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EDITORIAL

ΤΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Μια σειρά από λόγοι, όπως η δραµατική µείωση των 
περιθωρίων κέρδους σε πολλές από τις παραδοσιακές 
αρόσιµες καλλιέργειες, η απελευθέρωση  των κοινοτι-
κών ενισχύσεων (δικαιώµατα) σε όλο το φάσµα της α-
γροτικής δραστηριότητας και ο προσανατολισµός των 
νέων κυρίως καλλιεργητών σε παραγωγή προϊόντων 
µε αναφορά στις ανάγκες της αγοράς, καθιστούν όλο 
και πιο συχνή την προσέγγιση της ιδέας για την εγκατά-
σταση δενδρώνων.
Στον θεσσαλικό κάµπο για παράδειγµα, όπου µέχρι 
πρότινος κυριαρχούσαν µονοετείς καλλιέργειες όπως 
το βαµβάκι, το καλαµπόκι, τα ζαχαρότευτλα και φυσι-
κά τα σιτηρά, γίνεται όλο και πιο σαφής το τελευταίο 
διάστηµα µια στροφή των καλλιεργητών σε «νέες ιδέ-
ες», χωρίς αυτές να είναι πάντοτε αποτέλεσµα βαθύ-
τερης µελέτης.
Έτσι, µια καλλιεργητική επιλογή όπως π.χ. τα συµπύρη-
να ροδάκινα, µε την οποία οι αγρότες της Ηµαθίας α-
σχολούνται µια ζωή και την έχουν αναγάγει σε επιστή-

µη, για την πλειοψηφία των Θεσσαλών παραγωγών συ-
νιστά µια νέα, άγνωστη και ενδεχοµένως καινοτόµο 
καλλιέργεια. Με τους τελευταίους να αγνοούν πολλές 
από τις πτυχές της, πιθανή λάθος αφετηρία, δηλαδή ε-
πιπόλαιη επιλογή ποικιλίας ή κτήµατος (ακατάλληλο έ-
δαφος) ή ακόµα και πληµµελή καλλιεργητική διαχείρι-
ση, διαµορφώνει συχνά όχι µόνο το επίπεδο αντοχής 
µιας εκµετάλλευσης στο πεδίο του ανταγωνισµού αλλά 
και την ίδια τη βιωσιµότητά της.
Το ζήτηµα είναι ότι στην περίπτωση των δένδρων η 
στροφή δεν είναι εύκολη. Το κόστος εγκατάστασης είναι 
µεγάλο και ο χρόνος αναµονής, µέχρι την παραγωγή, 
πολύς. Τυχόν σφάλµατα δεν διορθώνονται εύκολα, αντί-
θετα συνοδεύουν το παραγωγικό αποτέλεσµα της φάρ-
µας και την οικονοµική θέση των διαχειριστών της για 
πολλά χρόνια.        

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΣΥΧΝΑ Η ΣΤΡΟΦΗ 
ΣΕ ÍΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣÎ ∆ΕΝ
 ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΒΑΘΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Οι νέες καταναλωτικές συνήθειες από τη µια, µε τα τροπικά φρούτα
να καταλαµβάνουν περίοπτη θέση στο τραπέζι, και ο ενισχυµένος ρόλος 
των σούπερ µάρκετ από την άλλη, µε διάθεση αυτών των προϊόντων να 
περνάει πλέον στις αλυσίδες, οδηγούν σε βαθιές αλλαγές του παγκόσµιου 
καλλιεργητικού  χάρτη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία ειδικής µελέτης 
του Ινστιτούτου Fundación ExportAr της Αργεντινής
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Μ ια από τις νέες τάσεις που διαπιστώνει το 
Fundación ExportAr είναι η διαφοροποίη-
ση της αγοράς, ιδιαίτερα στη βορειοδυτι-

κή Ευρώπη, όπου τα βιολογικά προϊόντα, οι «υπερ-
τροφές» και εξωτικά φρούτα γίνονται ολοένα και πιο 
δηµοφιλή.   Επιπλέον, οι καταναλωτές προτιµούν την 
ευκολία κατά την αγορά των φρούτων και λαχανι-
κών (όπως για παράδειγµα τις µικρές συσκευασίες, 
το ηλεκτρονικό εµπόριο για τις αγορές, τα έτοιµα για 
κατανάλωση φρούτα και λαχανικά) και ταυτόχρονα 
έχουν όλο και µεγαλύτερη επίγνωση της ασφάλει-
ας των τροφίµων και της εταιρικής κοινωνικής ευ-
θύνης, έτσι ώστε να ζητούν ολοένα και πιο βιώσιµες 
πρακτικές. Η ευρωπαϊκή αγορά ρυθµίζεται, επίσης, 
από την απαγόρευση της εισαγωγής γενετικά τρο-
ποποιηµένων φρούτων και λαχανικών στην ΕΕ.
Το ρωσικό βέτο για τα προϊόντα της ΕΕ, που εισήχθη 
τον Αύγουστο του 2014, είχε ως αποτέλεσµα την ε-
ξαφάνιση µιας τεράστιας αγοράς, την πτώση των τι-
µών παραγωγού και την υπερπροσφορά προϊόντων 
εντός της ευρωπαϊκής αγοράς. Από πολιτική άπο-
ψη, η Ευρώπη έχει αναγκαστεί να βρει νέες εναλ-
λακτικές αγορές για εξαγωγές και γι’ αυτό λάνσαρε 
και νέα προγράµµατα προώθησης (Enjoy it’s from 
Europe) των τοπικών γεωργικών προϊόντων της.

ΜΟΛΙΣ ΤΟ 10% ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Εισαγωγείς διαδραµατίζουν καίριο ρόλο στην ευρω-
παϊκή αγορά. Τα πιο φρέσκα προϊόντα από τις ανα-
δυόµενες χώρες στην αγορά µέσω εισαγωγών α-
πό χονδρεµπόρους, οι οποίοι ενεργούν ως ενδιάµε-
σοι µεταξύ των παραγωγών και των µεγάλων επι-
χειρήσεων λιανικού εµπορίου. Σούπερ µάρκετ κυρι-
αρχούν στην πώληση των φρούτων και λαχανικών, 
µε µερίδια αγοράς άνω του 60%, σε βάρος των πα-
ραδοσιακών επιχειρήσεων και λαϊκές αγορές, οι ο-
ποίες µειώθηκαν κατά 10% στις περισσότερες χώ-
ρες. Μικρότερες µορφές λιανικής πώλησης µπορεί 
να µην είναι σε θέση να παραµείνουν στην επιχείρη-
ση λόγω του ανταγωνισµού των τιµών και την αυξα-
νόµενη έλλειψη τους πλεονεκτήµατα.

ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ
Τα τελευταία, χρόνια εξωτικά και εκτός εποχής 
φρούτα κυριαρχούν στις εισαγωγές παρά την οικο-
νοµική κρίση, όπως διαπιστώνουν οι ερευνητές του 
ινστιτούτου Fundación ExportAr. Η δηµοτικότητα των 
τροπικών προϊόντων (όπως το µάνγκο και το αβο-
κάντο) και εξειδικευµένα προϊόντα (όπως τα εξωτικά 
φρούτα και τα µούρα) είναι σε άνοδο. Οι µπανάνες 
είναι το πιο εισαγόµενο φρούτα, ακολουθούµενες α-
πό τον ανανά, τα πορτοκάλια και τα σταφύλια.
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ΚΥΡΙΩΣ ΕΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Όσον αφορά τις εξαγωγές, το 2014, η 
Ευρώπη εξήγαγε φρέσκα φρούτα α-
ξίας 18,7 εκατ. ευρώ και φρέσκα λα-
χανικά αξίας 14 εκατ. ευρώ. 
Πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών 
εξαγωγών πηγαίνουν σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες. Η Ισπανία είναι ο 
µεγαλύτερος εξαγωγέας φρέσκων 
φρούτων, µε όγκο περίπου 7,2 εκατ. 
τόνους. Σχεδόν το ήµισυ του συνόλου 
των ολλανδικών εξαγωγών είναι ε-
πανεξάγοµενα φρούτα, ιδιαίτερα ε-
ξωτικά. Οι πιο σηµαντικοί προορισµοί 
είναι η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασί-
λειο και η Γαλλία.
Το 2013, η ΕΕ παρήγαγε 66,8 εκατ. 
τόνους φρέσκα φρούτα και περίπου 
114 εκατ. τόνους φρέσκα λαχανικά, 
σχεδόν το 50% αντιστοιχεί στην πα-
ραγωγή πατάτας. Η φυτική παραγω-
γή της ηπείρου έχει µειωθεί κατά την 
τελευταία δεκαετία. Οι δυσµενείς και-

ρικές συνθήκες επηρεάζουν σηµα-
ντικά την ετήσια παραγωγή σε επί-
πεδο ΕΕ.
Τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλω-
σης φρούτων και λαχανικών έχουν οι 
χώρες της Ανατολικής και Νότιας Ευ-
ρώπης, αλλά αυτά εξακολουθούν να 
βρίσκονται κάτω από τα συνιστώµε-
να επίπεδα από τον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό Υγείας. Αυτό έχει οδηγήσει 
σε πρωτοβουλίες για την προώθηση 
της κατανάλωσης φρούτων και λαχα-
νικών (όπως το πρόγραµµα διανοµής 
φρουτολαχανικών στα σχολεία της 
ΕΕ), τα οποία όλο και περισσότερο 
παρουσιάζονται ως µια υγιή εναλλα-
κτική λύση στα ανθυγιεινά σνακ.

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΚΑΙ Η ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά δεν είναι εύκολη, σηµειώνει το 
Fundación ExportAr, καθώς η ΕΕ έχει 
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Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Αυτή τη στιγµή η πιο δυναµική αγορά όσον αφορά τα νωπά προϊόντα στον κό-
σµο είναι οι χώρες της Ασίας. Οι Ασιάτες καταναλώνουν τη µεγαλύτερη ποικι-
λία φρέσκων φρούτων και λαχανικών, κάνοντας µεγάλες εισαγωγές. Οι ΗΠΑ, 
η Χιλή, η Νότιος Αφρική, η Αυστραλία και η Ν. Ζηλανδία γνωρίζουν χρόνο µε το 
χρόνο σηµαντική αύξηση των εξαγωγών τους προς αυτήν την περιοχή. Μήλα, 
ροδάκινα, ακτινίδια, εσπεριδοειδή, πεπόνια, κεράσια και επιτραπέζια σταφύλια 
αποτελούν ήδη σηµαντικά προϊόντα εισαγωγής µε υψηλές τιµές, ενώ µπρόκολα, 
καρότα, κρεµµύδια, σπαράγγια, το σέλινο και το λάχανο αποτελούν τα  λαχανικά 
µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις ανάµεσα στα εισαγόµενα. Ενδεικτικό, της αυξανό-
µενης ασιατικής ζήτησης για φρούτα και λαχανικά είναι οι συµπράξεις επιχειρή-
σεων και διακινητών του κλάδου που γίνονται τόσο στην Κίνα, όσο και αλλού για 
να καλυφθούν οι ανάγκες των καταναλωτών στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. 

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑ
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ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΑ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Σε «ναυαρχίδα» των ελληνικών εξα-
γωγών οπωροκηπευτικών εξελίσ-
σεται ολοένα και περισσότερο ο το-
µέας των φρούτων, δείχνοντας ότι 
ο κλάδος διαθέτει σηµαντική παρα-
γωγική δοµή και σοβαρό οργανω-
τικό υπόβαθρο που του δίνουν την 
ευχέρεια να στέκεται ανταγωνιστι-
κά στη διεθνή αγορά. «Ο κλάδος έ-
χει δυναµική, διότι υπάρχει ζήτηση 
και νέες τάσεις των καταναλωτών προς τα φρούτα. Το υ-
πόβαθρο είναι κάτι που προφανώς υπάρχει -το γεγονός 
ότι έχουν αυξηθεί η εξαγωγές δείχνει ότι γίνεται σοβαρή 
δουλειά- αλλά σίγουρα ο τοµέας έχει περιθώρια βελτί-
ωσης», επισήµανε ο Τάσος Χανιώτης, Director European 
Commission στη Γενική ∆ιεύθυνση Αgriculture and Rural 
Development της ΕΕ, στην τοποθέτησή του στο 6ο Συνέ-
δριο Agrotica, που διοργάνωσε η Γεωπονική Σχολή του 
ΑΠΘ, µε ατζέντα στον τοµέα των οπωροκηπευτικών και 
συµµετοχή πληθώρας οµιλητών. Ο Έλληνας κοινοτικός 
αξιωµατούχος δεν παρέλειψε να σηµειώσει ότι «αχίλλει-
ος πτέρνα» για τον κλάδο είναι ότι δεν έχει οργανωθεί, α-
κόµη, σε µεγαλύτερα σχήµατα παραγωγών. 

Μόλις το 12-14% µέσω των Οµάδων
«Στο σηµείο αυτό η Ελλάδα έχει µείνει πίσω. Ενώ ο µέσος 
όρος της Ε. Ε. είναι το 50% της αξίας των οπωροκηπευτι-
κών να περνά µέσα από τις οµάδες, στην Ελλάδα το ποσο-
στό αυτό είναι µόλις στο 12-14%, », τόνισε χαρακτηριστικά 
και συµπλήρωσε πως σε ετήσια βάση η Ε. Ε. δαπανά περί 
τα 900 εκατ. ευρώ, για επιχειρησιακά προγράµµατα στήρι-
ξης των οργανώσεων παραγωγών στα οπωροκηπευτικά.

αυστηρούς κανονισµούς σχετικά µε 
τη συσκευασία, τη σήµανση, τα δια-
µετρήµατα, τη χρήση φυτοπροστα-
τευτικών και ούτω καθ’ εξής. Εκτός 
από αυτά, σηµαντικός είναι και ο πα-
ράγοντας της τιµής ειδικά για τον α-
νταγωνισµό µεταξύ των αλυσίδων 
σούπερ µάρκετ. Οι καταναλωτές τεί-
νουν να αγοράζουν τα ίδια προϊόντα 
ξανά και ξανά και µόνο λίγες εται-
ρείες κυριαρχούν στην αγορά. 
Σε γενικές γραµµές, υπάρχουν πολλοί 
προµηθευτές και οι αγοραστές έχουν 
πολλές επιλογές, ώστε καθίσταται α-
ναγκαίο να διαφοροποιηθούν τα προ-
ϊόντα προσφέροντας µεγαλύτερη αξία, 
ποιότητα, καλύτερη γεύση ή αειφορία. 
Ο ανταγωνισµός δεν είναι τόσο έντο-
νος, όταν πρόκειται για εξειδικευµένα 
προϊόντα, αλλά η τάση αλλάζει και αυ-
τά αναµένεται να διαδραµατίσουν έναν 
πιο σηµαντικό ρόλο στο µέλλον.

ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΜΟΥΡΑ, ΡΟ∆ΙΑ, 
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΚΑΙ ΜΑΝΓΚΟ
Τα µούρα και γενικότερα τα µαλα-
κά φρούτα (φράουλες, µύρτιλα, βα-
τόµουρα κ.λπ.) θα είναι υψίστης ση-
µασίας για τις εισαγωγές της Ευρώ-
πης και το 2016 αλλά και κατά τα ε-
πόµενα έτη. Αυτή είναι η πρόβλεψη 
του Σβεν Χέινσοχν, συνιδιοκτήτη της 
µεγάλης γερµανικής εταιρείας εισα-
γωγής φρέσκων προϊόντων, Global 
Fruit Point. Ο ίδιος, τονίζει ότι το Πε-
ρού θα συνεχίζει να έχει αυξανόµε-
νη σηµασία ως εισαγωγέας φρού-
των της Ευρώπης, ενώ και η Ινδία 
θα έχει µεγαλύτερη παρουσία στην 
περιοχή. Κορυφαίο προϊόν στην α-
τζέντα των Ευρωπαίων εισαγωγέων 
θα είναι τα µούρα, σύµφωνα µε τον 
Χέινσοχν, ο οποίος προβλέπει αυξη-
µένη ζήτηση και για ρόδια, αβοκάντο 
της ποικιλίας Hass και µάνγκο.   
Πρωτεργάτες σ’ αυτή την τάση είναι 
οι Ισπανοί παραγωγοί καθώς εκµε-
ταλλεύονται τα τελευταία 5 χρόνια ό-
λη τη γκάµα των αποκαλούµενων 
και µαλακών φρούτων (soÉ fruits) 

βάζοντας πέραν από φράουλες, 
µούρα, βατόµουρα, µύρτιλλα. Μάλι-
στα, για τη σεζόν 2014/2015 αύξη-
σαν κατά 20% την παραγωγή βατό-
µουρων, στα 15.600 στρέµµατα α-
πό τα 13.000 στρέµµατα την προη-
γούµενη σεζόν, σύµφωνα µε στοι-
χεία του Αµερικανικού Υπουργείου 
Γεωργίας (USDA). Προς το παρόν υ-
πάρχει αυξηµένη ζήτηση για µούρα 
στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη και στις τρί-
τες χώρες, σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις του USDA.  Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγµα η Ανδαλουσία που παρή-
γαγε το 2013 συνολικά 14.724 τό-
νους µύρτιλλων, αντιστοιχώντας 
στο 96,77% της συνολικής ισπανι-
κής παραγωγής. Πρόκειται για αύ-
ξηση της τάξης του 371,3% σε σχέση 
µε τους 3.124 τόνους µύρτιλλων το 
2008. Ακολουθεί η παραγωγή µού-
ρων που κυρίως στην Ουέλβα τα τε-
λευταία 6 χρόνια έχει γνωρίσει ανά-
πτυξη κατά 91,34%. 

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τέλος, σηµειώνεται ότι η ΕΕ προσφέ-
ρει πολλές επιχειρηµατικές ευκαι-
ρίες για τους εξαγωγείς στις χώρες 
µέλη της, αλλά και για πολλές ξένες 
χώρες που έχουν υπογράψει συµ-
φωνίες ελεύθερου εµπορίου, πα-
ρατηρεί το Ινστιτούτο της Αργεντινής 
στη µελέτη του. Ταυτόχρονα, πρό-
σφατα ο Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 
Φιλ Χόγκαν, ανακοίνωσε την έναρξη 
των διαπραγµατεύσεων µε σκοπό τη 
σύναψη διµερών εµπορικών συµ-
φωνιών για τα βιολογικά προϊόντα 
µε την Κολοµβία και το Μεξικό.  Τόσο 
η Κολοµβία και το Μεξικό όσο και η 
ΕΕ επιθυµούν να προκύψει µια συµ-
φωνία όπου θα δηµιουργηθεί µια 
µεγαλύτερη αγορά για τους βιοκαλ-
λιεργητές, θα µειωθούν τα διοικητικά 
βάρη για τις επιχειρήσεις και περισ-
σότερα βιολογικά προϊόντα θα είναι 
διαθέσιµα για τους καταναλωτές. 
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Απόβαση στις ΗΠΑ για την Total Produce
Το 65% της αµερικάνικης Progressive Produce LLC, που έχει 
φρέσκα προϊόντα, πέρυσι σηµείωσε ρεκόρ πωλήσεων ύψους 
200 εκατ. δολαρίων και αριθµεί 214 υπαλλήλους, απέκτησε η 
ιρλανδική Total Produce. Αυτή η εξαγορά έρχεται ως συνέχεια 
στην επέκταση της στη Βόρεια Αµερική, καθώς έχει αποκτήσει και 
άλλες εταιρίες. Μέσω 4 εγκαταστάσεων διανοµής σε Καλιφόρνια 
και Ουάσινγκτον, η Progressive Produce παρέχει µια ευρεία γκάµα 
φρέσκων, αµερικανικών αλλά και εισαγόµενων προϊόντων. Επίσης, 
ειδικεύεται στις πατάτες, τα κρεµµύδια, τα σπαράγγια και τα βιολογικά 
φρούτα και λαχανικά.  Η ιρλανδική Total Produce ανακοίνωσε 
ότι πρόσθετες εξαγορές θα γίνουν µέσα στο 2019 µε σκοπό να 
εξασφαλίσει η εταιρία τους µελλοντικούς της στόχους στις ΗΠΑ. 
«Αυτή η συνιδιοκτησία µε την Progressive Produce επεκτείνει τις 
δραστηριότητές µας στις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 
της Total Produce, Carl McCann. 

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΗΠΑ

Η BayWa επεκτείνεται στα τροπικά φρούτα 
Το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της εισαγωγικής ολλανδικής εταιρίας 

τροπικών φρούτων, TFC Holland B.V., θα αποκτήσει η γερµανική Baya έναντι 
28,7 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι να µπει ο γερµανικός όµιλος στα τροπικά 
φρούτα, καθώς «πρόκειται για µια συµφωνία στρατηγικής σηµασίας», 

όπως ανέφερε ο Γενικός ∆ιευθυντής της Klaus Lutz. Η Baya στη Γερµανία 
εστίαζε κυρίως στη διακίνηση µήλων, που δέχθηκαν ισχυρό πλήγµα από το 

ρωσικό εµπάργκο. Τώρα, σκοπός της Baya πέραν από τη διαφοροποίηση 
των προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό της είναι και η επέκτασή της στην Ευρώπη 

µέσω εξαγοράς ή συνεργασίας µε άλλους διακινητές. Ιδιαίτερη έµφαση θα 
δοθεί στα εξής: αβοκάντο, παπάγια και µάνγκο. Επίσης, η Baya προτρέπει 

τους καλλιεργητές µήλων στη Γερµανία να στραφούν σε πιο premium 
ποικιλίες και ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες φυτεύσεις µήλων Jazz της T&G.

∆ιαβατήριο για Μόσχα έβγαλε η Rungis 
Η Rungis, προµηθευτής φρέσκων προιόντων στη Γαλλία, υπέγραψε σύµφωνο 

εξάπλωσης µε τη Ρωσία ενώ ακολουθεί το Ντουµπάι.Η συµφωνία,  ύψους 800 
εκατ. ευρώ για µια έκταση 3.000 στρεµµάτων, υπογράφηκε από 

Stéphane Layani, πρόεδρο της εταιρείας Semmaris, και τον Andreï Kostine, Γενικό 
∆ιευθυντή της ρωσικής κρατικής τράπεζας VTB και προβλέπει την χρησιµοποίηση 

µέσω θυγατρικής της επωνυµίας «∆ιεθνής Αγορά Rungis», τη µεταφορά της 
µπράντας στη Ρωσία και την παροχή τεχνογνωσίας. 

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ
ΣΚΑΚΙΕΡΑ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑ
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Η Grimme «µαρσάρει» στις πατάτες της Κίνας
Περίπου 13 εκατ. ευρώ για νέο εργοστάσιο επενδύει στην Κίνα η κατασκευάστρια εταιρεία Grimme,  
ειδική σε κιτ εξοπλισµού για την παραγωγή πατάτας και ζαχαρότευτλων. Με πάνω από 50 εκατ. 
στρέµµατα πατάτας, η Κίνα αποτελεί την µεγαλύτερη παραγωγό πατάτας παγκοσµίως, την ώρα που 
η Κινεζική κυβέρνηση έχει σχέδια να διπλασιάσει την περιοχή αυτή στα 100 εκατ. στρέµµατα µέχρι 
το 2020. Σήµερα, ωστόσο, µόλις το 1/5 της παραγωγής συγκοµίζεται µε τη χρήση µηχανηµάτων, 
και η Grimme πιστεύει πως υπάρχει ευκαιρία για περαιτέρω επενδύσεις στην εκµηχάνιση. Έχοντας 
αυτό στο µυαλό, οι Γερµανοί κατασκευαστές, επένδυσαν σε µία νέα παραγωγική µονάδα 13.000 τµ, 
µαζί µε γραφεία, σε µία έκταση 30 στρεµµάτων στο λιµάνι της πόλης Tianjin που θα ξεκινήσει την 
άνοιξη του 2017. Να σηµειωθεί ότι η Grimme έχει ήδη µία θυγατρική στην Κίνα εδώ και 5 χρόνια. 

Μνηµόνιο συνεργασίας για Zespri και T&G 
Οι δύο µεγάλοι εξαγωγείς της Νέας Ζηλανδίας η Zespri και η T&G υπέγραψαν 
σύµφωνο συνεργασίας για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Συγκεκριµένα, 
οι δύο εταιρίες θα εργαστούν από κοινού µε σκοπό: να πουλήσουν µέσα στη 
φετινή εµπορική σεζόν 1 εκατ. κιβώτια από τα ακτινίδια Zespri στην Ταϊλάνδη, 
την Καµπότζη, την Μιανµάρ και το Λάος. Και οι δύο εταιρίες βλέπουν ότι 
υπάρχει τεράστιο δυναµικό στις ασιατικές αγορές για το ακτινίδιο. Επίσης, η 
T&G θα αναπτύξει προγράµµατα προώθησης για τα Zespri Green, τα Zespri 
SunGold (κιτρινόσαρκα) και τα δικά προϊόντα της (µήλα JAZZ και ENVY) 
σ’ αυτές τις 4 νοτιοανατολικές χώρες της Ασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η 
υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ των δύο εταιριών έγινε στο 
πλαίσιο της φετινής Fruit Logistica στο Βερολίνο.

Νέος κινεζικός κολοσσός στα φρούτα 
Κολοσσός που θα ταράξει την παγκόσµια εφοδιαστική αλυσίδα θα 
προκύψει από τη συγχώνευση Joyvio και Golden Wing Mau, δύο 
από τις κορυφαίες εταιρίες φρούτων στην Κίνα, όπως αναφέρει το 
Freshfruitportal.com. Η Joyvio–θυγατρική της Lenovo Holdings – και η 
Golden Wing Mau (GWM) θα συγχωνευτούν και στη νέα εταιρία «Joyvio 
GWM» θα έχουν µοιρασµένα µερίδια (50/50). Αµφότερες σηµείωσαν 
πωλήσεις ύψους 5 δισ. γεν (773 εκατ. δολαρίων). Ο νοτιοαφρικάνικος 
όµιλος φρούτων, Capespan, κατέχει το 25% της GWM και η Joyvio, ο 
µεγαλύτερος παραγωγός βατόµουρων και ακτινιδίων, είναι γνωστή για 
την επέκτασή της στο εξωτερικό, µέσω συνεργασιών στη Χιλή µε την 
Subsole και στην Αυστραλία µε την Perfection Fresh..

ΚΙΝΑ

ΡΩΣΙΑ

ΝΕΑ
ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ
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ΜΕ Α∆ΥΝΑΜΗ ΦΩΝΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  
ΜΠΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

33
Kαταστήµατα 
υπερµάρκετ

100% 60%9
Kαταστήµατα 

9
Kαταστήµατα 

33
Kαταστήµατα 

 

Στοιχεία σχετικά µε τον τοµέα του ελληνικού λιανεµπορίου 

∆άνειο 30 εκατ. 
ευρώ κατάφερε 
να εξασφαλίσει 
πρόσφατα η 
Μαρινόπουλος, 
η οποία 
απασχολεί 
12.500 
εργαζοµένους. 

Συνολικά 33 
υπερµάρκετ 
Carrefour 
έκτασης 160.000 
τ.µ. θα περάσουν 
στη διαχείριση 
της νέας 
εταιρείας 
Σκλαβενίτη 
-Μαρινόπουλου.  

Το δυναµικό 
της εταιρείας 
που αναµένεται 
να συστήσουν 
Μαρινόπουλος 
και Σκλαβενίτης 
είναι γύρω 
στους 3.000 
εργαζόµενους.  

Περίπου στα 
325 εκατ. ευρώ 
τζίρο έκαναν 
πέρσι τα 33 
υπερµάρκετ 
Carrefour της 
νέας εταιρείας 
Σκλαβενίτη 
-Μαρινόπουλου
.

30 33 3253.000εκατ. εκατ.

Ο λοένα αυξανόµενη βαίνει η τάση συγκέ-
ντρωσης του ελληνικού λιανεµπορίου, ό-
πως δείχνουν αφενός οι τελευταίες εξελί-

ξεις, µε την υπογραφή συµφωνίας µεταξύ Σκλαβενί-
τη και Μαρινόπουλου και την απόκτηση των επιχει-
ρηµατικών δραστηριοτήτων της Βερόπουλος απ’ την 
ΜΕΤRO ΑΕΒΕ και αφετέρου τα στοιχεία µελέτης της 
ICAP, που δηµοσιεύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου. Ση-
µειώνεται ότι σύµφωνα µε περσινή µελέτη της ICAP 
το µερίδιο των σούπερ µάρκετ στη διακίνηση τυπο-
ποιηµένων-συσκευασµένων νωπών οπωροκηπευ-

τικών αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία έτη και εκτι-
µάται περίπου στο 25%-30%.
Όπως αναφέρεται στην τελευταία µελέτη της ICAP, «η 
τάση συγκέντρωσης συνεχίζεται αµείωτη και το ’15-
’16 λόγω και των εξαγορών καταστηµάτων ή εταιρει-
ών, µε τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ να καλύ-
πτουν το µεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλή-
σεων του κλάδου. Όπως υπενθυµίζεται στη µελέτη, ο 
βαθµός συγκέντρωσης στον κλάδο παρουσιάζει αύ-
ξηση τα τελευταία χρόνια λόγω και των εξαγορών κα-
ταστηµάτων/εταιρειών απ’ τις µεγάλες κυρίως αλυσί-

δες, το κλείσιµο ορισµένων εταιρειών του κλάδου κτλ. 
Ενδεικτικό είναι ότι οι 5 µεγαλύτερες εταιρείες κάλυ-
ψαν από κοινού σχεδόν το 60% περίπου της συνολι-
κής αξίας της εγχώριας αγοράς το 2014. 

Ζηµιώνονται οι παραγωγοί 
Η αύξηση του µεριδίου της αγοράς που συγκεντρώνε-
ται σε λιγότερες εταιρείες εγείρει ανησυχίες σε αρκε-
τούς συντελεστές του κλάδου για ενδεχόµενη µείω-
ση της διαπραγµατευτικής τους ικανότητας στο µέλλον 
και για την πιθανότητα δηµιουργίας έντονου ανταγω-

ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΝΩΠΑ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 30% ΜΕ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΑΣΗ, ΛΕΕΙ Η ICAP
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑ
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ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ

33
Kαταστήµατα 
υπερµάρκετ

100% 60%9
Kαταστήµατα 

9
Kαταστήµατα 

33
Kαταστήµατα 

 

Στοιχεία σχετικά µε τον τοµέα του ελληνικού λιανεµπορίου 

∆άνειο 30 εκατ. 
ευρώ κατάφερε 
να εξασφαλίσει 
πρόσφατα η 
Μαρινόπουλος, 
η οποία 
απασχολεί 
12.500 
εργαζοµένους. 

