας στο ΤΕΙ Κρήτης, ∆ρ. Σπύρο Λιονάκη

42  Ο ρόλος του καλίου στη λίπανση των ελαιόδενδρων και η σηµασία του
στην αύξηση της παραγωγής και της ελαιοπεριεκτικότητας
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Ελάτε περισσότεροι...

γινόµαστε καλύτεροι
Με ανανεωµένη ύλη και σχεδιασµό, 
η Agrenda γίνεται πιο ελκυστική και πιο λειτουργική για 
τον απαιτητικό αναγνώστη

Ολες οι ειδήσεις, οι εξελίξεις και τα 
γεγονότα από την εφηµερίδα που γνωρίζει καλύτερα 
τις ανάγκες των συντελεστών της παραγωγής

     ΣΑΒΒΑΤΟ: † Θεοδοσίου οσίου Κοινοβιάρχου   Μήνας 1ος, Εβδ. 2η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:41 - ∆ύση 17:25 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών            ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος † Θεοδοσίου οσίου Κοινοβιάρχου   Μήνας 1ος, Εβδ. 2η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:41 - ∆ύση 17:25 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών            ΚΑΙΡΟΣ: ΑίθριοςΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:41 - ∆ύση 17:25 ΣΕΛΗΝΗ: 10 ηµερών            ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Αδιάβαστοι με τα βιβλία

Παρατράγουδα µε τα 
µισθωµένα µαντριά και την 
αδειοδότησή τους, βγάζουν εκτός 
προγραµµατισµού τους
νέους κτηνοτρόφους. σελ. 16

Εκτός Σχεδίων
τα νοικιασµένα

Εγγυητικές επιστολές µέσω 
του Ταµείου Αγροτικής 
Επιχειρηµατικότητας, ζητούν οι 
αµπελουργοί για τα προγράµµατα 
αναδιάρθρωσης. σελ. 16-17

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
∆ιορθωτική πορεία ακολουθούν 
οι τιµές καλίου και φωσφόρου. 
Περισσότερα εµπορεύµατα, 
ένθετο σελ. 19-22, 35-38

Για εγγυητικές  
οι αµπελουργοί 

Εξαίρεση για ένα χρόνο από 
τη χρήση ταµειακής µηχανής 
για τους χειριστές αγροτικών 
µηχανηµάτων, τα ελαιουργεία και 
τους αλευρόµυλους. σελ. 44-45

Εκτός ταµειακών
οι εργολήπτες

Τρία νέα πρότυπα 
για νησιά και όρη
Τη θεσµοθέτηση τριών ευρωπαϊκών 
σηµάτων ποιότητας για προϊόντα, 
παραδοσιακά, ορεινής και 
νησιωτικής γεωργίας προωθεί η 
ελληνική προεδρία. σελ. 31

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Ε.Ε. (2005-2023)
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Δυσβάστακτα 
τα τιμολόγια στο 
αγροτικό ρεύμα
Εκτός προϋπολογισµού οι υδροβόρες 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις εξαιτίας των 
πανάκριβων τιµολογίων της ∆ΕΗ. Σαν 
να µην έφτανε αυτό, «παίζει» και νέο 
βάρος από 1ης Μαρτίου,  εφόσον περά-
σει σχετική πρόταση της ΡΑΕ για αυξηµέ-
να έως και 157%  τέλη υπέρ ΑΠΕ. σελ. 45

Μέχρι Σεπτέμβριο 
για τις γεωτρήσεις
Σε δύο «στάσεις» απλοποιείται η δια-
δικασία αδειοδότησης των γεωτρήσε-
ων από το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
δίνοντας επιπλέον περιθώριο 9 µήνες 
στους ενδιαφερόµενους αγρότες. Μέ-
χρι τις 15 Μαΐου θα υποβάλουν δήλω-
ση για το Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υ-
δροληψίας. σελ. 43

Ηλεκτρονικά ταΗλεκτρονικά τα
μισθωτήρια γηςμισθωτήρια γης
Μέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος 
Taxisnet και σε διάστηµα ενός µήνα 
από την έναρξη της µίσθωσης αγρο-
τικής γης, η υποβολή των συµβολαί-
ων από τους αγρότες. σελ. 44-45

Εθελουσία σε
συνεταιρισμούς 
Πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου στους 
συνεταιρισµούς επεξεργάζεται η ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ σε συνεργασία µε τα σωµατεία 
των εργαζοµένων στις αγροτικές ορ-
γανώσεις. Το σχέδιο περιλαµβάνει οι-
κονοµικά κίνητρα αποχώρησης. σελ. 8

Τρέχουν πανικόβλητοι 
να βρουν λύση με τα 
«χαρτιά» οι αγρότες

Έρχεται παράταση μαζί 
με τις διευκρινίσεις 
από τις εφορίες 

Στήνουν φοροτεχνικά 
γραφεία συνεταιρισμοί  
αλλά και επιτήδειοι

∆εκαετία ανόδου για το αγροτικό εισόδηµα «βλέπει» η Κοµισιόν. Στα πάνω τους έως 
το 2023 τα δηµητριακά λόγω χαµηλών αποθεµάτων και υψηλής ζήτησης.  σελ. 40-43Προσεχώς καλύτερα

  
Ηµέρα του αγρότη 
από την Agrenda
Στις 17 Ιανουαρίου στα 
Τρίκαλα τα βραβεία για τον 
Αγρότη της Χρονιάς. σελ. 53

Το 2011 σκιάζει 
στα δικαιώµατα
Νέοι όροι για θεµελίωση 
δικαιωµάτων ενίσχυσης της 
ΚΑΠ. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Ένας οδηγός
πριν την εφορία 
Πρώτες οδηγίες για τα 
δύσκολα των λογιστικών 
βιβλίων των αγροτών. 
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Κυκλοφορεί μαζί με την Agrenda Ι Νοέμβριος 2013      3

Περιοδική έκδοση για τα φρούτα και τα λαχανικά

www.agronews.gr

Καρότο όλο το χρόνο  
Οι απαιτήσεις της καλλιέργειας
σε εξοπλισμό και μηχανήματα

Αλέξανδρος Πουλής 
Οι παραγωγοί της Ομάδας μας
έχουν το κεφάλι τους ήσυχο  

Η γεωθερμία 
χτίζει θερμοκήπια
Μεγάλες οι ανατροπές στον κλάδο

χορηγοσ

01_Fresher_11_13_teliko.indd   1 11/12/13   6:35 PM

SMART

CROPS
02/2014

Κυκλοφορεί μαζί με την Agrenda 

Βαμβάκι
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΡΑ

Καλαμπόκι
ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΗ  
ΝΑ Σ' ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ 

Hλίανθος
ΣΩΖΕΙ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ  

Αροτραία στον κάμπο 
ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΝΕΡΟ 
ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑ  

χορηγοσ
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ΤΗ ΦΕΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
Τι προτείνουν οι ειδικοί επιστήµονες

Αλλάζει τις ισορροπίες στην εγχώρια παραγωγή
η αποδοχή του αιτήµατος της Οµάδας Παραγωγών 
«ΑΡΩΣΙΣ» για τους Γίγαντες Καστοριάς

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
Μιά συνταγή της Barilla
από το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ
ΤΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ

H AGRINO ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ  

ΚΑΛΛΙΟ ΠΕΝΤΕ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ 
Η Κοµισιόν προωθεί 
κανονισµό για την 
απευθείας πώληση 
αγροτικών προϊόντων

Νέα εποχή συνεργασίας 
µε Έλληνες παραγωγούς
από τον όµιλο Μαρινόπουλου
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Έτρεξε 7% το 2013 στην 
Ελλάδα η αιολική ενέργεια
Σηµάδια επενδυτικής ανάκαµψης, εµφάνισε ο κλάδος 
της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του 2013, παρά τις αντίξοες συνθήκες, σύµφω-
να µε τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας που ανακοί-
νωσε η αρµόδια επιτροπή της Ελληνικής Επιστηµονικής 
Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Σε επίπεδο 
Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραµένει στην κορυφή 
των αιολικών εγκαταστάσεων. Η συνολική καθαρή αιολι-
κής ισχύς που εγκαταστάθηκε την περίοδο Ιούνιος-∆ε-
κέµβριος 2013 ήταν 71,15MW, ήτοι διπλάσια από την 
ισχύ του προηγούµενη εξαµήνου (44,05MW) και επτα-
πλάσια από την ισχύ της αντίστοιχης περιόδου του 2012 
(10,35MW). Αυτό σηµαίνει ότι η ανάπτυξη της αγοράς 
αιολικής έτρεξε µε 7,93% κατά το τελευταίο εξάµηνο 
του 2013, ενώ ετησίως η ανάπτυξη ήταν 7,05%.
Με βάση τη Στατιστική, τo σύνολο της αιολικής ισχύ-
ος που κατά τα τέλη 2013 βρισκόταν σε εµπορική ή 
δοκιµαστική λειτουργία είναι: 1864,6 MW.
 Η ισχύς αυτή κατανέµεται ως εξής:

 Στα Μη ∆ιασυνδεµένα Νησιά: 307,5 MW
 Στο ∆ιασυνδεµένο Σύστηµα: 1557,1 MW

Η νέα αιολική ισχύς που εγκαταστάθηκε όλο το 2013 
ήταν 116,2 MW ενώ απεγκαταστάθηκε ισχύς 1 MW.
 Σε επίπεδο Περιφερειών, η Στερεά Ελλάδα παραµένει 
στην κορυφή των αιολικών εγκαταστάσεων αφού φιλο-
ξενεί 573,8 MW (30,8%) και ακολουθεί η Πελοπόννη-
σος µε 347,55 ΜW (18,6%) και η Ανατολική Μακεδο-
νία - Θράκη όπου βρίσκονται 258,55 MW (13,9%).

Για τον απαιτητικό 
μελισσοκόμο
Ένα προϊον 100% ελληνικό που αποτελεί και ευρωπαική 
πατέντα (OAMICD 001800277) είναι η νέα πλαστική 
κυψέλη που κατασκευάζεται από την TECHNOSET. Πρό-
κειται για ένα προϊόν µε µεγάλες µηχανικές αντοχές, του 
οποίου τα πλεονεκτήµατα συνοψίζονται στα εξής: ∆εν 
χρειάζεται καµία συντήρηση (από το εργοστάσιο στο µε-
λισσοκοµείο), παρέχει πολλή µεγάλη προστασία χειµώνα, 
καλοκαίρι στο σµήνος λόγω της θερµοµόνωσης και των 
διπλών τοιχωµάτων,  αυξάνει την  απόδοση παραγωγής 
ως 20%, διότι δεν απασχολεί το σµήνος να φέρει νερό 
και να δροσίσει την κυψέλη και δεν µολύνεται από µικρό-
βια  συµβάλλοντας στην εσωτερική υγιεινή. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ  

Τους ένα εκατοµµύριο λιπασµατοδιανο-
µείς έφθασε η Amazone και γιόρτασε αυ-
τή την επέτειο µε ένα συλλεκτικό µοντέλο. 

Η ιστορία ξεκινάει περίπου 100 χρόνια 
πριν, σε µία εποχή, όπου η λιπασµατοδια-
νοµή γινόταν ακόµα µε τα χέρια στις περισ-
σότερες φάρµες. Έτσι το 1915 ο ιδρυτής της 
Amazone, Heinrich Dreyer, εφεύρε τον κυ-
λινδρικό διανοµέα «Mi-chel» και τον πατε-
ντάρισε. Ο διανοµέας αυτός προσφερόταν 
σε διάφορες διαστάσεις, από 1,5 έως 4 µέ-

τρα, και µπορούσε να κατανέµει σε ίσες πο-
σότητες όλα τα τότε λιπάσµατα ανεξαρτήτως 
καιρού και αποδείχτηκε πιο αποδοτικός και 
εύκολος στην χρήση από αυτούς µε αλυσί-
δα ή ραβδώσεις. Επίσης λόγω του σχετικά 
µικρού κόστους παραγωγής, η τιµή του ή-
ταν προσιτή και για µικρό-καλλιεργητές και 
έτσι δεν άργησε να κυριαρχήσει στην αγρο-
τική αγορά φτάνοντας τις 250.000 πωλή-
σεις, ποσό ρεκόρ για την εποχή. 

Μετά το 1970 η ζήτηση έπεσε και το 1986 
σταµάτησε τελείως η παραγωγή του. Έπει-
τα ήρθε η σειρά του διανοµέα διπλού δί-

σκου ΖΑ, που ήταν κατασκευασµένος από 
τον Heinz Dreyer, να αντικαταστήσει τον 
κυλινδρικό διανοµέα και να εξελιχθεί σε 
ακόµα µεγαλύτερη επιτυχία.
Η Amazone, από το 1958, έχει πουλήσει συ-
νολικά 700.000 διανοµείς ΖΑ καθιστώντας 
τους ηγέτη στον τοµέα αυτόν. Η επιτυχία αυ-
τή οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΖΑ περιελάµ-
βανε δίσκους διανοµής που γύρναγαν σε 
αντίθετες κατευθύνσεις. Η έξυπνη αυτή κί-
νηση επέτρεπε αντικριστή ισοκατανοµή και 
στις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της δια-
δροµής, ενώ ο σταθερά προσαρµοσµένος ά-
ξονας κίνησης PTO εξασφάλιζε σταθερή τα-
χύτητα στους δίσκους. 

Ακολούθησαν ακόµα πολλές καινοτοµίες 
της Amazone όπως για παράδειγµα το σύ-
στηµα δίσκων ανταλλαγής για µεταβαλλό-

µενες επιφάνειες εργασίας έως και 
54 µέτρα και το σύστηµα πλευρικού ψεκα-
σµού. Παράλληλα πιο επιτυχηµένα και πρω-
τοποριακά µοντέλα για την εποχή τους θε-
ωρούνται τα: ZA-F, ZA-U και ZA-M που έθε-
σαν τον πήχη για την εποχή τους.

Εξελιγµένη µηχανική δοµή
Η µεγάλη απήχηση των λιπασµατοδιανοµέ-

ων ZA αρχικά οφειλόταν στην εξελιγµένη µη-
χανική τους δοµή, ενώ πλέον ξεχωρίζουν για 
την υδραυλική και ηλεκτρική τους λειτουργία.  
Με µέγεθος χοάνης έως 4.200 λίτρα και τα-
χύτητες λειτουργίας περίπου 20 χλµ./ώρα, τα 
µοντέλα της σειράς ZA-TS κατασκευάστηκαν, 
ώστε να  διαχειρίζονται έως και 50 εκτάρια/ώ-
ρα. Επιπλέον, µε τον ενσωµατωµένο δίσκο δι-
ασποράς AutoTS, το GPS-Switch και τα τελευ-
ταίας τεχνολογίας τερµατικά ISOBUS σχεδιά-
στηκαν για την απόλυτη ακρίβεια. 

Υπενθυµίζεται  ότι στην  ελληνική αγορά 
τα µηχανήµατα της Amazone διαθέτει η Γ.Ι. 
Αντωνάκης ΑΕ.

Εκατό χρόνια λίπανση 
και ένα εκατομμύριο 
λιπασματοδιανομείς  
Από τον κυλινδρικό διανομέα «Mi-chel» του Dreyer 
στη διαχρονική σειρά ΖΑ της Amazone

Αmazone ZA
Οι βασικές αρχές του Amazone ZA 

υπήρξαν τόσο πετυχηµένες που χρη-
σιµοποιούνται µέχρι και σήµερα στους 

περισσότερους λιπασµατοδιανοµείς

Η Apostolos Bobolas 
στη Ρουμανία

Tην οµαλή και επιτυχή εξέλιξη κατασκευής του πρώτου µεγάλου 
φωτοβολταϊκού έργου στη Ρουµανία, που έχει αναλάβει και υλο-
ποιεί, παρά τις δυσκολίες λόγω των καιρικών συνθηκών που ε-
πικρατούν στην περιοχή, ανακοίνωσε η Apostolos Bobolas SA.

