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ΝΩΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ 
ΚΑΙ �ΣΤΕΝΟΣ ΛΑΙΜΟΣ
 ΠΟΥ ΠΝΙΓΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
Ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγεται τα τελευταία χρόνια το διε-
θνές εµπόριο φρούτων και λαχανικών αλλάζει δραµατικά, ε-
πηρεάζοντας ολόκληρο το φάσµα των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής, δηλαδή την λεγόµενη αλυσίδα υπερα-
ξίας από το χωράφι µέχρι το ράφι.
Η επένδυση των αλυσίδων λιανικής στα νωπά αγροτικά προ-
ϊόντα και εν προκειµένω στα φρουτολαχανικά, η συγκέντρω-
ση αυτών των αλυσίδων σε λίγα χέρια και η άνθηση του η-
λεκτρονικού εµπορίου µε το ίδιο αντικείµενο, περιορίζουν 
τις διαθέσιµες εναλλακτικές λύσεις στη διακίνηση φρούτων 
και λαχανικών, µεταφέροντας µάλιστα βάρη από τον τελευ-
ταίο κρίκο που είναι ο λιανοπωλητής στον πρώτο που είναι ο 
παραγωγός. Στη γλώσσα των µελετητών µοιάζει µε το λεπτό 
λαιµό στο µπουκάλι ή καλύτερα µε την στένωση της κλεψύ-
δρας η οποία δίνει το δικό της τόνο στην κίνηση του περιεχο-
µένου και εν προκειµένω στη λειτουργία της αγοράς.
Σίγουρα δεν πρόκειται για ελληνικό φαινόµενο, είναι ευρύτε-
ρο ζήτηµα των αναπτυγµένων κυρίως αγορών και έχει απα-
σχολήσει κατά καιρούς και τα αρµόδια ευρωπαϊκά όργανα. 

Στις Βρυξέλλες για παράδειγµα, η άποψη που εκφράζουν οι 
γερµανοί τεχνοκράτες και πολιτικοί είναι ότι η αγορά θα πρέ-
πει να βρει µέσα από την ελεύθερη λειτουργιά της, τις δικές 
της νέες ισορροπίες. Την ίδια στιγµή, από άλλες χώρες καλ-
λιεργείται η άποψη ότι οι αρµόδιες αρχές θα πρέπει να ασκή-
σουν τον δικό τους παρεµβατικό ρόλο, έτσι ώστε, και ο «λαι-
µός του µπουκαλιού» να ανοίξει και η διαπραγµατευτική θέ-
ση των υπολοίπων µελών της αλυσίδας να ενισχυθεί. Σ’ αυτό 
το πνεύµα, διαµορφώθηκε ένα πλαίσιο για µέτρα αγοράς που 
θα υποχρεώνει την εξόφληση των παραδόσεων σε νωπά και 
ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα µέσα σε 60 ηµέρες. Ο τρόπος 
µε τον οποίο προσεγγίζουν το θέµα οι σχετικές ρυθµίσεις στη 
χώρα µας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για τη βελτίωση της 
κατάστασης, αντίθετα, δηµιουργούν γραφειοκρατία, προσθέ-
τουν κόστη και θολώνουν το πνεύµα εµπιστοσύνης και συ-
νεργασίας µεταξύ συναλλασσοµένων. Η εξέλιξη των πραγµά-
των θα πρέπει να απασχολήσει περαιτέρω όλες τις πλευρές.

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL

ΟΙ 60 ΜΕΡΕΣ
 ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ

 ΟΝΕΙΡΟ ΘΕΡΙΝΗΣ
 ΝΥΚΤΟΣ  
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6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆ ε χρειάζεται µεταπτυχιακό από το Χάρ-
βαρντ – λένε οι ειδικοί – για να αντι-
ληφθεί κανείς ότι στις νέες γενιές των 