Συνολικά 33 
υπερµάρκετ 
Carrefour 
έκτασης 160.000 
τ.µ. θα περάσουν 
στη διαχείριση 
της νέας 
εταιρείας 
Σκλαβενίτη 
-Μαρινόπουλου.  

Το δυναµικό 
της εταιρείας 
που αναµένεται 
να συστήσουν 
Μαρινόπουλος 
και Σκλαβενίτης 
είναι γύρω 
στους 3.000 
εργαζόµενους.  

Περίπου στα 
325 εκατ. ευρώ 
τζίρο έκαναν 
πέρσι τα 33 
υπερµάρκετ 
Carrefour της 
νέας εταιρείας 
Σκλαβενίτη 
-Μαρινόπουλου
.

30 33 3253.000εκατ. εκατ.

νισµού µεταξύ των συνεταιρισµών. 
Βέβαια, η ισχυροποίηση των υγιών εταιρειών εξα-
σφαλίζει µεγαλύτερη αξιοπιστία σε σχέση µε τις πλη-
ρωµές των συνεργαζόµενων παραγωγών. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις, πριν 
2 βδοµάδες έγινε γνωστό ότι Σκλαβενίτης και Μαρι-
νόπουλος προχώρησαν σε συνεργασία που αναµένε-
ται να ολοκληρωθεί σε 2 µήνες, καθώς τελεί υπό την 
έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού. Με τη συµφω-
νία ενισχύεται σηµαντικά η διαπραγµατευτική ισχύς 
του Σκλαβενίτη, καθώς οι φετινές πωλήσεις του ανα-
µένεται να ξεπεράσουν τα 2 δις ευρώ. (Ο τζίρος του 
Οµίλου πέρσι άγγιξε το 1,7 δις ευρώ, ενώ αυτός του 
Μαρινόπουλου εκτιµάται στο 1,2 δις). Η νέα εταιρεία 
θα διαχειρίζεται τη λειτουργία των 33 υπεραγορών,  
που διαθέτει σήµερα η Μαρινόπουλος σε µεγάλα α-
στικά κέντρα. Σηµειωτέον ότι ο κύκλος εργασιών των 
καταστηµάτων αυτών, ήταν το 2015 325 εκατ. ευρώ. 
Η συµφωνία αυτή αποτελεί την τρίτη µεγάλη κίνηση 
της «Σκλαβενίτη» σε διάστηµα ενάµιση έτους, καθώς 
είχε προηγηθεί η εξαγορά του µεριδίου της «Βερό-
πουλος» στην κρητική αλυσίδα Χαλκιαδάκης και στη 
συνέχεια η απόκτηση των καταστηµάτων της Makro. 
Απ’ την πλευρά της Μαρινόπουλος, η εν λόγω συµ-
φωνία αποτελεί έναν τρόπο ενίσχυσης των χρηµα-
τοροών της και θετική εξέλιξη για τους προµηθευ-
τές της, αν δεν πραγµατοποιηθεί κούρεµα των ο-
φειλούµενων ποσών. 

Καθυστερήσεις στις πληρωµές 
Υπενθυµίζεται ότι απ’ το 2004-2005 παρατηρούνται 
δυσκολίες στις πληρωµές των προµηθευτών απ’ την 
εταιρεία, µε αποτέλεσµα πολλοί Συνεταιρισµοί και µε-
µονωµένοι προµηθευτές να σταµατήσουν τις συναλ-
λαγές τους µαζί της. Καθυστερήσεις στις πληρωµές 
εµφανίζονται και από τον Βερόπουλο (για ποσά πάνω 
από 2.000 ευρώ), όπως µας λένε πολλοί προµηθευτές 
ανά την Ελλάδα.  Αξίζει να επισηµανθεί ότι όσον αφο-
ρά τις πληρωµές, σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφο-
ρίες, η ΜΕΤRO τις πραγµατοποιεί σε βάθος 3,5-4 µη-
νών, η Lidl στους 3-5 µήνες, η Βασιλόπουλος στους 
2-5 µήνες και ο Σκλαβενίτης σε 1-2 µήνες. Σύµφωνα 
µε Συνεταιριστές και παραγωγούς, όταν η εξόφληση 
γίνεται µετά από 3 µήνες, προκύπτει έντονο πρόβλη-
µα, καθώς σε ορισµένες καλλιέργειες σε 2 µήνες ολο-
κληρώνεται η συγκοµιδή και οι παραγωγοί έχουν µπει 
στη συγκοµιδή της επόµενης καλλιέργειας χωρίς να 
έχουν εξοφληθεί για τις πωλήσεις της προηγούµενης. 

ΠΡΟΧΩΡΑ 
ΣΕ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
Η METRO 
Την τάση συγκέντρωσης στον κλάδο του 
ελληνικού λιανεµπορίου ενίσχυσε και η 
µεγάλη συνένωση στο χώρο που πραγ-
µατοποιήθηκε την προηγούµενη βδοµά-
δα, µε την απόκτηση των επιχειρηµατι-
κών δραστηριοτήτων της εταιρείας Βερό-
πουλος απ’ την ΜETRO AEBE. Mάλιστα, ο 
διεθύνων σύµβουλος της τελευταίας, Α-
ριστοτέλης Παντελιάδης, άφησε ανοιχτό 
το ενδεχόµενο για την εξαγορά και άλλης 
εταιρείας σε συνέντευξη Τύπου στις 18 
Φεβρουαρίου. 
Όπως ανέφερε ο κ. Παντελιάδης, «δεν 
πρόκειται να κλείσουµε τα µάτια σε τυ-
χόν ευκαιρία που µπορεί να παρουσια-
στεί. ∆εν αποκλείω οποιαδήποτε άλλη ε-
πεκτατική κίνηση». 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, η METRO AEBE θα 
επενδύσει, επίσης, στην εξυγίανση των 
καταστηµάτων της Βερόπουλος. 
Η νέα εταιρεία αριθµεί περισσότερα α-
πό 250 καταστήµατα όσον αφορά το δί-
κτυο λιανικής πώλησης και 46 καταστή-
µατα όσον αφορά το δίκτυο χονδρικής 
πανελλαδικά, ενώ έχει 9.000 εργαζοµέ-
νους που αναµένεται να γίνουν 10.000 σε 
βάθος τριετίας. 
Στόχος είναι, διευκρίνισε ο κ. Πανελιά-
δης, «να πληρωθούν άµεσα οι προµη-
θευτές της Βερόπουλος, ενώ σχετικά µε 
την τιµολογιακή πολιτική είπε ότι οι τιµές 
στα προϊόντα της Βερόπουλος θα µειω-
θούν προκειµένου να εξοµοιωθούν µε 
τις τιµές των προϊόντων στα καταστήµα-
τα της METRO. 

KΑΤΑΝΟΜΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Αττική 20,0%

Αν.Μακεδονία & Θράκη 4,5%

Κεντ. Μακεδονία 20,0%

∆υτ. Μακεδονία 2,4%

Ήπειρος 2,3%

Ιόνια Νησιά 1,1%

Θεσσαλία 6,9%

∆υτ. Ελλάδα 4,5%

Στερεά Ελλάδα 4,9%

Πελοπόννησος  4,9%

Κρήτη 4,3%

Β. Αιγαίο 0,6%

Ν. Αιγαίο 1,7%
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ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ του χυµού µή-
λου θα εισέλθει την επόµενη πενταε-
τία, ο συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου, 
σύµφωνα την τοποθέτηση του ∆. Βα-
λασσά στην ηµερίδα της Gaia Επιχει-
ρείν στην Agrotica. Ο ίδιος συµπλή-

ρωσε πως ένα ποσοστό περί το 30% 
των 8.000 στρεµµάτων που καλλιερ-
γούνται µε µήλα, βρίσκεται στη φάση 
αναδιάρθρωσης ενώ µπαίνουν και 
νέες φυτείες. Τέλος εκτίµησε, πως η 
παραγωγή θα φθάσει τους 20.000 τό-

νους την επόµενη πενταετία. Ο συνε-
ταιρισµός που µετρά 100 χρόνια πα-
ρουσίας σε µια δύσκολη αγορά, ανα-
κοίνωσε πως σε τιµές χονδρικής, η 
καλή κατηγορία αυξήθηκε κατά 5 λε-
πτά στο κιλό σε σχέση µε πέρυσι ε-
νώ φέτος υπάρχει ευκολότερη διάθε-
ση του προϊόντος.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΦΡΟΥΤΟ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΨΑΡΙ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ

ΣΙΤΗΡΑ

ΖΑΧΑΡΗ,
ΚΑΦΕ Κ.ΛΠ.

ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΛΚΟΟΛ.
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΚΡΕΑΣ

ΚΡΑΣΙ

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟ.
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΑΛΛΑ

-          250             500           750        1.000      1.250

Eισαγωγές             Eξαγωγές

ΠΗΓΗ: Eurostat (2013), NBG calculations

Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας ανά προϊόν

(σε εκατ. ευρώ)

Κερδίζουν µερίδιο 
εξαγωγών τα ελληνικά 
φρουτολαχανικά

Στα προϊόντα υψηλής ανάπτυξης, που έχουν κερδί-
σει µερίδιο στη διεθνή αγορά την τελευταία δεκαε-
τία εντάσσει τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά η έκ-
θεση για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα, που δηµοσί-
ευσε η Εθνική Τράπεζα τον περασµένο ∆εκέµβριο. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση τα ελληνικά 
φρούτα και τα λαχανικά το 2014 κάλυπταν το 36% 
των συνολικών εξαγωγών ελληνικών τροφίµων, ε-
νώ το 2005 κάλυπταν το 25%.

ΣΤΟ ΧΥΜΟ ΜΗΛΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ Ο ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
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Πρόσθετα για αγροτικά  
πλαστικά και ιχνοστοιχεία 
Tους φωτοσταθεροποιητές Tinuvin® παρουσία-
σε σε ειδική εκδήλωση της BASF, στο πλαίσιο της 
Agrotica 2016, ο Παναγιώτης Στάθης, χηµικός µη-
χανικός και υπεύθυνος για τα πρόσθετα πλαστικών 
της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. Στη δεύτερη παράλληλη εκ-
δήλωση της BASF, ο ∆ρ. Κώστας Τζεβελέκος, χηµι-
κός µηχανικός και υπεύθυνος για τα προϊόντα φρο-
ντίδας (Care Chemicals) της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, πα-
ρουσίασε τα ιχνοστοιχεία της BASF καθώς και µια 
σειρά από άλλα πρόσθετα όπως το Emulan LVA που 
συµβάλλει στη συγκράτηση των διαφυλλικών σκευ-
ασµάτων πάνω στα φύλλα, καθώς και το Poligen 
WE43, γαλάκτωµα οξειδωµένου κεριού πολυαιθυ-
λενίου, το οποίο επικαλύπτει και προστατεύει τα ε-
σπεριδοειδή στην αποθήκευση και µεταφορά τους.

Μαθήµατα εξωστρέφειας 
από την Novatec AE
Επιτυχίες µετρά η NOVATEC A.E. για την συµµε-
τοχή της στις εκθέσεις «AGROTICA 2016», στη 
Θεσσαλονίκη και στη «FRUIT LOGISTICA 2016», 
στο Βερολίνο. 
Η εταιρεία ενηµέρωσε τους επισκέπτες για τα 
νέα προϊόντα και τις καινοτόµες τεχνολογίες της 
στον Τοµέα ∆ιαλογής και Συσκευασίας Φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών.
Η NOVATEC A.E. που εδρεύει στην ΒΙ.ΠΕ. Πά-
τρας, εξειδικεύεται στη σχεδίαση, κατασκευή 
και τεχνική υποστήριξη µηχανηµάτων για τη ∆ι-
αλογή, Ταξινόµηση και Συσκευασία Φρέσκων 
Φρούτων και Λαχανικών και εξάγει µηχανήµατα 
στο εξωτερικό, όπως στην Κύπρο, τα Βαλκάνια, 
την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ευρώπη. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ 
WOP 2016 ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

Η ΗΓΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, στη Μέση Ανατολή, για τα 
οπωροκηπευτικά WOP DUBAI 2016, (13-15 Νο-
εµβρίου), αφορά στο επιχειρείν των Αραβικών 
εµιράτων και τις γύρω χώρες. ∆ιοργανώνεται α-
πό τη γερµανική εταιρεία ΜESSE ESSEN και ως 
τώρα συµµετέχουν: Mητροσίλης ΑΕ, Λαµπιντίνο 
ΑΕ, Green Fresh, Sedigep, AΣ Νέστος, ΑΣ Νέ-
σπαρ, Γκουστέρα Αρ, Αλκυών ΑΕ, ΑΣ Μέσης, ΑΣ 
Μελίκης, ΑΣ Νέος Αλιάκµονας, ΑΣ Επισκοπής, 
Ασεποπ Νάουσας, ΑΣΟΠ Επισκοπής, ΕΑΣ Κα-
βάλας, Venus, AΣ Νάουσας. Επίσηµος αντιπρό-
σωπος της έκθεσης για Ελλάδα-Κύπρο είναι η 
Κωνσταντίνα Bouman της www.greekfruits.eu 
Πληροφορίες: http://www.wop-dubai.com/ 
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Πράσινα Λαχανικά και Σπαράγγι 
στο επίκεντρο της Freskon
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ συµµετοχές εµπο-
ρικών εκθετών και 40 ακόµη χώρες θα 
«τρέξει» για 2η συνεχή φορά, η ∆ιεθνής 
Εµπορική Έκθεση Φρέσκων Φρούτων 
και Λαχανικών, Freskon, το διάστηµα 
21-23 Απριλίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό 
και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Μετά την µεγάλη επιτυχία της περσινής 
διοργάνωσης, φέτος προβλέπεται 40% 
αύξηση σε αριθµό εκθετών και συνολι-
κών τετραγωνικών.
Στόχος της διοργανώτριας εταιρείας 
∆ΕΘ-HELEXPO είναι να αναδείξει τη 
Freskon ως το απόλυτο εµπορικό γεγο-
νός για τον κλάδο των φρέσκων φρού-
των και λαχανικών στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Ν.Α. Ευρώπης και Ανατολι-
κής Μεσογείου. Για το 2016, επιπρό-
σθετος στόχος των διοργανωτών είναι 
η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, η 
εξωστρέφεια της ελληνικής παραγω-
γής, η ενηµέρωση των καταναλωτών 
για τα προϊόντα που παρουσιάζονται, η 
αναζήτηση νέων αγορών καθώς και η 
τόνωση του πρωτογενούς τοµέα. 

∆ιεθνές Συνέδριο
Πρωταγωνιστική θέση στη Freskon για 
το 2016 θα έχει το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο 
για τα «Πράσινα Λαχανικά & το Σπαράγ-
γι» (22-23 Απριλίου), που φιλοδοξεί να 
αποτελέσει το έναυσµα, ώστε να ξεκι-
νήσει µια αναπτυξιακή πορεία των προ-
ϊόντων αυτών στη χώρα µας. Το Συνέ-
δριο αποτελείται από 5 θεµατικές ενό-
τητες. Προσκεκληµένοι είναι σηµαντικοί 
επαγγελµατίες του κλάδου που θα συµ-
βάλλουν µε ουσιαστικό τρόπο στη δια-
σαφήνιση των θεµατικών. Να σηµειω-
θεί πως τη δηµιουργία των θεµατικών 

ενοτήτων έχει αναλάβει η έδρα λαχανο-
κοµίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης. Πρόθεση των διορ-
γανωτών είναι η εκπροσώπηση όσον 
το δυνατόν περισσότερων ευρωπαϊκών 
χωρών, ειδικά από Ιταλία, Γαλλία και 
Ολλανδία, οι οποίες ξεχωρίζουν στην 
παραγωγή, τη συσκευασία αλλά και τη 
διακίνηση των πράσινων λαχανικών.

Freskon Hosted Buyers
Επίσης τεράστια βαρύτητα έχει δοθεί 
στο πρόγραµµα “FRESKON HOSTED 
BUYERS” όπου προβλέπεται η φιλοξε-
νία περισσότερων από 150 αγοραστών 
από 30 και πλέον χώρες. Στο πλαίσιο 
του προγράµµατος θα φιλοξενηθούν α-
γοραστές από χώρες όπως Κίνα, Ινδία 
οι οποίες εντάσσονται στις διακρατικές 
διαπιστευµένες επαγγελµατικές σχέ-
σεις της χώρας µας και παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξωστρε-
φείς επιχειρήσεις. 

ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΟ FRESHCON 
MARKET
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις 
επιχειρηµατικές συναντήσεις 
µέσω του FreshCon Market. Ε-
κτός από τις αλυσίδες που συ-
γκρότησαν το πρώτο FreshCon 
Market, φέτος θα λάβουν µέ-
ρος περισσότερες από χώρες ό-
πως η Ρουµανία, η Βουλγα-
ρία, η Σερβία, η Ουκρανία και η 
Κροατία.
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Νέα συµφωνία για πρόγραµµα 
συµβολαιακής µε την Πειραιώς
Τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του προγράµµατος Συµβολαιακής Γε-
ωργίας ανακοίνωσαν Τράπεζα Πειραιώς και Μπαρµπα-Στάθης, µε στό-
χο την άµεση και ενεργό υποστήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής πα-
ραγωγής οπωροκηπευτικών προϊόντων. H χρηµατοδοτική πρόταση 
της συµβολαιακής γεωργίας στον τοµέα των οπωροκηπευτικών ανα-
φέρεται ουσιαστικά στην οικονοµική στήριξη της παραγωγικής διαδι-
κασίας. Έτσι, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούµενη ρευ-
στότητα µε ανταγωνιστικούς όρους τη στιγµή που τη χρειάζεται, γεγο-
νός που ενισχύει περαιτέρω τη φροντίδα της εταιρείας προς τους συ-
νεργάτες της παραγωγούς.

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΛΑΝΣΑΡΙΣΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΜΟ ΤΗΣ ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι
Χυµό ρόδι 100% φυσικό, παράγει σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, η εται-
ρία «ΑΛΦΕΙΟΣ-ΡΟ∆Ι Α.Ε.» στον Πύργο Ηλείας. Τα εγκαίνια της µονάδας 
έγιναν στις 24 Ιανουαρίου παρουσία πολιτικών και εκπροσώπων της 
αγοράς. Ο χυµός που προέρχεται από 50 ροδώνες κυκλοφορεί σε συ-
σκευασία 250 ml. Η υπερσύγχρονη µονάδα διαθέτει γραµµή παραγω-
γής που κατασκευάστηκε σε συνεργασία Ελλήνων και Τούρκων τεχνι-
κών από την Ξάνθη και απασχολεί 50 άτοµα. Το προϊόν ολιστικής γε-
ωργίας, διαθέτει όλες τις απαραίτητες-αυστηρές-πιστοποιήσεις. 

Φυσικός χυµός ρο-
διού σε συσκευασία 
250 ml κυκλοφορεί 
στην αγορά από την 
εταιρία «ΑΛΦΕΙΟΣ-
ΡΟ∆Ι Α.Ε.».
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΣΤΗ FRESCON ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΥΚΤΗ GRETE
Σε µια καινούργια εµπορική σύµπραξη προχώρησαν, 
στα τέλη του 2015, οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί «Νότος» 
και  «Το Νησί» µε σκοπό να αναπτύξουν περισσότερο τον 
κλάδο των κηπευτικών και να κάνουν  την Κρήτη περισ-
σότερο υπολογίσιµη ως δύναµη στο εµπόριο των συ-
γκεκριµένων προϊόντων. «Η συµφωνία των δύο συνε-
ταρισµών της Κρήτης είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουρ-
γία µιας νέας εταιρείας µε σκοπό την από κοινού εµπορία 
των προϊόντων που παράγουν και τυποποιούν οι Α.Σ.», 
αναφέρει στο Fresher ο Αντώνης Πλεξουσάκης, πρόε-
δρος του ΑΣ «Νότος» στην Ιεράπετρα, που µετρά ήδη πά-
νω από 10 χρόνια λειτουργίας. Το όνοµα της νέας εταιρί-
ας, «Grete», ενέπνευσε η ίδια η Κρήτη, γνωστή για την ι-
στορία του, την ιδιαιτερότητα της διατροφής των κατοί-
κων της, τις ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες και τα ε-

ξαιρετικά κηπευτικά που παράγει. «Τα προϊόντα µας ντο-
µάτες µεγαλόκαρπες, ντοµάτες σε τσαµπί, πιπιριές, αγ-
γούρια και µελιτζάνες φιλοδοξούµε να βρεθούν σε µε-
γάλες κεντρικές αγορές της Ευρώπης, των Βαλκανίων 
και της Μέσης Ανατολής», σηµειώνει ο κ. Πλεξουσάκης 
και προσθέτει «βασικός µας στόχος είναι οι εξαγωγές κη-
πευτικών σε Βουλγαρία, Πολωνία και Σαουδική Αραβία».  
Την ίδια ώρα, όµως µένουν και οι δύο Συνεταιρισµοί ο 
«Νότος» και  «Το Νησί» ανεξάρτητοι και συνεχίζουν τη 
λειτουργία τους παράλληλα µε τη νέα εταιρεία.

Προβολή µέσω της Frescon
Η έδρα της «Grete» είναι η Ιεράπετρα Λασιθίου Κρή-
της, που χαρακτηρίζεται ως η κύρια προµηθεύτρια νω-
πών κηπευτικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αριθ-

µεί 55 µέλη από τους 2 συνεταιρισµούς και 350 στρέµ-
µατα θερµοκηπιακών καλλιεργειών µε κηπευτικά. Επί-
σης έχουν στη διάθεσή τους 2 τυποποιητήρια.  Στα άµε-
σα σχέδι;a τους είναι η επίτευξη προοδευτικών καινοτο-
µιών στην καλλιέργεια και η αναγνώριση του εµπορικού 
τους σήµατος, ώστε να είναι συνυφασµένο µε την ποι-
ότητα, την ασφάλεια, την καινοτοµία και την αξιοπιστία. 
Επίσηµη πρώτη παρουσίαση θα γίνει στη ∆ιεθνή Έκθε-
ση Φρούτων και Λαχανικών, Freskon, που θα πραγµατο-
ποιηθεί από 21-23 Απριλίου 2016 στo ∆ιεθνές Εκθεσια-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης. «Υπάρχει ενδιαφέρον από µο-
νάδες του εξωτερικού για συνεργασία και ελπίζουµε ότι 
η παρουσία µας στην έκθεση θα επεκτείνει τους εξαγω-
γικούς µας ορίζοντες και τις συνεργασίες µας», αναφέρει 
χαρακτηριστικά στο Fresher ο κ. Πλεξουσάκης.

ΣΕ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ RED LOVE 
ΠΟΥ ΦΥΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ Ο ΠΟΥΛΤΣΙ∆ΗΣ
Μια νέα ποικιλία µηλιάς, εκκεντρική στην εµφάνιση, 
κοκκινόσαρκη στο εσωτερικό της και µε 20 φορές υ-
ψηλότερη περιεκτικότητα σε ανθοκυάνες, από ένα κα-
νονικό µήλο, φέρνει στη χώρα η εταιρεία Emphyton, 
γνωστή για τα µήλα µε το εµπορικό σήµα «Kiku» και 
ευελπιστεί πως θα τα λανσάρει και εµπορικά, µε το ό-
νοµα «Red Love» σε δύο χρόνια. «Είναι ένα προϊόν ελ-
βετικού ερευνητικού οίκου, που προέκυψε από δια-

σταυρώσεις διαφορετικών ποικιλιών. Το έχουµε εντά-
ξει στην γκάµα των προϊόντων µας και πιστεύω στην ε-
πόµενη διετία θα είναι στα ράφια των λιανεµπορικών 
αλυσίδων», εξήγησε στην Agrenda ο Γιώργος Πουλ-
τσίδης, της Emphyton, διευκρινίζοντας ότι οι πρώτες 
φυτεύσεις τοποθετούνται το χειµώνα του 2016, µε κέ-
ντρο την περιοχή της Αγιάς και στόχο να καλλιεργη-
θούν περί τα 3.000 στρέµµατα σε βάθος πενταετίας.
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FARMER’S REPUBLIC:  
ΕΝΑ ΦΙΛΟ∆ΟΞΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
�ΘΥΣΙΑ� ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΦΙΛΟ∆ΟΞΑ ως µια πρότυπη αγορά παραγωγών για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα το 2014 και έγινε δεκτή µε ενθουσιασµό. Ο λόγος για το Farmer’s 
Republic που στεγάστηκε στη Νέα Ερυθραία Αττικής ως µια εξέλιξη της “λαϊκής 
αγοράς”, σε ένα ελεγχόµενο περιβάλλον µε αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας, 
ανταγωνιστικές τιµές και µε την παρουσία τοπικών παραγωγών. Το φιλόδοξο 
εγχείρηµα, αγκάλιασε το κοινό καθώς σε εβδοµαδιαία βάση δεχόταν πάνω από 
10.000 επισκέπτες. Πλούσιο σε ποικιλία προϊόντων µε πάνω από 18.000 κω-
δικούς, µε τη δηµιουργία e-shop και αποστολές προϊόντων σε Ελλάδα και ε-
ξωτερικό καθώς και σεµινάρια διατροφής και µαγερική µε γνωστούς σεφ, το 
Farmer’s Republic φαινόταν πως είχε «µπει» δυναµικά στο παιχνίδι της αγο-
ράς. Και ενώ είχε ανακοινωθεί η επέκτασή του στα νότια προάστια της Αθήνας, 
το εγχείρηµα «ναυάγησε». Βασισµένο στο νόµο του 2014 (ν. 4235/2014), που 
θεσµοθέτησε νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των αγορών παραγωγών, παράλ-
ληλα  µε τις λαϊκές αγορές, το επιχειρηµατικό αυτό σχέδιο δεν προχώρησε κα-
θώς 2 χρόνια µετά, η σχετική διάταξη δεν έχει τεθεί ακόµη σε εφαρµογή χω-
ρίς διευκρινιστική υπουργική απόφαση. Ο CEO, ∆ηµήτρης Κουτσολιούτσος, α-
νέφερε στο Fresher: «∆εν θέλαµε να αφήσουµε την Ελλάδα αλλά θα πρέπει να 
εφαρµοστεί το αυτονόητο. Στο εξής, θα κινηθούµε σε αγορές του εξωτερικού». 
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Οι νέες εξελί-
ξεις στην κατα-
νάλωση φρέ-
σκων λαχανι-

κών, με αφορμή και τις αντίστοιχες κινή-
σεις που γίνονται και από εταιρείες του κλά-
δου (νέες συσκευασίες, καινοτόμα προϊό-
ντα, κ.λπ.), τράβηξαν τους προβολείς κα-
τά την εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου της 
Fruit Logistica, στην οποία παραβρέθηκαν 
οι ηγέτες της γερμανικής βιομηχανίας οπω-
ροκηπευτικών. Τα φρεσκοκομμένα λαχανι-
κά είναι μια τάση που ήρθε για να μείνει και 
για το λόγο αυτό πρέπει να βελτιωθεί η πρό-
σβαση των καταναλωτών σ’ αυτά, όπως πα-
ρατήρησαν οι συμμετέχοντες στην έκθεση.  
Η διαπίστωση αυτή ακολουθεί τα πρόσφα-
τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας, που δείχνουν ότι η κατα-
νάλωση φρούτων και λαχανικών στην Ευ-
ρώπη παραμένει πιο κάτω από τις συστά-
σεις του Οργανισμού. Παρόλα αυτά, ο κλά-
δος αδυνατεί να αυξήσει την κατανάλωση 

φρέσκων λαχανικών, σύμφωνα με την Δρ. 
Μαργαρίτα Μπένινγκ-Φέσελ μέλος Δ.Σ. της 
πρωτοβουλίας «5 την ημέρα» (5 am Tag e.V.).  
«Υπάρχει έλλειψη γνώσης, αν δώσουμε ένα 
μπρόκολο ή ένα κουνουπίδι οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν ξέρουν να το μαγειρέψουν».

Ανταγωνίζονται τα συμπληρώματα
Ο Στέφαν Βάιστ, διευθυντής για τα οπωρο-
κηπευτικά στην εταιρεία Rewe, σημειώνει ό-
τι «60% των Ευρωπαίων θέλουν να κατανα-
λώνουν περισσότερα φρούτα και λαχανικά, 
αλλά πιο εύκολα. Έτσι, οι εταιρείες αναζη-
τούν τρόπους να κάνουν πιο εύκολη την κα-
τανάλωση λαχανικών και φρούτων (κομμέ-
να λαχανικά, έτοιμες μερίδες, κ.λπ.), την ίδια 
στιγμή που τα φρέσκα προϊόντα συναγωνί-
ζονται τα συμπληρώματα διατροφής.
Καταλήγοντας ο Βάιστ τονίζει ότι η βιομηχα-
νία φρέσκων προϊόντων, οφείλει να προσαρ-
μοστεί στα νέα προαπαιτούμενα της αγοράς 
και στις αλλαγές των διατροφικών συνηθει-
ών των καταναλωτών.

ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ 
ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ  
ΤΑ ΦΡΕΣΚΟ-
ΚΟΜΜΕΝΑ  
ΚΟΜΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ FRUIT LOGISTICA 2016, ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παγκόσµια πρεµιέρα 
για το φρεσκοκοµµένο 
µαρούλι «KNOX» της  Rijk 
Zwaan στη Fruit Logistica 
2016. Πρόκειται για 
βελτιωµένη ποικιλία, µε 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής 
και φύλλα που δεν γίνονται 
ροζ µετά την κοπή.
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ΣΕ ΑΝΟ∆Ο  
ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο

Το άλµα στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εµπορίου (e-commerce), όπως 
επιβεβαιώνεται και από πρόσφατα στοιχεία 
της εταιρείας δηµοσκοπήσεων Nielsen, 
καθώς 20% όλων των νοικοκυριών έχουν 
αγοράσει γρήγορα καταναλωτικά αγαθά 
(FMCG) µέσω διαδικτύου τουλάχιστον µια 
φορά, αποτέλεσε επίσης κορυφαίο θέµα 
στη διεθνή έκθεση οπωροκηπευτικών στο 
Βερολίνο, Fruit Logistica 2016. 
Ειδικότερα, οι διαδικτυακές πωλήσεις 
στη Γερµανία είναι ακόµα σε χαµηλό 
επίπεδο (1%), αλλά σε ρυθµό βρίσκονται 
υψηλότερα κατά 40%. Υπάρχει ακόµα 
µεγάλο περιθώριο, σε σύγκριση µε τη 
Βρετανία και τη Γαλλία, όπου το 6% όλων 
των FMCG πωλούνται µέσω Ίντερνετ. 

Επιπλοκές για τα φρούτα 
και τα λαχανικά

Η ψηφιοποίηση του λιανικού εµπορίου 
προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά 
παρουσιάζει επίσης και µια σειρά από 
προκλήσεις. Οι νέες λύσεις συσκευασίας 
που απαιτούνται, και το γεγονός ότι οι 
πάροχοι πρέπει να συνεργάζονται όσο 
το δυνατόν περισσότερο -η λέξη-κλειδί 

εδώ είναι η αστική εφοδιαστική αλυσίδα 
λιανικής. Οι αγορές φρουτολαχανικών είναι 
συνήθως παρορµητικές και σπάνια µπορούν 
να προγραµµατιστούν. Οι καταναλωτές 
εµπνέονται από όλες τις αισθήσεις τους 
-αυτό είναι περιορισµένο από µια οθόνη. 

Οι παρορμητικές αγορές 
στον ψηφιακό κόσμο

Η δύναµη των φρέσκων προϊόντων να 
προσελκύουν τους καταναλωτές στα 
καταστήµατα µπορεί να σηµαίνει ότι τα 
τµήµατα φρούτων και λαχανικών θα γίνουν 
πιο σηµαντικά για τη λιανική στο µέλλον. 
Τέλος, παγκόσµια πρεµιέρα στη Fruit 
Logistica για το ψηφιακό εµπόριο έκανε η 
ιντερνετική πλατφόρµα «Click4fruit.com». 
Μέσω αυτής οι αγοραστές µπορούν να 
επικοινωνούν µε τους παραγωγούς για να 
προµηθεύονται φρέσκα φρούτα.

Στην καρύδα το πρώτο  
Βραβείο Kαινοτοµίας
Η ισπανική πατέντα για χυµό κατευθείαν από το 
κέλυφος βιολογικών καρύδων κέρδισε το πρώ-
το βραβείο καινοτοµίας (FLIA) στη Fruit Logistica 
2016. Στη 2η θέση βρέθηκαν τα πολύχρωµα ντο-
µατίνια Kitchen Minis Tomato της Northern 
Greens (∆ανία) και στην 3η οι ριγέ πιπεριές 
Enjoya της Terra Natura International (Ολλαν-
δία). Η ισπανική εταιρία, µε το µότο: «Εύκολη α-
πόλαυση», έφτιαξε µεταλλικό δακτυλίδι για εύκο-
λο άνοιγµα πάνω σε βιολογικές καρύδες  για να 
πίνουν µε ένα καλαµάκι απευθείας το χυµό. Το 
προϊόν πωλείται σε Ευρώπη και Ηνωµένα Αραβι-
κά Εµιράτα και σε 2 χρόνια θα γίνει παγκόσµιο.
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Τρίβουν τα χέρια 
τους οι Αιγύπτιοι 
χάρη στο ρωσικό 
εμπάργκο
Τιμώμενη χώρα για την 24η Fruit 
Logistica ήταν η Αίγυπτος. Το μέλλον της 
χώρας αυτής στις εξαγωγές προδιαγράφε-
ται λαμπρό, καθώς ήδη οι αγροτικές εξαγω-
γές της φτάνουν σε 145 χώρες.
«Το 2015 η Αίγυπτος εξήγαγε πάνω από 3,5 
εκατ. τόνους φρέσκων προϊόντων. Παγκο-
σμίως εξάγουμε 1,2 εκατ. τόνους πορτοκα-
λιών, περισσότερους από κάθε άλλη χώρα. 
Το ρωσικό εμπάργκο προς την ΕΕ και την 
Τουρκία έχει επιδράσει θετικά για εμάς» α-
νέφερε ο Αλί Έιζα, πρόεδρος του αγροτι-
κού τμήματος της Αιγυπτιακής Αρχής Εκ-
θέσεων και Συμβάσεων (Egypt Expo and 
Convention Authority) που δεν παρέλειψε 
να αναφερθεί στο φιλόδοξο σχέδιο που θέ-
λει την Αίγυπτο να μετατρέπει στο μέλλον 
μεγάλο μέρος της ερήμου σε καλλιεργήσι-
μη έκταση 1,5 εκατ. στρεμμάτων γης.

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ: 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70.000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ  

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΑΠΟ 130 ΧΩΡΕΣ, 77 ΚΑΙΝΟ-
ΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ 62 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 

ªΖΗΛΕΨΑΝ® ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ  
ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ
Η οµοιόµορφη και ισχυρή παρουσία 
Τούρκων και Αιγύπτιων στη Fruit Logistica 
από 3 - 5 Φεβρουαρίου στο Εκθεσιακό 
Κέντρο του Βερολίνου θάµπωσε τους 
ξένους εµπορικούς επισκέπτες και 
προβληµάτισε τους Έλληνες εκθέτες, που 
όπως σηµειώνουν στο Fresher, δεν έχουν 
την απαραίτητη κρατική στήριξη για να 
δυναµώσουν τη συµµετοχή τους.
Ωστόσο, η ελληνική συµµετοχή στην 
έκθεση ξεπέρασε κάθε προηγούµενο 
καθώς 62 επιχειρήσεις του κλάδου, 
συµµετείχαν στο διεθνές γεγονός έναντι 
45 επιχειρήσεων το 2015 και 35 το 2014. 
Την τιµητική τους είχαν κυρίως τα ελληνικά 
ακτινίδια, σπαράγγια, πορτοκάλια, λεµόνια, 
ρόδια και ροδάκινα. 
Την ελληνική συµµετοχή επισκέφθηκε 
ο Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή, Αντώνης 
Παπαδεράκης, συνοδευόµενος από τον 
επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου, 
Γεν. Σύµβουλο, Χρήστο Ντοκοµέ. Εκεί, 

είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε 
τους Έλληνες εκθέτες για τα προβλήµατα 
και τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν στις 
εξαγωγικές τους προσπάθειες.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Παπαδεράκης, 
εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες των ελληνικών εξαγωγικών 
επιχειρήσεων το 2015, αναφέρθηκε 
στις προτεραιότητες του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τη στήριξη 
των εξαγωγών, τις ενδεδειγµένες δράσεις 
για την αντιµετώπιση του ισχυρού διεθνούς 
διαγωνισµού, καθώς και στο γενικότερο 
κυβερνητικό πλαίσιο της στήριξης των 
επιχειρήσεων, µέσω φορολογικών, 
ασφαλιστικών και αναπτυξιακών 
µεταρρυθµίσεων. 
Επίσης, επισήµανε την αναγκαιότητα 
περαιτέρω συνεργασίας µε τα Γραφεία του 
ΟΕΥ µε στόχο την παγίωση εµπορικών 
µεριδίων στα φρουτολαχανικά στις αγορές 
του εξωτερικού.
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JUICE BARSΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΠΟΓΕΙΩΝΟΥΝ  
ΤΙΣ �ΜΕΤΟΧΕΣ� 
ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΤΑ JUICE BARS

Χ
είρα βοηθείας και τεράστιες διεξόδους για την πα-
ραγωγή τους, εν µέσω χαλεπών καιρών, δίνει στους 
ντόπιους αγρότες-παραγωγούς φρούτων και ορι-
σµένων κηπευτικών η καταιγιστική ανάπτυξη των 
juice bars.

Τα µικρά καταστήµατα που έχουν την µορφή καφετέριας, αλλά σερ-
βίρουν φρέσκο χυµό, ήλθαν στην Ελλάδα, µε µια πενταετία καθυ-
στέρηση, σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά έχουν τα ε-
χέγγυα, για να µείνουν.
Ήδη, στο λεκανοπέδιο της Αττικής λειτουργούν γύρω στα 10-15 

juice bars, µικρών µαγαζιών δηλαδή που πωλούν φρέσκους χυ-
µούς, κοκτέιλ χυµών και φρουτοσαλάτες, από αγροτικά προϊόντα, 
που στην µεγάλη τους πλειοψηφία παράγονται εντός Ελλάδας.
Οι εντός Αττικής τέτοιου είδους επιχειρήσεις προµηθεύονται τα 
φρούτα, αλλά και ορισµένων ειδών κηπευτικά (όπως ντοµάτα για 
παράδειγµα), κυρίως από την κεντρική λαχαναγορά, όπως ακριβώς 
και τα juice bars που έχουν ανοίξει στην Θεσσαλονίκη, από την αντί-
στοιχη της συµπρωτεύουσας.
Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες τους αναζητούν αγρότες από την επαρχία, 
προκειµένου να κλείσουν συµφωνίες προµήθειας βιολογικών προ-

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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ϊόντων, σε καθηµερινή βάση. Μάλιστα, δεν λείπουν και περιπτώσεις 
παραδοσιακών µανάβηδων, που «στύβουν» χυµό στον καταναλωτή, 
εκµεταλλευόµενοι την ανάπτυξη της συγκεκριµένης τάσης.
«Οι ποσότητες φρούτων που προµηθευόµαστε καθηµερινά αυξά-
νονται διαρκώς και αφορούν κυρίως πορτοκάλι χυµοποιήσιµο αλ-
λά και βρώσιµο. ∆εύτερο στις προτιµήσεις έρχεται το ρόδι, που έχει 
µεγάλη πέραση φέτος και ακολουθούν τα µήλα. Το brand σκοπεύ-
ουµε να το αναπτύξουµε από την αρχή, να χτίσουµε, δηλαδή, κάτι 
νέο από την αρχή παρά να φέρουµε κάποιον ήδη υπάρχον από το ε-
ξωτερικό. Ο λόγος είναι επειδή θα θέλαµε να προσθέσουµε στοιχεία 

ξεχωριστά που θα φέρουν πιο κοντά µας τον Έλληνα καταναλωτή. 
Επιθυµία µας επίσης είναι να εκµεταλλευτούµε πρώτες ύλες µονα-
δικές στη χώρα µας. Πιστεύουµε πως σαν αφετηρία τα juice bar του 
εξωτερικού η ποικιλία των προσφερόµενων προϊόντων θα µπορού-
σε να αναπτυχθεί και να συµπεριλάβει περισσότερες προτάσεις. Το 
περιβαλλοντολογικό κοµµάτι στην επιχείρηση µας αποτελεί βασι-
κό κορµό και άξονα συσπείρωσης των καταναλωτών µας µια βασι-
κή καινοτοµία η οποία δεν συµπεριλαµβάνεται στις αντίστοιχες επι-
χειρήσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό», επισηµαίνει στο Fresher 
ο ιδιοκτήτης του juice Bar PURE στο Κολωνάκι, Θάνος Μοδιάνος, 
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που ήλθε από το εξωτερικό πριν ένα χρόνο περίπου, για να ανοίξει 
το συγκεκριµένο  bar. 
Πέραν αυτού, όµως, δεν λείπουν και περιπτώσεις juice bars που 
προσφέρουν  χυµούς ανάµικτους, από φρούτα και κηπευτικά, χω-
ρίς από τα συστατικά να λείπουν και ορισµένα είδη αρωµατικών φυ-
τών (δυόσµος, ρίγανη κ.λπ.), γεγονός που µπορεί να δώσει περαιτέ-
ρω ώθηση στον κλάδο.
Μάλιστα ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει, συνήθως, 
ανάµεσα σε µια µεγάλη ποικιλία χυµών και κοκτέιλς χυµών, στον 
κατάλογο µε τους οποίους δίπλα στον καθένα δίνονται πληροφορίες 
για τη διατροφική αξία του, τις θερµίδες που περιέχει κ.λπ. ενώ οι 
τιµές ανάλογα µε το µέγεθος ξεκινούν από τα 2,5 ευρώ περίπου. 
Από το εξωτερικό µόνο τα εξεζητηµένα φρούτα
Κι αν για φρούτα, όπως πορτοκάλια, µήλα, αχλάδια, ρόδια και άλ-
λα, η εγχώρια αγορά είναι σε θέση να «θρέψει» τις µεγάλες ανά-
γκες των συγκεκριµένων µαγαζιών, για εξεζητηµένη πρώτη ύλη, ό-
πως µάνγκο, ανανάς, µπανάνες κ.λπ., οι ιδιοκτήτες των juice bars 
απευθύνονται σε προµηθευτές που κάνουν εισαγωγές, ωστόσο σα-
φώς «οι ποσότητες τέτοιων φρούτων είναι µικρότερες», επισηµαί-
νει ο κ. Μοδιάνος.

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟ∆Α
Μέχρι τρία χρόνια πριν στην χώρα µας δεν συναντούσες τέτοιου εί-
δους µαγαζιά. Ωστόσο η ανάγκη των καταναλωτών να γευτούν έ-
να υγιεινό σνακ, είτε σε µορφή χυµού, είτε σαλάτας, σε συνδυασµό 
µε προσλαµβάνουσες νέων που έζησαν στο εξωτερικό τα προηγού-
µενα χρόνια και επέστρεψαν στην Ελλάδα της κρίσης, για να «ξεπα-
τικώσουν» τα juice bars του εξωτερικού, ήταν ικανά να φέρουν το 
µεγάλο µπουµ της ανάπτυξης.
Αυτή την περίοδο τα juice bars «ξεφυτρώνουν» σαν µανιτάρια στο 
κέντρο της Αθήνας (Μοναστηράκι, Πλάκα, Οµόνοια κ.λπ.), αλλά και 
στα προάστια (λιµάνι Πειραιά κ.α.).

Βέβαια, όπως εξηγεί στο Fresher ο κ. Μοδιάνος «στόχος µας είναι 
να µείνουµε και να µην αποτελέσουµε απλώς µια πρόσκαιρη µό-
δα», όπως συνέβη στην περίπτωση των µαγαζιών «παγωµένου για-
ουρτιού» πριν µια τριετία περίπου, τα οποία έκαναν µεγάλο µπάσι-
µο, κέρδισαν το καταναλωτικό κοινό πρόσκαιρα, αλλά στην συνέ-
χεια «ξεφούσκωσαν», γιατί δεν κάλυπταν βασικές διατροφικές ανά-
γκες του καταναλωτή.

ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ
Αξίζει να σηµειωθεί πως δυναµικό µπάσιµο έχουν κάνει επιχειρη-
µατίες, στα Γιάννενα, αλλά και την Πάτρα, όπου µε ένα brand λει-

Έλληνες αλλά και χιλιάδες ξέ-
νοι-επισκέπτες της αθηναϊκής 
πρωτεύουσας «ψηφίζουν» 
τους γευστικούς χυµούς του 
juice bar «Froots», που βρί-
σκεται στην Ακρόπολη και α-
πορροφά µεγάλες ποσότη-
τες φρούτων από την ελληνι-
κή επαρχία.

JUICE BARSΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
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τουργούν τρία µαγαζιά.
Παράλληλα, σύµφωνα µε πληροφορίες του Fresher, αντίστοιχες ε-
πιχειρήσεις πρόκειται ν’ ανοίξουν σε πολλά νησιά και τουριστικά θέ-
ρετρα ενόψει της θερινής περιόδου και της άφιξης εκατοµµυρίων 
τουριστών, µε σκοπό να παραµείνουν και µετά, να καλύψουν βασι-
κές διατροφικές ανάγκες και να δώσουν στον καταναλωτή υγιεινό 
και θρεπτικό προϊόν.
Ενδεικτικό της νέας επιχειρηµατικής τάσης που αναπτύσσεται αυ-
τή την περίοδο στην χώρα µας, αν και ξεκίνησε στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες Αµερικής, πριν δέκα περίπου  χρόνια, είναι και το γεγονός 
πως αρκετοί επιχειρηµατίες «δουλεύουν» και το σύστηµα franchise, 
δίνοντας διέξοδο σε νέους που αναζητούν ένα νέο ξεκίνηµα και τη 
«δική τους» δουλειά.

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ
Αυτό που προέχει πλέον, καταλήγει, ο κ. Μοδιάνος, είναι «να δώ-
σουµε στον κόσµο να καταλάβει ότι τα smoothies µε υπερτροφές 
και φρούτα δεν είναι απλά κάτι γευστικά απολαυστικό αλλά οι θρε-
πτικές ουσίες και βιταµίνες των χυµών είναι ευεργετικές για τον ορ-
γανισµό και θα µπορούσαν να λειτούργησαν και σαν µια χορταστική, 
εναλλακτική επιλογή για κάθε στιγµή της ηµέρας».

Θραύση κάνει στο κέντρο της 
Αθήνας ο φρεσκοστυµένος 
χυµός από ντόπια φρούτα και 
λαχανικά. Οι πελάτες έχουν 
δυνατότητα µε ένα τηλέφω-
νο, να φέρουν στο χώρο τους, 
ποιοτικά προϊόντα, αφού οι 
περισσότερες επιχειρήσεις έ-
χουν υπηρεσία delivery.
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ήδη έχει εξασφαλιστεί στη νεότευκτη ∆ιεπαγγελµατική η συµµετοχή του 
Συνδέσµου Οργανώσεων Παραγωγών Ελλάδος, η οποία θα επιφορτι-
στεί µε επιµέρους τµήµατα ανά προϊόν, του Συνδέσµου Εξαγωγέων Β. 
Ελλάδος, της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος (ΕΚΕ) και συγκεκριµένα 
του τοµέα µεταποίησης, των λιανέµπορων  (λαχαναγορά), των φυτωρι-
ούχων – εµπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού, των διακινητών υλικού 
και της Οµοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος.
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ΕΝΑΣ ΚΛΑ∆ΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΜΕ ΤΟ �ΝΑΙ ΤΟΥ 51%  

ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ

Τ ο τελικό περιεχόµενο του νοµοσχεδίου για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώ-
σεις και την ψήφισή του από τη Βουλή περιµένουν οι ιθύνοντες της Εθνικής ∆ιε-
παγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων - Γιγαρτοκάρπων και Ακτινιδίων, µε έ-

δρα τη Βέροια, προκειµένου να υποβάλουν το αίτηµα την αναγνώρισή τους από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το µόνο ζήτηµα το οποίο θέτουν είναι βέβαια η χρηµατοδότηση.
Υπενθυµίζεται ότι περί τα τέλη Ιουνίου είχε ανακοινωθεί και επίσηµα η πρόθεση για ίδρυση 
της ∆ιεπαγγελµατικής διά στόµατος του προέδρου της Κοινοπραξίας Οµάδων Παραγωγών 
Ηµαθίας, Χρήστου Γιαννακάκη, ο οποίος δήλωσε στο Fresher, «παρακολουθούµε τις εξελί-
ξεις και είµαστε έτοιµοι να καταθέσουµε αίτηµα αναγνώρισης της οργάνωσης, αρκεί βέβαια 
πρώτα να οριστικοποιηθεί το περιεχόµενο του νόµου, για να είµαστε απόλυτα σύννοµοι».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά µε τις κλαδικές 
ενώσεις, που ουσιαστικά αποτελούν υποσύνολο των διεπαγγελµατικών οργανώσεων, να 
δούµε ποια θα είναι η τελική τους νοµική µορφή και όλες τις άλλες λεπτοµέρειες, όπως αν 
θα απαρτίζονται από φυσικά και νοµικά πρόσωπα κ.λπ. «Αυτά είναι ουσιώδη ζητήµατα  που 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν και να οριστικοποιηθούν. Περιµένουµε τόσους µήνες το νοµοσχέ-
διο και κάθε νέα µορφή που βγαίνει έχει αλλαγές και τροποποιήσεις. Αυτό µας φρενάρει έ-
ως ένα βαθµό, γιατί θέλουµε να είµαστε απόλυτα σύννοµοι».
Σηµειωτέον πως ήδη έχει εξασφαλιστεί στη νεότευκτη ∆ιεπαγγελµατική η συµµετοχή του 
Συνδέσµου Οργανώσεων Παραγωγών Ελλάδος, η οποία θα επιφορτιστεί µε επιµέρους τµή-
µατα ανά προϊόν, του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, της Ένωσης Κονσερβοποι-
ών Ελλάδος (ΕΚΕ) και συγκεκριµένα του τοµέα µεταποίησης, των λιανέµπορων  (λαχαναγο-
ρά), των φυτωριούχων - εµπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού, των διακινητών υλικού και 
της Οµοσπονδίας Φορτηγών Ελλάδος.
Παράλληλα, και το στεγαστικό ζήτηµα έλυσαν οι πρωτεργάτες του εγχειρήµατος µε τα γρα-
φεία της πρώην Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισµών Βέροιας να στεγάζουν ήδη τις υπηρε-
σίες της νέας διεπαγγελµατικής. Ο χώρος είναι συνολικής επιφάνειας 350 τ.µ., περιλαµβά-
νοντας γραφεία και αίθουσα εκδηλώσεων, που καλείται να καλύψει τις ανάγκες της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Πυρηνοκάρπων – Γιγαρτοκάρπων και Ακτινιδίων.

Παραπάνω από τους 
µισούς Αγροτικούς Συ-
νεταιρισµούς που δρα-
στηριοποιούνται σε ένα 
προϊόν ή σε µια οµάδα 
οµοειδών προϊόντων, 
µπορούν να συνιστούν 
σε εθνικό επίπεδο έναν 
Κλαδικό Εθνικό ΑΣ, στο 
εξής ΚΕΑΣ, ανά προϊόν 
ή ανά οµάδα οµοειδών 
προϊόντων. 
Όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 31: «Οι ΑΣ µε α-
ντικείµενο δραστηριό-
τητας σε ένα προϊόν ή 
σε µια οµάδα οµοειδών 
προϊόντων µπορούν να 
συνιστούν µεταξύ τους 
Κλαδικούς Περιφε-
ρειακούς ΑΣ, στο εξής 
ΚΠΕΑΣ, εντός της ίδιας 
Περιφέρειας. Με πρω-
τοβουλία τουλάχιστον 
του πενήντα ένα τοις ε-
κατό (51%) των ΑΣ που 
δραστηριοποιούνται σε 
ένα προϊόν ή σε µια ο-
µάδα οµοειδών προϊό-
ντων, µπορεί να συνι-
στάται σε εθνικό επίπε-
δο ένας Κλαδικός Εθνι-
κός ΑΣ, στο εξής ΚΕ-
ΑΣ, ανά προϊόν ή ανά 
οµάδα οµοειδών προϊ-
όντων. Στις ΚΠΕΑΣ και 
ΚΕΑΣ µπορεί να συµ-
µετέχουν και Αγροτι-
κές Εταιρικές Συµπρά-
ξεις του άρθρου 34, µε 
την προϋπόθεση ότι µέ-
λη τους είναι µόνο ΑΣ».

∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Το νοµοσχέδιο εισάγει 
καινούργιες διατάξεις 
σχετικά µε την συγκρό-
τηση διεπαγγελµατικών 

οργανώσεων. Συγκε-
κριµένα όπως τονίζεται 
στο άρθρο 35:

1. Είναι νοµικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δι-

καίου, µη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα, που 
συνιστώνται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Α-
στικού Κώδικα ανά το-
µέα αγροτικών προϊό-
ντων  και αποτελούνται 
από εκπροσώπους οι-
κονοµικών δραστηριο-
τήτων που συνδέονται 
µε την παραγωγή των 
προϊόντων αυτών.

2. Συγκροτούνται, 
λειτουργούν και α-

ναγνωρίζονται σύµφω-
να µε το ενωσιακό δί-
καιο και το συµπληρω-
µατικά εθνικά µέτρα ε-
φαρµογής του.

3. Εποπτεύονται από 
το Υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων και αναγνω-
ρίζονται και ελέγχονται 
από τις αρµόδιες καθ’ 
ύλην υπηρεσίες του Υ-
πουργείου, ανάλογα µε 
τον τοµέα αγροτικών 
προϊόντων  που τις α-
φορούν. 

4. Αναγνωρίζονται 
µόνο µία σε εθνικό 

επίπεδο ανά κοινή ο-
µάδα οµοειδών προϊό-
ντων ή ανά προϊόν. 

5. Συνεργάζονται µε-
αγροδιατροφικές 

συµπράξεις της Περι-
φέρειας του άρθρου 36 
και οµάδες προστασίας 
και διαχείρισης προϊ-
όντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
του άρθρου 39.

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

∆ράσεις για την εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισµό 
θερµοκηπιακών µονάδων υψηλού τολ (µεγαλύτερα 
των 1,8 µέτρων) και έκτασης άνω των 1,5 στρεµµά-
των αναµένεται να είναι επιλέξιµες προς ενίσχυση α-
πό το νέο πρόγραµµα Σχεδίων Βελτίωσης, που δίνει 
προτεραιότητα σε συστηµατα παραγωγής οπωροκη-
πευτικών και σε κατασκευές ως 5 στρεµµάτων.
Ειδικότερα από τη δράση 1.1 «Υλοποίηση επενδύσε-
ων που συµβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκ-
µετάλλευσης» των Σχεδίων στηρίζονται επενδυτικές 
προσπάθειες έως 500.000 ευρώ για την ανέγερση, ε-
πέκταση και εκσυγχρονισµό θερµοκηπίων.
Όσον αφορά τις ενεργειακές ανάγκες του θερµο-
κηπίου, αυτές µπορούν να καλυφθούν µέσω της 
δράσης 1.3 ««Υλοποίηση επενδύσεων που συµ-
βάλλουν στη χρήση ΑΠΕ», η οποία καλύπτει τη 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποκλει-
στικά για τις ανάγκες της εκµετάλλευσης. Σύµφω-
να µε το εθνικό πλαίσιο, τα θερµοκήπια στη δράση 

αυτή θα λάβουν προτεραιότητα για την ένταξή τους.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Ειδικότερα τα ποσοστά ενίσχυσης και για τις δύο πα-
ραπάνω ενέργειες διαµορφώνονται ως εξής:
● 75% σε µικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγου
● 50% σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Θεσσαλία, 
Ήπειρος, ∆. Ελλάδα, Κ. Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πε-
λοπόνησσος και Κρήτη.
● 40% σε ∆. Μακεδονία, Στ. Ελλάδα και Αττική

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ �∆ΡΑΣΗ 1.1�
Κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που κατέχουν 
την ιδιότητα του ενεργού γεωργού και πληρούν ένα 
από τα παρακάτω:
● Είτε, είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες
● Είτε, έχουν επιδοτηθεί από το πρόγραµµα των Νέ-
ων Αγροτών
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ΕΩΣ ΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ανοιχτές µέχρι τις 28 Απριλίου θα είναι οι αιτή-
σεις για τη χρηµατοδοτική ενίσχυση αγροτικών 
οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον το-
µέα φρούτων και λαχανικών και θέλουν να κα-
λύψουν τις δαπάνες προώθησης του brand 
τους στις αγορές του εξωτερικού.
Οι αιτήσεις για το τριετές αυτό πρόγραµµα 
(«Enjoy it’s from Europe») που καλύπτει α-
πό 75%-85%, των δαπανών προώθησης, γίνο-
νται µέσω της ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/
chafea/agri/index_en.html µε τους φακέλους 
να µπορούν να κατατεθούν και στα ελληνικά.

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιλέξιµοι δικαιούχοι είναι οι επαγγελµατικές ή 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις, οι οργανώσεις 
παραγωγών ή ενώσεις παραγωγών και οι φο-
ρείς του αγροτοδιατροφικού τοµέα (Αγροδια-
τροφικές Συµπράξεις Περιφερειών, κ.α.).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ενέργειες προώθησης και ενηµέρωσης µπο-
ρεί να συνίστανται ιδίως στις ακόλουθες δρα-
στηριότητες, που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο 
της παρούσας πρόσκλησης:
1. ∆ιαχείριση του έργου. 2. Καθορισµός της 
στρατηγικής επικοινωνίας. 3.∆ηµόσιες σχέσεις, 
δραστηριότητες, Εκδηλώσεις Τύπου. 4. Ιστότο-
πος, µέσα κοινωνικής δικτύωσης,  δηµιουργία, 
επικαιροποίηση, συντήρηση ιστοτόπου. 5. Κινη-
τές εφαρµογές (apps). 6. ∆ιαφήµιση (στον Τύπο, 
τηλεόραση κλπ). 7. Εργαλεία επικοινωνίας (∆ια-
φηµιστικά βίντεο κλπ). 8. Εκδηλώσεις, περίπτε-
ρα σε εµπορικές εκθέσεις, σεµινάρια, ηµερίδες, 
συναντήσεις µεταξύ επιχειρήσεων (B2B), χο-
ρηγία εκδηλώσεων. 9. Προώθηση στα σηµεία 
πώλησης (POS) , ηµέρες γευσιγνωσίας. Άλ-
λα: Προώθηση σε δηµοσιεύσεις που απευθύ-
νονται στους λιανοπωλητές, διαφήµιση σε ση-
µεία πώλησης.

ΑΠΟ 1,5 ΣΤΡΜ. 
ΤΟ ΠΡΙΜ ΓΙΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΡΟ 4
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● Είτε, είναι νοµικά πρόσωπα µε κύρια δραστηριότη-
τα την άσκηση της γεωργίας. Ειδικά για την υλοποίη-
ση συλλογικών επενδύσεων, στήριξη µπορεί να πα-
ρέχεται και σε οµάδες παραγωγών.
Επιπλέον οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις για να κρι-
θούν επιλέξιµες για στήριξη θα πρέπει το οικονοµικό 
τους µέγεθος σε όρους τυπικής απόδοσης είναι µε-
γαλύτερο από 8.000 ευρώ (γύρω στο 1,5 στρµ ανάλο-
γα την Περιφέρεια). Το ποσό αυτό προκύπτει µε βά-
ση τα στρέµµατα που δηλώνει ο παραγωγός στο ΟΣ-
∆Ε επί την τιµή που λαµβάνει για την παραγωγή α-
νά στρέµµα. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσα Σχέδια 
πουαφορούν θερµοκηπιακή εγκατάσταση µε τυπική 
απόδοση έως 25.000 ευρώ (5 στρέµµατα).