Το έργο είναι από τα µεγαλύτερα στην περιοχή και θα τροφο-
δοτεί µε καθαρό ηλεκτρισµό ένα ολόκληρο χωριό, χωρίς απώλει-
ες, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στους καταναλωτές. Ιδιοκτήτης 
του φωτοβολταϊκού έργου είναι η Solar Remus SRL ενώ η ολο-
κλήρωση του έργου αναµένεται στις αρχές του νέου έτους και 
θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση.

Η εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή του έργου χρησιµοποι-
ώντας υλικά εταιριών όπως των Qcells και Schneider Γερµανίας.

Το ζαχαρότευτλο 
αποκαλύπτει 
τα μυστικά του
Για πρώτη φορά, οµάδα Ισπανών και Γερµανών ερευνητών κα-
τάφερε να χαρτογραφήσει το DNA του ζαχαρότευτλου, ανοίγο-
ντας το δρόµο για την ανάπτυξη νέων, πιο αποδοτικών ποικιλιών, 
όπως δηµοσιεύτηκε στο επιστηµονικό περιοδικό Nature. Όπως 
αναφέρει ο επικεφαλής της έρευνας, Χάιντς Χίµελµπαουερ, «οι 
πληροφορίες που βρίσκονται στη γονιδιακή αλληλουχία θα χρη-
σιµεύσουν ώστε να εντοπιστούν τα γονίδια που εµπλέκονται στην 
παραγωγή ζάχαρης και να τεθούν στόχοι γενετικής βελτίωσης».

Το ζαχαρότευτλο είναι το πρώτο φυτό της τάξης των καρυο-
φυλλωδών που ξεκλειδώνει τα µυστικά του. Πρόκειται για µια ο-
µάδα που περιλαµβάνει γύρω στα 11.500 είδη φυτών, ορισµένα α-
πό τα οποία καλλιεργούνται και έχουν µεγάλη οικονοµική αξία, ό-
πως το σπανάκι και η κινόα. Στο DNA του, οι  επιστήµονες ανακά-
λυψαν 27.421 γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Περισσότερα 
δηλαδή από όσα διαθέτει το ανθρώπινο γονιδίωµα. Από την άλλη, 
διαθέτει τα λιγότερα γονίδια «µεταγραφής» από όλα τα ζώα και 
φυτά των οποίων το DNA έχει αποκρυπτογραφηθεί µέχρι τώρα.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ∆ΩΡΕΑΝ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA

Νέοι γεωργοί
γίνονται πετυχηµένοι βιοµήχανοι 

Τυροκοµεία, οινοποιεία, ελαιοτριβεία: 
Ανοιχτή προθεσµία για νέες επενδύσεις
Προστιθέµενη αξία επιδιώκει το ΕΣΠΑ
Έρχεται προκήρυξη για Νέους Αγρότες
Χαµηλό επιτόκιο για επενδυτικά δάνεια

ΧΟΡΗΓΟΣ
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Με φρέσκια µατιά και 
αδιαπραγµάτευτη 
συνέπεια, η Agrenda  
χτίζει µε τους αγρότες

Με ειδικό οκτασέλιδο για αγροτικά 
εµπορεύµατα και τις εξελίξεις στην 
αγορά αγροτικών εφοδίων,
η Agrenda ανοίγει ορίζοντες 

Με νέα θεώρηση για τις έξυπνες 
καλλιέργειες και ολοκληρωµένη 
προσέγγιση για τα φρούτα και 
λαχανικά η Agrenda... σπέρνει

Με νέο ειδικό ένθετο 
για την ελιά και το 
ελαιόλαδο η Agrenda 
τα βλέπει από κοντά

Με σταθερότητα και συνέπεια στα θέµατα των 
επενδύσεων και µε τακτικές εκδόσεις για τον 
κλάδο των τροφίµων, η Agrenda πάει µαζί µε 
το αύριο της γεωργίας

Με ξεχωριστή έκδοση 
για τις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις η 
Agrenda ξεχωρίζει
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Μια ισορροπημένη θρέψη εξασφαλίζει μια 
πλήρως αποτελεσματική φυτοπροστασία. 
Αυτό είναι το μότο πάνω στο οποίο στηρίζε-
ται ο όμιλος emphyton σε όλες τις δραστη-
ριότητές του, από την παραγωγή των μήλων 
KIKU®, του πολλαπλασιαστικού υλικού αλ-
λά και της διανομής εξειδικευμένων προϊό-
ντων θρέψης. 
Σε μια «έφοδο» ενός εχθρού ή έξαρσης κά-
ποιας ασθένειας ή έκθεσή τους σε συνθήκες 
στρες, τα φυτά αναπτύσσουν μηχανισμούς 
άμυνας ώστε να αμυνθούν και να ξεπερά-
σουν τον κίνδυνο. Η ενεργοποίηση των μη-
χανισμών αυτών λοιπόν εξαρτώνται από τη 
θρεπτική κατάσταση στην οποία βρίσκονται 
τη δεδομένη χρονική στιγμή. 
Από τη μία η άμυνα του φυτού, από την άλ-

λη η χημική καταπολέμηση του εχθρού ή του 
παθογόνου με τη χρήση χημικών ουσιών ε-
πιτυγχάνουμε τέλεια καταπολέμηση. Η μονό-
πλευρη αντιμετώπιση δεν φέρνει επιθυμητά 
αποτελέσματα. Η παρατεταμένη χρήση χημι-
κών επιβαρύνει το τελικό προϊόν, το περιβάλ-
λον και φυσικά το χρήστη. 
Ο όμιλος emphyton δίνει λύσεις προσφέρο-
ντας μια ολοκληρωμένη σειρά θρέψης που 
καλύπτει τις ανάγκες των φυτών στα διάφο-
ρα στάδια, ώστε να αντιστέκεται σε εξωτερι-
κές επιθέσεις αλλά και να παράγει ποιοτικά. 
Παράμετροι όπως, ομοιομορφία καρπών, 
χρωματισμός, γεύση, είναι αποτελέσματα μό-
νο μιας ισορροπημένης θρέψης. Κανένα φυ-
τοπροστατευτικό προϊόν δεν μπορεί να επι-
τύχει κάτι αντίστοιχο. 

Πολλαπλή αντιμετώπιση των «εχθρών» των φυτών 
μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις του ομίλου emphyton

Διαθέσιμο στις αγορές το μπρόκολο Monrello της Syngenta

Μεγάλο αγρονομικό και εμπορικό ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η νέα ποικιλία μπρόκολου, 
με την ονομασία Monrello, την οποία λάνσαρε 
η Syngenta σε ολόκληρη την Ευρώπη από τη 
Βρετανία έως τη νότια Ισπανία.
Ειδικότερα, το Monrello παρουσιάστηκε επί-
σημα στο συνέδριο της Ένωσης Παραγωγών 
Σταυρανθών (Brassica) στις 22 Ιανουαρίου 
2014, από τον ειδικό στις καλλιέργειες σταυ-
ρανθών, Phill Ayres. Ο ίδιος ανέφερε ότι το 
Monrello το προτιμούν ήδη οι λιανοπωλητές 
με δοκιμές στη Βόρεια Ευρώπη αποδεικνύουν 
βελτίωση πάνω από 15% στην ομοιομορφία 
του κεφαλιού, σε σύγκριση με άλλες ποικιλίες.
«Επιπλέον, μελέτες για τη διάρκεια ζωής στο 
ράφι έχουν δείξει ότι το Monrello ήταν 33% κα-
λύτερο από τις υπάρχουσες ποικιλίες. 
Τα χαρακτηριστικά αυτά προσφέρουν την ευ-
καιρία για τη βελτίωση της ικανοποίησης των 
καταναλωτών και τη μείωση των αποβλή-
των», τόνισε ο κ. Ayres.
Ο κ. Ayres επεσήμανε, ότι ικανότητες του 
Monrello όπως η καλύτερη διάρκεια ζωής στο 
ράφι και η ομοιομορφία του βάρους και του 
σχήματος της κεφαλής, μαζί με τα αγρονομι-
κά χαρακτηριστικά της αντοχής και της ισχυ-
ρής φυσικής αντίστασης στον περονόσπορο, 
θα το καταστήσει εξαιρετικά δημοφιλές στους 
καλλιεργητές.
Τέλος, ο κ. Ayres πιστεύει ότι «με βάση τις με-

γάλες δυνατότητες απόδοσης και ευκαιριών 
της αγοράς για το Monrello, θα μπορούσε να γί-
νει το νέο πρότυπο κύριας παραγωγής το φθι-
νόπωρο στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη 
την Ευρώπη». «Είναι ιδανικό τόσο για την αγο-
ρά νωπών και μεταποιημένων προϊόντων», κα-
τέληξε ο Phill Ayres.  

Νέα υβρίδια αγγουριού 
LC11912 και Proteas

LC 11912 
Σταθερότητα, ποιότητα, παρα-
γωγή, πέρα από κάθε προσδοκία
■ Νέο υβρίδιο μακριού αγγουριού 
από τη Syngenta με υψηλή παρα-
γωγή στο στέλεχος και στους πλευ-
ρικούς βλαστούς. Σταθερό μήκος 
καρπού 32-35 εκ. Καρπός ριγωτός 
με σκούρο πράσινο φλοιό. Μετρί-
ου μεγέθους λαιμός. Φυτό υγιές με 
σκούρο πράσινο φύλλωμα.
ΑΝΟΧΕΣ: Υψηλή ανοχή (HR): Cca 
(Κορυνοσπόριο) / Ccu (Κλαδοσπό-
ριο) και CVYV. Επιπλέον έχει ανο-
χή στο CMV και καλή συμπεριφο-
ρά στο CYSDV και Gc, Px.

Proteas
Για να έρχεται πάντα πρώτος
■ Μήκος καρπού 32-34 εκατ. Καρ-
πός ριγωτός, σκούρος πράσινος και 
γυαλιστερός φλοιός. Υψηλή παρα-
γωγή στο στέλεχος και στους πλευ-
ρικούς βλαστούς. Φυτό μέτρια εύ-
ρωστο με καλό αερισμό και ανοχή 
στο κρύο.
ΑΝΟΧΕΣ: Υψηλή ανοχή (HR): 
CVYV και Cca / Ccu.

Το Monrello έχει μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής στο ράφι, τονίζει ο Phill Ayres.
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VELETA F1: Πιπεριά Φλωρίνης, με αντοχή 
στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV). 
Περιγραφή: Πολύ καλή καρπόδεση και καλή 
αντοχή στη ζέστη και στο κρύο. Ποικιλία ανθε-
κτική στις ιώσεις TSWV και Tm0-2. Καρπός, 
μήκους 20 - 22 εκ., βαρύς, με παχιά τοιχώ-
ματα και υψηλά σάκχαρα. Κατάλληλη για την 
ντόπια αγορά αλλά και για εξαγωγή. Προτεί-
νεται για ανοιξιάτικη και φθινοπωρινή καλλι-
έργεια (αλλά και για χειμωνιάτικη καλλιέργεια 
στη Νότια Κρήτη).
ZANETTI F1: Πιπεριά Φλωρίνης, με αντοχή 
στην ίωση του κηλιδωτού μαρασμού (TSWV)
Περιγραφή: Καρποδένει πολύ καλά, οδηγώ-
ντας σε υψηλές αποδόσεις. Ποικιλία ανθεκτι-
κή στις ιώσεις TSWV και Tm0-2. Καρπός μή-
κους 18- 20 εκ., βαρύς και λείος, με λαμπερό 
κόκκινο χρώμα στην πλήρη ωρίμανση. Πιπε-
ριά κατάλληλη για την ντόπια αγορά αλλά και 
για εξαγωγή. Προτείνεται για ανοιξιάτικη και 
καλοκαιρινή καλλιέργεια (αλλά και για χειμω-
νιάτικη καλλιέργεια στη Νότια Κρήτη).

GIGANTE F1: Καρπούζι ελαφρά οβάλ για 
πολύ υψηλή παραγωγή από καρπούς κορυ-
φαίας ποιότητας.
Περιγραφή: Μεσοπρώιμο υβρίδιο. Καρπός 
βάρους 11- 14 κιλών. Σάρκα λαμπερά κόκκι-
νη, πολύ συνεκτική και χαρακτηριστικά τραγα-
νή. Ιδιαίτερα ανεκτικό στην έκθεση στον ήλιο 
και στην υπερωρίμανση. Κατάλληλο για με-
σοπρώιμη έως και όψιμη καλλιέργεια. Συστή-
νεται για καλλιέργεια αυτόριζων φυτών λόγω 
του ανθεκτικού- ισχυρού ριζικού συστήματος.
ELIOTT F1: Πεπόνι εξαιρετικά ποιοτικό και 
παραγωγικό.
Περιγραφή: Πρώιμο υβρίδιο, πολύ παραγω-
γικό, με μεγάλη διάρκεια παραγωγής. Εύρω-
στο φυτό, ανθεκτικό στη ζέστη, με πολύ υ-
ψηλή ανοχή σε Ωίδιο - Φουζάριο και στον ιό 
MNSV. Καρπός ελαφρά οβάλ, βάρους 1,8- 2,5 
κιλών, με πολύ καλή διατηρησιμότητα μετά τη 
συγκομιδή, πολύ καλό κίτρινο χρώμα και ε-
ξαιρετική γεύση.  Συνιστάται για μεσοπρώι-
μες, μεσαίες και όψιμες φυτεύσεις.

Fytro Seeds: Τέσσερις νέες ποικιλίες

Η σωστή θρέψη των φυλλώδη λαχανικών θα 
πρέπει να γίνεται με γνώμονα τις ανάγκες της 
κάθε καλλιέργειας και τη διαθεσιμότητα των 
θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, τα οποία 
μπορούν να προσδιοριστούν από τη χημική 
ανάλυση δειγμάτων του εδάφους. 
Ο μικρός βιολογικός κύκλος των φυλλώ-
δη λαχανικών, υποχρεώνει τον παραγωγό 
για χρήση εξειδικευμένων προϊόντων θρέ-
ψης με άμεσα αποδοτικά ποιοτικά και ποσο-
τικά οφέλη.
Η νέα σειρά TURBO - K κοκκώδη λιπασμά-
των της Haifa, έρχεται να δώσει τις δικές τις 
λύσεις με διάφορους τύπους με καινοτόμα 
φόρμουλα βάσης του Νιτρικού Καλίου.

Άμεσα οφέλη στην καλλιέργεια λόγω:
■ Υψηλής περιεκτικότητας και ποιότητας 
Καλίου από το Multi-K™ της Haifa.
■ Υψηλού ποσοστού καλίου για άμεση α-
πορρόφηση αζώτου (νιτρικών) λόγω συ-
νεργιστικής δράσης Κ+ και ΝΟ3-.
■ Άμεσης απόδοσης θρεπτικών στα φυτά 
από τη μέρα εφαρμογής (λόγω του ποσο-
στού νιτρικής μορφής του αζώτου).
■ Ιδανικής ισορροπίας αμμωνιακού και νι-
τρικού αζώτου για παρατεταμένη τροφοδο-
σία αζώτου στα φυτά.
■ Περιεκτικότητας 7 θρεπτικών συστατι-
κών (αζώτου, φωσφόρου, καλίου, μαγνη-
σίου, θείου, σιδήρου και ψευδαργύρου).

■ Ομοιογενούς σύνθεσης σε κάθε κόκκο, 
για ομοιόμορφη απόδοση θρεπτικών.
■ Ισορροπημένης παροχής K, Mg και S, βελ-
τιστοποιώντας την πρόσληψη από τα φυτά.
■ Της σειράς Haifa Turbo-Κ™ που επιτρέ-
πει τη χρήση του, σε ευαίσθητες στην αλα-
τότητα καλλιέργειες.
■ Της νέας σειράς Haifa Turbo-Κ™ ελεύθε-
ρης νατρίου και χλωρίου που βοηθά σε ευ-
κολότερη και ταχύτερη απορρόφηση θρε-
πτικών συστατικών και νερού.
■ Ομοιόμορφης κοκκομετρίας και διασπο-
ράς στο χωράφι.