καταναλωτών αρέσουν όλο και περισσότερο τα 
πιο υγιεινά, ψαγµένα και γιατί όχι – εφόσον το 
αντέχει το πορτοφόλι τους - γκουρµέ προϊόντα. 
Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες φρέσκων φρού-
των και λαχανικών τα τελευταία χρόνια επεν-
δύει όλο και περισσότερο στην υιοθέτηση ε-
νός µοντέλου που θα ανταποκρίνεται σε αυτές 
τις νέες ανάγκες. Κάτι τέτοιο απαιτεί ωστόσο ε-
πιχειρηµατικό δαιµόνιο, αλλά το πιο σηµαντικό, 
κότσια, επιµονή και αποφασιστικότητα. Στο θέ-
µα αυτό αναφέρετε σε άρθρο του στην ιστοσε-
λίδα Grocery Stories, o Nic Jooste, επικεφαλής 
µάρκετινγκ και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στην Cool Fresh International, έναν οργανισµό 
µάρκετινγκ για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά 
µε έδρα το Ρότερνταµ. 

Ευφάνταστοι συνδιασµοί 
Σύµφωνα µε όσα τονίζει, η πρόσφατη επίσκε-
ψή του στην Έκθεση της Νέας Υόρκης για τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά και το σχετικό 
συνέδριο που ακολούθησε στο εµπορικό κέ-
ντρο Jacob K. Javits «έφερε µαζί και µια ση-

µαντική διαπίστωση που δεν είναι άλλη από το 
απίστευτο πάθος µε το οποίο η αµερικανική βι-
οµηχανία των φρέσκων φρούτων και λαχανι-
κών (οι καλλιεργητές και οι έµποροι) στηρίζει 
τη συγκεκριµένη κατηγορία των niche προϊό-
ντων χρησιµοποιώντας έξυπνο branding», α-
ναφέρει. Και πρόσθεσε: «ο ευφάνταστος συν-
δυασµός χρωµάτων και πληροφοριών για να 
δηµιουργηθούν δυνατά µηνύµατα µου άφησε 
πολύ ευχάριστη εντύπωση. Ένιωσα ότι αντίκρι-
ζα το µέλλον, γεγονός που µε οδήγησε στο να 
θέσω την ερώτηση: γιατί υπάρχει τόσο µεγά-
λη διαφορά ανάµεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
σε ό,τι αφορά το branding και την επικοινωνία 
σχετικά µε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά;» 
Στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τον ίδιο, δε συ-
ναντάµε πάθος στο µάρκετινγκ των φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών µε αποτέλεσµα οι κα-
ταναλωτές να µην έχουν επαφή µε τις πραγµα-
τικές ιστορίες πίσω από την παραγωγή τους. 
«Σκοτώνουµε την ίδια την προστιθέµενη αξία 
µας όταν νοµίζουµε ότι η επικοινωνία δεν έχει 
να κάνει µε την ποιότητα, τη γεύση αλλά βασί-
ζεται κυρίως στην τιµή», υπογραµµίζει ο Javits
Μάλιστα αναφερόµενος στο παράδειγµα της 
Ολλανδία σηµειώνει ότι περίπου το 80% όλων 
των φρέσκων φρούτων και λαχανικών πω-

λούνται χωρίς ετικέτα στα σουπερ-µάρκετ. Η 
ανώνυµη οµοιοµορφία έχει γίνει ο κανόνας 
και η αποδοτικότητα, όπως λέει, καθορίζει τα 
πάντα. «Θεωρώ ότι αυτή η ‘ουδέτερη’ στάση 
στο branding των φρέσκων φρούτων και λα-
χανικών έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή ώστε 
τα επεξεργασµένα τρόφιµα να… κανιβαλίζουν 
τη θέση στην αγορά των φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών», συµπληρώνει. 
Ο ίδιος καταλήγει πως αυτό που δεν συνάντησε 
στις ΗΠΑ ήταν ο οποιοσδήποτε φόβος να τολ-
µήσει κανείς να κάνει ένα βήµα στο άγνωστο 
και να δοκιµάσει νέα πράγµατα. «∆εν χρειάζε-
ται πολύ µυαλό προκειµένου να αντιληφθεί κα-
νείς ότι οι εποχές στον τρόπο που πωλούνται 
τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά έχουν αλλά-
ξει και η Ευρώπη δείχνει να αργεί να το αντιλη-
φθεί. Στον αντίποδα οι ΗΠΑ το γνωρίζουν και το 
έχουν αναγάγει σε επιστήµη µε αποτέλεσµα να 
υπερτερούν στην αγορά παρά το γεγονός ότι τα 
ευρωπαϊκά αντίστοιχα προϊόντα είναι πιο ποιο-
τικά. Όπως και σε άλλα πράγµατα οι Αµερικάνοι 
και εδώ εφαρµόζουν το Just do it (απλά καν’ 
το). Αυτό θα πρέπει να πράξει και η Ευρώπη». 