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 
�∆ΡΑΣΗ 1.3�
Κάτοχοι γεωργικών εκµεταλλεύσεων που κατέ-
χουν την ιδιότητα του ενεργού γεωργού (σύµφω-
να µε τον Καν.1307/2013), όπως αυτό έχει εξει-
δικευτεί στην εθνική νοµοθεσία, ή οµάδες αυτών, 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Στο πλαίσιο του εν λόγω υποµέτρου ενισχύονται εν-
δεικτικά δαπάνες στις εξής κατηγορίες :
● Ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισµός γεωργικών 
κτιρίων και κατασκευών (θερµοκήπια κλπ).
● Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου ε-
ξοπλισµού για τη χρήση ΑΠΕ για την κάλυψη των α-
ναγκών της εκµετάλλευσης.
● Αγορά γης.
● Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου 
µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού, πολυετών 
φυτειών.
● Γενικές ∆απάνες (αµοιβή συµβούλων κ.λπ.)

ΒΑΛΤΕ ∆ΙΧΤΥΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΛΕΕΙ Ο ΕΛΓΑ 
Φόρµουλα για να µην πληρώνει αποζηµιώσεις σε αµπελουργούς «εφεύρει» ο ΕΛΓΑ καθώς 
σύµφωνα µε νέα τροποποιητική απόφαση, καλεί τους παραγωγούς να κάνουν αιτήσεις έως 
8 Απριλίου για να τοποθετήσουν αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προστασία στην εκµετάλλευσή 
τους, µε τον όρο ότι θα οικιοθελώς θα εξαιρούνται για περίοδο 6 ετών από ζηµιογόνα αίτια.
Όπως αναφέρει η εν λόγω απόφαση (αριθ, 18/17-2-2016) του Οργανισµού ο παραγωγός για 
να επωφεληθεί θα πρέπει να υπογράφει Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη αναζήτησης ευθύνης και 
παραίτησης από οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης για χαλάζι (αν µπουν αντιχαλαζικά) και 
βροχή (αν µπει αντιβρόχινη µεµβράνη) από τον ΕΛΓΑ, για την ηρτηµένη παραγωγή, φυτικό κε-
φάλαιο, εγκατάσταση και απώλεια εισοδήµατος, σε περίπτωση κατάρρευσης. 
Η εξαίρεση από την ασφάλιση του ζηµιογόνου αιτίου ισχύει απαρέγκλιτα για  την περίοδο των 
6 ετών ακόµα και σε περιπτώσεις κατάρρευσης της εγκατάστασης.
Το ύψος της επιχορήγησης είναι 60% για τους µεµονωµένους και 75% για τις οµάδες παρα-
γωγών. Το επιλέξιµο κόστος για τα αντιχαλαζικά ανέρχεται µέχρι του ποσού των 500 ευρώ/
στρµ κάλυψης και περιλαµβάνει δαπάνες για δίχτυ, κλιπ, γαντζάκια κλπ. Το επιλέξιµο κόστος 
για τις αντιβρόχινες µεµβράνες ανέρχεται µέχρι του ποσού των 1.000 ευρώ/στρµ. κάλυψης 
και περιλαµβάνει δαπάνες για µεµβράνη, κλιπ, γατζάκια, σχοινιά κ.λπ.

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την αρτιότητα της κατασκευής
Βάσει της υπ’ αριθµ. 18/17-02-2016 Απόφασης του ∆.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, οι παραγωγοί επιτρα-
πέζιων σταφυλιών των Περιφερειακών Ενοτήτων που έχουν εγκαταστάσεις όπου µπορεί να 
τοποθετηθεί αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική µεµβράνη, µπορούν να αιτηθούν µέχρι 8 Α-
πριλίου 2016 για ένταξη στο πρόγραµµα επιχορήγησης µέσων ενεργητικής προστασίας, 
παίρνοντας οι ίδιοι την ευθύνη για την αρτιότητα και την αντοχή της κατασκευής τους. Προη-
γούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδηµα. Στην περίπτωση που οι 
παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν τη συνολική επιλέξιµη έκταση, προηγούνται οι παραγωγοί 
µε τα µικρότερα ατοµικά εισοδήµατα.

Περιφερειακή 
Ενότητα

Καλλιεργούµενη 
έκταση/στρµ.

Αντιχαλαζικό 
δίχτυ

Αντιβρόχινη 
µεµβράνη

Ηράκλειο 14,501 Ναι Ναι
Καβάλα 21,815 Ναι Ναι
Κορινθία 47,221 Ναι Ναι
Λάρισα 5,548 Ναι Όχι
Πιερία 3,033 Ναι Ναι
Επιλέξιµη 
έκταση/στρµ. 2.500 1.250
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ, Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ ΣΥΧΝΑ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΤΗ ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΤΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ. ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΣΥΝΕΒΗ ΚΑΙ 

ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ 
ΕΚΤΟΠΙΣΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣ 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΕΩΝΕΣ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ΣΤΟ FRESHER  Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ, ΗΛΙΑΣ ΝΤΙΝΗΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

H σωστή γεωγραφική διαχείριση των ποι-
κιλιών που έρχονται από το εξωτερικό 
ώστε να ταιριάξουν µε τις εδαφοκλιµατο-

λογικές συνθήκες της χώρας µας, µια διαδικασία 
που πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τους γεω-
πόνους, αποτελεί το πρώτο βήµα στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων, σηµειώνει ο έµπειρος πα-
ραγωγός αλλά και γεωπόνος Ηλίας Ντίνης. 

Η αγροτική κρίση βαθαίνει. Το νέο ασφαλι-
στικό και φορολογικό απειλεί τη βιωσιµό-
τητα των αγροτικών εκµεταλλεύσεων στη 
χώρα µας. Τι νοµίζετε ότι πρέπει να γίνει;
Εάν ψηφιστούν τα νέα µέτρα που προβλέπο-
νται για τους αγρότες, πιστεύω ότι οι µικρο-
καλλιεργητές µεσοπρόθεσµα, εντός της πε-
νταετίας, δεν θα µπορέσουν να ανταπεξέλ-
θουν στα φορολογικά και ασφαλιστικά έξοδα 
και όχι µόνο, µε συνέπεια να αναγκαστούν να 

εκµισθώσουν τις καλλιέργειες τους ή να τις 
πουλήσουν  σε µεγαλοκαλλιεργητές. ∆εν αρ-
νούµαι ότι θα πρέπει κι εµείς να αποδώσου-
µε στο κράτος αυτό που µας αναλογεί, πάντα 
όµως µε γνώµονα τα µεσοπρόθεσµα και µα-
κροπρόθεσµα οφέλη για µας τους ίδιους και 
τις οικογένειές µας. Θα πρέπει να υπάρξει ένα 
σχέδιο από την κυβέρνηση ρεαλιστικό, που θα 
µπορεί να πετύχει και να ωφελήσει γενικότε-
ρα την ελληνική κοινωνία µε παροχές στην υ-
γεία, στην παιδεία και στην κοινωνική ασφάλι-
ση για να µπορέσει ο αγρότης έστω και µε λι-
γότερα, να επιβιώσει.

Ζούµε και εργαζόµαστε σε µια παγκοσµι-
οποιηµένη αγορά. Γεγονός που σηµαί-
νει  µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, όµως και 
µεγαλύτερο ανταγωνισµό. Τι σηµαίνει αυτό 
για τον Έλληνα αγρότη;

Οι εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες στη χώρα 
µας είναι οι ιδανικότερες για την παραγωγή ε-
ξαίρετων αγροτικών προϊόντων τα οποία κα-
ταναλώνονται παγκοσµίως. 
Ο Ελληνας αγρότης, αν καταφέρει να απα-
γκιστρωθεί από τα κατάλοιπα του παρελθό-
ντος να συνεργατιστεί σε οµάδες παραγωγών 
και να  παράξει µε τη βοήθεια των γεωπόνων 
ποιοτικά προϊόντα, δεν έχει να ζηλέψει τίπο-
τα από τα οµοειδή προϊόντα των παραγωγών 
άλλων χωρών. 

Πιστεύετε στο αγροτικό µέλλον της Ελλά-
δας; Μπορούµε να ελπίζουµε στη βελτίωση 
των συνθηκών της αγροτικής παραγωγής;
Το µέλλον της Ελλάδας µε δεδοµένη την κρί-
ση, πιστεύω ότι ανήκει αποκλειστικά στην 
πρωτογενή παραγωγή.
Η ιστορία έχει δείξει ότι σε δύσκολους και-

 ΚΑΘΕ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΙ 

ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΛΙΑΣ ΝΤΙΝΗΣ
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Who is who
Ο Ηλίας Ντίνης είναι 36 ετών, παντρεµένος µε 3 
παιδιά και ζει στην Κεστρίνη του ∆ήµου Σαγιάδας. 
Σπούδασε στην σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων 
στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (1997-2001). Εργάστηκε 
στην ΕΑΣ θεσπρωτίας (2002-2006) στο τµήµα 
επιδοτήσεων . Έπειτα απασχολήθηκε στη ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης στη Νοµαρχία Κεφαλληνίας 
(2007-2009). Για 2 χρόνια (2009-2010) εργάστηκε 
ως υπεύθυνος γεωπόνος σε κατάστηµα µε 
αγροτικά εφόδια στην Κέρκυρα. Από το 2010 
διατηρεί δικό του φυτώριο (Garden Center). 
Παράλληλα, εργάζεται και στην οικογένειακη 
επιχείρηση µε τα εσπεριδοειδή.

ΗΛΙΑΣ ΝΤΙΝΗΣ
γεωπόνος,  

παραγωγός

33ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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ρούς  ο αγροτικός τοµέας ήτανε αυτός που 
στήριξε τη χώρα σε όλα τα επίπεδα.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική δρα θετικά στον 
αγροτικό τοµέα; Τελικά οι επιδοτήσεις ε-
παρκούν και πώς πρέπει να αξιοποιούνται 
καλύτερα;
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική πιστεύω ότι δρα 

θετικά στην ανάπτυξη του αγροτικού τοµέα. Οι 
επιδοτήσεις δεν πρέπει να είναι αυτοσκοπός 
για τον αγρότη, αλλά να είναι  αυστηρά συνδε-
δεµένες µε την αγροτική παραγωγή.
Ο ρόλος τους είναι να συµβάλλουν στη βελτί-
ωση του µηχανολογικού εξοπλισµού, στην υι-
οθέτηση νέων τεχνικών και στη δηµιουργία 
προγραµµάτων επιµόρφωσης, ούτως ώστε 
να προκύπτει βελτιωµένο παραγόµενο προϊ-
όν και να αυξάνεται την παραγωγή.

Πέρα από αγρότης-καλλιεργητής, είστε 
και γεωπόνος. Πόσο σας έχουν βοηθή-
σει οι γνώσεις σας; Αρκούν µόνο η εµπει-
ρία και οι γνώσεις ή βοηθούν και τα ταξί-
δια στο εξωτερικό;
Γεννήθηκα σε αγροτική περιοχή µε γονείς  
καλλιεργητές µανταρινιών, στη συνέχεια 
σπούδασα γεωπόνος και κατάφερα να πα-
ντρέψω την εµπειρία που έχω αποκτήσει αλλά 
και που βιώνω καθηµερινά µε τις γνώσεις, οι 

οποίες βοήθησαν να µειώσω το κόστος παρα-
γωγής χρησιµοποιώντας λιγότερα λιπάσµατα, 
λιγότερα φυτοπροστατευτικά, καλύτερο κλά-
δεµα, µε αποτέλεσµα τη µεγαλύτερη και ποιο-
τικότερη παραγωγή.
Η αλήθεια είναι ότι τα  ταξίδια µου στο εξωτε-
ρικό είναι ελάχιστα λόγω της διαρκούς ενα-
σχόλησής µου µε την καλλιέργεια των εσπε-
ριδοειδών.

Ποια ποικιλία µανταρινιού ξεχωρίζετε; 
Η στροφή στα µανταρίνια δίνει µια ανά-
σα στους πορτοκαλοπαραγωγούς. Είναι µια 
τάση που ήρθε για να µείνει;
Η πιο διαδεδοµένη ποικιλία µανταρινιών στην 
περιοχή µας είναι η Κληµεντίνη προέλευσης 
Κορσικής. Με τον καιρό διάφοροι κλώνοι αυ-
τής της ποικιλίας έχουν δηµιουργηθεί και α-
νάλογα µε τον τύπο του εδάφους και τον χρό-
νο ωρίµανσης που θέλουµε να πετύχουµε 
χρησιµοποιούµε και τον ανάλογο κλώνο.  

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΕΧΟΥΝ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ 
ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΩΝΟΙ 
ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ
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Η ποικιλία Κληµεντίνη µας δίνει πολύ κα-
λά χαρακτηριστικά καρπού, στο µέγεθος, στη 
γλυκύτητα, στο χρώµα και στις µεγάλες ποσό-
τητες παραγωγής.
Οι πορτοκαλεώνες στην περιοχή είναι ελάχι-
στοι σε σχέση µε τα µανταρίνια.
Οι φυτείες πορτοκαλεώνων που ανανεώνο-
νται αντικαθίστανται µε Κληµεντίνες αλλά και 
µε το υβρίδιο Νόβα, αφορούν όµως  παλιούς 
οπωρώνες µικρής έκτασης και µεγάλης ηλι-
κίας δένδρα. Πριν από δεκα πέντε χρόνια πε-
ρίπου είχανε φυτευθεί στην περιοχή µας πορ-
τοκάλια ποικιλίας Βαλέντσια, τα οποία όµως 
γρήγορα αντικαταστάθηκαν η εµβολιάστηκαν 
κι αυτά, σε ποικιλία Κληµεντίνη η υβρίδιο Νό-
βα λόγω των όψιµων παγετών οι οποίοι κατέ-
στρεφαν τους χυµούς του καρπού.

Πόσο είναι το κόστος παραγωγής; Είναι πιο 
επικερδές να ασχολείται κανείς µε µια µό-
νο καλλιέργεια;
Το κόστος παραγωγής  στην καλλιέργεια µα-
νταρινιών ανέρχεται περίπου στα 600 ευρώ το 
στρέµµα, (σ.σ. βλέπε πίνακα).
Με µια µέση παραγωγή  5 τόνων ανά στρέµ-
µα και µε µία µέση τιµή 0,25 ευρώ το κιλό, 
αφαιρώντας βεβαίως τα έξοδα όπως φαίνο-
νται στον παραπάνω πίνακα, το καθαρό κέρ-
δος για τον παραγωγό ανέρχεται στο ποσό 
των 650 ευρώ. Με τη µονοκαλιέργεια, θεωρώ 
ότι θα πρέπει να ασχολούνται όσοι αγρότες δι-
αθέτουν παραπάνω από 30 στρέµµατα (δηλα-
δή περίπου 1.500 -2.000 δένδρα), σε αντίθε-
ση µε τους έχοντες λιγότερα στρέµµατα, οι ο-
ποίοι θα πρέπει να στραφούν ίσως αναγκαστι-
κά σε µια δεύτερη µονοετή καλλιέργεια, (γιατί  
συνήθως δεν είναι εφικτή η ενοικίαση γης για 
δενδρώδεις καλλιέργειες), όπως το τριφύλλι, 
το καρπούζι, το καλαµπόκι  και  τα τελευταία 
χρόνια τα αρωµατικά φυτά για να συµπληρώ-
σουν το εισόδηµά τους.

θΕΛΟΥΜΕ ΝΑ 
ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ 
ΟΜΑ∆ΕΣ
Ποιοι είναι οι αποδέκτες-πελάτες 
των προϊόντων και σε ποιες αγορές 
κυρίως εστιάζετε;
Οι αποδέκτες της παραγωγής της 
περιοχής µας, είναι η εγχώρια αγορά 
και κύρια της Βόρειας Ελλάδας, και 
το µεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται 
στη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την 
Πολωνία και λιγότερο στην Ουκρανία 
(πριν το εµπάργκο και στην Ρωσία). 
Παρ’ ότι τα προϊόντα µας είναι 
άριστης ποιότητας, ελάχιστα από 
αυτά καταλήγουν στις υπόλοιπες 
∆υτικοευρωπαϊκές χώρες,  λόγω του 
υψηλού µεταφορικού κόστους και των 
ειδικών απαιτήσεων στις προδιαγραφές 
(άριστη τυποποίηση, αυστηροί 
έλεγχοι στην υπολειµµατικότητα των 
φυτοπροστατευτικών στους καρπούς).

Ποια είναι τα µελλοντικά σας 
σχέδια; Σκέφτεστε να προχωρήσετε 
σε νέες επενδύσεις µε γνώµονα την 
εξωστρέφεια; 
Η οικογενειακή αγροτική επιχείρηση 
περιλαµβάνει 30 στρέµµατα µανταρίνια 
ποικιλίας Κληµεντίνη περίπου στα 
1.500 δένδρα. Στόχος µας, παρ’ όλες 
τις οικονοµικές αντιξοότητες, είναι 
να συντηρήσουµε την υπάρχουσα 
µικρή επιχείρηση, ώστε να παραµείνει 
βιώσιµη και υγιής. Όταν δηµιουργηθούν 
οι κατάλληλες οικονοµικές συνθήκες 
και σταθεροποιηθεί το οικονοµικό 
περιβάλλον, οργανωθούµε και 
δηµιουργήσουµε οµάδες παραγωγών 
προς αποφυγή µεσαζόντων (παραγωγοί 
και οι ίδιοι από την περιοχή µας, οι 
οποίοι επιδρούν αρνητικά στην τελική 
διαµόρφωση των τιµών του προϊόντος) 
τότε θα µπορώ κι εγώ ως αγρότης- 
καλλιεργητής να εξελίξω  την επιχείρηση 
µου, αγοράζοντας στρέµµατα, 
φυτεύοντας στη συνέχεια καινούργιες 
ποικιλίες εσπεριδοειδών, ανάλογα µε τις 
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες 
ανάγκες της αγοράς.

Η ΜΟΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΑΞΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ 30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  
ΜΕ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

Το κόστος παραγωγής σύµφωνα µε τον Ηλία Ντίνη
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΚΛΑ∆ΕΜΑ 40 ΕΥΡΏ
ΝΕΡΟ - ΡΕΥΜΑ 30 ΕΥΡΩ
ΛΙΠΑΝΣΗ 100 ΕΥΡΩ
ΨΕΚΑΣΜΟΙ 200 ΕΥΡΩ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 60 ΕΥΡΩ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ 170 ΕΥΡΩ

32-35_synenteuxi.indd   35 2/24/16   7:02 PM



ΑΓΟΡΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

36 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Οι καλές συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί 
φέτος για το ελληνικό προϊόν, το οποίο έχει 
αρχίσει να µαζεύεται σε Καβάλα και Αγρί-

νιο, συνίστανται στη µείωση της προσφερόµενης 
ποσότητας πανευρωπαϊκά, στην πρωιµότητα, ό-
πως φαίνεται, της φετινής σεζόν στην Ελλάδα λό-
γω των υψηλών έως τώρα θερµοκρασιών και στο 
γεγονός ότι φέτος το Πάσχα των Καθολικών, που 
γιορτάζεται τουλάχιστον απ’ το 30% των Γερµανών 
πολιτών, είναι στις 27 Μαρτίου. Ως εκ τούτου, κα-
θώς η συγκοµιδή για το γερµανικό σπαράγγι ξεκι-
νάει τον Απρίλιο, αναµένεται να ευνοηθεί το ελλη-
νικό προϊόν, που κατά βάση προορίζεται στη γερ-
µανική αγορά. 
«Για το µόνο προϊόν που ρωτάνε οι ξένοι είναι το 

σπαράγγι, µε τη ζήτησή του κάθε χρόνο να αυξά-
νεται», υπογραµµίζει ο πρόεδρος της Οµάδας Πα-
ραγωγών Α.Σ.Κ.Γ.Ε. Τυχερού Έβρου, Αθανάσιος 
Μαλτεπιώτης, ο οποίος τόνισε ότι εδώ και 30 χρό-
νια που η Οµάδα ασχολείται µε το σπαράγγι, αυτό 
είναι το µόνο προϊόν για το οποίο δε σταµατάει το 
ενδιαφέρον απ’ το εξωτερικό. 

ΝΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Έτσι, τα τελευταία 3 χρόνια, µετά από µία µακρό-
χρονη µείωση των εκτάσεων προηγουµένως, πα-
ρατηρείται ενδιαφέρον και από πλευράς παρα-
γωγών για την καλλιέργεια στις περιοχές που ή-
δη δραστηριοποιούνται οµάδες παραγωγών και 
συνεταιρισµοί. «Οι παραγωγοί µάς ζητάνε να φέ-
ρουµε ριζώµατα, να κάνουµε επιχειρησιακά προ-
γράµµατα για την καλλιέργεια κτλ», λέει ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Καβάλας, Κώστας Λεπίδας, προσθέ-

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ ΞΑΝΑ 
ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ  
ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ  

Μια καλή χρονιά φαίνεται 
ότι θα είναι η φετινή για το 
ελληνικό σπαράγγι, το οποίο 
τα τελευταία τρία έτη διευρύνει 
εκ νέου την παρουσία του 
στον καλλιεργητικό χάρτη της 
Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης αλλά και στο Αγρίνιο 

«Θέλει δουλειά και πολλή σκέψη για να µπει κάποιος στην καλλι-
έργεια», σηµειώνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού  
∆έλτα Οινιαδών Παντελής Ράπτης. 
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τοντας ότι, πέρα απ’ τις ανανεώσεις που γίνονται, 
καθώς κάθε 7-8 χρόνια η καλλιέργεια χρειάζεται 
ανανέωση, φυτεύονται και νέες εκτάσεις. Βέβαια, 
«η εγκατάσταση είναι κοστοβόρα», τονίζουν οι συ-
ντελεστές της αγοράς, µε το κόστος για τις φυτεύ-
σεις να ανέρχεται στα 800-1.000 ευρώ το στρέµ-
µα. Όπως επισηµαίνει ο κ. Μαλτεπιώτης, πρόκει-
ται για χειρωνακτική καλλιέργεια, εντάσεως εργα-
σίας και το εργατικό κόστος υπολογίζεται περίπου 
στα 700-800 ευρώ το στρέµµα, ενώ κανονική πα-
ραγωγή δίνει µετά τον τρίτο χρόνο. 
Πολύ σηµαντικό είναι ότι δεν µπορεί ένας µικρός 
παραγωγός να ασχοληθεί µε το σπαράγγι, βάζο-
ντας 20 στρέµµατα, για παράδειγµα, σε µέρος, ό-
που δε δραστηριοποιείται άλλη οµάδα, καθώς 
χρειάζονται τουλάχιστον 500 στρέµµατα για να α-
ποκοµίσει κέρδος ένας µεµονωµένος καλλιεργη-
τής, υπογραµµίζει ο Βασίλης Γατής, διευθυντής 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ν. Αιτωλοακαρνα-
νίας «Αχελώος». 

ΚΟΙΤΙ∆Α ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

Στο πράσινο σπαράγγι έχει µπει ο Α. Σ. 
«Αχελώος», σύµφωνα µε τον διευθυ-

ντή του Βασίλη Γατή. 
Κι αυτό καθώς «το πράσινο σπαράγγι έχει 

µικρότερο κοστολόγιο και λιγότερο ρίσκο στην 
παραγωγή απ’ το λευκό, αφού δεν χρειάζε-
ται, σε αντίθεση µε το λευκό, σαµάρωµα, το ο-
ποίο εµποδίζεται απ’ τις βροχές», συµπληρώ-
νει. Σηµειωτέον ότι προηγουµένως ο Συνεται-
ρισµός προχώρησε σε απεγκατάσταση των 
λευκών σπαραγγιών του λόγω της µειωµένης 
παρωγωγής τους κάθε χρόνο απ’ τις καιρικές 
συνθήκες, που επικρατούσαν στην περιοχή.
Μάλιστα, «η ζήτηση στη Γερµανία του πράσι-
νου σπαραγγιού είναι ανοδική, επισηµαίνει ο 
κ. Γατής, συµπληρώνοντας ότι αν και η φήµη 
ήταν ότι οι Γερµανοί δεν τρώνε πράσινο σπα-
ράγγι, αφού δοκιµάσανε το σπαράγγι του Συ-
νεταιρισµού, τώρα το ψάχνουν. 
Για τα πρώτα φετινά πράσινα σπαράγγια η τιµή 
πώλησης του Συνεταιρισµού είναι «7-10 ευρώ 
το κιλό», σηµειώνει ο κ. Γατής, εκτιµώντας ό-
τι οι τιµές φέτος πιθανότατα θα κινηθούν καλύ-
τερα απ’ την περσινή χρονιά. 
Πέρυσι η εκκαθάριση του Συνεταιρισµού ήταν 
3 ευρώ το κιλό για το βιολογικό και 2,35-2,40 
για το συµβατικό πράσινο σπαράγγι.
Να σηµειωθεί ότι προκειµένου να γλιτώσουν 
κόστος µεταφοράς ΕΑΣ Καβάλας και Α.Σ.Κ.Γ.Ε. 
Τυχερού Έβρου «συνεξάγουνε», όπως µας λέ-
ει ο πρόεδρος του τελευταίου Αθ. Μαλτεπιώ-
της, δηλαδή γεµίζουν µαζί, όταν χρειάζεται, τα 
φορτηγά που πάνε στο εξωτερικό.
Το 70% της καλλιέργειας εντοπίζεται σε Αν. 
Μακεδονία και Θράκη, καθώς ευνοείται πέρα 
απ’ τις κλιµατολογικές συνθήκες και τις χαµη-
λές θερµοκρασίες, και απ’ τις κατάλληλες εδα-
φικές συνθήκες για την ανάπτυξη της καλλιέρ-
γειας χάρη στην ύπαρξη πολλών ποταµών. 

Ενδεικτική τιµή για τη συν-
δεδεµένη ενίσχυση έχουν ο-

ριστεί τα 38,5 ευρώ/στρέµµα, µε 
βάση τα 39.000 στρέµµατα, βάσει ι-

στορικών δικαιωµάτων, ωστόσο 
ενδέχεται το ποσό να είναι αυξη-
µένο, καθώς δηλώθηκαν µόλις 

17.200 στρέµµατα. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Κόστος 
Φυτεύσεων

800-1.000
ευρώ το στρέµµα

Εργατικό 
Κόστος 

700-800
ευρώ το στρέµµα

Παραγωγή 

Εκκαθάριση 
Α. Σ. Αχελώος

2015

Μετά τον 
3ο χρόνο 

Συµβατικό
2,35-2,40
ευρώ το κιλό

Βιολογικό
3 ευρώ 
το κιλό 

36-37_agora-sparragi.indd   37 2/24/16   7:14 PM



ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΟΤΟ

38 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Σε χαµηλή ζήτηση για το καρότο και τιµές πα-
ραγωγού που οριακά καλύπτουν το κόστος 
της καλλιέργειας οδήγησαν οι υψηλές θερ-

µοκρασίες που επικράτησαν φέτος και η µειωµέ-
νη αγοραστική δύναµη των καταναλωτών. Ως γνω-
στόν, η κατανάλωση του καρότου ευνοείται από τις 
χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα, οι οποίες δεν 
παρατηρήθηκαν φέτος. Έτσι, σε συνδυασµό µε την 
µειωµένη αγοραστική δύναµη, η ζήτηση µέχρι τώ-
ρα ήταν µειωµένη τόσο στην εγχώρια αγορά όσο 
και στις αγορές του εξωτερικού. 
«Πέρυσι οι παραγόµενες ποσότητες ήταν λιγότερες 
και η καταναλωτική ζήτηση καλύτερη», επισηµαίνει 
ο παραγωγός απ’ τη Βοιωτία Ιωάννης Χρόνης. 
Η παραγωγή φέτος ήταν ελαφρώς αυξηµένη λόγω 
των υψηλών θερµοκρασιών, µε τις αποδόσεις στη 
Θήβα, το παραγωγικό κέντρο του καρότου, να υπο-
λογίζονται στους 5 τόνους περίπου, αυξηµένες από 
πέρυσι που κινήθηκαν στους 4 τόνους το στρέµµα. 
Σηµειωτέον ότι η συγκοµιδή στην περιοχή, όπως 
και στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Μάλιστα, οι τιµές παραγωγού που στη Θήβα έχουν 
διαµορφωθεί για τα περισσότερα καρότα στα 25-30 
λεπτά το κιλό ανάλογα µε την ποιότητα, «οριακά κα-

λύπτουν το κόστος», επισηµαίνουν στην Agrenda οι 
παραγωγοί. Σηµειώνεται ότι πέρυσι οι τιµές παρα-
γωγού αυτή την περίοδο στην περιοχή ήταν πάνω 
από 35 λεπτά το κιλό. 
Ως εκ τούτου, λόγω και της αύξησης του κόστους 
(σπόροι, λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά, ∆ΕΗ), η 
χρονιά µέχρι στιγµής δεν έχει εξελιχθεί καλά για 
τους καροτοπαραγωγούς. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι γενικά το κόστος της καλλι-
έργειας είναι υψηλό, σύµφωνα µε τους συντελεστές 
του κλάδου, οι οποίοι εκτιµούν ότι το καρότο αξίζει 
όταν µπορεί κανείς να κάνει, εκτός από την καλλι-
έργεια, όλες τις µετασυλλεκτικές µεταχειρίσεις. 
Ενδεικτικό είναι ότι το κόστος παραγωγής µπορεί 
να φτάσει έως και τα 1.000-1.100 ευρώ το στρέµµα. 
«Αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος, που αρκετοί 
παραγωγοί έχουν µειώσει τα στρέµµατά τους τα τε-
λευταία χρόνια», επισηµαίνουν στο Fresher. 