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.haifa-group.com

Οι καινοτόμες λύσεις της HAIFA για τα φυλλώδη λαχανικά
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Η επιτραπέζια ντομάτα καλλιεργείται θερμο-
κηπιακά και υπαίθρια. Οι απαιτήσεις σε θρε-
πτικά στοιχεία και στις δύο περιπτώσεις εί-
ναι υψηλές λόγω μεγάλης διάρκειας βιολο-
γικού κύκλου και υψηλής παραγωγής καρ-
πών και βλάστησης.  Αυξημένες αποδόσεις 
επιτυγχάνονται με σχετικά μεσαίες δόσεις α-
ζώτου. Υψηλή χορήγηση αζώτου 
οδηγεί στην αύξηση του αριθμού 
των συγκομιζόμενων καρπών και 
όχι στην αύξηση του βάρους τους.
Ο φώσφορος είναι απαραίτητος 
για την καλή ανάπτυξη του ριζι-
κού συστήματος αλλά και των αν-
θοταξιών. Η ντομάτα είναι καλιόφιλη καλ-
λιέργεια και εμφανίζει υψηλές απαιτήσεις 
στην καρπόδεση και κατά την αύξηση με-
γέθους των καρπών. Η αυξημένη χορήγη-
ση καλίου μειώνει το ποσοστό των κούφιων 
καρπών και των καρπών με ανομοιόμορφο 
χρωματισμό και σχήμα. 

Οι απαιτήσεις της ντομάτας σε θρεπτικά συ-
στατικά χωρίζονται σε τρεις περιόδους: 
■ Α’ περίοδος: Από τη φύτευση μέχρι την 
αρχή της καρπόδεσης παρατηρείται μικρή 
απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.
■ Β’ περίοδος: Από την καρπόδεση της 
1ης ταξιανθίας μέχρι το σχηματισμό της 

τελευταίας, η καλλιέργεια έχει 
πολύ μεγάλες ανάγκες για α-
πορρόφηση καλίου, αζώτου 
και φωσφόρου. 
■ Γ’ περίοδος: Από το σχημα-
τισμό της τελευταίας ταξιανθίας 
μέχρι τη συγκομιδή του 80% της 

παραγωγής η ντομάτα έχει ανάγκη για μεγά-
λη απορρόφηση καλίου και ασβεστίου και μι-
κρή απορρόφηση φωσφόρου.
Η εταιρεία ΓΑΒΡΙΗΛ προτείνει 100% υδατο-
διάλυτα ΝΡΚ λιπάσματα για ολοκληρωμένη 
θρέψη, και την πλήρη σειρά πρώτων υλών α-
ρίστης ποιότητας FERTIPLANT.  

Ολοκληρωμένες λύσεις υδρολίπανσης για την ντομάτα

ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ATLAS, 
VERASOL,CRONOS 
ή ACTIVE PLUS
με αμινοξέα.

 ΔΟΣΗ ΑΝΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΚΙΛΑ /
ΣΤΡΕΜΜΑ

Α 7-15 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση έως   
30-45 ημέρες μετά  
τη μεταφύτευση

12-48-10+TE ή
10-52-10+ΤΕ 

2-3
2-3

Β Από την 30-40ή ημέρα 
μετά τη μεταφύτευση 
έως την 75η ημέρα

20-20-20+ΤΕ ή 4-5       1 εφ.  
κάθε 2ο  
πότισμα

Γ Από την 75η ημέρα  
έως το τέλος  
της καλλιέργειας

12-9-34+2MgO+TE 
εναλλάξ ανά 15 η-
μέρες με 
20-20-20+ΤΕ

3-4

5-6

Συμπληρωματικά μπορεί να χρησιμοποιείται FERTIPLANT  
Νιτρικό Kάλιo, Νιτρικό Ασβέστιο ή Νιτρικό Μαγνήσιο. 
Τροφοπενίες σε ιχνοστοιχεία θεραπεύονται ή 
αποτρέπονται με εφαρμογή των χηλικών ιχνοστοιχείων 
Active IDHA καθώς και του ACTIVE BOR. Πάντα να ζητάτε 
την γνώμη τοπικού γεωπόνου.

Τη διεύρυνση της γκάμας ε-
φαρμογών του AgCelence στη 
δενδροκομία, παρουσίασε η 
BASF Ελλάς, στα πλαίσια του 
3ου Συνεδρίου του AgCelence, 
που πραγματοποιήθηκε το α-
πόγευμα της Πέμπτης 13ης 
Φεβρουαρίου σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο στην Πλάκα Λιτοχώ-
ρου. Πρόκειται για την ομάδα 
προϊόντων που έχει δημιουρ-
γήσει διεθνώς η μητρική πο-
λυεθνική για να προσφέρει ά-
ριστο έλεγχο των ασθενειών 
και των εχθρών των καλλιερ-
γειών, αυξάνοντας ταυτόχρονα 
την απόδοση και την ποιότητα 
της παραγωγής. 
Στο συνέδριο AgCelence 

συμμετείχαν διακεκριμένοι ε-
ρευνητές που προέρχονται από 
ινστιτούτα του εξωτερικού και 
της Ελλάδος και έδωσαν ιδιαί-
τερη έμφαση στη βελτίωση της 
ποιότητας και τη διατήρηση των 
φρούτων στην Ελλάδα. Σημείο 
αναφοράς αποτέλεσε η δρά-
ση του F500 (Pyraclostrobin) σε 
διάφορα φρούτα.
Τις παρουσιάσεις και τις ομιλίες 
τις προλόγησε και τις συντόνισε 
ο Στέλιος Ζούπος, ∆ιευθυντής 
Μάρκετινγκ  της BASF Hellas. 
Ο Dr. Harald Kohle, από το τμήμα 
Έρευνας της BASF Γερμανίας, 
παρουσίασε το επιστημονικό υ-
πόβαθρο της δράσης του F500 
στη φυσιολογία των φυτών. Η 
διεθνής εμπειρία από τη χρήση 
του AgCelence αναπτύχθηκε α-
πό τον Dr. Alexander Ungru, ε-
πίσης από το τμήμα έρευνας της 
BASF Γερμανίας.

To AgCelence της BASF και στις δενδρώδεις καλλιέργειες

Στο 3ο Συνέδριο AgCelence 
χαιρετισμό απηύθυνε ο διευ-
θύνων σύμβουλος της BASF 
Ελλάς, Βασίλης Γούναρης.
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■  Η παραγωγή της γίνεται στις χώρες με το ιδανικότερο κλίμα (Κεντρική & Λατι-
νική Αμερική: Εκουαδόρ, Κόστα-Ρίκα, Παναμά, Γουατεμάλα, Κολομβία κ.α.).

■  Μεγαλώνουνε κάτω από τις πιο αυστηρές διαδικασίες (μόνο 1 στις 2 
μπανάνες γίνονται Chiquita). Επιλέγονται οι καλύτερες σε γεύση, εμφά-
νιση, φρεσκάδα, θρεπτικότητα, αξία αλλά και σε μέγεθος.

■  Γίνονται συνεχείς έλεγχοι σε όλη τη διαδικασία από την καλλιέργεια 
στη φυτεία μέχρι να φτάσει στους πάγκους και στους καταναλωτές 
για τη διασφάλιση του σωστού βάρους, μεγέθους, χρώματος & θερ-
μοκρασίας εξασφαλίζοντας έτσι την υψηλή ποιότητα της Chiquita.  

■  Η ποικιλία της μπανάνας Chiquita είναι η Cavendish μπανάνα 
που αποτελεί την πιο εκλεπτυσμένη & ποιοτική ποικιλία μπανά-
νας στον κόσμο.

■  Φτάνουν στον καταναλωτή πάντοτε φρέσκιες. 

Advertorial

Η Chiquita Hellas Α.Ε συστάθηκε τον Ι-
ούνιο του 2006 στην Αθήνα ως θυγατρι-
κή της Chiquita Brands Ιnternational και 
έχει κατακτήσει ηγετική θέση στην ελλη-
νική αγορά εμπορίου μπανάνας.  
Η Chiquita Hellas έχει καταφέρει να τε-
τραπλασιάσει τον κύκλο εργασιών μέ-
σα σε μια τετραετία, αναλαμβάνοντας την 
ευθύνη ανάπτυξης ολόκληρης της περι-
οχής των Βαλκανίων, Ν.Α Μεσογείου, Β. 
Αφρικής, Μαύρης Θάλασσας, Ρωσίας και 
τελευταία προσθήκη για το 2014 την αγο-
ρά της Κίνας με σημαντικές και συνεπείς 
επενδύσεις στον τομέα εμπορίας, προ-
βολής και προώθησης των προϊόντων 
Chiquita. Αναλυτικά, οι χώρες ευθύνης 
είναι: Ελλάδα, Κύπρος, Αλβανία, Σκόπια, 
Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Βοσνία 
– Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Κροατία, 
Τουρκία, Μολδαβία, Ουκρανία, Γεωργία, 
Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Αρμε-
νία, Τυνησία, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Αλ-
γερία, Μαρόκο και Κίνα.
Οι μπανάνες Chiquita έχουν παρουσία στην 
ελληνική αγορά από τη δεκαετία του ’70, 
και μέχρι σήμερα αποτελούν τις πιο ποιοτι-
κές μπανάνες της αγοράς και την Νο1 προ-
τίμηση των Ελλήνων καταναλωτών. 
Η Chiquita παγκοσμίως εκτός από τις 

γνωστές σε όλους μας μπανάνες αλλά 
και τους ανανάδες παράγει και εμπορεύ-
εται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων όπως 
φρέσκα φρούτα & συσκευασμένα, λαχα-
νικά, φρέσκους χυμούς smoothies, συ-
σκευασμένες σαλάτες κ.α.

«Η γεύση & η ποιότητα δεν είναι 
η μοναδική μας προτεραιότητα». 
Σύμφωνα με τον Νίκο Στεφανίδη, ∆ιευ-
θυντή Μάρκετινγκ της Chiquita Ελλάς, 
«ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο είναι 
ο απαράβατος κανόνας για την Chiquita, 
όπου κι αν δραστηριοποιείται. Για εμάς 

η επιχειρηματική μας δράση είναι αλλη-
λένδετη με τη βελτίωση των διατροφι-
κών συνηθειών των καταναλωτών, με 
την κατεύθυνση προς έναν ενεργό τρόπο 
ζωής, με την προστασία του περιβάλλο-
ντος, την ενίσχυση των τοπικών κοινω-
νιών, και το σεβασμό των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων μας. Όλα αυτά αποτε-
λούν μέρος της καθημερινής μας στάσης 
και λειτουργίας.» 

Chiquita Hellas Α.Ε.
∆υναμική ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο

Γιατί η Chiquita είναι η πιο ποιοτική και η πιο νόστιμη μπανάνα

www.chiquita.grwww.chiquita.gr
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Κολοσσιαίο ντηλ  
με Chiquita-Fyffes 

Τ ο ύψους 526 εκατ. δολαρίων ντηλ θα έ-
χει ως αποτέλεσμα έναν κολοσσό με ε-
τήσια έσοδα της τάξης των 4,6 δισ. δο-

λαρίων, όπως ανακοίνωσαν τη ∆ευτέρα 10 
Μαρτίου οι δυο εταιρείες. Η ευρωαμερικάνικη 
ChiquitaFyffes, θα είναι με το ποσό των 1,1 δισ. 
δολαρίων, ηγέτιδα δύναμη στην παραγωγή και 

διανομή μπανάνας στον κόσμο. Οι άλλοι δύο 
μεγάλοι του κλάδου είναι η αμερικάνικη Dole 
και η Del Monte που εδρεύει στα Νησιά Καϊμάν.
Οι μέτοχοι της Chiquita θα κατέχουν περίπου 
το 50,7% της νέας εταιρείας, και οι μέτοχοι 
της Fyffes το υπόλοιπο (49,3%).
Ο νέος όμιλος, εκτός από το να είναι ο μεγα-

λύτερος όμιλος εμπορίου μπανάνας, θα πα-
ράγει επίσης συσκευασμένες σαλάτες, πεπό-
νια και ανανάδες.
Με το όνομα ChiquitaFyffes Plc, η νέα εταιρεία 
θα έχει ως στόχο, τουλάχιστον 40 εκατ. δολά-
ρια σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους από τα τέ-
λη του 2016, μέσω πιο αποδοτικών αγορών.
Σημειώνεται ότι η Chiquita, η οποία έχει ως 
βάση το Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνας στις 
ΗΠΑ, δραστηριοποιείται σε 70 χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, και κατέ-
χει τα εμπορικά σήματα Chiquita και Fresh 
Express. Η Fyffes δραστηριοποιείται στην 
Ευρώπη, την Κεντρική και τη Νότια Αμερι-
κή και την Ασία.
Με τη συμφωνία αυτή ιδιαιτέρως ωφελημένη 
θα είναι η Chiquita, καθώς πετυχαίνει να μει-
ώσει σημαντικά τα χρέη της, που είναι σήμερα 
4,7 φορές μεγαλύτερα από τα προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων κέρδη της.  Τα χρέη της 
Chiquita υπολογίζονται σε 2,7 φορές υψηλότε-
ρα από τα κέρδη που θα αποκομίζει. 
Οι εταιρείες σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν 
τη συναλλαγή πριν από το τέλος του έτους. 
Η νέα ενωμένη επιχείρηση θα έχει ως στό-
χο «την αύξηση των επιχειρήσεων φρέσκων 
τροφίμων και των τάσεων για υγεία και ευε-
ξία», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση των 
δύο εταιρειών.

Ανακατατάξεις με τη συμφωνία-μαμούθ 

 «Αυτή είναι μια συμφωνία-ορόσημο για την 
Chiquita και την Fyffes που συγκεντρώνει τα 
καλύτερα των δύο εταιρειών που πρόκειται 
να δημιουργήσουν σημαντική αξία για τους 
μετόχους μας και θα προσφέρουν άμεσα ο-
φέλη για τους πελάτες και τους καταναλω-
τές σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο επικεφα-

Υπολογίζεται ότι, τουλάχιστον, 100 εκατομμύρια τόνοι μπανάνας καταναλώνονται 
κάθε χρόνο. Είναι το τέταρτο πιο εμπορεύσιμο αγροτικό προϊόν στον κόσμο, 
μετά τα δημητριακά, τη ζάχαρη, τον καφέ και το κακάο.

Ο νέος όμιλος μπαίνει και στην παραγωγή συσκευασμένων σαλατών, φρούτων

Στη δημιουργία του μεγαλύτερου παίκτη παγκοσμίως στην αγορά της 
μπανάνας οδηγεί η συγχώνευση της Chiquita Brands International με 
την ιρλανδική ανταγωνίστριά της, Fyffes Plc. Η νέα εταιρία θα εδρεύει 
στο Δουβλίνο, αλλά θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Wall Street. 