Επιµέλεια: Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος 

ΣΤΟ ΕΞΥΠΝΟ BRANDING
ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
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Η άνοδος του βεγκανισµού, θεωρείται 
πλέον ένας βασικός παράγοντας των α-
γορών αγροδιατροφής, οι οποίες αναµέ-

νεται µέχρι το 2021 να γνωρίσουν µια ετήσια αύ-
ξηση κατά 5,11% αποκλειστικά στον τοµέα των 
φρούτων και των λαχανικών. Οι καταναλωτές γί-
νονται ολοένα και πιο περίεργοι στο να πειρα-
µατιστούν µε την διατροφή τους, µε τον αριθµό 
εκείνων που στρέφονται σε έναν χορτοφαγικό 
τρόπο ζωής να βρίσκεται αυτήν την στιγµή στο 
υψηλότερο επίπεδο από ποτέ. 
Όταν οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν εκ-
πτωτικά πακέτα ασφάλειας ζωής σε Vegan, κα-
ταλαβαίνει κανείς πως αφενός η διατροφική αυ-
τή τάση ήρθε για να µείνει στον δυτικό κόσµο, 
αφετέρου πρόκειται να επιδράσει θετικά, µε οι-
κονοµικούς όρους, στις αγορές φρούτων και 

λαχανικών. Σε σχετική έκθεση της εταιρείας 
Research and Markets, καθίσταται σαφές λοιπόν 
πως οι µεγάλοι παίχτες της αγροδιατροφής κοι-
τούν να επωφεληθούν της κατάστασης η οποία 
απαιτεί σνακς, γρήγορο φαγητό και αναψυκτικά, 
κάτι που παρασέρνει νοµοτελειακά και τις αγο-
ρές φρουτολαχανικών. Άλλωστε, οι κυκλοφορί-
ες νέων προϊόντων, φιλικών προς την τάση αυ-
τή, ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολυεθνι-
κών για είσοδο σε καινούριες αγορές ή αύξη-
σης του µεριδίου τους. Έτσι η ίδια έκθεση, εκτιµά 
πως µέχρι το 2021, ο αριθµός σχετικών προϊό-
ντων θα αυξηθεί µε αντίστοιχους ρυθµούς. 
Η γενικότερη κατανάλωση φρούτων και λαχανι-
κών στην ΕΕ εκδηλώνει τάσεις ανοδικές ήδη από 
το 2014, όταν η µέση καθαρή κατανάλωση τέτοιων 
προϊόντων ανήλθε στα 353 γραµµάρια ανά άτοµο 

Του Πέτρου Γκόγκου 

Σνακς, έτοιµα γεύµατα και γρήγορο φαγητό που ανταποκρίνονται στις διαιτολογικές 
απαιτήσεις της ολοένα και αυξανόµενης καταναλωτικής οµάδας των vegan και 
παράλληλα στους γρήγορους ρυθµούς της καθηµερινότητας, γίνονται το καινούριο 
πεδίο στο οποίο οι ισχυροί της αγροδιατροφής ποντάρουν για την διεύρυνση των 
µεριδίων αγοράς τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ως το 2021 οι εκτιµήσεις κάνουν λόγο 
για µια ετήσια αύξηση της αγοράς φρούτων και λαχανικών κατά 5,11%. 