Στον αντίποδα, για τα βιολογικά ποιοτικά καρό-
τα η ζήτηση ήταν µεγάλη και οι τιµές παραγω-
γού στο 1,40-1,50 ευρώ το κιλό σε σούπερ µάρ-
κετ στη Θεσσαλονίκη. Όπως λέει χαρακτηριστι-
κά, ο παραγωγός βιολογικών προϊόντων, Φώτης 
Μπουκινάς, που καλλιεργεί 17 χρόνια βιολογικά 
καρότα, «όταν υπάρχει ποιοτικό προϊόν, δε στα-
µατάει ποτέ η ζήτηση». 
Βέβαια, στην εν λόγω αγορά, των βιολογικών 
καρότων, ο ανταγωνισµός είναι περιορισµένος 
λόγω «της άγνοιας σχετικά µε την καλλιέργεια», 
συµπληρώνει ο κ. Μπουκινάς. 

ΤΟ ΥΠΟΤΟΝΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ  
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΑΤΑΕΙ ΖΕΣΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΟΥΤΕ Η ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ 
ΖΗΤΗΣΗ ∆ΕΝ ΕΜΕΙΝΕ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΟ 

Η ζήτηση είναι µειωµένη κατά 30% σε σχέση µε 
την αναµενόµενη τέτοια εποχή, σύµφωνα µε τον 
Γιάννη Αντωνάκη, απ’ την οµώνυµη επιχείρηση. 

Το καρότο εξάγεται κυρίως στις βαλκανικές 
χώρες, αλλά και σε Γερµανία, Αγγλία, Ολλανδία, 
ωστόσο φέτος το ενδιαφέρον ήταν ασθενικό.  

Οι υψηλές θερµοκρασίες το Νοέµβριο και το 
∆εκέµβριο είχαν ως αποτέλεσµα την παραγωγή 
προϊόντος υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα. 

Τιµή παραγωγού 
(λεπτά το κιλό) 

2016

25-30

2015

35
Βιολογικό 

Θεσσαλονίκη 
2016 

1,40-1,50

Τιµή 
παραγωγού 

Ολλανδία 
18-21

Κόστος 
(ευρώ/στρµ.) 
1.000-1.100 
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Συγκεκριµένα, στην καλή φετινή σεζόν για τους 
παραγωγούς λεµονιών, που έχει αρχίσει να φαί-
νεται απ’ τα µέσα Ιανουαρίου, φαίνεται ότι έχει ο-
δηγήσει η µειωµένη παραγωγή πανευρωπαϊκά –
συµπεριλαµβανοµένης της Ισπανίας-, αλλά και η 
χαµηλή τουρκική λεµονοπαραγωγή φέτος, που 
αναµένεται στους 668.000 τόνους απ’ το USDA, 
κατά 7,8% µειωµένη από πέρυσι. Την ίδια στιγµή 
στην Ελλάδα, που είναι ελλειµµατική στο προϊόν, 
παρατηρείται αυξηµένη παραγωγή και υψηλή ποι-
ότητα, σύµφωνα µε τους καλλιεργητές. 

ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΦΕΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 
Η ΖΗΤΗΣΗ ΑΠ’ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
Στην Κρήτη, όπου αυτή τη βδοµάδα ξεκινάει η συ-
γκοµιδή, η ζήτηση για το εξωτερικό ξεκίνησε νω-
ρίτερα σε σχέση µε άλλες χρονιές και συγκεκρι-
µένα αρχή Φεβρουαρίου, µε τις τιµές παραγωγού 
στα 35 λεπτά το κιλό. Βέβαια, στη συνέχεια, λό-
γω της αυξηµένης ζήτησης, αλλά και της εισόδου 
στην αγορά περισσότερων εµπόρων φέτος, µε α-
ποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η διαπραγµατευτική ι-
σχύς των παραγωγών, οι τιµές διέγραψαν ανοδι-
κή πορεία φτάνοντας τις τελευταίες µέρες στα 45-
50 λεπτά το κιλό. Να σηµειωθεί ότι πέρυσι η συ-
γκοµιδή ξεκίνησε τον Μάρτιο-Απρίλιο, που άρχι-
σε ο τουρισµός, µε τα πρώτα λεµόνια τότε να πλη-
ρώνονται έναντι 30-35 λεπτών το κιλό, λέει στο 

Fresher ο Ευτύχιος Τρικουνάκης,  πρόεδρος Ο-
µάδας Παραγωγών Εσπεριδοειδών και Αβοκά-
ντο «Κορµός», συµπληρώνοντας ότι πέρυσι δεν 
υπήρχε ζήτηση απ’ το εξωτερικό. 
Όπως επισηµαίνει ο κ. Τρικουνάκης, φέτος παρα-
τηρείται υπερπαραγωγή στην περιοχή, υψηλή ποι-
ότητα και καλά µεγέθη. Στο νησί η καλλιέργεια εί-
ναι αναπτυσσόµενη τα τελευταία 15 χρόνια, κα-
θώς γίνονται σε µεγάλο βαθµό αναδιαρθρώσεις 
των πορτοκαλιών Μέρλιν υπέρ των λεµονιών, αν 
και η λεµονιά είναι περισσότερο κοστοβόρα καλ-
λιέργεια απ’ αυτήν των πορτοκαλιών λόγω των ε-
πεµβάσεων που χρειάζεται για την κορυφοξήρα. 

�ΧΡΟΝΙΑ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΕΤΟΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ�, ΛΕΝΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
Όσον αφορά τη φετινή σοδειά, «χρόνια είχαµε να 
δούµε τέτοια παραγωγή», λένε στο Fresher καλ-
λιεργητές από την Αιγιαλεία, όπου η καλλιέργεια 
παρουσιάζει µετά τους παγετούς του 2004 και του 

Η ΦΕΤΙΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΝΩΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ 
ΙΒΗΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΑΝΟΙΞΕ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΕΜΟΝΙΑ   

Ευνοηµένοι φαίνεται ότι είναι οι 
Έλληνες λεµονοπαραγωγοί τη 
φετινή σεζόν τόσο στις περιοχές 
που βρίσκονται στο τέλος 
της συγκοµιδής (Αιγιαλεία, 
Πρέβεζα), όσο και στα µέρη που 
µπαίνουν τώρα στην παραγωγή 
(Κρήτη, Κορινθία)
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2008 σηµάδια εγκατάλειψης. Η φετινή καλή παρα-
γωγή έγκειται στις κατάλληλες για την καλλιέργεια 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν πέρυσι τον 
χειµώνα. Ειδικότερα, στην περιοχή ενώ συνήθως 
οι τιµές παραγωγού ανεβαίνανε απ’ τα µέσα Μαρ-
τίου, αυτές αυξήθηκαν από αρχή Φεβρουαρίου, 
στα 40 λεπτά το κιλό απ’ τα 25 που ήταν το προ-
ηγούµενο διάστηµα. Μάλιστα, µέχρι τώρα οι τιµές 
παραγωγού βρίσκονται σε αυτά τα επίπεδα (40 λε-
πτά το κιλό κατά µέσο όρο), ενώ για τα βιολογικά 
οι τιµές είναι στα 50-55 λεπτά το κιλό. 
Σταθερές από αρχή Φεβρουαρίου, στα 25-27 λε-
πτά το κιλό, είναι οι τιµές και στην Πρέβεζα, όπου 
τα περισσότερα λεµόνια έχουν µαζευτεί. Σηµειώ-
νεται ότι αν και η ζήτηση απ’ τα µέσα Ιανουαρί-
ου ήταν υψηλή, ειδικά από ξένες αγορές, όπως η 
Ουκρανία και η Λιθουανία, τώρα έχει περιοριστεί. 
Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι πέρυσι είχαν µεί-
νει λεµόνια αδιάθετα, µε τις τιµές παραγωγού να 
κινούνται στα 12-15 λεπτά το κιλό. 
Λόγω της καλής φετινής χρονιάς για τους παρα-
γωγούς λεµονιών, αυξήθηκε το ενδιαφέρον για 
την καλλιέργεια από πλευράς καλλιεργητών λε-
µονιών και γενικότερα εσπεριδοειδών, υπογραµ-
µίζει ο πρόεδρος του Κηπευτικού Συνεταιρισµού 
Πρέβεζας, ∆ηµήτρης Καββαδάς.. Οι εν λόγω πα-

ραγωγοί ενδιαφέρονται κυρίως για φυτεύσεις 
ποικιλιών που µαζεύονται το καλοκαίρι προκειµέ-
νου να αξιοποιήσουν το κενό στην εγχώρια αγο-
ρά, ωστόσο δεν έχουν δοκιµαστεί τέτοιες ποικιλίες 
στη χώρας µας. «Πρέπει να δηµιουργηθούν ζώνες 
εσπεριδοειδών (πρώιµη, όψιµη κτλ) και να διευ-
ρυνθεί η παραγωγική περίοδος στους 10-11 µή-
νες το χρόνο», τονίζει ο κ. Καββαδάς. 
Τώρα το 80% του προϊόντος µαζεύεται ∆εκέµβριο-
Φεβρουάριο, ενώ τους καλοκαιρινούς µήνες δη-
µιουργείται κενό στην αγορά και γίνονται εισαγω-
γές. Όπως λέει ο κ. Καββαδάς, η φύτευση ποικιλι-
ών κατά βούληση προξενεί πρόβληµα και στην ε-
µπορία του προϊόντος, καθώς µπορεί να συγκε-
ντρωθούν έως και 8, για παράδειγµα, διαφορετι-
κές ποικιλίες στο Συνεταιρισµό, µε αποτέλεσµα να 
µην γίνονται εύκολα οι εξαγωγές. 

ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
Στην Ισπανία η χαµηλή παραγωγή έχει οδηγήσει 
σε πολύ υψηλότερες τιµές από πέρυσι και η ζή-
τηση βαίνει αυξανόµενη, µε αποτέλεσµα οι συ-
ντελεστές της αγοράς να εκτιµούν ότι δε θα µπο-
ρέσουν να την καλύψουν. Μάλιστα, παρατηρείται 
σηµαντικά αυξηµένη ζήτηση για τα ισπανικά λε-
µόνια απ’ τις ευρωπαϊκές αγορές. 

Στην Τουρκία οι 
αποδόσεις εξαιτίας του 

παγετού στο παραγωγικό 
κέντρο Cukurova είναι µειωµένες 
σε σχέση µε πέρυσι, έως και 30%. 

Εκεί οι τιµές παραγωγού είναι υψηλές 
λόγω των χαµηλών αποδόσεων, 

αλλά και του γεγονότος ότι τα 
λεµόνια δε συµπεριλαµβάνονται 

στα αποκλεισµένα τουρκικά 
προϊόντα απ’ τη ρωσική 

αγορά. 

Η καλλιέργεια 
της λεµονιάς δίνει 

παραγωγή µετά 
από 4 χρόνια. 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση

2014/15 2015/16Παραγωγή

1,5 εκ. 1,2 εκ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΜΟΝΙΩΝ

Τουρκία 668.000725.000

Παγκόσµια 6,8 εκ.7,1 εκ.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ �ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ� ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ �ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ� ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ �ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ� 

Τουρκία (Cukurova)   

Κρήτη

45-50 

30-45  Αύξηση από πέρυσι  50%  

Αιγιαλεία    

40 

Πρέβεζα    

  25-27
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ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΦΡΑΟΥΛΑ
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ ΜΟΥΡΑ 
ΚΑΙ ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ τιµών αναµένεται για τη φράου-
λα, που µπορεί να φτάσει και το 1,30 ευρώ 
το κιλό από τα επίπεδα των 1,10-1,20 ευρώ 
το κιλό που βρίσκεται αυτό το διάστηµα στην 
περιοχή της Ηλείας µε µικρές διακυµάνσεις, 
και οι δύο κύριες ποικιλίες, Camarosa και 
Fortuna. Ωστόσο, ο ζεστός φετινός χειµώ-
νας έφερε πρωιµότητα στην παραγωγή τό-
σο στη χώρα µας όσο και στην Ισπανία, γε-
γονός που πιέζει τις τιµές. Λύση σ’ αυτό έ-
χουν βρει οι Ισπανοί παραγωγοί που εκµε-
ταλλεύονται όλη τη γκάµα µαλακών φρού-
των (so� fruits) βάζοντας πέρα από φράου-
λες, µούρα, βατόµουρα, µύρτιλλα. Μάλιστα, 
για το 2014/2015 αύξησαν κατά 20% την 
παραγωγή βατόµουρων, στα 15.600 στρέµ-

µατα από τα 13.000 στρέµµατα την προη-
γούµενη σεζόν, σύµφωνα µε στοιχεία του Υ-
πουργείου Γεωργίας των  ΗΠΑ.
«Φέτος τα στρέµµατα της φράουλας είναι αυ-
ξηµένα κατά 8,5%-10%  στην Ηλεία», σηµει-
ώνει στο Fresher, ο κ. Φάνης Παπανικολό-
πουλος, αντιπρόεδρος της εταιρείας Geoplant 
στην Ηλεία. «Η φράουλα τελειώνει τον Ιούνιο, 
οπότε είναι νωρίς ακόµα να πούµε που θα κά-
τσει η µπίλια των τιµών», επισηµαίνει ο γεω-
πόνος Θοδωρής Αρβανίτης από την Ηλεία. Ό-
σον αφορά την κίνηση των Ισπανών παραγω-
γών να βάλουν πιο πολλά µούρα, βατόµουρα, 
ο κ. Αρβανίτης τονίζει ότι «προσφέρουν µια ε-
ναλλακτική αλλά συνήθως µιλάµε για καθε-
τοποιηµένη παραγωγή, που ξεκινά από την έ-
ρευνα και την ανάπτυξη ποικιλιών µέχρι και 
την εµπορία τους», καταλήγει ο ίδιος. 

ΠΝΙΓΗΚΑΝ ΦΕΤΟΣ 
ΤΑ ΠΡΑΣΑ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΛΛΑ ΦΤΗΝΑ
ΣΕ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΜΗΛΕΣ τιµές έχουν που-
λήσει µέχρι στιγµής οι παραγωγοί τα πρά-
σα τους τη φετινή σεζόν, η οποία για το 
συγκεκριµένο προϊόν τελειώνει κατά το 
Μάρτη. Στις φετινές τιµές οδήγησαν εν-
δεχοµένως και οι υψηλές θερµοκρασίες 
τον χειµώνα, που αποτέλεσαν τροχοπέδη 
στην κατανάλωση του πράσου, όπως συ-
νέβη και µε άλλα κηπευτικά. 
Ενδεικτικό είναι ότι οι τιµές παραγωγού 
στα Μέγαρα κυµαίνονται µεταξύ 30 και 
35 λεπτών το κιλό και στην ευρύτερη πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης τα περισσότερα 
πωλούνται απ’ τους παραγωγούς έναντι 
30 λεπτών το κιλό. Εδώ να σηµειωθεί ό-
τι η πλειονότητα των παραγωγών πουλά-
ει στις Λαχαναγορές, ενώ λίγες είναι οι βι-

οτεχνίες που συναλλάσσονται µε σούπερ 
µάρκετ λόγω του επιπλέον κόστους στην 
2η περίπτωση.
Φέτος όσοι έδιναν σε σούπερ µάρκετ πα-
ρατήρησαν καλύτερη απορροφητικότητα 
για το προϊόν τους απ’ ό,τι οι υπόλοιποι, 
µε την τιµή που έδωσε το Lidl, για παρά-
δειγµα, να είναι 75-80 λεπτά το κιλό. Εδώ 
να σηµειωθεί ότι οι παραγωγοί θεωρούν 
χαµηλές και αυτές τις τιµές δεδοµένου ό-
τι το κόστος για την επιτεύξη των απαι-
τούµενων προδιαγραφών και για την πα-
ράδοση στην αλυσίδα ανέρχεται στα 55-
60 λεπτά το κιλό. Η παραγωγή φέτος ήταν 
µειωµένη, καθώς «οι βροχές του Οκτω-
βρίου, στην αρχή της συγκοµιδής, είχαν 
ως αποτέλεσµα να πνιγούν τα πράσα», ό-
πως λένε χαρακτηριστικά οι παραγωγοί. 

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΧΕΓΓΥΑ 
ΓΙΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
ΚΑΘΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ έχουν διαγράψει οι τιµές 
παραγωγού στη Σκάλα Λακωνίας για τα µα-
νταρίνια Ορτανίκ, καθώς αν και ξεκίνησαν α-
πό τα 20-25 λεπτά το κιλό µέσα Φεβρουαρίου, 
τώρα είναι στα 18-20 λεπτά το κιλό. 
Όπως είπε στο Fresher ο πρόεδρος του Α. Σ. 
Αγ. Γεωργίου Σκάλας, Πέτρος Μπλέτας, στις 
βαλκανικές αγορές υπάρχει ακόµα µανταρί-
νι Madora απ’ την Κύπρο, σε αντίθεση µε άλ-
λες χρονιές, που είχε τελειώσει τέτοια περίοδο. 
Βέβαια, όταν αυτό βγει απ’ την αγορά, είναι αυ-
ξηµένο το ενδεχόµενο να ανέβουν οι τιµές πα-
ραγωγού στην Ελλάδα, καθώς γενικότερα, οι 
συνθήκες που έχουν δηµιουργηθεί την πα-
γκόσµια αγορά είναι ευνοϊκές για το ελληνικό 
µανταρίνι. 
Καταρχάς, η ελληνική παραγωγή είναι αυξη-

µένη, ενώ αυτή της Ε.Ε. και του Μαρόκου είναι 
µειωµένη, σύµφωνα µε το Αµερινικό Υπουγείο 
Γεωργίας, το οποίο, επίσης, εκτιµά ότι οι εξα-
γωγές της Τουρκίας θα είναι µειωµένες κατά 
25% τη φετινή σεζόν. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το USDA η ευρω-
παϊκή παραγωγή µανταρινιών αναµένεται µει-
ωµένη κατά 550.000 τόνους, στους 2,9 εκατ. 
τόνους, ενώ οι τούρκικες εξαγωγές υπολογί-
ζονται µειωµένες κατά 25%, στους 460.000 τό-
νους. 
Υπενθυµίζεται ότι οι µεγαλύτερες ποσότητες 
µανταρινιών Νόβα, που τώρα έχουν τελειώ-
σει, πουλήθηκαν στη Σκάλα έναντι 25-30 λε-
πτών το κιλό, ενώ για τις Κληµεντίνες που 
προηγήθηκαν και προορίζονται κυρίως στην 
εσωτερική αγορά, οι τιµές διαµορφώθηκαν 
στα 14-15 λεπτά το κιλό. 

Ο ήπιος και ζεστός φετινός χειµώνας έκανε 
πρώιµη την καλλιέργεια φράουλας τόσο  
στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία.

Στα χαµηλά επίπεδα των 30-35 λεπτών τα 
περισσότερα πράσα στην Ελλάδα µε την παραγωγή 
υποτονική λόγω των βροχών του Οκτωβρίου.

Ευνοϊκές οι συνθήκες για τα ελληνικά µανταρίνια 
λόγω της µειωµένης παραγωγής  
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ, 
ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΙΛΑ 
Η ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΑ επίπεδα των 45-50 
λεπτών το κιλό βρίσκονται οι τιµές παραγω-
γού για τη χειµωνιάτικη πατάτα, µε τη σεζόν 
να έχει φτάσει στο τέλος της νωρίτερα απ’ 
ό,τι άλλες χρονιές. 
Κι αυτό λόγω αφενός των µειωµένων απο-
δόσεων φέτος στην πλειόνοτητα των περιο-
χών αφετέρου της µικρότερης καλλιεργού-
µενης έκτασης αυτής της πατάτας. 
Σηµειωτέον ότι πέρυσι «µέχρι το Μάρτη εί-
χαµε χειµωνιάτικη πατάτα», υπογραµµίζει ο 
παραγωγός από τη Θήβα Γιάννης Κουκου-
βίνος, ο οποίος συµπλήρωσε ότι πέρυσι αυ-
τή την περίοδο οι τιµές ήταν στα 35-40 λε-
πτά το κιλό. 
Οι τωρινές τιµές (45-50 λεπτά το κιλό) εί-
ναι καλές, λένε οι παραγωγοί, µε δεδοµέ-

νο ότι οι αποδόσεις είναι στους 2,5 τόνους 
το στρέµµα. Ωστόσο, φέτος οι αποδόσεις για 
τους περισσότερους παραγωγούς της ευρύ-
τερης περιοχής της Θήβας είναι κάτω από 2 
τόνους το στρέµµα. Κι αυτό λόγω των βρο-
χών που σηµειώθηκαν το Σεπτέµβρη αλλά 
και των εναλλαγών στις θερµοκρασίες. 
Μειωµένη αναµένεται και η έκταση της α-
νοιξιάτικης πατάτας τόσο στη Μεσσήνη και 
την Καλαµάτα, τις πρώτες περιοχές που δί-
νουν υπαίθρια παραγωγή την άνοιξη όσο και 
στην Αχαϊα, τη Βοιωτία και την Ηλεία. Εξαί-
ρεση όσον αφορά στη µείωση των εκτάσε-
ων ανοιξιάτικης πατάτας αποτελούν τα Ψα-
χνά της Εύβοιας, σύµφωνα µε τους παρα-
γωγούς. Εκεί, η έκταση της ανοιξιάτικης α-
ναµένεται κατά 10-20% παραπάνω απ’ την 
περσινή χρονιά. 

ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΑΠΟ ΜΑΡΟΥΛΙΑ 
ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΟΛΑ ΜΑΖΙ 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ τιµές παραγωγού για το 
µαρούλι έχει οδηγήσει η καλοκαιρία το φετι-
νό χειµώνα, που είχε ως αποτέλεσµα την ταυ-
τόχρονη παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων α-
πό όλες τις περιοχές. Μάλιστα, µεγάλο µέρος 
της σοδειάς «µένει στα χωράφια», σύµφωνα µε 
τους παραγωγούς. 
Όπως είπε στο Fresher, ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού Παραγωγών Κηπευτικών 
Μεγάρων, Γιώργος Παπαβασίλης, η τιµή παρα-
γωγού αυτή την περίοδο είναι στα 15-20 λεπτά 
το κιλό, καθώς υπάρχουν στην αγορά πολλά 
µαρούλια απ’ όλη την Ελλάδα. Σηµειώνεται ό-
τι πέρυσι η τιµή παραγωγού κυµαινόταν µετα-
ξύ 35 και 37 λεπτών το κιλό. 
«Οι τιµές είναι υπό κατάρρευση», λέει χαρακτη-
ριστικά ο παραγωγός από τα Ψαχνά Εύβοιας, 

Ανέστης Καρβούνης. Όπως προσθέτει, τα µα-
ρούλια που αναµενόταν να µαζευτούν µέσα 
Μαρτίου βγήκαν νωρίτερα λόγω της παρατε-
ταµένης καλοκαιρίας τη φετινή σεζόν. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, η αγορά δύσκολα θα αποφορτι-
στεί άµεσα από αυτή τη συσσώρευση της πα-
ραγωγής. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι λόγω του παγετού 
που είχε επιφέρει µειωµένη παραγωγή, οι τι-
µές ήταν σε καλύτερα επίπεδα, από τα 10-15 
λεπτά το κιλό που είναι τώρα στην περιοχή. Συ-
γκεκριµένα, περύσι οι τιµές παραγωγού αυτή 
την περίοδο ήταν στα 17-20 λεπτά το κιλό. 
Φέτος η υποκατανάλωση φτάνει έως και το 
«60-70% σε σχέση µε την περσινή χρονιά», λέ-
νε χαρακτηριστικά παραγωγοί απ’ την Εύβοια, 
που πουλάνε το προϊόν τους σε σούπερ µάρκετ 
και τη Λαχαναγορά. 

ΟΥΡΑΓΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ Η ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕ ΦΤΗΝΕΣ για την εποχή τιµές πουλάνε τα 
πορτοκάλια τους οι παραγωγοί, καθώς αν και 
η συγκοµιδή για τα Μέρλιν βαίνει προς το τέλος 
της, η τιµή παραγωγού γι’ αυτά στη Σκάλα Λα-
κωνίας είναι στα 12-15 λεπτά το κιλό. 
Σηµειωτέον ότι «πέρυσι οι τιµές αυτή την πε-
ρίοδο ήταν στα 30-35 λεπτά το κιλό, ενώ κά-
τω απ’ τα 20-22 λεπτά το κιλό δεν καλύπτεται 
το κόστος της καλλιέργειας», επισηµαίνουν οι 
παραγωγοί. Οι χαµηλότερες φετινές τιµές ο-
φείλονται κυρίως στην υπερπαραγωγή φέτος 
πανελλαδικά. Αντίστοιχα, «στην Κρήτη η ζήτη-
ση είναι χαµηλή και οι τιµές αυτή την περίοδο 

για τα Μέρλιν κάτω από τα 10 λεπτά το κιλό. 
Όπως λένε οι παραγωγοί στo Fresher, η χρο-
νιά φέτος ήταν η δυσκολότερη των τελευταί-
ων χρόνων, καθώς το χαλάζι αρχή Ιανουαρίου 
και οι υψηλές θερµοκρασίες τον χειµώνα οδή-
γησαν σε πρώιµη ωρίµαση και υποβαθµισµέ-
νη ποιότητα σε µεγάλο µέρος της σοδειάς. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε µελέτη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η µέση τιµή των 
ελληνικών πορτοκαλιών τον Ιανουάριο στην 
εγχώρια αγορά ήταν κατά 25% µειωµένη σε 
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που δια-
µορφώθηκε στα 50,73 λεπτά το κιλό. 
Συγκεκριµένα, στην ελληνική αγορά η µέση τι-
µή των πορτοκαλιών τον Ιανουάριο στη λιανι-
κή διαµορφώθηκε στα 37,67 λεπτά το κιλό, κα-
τά 4,8% παρακάτω απ’ τις αντίστοιχες του προ-
ηγούµενο µηνός. 

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Στη Θήβα η τιµή παραγωγού για την πατάτα είναι 
στα 45-50 λεπτά το κιλό, ωστόσο οι αποδόσεις 
χαµηλές για τους περισσότερους παραγωγούς.

Παρά τη µειωµένη έκταση µαρουλιών φέτος στην 
Εύβοια και άλλες περιοχές, οι τιµές παραγωγού 
είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 

Η τιµή για τα πορτοκάλια στη Σκάλα  
Λακωνίας είναι στα 12-15 λεπτά το κιλό,  
ενώ στην Ισπανία είναι στα 28. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ
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Στόχος των δύο βιοµηχανιών, µέσα από το πρό-
γραµµα που εφαρµόζουν, είναι να προσπαθή-
σουν να υποκαταστήσουν µε εγχωρίως παρα-

γόµενη α’ ύλη τις αθρόες εισαγωγές βιοµηχανικού α-
χλαδιού για την κάλυψη της βιοµηχανίας κοµπόστας.
«Ως χώρα είµαστε έντονα ελλειµµατική στο αχλά-
δι, τόσο το επιτραπέζιο όσο και το βιοµηχανικό. Κά-
θε χρόνο, για να καταλάβετε, εισάγονται από την Ι-

σπανία, την Ιταλία, την Αργεντινή, την Κίνα, αλλά και 
τη Νότια Αφρική πάνω από 10.000 τόνοι πρώτης ύ-
λης κυρίως για την παραγωγή κονσέρβας φρουτο-
σαλάτας. Αυτό το κενό θέλουµε να το καλύψουµε» ε-
ξηγεί στο Fresher ο σύµβουλος διοίκησης της Venus  
Growers, Χρήστος Γιαννακάκης. Ο ίδιος δεν κρύβει ε-
πίσης ότι ο κόσµος είναι επιφυλακτικός µε την καλ-
λιέργεια του αχλαδιού, διότι οι παλαιότερες ποικιλίες 

εµφάνιζαν ευκολία σε προσβολές σε ασθένειες και 
δεν ήταν τόσο αποδοτικές.
Παρά τη δυσπιστία, πάντως, η Venus Grower προ-
σφέρει στους παραγωγούς συµβόλαιο συνεργασίας 
20ετούς διάρκειας και τους παρέχει δωρεάν τα φυ-
τά της αρχικής εγκατάστασης στην περίπτωση της ε-
πιλογής της στάνταρντ παλµέτας (δηλαδή 125 φυτά 
στο στρέµµα), ενώ έχουν φυτευτεί περί τα 600 – 700 

Πρωτοβουλία για επέκταση της καλλιέργειας αχλαδιάς της ελληνικής ποι-
κιλίας Sissy στις περιοχές της Βοιωτίας και των Σερρών, για λόγους επι-
µερισµού κινδύνου, αναλαµβάνει η συνεταιριστική Venus, η οποία εδώ και 
τρία χρόνια τρέχει σχετικό πρόγραµµα συµβολαιακής συνεργασίας
µε παραγωγούς. Στα βήµατά της από φέτος και η κονσερβοποιία Κρόνος

ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ Η VENUS 
ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΧΛΑ∆Ι

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α 
ΛΙΑΜΗ
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στρέµµατα, της ποικιλίας Sissy, κυρίως στην Ηµαθία 
και στη Λάρισα. Για την προµήθεια των αρχικών φυ-
τών η Venus, αλλά πλέον και η Κρόνος, έχουν συ-
νάψει συµφωνία συνεργασία µε τα φυτώρια «Farm 
Hellas», στα οποία ανήκει -και µάλιστα µε σχετική 
κατοχύρωση πατέντας στον εθνικό κατάλογο ποικιλι-
ών, όσο και στον οργανισµό CPVO- η ποικιλία Sissy, 
η οποία εκτός από κατάλληλη για την κονσερβοποίη-
ση, είναι εξίσου καλή ως νωπός καρπός.