Fresher   3 / 2014

Επιχειρηματικά
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«Καυτό» οικονομικό  
και πολιτικό θέμα

Σχεδόν 20 χρόνια κράτησε ο ευρωαμε-
ρικανικός Πόλεμος της Μπανάνας που 
ξέσπασε το 1993 με την επιβολή εξο-
ντωτικών δασμών στις εισαγωγές μπα-
νάνας στην Ευρώπη. 
Στόχος ήταν να προστατευθούν τα ευ-
ρωπαϊκά συμφέροντα σε πρώην αποι-
κίες της Ευρώπης στη Βόρεια Αφρική, 
την Καραϊβική και τον Ειρηνικό. 
Η ειρήνευση υπεγράφη το Νοέμβριο 
του 2012 υπό την αιγίδα του Παγκόσμι-
ου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 10 λα-
τινοαμερικανικών κρατών. Οι λατινοα-
μερικανοί παραγωγοί είχαν τη στήρι-
ξη των ΗΠΑ για ανάλογο λόγο, επει-
δή ως τη δεκαετία του 1970 οι αμερι-
κανικές επιχειρήσεις ήλεγχαν τις πλου-
τοπαραγωγικές πηγές των περισσότε-
ρων κρατών της Λατινικής Αμερικής 
και (μέσω της CIA) τις τοπικές κυβερ-
νήσεις. Οι χώρες αυτές ήταν την εποχή 
εκείνη γνωστές ως «Μπανανίες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολλές α-
ναπτυσσόμενες χώρες, η καλλιέργεια 
μπανάνας είναι το μοναδικό εισόδημα 
χιλιάδων οικογενειών.
Η παγκόσμια αγορά της μπανάνας ξε-
περνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ και, 
μέχρι σήμερα, κυριαρχούνταν από τέσ-
σερις πολυεθνικές εταιρίες.
Εφόσον εγκριθεί η συγχώνευση της α-
μερικανικής Chiquita με την ιρλανδική 
Fyffes, οι παίκτες θα μείνουν τρεις.

Η Chiquita - Fyffes θα πουλάει180 εκατ. 
κιβώτια μπανάνες, ετησίως. Δεύτερη θα 
είναι η γαλλική Del Monte και τρίτη η 
Dole Food Company, με έδρα τη Χαβάη. 

λής της Chiquita, Εντ Λόνεργκαν.
Για τον Ντέιβιντ ΜανΚαν, εκτελεστικός πρόε-
δρος της Fyffes, το ντηλ φέρνει «νέα δεδομέ-
να» και «ο συγχωνευμένος όμιλος , θα επιτύ-
χει και θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για 
τους μετόχους μας».
Οι εταιρείες σχεδιάζουν να ολοκληρώσουν τη 
συναλλαγή πριν από το τέλος του 2014
Οι μέτοχοι της Fyffes θα λάβουν 0,1567 με-
τοχές της ChiquitaFyffes για κάθε μία μετοχή 
που κατέχουν, ενώ οι κάτοχοι της Chiquita θα 

λάβουν μία μετοχή της νέας εταιρείας για κά-
θε μία που κατέχουν.
Ο Λόνεργκαν θα αναλάβει καθήκοντα προ-
έδρου και ο Ντέιβιντ ΜανΚαν, εκτελεστι-
κός πρόεδρος Fyffes του, θα γίνει διευθύνο-
ντας σύμβουλος της συνδυασμένης εταιρεί-
ας, η οποία θα πρέπει έχει βάση στην Ιρλαν-
δία και θα είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
της Νέας Υόρκης.

Για μια συμφωνία ορόσημο που θα προ-
σφέρει άμεσα οφέλη παγκοσμίως σε πε-
λάτες και καταναλωτές έκανε λόγο ο επι-
κεφαλής της Chiquita, Εντ Λόνεργκαν.

Ο νέος πολυεθνικός γίγαντας  
της μπανάνας σε αριθμούς

 4,6 δισ. 
ο τζίρος ετησίως
 
 1 δισ. 
η χρηματιστηριακή αξία
 
 40 εκατ.  
ετησίως συνέργειες
 
160 εκατ. 
κιβώτια ετήσιες πωλήσεις
 
32.000 
εργαζόμενοι

Θα ελέγχει

14%
της παγκόσμιας
αγοράς
μπανάνας

Επιχειρηματικά

Συναγερμός για το μύκητα που απειλεί την παγκόσμια παραγωγή μπανάνας

Σε κίνδυνο βρίσκεται το 80% της παγκόσμιας παραγωγής μπανάνας, σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, λόγω επικίνδυνου μύκητα που έκανε πρόσφατα την εμφάνισή του και επιτίθεται στις 
ρίζες του δέντρου. Πρόκειται για το παράσιτο Tropical Race (TR4), το οποίο ασπομυζά θρεπτι-
κά συστατικά από τα φυτά, καθιστώντας τα αδύναμα και προκαλώντας την εμφάνιση σκούρων 
κηλίδων στον καρπό. «Οκτώ στις δέκα φυτείες βρίσκονται σε κίνδυνο, πρόκειται για πολύ σο-
βαρή απειλή που απαιτεί την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας», λέει στην ιταλική εφη-
μερίδα «Ρεπούμπλικα» ο Γκερτ Κέμα, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Βαγκενίνγκεν στην Ολ-
λανδία ο οποίος ειδικεύεται στη μελέτη του μύκητα. Για την ακρίβεια, ευθύνεται ένα καινούρ-
γιο στέλεχος του μύκητα Fusarium oxysporum (Foc), ο οποίος πριν από περίπου έναν αιώ-
να είχε καταστρέψει τις φυτείες σε όλη την αμερικανική ήπειρο και έμεινε γνωστό στην ιστορία 
ως η «ασθένεια του Παναμά». Το πρόβλημα με το νέο αυτό στέλεχος είναι πως αποδεικνύεται 
εξαιρετικά ανθεκτικό και επεκτατικό. Τον περασμένο Νοέμβριο έπληξε την Αφρική, ξεκινώ-
ντας από τη Μοζαμβίκη και απειλώντας τις γειτονικές χώρες. Οι ζημιές από τότε που έκανε για 
πρώτη φορά την εμφάνισή του ο μύκητας αυτός, υπολογίζονται σε 400 εκατομμύρια δολάρια.

Γιάννης Τσατσάκης
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Ο Yogesh Bellani, εκτελεστικός διευ-
θυντής, FieldFresh Foods Pvt Ltd 
(κοινοπραξία της Del Monte με την 

Bharti Ventures), αναφέρεται στα σχέδια ε-
πέκτασης της Del Monte και στο κέντρο έρευ-
νας και ανάπτυξης που στηρίζει την καινοτο-
μία των προϊόντων τους, σε μια συνέντευ-
ξη του στην ενημερωτική ιστοσελίδα Food & 
Beverage News. 

Τι είδους συσκευασίες χρησιμοποιείτε 
για τα συσκευασμένα φρούτα, τα φρου-
τοποτά, τις κέτσαπ και τις σάλτσες που 
παράγονται από την εταιρεία σας;
Η συσκευασία σήμερα χρειάζεται επιπλέον 
προσπάθεια για να είναι σε θέση να κερδίσει 
την προσοχή του καταναλωτή. Πρέπει να εί-
ναι ελκυστική, τόσο από την άποψη του σχεδι-
ασμού και της επιλογής αποθήκευσης  (Stock 
Keeping Unit) όσο και ως ένα αποτελεσματικό 
εργαλείο που θα επηρεάσει τις αποφάσεις α-
γοράς των καταναλωτών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη και το στυλ 
της Del Monte έχουμε φρουτοποτά συσκευ-
ασμένα σε έξυπνα λεπτά δοχεία σε μεγέθη 
των 240 ml και 180 ml. 
Οι μίνι συσκευασίες μας πηγαίνουν εξαιρετικά 
καλά σε διάφορα σημεία πώλησης είτε πρό-
κειται για καφετέριες, είτε αεροπορικές εται-
ρείες, ή για εστιατόρια.
Στην κατηγορία κέτσαπ και σάλτσες, στο-
χεύουμε στην ευκολία των καταναλωτών 
γι΄αυτό έχουμε εισαγάγει διάφορες καινο-
τόμες και ελκυστικές συσκευασίες, όπως οι 
φιλικές για τα παιδιά, εύκολες στη χρήση φι-
άλες squeezy, φακελάκι (χρησιμεύει για μία 
μόνο χρήση) κλπ.
Στην κατηγορία συσκευασμένων φρούτων, τα 
προϊόντα μας διατίθενται σε δοχεία με εύκο-
λο άνοιγμα στην άκρη και κουτιά συσκευασί-
ας που είναι πρωταθλητές στην ανακύκλωση. 

Νέες αφίξεις από την Del Monte 
στα συσκευασμένα φρούτα

Yogesh Bellani: Εκτελεστικός διευθυντής της Del Monte στην Ινδία

Στις αναδυόμενες αγορές της Ασίας εστιάζει η Del Monte, ηγετική 
εταιρεία στην μεταποίηση προϊόντων διατροφής και φρουτοποτών 
που ετοιμάζεται να λανσάρει νέα προϊόντα.
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Σχεδιάζετε να πραγματοποιήσετε 
μια νέα επέκταση;
Πάντα εστιάζομαστε προς την κατεύθυν-
ση της διεύρυνσης του ορίζοντα μας. Η δύ-
ναμή μας στο χώρο των επιχειρήσεων έ-
γκειται στο γεγονός ότι συνεργαζόμαστε με 
μεγάλες εταιρίες όπως η αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ Subway και οι αλυσίδες ταχυφαγεί-
ων McDonald's και Yum. 
Ο στόχος μας εξακολουθεί να είναι τα αρτο-
ποιεία, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Το κέ-
τσαπ μας σε φακελάκι είναι η μεγαλύτερη ε-
μπορική μας επιτυχία, σήμερα πωλούνται 
περίπου 40 εκατ. φακελάκια κέτσαπ το μή-
να, μέσα από διάφορα σημεία πώλησης και 
ο στόχος εδώ είναι να φτάσουμε σε ολοένα 
και περισσότερα εκατομμύρια καταναλωτών 
με την οικοδόμηση περισσότερων σημείων 
πώλησης. Αυτή τη στιγμή είμαστε παρόντες 
σε όλα τα κορυφαία καταστήματα σε 50 πό-
λεις της Ινδίας και η εστίασή μας σε μεσοπρό-
θεσμη βάση θα είναι να ενισχύσουμε την πα-
ρουσία μας εδώ και να την επεκτείνουμε και 
σ' άλλες χώρες της Ασίας.
Οι απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές 

μας έχουν αυξηθεί σε περίπου το ήμισυ των 
εσόδων μας και στο μέλλον επιθυμούμε να 
καλύψουμε το 25% των γενικών εμπορικών 
καταστημάτων στις 50 πόλεις στην Ινδία μέσα 
από τα επόμενα χρόνια.

Τι ακριβώς γίνεται στο κέντρο έρευνας 
και ανάπτυξης και στο εργοστάσιο παρα-
γωγής στην πόλη Hosur, της Ινδίας;
Οι εγκαταστάσεις έρευνας - ανάπτυξης και 
παραγωγής στη Hosur, εκτείνονται σε 85,6 
στρέμματα. Με μια αρχική επένδυση ύψους 
πάνω από 1,47 εκατ. ευρώ, το εργοστάσιο 
έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέα σημεία 
αναφοράς στην ινδική βιομηχανία μεταποι-
ημένων τροφίμων και ποτών. Αυτή η εγκα-
τάσταση θα παράγει φρουτοποτά, καθώς 
και κέτσαπ και σάλτσες.
Τα προϊόντα παραμένουν ανέγγιχτα από αν-
θρώπινα χέρια κατά τη διάρκεια ολόκληρης 
της παραγωγικής διαδικασίας. Η εγκατάστα-
ση περιλαμβάνει ένα διαδικτυακό εργαστήριο 
και αυτοματοποιημένα συστήματα παρακο-
λούθησης, τα οποία επιτρέπουν σταθερή α-
πόδοση και εξαιρετική γεύση. Ο εξοπλισμός 

του εργοστασίου είναι πλήρως ολοκληρωμέ-
νος και αυτοματοποιημένος σε μεγάλο βαθμό 
με αποτέλεσμα τη σταθερή παραγωγή προϊό-
ντων υψηλής ποιότητας.
Το εργοστάσιο επεξεργάζεται φρουτοποτά σε 
ρυθμό 300 δοχεία και 200μπουκάλια ανά λε-
πτό και πάνω από 4 τόνους ανά ώρα γαστρο-
νομικών προϊόντων. 
Το κέντρο έρευνας - ανάπτυξης στο εργοστά-
σιο στηρίζει και ενθαρρύνει την προσαρμογή 
και την καινοτομία. Η ταχύτητα στην καινοτο-
μία επιτυγχάνεται με τη δημιουργία μικρών 
δειγμάτων στο εταιρικό εργαστήριο μας. 

Ποιες είναι οι ευκαιρίες στον κλάδο των 
τροφίμων και ποιες είναι οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος και πώς θα 
μπορούσαμε να τις ξεπεράσουμε;
Η αύξηση των διαθέσιμων εισοδημάτων, η 
αύξηση του πληθυσμού, η διεύρυνση της 
επαφής με νέους πολιτισμούς και κουζίνες, 
είναι μερικοί από τους παράγοντες που ο-
δήγησαν στην άνοδο του τομέα των μετα-
ποιημένων τροφίμων.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που 
πρέπει να αντιμετωπιστούν. Όπως είναι η έλ-
λειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, η 
ασφάλεια των τροφίμων και των προτύπων 
ποιότητας, η ανάγκη εισαγωγής βέλτιστων 
πρακτικών κατά την αποθήκευση και διατή-
ρηση των τροφίμων, το ανοργάνωτο λιανικό 
εμπορίο τροφίμων κ.α.

Ελκυστικές συσκευασίες 
που ποντάρουν στην 
ευκολία των πελατών.

Στυλ και καινοτομία 
κλέβουν την παράσταση.

Βιογραφικό

Ο Yogesh Bellani γεννήθηκε στην 
Ινδία και έχει σπουδάσει διοίκη-
ση επιχειρήσεων. Είναι διευθύ-
νων σύμβουλος της εταιρείας 
FieldFresh Foods, μιας κοινοπρα-
ξίας μεταξύ της Bharti Ventures 
και της Del Monte Pacific που 
πραγματοποιήθηκε το 2007 σε πο-
σοστά 50%-50%. 
Είναι υπεύθυνος για την Del 
Monte στην Ινδία από τον Οκτώ-
βριο του 2007 και στόχος του με-
ταξύ άλλων είναι η επέκταση σε 
Μπαγκλαντές και Σρι Λάνκα κα-
θώς και η προώθηση πιο υγιεινών 
σνακ (φρούτα) στην Ινδία. 

YogesH Bellani
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Φροντίδες

Η κερασιά προϋποθέτει συνέπεια

Η κερασιά καλλιεργείται σε όλο τον 
κόσμο, αλλά η συντριπτική πλει-
οψηφία των καλλιεργούμενων ε-

κτάσεών της βρίσκεται στο βόρειο ημισφαί-
ριο. Η καλλιεργούμενη έκταση κερασιάς 
παγκοσμίως την τελευταία δεκαετία, κυμαί-
νεται από 3.450.000 έως 3.900.000 στρέμ-
ματα περίπου, με τάσεις ελαφράς ανόδου, 
ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυμαίνεται α-
πό 1.600.000 έως 1.200.000 στρέμματα πε-
ρίπου, με τάσεις καθόδου.
Η χώρα μας κατέχει τη 12η θέση παγκοσμί-
ως στην παραγωγή κερασιού. Πρώτη κα-
τατάσσεται η γειτονική μας Τουρκία, ενώ α-
κολουθούν οι ΗΠΑ, το Ιράν, η Ιταλία κ.α. Η 
καλλιεργούμενη έκταση στη χώρα μας πλη-
σιάζει τις 100.000 στρέμματα και από αυτές 
τις εκτάσεις το 75% περίπου βρίσκεται στη 
Μακεδονία (Ν. Πέλλας και Ν. Ημαθίας).
Δεδομένου του ότι η Ευρώπη κατανα-

λώνει μεγάλες ποσότητες νωπού κερα-
σιού και ότι η χώρα μας εξάγει μόνο το 
10-17% της παραγωγής της, με κατάλλη-
λη διάρθρωση του συστήματος εμπορίας 
και διάθεσης, υπάρχει προοπτική εξαγω-
γών στην Ευρώπη. Επιπλέον, η Ελλάδα έ-
χει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση 
με άλλες χώρες που παράγουν κεράσια, 
της πρωιμότερης ωρίμασης των ποικιλι-
ών της, κατά 10-15 ημέρες.