ΤΑΣΕΙΣ ΒΕΓΚΑΝΙΣΜΟΣ

VEGAN ΟΡΕΞΕΙΣ 
∆ΙΕΥΡΥΝΟΥΝ 
ΑΓΟΡΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  
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ανά ηµέρα. Το 65,7% του πληθυσµού κατανάλωνε 
λοιπόν τότε, σύµφωνα µε έκθεση του Ευρωκοι-
νοβουλίου από την οποία αντλούνται άλλωστε και 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον µια µερίδα 
φρούτων και λαχανικών ηµερησίως, µε το ποσο-
στό αυτό να σκαρφαλώνει στο 75% στις περιπτώ-
σεις χωρών όπως η Ιταλία, το Ηνωµένο Βασίλειο 
ή το Βέλγιο. Στις χώρες αυτές µάλιστα, τον κανό-
να των «πέντε µερίδες την ηµέρα» φαίνεται πως 
ακολουθεί πάνω από το 25% του πληθυσµού, ό-
ταν στην Ελλάδα ακολουθείται από το 8%. Οι ε-
ρευνητές τότε συνέδεσαν την κατανάλωση φρού-
των και λαχανικών µε το µορφωτικό επίπεδο του 
πληθυσµού. Μερικά χρόνια αργότερα, στην Fruit 
Logistica 2017, επιχειρήθηκε σε µια παράλληλη 
εκδήλωση, µέχρι ένα βαθµό η αποσύνδεση της 

προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λα-
χανικών από τον κανόνα των πέντε µερίδων ανά 
ηµέρα, και η πρόσδεση του µάρκετινγκ του τοµέα 
αυτού µε το βαγόνι του βεγκανισµού. 
Σύµφωνα µε την Euromonitor, οι καταναλω-
τές έχουν γίνει «πολυδιάστατοι», παρουσιάζο-
ντας περισσότερα περιθώρια για αλλαγή στον 
τρόπο ζωής τους, στις προσωπικές τους προτι-
µήσεις, καθώς και στις κοινωνικές και οικογε-
νειακές δοµές. Παράλληλα ολοένα και αυξάνε-
ται η ευαισθησία του κοινού απέναντι σε περι-
βαλλοντικά ζητήµατα που συµβαδίζει µε την εµ-
φάνιση των «µη παραδοσιακών» καταναλωτών. 
Στο πλαίσιο αυτό γίνονται δηµοφιλείς οι χορ-
τοφαγικής έµπνευσης συνήθειες. Flexitarian ή 
vegetarian δίαιτες απευθύνονται τόσο σε κατα-

Οι καταναλωτές έχουν
γίνει «πολυδιάστατοι»,
παρουσιάζοντας περισσότερα
περιθώρια για αλλαγή 
στις προτιµήσεις διατροφής

ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ NICHE 
Βεγκανισµός και κατανάλωση βιολογικών πάνε χέρι χέρι, σύµφωνα µε πρόσφατη έκθεση της Κοµισιόν που µελετά τις δυνατότητες που ανοίγει η τάση 
αυτή στην ευρωπαϊκή γεωργία. Κατά µέσο όρο, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές ξοδεύουν 61 ευρώ το χρόνο για βιολογικά προϊόντα, ποσό διπλάσιο από 
αυτό την προηγούµενης δεκαετίας, ενώ η αγορά αυτή παραµένει εξειδικευµένη, γεγονός που αφήνει σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης της αγοράς. Σε 
κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε την έκθεση, η αγορά βιολογικών επεκτείνεται µε εξόφθαλµους ρυθµούς, διαµορφώνοντας µια αγορά που αυτήν την 
στιγµή ξεπερνά τα 30 δις ευρώ, ήτοι την δεύτερη µεγαλύτερη µετά από αυτή των ΗΠΑ. ∆υο τάσεις µπορεί να διακρίνει κανείς στις σελίδες της έκθεσης 
σχετικά µε αυτό: υπάρχουν κράτη µέλη όπου η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων σχηµατίζει αγορές αρκετών δις ευρώ, όπως για παράδειγµα η 
Γερµανία µε 9,5 δις, η Γαλλία µε 6,7 δις, η Ιταλία µε 2,6 δις ή το Ηνωµένο Βασίλειο µε τα 2,5 δις, υπάρχουν όµως και κράτη µέλη µε µεγαλύτερη κατά 
κεφαλήν κατανάλωση, όπως είναι η ∆ανία µε 227 ευρώ ανά άτοµο, η Σουηδία των 187 ευρώ ανά άτοµο ή η Αυστρία των 177 ευρώ ανά άτοµο.