Η έννοια του «risk management»
Για λόγους που σχετίζονται µε τον επιµερισµό του 
κινδύνου (risk management), όπως προαναφέρθη-
κε, η Venus Growers µε τη συνδροµή και των 
φυτωρίων της Farm Hellas σχεδιάζει 
να επεκτείνει την καλλιέργεια της 
Sissy και σε άλλα σηµεία της 
ελληνικής επικράτειας στη 
Στερεά Ελλάδα και σε άλ-
λους νοµούς στην Κε-
ντρική Μακεδονία. 
Στο πλαίσιο αυτό την 
Παρασκευή 19 Φεβρου-
αρίου έγινε σχετική πα-
ρουσίαση της ποικιλίας, 
από τη γεωπόνο Σοφία Κε-
µπαπίδου της Farm Hellas και 
τον Χρήστο Γιαννακάκη, σε πάνω α-

πό 120-130 δυνάµει ενδιαφερόµενους παραγωγούς 
από την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, σε συνερ-
γασία µε την οργάνωση «Αιχµέας». Κάτι αντίστοιχο, 
πρόκειται να γίνει σε λίγες ηµέρες και στην περιοχή 
των Σερρών, όπου έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για 
το project, µε τη στήριξη τοπικής οµάδας γεωπόνων. 
«Το πλάνο προβλέπει, για την κάλυψη των υφιστάµε-
νων αναγκών, την ανάπτυξη πρόσθετων καλλιεργει-
ών της τάξης των 2.000 – 3.000 στρεµµάτων» επισή-
µανε η κυρία  Κεµπαπίδου θεωρώντας πως πρόκει-
ται για έναν εφικτό στόχο, από τη στιγµή που οι βιο-
µηχανίες πληρώνουν τον παραγωγό 40-42 λεπτά το 
κιλό και µπορεί να φτάσουν έως και τα 45 λεπτά το 

κιλό για τη συγκεκριµένη ποικιλία. «Ε-
πιδιώκουµε να αναπτύξουµε την 

καλλιέργεια και σε άλλες 
περιοχές, ώστε εάν µια 

χρονιά, για παράδειγ-
µα στην Ηµαθία ή 
στη Λάρισα, οι και-
ρικές συνθήκες δεν 
ευνοήσουν την πα-
ραγωγή, να έχου-

µε την ευχέρεια να 
καλύψουµε µέρος, έ-

στω, των αναγκών µας 
από κάποια άλλη περιο-

χή», εξηγεί ο κ. Γιαννακάκης.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΣΤΗΝ ΨΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ
«Πρόκειται για µια ελληνική ποικιλία, µε µε-
γάλη ανθεκτικότητα στο βακτηριακό κάψιµο, 
στην προσβολή από τη ψύλλα, και στο φου-
ζικλάδιο και στη σεπτόρια, σε σχέση µε αντα-
γωνιστικές», τονίζει η γεωπόνος Σοφία Κε-
µπαπίδου, από τα φυτώρια Farm Hellas, προ-
σθέτοντας πως προήλθε από τυχαίο σπορό-
φυτο της Seckel και έχει δικό της χαρακτη-
ριστικό άρωµα και γεύση. ∆ιαθέτει δε άρι-
στη συγγένεια µε το δοκιµασµένο υποκείµενο 
(κλώνος κυδωνιάς Προβηγκίας) το οποίο εί-
ναι ανθεκτικό στη φυτόφθορα, στον καρκίνο 
των ριζών και στους νηµατώδεις.
Η άνθιση της «Sissy» είναι µεσοπρώιµη, λί-
γες ηµέρες µετά τις ποικιλίες «Κοντούλα», 
«Coscia», «Κρυστάλλια ή Τσακώνικη» και 
πριν τη «Santa Maria» και επικονιάζεται κυ-
ρίως από τις Coscia και Santa Maria. Η καρ-
πόδεσή της είναι πολύ ικανοποιητική, η καρ-
ποφορία φέρεται κυρίως στις αιχµές και λαµ-
βούρδες και όπως τονίζεται για το λόγο αυτό 
έχει ελάχιστο κόστος κλαδεµάτων.
Ο καρπός κατά τη συγκοµιδή, που γίνεται το 
πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου, όταν έ-
χει αποκτήσει διαλυτά στερεά συστατικά (∆ΣΣ) 
12-14%, είναι πράσινος, µε πορτοκαλί επί-
χρωµα στη λιαζόµενη πλευρά, ενώ το µέγε-
θός του χαρακτηρίζεται µέσο ως µεγάλο, βά-
ρους 200–250 γρ. έκαστο, µε τραγανή κι α-
ρωµατική σάρκα, χωρίς λιθώδη κύτταρα.
«Ωριµάζει 15 ηµέρες πριν από τη Highland 
και συντηρείται από 6 έως 9 µήνες στους 
-0,5 βαθµούς Κελσίου έως -1 βαθµό Κελσί-
ου, σε κοινή ψύξη και σε ελεγχόµενη ατµό-
σφαιρα», τονίζει η κυρία Κεµπαπίδου, για τα 
αχλάδια της Sissy. Ενδεικτικά αναφέρει πως 
στην κλασική παλµέτα η µέση απόδοση, από 
τον 4ο χρόνο και µετά, κυµαίνεται στους 3–
3,5 τόνους το στρέµµα και ενίοτε πιάνει και 
4,5 τόνους, ενώ στην πυκνή και στην υπέρ-
πυκνη φύτευση (σ.σ. 180-200 φυτά, το στρέµ-
µα) µεταξύ 4-4,5 τόνους το στρέµµα (κι ενίο-
τε 5,5 τόνους το στρέµµα), από τον 2ο χρόνο, 
που σηµαίνει πως γίνεται πιο γρήγορα η α-
πόσβεση της επένδυσης. Στην περίπτωση της 
πυκνής φύτευσης πάντως η Venus συνεχίζει 
να επιδοτεί την αγορά µόνο των 125 φυτών, 
ενώ τα υπόλοιπα, έως τη συµπλήρωση των 
180-200 φυτών, βαρύνουν τον παραγωγό, 
διευκρινίζει ο κ. Γιαννακάκης. 

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΣΕΡΡΕΣ
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Α ύξηση αποδόσεων ανά επιφάνεια γης, 
υψηλότερη ποιότητα παραγόµενων 
προϊόντων, µείωση κόστους και πι-

στοποίηση συνθέτουν τα βασικά στοιχεία πά-
νω στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί ο Έλ-
ληνας παραγωγός, προκειµένου να επιβιώσει 
στη σηµερινή εποχή της οικονοµικής κρίσης. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τον γεωπόνο-µελετητή 
Κωνσταντίνο Παπαϊωάννου, η γνώση, η εµπει-
ρία, αλλά και η εφαρµογή της πυκνής φύτευ-
σης στους ελληνικούς οπωρώνες δείχνουν ό-
τι τριπλάσια δέντρα στο στρέµµα δίνουν ακόµα 
και διπλάσια παραγωγή σε µήλα και κεράσια.
Ο ίδιος, δε, τονίζει ότι η γεωργία σήµερα εί-
ναι αυστηρά µαθηµατικά, αρκεί ο παραγωγός 
να γνωρίζει από πριν τι θέλει από το χωράφι 
του και πώς µπορεί να το πάρει. «Αν πριν κά-
ποια χρόνια, που φυτεύαµε 10 κερασιές στο 
στρέµµα, έλεγες σε κάποιον να βάλει 500 δέ-

ντρα το στρέµµα, θα σε πέρναγε για τρελό», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας µε αριθµούς 
τα στοιχεία για την παραδοσιακή και την πυ-
κνή φύτευση αντίστοιχα. Ενδεικτικό είναι, ό-
πως ανέφερε, ότι στις µηλιές από 60 ως 120 
δέντρα, πλέον φυτεύονται 357 ως και 625, µε 
την παραγωγή από 2,5 µε 4 τόνους το στρέµµα 
να φτάνει τους 4 µε 6 τόνους, και στις κερασιές 
από 20 µε 40 δέντρα, µπαίνουν 65 µε 165, που 
δίνουν σοδειά 1 µε 1,5 τόνο στην πυκνή φύτευ-
ση από 0,5 ως 1 τόνο στην παραδοσιακή.  

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΛΑ, 
ΠΙΟ ΧΑΜΗΛΑ ∆ΕΝΤΡΑ  
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα φυτείας 
µε µήλα της ποικιλίας Φούτζι, που φυτεύτη-
καν στα 50 εκ. το ένα από το άλλο και στα 3 
µε 3,20µ. µεταξύ των γραµµών. Αυτό σηµαί-
νει, σύµφωνα µε τον κ. Παπαϊωάννου, ότι τί-

ΤΡΙΠΛΑΣΙΑ ∆ΕΝΤΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ 
∆ΙΝΟΥΝ ∆ΙΠΛΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ�ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

Η ΓΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ 
ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ, ΠΥΚΝΕΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ, 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΘΑΥΜΑΣΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

FARMERS DAY

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ∆ΕΝ∆ΡΩ∆Η
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ποτα δεν είναι αδύνατον να γίνει.  Μάλιστα, οι 
γενικές αρχές στη φύτευση των οπωροφόρων 
ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, ακόµα και 
για την ακτινιδιά, η οποία είναι σε µια διαφο-
ρετική διάταξη, τονίζει. 
Στα παραδοσιακά σχήµατα, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία, στις µηλιές έµπαιναν 60 µέχρι 120 
δέντρα ανά στρέµµα, ενώ στις κερασιές 20 
µε 40. Σήµερα, µε την πυκνή φύτευση έχουµε 
φτάσει περίπου στις 250 µε 625 µηλιές και στις 
165 κερασιές. Από αυτούς τους οπωρώνες, η 
παραγωγή ανά στρέµµα, από 2,5 µε 4 τόνους 
και όχι πάντα ποιοτικά φρούτα, αφού από αυτά 
πετούσαµε αρκετά, σύµφωνα µε τον κ. Παπαϊ-
ωάνου, σήµερα φτάνουµε τους 4 µε 6 τόνους. 
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα κεράσια, τα ο-
ποία από 0,5 µε 1 τόνο, πλέον µε την πυκνή φύ-
τευση παίρνουµε 1,5 τόνο και µάλιστα φρούτα 
µε µέγεθος 28 συν, όπως τα ζητά η αγορά. 
Την ίδια ώρα, έχει µειωθεί σηµαντικά και το ύ-
ψος των δέντρων, από 3,5 µε 4 µέτρα οι µη-
λιές, έφτασαν τα 2,7 µε 3 µέτρα και οι κερα-
σιές από 6 µε 8 µέτρα, «κατέβηκαν» στα 3 µε 
3,5 µέτρα, βοηθώντας σηµαντικά στη συγκοµι-
δή του προϊόντος. Χαρακτηριστικό είναι το γε-
γονός ότι «ένας ανειδίκευτος εργάτης µάζευε 
700 µε 1.200 κιλά µήλα και 50 µε 70 κιλά κε-
ράσια την ηµέρα. Και πώς το έκανε; ∆ενόταν 
µε ένα σχοινί ψηλά στην κορυφή να µην σκο-
τωθεί ο άνθρωπος. Σήµερα µπορεί να µαζέ-
ψει 50 µε 2 µε 2,5 τόνους µήλα την ηµέρα και 
150 µε 250 κιλά κεράσια. Και αυτά τα λέµε µε-
τά από µια εµπειρία και µια εφαρµογή πολλών 
χρόνων στην ελληνική πραγµατικότητα πλέον», 
καταλήγει ο ίδιος.
 
�ΣΧΟΛΕΙΟ
 Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Στην ερώτηση του εκδότη της  Agrenda, Γιάννη 
Πανάγου, σχετικά µε το πού έµαθε περισσότε-
ρα-στο χωράφι, στο σχολείο ή στα ταξίδια στο 
εξωτερικό, ο κ. Παπαϊωάννου απάντησε, πως 
πήρε τις γενικές γνώσεις στο σχολείο.
Ωστόσο, τόνισε, πως κατάγεται από αγροτική 
οικογένεια και έµαθε από µικρό παιδί να α-
φουγκράζεται τις αγωνίες και τους προβληµα-
τισµούς των ανθρώπων της υπαίθρου. 
Κατόπιν, τα ταξίδια στο εξωτερικό, που του έ-
µαθαν νέα πράγµατα, του άνοιξαν νέους ορίζο-
ντες καθώς και η συµµετοχή σε συνέδρια και η 
επαγγελµατική ενασχόληση µε το αντικείµενο 
του έδωσαν γνώσεις που δεν αποκτώνται στο 
σχολείο. Φυσικά, δεν παρέλειψε να αναφερθεί 
και στην πολύτιµη εµπειρία που αποκόµισε από 

την επαφή του µε την ιταλική αγορά, µια αγορά, 
που όπως είπε, του δίδαξε πολλά.
Κλείνοντας την οµιλία του, ο κ. Παπαϊάννου τό-
νισε, πως το µέλλον του Έλληνα αγρότη περ-
νάει µέσα από τη γνώση και αν δεν υπάρχει 
γνώση, αυτός ο επαγγελµατίας θα έχει κακό 

τέλος, θα «βρεθεί πίσω από τα κάγκελα», ό-
πως  ανέφερε χαρακτηριστικά τονίζοντας τη 
σηµασία της γνώσης για το σύγχρονο επιχει-
ρείν και τον αγρότη που θέλει να δει τη δου-
λειά του να αναγνωρίζεται και τους κόπους 
του να µην πηγαίνουν χαµένοι.

∆ΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ  
ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ 
ΑΠΟ ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
Βασικός πυλώνας αναπτυξιακής στρατηγικής η διασπορά του κινδύνου

Τ α λάθη που έχουν γίνει από την 
παντελή έλλειψη προγραµµατισµού 

και οργάνωσης σε πολλές καλλιέργειες 
στην Ελλάδα, οι παραγωγοί θα τα βρουν 
µπροστά τους στο επίπεδο εµπορίας, αλλά 
και τιµής των προϊόντων τους, προβλέπει ο 
επικεφαλής του αγροτικού συνεταιρισµού 
Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς» ∆ηµήτρης 
Ντούρος. Μάλιστα, οι βασικοί πυλώνες 
της αναπτυξιακής στρατηγικής ενός 
συνεταιρισµού θα πρέπει να εστιάζουν στην 
ιδέα της αποµείωσης του κινδύνου, µέσα 
από τη διασπορά του.
Σε αυτή τη λογική και σε µια απόπειρα 
να διευρύνει τις πηγές εσόδων και να 
περιορίσει το χρόνο και το κόστος αδράνειας 
των εγκαταστάσεών του, ο συνεταιρισµός 
«µπαίνει» σε νέες δυναµικές δενδρώδεις 
καλλιέργειες (µήλα, βερίκοκα, ακτινίδια), 
αν και µε κινήσεις «επιθετικού» χαρακτήρα 
αλλά µε το µυαλό στην… άµυνα, όπως 
παραδέχεται και ο «τιµονιέρης» του. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, από δω και πέρα 
πρέπει να στοχεύουµε στη διαρκή 
έρευνα για την ποιότητα, τη συντήρηση 
και τη βελτίωση της ποιότητας του 
προϊόντος, στην έρευνα για τις τάσεις 
της αγοράς, σε νέα προγράµµατα 
προώθησης τόσο των ευρωπαϊκών αλλά 
και τρίτων χωρών, σε δράσεις για τη 
συντηρισιµότητα των προϊόντων, στην 
επέκταση των δραστηριοτήτων, όπως 
ανέφερα πριν µε νέες καλλιέργειες, και 
δράσεις για µεταποίηση των προϊόντων, 
µικροσυσκευασία και ότι άλλο κρίνεται 
προσφορότερο,  ούτως ώστε να είµαστε 
ανταγωνιστικότεροι στις διεθνείς αγορές.

Τέλος, ο κ. Ντούρος, κατά την οµιλία του 
στην εκδήλωση Αγρότης της χρονιάς, στην 
Κατερίνη, αναφέρθηκε στη συνεργασία 
που απαιτείται να πλαισιώνει οποιαδήποτε 
δράση του συνεταιρισµού. Μιλώντας για 
συνεργασία, αναφέρθηκε στους παραγωγούς, 
την αυτοδιοίκηση και την Κεντρική ∆ιοίκηση, 
µε την προϋπόθεση ότι αυτή στηρίζεται στην 
εµπιστοσύνη, την αλληλοκατανόηση και τον 
αλληλοσεβασµό όλων των µελών και την 
αξιοπρέπεια που δείχνουν αφενός τα µέλη 
του συνεταιρισµού και αφετέρου όλοι οι 
κάτοικοι της Ράχης.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ�
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΧΗΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
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Η κατηγορία Sweet Νέκταρ, που δίνει γλυκά ρο-
δάκινα και νεκταρίνια, περιλαµβάνει ποικιλίες τις 
οποίες η διεθνής ζήτηση απαιτεί να ακολουθήσει 

ο σύγχρονος Έλληνας καλλιεργητής, προκειµένου να εί-
ναι ανταγωνιστικός. Αυτό είναι ένα από τα βασικά απο-
τελέσµατα του πειραµατισµού, που ξεχώρισε ο αγρότης-
επιχειρηµατίας, µε εµπειρία 22 χρόνων στις δενδρώδεις 
καλλιέργειες, Κωνσταντίνος Μαρκοβίτης. 
Ο ίδιος δεν δίστασε να πειραµατιστεί -και µάλιστα από τους 
πρώτους- φυτεύοντας πλακέ ροδάκινα, µια ποικιλία που 
οι περισσότεροι γνωρίζουν µε την ονοµασία Ούφο, σε έ-
κταση 100 στρεµµάτων.  
Ενδεικτικό του ρίσκου που αναλαµβάνει είναι ότι από τα 
200 στρέµµατα µε 50 ποικιλίες ροδάκινων που διαθέτει, οι 
20 ποικιλίες είναι πλακέ ροδάκινα ή  πλακέ νεκταρίνια και 
το 50% των υπόλοιπων αποτελείται από λευκόσαρκες ποι-
κιλίες. Μάλιστα, από τη συνολική έκτασή του, ο κ. Μαρκο-

βίτης, χρησιµοποιεί 40 στρέµµατα, στα οποία έχει φυτεύ-
σει 170 πειραµατικές ποικιλίες, που έρχονται από το εξω-
τερικό και χρησιµεύουν ως πεδίο εξερεύνησης νέων δυ-
νατοτήτων, µε απώτερο στόχο την αύξηση του ανταγωνι-
σµού. Τα αποτελέσµατα του πειραµατισµού του έδειξαν ότι 
για να γίνει ένας παραγωγός πιο ανταγωνιστικός, θα πρέ-
πει να διαθέτει ποικιλίες πιο σκληρές, κόκκινες, µε αντοχή 
στη µονίλια και ιδιαίτερη αντοχή πάνω στο δέντρο, µε αυ-
ξηµένη ανθεκτικότητα µετασυλλεκτικά, µε υψηλά σάκχα-
ρα και γλυκιά, προκειµένου να την αγοράσει ο καταναλω-
τής και να την ξαναζητήσει. 
Γι’ αυτό, άλλωστε και η δική του «αγαπηµένη» ποικιλία βε-
ρίκοκου είναι αυτή που ζητά ο καταναλωτής και οφείλει να 
«ακολουθήσει» ο παραγωγός, η Faralia, 
µια ποικιλία πολύκαρπη, τριγωνι-
κή, δίχρωµη, εκπύρηνη, αρω-
µατική και γλυκιά.

ΣΤΑ �SWEET	 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Ο ΠΕΙΡΑΜΑ�
ΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ
ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΘΑ
ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΝΑ
ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ 

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ Η ΑΝΑΡΧΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
Λαµπρά παραδείγµατα οι κιτρινόσαρκες ποικιλίες Νέας Ζηλανδίας και Ιταλίας, 
την ώρα που η χώρα µας έχει µείνει εδώ και 40 χρόνια στη Hayward

«Η κατανάλωση στην Ευρώπη έχει πιάσει ταβάνι» επισηµαίνει ο επικεφαλής της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσης, δίνοντας το στίγµα για αλλαγή πλεύσης στην 
καλλιέργεια ακτινιδίου, τόσο από άποψη ποικιλιών, όσο και στο θέµα της εµπορίας του. Μάλιστα, τονίζοντας την αύξηση 15-20% της ελληνικής παραγωγής την 
περίοδο 2015-2016, ο κ. Μανώσης υπογραµµίζει την άναρχη αύξησης της καλλιέργειας στη χώρα µας, προτείνοντας άµεσα διεθνοποίηση των πωλήσεων και 
άνοιγµα σε νέες αγορές αναπτυσσόµενων χωρών, όπως Κίνα, Βραζιλία, Νότια Αφρική και Βραζιλία. Στην οµιλία του, στην εκδήλωση της Κατερίνης, για τον Αγρότη 
της Χρονιάς, ο κ. Μανώσης σηµείωσε τη σπουδαιότητα της έρευνας φέρνοντας ως παράδειγµα τη Νέα Ζηλανδία και την Ιταλία, οι οποίες για να διαφοροποιηθούν 
έχουν λανσάρει κιτρινόσαρκες ποικιλίες ακτινιδίου στις διεθνείς αγορές, την ίδια στιγµή που η Ελλάδα παράγει εδώ και 40 χρόνια την ίδια ποικιλία Hayward.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΣΗΣ�
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 
ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΒΙΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

FARMERS DAY

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ∆ΕΝ∆ΡΩ∆Η
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ΚΕΡΑΣΙΑ

Μ πορεί, µέχρι σήµερα, να µην έχει κάνει την 
«εµφάνισή» του στις κερασιές της χώρας µας, 

ωστόσο ο επιβλαβής οργανισµός Drosophila suzukii 
αναµένεται να αποτελέσει το µεγαλύτερο εχθρό της 
καλλιέργειας στο άµεσο µέλλον. Κι αυτό γιατί η ανά-
πτυξη των πληθυσµών του µπορεί να είναι ταχύτατη, 
κάτω από κατάλληλες κλιµατικές συνθήκες, καθώς ο 
βιολογικός του κύκλος µπορεί να ολοκληρωθεί σε δι-
άστηµα µίας έως δύο εβδοµάδων. 
Την αγωνία τους εξέφρασαν τόσο οι οµιλητές όσο και 
οι παρεβρισκόµενοι παραγωγοί κατά τη διάρκεια ηµε-
ρίδας µε θέµα «Η καλλιέργεια της κερασιάς στην Κε-
ντρική Μακεδονία», που διοργάνωσε στις 9 Φεβρου-
αρίου το Κέντρο ∆ήµητρα Σκύδρας σε συνεργασία µε 
το τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νά-
ουσας του ΕΛΓΟ και την Περιφερειακή Ενότητα Πέλ-
λας, στο Μαυροβούνι Πέλλας.
Πρόκειται για πολυφάγο είδος που προσβάλει τους 
καρπούς µεγάλου αριθµού τόσο καλλιεργούµενων 
όσο και αυτοφυών φυτών. Το πρόβληµα εντοπίζεται 
στο γεγονός ότι το έντοµο έχει την ικανότητα να ενα-
ποθέτει αβγά και να αναπτύσσετε σε υγιείς καρπούς. 
Μάλιστα, σύµφωνα και µε τον γεωπόνο της ∆ΑΟΚ 

Πέλλας Συµεών Μαρνασίδη, ο οποίος ανέλυσε την κα-
τάσταση  στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας και ιδιαί-
τερα στον ∆ήµο της Έδεσσας και αναφέρθηκε µεταξύ 
άλλων  στα προβλήµατα φυτοπροστασίας και θρέψης 
για το έτος 2015, στα αρχικά στάδια η διαπίστωση της 
προσβολής και των σχετικών συµπτωµάτων είναι αρ-
κετά δύσκολη. Το νύγµα ωοτοκίας είναι ιδιαίτερα µι-
κρό και συνήθως συνοδεύεται από ένα µεταχρωµατι-
σµό ή ένα µικρό βαθούλωµα του καρπού που παρατη-
ρείται λίγες ηµέρες αργότερα. Η καταστροφή των καρ-
πών προκαλείται από την τροφική δραστηριότητα της 
προνύµφης, καθώς και από τη δευτερογενή ανάπτυξη 
µυκήτων και βακτηρίων που επιτείνουν τη ζηµιά, µε 
αποτέλεσµα σε σύντοµο διάστηµα µετά την προσβολή 
να παρατηρείται κατάρρευση των καρπών.

ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ
Η διασπορά του εντόµου στις χώρες της Ευρώπης, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία, είναι ταχύτατη και οι ζηµιές 
που προκαλεί είναι σε πολλές περιπτώσεις σηµαντι-
κές. Στη χώρα µας, η παρουσία του εντόµου διαπι-
στώθηκε για πρώτη φόρα το 2013, ενώ το 2014 η ε-
πισκόπηση για την παρουσία του εντόµου διευρύνθη-
κε σε όλη την Ελλάδα και στη ∆ράµα. Μάλιστα, τον Ι-
ούλιο του 2015 καταγράφηκε για πρώτη φορά σοβα-
ρή ζηµιά σε οπωρώνα ροδακινιάς και νεκταρινιάς στη 
Νέα Αµισσό της ∆ράµας από προσβολή του D. Suzukii.
Σηµειώνεται ότι η ανάπτυξη του εντόµου ευνοείται σε 
δροσερά και υγρά κλίµατα, ενώ οι ψυχροί χειµώνες 
δεν φαίνεται να αποτελούν περιοριστικό παράγοντα 
για την εγκατάσταση και ανάπτυξη του εντόµου. Ενδει-

ΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ 
Η DROSOPHILA ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΧΑΛΑΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η καλλιέργεια κερασιού εµφανίζει 
µεγάλη δυναµική κυρίως στη Βόρεια 
Ελλάδα και δη στους νοµούς της 
Πέλλας και της Ηµαθίας, κερδίζοντας 
διαρκώς έδαφος στις προτιµήσεις των 
καλλιεργητών, καθώς υπάρχει ζήτηση 
για το προϊόν και αποφέρει προς 
ώρας, ικανοποιητικό εισόδηµα. Αυτό, 
ήταν µεταξύ άλλων, στα συµπεράσµατα 
ηµερίδας µε θέµα «Η καλλιέργεια της 
κερασιάς στην Κεντρική Μακεδονία», 
που διοργάνωσε στις 9 Φεβρουαρίου 
το Κέντρο ∆ήµητρα Σκύδρας.
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κτικό είναι το γεγονός ότι στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ υ-
πολογίστηκε ότι η απώλεια στην παραγωγή των κερα-
σιών έφτασε το 25% της συνολικής το πρώτο έτος που 
διαπιστώθηκε η παρουσία του εντόµου εκεί, το 2009.

ΕΧΕΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΘΕΛΕΙ ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε ανερχόµενο «γίγαντα» της εγχώριας παραγωγής 
νωπών φρούτων, που δείχνει πως έχει όλα τα εχέγ-
γυα να κάνει κι αξιοπρεπή διεθνή «καριέρα», αλλά 
χρήζει προσοχής, στον τρόπο µε τον οποίο αναπτύσ-
σεται, από το χωράφι µέχρι το ράφι, προσοµοιάζει το 
ελληνικό κεράσι. Η καλλιέργεια εµφανίζει µεγάλη δυ-
ναµική κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και δη στους νο-
µούς της Πέλλας και της Ηµαθίας, κερδίζοντας διαρ-
κώς έδαφος στις προτιµήσεις των καλλιεργητών, κα-

θώς υπάρχει ζήτηση για το προϊόν και αποφέρει προς 
ώρας, ικανοποιητικό εισόδηµα.
Με αφορµή το αυξηµένο ενδιαφέρον των παραγω-
γών, ειδικοί επιστήµονες, γεωπόνοι, αλλά και έµπει-
ρα στελέχη του κλάδου, παρείχαν σε πάνω από 150 
κερασοκαλλιεργητές, από την ευρύτερη περιοχή, πλη-
ροφορίες για την καλλιέργεια σε όλη την Ελλάδα, αλλά 
και ειδικά στην Πέλλα, την Ηµαθία, την Πιερία, το Κιλ-
κίς και στις Σέρρες και ανέδειξαν τα µειονεκτήµατα, ό-
σο και τα πλεονεκτήµατα της καλλιέργειας.
Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ηµερίδας τονίστηκε ό-
τι οι νέες φυτεύσεις, που ξεφυτρώνουν σαν τα µανι-
τάρια, οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής και των ε-
ξαγωγών κερασιών, όµως, ταυτόχρονα αποτελούν και 
«Αχίλλειο πτέρνα», δεδοµένου ότι, πολλές φορές, γί-
νονται ανεξέλεγκτα, µε λάθος επιλογές περιοχών, 
ποικιλιών ή και υποκειµένων και χωρίς εµπορικό εν-
διαφέρον, υπονοµεύοντας την ίδια την επένδυση, αλ-
λά και την ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος.

ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΠΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑ BOURLAT
Η ηµερίδα στη Σκύδρα έδωσε έµφαση και στην ανά-
δειξη των πλεονεκτηµάτων των εγχώριων ποικιλι-
ών, την οργάνωση του προγραµµατισµού των φυτεύ-
σεων µε κατάλληλες ποικιλίες, σε κατάλληλες ζώνες 
και σε κατάλληλες ηµεροµηνίες ωρίµανσης. Σύµφω-
να, λοιπόν, µε τα συµπεράσµατα ενδιαφέρουσα κα-
ριέρα αναµένεται να πραγµατοποιήσουν, τα προσε-
χή χρόνια, στον εγχώριο τοµέα της καλλιέργειας κε-
ρασιού οι ποικιλίες Nimba, Red Pacifi c, Early Korvick 
και Tamara που κυκλοφορούν στην αγορά και φιλο-
δοξούν να αµφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της 
Bourlat. Στην πρόβλεψη αυτή, τουλάχιστον, προέβη ο 

γεωπόνος Ευάγγελος Γκλαβάκης, των γνωστών οµώ-
νυµων φυτωρείων, µιλώντας στο πλαίσιο της 1ης ε-
νηµερωτικής συνάντησης για την καλλιέργεια κερα-
σιάς στην Κεντρική Μακεδονία που οργανώθηκε τη-
νΤετάρτη 10 Φεβρουαρίου στο Μαυροβούνι Πέλλας 
από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.
«Η Nimba είναι πρωιµότερη κατά 4-6 ηµέρες της 
Bourlat και ήρθε για να διεκδικήσει τα πρωτεία, χω-
ρίς να το έχει επιτύχει προς το παρόν, η Red Pacifi c 
συγκοµίζεται 6 ηµέρες µετά τη Bourlat και καθώς έχει 
πολύ καλή συντηρησιµότητα θα µας απασχολήσει στο 
µέλλον, ενώ ενδιαφέρουσα είναι τόσο η Early Korvick 
που ωριµάζει 16 ηµέρες µετά τη Bourlat και µαζεύε-
ται σε ένα χέρι, όσο και η Tamara, που εµφανίζει αν-
θεκτικότητα στο ψύχος και έχει πολύ καλή συντηρησι-
µότητα, αλλά και παραγωγικότητα» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ο οµιλητής.