Οι αρδεύσεις της κερασιάς θα πρέπει  
να ξεκινούν πολύ νωρίς την άνοιξη.

Για τα δένδρα κερασιάς σε παραγωγική ηλικία η θρέψη-λίπανση ξεκινάει μετά τη 
συγκομιδή, τότε γίνεται η προετοιμασία ώστε οι οφθαλμοί να βρίσκονται σε άριστη 
θρεπτική κατάσταση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της επόμενης χρονιάς.

Η σωστή εφαρμογή των απαραίτητων καλλιεργητικών τεχνικών ανταμείβει με παραγωγή και ποιότητα

Καίρια επίδραση στην παραγωγή και στην ποιότητα των καρπών 
της κερασιάς έχουν οι καλλιεργητικές φροντίδες και τεχνικές  
που αφορούν το κλάδεμα, τη λίπανση, την άρδευση και τη  
φυτοπροστασία. Η μέση στρεμματική απόδοση κυμαίνεται από 
400 έως 650 κιλά και εξαρτάται από την ποικιλία, τις εδαφοκλι-
ματικές συνθήκες και το βαθμό περιποίησης των δένδρων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ – ΘΡΕΨΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ  
(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ)
ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ/ 
ΕΠΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΥΣΙΑ/ΛΙΠΑΣΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά τη συγκομιδή
(με το πρώτο πότισμα)

Αζωτούχο λίπασμα
(π.χ. Νιτρική αμμωνία 33,5-0-0).
Ασβεστούχος νιτρική αμμωνία (για 
όξινα εδάφη)

Εφαρμόζονται 10 - 12 κιλά/στρέμμα
Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας των ανθοφό-
ρων οφθαλμών για το επόμενο έτος, αντιμετώπιση 
αναγκών σε άζωτο

Σεπτέμβριος Διαφυλλικοί ψεκασμοί με ουρία 
(χωρίς διουρία), ιχνοστοιχεία

Αποτέλεσμα: Βελτίωση της ποιότητας των ανθο-
φόρων οφθαλμών και των καρπών για το επόμε-
νο έτος

Τέλος Φεβρουαρίου
με αρχές Μαρτίου

Σύνθετο λίπασμα (π.χ. 12-12-18 +  
ιχνοστοιχεία ή 11-15-15 ή 1-15-15 
ή 12-10-20 + ιχνοστοιχεία)

Εφαρμόζονται 50 - 75 κιλά/στρέμμα

Λευκή κορυφή  
- έναρξη άνθησης 

(α) Ψεκασμοί με βόριο χηλικής 
μορφής
(β) Εφαρμογή νιτρικού ασβεστίου 
στο έδαφος

Αποτέλεσμα: Αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών 
σε άζωτο, υποβοήθηση της καρπόδεσης, παραγω-
γή καλύτερης ποιότητας των καρπών
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Κλάδεμα 

Με το κλάδεμα καρποφορίας επιδιώκουμε 
τη διατήρηση του σχήματος των δένδρων, 
την έκπτυξη κάθε χρόνο ζωηρής ετήσιας 
βλάστησης και ικανοποιητικού αριθμού καρ-
ποφόρων οργάνων, τη διατήρηση της ζώ-
νης καρποφορίας στους κεντρικούς άξονες, 
τον καλό φωτισμό και αερισμό της κόμης και 
την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων καρπού, 
καλής ποιότητας.
Οι βασικές γενικές ενέργειες, συνοπτικά είναι:
α) Αφαίρεση των κλάδων που καταστρέ-
φουν το σχήμα. β) Μείωση του μήκους των 
κλάδων που κάμπτονται. γ) Αφαίρεση ξε-
ρών, άρρωστων και διασταυρούμενων στο 
εσωτερικό της κόμης κλάδων. δ) Αφαίρε-
ση λαίμαργων κλάδων, ιδιαίτερα στο μονό-
κλωνο σύστημα διαμόρφωσης. ε) Αραίω-
ση πυκνών καρποφόρων οργάνων, φαινό-

μενο που εμφανίζεται ιδιαίτερα σε αυτογό-
νιμες ποικιλίες, για την απόκτηση καρπού 
μεγάλου μεγέθους.

Άρδευση

Οι αρδεύσεις στην κερασιά, θα πρέπει να αρχί-
ζουν από πολύ νωρίς την άνοιξη, γιατί την πε-
ρίοδο αυτή τα δέντρα έχουν τις μεγαλύτερες α-
νάγκες σε νερό, λόγω του ότι πρέπει ταχύτα-
τα να αναπτύξουν και να ωριμάσουν τους καρ-
πούς (καρπική περίοδος 40 έως 60 ημέρες, α-
νάλογα με την ποικιλία). 
Η ποσότητα του νερού άρδευσης εξαρτάται α-
πό τη σύσταση του εδάφους, τις θερμοκρασίες 
και τα χρησιμοποιούμενα υποκείμενα. Σε γενι-
κές γραμμές εφαρμόζονται, πιο αραιά την άνοι-
ξη και το φθινόπωρο και πιο συχνά το καλοκαί-
ρι,  (κυρίως Ιούλιο και Αύγουστο).
Συνιστάται πότισμα των δένδρων, με στάγδην 

άρδευση, κατά την περίοδο ωρίμασης του καρ-
πού, μέχρι πέντε ημέρες πριν τη συγκομιδή, δι-
ότι βοηθάει στην αύξηση του μεγέθους των 
καρπών και μειώνει τα ποσοστά σχισίματος. 
Επιπλέον, να αποφεύγεται η άρδευση κατά τη 
συγκομιδή, διότι οι καρποί γίνονται υδαρείς, υ-
στερούν σε ποιότητα και γίνονται ευπαθείς στις 
μεταφορές και στη συντήρηση.

Λίπανση

Για τα δένδρα κερασιάς σε παραγωγική ηλι-
κία, η θρέψη-λίπανση ξεκινάει μετά τη συγκο-
μιδή. Την περίοδο εκείνη γίνεται προετοιμασία 
της θρέψης των δένδρων, ώστε οι ξυλοφόροι 
και ανθοφόροι οφθαλμοί να βρίσκονται σε ά-
ριστη θρεπτική κατάσταση και να ανταπεξέλ-
θουν στις απαιτήσεις της επόμενης παραγωγι-
κής χρονιάς.  Απαραίτητες κρίνονται οι εδαφο-
λογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις κά-
θε δύο έως τέσσερα χρόνια, για τον προσδιο-
ρισμό της περιεκτικότητας και διαθεσιμότητας 
των θρεπτικών στοιχείων, καθώς και για τον έ-
λεγχο της θρεπτικής κατάστασης των δένδρων.

Φυτοπροστασία

Οι κύριες ασθένειες της κερασιάς είναι το κο-
ρύνεο, η μονίλια, η κυλινδροσπορίωση, το βα-
κτηριακό έλκος, οι αδρομυκώσεις και ο ιός 
της νεκρωτικής δακτυλιωτής κηλίδωσης. Κά-
ποιες απ’ αυτές προσβάλλουν βλαστούς, φύλ-
λα, άνθη και καρπούς μειώνοντας την παρα-
γωγή ή την εμπορευσιμότητα των καρπών, ε-
νώ άλλες μπορούν να καταστρέψουν σταδια-
κά το φυτικό κεφάλαιο.
Στους κύριους εχθρούς περιλαμβάνονται ο 
ρυγχίτης των κερασιών, η καλλιρόη, τετράνυ-
χοι, αφίδες και κοκκοειδή, η μύγα της κερασιάς 
και διάφορα ξυλοφάγα έντομα που προσβάλ-
λουν κυρίως δέντρα μεγάλης ηλικίας.
Η ένταση των προσβολών εξαρτάται από τις ε-
δαφοκλιματικές συνθήκες των διάφορων πε-
ριοχών και την προσαρμοστικότητα των ε-
χθρών και ασθενειών. 

Με το κλάδεμα βελτιώνονται ο φωτισμός 
και ο αερισμός της κόμης των δένδρων.

Οι εχθροί και οι ασθένειες της κερασιάς
απαιτούν συστηματική καταπολέμηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕχΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

Επιμέλεια: Ανδρέας Τσίρμπας
Κείμενο με στοιχεία των Κωνσταντίνου  

Καζαντζή και Συμεών Μαρνασίδη 
από το Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δένδρων Νάουσας

ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΧΘΡΟΙ/ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λήθαργος δένδρων και μετά α-
πό οποιαδήποτε τομή ή χαραγή 

Διαχειμάζουσες μορφές μυ-
κήτων, Βακτήρια, Τετράνυχοι

Ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα
Κάψιμο των κλάδων που αφαιρού-
νται με το κλάδευμα

Η βραδινή θερμοκρασία να μην 
πέφτει κάτω από τους 4οC

Φούσκωμα έως και διαχωρι-
σμός οφθαλμών 

Κορύνες, Μονίλια, Ανθρά-
κνωση, Βακτηριακό έλκος

Αφαίρεση των κλαδιών- τμημάτων 
με κόμμι και εφαρμογή προστατευτι-
κής αλοιφής.
Ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα

Έλεγχος των βλαστών της κερα-
σιάς για παρουσία ομάδων χειμε-
ρινών αυγών

Λευκή κορυφή (λίγο πριν  
την άνθηση)

Αφίδες, Τετράνυχοι, Κοκ-
κοειδή

Θερινό παραφινέλαιο ή ορυκτέλαιο +
εγκεκριμένο εντομοκτόνο

Έλεγχος των βλαστών της κερα-
σιάς για παρουσία μολυσμάτων 
(έλκη, ξεροί βλαστοί, ξερά φύλλα 
επάνω στα δέντρα)

Άνθηση Μονίλια Εγκεκριμένα μυκητοκτόνα
Συνθήκες αυξημένης υγρασίας. 
Ψεκασμός το απόγευμα, όταν δεν 
πετούν οι μέλισσες

Αλλαγή χρώματος καρπού από 
πράσινο σε υποκίτρινο Μύγα των κερασιάς Εγκεκριμένα εντομοκτόνα

Όπου αποτελεί πρόβλημα (ιδι-
αίτερα σε ορεινές περιοχές), με 
τη σύλληψη του 1ου ακμαίου σε 
παγίδες

Μέσα με τέλη Ιουνίου Καλλιρόη κερασιάς Εγκεκριμένα εντομοκτόνα Επέμβαση με την πρώτη εμφάνιση
Πτώση φύλλων 50-80% Μύκητες, Βακτήρια Ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα
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Οι σύγχρονες απαιτήσεις για προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας, σε συνδυ-
ασμό με το διεθνή ανταγωνισμό ε-

μπορίου επιβάλλουν την επιλογή για καλλιέρ-
γεια, ποικιλιών βερικοκιάς εξαιρετικής ποιότη-
τας με επιστημονικά κριτήρια.
Η ποιότητα των βερίκοκων όπως και άλλων 
φρούτων, προσδιορίζεται από την εμφάνιση, 
την υφή, τη γεύση και οσμή, τη θρεπτική αξία 
και την ασφάλεια στη διατροφή. Οι εφαρμοζό-
μενες καλλιεργητικές τεχνικές έχουν μεγάλη 
σημασία στο τελικό αποτέλεσμα, διότι συμβάλ-
λουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας 
των καρπών και κατά συνέπεια στην αύξηση 
της τιμής του προϊόντος.
Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια της βερικοκιάς 
καταλαμβάνει περί τις 62.000 στρέμματα, τα 
οποία βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα και Εύ-
βοια, Πελοπόννησο, Θεσσαλία και Μακεδο-
νία. Η παραγωγή φθάνει ετησίως περίπου τις 
75.000 τόνους, το 20% της οποίας προορίζεται 
για μεταποίηση. 

Η ποικιλία

Στη βερικοκιά όπως και στα άλλα οπωροφό-
ρα δένδρα η ποικιλία έχει αποδειχθεί ότι εί-
ναι πρωταρχικός παράγοντας καθορισμού της 

ποιότητας. Το σχήμα, το μέγεθος, η περιεκτι-
κότητα σε σάκχαρα, η οξύτητα και άλλα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά διαφέρουν σημαντικά α-
πό ποικιλία σε ποικιλία.

Το σχήμα των δένδρων και το κλάδεμα 

Μεγάλη σημασία στη ρύθμιση της ποιότητας 
των βερίκοκων έχει το σχήμα μόρφωσης των 

δένδρων. Σε πειράματα σύγκρισης μεταξύ του 
κυπελλοειδούς σχήματος και σχήματος Υ στη 
ποικιλία Τίρυνθας, το σχήμα Υ αύξησε την πα-
ραγωγή κατά 40% και η ωρίμανση ήταν πιο 
πρώιμη. 
Το σωστό κλάδεμα καρποφορίας, συμβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας των καρπών για-
τί μειώνει το φορτίο του δένδρου, αυξάνει το 
έκθεση των καρπών στον ήλιο και μειώνει τις 
προσβολές από ασθένειες και εχθρούς.
Οι καρποί που βρίσκονται πάνω σε λογχοειδή 
νεαρής ηλικίας είναι συνήθως μεγαλύτερου 
μεγέθους, από αυτούς των μακρών βλαστών 
και έχουν ικανοποιητικό ποσοστό σακχάρων. 
Οπότε κατά το κλάδεμα, θα πρέπει τα νεαρά 
λογχοειδή να διατηρούνται επί των δέντρων.

Η λίπανση 

Σημαντικό παράγοντα αποτελεί η θρέψη των 
δέντρων, για τη βελτίωσης της ποιότητας των 
βερίκοκων. Έχει βρεθεί ότι η παρουσία 1,5 – 
2,0% οργανικής ουσίας στο έδαφος και μια ι-
σορροπημένη λίπανση αζώτου – καλίου (12-
15 κιλά/στρέμμα για κάθε στοιχείο), συμβάλ-
λει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητάς 
τους. Η λίπανση αζώτου συνιστάται να γίνε-

Πίνακας 1. Υπολογισμός αναγκών νερού ποτίσματος της βερικοκιάς (χλστ.)

Φροντίδες

Συγκαλλιέργεια: Χορός σε ζευγάριΒερικοκιά: Η ποικιλία μιλάει
Η επιλογή της ποικιλίας έχει καθοριστική 

σημασία αφού επιρεάζει το σχήμα, το 
μέγεθος και τα ολικά σακχαρα.

20%  
της παραγωγής 
προορίζεται για 

μεταποίηση

Η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό βελτιώνει την ποιότητα των καρπών.

Παράμετροι Μάρ. Απρ. Μάι. Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Σύνολο
Εξατμισοδιαπνοή 60 100 130 200 240 220 140 80 1170
Συνελεστής Κc 0,3 0,6 0,8 1,0 1.0 1,0 1,0 1,0 -
Ανάγκες 
καλλιέργειας 

18 60 104 200 240 220 140 80 1062

Βροχόπτωση 30 20 20 - - - 30 50 150
Νερό ποτίσματος - 40 84 200 240 220 110 30 924 

Ανάγκες Καλλιέργειας = Εξατμισοδιαπνοή x Συνελεστής Κc 
Νερό ποτίσματος = Ανάγκες καλλιέργειας - Βροχόπτωση
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Πίνακας 2. Ποσότητες κύριων στοιχείων (κιλά/10 στρ.) που απομακρύν-
θηκαν από καλλιέργεια βερικοκιάς ποικιλίας Τίρυνθας, σε σχήμα Υ

ται σε δυο δόσεις, η πρώτη τον Φεβρουάριο 
(το 1/3 έως 1/2 της συνολικής ποσότητας) και 
η δεύτερη τον Απρίλιο. Τροφοπενία αζώτου 
προκαλεί πρώιμη ωρίμανση και μικρούς καρ-
πούς, ενώ η λίπανση καλίου (περίπου 12 κιλά/
στρέμμα), αυξάνει τα ολικά σάκχαρα και βελτι-
ώνει το χρωματισμό των καρπών. Η λίπανση 
φωσφόρου δεν φαίνεται να επηρεάζει την ποι-
ότητα των καρπών. Αυξομείωση των πιο πά-
νω δόσεων γίνεται ανάλογα με  την παραγωγή 
και τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων.