ΤΑΣΕΙΣ ΒΕΓΚΑΝΙΣΜΟΣ
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H ΠΡΩΤΗ 
ΑΓΟΡΑ ΒΕΓΚΑΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Η Plant Based Events έκανε γνωστό ότι 
η πρώτη αγορά µε αποκλειστικά βέγκαν 
προϊόντα θα λειτουργήσει στο Portobello 
του ∆υτικού Λονδίνου. H ιδέα δοκιµάστηκε 
πρώτη φορά το περασµένο καλοκαίρι 
και χάρη στην ανταπόκριση που βρήκε 
θα διοργανώνεται δύο φορές τον µήνα, 
µε την αρχή να γίνεται στις 10 Μαρτίου. 
∆εν απευθύνεται µόνο στους βέγκαν και 
αποτελεί διοργάνωση φιλική προς τις 
οικογένειες. Οι καταναλωτές µπορούσαν 
εδώ και κάποιο καιρό να εξυπηρετούνται 
από την απογευµατινή αγορά βέγκαν 
προϊόντων αλλά από την επόµενη 
εβδοµάδα θα έχουν και την επιλογή µιας 
αποκλειστικά βέγκαν αγοράς αγροτικών 
προϊόντων. ∆ιαθέσιµα θα βρίσκονται 
φρέσκα οργανικά φρούτα και λαχανικά, 
χειροποίητα βέγκαν τυριά και κρασιά, 
µπαχαρικά από φυτά, ψωµί, σάλτσες, 
super foods, παγωτά, χυµούς, ρούχα που 
έχουν παραχθεί µε µεθόδους φιλικές 
προς τα ζώα όπως και καλλυντικά ενώ θα 
σερβίρεται και ζεστό µεσηµεριανό φαγητό. 

ναλωτές όσο και σε υπηρεσίες τροφίµων, µε την 
εδραίωση veggie-εστιατορίων, υποκατάστατων 
κρέατος, αλειµµάτων λαχανικών. Ακριβώς εκεί 
εντοπίζεται και η ευκαιρία του τοµέα των φρού-
των και των λαχανικών για την προώθηση των 
προϊόντων αυτών. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, ότι η Ευρώπη είναι η 
περιοχή του πλανήτη που εµφανίζει τα χαµηλότε-
ρα ποσοστά ανθρώπων που ακολουθούν τέτοιες 
διατροφικές συνήθειες, µε µόλις το 5% του πλη-
θυσµού της ηπείρου να αποφεύγει την κατανάλω-
ση κρέατος, όταν στην Ασία το ποσοστό αυτό αγ-
γίζει το 19%, το 16% στην Αφρική, το 8% στην Λα-
τινική Αµερική και το 6% στην Βόρεια. Οι λεγό-
µενες «flexitarian» διατροφές ωστόσο είναι αυτές 
που αναµένεται να καθιερωθούν και αφορούν αν-
θρώπους που καταναλώνουν αρκετά σπάνια κρέ-
ας. Ενδεικτικά στην Ολλανδία το ποσοστό αυτό αγ-
γίζει το 55% του συνολικού πληθυσµού, ενώ αυ-
τήν την στιγµή πάνω από το 30% του ευρωπαϊκού 
πληθυσµού µειώνει την κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος. Έτσι, µέσα σε µόλις µια δεκαετία, περισ-
σότερα από 3,500 νέα προϊόντα κυκλοφόρησαν 
µόνο στην ευρωπαϊκή αγορά, που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες µιας τέτοιας δίαιτας. 
Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν πως στις Η-
ΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια, οι ρυθµοί αύξη-
σης των ποσοστών του βεγκανισµού, άγγιξαν το 
600%, µε το 39% των Αµερικανών να προσπα-