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
Στη χώρα µας καλλιεργούνται περίπου 110.000 
στρέµµατα κερασεώνων µε αυξητικές τάσεις, εκ των 
οποίων το 75% τοποθετείται στην Περιφέρεια Μακε-
δονίας και ειδικότερα το 70% αυτών στην Κεντρική 
Μακεδονία. Στους νοµούς Πέλλας και Ηµαθίας εντο-
πίζεται το 65% της συνολικής παραγωγής της χώρας, 
µε τα στοιχεία του 2009 να καταγράφουν  40.000 µε 
61.000 τόνους παραγωγή.
Η Ελλάδα είναι στη 12η θέση παγκοσµίως, στην 6η θέ-
ση της Ευρώπης και στην 4η θέση µεταξύ των χωρών 
της ΕΕ στην παραγωγή κερασιού, µε µέση στρεµµα-
τική απόδοση περίπου στα 450 µε 650 κιλά και µέ-
ση ετήσια σταθµισµένη τιµή στον παραγωγό περίπου 
στο 1,50 ευρώ το κιλό, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και του FAO.
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Από την παρουσίαση µε θέµα:
«Η καλλιέργεια της κερασιάς στην 

Π.Ε. Πέλλας» του γεωπόνου 
Συµεών Μαρνασίδη, ∆/νση

Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής Πέλλας
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Τ α ακτινίδια είναι κλιµακτηριακά φρούτα µε 
πολύ υψηλή ευαισθησία στο αιθυλένιο, τα 
οποία πρέπει να έχουν προψηχθεί σε προ-

ψυκτήρια µε επιθυµητή θερµοκρασία στον ψυκτι-
κό θάλαµο µεταξύ 2 και 4οC, προκειµένου να µη 
µειωθεί η εµπορικότητά τους.
Αναφορικά µε τη θερµοκρασία συντήρησης, θα πρέ-
πει το εύρος της να είναι από - 0,5 ως 0οC, οµοιό-
µορφη σε όλα τα σηµεία του ψυκτικού θαλάµου και 
η ψύξη των ακτινιδίων να επιτυγχάνεται µε ψυχρό α-
έρα, που κινείται µε χαµηλές ταχύτητες σε όλο τον ό-
γκο του θαλάµου. Όταν, όµως, το προϊόν φθάσει στην 
επιθυµητή θερµοκρασία, η ταχύτητα του αέρα πρέπει 

να µειωθεί, καθώς υπερβολική ταχύτητα για πάνω 
από 12 ώρες δηµιουργεί αφυδάτωση στο ακτινίδιο.
Η σχετική υγρασία πρέπει να είναι σε ποσοστό 92% 
µε 97% και µπορεί να επιτευχθεί είτε µε τη χρή-
ση υγραντήρων, είτε µε την επιλογή κατάλληλων 
αεροψυκτήρων, ωστόσο υπογραµµίζεται ότι υψη-
λότερη υγρασία µειώνει την απώλεια του βάρους 
των ακτινιδίων. Όσον αφορά την τοποθέτηση των 
ακτινιδίων µέσα στον ψυκτικό θάλαµο προτείνο-
νται τα παρακάτω:
1)  Τα ακτινίδια να τοποθετούνται σε συσκευασίες 

που αερίζονται πολύ καλά, ώστε ο ψυχρός αέρας 
να περνά µέσα από αυτά και να επιτυγχάνει κα-

Η ΣΩΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΨΥΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ
ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΤΟΥ   ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΨΥΓΕΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ

Μικρά αλλά ουσιώδη 
«µυστικά» κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης 
των ακτινιδίων ώστε να 
έχουµε µια επιτυχηµένη και 
µακροχρόνια αποθήκευση 
καταγράφει το βιβλίο 
«Φρούτα, µακροχρόνια 
συντήρηση, τα µυστικά», 
που κυκλοφορεί από την 
εκδοτική εταιρεία Isofruit

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
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λύτερη ψύξη.
2)  Να µένουν τα κατάλληλα κενά στην πλευρά των 

αεροψυκτήρων για καλύτερη διαχείριση του ψυ-
χρού αέρα.

3)  Να αποθηκεύονται µε έτσι ώστε να µένει το κα-
τάλληλο κενό κάτω από αυτά, για να δηµιουργεί-
ται οµοιοµορφία στη συγκέντρωση CO2, µε χρήση 
παλετοθέσεων, ραφιών, παλετών, κλπ.

4)  Το επίπεδο της επάνω πλευράς των κιβωτίων α-
ποθήκευσης να µην εµφανίζει εξοχές ή εσοχές 
και ανοµοιοµορφία στη ροή του ψυχρού αέρα.

5)  Να µένει κατάλληλο κενό µεταξύ οροφής και τε-
λικού επιπέδου αποθήκευσης, για την αποφυγή 
δηµιουργίας παγώµατος στα προϊόντα.

6)  Να µην αποθηκεύονται µολυσµένα προϊόντα στον 
ίδιο χώρο µε συσκευασµένα υγιή. 

7)  Τα ακτινίδια να αποθηκεύονται µακριά από άλλα 
προϊόντα που πιθανόν να τα επηρεάσουν µε την 
έκλυση ποσοτήτων αιθυλενίου, όπως τα µήλα. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι για την ακόµα καλύτερη α-
πόδοση της συντήρησης των ακτινιδίων συνίσταται 
η χρήση δυναµικής ψύξης, η τοποθέτηση συσκευών 
όζοντος οι οποίες θα λειτουργούν ετεροχρονισµένα 
µε τις συσκευές  απορρόφησης ή καύσης αιθυλενί-
ου και η χρήση ψυκτικών θαλάµων µε ελεγχόµενη 
ατµόσφαιρα.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ για τον παραγωγό εγ-
γυάται η πρόψυξη στις φράουλες, δεδοµένου 
ότι  θεωρούνται ιδιαίτερα ευπαθή φρούτα, κα-
θώς έχουν υψηλό ρυθµό αναπνοής και γι’ αυτό 
υπόκεινται εύκολα σε αλλοίωση.
Η θερµοκρασία είναι ο βασικός παράγοντας 
που επηρεάζει τις βιολογικές και χηµικές διερ-
γασίες µέσα στον καρπό, σύµφωνα µε τα στοι-
χεία του βιβλίου «Φρούτα, µακροχρόνια συ-
ντήρηση, τα µυστικά», που κυκλοφορεί από την 
εκδοτική εταιρεία Isofruit. Όταν η θερµοκρασία 
είναι αρκετά χαµηλή, οι αναπνευστικές διεργα-
σίες του καρπού µειώνονται, ενώ παράλληλα 
µειώνεται και η οξείδωση των υποστρωµάτων. 
Έτσι έχουµε  επιβράδυνση της ωρίµανσης και 
κατά συνέπεια παράταση του χρόνου ζωής. Η 
άµεση πρόψυξη στους 2οC και η αποθήκευση 
σε ψυκτικούς θαλάµους στους 0οC, είναι ο κα-
λύτερος τρόπος αντιµετώπισης των προβληµά-
των κατά τη µετασυλλεκτική περίοδο.
Τα είδη προψυκτηρίων που εφαρµόζονται στις 
φράουλες είναι τα προψυκτήρια αναρρόφη-
σης για τις συσκευασµένες και τα προψυκτήρια 
προσαγωγής για τις ασυσκεύαστες.
Για την αποδοτικότερη πρόψυξη στα προψυ-
κτήρια προσαγωγής ψυχρού αέρα πρέπει να 
διασφαλίζονται τα παρακάτω: 
1) Η πρόψυξη πρέπει να γίνεται σε σύντοµο 

διάστηµα µετά τη συγκοµιδή σε θερµοκρασία 
2οC µετρηµένη στη σάρκα του καρπού.
2) Οι παλέτες να είναι τοποθετηµένες σε δύο 
σειρές, οι οποίες µεταξύ τους να δηµιουργούν 
κενό υπό µορφή διαδρόµου. 
3) Τα κινητά καλύµµατα κατεύθυνσης της ρο-
ής (λωρίδες PVC) βρίσκονται δεξιά και αριστε-
ρά σε κάθε σειρά παλετών αντίστοιχα και χρη-
σιµεύουν για να εµποδίσουν τον ψυχρό αέρα 
να περάσει παρακάµπτοντας τις παλέτες.
4) Οι οπές αερισµού των κιβωτίων µε τις φρά-
ουλες να είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να δι-
ευκολύνουν τη ροή των απαιτούµενων ποσο-
τήτων ψυχρού αέρα.
5) Οι οπές αερισµού των κιβωτίων να βρίσκο-
νται σε ευθείες γραµµές, χωρίς να επικαλύπτει 
η µία την άλλη, ώστε ο αέρας να ρέει µέσα α-
πό τις στοίβες των κιβωτίων και γύρω από τον 
καρπό µε ευκολία.
6) Κατά την τοποθέτηση των παλετών πρέπει 
να λαµβάνεται µέριµνα περιορισµού της µεταξύ 
τους απόστασης, αναγκάζοντας τον ψυχρό αέ-
ρα να κινείται µέσα από τα προϊόντα.
Η απόλυτη επιτυχία στην πρόψυξη επιτυγχάνε-
ται στα δυναµικά προψυκτήρια µε προσαγω-
γή ψυχρού αέρα από τους αεροψυκτήρες στο 
σχηµατιζόµενο διάδροµο µεταξύ των παλετών. 

ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΜΕ ΠΡΟΨΥΞΗ ΣΤΟΥΣ 2®C ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ 0®C

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

H ISOFRUIT συµµετείχε µε 2 περίπτερα στην 
Agrotica 2016, όπου παρουσίασε το βιβλίο για 
τα µυστικά της µετασυλλεκτικής συντήρησης 
των φρούτων σε ψυκτικούς θαλάµους. 

http://isofruit.gr/
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Καλύτερη θρέψη φυτού, επιµήκυνση 
χρόνου συγκοµιδής και αύξηση στην 
ποσότητα και ποιότητα παραγωγής εί-

ναι µερικά από τα πλεονεκτήµατα που προσφέ-
ρει ο εµβολιασµός των φυτών, σύµφωνα µε 
τον ∆αµιανό Κιντζονίδη, διευθυντή παραγωγής 
της Agris, η οποία ανέπτυξε νέες τεχνικές στα 
διάφορα στάδια παραγωγής των εµβολιασµέ-

νων φυτών. Για το σκοπό αυτό η Agris, το 2001 
ίδρυσε τη θυγατρική Agriplant µε δραστηριότη-
τα την παραγωγή και εµπορία σπορόφυτων, η 
οποια στη συνέχεια (2010) απορροφήθηκε α-
πό την µητρική εταιρεία. Ο εµβολιασµός είναι η 
συνένωση φυτικών µερών εµβολίου-υποκειµέ-
νου µέσω της αναγέννησης των ιστών και η τε-
λική δηµιουργία ενός νέου φυτού, το οποίο έχει 

τα χαρακτηριστικά του εµβολίου (ποικιλίας) και 
τις αντοχές του υποκειµένου, εξήγησε αρχικώς 
κατά την τοποθέτησή του στο 6ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Agrotica στη Θεσσαλονίκη ο διευθυντής 
παραγωγής της Agris. Έπειτα, παρουσίασε τις 
νέες τεχνολογίες στα διάφορα στάδια παραγω-
γής εµβολιασµένων, από την καλλιέργεια µέχρι 
την «επούλωση» και την «σκληραγώγησή» τους.

ΦΥΤΑ �ΚΑΣΤΡΑ� ΣΕ ΚΑΘΕ 
ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ, 
ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  

H Agris Α.Ε ιδρύθη-
κε το 1983 µε βασι-
κή δραστηριότητα 
την εισαγωγή και 
εµπορία σπόρων 
λαχανοκοµίας και 
σπόρων για µεγά-
λες καλλιέργειες.

∆αµιανός Κιζοντζίδης, διευ-
θυντής παραγωγής Agris AE.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Μέσω της µεθόδου φωτισµού, απαιτείται λιγό-
τερος χρόνος µέχρι τον εµβολιασµό κατά τη δι-
άρκεια του χειµώνα, και επιτυγχάνεται βέλτι-
στη ποιότητα εµβολίου-υποκειµένου και ριζι-
κού συστήµατος. Συγκεκριµένα µε την χρήση 
συµπληρωµατικού φωτισµού, µε την κατάλληλη 

θερµοκρασία και φωτοπερίοδο επηρεάζεται σε 
ποιο φύλλο θα εµφανιστεί η ανθοταξία στα φυτά 
τοµάτας (18 ώρες φώς, 8000 LUX, Θερµοκρα-
σία Μ.Ο 22Ο C).

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ∆Η
Ο εµβολιασµός πλάγιας σχισµής µε αφαίρε-

ση της ρίζας του υποκειµένου (C. Maxima x C. 
Moschata) προσφέρει καλύτερη συγκόλληση, 
λιγότερες απώλειες (κάτω από 5%) και ένα νε-
αρότερο και ενεργό σύστηµα κατά την παράδο-
ση των φυτών. Παράλληλα πετυχαίνει υψηλό-
τερες αποδόσεις ανά εµβολιάστρια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΟΛΑΝΩ∆Η
Η κλασική τεχνική για την ντοµάτα αφορά τον 
εµβολιασµό µονοστελέχη, που βγάζει φυτά µε-
γάλης παραγωγικής δυναµικότητας τα οποία 
εµφανίζουν ανθοταξία µετά το 7ο-9ο φύλλο. 
Μία από τις νέες τεχνικές αφορά τον εµβολια-
σµό διστέλεχη στις κοτυληδόνες όπου τα φυ-
τά τηςν τοµάτας εµφανίζουν ανθοταξία µετά το 
6ο φύλλο ενώ µειώνεται παράλληλα το κόστος 
αρχικής εγκατάστασης (λιγότερα φυτά ανά τε-
τραγωνικό µέτρο. Η τεχνική αυτή είναι ιδανική 
για τοµάτες cherry – plum και για υβρίδια πο-
λύ vegetative.
Ακόµα µία νέα τεχνική είναι ο εµβολιασµός δι-
στέλεχη στο δεύτερο φύλλο, όπου επίσης τα 
φυτά της ντοµάτας εµφανίζουν ανθοταξία µε-
τά το 6ο φύλλο και µειώνεται το κόστος αρχι-
κής εγκατάστασης. 
Είναι ιδανική τεχνική για υβρίδια που είναι 
vegetative και εξασφαλίζει τη µείωση της πιθα-
νότητας εµφάνισης τυφλών φυτών µετά την έκ-
πτυξης της πρώτης ταξιανθίας.
Όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες µπορούν να 
προσφέρουν παραγωγή υψηλής ποιότητας εµ-
βολιασµένων φυτών εξειδικευµένα για κάθε ε-
ποχή και περιοχή, κατέληξε ο κ. Κιντζονίδης.

Η Agris διαθέτει µία µονά-
δα στο Κλειδί Ηµαθίας, 
έκτασης 30 στρεµµάτων, 
και ακόµα µία µονάδα στην 
Ιεράπετρα Κρήτης, έκτασης 
10 στρεµµάτων.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ
Όσον αφορά τους θαλάµους επούλωσης µε 
ηλεκτρονικά ελεγχόµενες συνθήκες, η τε-
χνολογία αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:
●  Πλήρης έλεγχος θερµοκρασίας

●  Πλήρης έλεγχος υγρασίας
●  Χρήση τεχνητού φωτισµού µε λάµπες 

LED µε ειδικό φάσµα φωτός
●  Καλύτερη και ταχύτερη συγκόλληση κα-

θώς και ανάπτυξη ριζικού συστήµατος
●  Λιγότερο θερµικό φορτίο
●  Μικρότερη κατανάλωση ενέργειας

●  Μείωση χρόνου επούλωσης έως και 30% 
●  Πλήρης έλεγχος ατµόσφαιρας 

(CO2, Nωπός αέρας)
●  ∆ιαφορετικό πρόγραµµα  

επούλωσης και εγκλιµατισµού  
για κάθε φυτικό είδος και για  
κάθε θάλαµο.
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ΜΙΚΡΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Στην ικανοποίηση της αύξησης της 

διεθνούς ζήτησης για μικρά οπορωφόρα 

όπως σμέουρα, μύρτιλα και βατόμουρα 

που μπορούν να αποτελέσουν 

εναλλακτική καλλιέργεια της φράουλας, 

στοχεύουν οι εταιρείες Berryplasma και 

Georio από τον Βάρδα Ηλείας, οι οποίες 

έχουν αναπτύξει τις μεθόδους για την 

εκτός εποχή παραγωγής τους.

Σύμφωνα με τον Θεοφάνη 

Παπανικολόπουλο, γενικό διευθυντή 

της Georion κατά την τοποθέτησή του στο 

6ο Συνέδριο Agrotica, αν και η ελληνική 

φράουλα έχει αποκτήσει δυναμική 

την τελευταία δεκαετία με το 90% της 

παραγωγής να πηγαίνει προς εξαγωγές, 

μετά τα προβλήματα με την Ρωσία η 

καλλιεργούμενη έκταση για την περίοδο 

2015-2016 μειώθηκε στα 9.000 (από 12.000 

το 2012). Παρόμοια είναι η κατάσταση και 

στην υπόλοιπη Ν. Ευρώπη όπου η Ισπανία 

μείωσε τα στρέμματα κατά 20% ενώ γίνεται 

μία μετατόπιση σε πρωιμότερες ποικιλίες, 

με παράλληλη αλλαγή του μείγματος 

καλλιέργειας (σμέουρα, μύρτιλα, βατόμουρα 

- σμέουρα - μύρτιλα).

Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή της 

Ισπανίας κινήθηκε ως εξής το 2015:

● Σμέουρα από τα 15.600 στα 18.150 

στρέμματα (+16,3%).

● Μύρτιλα από τα 14.700 στα 19.530 

στρέμματα (+32,9%).

● Βατόμουρα από τα 900 στα 1.300 

στρέμματα (+44,%).

● Φράουλα από τα 74.000 στα 58.900 

στρέμματα (-20%).

ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
Αυτό που κατάφεραν οι δύο εταιρείες μέσω 

των φυτωρίων τους, είναι η πρωίμιση 

και επιμήκυνση της καλλιεργητικής 

περιόδου για τα μύρτιλα ενώ εξασφάλισαν 

παραγωγή όλο το χρόνο για σμέουρα και 

βατόμουρα, με σκοπό την εκμετάλλευση 

των «παραθύρων» της αγοράς που μένουν 

ανοιχτά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Τα πρώτα αποτελέσματα από αυτήν την 

προσπάθεια ήρθαν το 2015 με την 1η 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TRAY PLANTS 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Georio-Berryplasma
«Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη µια πραγµατική  

κοσµογονία όσον αφορά την παραγωγή των µικρών οπωρο-
φόρων, που εισέρχονται στην καλλιέργεια εκτός εποχής»

Η ελληνική φράουλα

80
εκατ. ευρώ

αξία προϊόντος

100
παραγωγοί
και πάνω

5
µονάδες

2
Οµάδες
Παραγωγών

90%

12.000
στρέµµατα

το 2012
(από τα 1.600

στρέµµατα
το 2003, +750%)

εξαγωγές (πάνω από
40.000 τόνοι το 2014-2015)

Θεοφάνης 
Παπανικολό-
πουλος, γενι-
κός διευθυ-
ντής της 
Georion. 
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επιτυχημένη παραγωγή μικρής κλίμακας 

εκτός εποχής από την εταιρεία Olympic 

Land που αποτελεί brand της Berryplasma.

Εκεί που στοχεύει πλέον ο γενικός 

διευθυντής της Georion είναι οι συνεργασίες 

με παραγωγούς έχοντας μακροπρόθεσμη 

στόχευση και την ενσωμάτωσή τους σε κοινά 

σχήματα. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΝΩΡΙΤΕΡΑ
Στην Ελλάδα η μόνη καλλιέργεια εκτός 

εποχής αφορά τις φράουλες  . Η καλλιέργεια 

αυτή εξελίχθηκε ταχύτατα όσον αφορά την 

καλλιεργούμενη έκταση που στην αιχμή της 

έφτασε τα 12.000 στρέμματα. Ταυτόχρονα 

αυξήθηκαν τόσο η παραγωγή ανά στρέμμα 

όσο και η συνολικά παραγόμενη  ποσότητα 

που το 2012 έφτασε τους 60,000 τόνους.  

Πλέον η παραγωγή φράουλας στη χώρα 

μας μπορεί να γίνεται όλο το χρόνο. Αυτό 

επιτυγχάνεται, συνδυάζοντας ποικιλίες, 

τύπους φυτών και περιοχές παραγωγής . 

Ταυτόχρονα παράχθηκαν από την εταιρεία 

Berryplasma φυτά φράουλας στον τύπο 

των tray plants ,εκτοπίζοντας σε μεγάλο 

βαθμό τα αντίστοιχα εισαγόμενα . Με 

την χρησιμοποίηση των φυτών αυτών η 

παραγωγή μετακινήθηκε κατά 60 ημέρες 

νωρίτερα.

H EIKONA ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ
● Πάνω από 80 εκατ. ευρώ αξία προϊόντος 

● Από τα 1,600 στρέμματα το 2003 στα 

12,000 στρέμματα το 2012(+750%) 

● Μετά τα προβλήματα με την Ρωσία : 2015 - 

2016 : 9000 στρέμματα 

● Πάνω από 90% εξαγωγές

● Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια ανάμεσα 

στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. στις εξαγωγές 

προς χώρες εκτός Ε.Ε. 

● Πάνω από 100 παραγωγοί ασχολούνται 

με τη φράουλα 

● Δύο ομάδες παραγωγών 

● Πέντε καθετοποιημένες μονάδες 

1975-1990: 
Εγκατάσταση της 
φράουλας ως πεδίο 
δραστηριότητας στην 
περιοχή Νέας 
Μανωλάδας.

2003: 
Ανάπτυξη καινοτόµων 
συστηµάτων φυτοπροστασίας και 
εφαρµογή πρωτοκόλλων Agro & 
EurepGAP/GlobalGAP.

2010: 
Πρώτες προσπάθειες 
για παραγωγή φυτών 
φράουλας.

2013: 
∆ηµιουργία του πρώτου φυτωρίου Tray 
Ρlants στην Ελλάδα. Eισαγωγή και νέου 
τύπου φυτών. Μετατόπιση παραγωγής 
κατά 60 ηµέρες πρωιµότερα. Περίοδος 
παραγωγής από Νοέµβριο – Ιούνιο.

1994-1996: 
Αλλαγή του τύπου φυτών από 
Frigo σε Fresh High Elevation 
µε αποτέλεσµα πρωίµιση της 
παραγωγής κατά 60 ηµέρες 

(δηλαδή σε 120 ηµέρες).

2004: 
∆ηµιουργία 1ης οµάδας 

παραγωγών, συγκέντρωση κρίσιµης 
µάζας προΐόντος και δυνατότητα 

εξαγωγών (εξωστρέφεια).
Πρώτη εξαγωγή φράουλας.

2012: 
Από τις µηδενικές εξαγωγές το 2003 
και τα 1.600 στρµ. στην εξαγωγή του 

92% της παραγωγής και τα 12.000 
στρµ το 2012. ∆ηµιουργία τµήµατος 

R&D για έρευνα στα µαλακά φρούτα.

2015:
1η εξαγωγή σε επίπεδο εµπορικής 
δοκιµής- Raspberry & Blackberry. 

Περισσότερα από 80% των tray 
plants φράουλας προέρχονται από 

παραγωγή στην Ελλάδα.

παραγωγής από Νοέµβριο – Ιούνιο.

Παραγωγή - Ισπανία (στρµ.)

Σµέουρα Μύρτιλα Βατόµουρα
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Μαρούλι: Με ενσωµάτωση 300 κιλών ατταπουλγίτη AGLEV® 
SI 200 ανά στρέµµα σε όλη την έκταση και σε βάθος 20 
εκ. (οργανική ουσία 1,6, pH εδάφους 6,2), έγινε φύτευση 
µαρουλιού κατσαρού και ίσιου (18 Μαρτίου) χωρίς να γί-
νει πότισµα, γιατί η υγρασία ήταν φυσιολογική. Η ανάπτυ-
ξη του φύλλου και η συλλογή στα µαρούλια µε τον αττα-
πουλγίτη ήταν ταχύτερη, δηλαδή έγινε οκτώ ηµέρες νωρί-
τερα σε σχέση µε τον µάρτυρα που αναπτύχθηκε σε χώµα 
χωρίς ατταπουλγίτη.
Πατάτα:  Σε χωράφι 5 στρεµµάτων προστέθηκαν 250 κιλά ατ-
ταπουλγίτη AGLEV® SI 200. Το ριζικό σύστηµα ήταν πιο πλού-
σιο και οι κόνδυλοι αυξήθηκαν µέχρι και 100%. Το υπέργειο 
τµήµα ήταν πιο αναπτυγµένο και το χρώµα του πιο σκούρο.
Φράουλα:  Ο ατταπουλγίτης AGLEV® SI 300 σε µορφή αι-
ωρήµατος (6 κιλά / 1.000 κιλά νερού) ψεκάζεται στα φύλλα 
και τις φράουλες και αναστέλλει τη δηµιουργία βοτρύτη, ενώ 
µειώνει και τον τετράνυχο (αφυδατωτική δράση επί του τε-
τράνυχου). Επανάληψη ανά 15 ηµέρες.
Nτοµάτα Ο ατταπουλγίτης AGLEV® SI 300 στην ψεκάσιµη 
µορφή του και σε αναλογία 8-10Κg ανά 1000Kg νερού παί-
ζει το ρόλο του φίλτρου στην ηλιακή ακτινοβολία προφυλάσ-
σοντας τα φυτά από εγκαύµατα και οδηγώντας το φύλλωµα 
σε έντονα ζωηρό χρώµα.

Ο ατταπουλγίτης είναι ένα σπάνιο αργιλοπυριτικό oρυκτό 
που εξορύσσεται από τα µοναδικά ευρωπαϊκά κοιτάσµα-
τα που εκµεταλλεύεται η Γεωελλάς στα Γρεβενά, µε µονάδα 
παραγωγής 160.000 ΜΤ ετησίως, που καλύπτει τις ανάγκες 
πολλών κλάδων όπως: γεωργίας, κτηνοτροφίας, βιοµηχανί-
ας χρωµάτων και χηµικών, περιβαλλοντικής αποκατάστασης 
κ.λπ. και δραστηριοποίηση µε εξαγωγές σε πάνω από 30 χώ-
ρες του εξωτερικού.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

Στόγιος 
Χρυσόστοµος
«Πριν από 45 
χρόνια, µε µια µικρή 
οµάδα ανθρώπων 
µε περιορισµένους 
πόρους αλλά 
οπλισµένοι µε πολλές 
ελπίδες και όνειρα, 
βάλαµε τα θεµέλια για 
εκείνο που σύντοµα 
θα γινόταν στόχος 
ζωής: Μια ισχυρή και 
δυναµική ελληνική 
εταιρεία».

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Τα θαύµα του ατταπουλγίτη 
σε φρούτα και λαχανικά

Από το 1971
ΕΠΕΤΕΙΟΣ 45 ΧΡΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ SOULIS ABEE 
Από την ίδρυσή της, το 1971, 
µέχρι σήµερα η Soulis ΑΒΕΕ 
έχει καταφέρει να εξελίξει 
τις δυνατότητες συσκευασίας 
και µεταφοράς κάθε είδους 
φρούτου και λαχανικού, ώστε 
να προσφέρει στους πελάτες 
της τις βέλτιστες λύσεις µε 
σεβασµό στο προϊόν και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του. 
Η προσήλωσή της στην 
ποιότητα, η εµµονή της στη 
λεπτοµέρεια και την έγκαιρη 
παράδοση και η αφοσίωση 
της στην άριστη εξυπηρέτηση 
σε συνδυασµό µε ένα σοφό 
πρόγραµµα επένδυσης στις 
εγκαταστάσεις και στην άρτια 
εκπαίδευση του προσωπικού 
της, κατέστησαν τη Soulis 
την κορυφαία εταιρεία του 
κλάδου της.
Τόσο η ηγετική της θέση στην 

ελληνική αγορά όσο και το 
διεθνές της πελατολόγιο την 
δεσµεύουν και την ωθούν 
στη διαρκή διεύρυνση των 
επιλογών που παρέχει. 
Καταλυτικό ρόλο σε αυτό έχει 
διαδραµατίσει το προσωπικό 
της που µοιράζεται τις αξίες 
και το όραµα της ποιότητας 
σε όλα τα επίπεδα και 
το υλοποιεί καθηµερινά 
επιβεβαιώνοντας την 
εµπιστοσύνη των πελατών 
και των συνεργατών της.
Πάνω στις ίδιες σταθερές 
βάσεις χτίζεται η στρατηγική 
για την µελλοντική ανάπτυξη 
της Soulis. Με την εµπειρία 
και τα πολύτιµα µαθήµατα 
σαράντα πέντε χρόνων 
επιτυχηµένης λειτουργίας, 
η εταιρεία επιµένει στην 
ανταγωνιστικότητα, την 
ευελιξία και τον προοδευτικό 
της προσανατολισµό, 
προσδοκώντας ακόµη 
περισσότερες δεκαετίες 
ανάπτυξης και συµβολής στην 
ελληνική οικονοµία.
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Ο σποροπαραγωγικός οίκος Rijk 
Zwaan εισάγει ένα γνώρισµα σε ποι-
κιλίες µαρουλιού που εξασφαλίζει 
ότι στα φύλλα ο µεταχρωµατισµός 
σε απόχρωση ροζ πραγµατοποιεί-
ται πιο αργά µετά την κοπή. Πρό-
κειται για την τεχνολογία «KNOX», 
η οποία επεκτείνει τη διάρκεια ζωής 
κατά περίπου δύο ηµέρες. 
Σύµφωνα µε την Convenience 
Manager  Bauke van Lenteren, 
η εταιρεία ανταποκρίνεται άµε-
σα σε µία από τις κύριες επιδιώ-
ξεις των εταιρειών µε έτοιµες κοµ-
µένες σαλάτες  µε αυτή την εξέλι-
ξη. «Η KNOX εξασφαλίζει ότι δεν 
χρειάζεται απαραιτήτως συσκευα-
σίας χαµηλού οξυγόνου για τα µα-
ρούλια. Αυτό επιτρέπει το χαµηλό-
τερο κόστος και περισσότερες επι-
λογές στην ανάµειξη. Αυτό σηµαίνει 
ότι µπορούµε να απαλλαγούµε από 

την αρνητική µυρωδιά που είναι χα-
ρακτηριστική για το άνοιγµα της συ-
σκευασίας χαµηλού οξυγόνου». 
«Η καινοτοµία KNOX είναι επίσης 
ευεργετική για το υπόλοιπο της α-
λυσίδας. Για παράδειγµα, η παρατε-
ταµένη διάρκεια ζωής δίνει στους 
λιανοπωλητές µια καλύτερη κατά-
σταση των αποθεµάτων και λιγότε-
ρα απόβλητα. Είναι προφανές ότι τα 
οφέλη αυτά θα οδηγήσουν επίσης 
σε µια καλύτερη εµπειρία του τελι-
κού καταναλωτή. Ο καταναλωτής 
µπορεί να απολαύσει τις συσκευα-
σίες των προσυσκευασµένων σα-
λατών  για µεγαλύτερο χρονικό διά-
στηµα», λέει η Bauke van Lenteren.
«Αναµένουµε την KNOX να οδηγή-
σει σε αύξηση της συχνότητας  α-
γοράς, και ως εκ τούτου αυξηµένη 
κατανάλωση µαρουλιού», συµπλη-
ρώνει ο ίδιος.