Η άρδευση

Η ικανοποίηση των αναγκών σε νερό έχει βρε-
θεί να συμβάλλει στην παραγωγή καρπών υ-
ψηλής ποιότητας. Οι υδατικές ανάγκες της 
καλλιέργειας καλό είναι να υπολογίζονται όσο 
το δυνατό με ακρίβεια, διότι υπερβολικό πότι-
σμα ή έλλειψη νερού μπορεί να επηρεάσει αρ-
νητικά την ποιότητα των καρπών. Οι μεγαλύ-
τερες ανάγκες της βερικοκιάς σε νερό, εντο-
πίζονται τους μήνες Ιούνιο-Αύγουστο, όπου η 
βροχόπτωση στη χώρα μας είναι ελάχιστη έως 
μηδαμινή και οι θερμοκρασίες υψηλές. Παρά-
δειγμα υπολογισμού των αναγκών σε νερό 
ποτίσματος της βερικοκιάς με επιστημονικό 
τρόπο δείχνει ο Πίνακας 1.

Το αραίωμα των καρπών  

Με το αραίωμα επιτυγχάνεται μείωση του 
φορτίου και του ανταγωνισμού μεταξύ των 
καρπών αλλά και μεταξύ καρπών και οφθαλ-
μών, με τελικό αποτέλεσμα την βελτίωση της 
ποιότητας των καρπών όπως, αύξηση του μέ-
σου βάρους, αύξηση των ολικών σακχάρων 
και μείωση της οξύτητας του χυμού.

Το αραίωμα γίνεται είτε με το χέρι όταν έχουν 
σχηματιστεί τα καρπίδια, είτε με χημικές ου-
σίες κατά την περίοδο της άνθησης ή μερικές 
μέρες αργότερα. Στην πρώτη περίπτωση αφή-
νεται ένας καρπός ανά 10-15 εκατοστά βλα-
στού, ενώ στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζε-
ται ΝΑΑ (ναφθαλινοξικό οξύ 12-100ppm).

Κατά το κλάδεμα τα λογχοειδή νεαρής 
ηλικίας πρέπει να μένουν στα δέντρα.

Οι μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό 
εντοπίζονται από Ιούνιο έως Αύγουστο.

Το αραίωμα βελτιώνει την εμφάνιση των 
καρπών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του παραγόμενου χυμού.

Εφαρμογή ισορροπημένης λίπανσης 
αυξάνει τα ολικά σάκχαρα και βελτιώνει 
τον χρωματισμό των καρπών.

Η ποιότητα των βερίκοκων 
προσδιορίζεται από την εμφάνιση, τη 
γεύση και οσμή και τη θρεπτική αξία. 

Επιμέλεια: Ανδρέας Τσίρμπας
Κείμενο με στοιχεία του Σταύρου Βέμμου, 

Καθηγητή Δενδροκομίας του Γ.Π.Α.

 Άζωτο Φωσφόρος Κάλιο

Φρούτα 62,0 8,0 98,0

Κλάδεμα θερινό 4,9 0,4 7,5

Κλάδεμα χειμώνα 36,4 4,4 20

Φύλλα 62,8 4,4 75

ΣΥΝΟΛΟ 166,1 17,2 200,5 
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«Μάχη» ζιζανίων µε υπαίθριες 

Α παραίτητη και βασική εργασία για 
την αποδοτικότητα των υπαίθριων 
κηπευτικών καλλιεργειών είναι η 

καταπολέμηση των ζιζανίων, λόγω του α-
νταγωνισμού τους με τα καλλιεργούμενα 
φυτά για νερό, θρεπτικά στοιχεία, φως και 
χώρο. Επιπλέον, τα ζιζάνια δημιουργούν 
ευνοϊκές συνθήκες για προσβολές από πα-
θογόνους μικροοργανισμούς, ενώ αρκετά 
είδη μπορεί να χρησιμεύσουν ως ξενιστές 
εντόμων, που μπορεί αργότερα να προ-
σβάλλουν τις καλλιέργειες. Ιδιαίτερα τα μυ-
ζητικά έντομα (πχ. θρίπες και αφίδες), εκτός 
από τις σημαντικές ζημιές που προκαλούν 
σε ορισμένες κηπευτικές καλλιέργειες, με-
ταφέρουν και φυτικούς ιούς. . 
Ορισμένες μέθοδοι που μπορούν να συν-
δυαστούν για την αντιμετώπιση των ζιζανί-
ων στις υπαίθριες κηπευτικές καλλιέργειες 
είναι οι εξής:

Αμειψισπορά

Η εναλλαγή καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι 
είναι πολύ σημαντική διότι είναι χρήσιμη για 
την αντιμετώπιση των ζιζανίων αλλά και για 
την καταπολέμηση ασθενειών. 
Η αμειψισπορά με την δυνατότητα που πα-
ρέχει για εναλλαγή ζιζανιοκτόνων, συντελεί 
στην καλύτερη αντιμετώπιση των ζιζανίων 
σε βάθος χρόνου, αλλά επίσης περιορίζει 
την πιθανότητα εμφάνισης ανθεκτικών βι-
οτύπων ζιζανίων. 
Επίσης, σημαντικό είναι να εντάσσονται 
στην αμειψισπορά καλλιέργειες στις οποίες 
έχουμε την δυνατότητα επιλογής πολλών 
ζιζανιοκτόνων πχ. καλαμπόκι.  
Προσοχή χρειάζεται στην επιλογή του ζι-
ζανιοκτόνου ως προς τους περιορισμούς 
στην αμειψισπορά, διότι αρκετά από τα ζι-
ζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στο κα-

λαμπόκι, παρουσιάζουν μεγάλη υπολειμ-
ματική διάρκεια. 

Μηχανική καταπολέμηση-
Βοτάνισμα-Σκάλισμα

Το βοτάνισμα-σκάλισμα αποτελεί  μια από 
τις πιο επίπονες εργασίες που γίνεται από 
τους γεωργούς. Κύρια επιδίωξη των καλ-
λιεργητών είναι η μείωση του χρόνου και 
των δαπανών που χρειάζονται για την εκτέ-
λεση αυτών των εργασιών. 
Η μηχανική καταπολέμηση σε συνδυασμό 
με το κατάλληλο σύστημα καλλιέργειας (δί-
δυμες γραμμές πχ. σε πιπεριά) και την ε-
φαρμογή ζιζανιοκτόνων συμβάλλουν στην 
μείωση των ημερομισθίων που απαιτού-
νται για το βοτάνισμα-σκάλισμα των κηπευ-
τικών καλλιεργειών. 

Κατάλληλη πυκνότητα-
σύστημα σποράς ή φύτευσης

Επιλέγοντας την κατάλληλη πυκνότητα ή 
τρόπο διάταξης των φυτών μπορούμε να  
περιορίσουμε την πυκνότητα των ζιζανίων. 
Η φύτευση της καλλιέργειας της πιπεριάς 

Οι ανταγωνιστές των ανοιξιάτικων κηπευτικών καλλιεργειών μειώνουν σημαντικά την αποδοτικότητα

H καταπολέμηση των ζιζανίων σε υπαίθριες κηπευτικές καλλιέργει-
ες βασίζεται στην εφαρμογή διάφορων μεθόδων, που μπορούν να 
συνδυαστούν σε ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

Φροντίδες

Φύτευση της πιπεριάς σε διπλές γραμμές.

 

Μηχανική καταπολέμηση 
ζιζανίων σε καλλιέργεια φασολιού.
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σε δίδυμες γραμμές 120-140 cm (απόστα-
ση μεταξύ των δίδυμων γραμμών), 40 εκ α-
πόσταση μεταξύ των φυτών, έχει ως απο-
τέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότη-
τας της καλλιέργειας.

Κάλυψη του εδάφους-
Σύστημα στάγδην άρδευσης-
Άλλες μέθοδοι

Η κάλυψη του εδάφους με φύλλα πλαστι-
κού είναι αρκετά συχνή σε ορισμένα κη-
πευτικά (πχ. τομάτα). Το κύριο μειονέκτημα 
της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος αγοράς 
του πλαστικού κάλυψης. Επίσης, η εφαρμο-
γή συστήματος στάγδην άρδευσης συμβάλ-
λει σημαντικά στον περιορισμό των ζιζανί-
ων. Τέλος, η εφαρμογή μυκκόριζας έχει πα-
ρατηρηθεί ότι συμβάλλει στην μείωση της 
προσβολής της τομάτας από το παρασιτικό 
ζιζάνιο οροβάγχη.

Χημική καταπολέμηση

Η εφαρμογή ζιζανιοκτόνων για την κατα-
πολέμηση των ζιζανίων στις ανοιξιάτικες 
κηπευτικές καλλιέργειες είναι απαραίτητη. 
Μειονεκτήματα της χημικής καταπολέμη-
σης στα υπαίθρια κηπευτικά είναι ότι ο α-
ριθμός των εγκεκριμένων δραστικών ουσι-

ών ανά κηπευτική καλλιέργεια είναι μικρό-
τερος σε σχέση με ορισμένα φυτά μεγά-
λης καλλιέργειας. Στο πίνακα (επάνω) δίδο-
νται πληροφορίες για ορισμένα ζιζανιοκτό-
να που χρησιμοποιούνται για την καταπο-
λέμηση των ζιζανίων στην τομάτα, την πι-
περιά και το φασόλι. Η επιλογή του κατάλ-
ληλου ζιζανιοκτόνου πρέπει να γίνεται με 

βάση τα είδη των ζιζανίων τα οποία θέλου-
με να καταπολεμήσουμε. Τα ζιζανιοκτόνα 
quizalofop-p-ethyl, clethodim, cycloxidim, 
propaquizafop χρησιμοποιούνται μεταφυ-
τρωτικά για το έλεγχο ετήσιων και πολυε-
τών αγρωστωδών ζιζανίων (πχ. μουχρίτσα, 
αγριάδα, βέλιουρας). Τέλος, είναι απαραίτη-
το να τηρηθεί το χρονικό διάστημα από την 
επέμβαση μέχρι την συγκομιδή. 

Η σωστή 
και έγκαιρη 

αναγνώριση 
των ζιζανίων 

στον αγρό βοηθά   
στην καλύτερη 
καταπολέμηση.

Προσβολή ντομάτας από το ζιζάνιο 
οροβάγχη ή λύκος στην περιοχή 
του Δομοκού.

Εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα για την ντομάτα, την πιπεριά και το φασόλι

Εμπορικό 
όνομα*

Δραστική 
Ουσία Καλλιέργεια Δόση εφαρμογής Χρόνος εφαρμογής

Basagran 
48 SL bentazone Φασόλι 250-300 κ.εκ/

στρέμμα

Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά από το 2ο έως το 5ο πραγ-
ματικό φύλλο της καλλιέργειας. Για την αντιμετώπιση πλα-
τύφυλλων ζιζανίων και κυπεροειδών.

Devrinol 
45 SC napropamide Τομάτα και πιπεριά 250-500 κ.εκ/

στρέμμα
Εφαρμόζεται πριν την μεταφύτευση για την καταπολέμη-
ση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Pendigan 
33 EC pendimethalin Τομάτα, πιπεριά και 

φασόλι
400-600 κ.εκ/
στρέμμα

Εφαρμόζεται πριν την μεταφύτευση στην τομάτα και στην 
πιπεριά, ενώ στο φασόλι πριν την σπορά. Χρησιμοποιεί-
ται για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλ-
λων ζιζανίων.

Rush 25 WG rimsulfuron Tομάτα 5 γρ/στρέμμα

Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται αφού τα φυτά ξεπεράσουν 
το σοκ της μεταφύτευσης. Χρησιμοποιείται για την κατα-
πολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων (πχ. 
στύφνος).

Dual Gold 
96 EC s-metolachlor Τομάτα 100-130 κ.εκ/

στρέμμα
Εφαρμόζεται πριν την μεταφύτευση για την καταπολέμη-
ση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Select 24 EC clethodim Τομάτα 75-150 κ.εκ/στρέμμα

Εφαρμόζονται μεταφυτρωτικά για την καταπολέμηση α-
γρωστωδών ζιζανίων.

Focus 10 EC cycloxidim Τομάτα, φασόλι 200-400 κ.εκ/
στρέμμα

Azil 10 EC propaquizafop Τομάτα, φασόλι 75-200 κ.εκ/στρέμμα

Targa 5 EC quizalofop-p-
ethyl

Τομάτα, πιπεριά, 
φασόλι

100-300 κ.εκ/
στρέμμα

*Σε κάθε δραστική ουσία μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερα σκευάσματα. Η επιλογή του εμπορικού ονόματος είναι τυχαία. Σε κάθε 
περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του ζιζανιοκτόνου.

Τα σπουδαιότερα ζιζάνια που απαντώνται 
στις υπαίθριες κηπευτικές καλλιέργειες
Επιστημονική Ονομασία Κοινή Ονομασία
Solanum nigrum Αγριοντομάτα ή Στύφνος
Xanthium strumarium Αγριομελιτζάνα
Portulaca oleracea Αντράκλα
Abutilon theophrasti Αγριοβαμβακιά
Hibiscus trionum Αγριοιβίσκος
Chenopodium album Λουβουδιά
Echinochloa crus-galli Μουχρίτσα 
Setaria spp. Σετάριες
Datura stramonium Τάτουλας
Amaranthus retrofl exus Τραχύ βλήτο 
Cuscuta spp. Κουσκούτα 
Orobanche ramosa Οροβάγχη ή Λύκος
Cynodon dactylon Αγριάδα
Sorghum halepense Βέλιουρας
Cyperus spp. Κύπερη
Convolvulus arvensis Περικοκλάδα

Ανέστης Καρκάνης Λέκτορας,
 Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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Προφίλ

Ανερχόμενη δύναμη 
σε φρούτα και λαχανικά 

Η εταιρεία επεξεργάζεται, επίσης, λαχα-
νικά, όπως μανιτάρια, αγγούρια, ντο-
μάτες, πιπεριές, μελιτζάνες κ. ά., ενώ 

στην γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνο-
νται τα παγκοσμίως γνωστά ΠΟΠ ροδάκινα και 
κεράσια από την Νάουσα, που καλλιεργούνται 
από τους παραγωγούς της Β. Ελλάδος. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκπροσώπους 

της εταιρείας, η Petras Group προμηθεύεται 
πρώτη ύλη από συνολικά 600 – 700 παραγω-
γούς από την περιοχή της Ημαθίας, της Πέλ-
λας, την Πιερία, το Άργος, την Ξάνθη, την Κα-
βάλα, την Άρτα κ. α. 
Η ιστορία του ομίλου ξεκινάει το 2003, ό-
ταν ο Θεόδωρος Πετράς δημιούργησε την ε-
ταιρεία ΠΕΤΡΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ, με αντικείμενο 

την αγορά, διαλογή και τυποποίηση νωπών 
φρούτων και λαχανικών υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών. 
Οι αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στον 
Κοπανό Νάουσας, κοντά στην γόνιμη γη της ο-
ροσειράς του Βερμίου, ενώ οι εγκαταστάσεις 
της καλύπτουν συνολικά περίπου 8.000 τ.μ., α-
πό τα οποία τα 4.000 τ.μ. είναι εξοπλισμένα με 
ψυγεία και μονάδα διαλογής φρούτων τελευ-
ταίας τεχνολογίας. 
Για την αύξηση της καθετοποίησης της εταιρεί-
ας δημιουργήθηκε η Petras Group, στην οποία 
συμπεριλαμβάνονται, εκτός από την ΠΕΤΡΑΣ 
ΜΟΝ ΕΠΕ, η «Μεταφορική» για τις εθνικές και 
διεθνείς μεταφορές, το πρατήριο υγρών καυ-

Η ιστορία του ομίλου ξεκινάει το 2003, 
όταν ο Θεόδωρος Πετράς δημιούργησε 
την εταιρεία ΠΕΤΡΑΣ ΜΟΝ ΕΠΕ.  