θούν ενεργά να αυξήσουν την κατανάλωση φυ-
τικών τροφίµων, σύµφωνα µε έρευνα του 2018 
της Nielsen. Παράλληλα οι Αυστραλοί, από το 1% 
άγγιξαν το 8% ως προς την αύξηση του πληθυ-
σµού που ακολουθεί τέτοιες διατροφές. ∆ιπλά-
σιοι είναι και οι ρυθµοί εγκατάλειψης της κρεα-
τοφαγίας και στην Γερµανία, την αντίστοιχη περί-
οδο, ενώ το σηµαντικότερο ίσως από όλα αυτά, 
είναι η εκτίµηση ότι η Κίνα θα γίνει η πιο ταχέ-
ως αναπτυσσόµενη βέγκαν αγορά παγκοσµίως.

Τους επόµενους 
µήνες θα συνεχίσουν 
να διοργανώνονται 
στο Portobello τόσο 
Βέγκαν Βραδιές 
όσο και Αγορές µε 
αποκλειστικά βέγκαν 
προϊόντα.

ΜΕΙΩΝΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΡΕΑΤΟΣ

  Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ VEGAN  

30%
ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ

ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΡΕΑΤΟΣ 

5%
ΕΥΡΩΠH

ΑΣΙΑ

ΑΦΡΙΚΗ

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ

ΒΟΡΕΙΑ
ΑΜΕΡΙΚΗ

8% 

6% 

19% 

16% 
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Βιοµηχανίες στην Κίνα και το Βιετνάµ εδώ και 
σχεδόν τρεις δεκαετίες επενδύουν σε µια καλλι-
έργεια που έχει την δυνατότητα να ξεφύγει από τη 
µόδα της αναζήτησης εναλλακτικών του κρέατος 
και να γίνει η µελλοντική τροφή του πλανήτη.
Καλυµµένο µε αγκάθια και άρωµα σαπισµένου 
κρεµµυδιού, µέγεθος που θα αρκούσε να θρέψει 
µια οικογένεια για µέρες και περιθώρια µεταποίη-
σης σε ένα εύρος προϊόντων που καλύπτει τόσο το 
παγωτό όσο και τα πατατάκια, το Jackfruit είναι η 
περιζήτητη πρώτη ύλη vegan εστιατορίων, τολµη-
ρών food trucks στο Λος Άντζελες, αλλά και πρω-
ταγωνιστής σε πίτσα της Pizza Hut. 
Το φρούτο αυτό που µπορεί να ξεπεράσει τα 45 κι-
λά ξεκίνησε από την Ινδία, και η ζήτησή του οδή-
γησε στην αναγέννηση µιας καλλιέργειας που µέ-
χρι πριν από µόλις πέντε χρόνια θεωρούνταν µπε-
λάς. «Έπεφταν από το δέντρο και σάπιζαν, µαζεύ-
οντας µύγες», αναφέρει στον Gurdian ο James 
Joseph, επιχειρηµατίας του Jackfruit. «Οι άνθρω-
ποι τα άφηναν έξω από τα σπίτια τους, ζητώντας 
από τις αρχές να τα αποµακρύνουν», συµπληρώ-
νει. Σήµερα, ξεκινώντας από το µηδέν κυριολεκτι-
κά, οι εξαγωγές του παράξενου αυτού φρούτου 
σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Βρετανία, έφτασαν το 2018 
τους 500 τόνους, ενώ µέχρι το τέλος του 2019 θα 
ξεπεράσουν τους 800, σύµφωνα µε τον VS Sunil 
Kumar, υπουργό γεωργίας της Κεράλα, της ινδι-
κής δασώδους περιφέρειας, γνωστής και ως «η 
χώρα του θεού».
Αυτό που ξεχωρίζει το Jackfruit, είναι η κρεάτινη 

υφή του, µε τους ερευνητές στον χώρο των τρο-
φίµων να επευφηµούν την δυνατότητά του να γί-
νει µια δηµοφιλής καλλιέργεια σε έναν ολοένα και 
πιο ζεστό πλανήτη. «Χρειάζεται ελάχιστη φροντί-
δα, δεν θέλει πότισµα και είναι ανθεκτικό σε α-
σθένειες και ζιζάνια. Άρα αν σκεφτόµαστε τρό-
φιµα για το µέλλον, το Jackfruit είναι κάτι στο ο-
ποίο θα έπρεπε να εστιάσουµε», εξηγεί η Danielle 
Nierenberg, πρόεδρος του Food Tank, ενός ερευ-
νητικού κέντρου για τα τρόφιµα µε έδρα την Ουά-
σιγκτον των ΗΠΑ. 