∆οκιµασµένο και ελεγµένο
Ο Rijk Zwaan ασχολήθηκε µε την 
ανάπτυξη της KNOX για συνολι-
κά 10 χρόνια. Ο παγκόσµιος ηγέ-
της στην αγορά µαρουλιού έχει α-
ναπτύξει ένα τεστ αξιολόγησης στο 
σπίτι, προκειµένου να καθοριστεί η 
παρουσία του χαρακτηριστικού, και 
στη συνέχεια βρήκαν το χαρακτηρι-
στικό αυτό  σε ένα θερµοκήπιο γε-
νετικής βελτίωσης. Το µοναδικό α-
ποτέλεσµα επιβεβαιώθηκε σε διά-
φορες εργαστηριακές δοκιµές αλ-
λά και σε πειραµατικά µεγάλης κλί-
µακας σε εργοστάσιο. Το χαρακτη-
ριστικό  στη συνέχεια πέρασε σε δι-
άφορους τύπους µαρουλιού, το συ-
ντοµότερο δυνατό.
Περίπου 10 ποικιλίες σε διάφορους 
τύπους µαρουλιού τώρα έχουν αυτή 
την ιδιότητα. Σε συνεργασία µε τους 

παραγωγούς και τις  εταιρείες fresh 
cut, οι ποικιλίες δοκιµάστηκαν µε ε-
πιτυχία. Μέσα από τo δικό τους σύµ-
βουλο, οι καλλιεργητές σε όλο τον 
κόσµο µπορούν να ζητήσουν σπό-
ρους για πειραµατικά. Η προσδοκία 
είναι ότι το φάσµα των ποικιλιών της 
KNOX γρήγορα θα επεκταθεί µέσα 
στα επόµενα λίγα χρόνια.

Συνεργασία
«Είµαστε πολύ περήφανοι για αυ-
τή την εισαγωγή», λέει η Bauke Van  
Lenteren. «Όχι µόνο λόγω των ση-
µαντικών πλεονεκτηµάτων που 
προσφέρει η KNOX σε ολόκληρη 
την αλυσίδα των φυλλωδών σε ά-
µεση σχέση µε τον καταναλωτή. Επί-
σης, λόγω του τρόπου µε τον οποίο 
ήµασταν σε θέση να επιτύχουµε αυ-
τή τη καινοτοµία µαζί µε τους συνα-
δέλφους και τους συνεργάτες µας».

ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ �KNOX�

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ  
ΜΕ ΠΙΟ ΑΡΓΟ ΜΕΤΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

H SYNGENTA ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ FRUIT LOGISTICA
ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στη φετινή έκθεση Fruit Logistica, που πραγ-
µατοποιήθηκε από τις 3 έως τις 5 Φεβρουα-
ρίου 2016 και αποτελεί σταθερό σηµείο συνά-
ντησης για περισσότερους από 2.700 εκθέτες 
και πάνω από 65.000 επισκέπτες, η Syngenta 
Hellas, µε µια οµάδα 12 ατόµων αποτελού-
µενη από επιλεγµένους συνεργάτες, αλλά και 
στελέχη που συνόδευαν την οµάδα, είχε την 
ευκαιρία να παρουσιάσει όλα τα νέα και τις ε-
ξελίξεις της βιοµηχανίας φρούτων και λαχα-
νικών. Η Syngenta είχε συµµετείχε στην έκ-
θεση µε ένα εντυπωσιακό περίπτερο, στο ο-
ποίο παρουσιαζόταν το πορτοφόλι των υπη-
ρεσιών και προϊόντων της στα φρούτα και λα-
χανικά, αλλά και στον αγροδιατροφικό τοµέα, 
δίνοντας έµφαση σε 3 σηµεία:
1. Παραγωγικότητα: Εστιάζοντας στην καινο-

τοµία, τη βιωσιµότητα, τη γεύση και τη διευ-
κόλυνση της λειτουργίας της αγροδιατροφι-
κής και εφοδιαστικής αλυσίδας (όπως µηχα-
νική συγκοµιδή, διατηρησιµότητα κ.α.).
2. Υπεροχή του νέου γενετικού υλικού της 
Syngenta στις τέσσερις σηµαντικότερες οµά-
δες κηπευτικών: Σολανώδη (ντοµάτες και πι-
περιές), Κολοκυνθοειδή, Φυλλώδη (Brassica 
και Leafy) και βιοµηχανικοί σπόροι, όπως 
γλυκό καλαµπόκι.
3. Live µαγειρική µε chefs που δηµιουργού-
σαν µε προϊόντα της Syngenta πρωτότυπες 
συνταγές. 
Στο περίπτερό της βρίσκονταν στελέχη α-
πό την παγκόσµια οργάνωση, µε εξειδίκευση 
στα φρούτα και λαχανικά, που υποδέχονταν 
τους επισκέπτες. Η Syngenta είναι µια ηγετι-

κή εταιρεία στο χώρο της γεωργίας, που συ-
νεισφέρει στη βελτίωση της παγκόσµιας δια-
τροφικής ασφάλειας, βοηθώντας εκατοµµύ-
ρια παραγωγούς να χρησιµοποιήσουν µε άρι-
στο τρόπο τους διαθέσιµους πόρους. 

Η οµάδα της Syngenta Hellas ξεναγήθηκε 
από τα στελέχη της εταιρείας στο περίπτε-

ρο, ενώ υπήρχε και αρκετός χρόνος να 
επισκεφθούν και τα υπόλοιπα περίπτερα.
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ΣΤΗ FRUIT LOGISTICA

ΤΟ ΝΕΟ ΠΕΠΟΝΙ ΤΗΣ GALΚIA 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ Η BAYER
 
Το νέο εµπορικό σήµα Galkia της Bayer, που 
φέρνει ξανά την παραδοσιακή γεύση στο πε-
πόνι, παρουσίασε η εταιρεία στη φετινή Fruit 
Logistica στο Βερολίνο.
Χάρη στην καινοτόµο «ένδειξη ωρίµανσης», τα 
πεπόνια συγκοµίζονται στο βέλτιστο σηµείο ω-
ρίµανσής τους και στην κορυφή της γεύσης τους 
και έτσι µπορούν να φτάσουν ώριµα στις βόρει-
ες ευρωπαϊκές αγορές. Με αυτή την καινοτο-

µία, η Bayer συγκεντρώνει τη 
γεύση του χθες στο πεπόνι 

και παράλληλα παρέχει 
την καλύτερη ποιότη-
τα για το προϊόν κατά 
τη διάρκεια όλου του 
καλοκαιριού.

Στόχος της είναι η πα-
ραδοσιακή γεύση στο 

πεπόνι µε όλα τα αρώµατά του. Η Galκia υπό-
σχεται να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της σύγ-
χρονης αγοράς σε κάθε στάδιο της αλυσίδας, 
χάρη στις µοναδικές ιδιότητες του προϊόντος. 
 
Ποιο είναι το µυστικό;
Η φλούδα του έχει καταστεί αποκλειστικός δεί-
κτης ωριµότητας για το προϊόν, καθώς αλλάζο-
ντας το χρώµα του από πράσινο σε κίτρινο α-
ποκαλύπτεται η καλύτερη στιγµή για τη συγκο-
µιδή του. Αυτή είναι µια πραγµατική καινοτοµία, 
που επιτρέπει τον προσδιορισµό του ακριβούς 

σηµείου κατά τη διάρκεια του 
οποίου η ποικιλία Galkia εµ-
φανίζει όλα τα χαρακτηριστικά που την κάνουν 
µοναδική: Άρωµα, γεύση και σταθερότητα.  Η 
Galkia έχει ήδη αναπτυχθεί µε επιτυχία σε πε-
ριοχές της Ισπανίας, όπως η Αλµερία, η Μούρ-
θια και η Λα Μάντσα. Αυτή η ξεχωριστή ποικι-
λία επιτρέπει στους παραγωγούς να καλύψουν 
συνολικά όλη τη περίοδο του καλοκαιριού, από 
τις αρχές Ιουνίου µέχρι τέλη Σεπτεµβρίου. Τρεις 
ποικιλίες Galkia είναι ήδη διαθέσιµες γι’ αυτό το 
καλοκαίρι: Kirene, Kinder και Kinetic. 
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Η επιλογή των εγκαταστάσεων της Alfa 
Vita στην αγροτική περιοχή των Βασιλι-
κών, 25 χιλιόµετρα από τη Θεσσαλονίκη, 

δεν είναι τυχαία, καθώς θεωρείται ιδανική ώστε 
να µεταφέρει τα φρούτα της άµεσα από τη γη στο 
συσκευαστήριο της εταιρείας.
«Η εικόνα της εταιρείας µας αυτή τη στιγµή είναι 
αποτέλεσµα της πολύχρονης και σκληρής προ-
σπάθειας όλων όσων συντέλεσαν στη σύστασή 
της. Οι λέξεις που µπορούν να µας χαρακτηρί-
σουν είναι η αξιοπιστία και η εµπιστοσύνη», ση-
µειώνουν οι ιδρυτές της. 
Η οικογενειακή επιχείρηση ασχολείται µέσα από έ-
να άριστα οργανωµένο κύκλο εργασιών µε τη συ-
γκοµιδή, τη διαλογή, τη συσκευασία και την εµπο-

ρία φρούτων και λαχανικών στη διεθνή και εγχώ-
ρια αγορά µε τη βοήθεια των νέων ανεπτυγµένων 
εγκαταστάσεων και τεχνολογίας που διαθέτει.

ΕΝΤΟΝΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ
Επιπρόσθετα, δεν χάνει ευκαιρία να συµµετάσχει 
σε εµπορικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Πιο αναλυτικά, µετείχε στην 
πρώτη έκθεση «Freskon» που πραγµατοποιήθη-
κε από 23 - 25 Απριλίου 2015 στη Θεσσαλονίκη 
και φέτος για 5η συνεχή φορά στη διεθνή έκθε-
ση φρούτων και λαχανικών Fruit Logistica 2016 
που έλαβε χώρα, όπως κάθε χρόνο, στο εκθεσι-
ακό κέντρο του Βερολίνου. 
«Στη φετινή διοργάνωση υπήρχε µικρότερη επι-

ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΝ∆ΙΑ

∆ιαχειρίζεται σηµαντικές 
ποσότητες προϊόντων 
ετησίως και διασφαλίζει 
πάντα µε ναυαρχίδα 
την άριστη ποιότητα 
τα προϊόντα της να 
ταξιδεύουν σχεδόν σε 
κάθε γωνιά της γης

ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΟΥΤΕ ∆ΥΟ ΑΛΛΑ 38 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΜΕΤΡΑ Η “ALFA VITA”, 
Η ΟΠΟΙΑ Ι∆ΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1978 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡEΙΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ       ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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σκεψιµότητα, αλλά ήταν πιο ουσιώδεις οι συνα-
ντήσεις και ελπίζουµε να φέρουν εµπορικά απο-
τελέσµατα. Η φετινή συµµετοχή µας είναι η 5η 
κατά σειρά. Έγιναν πολλές επαφές και περιµέ-
νουµε την καρποφορία αυτών των σχέσεων. Ε-
µείς θα έχουµε πολύ ολοκληρωµένη παρακο-
λούθηση µε τους πελάτες µας, ώστε να τους βο-
ηθήσουµε να εισάγουν και να διακινήσουν καλύ-
τερα και ευκολότερα τα προιόντα µας», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Χάτσιος της Alfa-
Vita Patikas Chatsios στην Κωνσταντίνα Μπάου-
µαν από την www.greekfruits.eu.
Στο δίκτυο της εταιρείας έχουν µέχρι στιγµής 500 
πιστοποιηµένους παραγωγούς και ανάλογα µε 
τη χρονιά διαθέτουν κατά µέσω όρο 20.000 τό-
νους προϊόντα προς εξαγωγή.

ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ψυκτικοί θάλαµοι έχουν δυνατότητα αποθή-
κευσης 5.000 τόνων. Η ψύξη των εγκαταστάσε-
ων ελέγχεται µε ηλεκτρονικά µέσα, εποπτεύεται 
24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, και 
διασφαλίζει την ανώτερη ποιότητα και  φρεσκά-

δα των προϊόντων της «Alfa-Vita». Επιπλέον, οι 
εγκαταστάσεις είναι εξοπλισµένες µε τα πιο σύγ-
χρονα συστήµατα συσκευασίας, ηλεκτρονικά ε-
λεγχόµενες γραµµές παραγωγής, µονάδες επε-
ξεργασίας φρούτων και λαχανικών και µηχανή-
µατα ποιοτικού ελέγχου.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ 
BRAND NAME 
Σήµερα, το όραµα της «Alfa-Vita» στρέφεται κυ-
ρίως στην εφαρµογή πολιτικής ποιότητας στον 
τοµέα των παραγόµενων προϊόντων, στην ε-
δραίωσή της στις ήδη διανοιγµένες αγορές, κα-
θώς και στην είσοδο της σε νέες αγορές. 
«Σκοπός µας είναι να επενδύσουµε στον κατανα-
λωτή δηµιουργώντας ισχυρό brand name, στα-
θερά εστιασµένοι στις αρχές µας για υψηλή ποι-
ότητα και απόλυτη τήρηση των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας», αναφέρουν οι ιδρυτές.  
«Οι  συσκευασίες επιλέχθηκαν µε βάση τα ευρω-
παικά πρότυπα, τη διάρκεια ταξιδιού του προϊό-
ντος και τις απαιτήσεις της αγοράς του πελάτη.
Όλα τα υλικά είναι πιστοποιηµένα και τηρούν τους 
κανόνες όπως αυτοί ορίζονται από τον Ευρωπαϊ-
κό Κανονισµό», τονίζει ο Σωκράτης Χάτσιος.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τα προϊόντα τους είναι τα εξής: Ακτινίδια, νεκτα-
ρίνια, βερίκοκα, µανταρίνια, ροδάκινα, σταφύλια, 
κεράσια και δαµάσκηνα. Η εταιρεία εκτελεί κα-
θηµερινούς ελέγχους των προϊόντων της, τόσο 
στο στάδιο της συγκοµιδής όσο και στη γραµµή 
παραγωγής και φροντίζει για την τήρηση της α-
σφάλειας σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταφο-
ράς και αποθήκευσης. Επιπρόσθετα έχει 3 πιστο-
ποιητικά συµµόρφωσης: EN ISO 22000:2005, EN 
ISO 9001:2008, GLOBAL G.A.P.

Από άκρη σε άκρη της γης
Η εταιρεία εξάγει κυρίως σε 
Αµερική, Καναδά, Χώρες του 
Κόλπου, Αίγυπτο, Νότια Αφρική, 
Κεντρική Ευρώπη και Ινδία.  

Οι δυσκολίες της
διαδικτυακής πώλησης
«Έχουµε οργανωµένη προβολή 
στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
µε στόχο ο καταναλωτής να ξέρει 
την ποιότητα των προϊόντων της 
εταιρείας µας. Η άµεση πώληση 
διαδικτυακά θεωρείται δύσκολη 
και περίπλοκη στον τοµέα µας», 
σηµειώνει µεταξύ άλλων ο 
Σ. Χάτσιος στην Κωνσταντίνα 
Μπάουµαν από την www.
greekfruits.eu.

Νέες αγορές  
«Στοχεύουµε σε νέες αγορές στις 
οποίες θα οργανώσουµε σωστό 
δίκτυο εµπορίας των προιόντων 
µας µε φερέγγυους συνεργάτες», 
επισηµαίνει ο κ. Χάτσιος. 

ΑΠ’ ΤΟ 
ΧΩΡΑΦΙ 
ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η, 
ΤΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ, ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΑΓΟΡΑ

Στο δίκτυο 
της εταιρείας 
υπάρχουν 500 
πιστοποιηµένοι 
παραγωγοί και 
ανάλογα µε τη 
χρονιά έχουν κατά 
µέσο όρο 20.000 
τόνους προϊόντα 
προς εξαγωγή.
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Κ.Ν. ΜΥΡΤΣΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

H πλήρως καθετοποιηµένη εταιρεία Κ.Ν. 
Μυρτσίδης & Σια Ε.Ε. δραστηριοποιείται 
στο χώρο των αγροτικών προιόντων ως 

συνέχεια της επιχείρησης που ίδρυσε ο Νικόλαος 
Μυρτσίδης το 1973. 
Η έδρα της βρίσκεται στη Νέα Βύσσα του Νοµού 
Έβρου, τόπο καταγωγής του ιδρυτή της, και ε-
πιλέχθηκε σκόπιµα, καθώς η πεδιάδα Ορεστιά-
δας – ∆ιδυµοτείχου έχει εύφορα εδάφη και κα-
τάλληλο κλίµα για το σκόρδο, αποτελώντας έ-
τσι τη µεγαλύτερη σκορδοπαραγωγό περιο-
χή της Ελλάδος. Εποµένως, το σκόρδο αποτε-
λεί και το κύριο προιόν της δραστηριότητας  
της εταιρείας.

ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 
Η ΑΦΟΣΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Έτη εµπειρίας και η εργατικότητα δύο γενεών, η α-
φοσίωση και η οργάνωση ανέδειξαν την εταιρεία σε 
πρωτοπόρο, µε διάρθρωση σε όλους τους τοµείς: 
Παραγωγή, συγκοµιδή, επεξεργασία, τυποποίηση, 
αποθήκευση και διακίνηση σκόρδων.
Το προΪόν διοχετεύεται µε ιδιόκτητα φορτηγά ψυ-
γεία προς την Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών, Άρ-

γους, Πατρών και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και προς 
συνεργαζόµενες αλυσίδες σούπερ µάρκετ για τις ο-
ποίες συσκευάζει σκόρδα.
Στην έδρα της εταιρείας, σε έκταση 2.500 τ.µ., στε-
γάζονται τα συσκευαστήρια, τα ψυγεία, τα ξηραντή-
ρια, οι αποθήκες, οι χώροι εργασίας του προσωπι-
κού, το λογιστήριο και τα κεντρικά γραφεία. Εκεί δι-
ενεργούνται και οι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι από α-
ξιόπιστες εταιρείες. 

ΥΠΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Η εγγύτητα των εγκαταστάσεων στους αγρούς προ-
σφέρει καλύτερη επίβλεψη σε κάθε τοµέα παραγω-
γής του σκόρδου. Με περισσότερα από 700 στρέµ-
µατα και πάνω από 1.000 τόνους διακίνησης σκόρ-
δων εδραιώνονται ως η εταιρεία µε τη µεγαλύτερη 
εµπειρία και την υψηλότερη ποιότητα προιόντων και 
υπηρεσιών στον κλάδο.

ΝΕΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
Μέσα στο 2016 θα λειτουργήσει το νέο συσκευαστή-
ριο στην Τανάγρα Βοιωτίας, σε µια έκταση 1.500 τ.µ., 
όπου θα στεγαστούν τα γραφεία του υποκαταστήµα-

ΣΥΝΩΝΥΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΡ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΥΣΣΑΣ,
ΑΠΟΤΕΛΕΙ Ε∆Ω ΚΑΙ ∆ΥΟ ΓΕΝΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Ν. ΜΥΡΤΣΙ∆ΗΣ & ΣΙΑ     ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΙΑ ΒΑΘΙΑ �ΡΙΖΩΜΕΝΗ� ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΛΕΝΕ ΤΑ ΣΚΟΡ∆Α ΤΟΥ ΜΥΡΤΣΙ∆Η

ΤΡΟΦΙΜΟ 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΦΑΡΜΑΚΟ
 ΤΟ ΣΚΟΡ∆Ο 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ε∆Ω 
ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΧΡΟΝΙΑ 
ΩΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΩΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟ, ΚΑΘΩΣ 
ΒΟΗΘΑ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 
ΕΠΙΣΗΣ, ΠΛΗΘΟΣ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ 
ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ  
ΤΗ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ. 

Άνθρωποι µε γνώση 
των µυστικών του 
σκόρδου µετέχουν  
στη συγκοµιδή
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τος, αποθήκες και ψυγεία για την ταχύτερη εξυπη-
ρέτηση των εφοδιαστικών αλυσίδων. Επίσης, για τη 
συσκευασία διαθέτουν: κλειστικές ηλεκτρικές µηχα-
νές συσκευασίας σκόρδων και τοποθέτησης ετικε-
τών, κλειστικές µηχανές συσκευασίας σκόρδων, ε-
κτυπωτές ετικετών, οι οποίοι εκτυπώνουν τα χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος, barcode, τιµή σε ευρώ και 
ότι άλλο είναι απαραίτητο. Επιπρόσθετα, τα προϊόντα 
της εταιρίας έχουν τις εξής πιστοποιήσεις: GLOBAL 
G.A.P., Q-CHECK ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ISO 22000:2005,CERTIFICATE No 10709. Τέλος, δεν 
θα µπορούσαµε να παραλείψουµε τη συµµετοχή της 
Κ.Ν. Μυρτσίδης & Σια Ε.Ε. σε εκθέσεις τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΦΙ
Στόχος της εταιρείας «Μυρτσίδης» είναι να προσφέ-
ρει ποιοτικά προϊόντα, µε σεβασµό προς τις αρχές 
και τις αξίες τους και επιδεικνύοντας την ταυτότη-
τά τους στην αγορά. 
«Από το χωράφι ως το ράφι» λοιπόν, η πολιτική των 
υπηρεσίων της εταιρίας προσφέρει στους πελάτες 
της αγνά προϊόντα, αναµφισβήτητης διατροφικής α-
ξίας, µε συνέπεια και µε τις απαραίτητες προδιαγρα-
φές συσκευασίας, βασισµένη στο συνεχή έλεγχο της 
διαδικασίας παραγωγής και τυποποίησης µέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.
Επιπλέον, σηµαντικός άξονας της πολιτικής της ε-
ταιρίας αποτελούν οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ορ-
γανωτικότητα, η υγιεινή, η προσήλωση στην ποιότη-
τα, ο προσανατολισµός στις ανάγκες των πελατών. 
«Είναι αυτές οι αρχές που µας επιτρέπουν να ανα-
πτυσσόµαστε παραµένοντας ταυτόγχρονα µια αντα-
γωνιστική οικογενειακή εταιρεία», καταλήγει Κώ-
στας Μυρτσίδης, εκ των ιδιοκτητών της επιχείρησης. 

Με εγκαταστάσεις στη Ν. Βύσσα 
αλλά και στην Αθήνα 
Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητους χώρους 
αποθήκευσης και επεξεργασίας στη 
Ν. Βύσσα Έβρου και στην Αθήνα. 
Επίσης, συνεργάζονται µε ψυκτικούς 
θαλάµους για ορισµένες περιόδους του έτους, 
µε στόχο τη διατήρηση των σκόρδων στη 
σωστή κατάσταση. 
Για την επεξεργασία και την προετοιµασία 
των προϊόντων χρησιµοποιούν εξειδικευµένο 
προσωπικό, ανθρώπους που γνωρίζουν τα 
µυστικά του σκόρδου. 
Η παραγωγή αρχίζει από: 1-15 Μαΐου, Νοµός 
Λακωνίας/Περιοχή Βιγλάφια, 15 Μαΐου – 10 
Ιουνίου, Νοµός Ευβοίας /Περιοχές Ψαχνά, 
Καστέλλα, Πολιτικά, 10 Ιουνίου – 30 Ιουνίου, 
ξεκινά η παραγωγή στη Ν. Βύσσα, Έβρου.
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I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 
2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φανή Γιαννακοπούλου

ΣΥΝΤΑΞΗ
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Μαρία Κρόκου
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/
ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Αθηνά Βέη 
Σοφία Ιντζεβίδου
Βασιλική Κονόµου
Φανή Παπαπετροπούλου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ελισάβετ Μπουζαλάκου
Νατάσσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ
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Τα µπαράκια των φρούτων  
Πρόσθετη υπεραξία προσδίδουν στα 
φρουτολαχανικά τα Juice bar που 
ξεφυτρώνουν τώρα στην Αθήνα 
ΣΕΛ. 24-27

Επιδοτούµενο θερµοκήπιο  
Καλή βοήθεια για επενδύσεις σε νέες 
θερµοκηπιακές µονάδες προσφέρει  
το 5ετες πλαίσιο στήριξης αγροτών 
ΣΕΛ. 32-33

Η µόδα στο τραπέζι 
αλλάζει και το χωράφι   
Αντί για καρπούζι µάνγκο και αντί για 
κεράσια σµέουρα συστήνουν οι ειδικοί
ΣΕΛ. 6-13
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
14ο ISHS
Το 12ο Παγκόσµιο Συνέδριο µεταποίη-
σης ντοµάτας και το 14ο ISHS Συµπό-
σιο για τη µεταποίηση τοµάτας θα πραγµα-
τοποιηθεί στο Santiago της Χιλής στις 6-9 
Μαρτίου 2016. Περισσότερα: http://www.
worldtomatocongress.cl/ 

Organic Greenhouse Symposium
Το 3ο Συµπόσιο για θερµοκήπια βιολογι-
κής καλλιέργειας, Organic Greenhouse 
Symposium, θα πραγµατοποιηθεί στη 
Σµύρνη της Τουρκίας στις 11-14 Απριλί-
ου 2016. ∆είτε περισσότερα: http://www.
oghsymposium2016.org/en/ 

«Ελλάδος Γεύση»
Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» πραγµατοποι-
είται στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, 
στην Αθήνα, το διάστηµα από 15 έως 18 Α-
πριλίου. Περισσότερες πληροφορίες:  www.
elladosgefsi.gr 

IFP 2016
Το 9ο ∆ιεθνές συνέδριο για την ολοκληρω-
µένη παραγωγή φρούτων (IFP 2016) θα 
πραγµατοποιηθεί από 4-8 Σεπτεµβρίου 2016 
στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: www.iobc-
greece2016.com

Syskevasia 2016
Η 15η ∆ιεθνής Έκθεση Συσκευασιών, Μη-
χανηµάτων, Εκτυπώσεων και Logistics, 
«Syskevasia», διοργανώνεται στο 
Metropolitan Expo, το διάστηµα από 8 έως 
11 Οκτωβρίου 2016. Πληροφορίες στα  τηλ: 
210/8056205, 207 και στο email: info3ek@
otenet.gr 

Με θέµα «αειφορική διαχείριση και παραγωγή 
υψηλής ποιότητας κερασιών» διοργανώνεται 
∆ιεθνές Συνέδριο στη Νάουσα το διάστηµα από 
4 έως 8 Απριλίου 2016. 
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Κέ-
ντρο Τεκµηρίωσης Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς 
«Χρήστος Λαναράς» ΕΡΙΑ. Εκεί θα συµµετέχουν 
περισσότεροι από 100 ερευνητές που ασχο-
λούνται µε το κεράσι προερχόµενοι από 35 χώ-
ρες της Ευρώπης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, ∆ανία, Γαλλία, Γερµα-
νία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουα-
νία, Ολλανδία, Νορβηγία, Αγγλία κ.α.) αλλά και 

από Ασία, Αµερική και Ωκεανία.  Το πρόγραµµα 
αυτό εντάσσεται στα COST action της ΕΕ, δηλα-
δή στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την επιστή-
µη και την τεχνολογία, που ξεκίνησε τον Απρί-
λιο του 2012 και ολοκληρώνεται τον Απρίλιο του 
2016 και έχει συντονιστή το ΙΝRA του Μπορντώ.  
Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας και το Τεχνολογικό Πανεπι-
στήµιο Κύπρου µε την υποστήριξη της Ελληνι-
κής Εταιρείας της Επιστήµης των Οπωροκηπευ-
τικών και του ∆ήµου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

Περισσότερα: www.cherry2016.gr/ 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ 
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ
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Τα µπαράκια των φρούτων  
Πρόσθετη υπεραξία προσδίδουν στα 
φρουτολαχανικά τα Juice bars που 
ξεφυτρώνουν τώρα στην Αθήνα 
ΣΕΛ. 24-27

Επιδοτούµενο θερµοκήπιο  
Καλή βοήθεια για επενδύσεις σε νέες 
θερµοκηπιακές µονάδες προσφέρει  
το 5ετές πλαίσιο στήριξης αγροτών 
ΣΕΛ. 30-31

Η µόδα στο τραπέζι 
αλλάζει και το χωράφι   
Αντί για καρπούζι µάνγκο και αντί για 
κεράσια σµέουρα, συστήνουν οι ειδικοί
ΣΕΛ. 6-13
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