Η Petras Group απασχολεί μόνιμα 100 
άτομα, συνεργάζεται συνολικά με 600 
- 700 παραγωγούς από όλη την Ελλάδα 
και δραστηριοποιείται όλο το χρόνο. 

Περίπου 4.000 τ.μ. των εγκαταστάσεων είναι εξοπλισμένα με ψυγεία και μονάδα διαλογής φρούτων τελευταίας τεχνολογίας.

Η Petras Group εξάγει σε χώρες της Ευρώπης και της Ανατολής  

Σε όλη την γκάμα των φρούτων δραστηριοποιείται η εταιρεία Petras 
Group, η οποία τυποποιεί ετησίως 20 εκατ. κιλά φρούτα (βερίκοκο, 
μήλο, ακτινίδιο, πορτοκάλι, μανταρίνι, αχλάδια, δαμάσκηνα, κ. ά.)  
και συνεργάζεται με παραγωγούς από όλη την Ελλάδα. 
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σίμων για την εμπορία και διάθεση των προϊ-
όντων, το κατάστημα λαχαναγοράς στην Αθή-
να «ATTIKA FRUITS» και το κατάστημα λαχα-
ναγοράς Θεσσαλονίκης «VERMIO FRUITS». 
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της εταιρεί-
ας, η αναπτυξιακή πορεία της Petras Group 
στηρίχθηκε σε ίδια κεφάλαια, και συγκεκριμέ-
να στις προσπάθειες της διοίκησης, του προ-
σωπικού και των συνεργατών της χωρίς την 
προσφυγή σε οποιαδήποτε μορφή δανεισμού 
ή σε χρηματοδοτικά προγράμματα. 
Μάλιστα, η Petras Group απασχολεί μόνιμα 
100 άτομα, ενώ και οι 5 εταιρείες δραστηριο-
ποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Ειδικότερα, η μονάδα, η οποία τυποποιεί 20 ε-
κατ. κιλά φρούτα ετησίως, δουλεύει όλο το 
χρόνο και μάλιστα, επειδή δεν επαρκεί, γίνεται 
ενοικίαση και άλλων τυποποιητικών μονάδων.

Πολλαπλά τα οφέλη από την καθετοποίηση 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την καθετοποίηση 
της εταιρείας, επιτυγχάνεται η γρήγορη αντα-
πόκριση στην εκτέλεση και παράδοση παραγ-
γελιών. Η καθετοποίηση, διασφαλίζει, επίσης, 
την ομαλή τροφοδοσία της εταιρείας σε πρώ-
τες ύλες –φρούτα και λαχανικά- και την πα-
ρουσία των προϊόντων της σε σούπερ μάρκετ 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Ειδικότερα, τα προϊόντα του ομίλου δι-
ατίθενται στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ 
«Σκλαβενίτης» και «Carrefour – Μαρινό-
πουλος». Επίσης, στο εξωτερικό η εται-
ρεία έχει μία σειρά συνεργασιών με εται-
ρείες όπως οι: «METRO Cash and Carry», 
«ANDREAS KUPFER & SOHN GMBH», 
«EURO FOOD», «NATURΑ GREEN», «AL 
BARAKAT IMPORT-EXPORT» κ. ά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 70 % των πωλήσε-
ων της εταιρείας αφορά τις εξαγωγές σε χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Τρίτες χώ-
ρες, την Μέση και την Άπω Ανατολή.
Πιο αναλυτικά, η Petras Group, εξάγει τα 
προϊόντα της στη Γερμανία, τη Γαλλία, το 
Βέλγιο, την Κύπρο, την Πολωνία, τη Ρουμα-
νία, τη Σερβία, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την 
Τσεχία, την Αίγυπτο, το Ιράκ και την Τουρκία. 
Παράλληλα, μικρότερες ποσότητες κατευ-
θύνονται προς την Αλβανία, τη Βουλγαρία, 
το Κουβέιτ και άλλες αγορές. 
Μάλιστα, όπως τονίζουν εκπρόσωποι της 
εταιρείας, «ο όγκος των πωλήσεων της 
Petras Group την τελευταία τριετία έχει δι-
πλασιαστεί και οι μέχρι τώρα διαφαινόμενες 
προοπτικές για το 2014 είναι ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικές». Όπως υπογραμμίζουν, «αυ-
τό φαίνεται από τις επαφές που έχουμε με 
τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό και από 
το γεγονός ότι πραγματοποιούνται συζητή-
σεις για νέες συνεργασίες το 2014».

Πιο αναλυτικά, το 2014 η εταιρεία 
έχει θέσει ως στόχους:
■  Την αύξηση των πωλήσεων και των εξα-

γωγών της στις υπάρχουσες αγορές και 
στους υπάρχοντες πελάτες, αλλά και σε 
νέους πελάτες,

■ τη διείσδυση σε νέες αγορές,
■  την επίτευξη οικονομιών κλίμακας με α-

ναδιάρθρωση της υπάρχουσας παραγω-
γικής δομής,

■  την στήριξη του πρωτογενούς τομέα με 
άμεση διάθεση παραγομένων φρούτων 
και λαχανικών,

■  τη διατήρηση και αύξηση θέσεων μερικής 
και μόνιμης απασχόλησης,

■  την αναδιοργάνωση δομών της εταιρείας 
στους τομείς ποιότητας και αγορών, 

■  τη διατήρηση και αύξηση θέσεων μερικής 
και μόνιμης απασχόλησης. 

Η επέκταση της εταιρείας Petras Group τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ σημαντική τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, η εταιρεία συνεχώς αναζη-
τά νέες ευκαιρίες και συνεργασίες. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της, κ. Θεόδωρο Πετρά, η Petras Group αναμένεται να έχει 
δυναμικό παρόν σε όλες τις διεθνείς εκδηλώσεις για τα φρούτα και τα λαχανικά. 
Επίσης, θα επιδιώξει συνεργασίες με Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς από όλον τον 
κόσμο, ενώ  ήδη μες στο 2014 η εταιρεία στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων και των 
εξαγωγών της τόσο σε αγορές, όπου δραστηριοποιείται, ήδη όσο και σε νέες αγορές. 

Επόμενοι στόχοι η παρουσία σε διεθνείς εκδηλώσεις 
και η αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών 

Προφίλ

Η μονάδα τυποποίησης επεξεργάζεται 20 
εκατ. κιλά φρούτα ετησίως και μάλιστα 
γίνεται ενοικίαση και άλλων μονάδων.

O κ. Θεόδωρος Πετράς.

Τα προϊόντα της Petras Group 
κυκλοφορούν με την επωνυμία Petras 
Fruits και διατίθενται σε σούπερ μάρκετ.

Μαρία Κρόκου
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Η εντατικοποίηση της παραγωγικής δια-
δικασίας στην παραγωγή τροφίμων σε 
συνδυασμό με την ολοένα και αυξα-

νόμενη χρήση των εισροών (φυτοπροστατευ-
τικών, ορμονών, κ.λπ.), δημιούργησαν στρε-
βλώσεις στο παραγωγικό μοντέλο και έφε-
ραν στην επιφάνεια σειρά από διατροφικές κρί-
σεις. Δικαίως, οι καταναλωτές ανησυχούν για 
την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων 
που καταναλώνουν. Απαιτούν και έχουν κά-
θε δικαίωμα να διαθέτουν σαφείς και ακριβείς 
πληροφορίες για την ποιότητα, τον τόπο και τον 
τρόπο παραγωγής των τροφίμων.

Γιατί υπάρχει ανάγκη πιστοποίησης της 
ποιότητας των Αγροτικών Προϊόντων;
Με την εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην 

παραγωγή και τη μεταποίηση των τροφίμων 
πετυχαίνουμε προστασία του περιβάλλοντος, 
του παραγωγού και του καταναλωτή, καθώς 
και μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της 
ορθολογικής χρήσης των εισροών.

Τι εννοούμε όμως όταν μιλάμε 
για ποιότητα στα τρόφιμα;
Η έννοια της ποιότητας διακρίνεται σε δύο ε-
πίπεδα:
1. Αφενός η μη διαπραγματεύσιμη ποιότητα 
που αφορά την ασφάλεια της διατροφής μας 
και τις απαιτήσεις στον τομέα της προστασί-
ας   του περιβάλλοντος, των ζωικών και φυ-
τικών ειδών.
2. Και αφετέρου  η σχετική ή υποκειμενική 
ποιότητα που καθιστά ένα τρόφιμο μοναδικό 

ως προς τη γεύση, την εμφάνιση, το άρωμα.
Στόχος  είναι η διασφάλιση της ποιότητας και 
της υγιεινής των τροφίμων από το χωράφι έ-
ως το πιάτο του καταναλωτή. Στα πλαίσια ε-
φαρμογής πολιτικών ασφάλειας και ποιότητας 
τροφίμων, το 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθε-
σε σε εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΚ) 178/2002 
που καθορίζει τις 5 βασικές αρχές   που διέ-
πουν την Αγροτική Παραγωγή και την ασφά-
λεια των τροφίμων.
Σύμφωνα με τις αρχές αυτές:
■ Επιβάλλεται ο ολοκληρωμένος χαρακτή-
ρας της τροφικής αλυσίδας.
■ Η ανάλυση του κινδύνου είναι ακρογω-
νιαίος λίθος της πολιτικής για την ασφάλεια 
των τροφίμων.
■ Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων έχουν 
ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων 
που εισάγουν, παρασκευάζουν, μεταποιούν 
ή διανέμουν.

Οδηγός πιστοποίησης 
ποιότητας τροφίμων

Το τελειότερο σύστημα ποιότητας  
δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα 
αν ο ίδιος παραγωγός δεν συμμετέχει 
ενεργά στην εφαρμογή του.

Στην πρωτογενή παραγωγή επικρατεί τα 
τελευταία χρόνια το πρότυπο GLOBALGAP.

Πρακτικές απαντήσεις από την εταιρεία Συμβούλων Proactive Α.Ε.

Προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την αγροτική επιχειρηματι-
κότητα αποτελεί η διασφάλιση της ποιότητας μέσω αξιόπιστης πιστοποί-
ησης. Αυτή είναι που δίνει νέα πνοή στην ταυτότητα του προϊόντος και 
ενισχύει την εξαγωγική του δυναμική στις διεθνείς αγορές.

Διατροφή
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■ Η ανιχνευσιμότητα των προϊόντων καθιε-
ρώνεται σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυ-
σίδας, δηλαδή όλες  οι επιχειρήσεις παραγω-
γής και διακίνησης τροφίμων ,πρέπει να είναι 
σε θέση να παρακολουθούν και να εντοπίζουν 
την πορεία των προϊόντων τους, έως ότου αυ-
τά φθάσουν στον καταναλωτή. 
■ Οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε σαφή και α-
κριβή πληροφόρηση για την ποιότητα και την 
ασφάλεια των τροφίμων.

Πώς διασφαλίζεται η ποιότητα στην πα-
ραγωγή τροφίμων;
Για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι απα-
ραίτητη η εφαρμογή κανόνων. Την εφαρμο-
γή κανόνων την πετυχαίνουμε με την υιοθέ-
τηση της εφαρμογής προτύπων και κανονι-
σμών, που καθορίζουν με κάθε λεπτομέρεια 
τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούμε 
στην παραγωγή τροφίμων. 

Στην πρωτογενή παραγωγή έχει επικρατήσει 
τα τελευταία χρόνια η υιοθέτηση του προτύ-
που GLOBALGAP είτε από μεμονωμένους πα-
ραγωγούς (Option I) είτε από ομάδες παραγω-
γών (Οption II). Το GLOBALGAP αναπτύχθηκε 
από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό FOODPlus 
GmbH με πρωτοβουλία των μεγαλύτερων α-
λυσίδων λιανεμπορίου (σούπερ μάρκετ) της 
Ευρώπης και έχει παγκόσμια αναγνώριση.
Στην ίδια φιλοσοφία με το GLOBALGAP βρί-
σκεται και το πρότυπο QS GAP, το οποίο α-
παιτούν οι γερμανικές, κυρίως, αλυσίδες 
λιανεμπορίου. 
Επιπλέον, αρκετές λιανεμπορικές αλυσίδες δεν 
αρκούνται στην εφαρμογή από τους παραγω-
γούς καλλιεργητικών προτύπων αλλά ζητούν 
πρόσθετες διασφαλίσεις με ελέγχους δευτέ-
ρου μέρους που διενεργούν εξουσιοδοτημένοι 
από αυτές οργανισμοί ελέγχου. 
 Τέτοια «ιδιωτικά πρότυπα» είναι το Ελληνι-
κό, ΑΒ Αγροδιασφάλιση, που ακολουθούν οι 
προμηθευτές του ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και τα 
Tesco Nurture Choice (TNC) και M&S- Marks 
and Spencer GAP των ομώνυμων αλυσίδων, 
τα οποία συνδέονται με τις πιο απαιτητικές δι-
εργασίες πιστοποίησης και με ιδιαίτερες απαι-
τήσεις του λιανεμπορίου. 
 
Τι περιλαμβάνει η εφαρμογή
 των προτύπων;
Η εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην α-
γροτική παραγωγή περιλαμβάνει μία σειρά δι-
αδικασιών και σχεδίων διαχείρισης, που πρέ-
πει να εφαρμόζονται από όλους τους παραγω-
γούς, οι οποίοι συμμετέχουν στις ομάδες ολο-
κληρωμένης διαχείρισης. 
Ακολουθούνται καλλιεργητικές τεχνικές για 
την παραγωγή ενός ασφαλούς και ποιοτι-
κού προϊόντος με στόχο την κερδοφόρα και 
ανταγωνιστική αγροτική εκμετάλλευση, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αει-

φόρο διαχείριση. 
Τα σχέδια διαχείρισης αφορούν διαδικασίες 
όπως  η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, η υ-
γιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, η δια-
χείριση του εδάφους, η διαχείριση της ενέρ-
γειας, η διαχείριση της φυτοπροστασίας, η δι-
αχείριση του νερού και γενικότερα όλες οι α-
παραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση 
της παραγωγικής διαδικασίας. 

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις 
του παραγωγού;
Ο παραγωγός είναι ο βασικός συντελεστής της 
παραγωγικής διαδικασίας. Το τελειότερο σύ-
στημα ποιότητας δεν έχει καμία αποτελεσματι-
κότητα αν ο παραγωγός δεν συμμετέχει ενερ-
γά στην εφαρμογή του. Από τις βασικές υπο-
χρεώσεις του παραγωγού είναι η συνεχής εκ-
παίδευσή του προκειμένου να είναι σε θέση να 
εφαρμόζει αποτελεσματικά τις οδηγίες, που 
του δίνονται σχετικά με τις καλλιεργητικές τε-
χνικές, τη λίπανση, τη φυτοπροστασία κ.λπ. 

Ποια είναι τα οφέλη για τους 
παραγωγούς από την εφαρμογή 
των συστημάτων ποιότητας;
■ Παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων.
■ Πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. 
■  Προστιθέμενη αξία στην ταυτότητα  

του αγροτικού προϊόντος.
■ Μεγιστοποίηση οικονομικού οφέλους. 
■ Μείωση του κόστους παραγωγής.
■ Ορθολογικότερη χρήση των εισροών.
■ Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
■ Προστασία του παραγωγού.
■ Προστασία του καταναλωτή. 

«Ιδιωτικό πρότυπο» αποτελεί το TNC του 
βρετανικού ομίλου σούπερ μάρκετ Tesco.

Αρκετές λιανεμπορικές αλυσίδες δεν 
αρκούνται στην εφαρμογή από τους 
παραγωγούς καλλιεργητικών προτύπων.
αλλά ζητούν πρόσθετες διασφαλίσεις.

Μέσα στις βασικές υποχρεώσεις του 
παραγωγού είναι η συνεχής εκπαίδευσή 
του ώστε να εφαρμόζει αποτελεσματικά 
οδηγίες φροντίδες και τεχνικές. 

Η ανάλυση του κινδύνου είναι 
ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής για την 
ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με τον 
ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΚ) 178/2002.

Διατροφή

Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας 
 & Ασφάλειας Τροφίμων της Proactive A.E. 
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Για πρώτη φορά θα αναλυθεί το σύνολο των γονιδίων (DNA) στο ντομα-
τάκι Σαντορίνης από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 
στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος NUTRITOM.
Στόχος είναι να κατανοηθούν και να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά ε-
κείνα που το κάνουν να ξεχωρίζει ως ποικιλία. Απώτερη επιδίωξη είναι 
να κατανοηθεί ο ρόλος των γονιδίων και να δημιουργηθούν τα μοριακά 
εργαλεία που θα επιτρέψουν να βελτιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των ελληνικών ποικιλιών ντομάτας, αυξάνοντας έτσι την ανταγωνιστικό-
τητα αλλά και την προστασία του προϊόντος.

Πρωτοποριακή τεχνολογία από το ΙΝΕΒ
Προς αυτή την κατεύθυνση, αναπτύσσονται υποδομές και πρωτοπορια-
κά εργαλεία βιοπληροφορικής που δίνουν την δυνατότητα γρήγορης α-
νάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analysis) για τη λεπτομε-
ρή και σε βάθος κατανόηση των γενετικών παραμέτρων, οι οποίες επη-
ρεάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Η ερευνητική ομάδα του ΙΝΕΒ, δουλεύοντας με τεχνικές αλληλού-
χισης του συνόλου των γονιδίων φυτών και ζώων, έχει ήδη συμ-
βάλλει με την έρευνά της στην προστασία μια πλειάδας ελληνικών 
προϊόντων από Ελληνικές αυτόχθονες φυλές ζώων, Ελληνικές ποι-
κιλίες αμπέλου, οσπρίων και ελιάς δημιουργώντας παράλληλα γε-

νωμικές βάσεις δεδομένων για μελλοντική χρήση από ενδιαφερό-
μενους φορείς. 

Οικονομικά οφέλη από την ελληνική βιοποικιλότητα
Η εν λόγω καινοτόμος δραστηριότητα, που συνδυάζει την αγρο-βιοτε-
χνολογία με τη βιοπληροφορική και τις υπολογιστικές τεχνολογίες αιχ-
μής, συντονίζεται από τον ερευνητή του ΙΝΕΒ Δρ Α. Αργυρίου και υπο-
στηρίζεται στον τομέα της Βιοπληροφορικής από την Λέκτορα ΑΠΘ Ι-
ωάννα Χουβαρδά στα πλαίσια του Εργαστηρίου Πληροφορικής Βιο-
δεδομενων του ΙΝΕΒ, που διευθύνει ο Καθηγητής Νίκος Μαγκλαβέρας. 
Τα βασικά αποτελέσματα των μελετών έχουν προοπτική μεταφοράς σε 
βελτιωτικά προγράμματα υψηλής οικονομικής σημασίας για τη χώρα, 
αποσκοπώντας έτσι στην υποστήριξη των αγροτών και των κτηνοτρό-
φων ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και να προστατεύσουν 
τις παραγωγές τους. Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχει 
στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή της α-
ειφορίας της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΙΝΕΒ συμβάλλει δυναμι-
κά με καινοτόμο έρευνα για τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργει-
ών και την αξιοποίηση της ελληνικής βιοποικιλότητας.

(Πηγή: agronews.gr)

Στο μικροσκόπιο των ερευνητών το ντοματάκι Σαντορίνης

Τη λύση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας 
φαίνεται ότι κρύβει μία ουσία που υπάρχει στο 
σπανάκι, σύμφωνα με μελέτη που πραγματο-
ποιήθηκε από ερευνητές στη Σουηδία και συ-
γκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Λουντ. Με βά-
ση τη μελέτη, η ουσία αυτή, η οποία ανήκει στα 
θυλακοειδή, μειώνει τις λιγούρες που αισθά-
νεται κανείς ανάμεσα στα γεύματα και συμβάλ-
λει καθοριστικά στην πρόληψη της παχυσαρκί-
ας. Την ουσία αυτή ανακάλυψε η καθηγήτρια 

Charlotte Erlanson – Albertsson, η οποία ειδι-
κεύεται σε θέματα ελέγχου της όρεξης, κατά τη 
διάρκεια μελέτης που διεξήγαγε με σκοπό την 
εύρεση αποτελεσματικών τρόπων για την επι-
βράδυνση της πέψης και την ανακούφιση του 
οργανισμού από τις λιγούρες. Όπως ανέφεραν 
οι συμμετέχοντες στις δοκιμές, η ουσία αυτή 
τους βοήθησε να αντιστέκονται στις λιγούρες, 
και συνέβαλε στη βελτίωση της πέψης.

(Πηγή: Agence France-Presse)

«Σύμμαχος» στο αδυνάτισμα το σπανάκι

62-65_diatrofi-poiotita.indd   64 3/19/14   12:50 PM



Διατροφή

Fresher   3 / 2014 65 

Στη διατήρηση της ισορροπίας του οργα-
νισμού μας συντελούν τα κηπευτικά ως 
αλκαλικές τροφές τόνισε η διατροφολό-
γος Magdalena Pashova στην εκδήλω-
ση που διοργανώθηκε στη Σόφια στις 20 
Φεβρουαρίου με στόχο την προώθηση 
των κρητικών κηπευτικών στη βουλγα-
ρική αγορά. 
Η εκδήλωση έλαβε χώρα για δεύτερη 
συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του χρηματο-

δοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος 
«Vegiterraneo – European Vegetables» 
και περιλάμβανε ημερίδα ενημέρωσης 
και γεύμα γνωριμίας και πραγματοποίη-
σης επιχειρηματικών συναντήσεων.
Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι βουλγαρικών σούπερ-μάρ-
κετ, εταιρειών διανομής φρούτων και λα-
χανικών και, γενικότερα, τροφίμων, έμφα-
ση δόθηκε σε τρία συγκεκριμένα κηπευτι-

κά προϊόντα κρητικής παραγωγής (αγγού-
ρι, ντομάτα, πιπεριά κέρατο), τα ιδιαιτέ-
ρα χαρακτηριστικά των οποίων αναλύθη-
καν από τη διατροφολόγο, κα Magdalena 
Pashova, η οποία επισήμανε ότι τα κηπευ-
τικά ανήκουν στις αλκαλικές τροφές, που 
συντελούν στη διατήρηση της ισορροπίας 
του οργανισμού μας και ενισχύουν το α-
νοσοποιητικό μας σύστημα.

(Πηγή: agronews.gr)

Η κατανάλωση κηπευτικών ενισχύει και ισορροπεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα

Με τη μείωση των πιθανοτήτων διάφο-
ρων ειδών καρκίνου έχει συνδεθεί η συ-
χνή κατανάλωση καρότου. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του 
Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Κάνσας, 
ένα καρότο την ημέρα, μπορεί να μειώ-
σει την πιθανότητα καρκίνου του πνεύ-
μονα στο μισό. Επίσης, η συχνή κατανά-
λωση καρότου έχει συνδεθεί με 20% μεί-
ωση των πιθανοτήτων καρκίνου του μα-
στού μετά την εμμηνόπαυση και 50% μεί-
ωση στη συχνότητα του καρκίνου της ου-
ροδόχου κύστης, του τραχήλου, του προ-
στάτη, του παχέος εντέρου, του λάρυγγα 
και του οισοφάγου. 

Πιο αναλυτικά, έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του 
Κάνσας, έδειξε ότι αν εκτιθέμεθα συχνά 
σε παθητικό κάπνισμα, τα τρόφιμα που 
είναι πλούσια σε βιταμίνη Α, όπως τα κα-
ρότα, είναι μια έξυπνη επιλογή για να ι-
σορροπήσουμε τη βλάβη, επειδή το βήτα 
καροτένιο στο καρότο μπορεί να αλλάξει 
στον οργανισμό μας, σε βιταμίνη Α, απα-
ραίτητη για την υγιή κυτταρική ανάπτυξη 
και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. 
Επομένως, ακόμη και ένα καρότο την η-
μέρα, μπορεί να μειώσει την πιθανότητα 
καρκίνου του πνεύμονα στο μισό.

(Πηγή: clickatlife.gr)
Η βιταμίνη Α, που έχουν τα καρότα, μειώ-
νει στο μισό την πιθανότητα καρκίνου.

Αντικαρκινική «ασπίδα»
Η κατανάλωση καρότου ενισχύει την υγεία των κυττάρων

Το ακτινίδιο είναι πλούσιο σε μαγνήσιο, κά-
λιο, φυτικές ίνες και ιχνοστοιχεία και κάλλι-
στα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως α-
ντιγηραντική μάσκα. Επιπλέον, διαθέτει πε-
ρισσότερη βιταμίνη C από οποιοδήποτε άλ-
λο φρούτο. Μάλιστα, το ακτινίδιο αποτελεί ε-
ξαίρετη πηγή των λιποδιαλυτών βιταμινών Α 
και Ε, οι οποίες με την σειρά τους επιβραδύ-
νουν τη διαδικασία της γήρανσης και προστα-
τεύουν τα κύτταρα από φθορές. Μία απλή μά-
σκα από ακτινίδιο μπορεί να καταπολεμήσει 
τη λιπαρότητα και την ακμή και να ενεργοποι-
ήσει το κολλαγόνο. 

(Πηγή: neadiatrofis.gr)

Το τέλειο αντιγηραντικό 
είναι το… ακτινίδιο

Τα συμπτώματα μίας σπάνιας παιδικής ασθέ-
νειας μπορεί να μειώσει μία χρωστική ουσία 
που βρέθηκε σε κόκκινα φρούτα, συμπερι-
λαμβανομένων των σταφυλιών και του κόκ-
κινου κρασιού. Η διεθνής ομάδα με επικεφα-
λής το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, δι-
απίστωσε ότι μια χρωστική ουσία στα φυ-
τά (quercetin) θα μπορούσε να αποτρέψει τη 
ζημιά στα νεύρα που συνδέεται με την παι-
δική νόσο κινητικών νευρώνων, ( SMA), επί-
σης γνωστή και ως «πλαδαρό σύνδρομο μω-
ρών». Κόκκινα σταφύλια, βατόμουρα, μούρα 
και κόκκινα κεράσια είναι από τις καλύτερες 
πηγές της quercetin. (Πηγή: agronews.gr)

Τα κόκκινα φρούτα ενισχύουν 
το μυϊκό σύστημα
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Περιοδική έκδοση 
για τα φρούτα 
και τα λαχανικά

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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φανή Γιαννακοπούλου
Πέτρος Αλεξανδρής

ΣΥΝΤΑΞΗ
Νίκος Κατσένιος
Μαρία Κρόκου
Λεωνίδας Λιάµης
Γιάννης Τσατσάκης
Ανδρέας Τσίρµπας

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αθηνά Βέη 
Σοφία Ιντζεβίδου
Βασιλική Κονόµου
Αγγελική Σγούρου

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ελισάβετ Μπουζαλάκου
Ζωή Μπουλέρου

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ

✓ Με επίκεντρο τα πεπόνια και τα καρ-
πούζια θα διεξαχθεί στις 13-15 Μαΐου, 
η εµπορική έκθεση medFEL 2014, στο 
Περπινιάν της Γαλλίας. Σηµαντική αναµέ-
νεται να είναι η συµµετοχή ευρωµεσογει-
ακών χωρών. Πληροφορίες στο: http://
www.medfel.com/en/

✓ Η Asia Fruit Logistica 2014 θα πραγ-
µατοποιηθεί στο Χονγκ Κονγκ από 3-5 Σε-
πτεµβρίου 2014.  Στην περσινή Asia Fruit 
Logistica συµµετείχαν πάνω από 6.500 
κορυφαίοι φορείς λήψης αποφάσεων του 
κλάδου των οπωροκηπευτικών. Πληροφο-
ρίες στο: www.asiafruitlogistica.com/en/

✓Στο Εκθεσιακό Πάρκο Paris Nord 
Villepinte, στο Παρίσι, διοργανώνε-
ται στις 19 - 23 Οκτωβρίου 2014, η ∆ι-
εθνής Έκθεση Τροφίµων και Ποτών 
«SIAL». Περισσότερες πληροφορίες και 
αιτήσεις συµµετοχής στα τηλέφωνα: 
210/9982263 και 210/9982146.

✓ Στις 20-22 Νοεµβρίου 2014 στη Σαγκάη 
θα πραγµατοποιηθεί έκθεση φρέσκων ο-
πωροκηπευτικών. Η εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα του υπουργείου εµπορίου της 
Κίνας, του κινεζικού εµπορικού επιµελη-
τηρίου και της κινεζικής ένωσης χονδρι-
κής πώλησης αγροτικών προϊόντων. Πλη-
ροφορίες στο: http://www.freshproduce-
expo.com/sv/home.aspx 

Μην χάσετε...

Τα περιοδικά Εurofruit, Fruchthandel και 
Fresh Produce θα παρουσιάσουν διήµερη 
ηµερίδα µε θέµα «Ευρωπαϊκές Στρατηγικές 
Λαχανικών» στις Βρυξέλλες το διάστηµα α-
πό 4-5 Ιουνίου 2014.
Οι στρατηγικές για τη µελλοντική πορεία της 
προώθησης και της εµπορίας φρέσκων λα-
χανικών καθώς και το µέλλον του τοµέα των 
οπωροκηπευτικών στην Ευρώπη θα είναι 
στο επίκεντρο των εκδηλώσεων. 
Οµιλητές, από τη Βρετανία, την Ισπανία, την 
Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερµανία αναµέ-

νεται να µιλήσουν για τις εξής θεµατικές: 
●  Σκιαγραφόντας το προφίλ 

της παγκόσµιας αγοράς λαχανικών.
●  Η Κοινή Οργάνωση Αγοράς 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
●  Φρέσκα λαχανικά για τους 

µελλοντικούς καταναλωτές.
●  Επιτυγχάνοντας την υπεροχή 

στην εµπορία φρέσκων λαχανικών.
●  Ένα βιώσιµο µέλλον για τα φρέσκα 

λαχανικά. 
Πηγή: www.vegetablecongress.com/ 

Ηµερίδα για τις ευρωπαϊκές στρατηγικές λαχανικών στις Βρυξέλλες
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Περιοδική έκδοση για τα φρούτα και τα λαχανικά

www.agronews.gr

Με extra bonus   

Όταν η καλλιέργεια δένδρων  

γίνεται άθλημα «ομαδικό» 

Δημήτρης Σπανός 

Σταθερή ροή μκαι ελεγχόμενο 

κόστος ζητούν τα σούπερ μάρκετ
Με 8 μήνες το χρόνο 

παραγωγή η φράουλα

Τώρα λύνει και τα του οίκου της 

χορηγοσ
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Το µέλλον του κλάδου των 
οπωροκηπευτικών στην ΕΕ και 
η παγκόσµια αγορά λαχανικών 
είναι υψηλά στην ατζέντα της 
εκδήλωσης των Βρυξελλών. 
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