Από τη Microso� στα κτήµατα
Ο κ. Joseph, ήταν µέχρι πριν από πέντε χρόνια 
στέλεχος της γνωστής εταιρείας πληροφορικής 
MicrosoÍ, αλλά εγκατέλειψε την θέση του προκει-
µένου να ασχοληθεί µε την αναπτυσσόµενη οικο-
νοµία γύρω από το Jackfruit. Συνεργάζεται διαρ-
κώς µε γιατρούς προκειµένου να αναδείξει τα ο-
φέλη στην υγεία που έχει το φρούτο αυτό, αναφέ-
ροντας πως τον Ιούλιο στην Ισπανία θα παρουσια-
στεί η µέχρι τώρα µελέτη γύρω το φρούτο αυτό σε 
συνέδριο ογκολόγων στην Ισπανία. 
Στη ∆ύση, το Jackfruit έγινε viral λόγω της ταχέ-
ως επεκτεινόµενης κουλτούρας του βεγκανισµού, 
κυρίως γιατί θυµίζει το χοιρινό κρέας σε ίνες που 
µπαίνει σε δηµοφιλή σάντουιτς και τάκος, αλλά και 
τα κοµµάτια ζαµπόν στις πίτσες.  
Ωστόσο η Ινδία έχει µείνει αρκετά πίσω στον α-
γώνα για την εδραίωση της καλλιέργειας του 
Jackfruit. Από την άλλη βιοµηχανίες στην Κίνα και 
το Βιετνάµ εδώ και τρεις περίπου δεκαετίες καλλι-
εργούν και επεξεργάζονται το φυτό αυτό, το οποίο 
άλλωστε βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στις το-
πικές κουζίνες των περιοχών όπου καλλιεργείται. 

ΤΟ ΦΡΟΥΤΟ 
ΤΩΝ VEGAN  
ΠΟΥ ΜΠΗΚΕ 
ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ 
PIZZA HUT

Η καλλιέργεια του Jackfruit xρειάζεται ελάχιστη 
φροντίδα, δεν θέλει πότισµα και είναι ανθεκτικό σε 
ασθένειες και ζιζάνια.
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ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ 
ΑΞΙΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΣΕ ΧΑΜΕΝΕΣ  
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

Αναπόφευκτα χάνουν σε γεύση οι σύγχρονες ποικιλίες ντοµάτας που αναπτύχθηκαν άλλωστε προκειµένου να 

ανταποκρίνονται στα σύγχρονα παραγωγικά µοντέλα. Επί 42 µήνες η ΕΕ έψαξε παραδοσιακές ποικιλίες τις οποίες 

τώρα καλείται η ερευνητική και επιχειρηµατική κοινότητα να βελτιστοποιήσει, και οι καταναλωτές να γνωρίσουν   

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

14-17_poikilies.indd   14 05/03/2019   20:42



15ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

Η γεύση και η παράδοση 
είναι ένα χιλιοπαιγμένο 
μοτίβο στις διαφημίσεις 

τροφίμων, όμως στην εδώ περίπτωση η 
πραγματικότητα αντιγράφει την τέχνη 
της διαφήμισης, αφού επί 42 μήνες μια  
κοινοπραξία παραγωγών ερευνητών, 
καθηγητών και ανθρώπων της αγοράς 
έψαχναν τις παραδοσιακές αυτές ποικιλίες 
ντομάτας, που με τη γεύση τους θα δώσουν 
προστιθέμενη αξία ικανή να καλύψει το 
κενό της συγκριτικά μικρότερης παραγωγής 
από αυτήν των σύγχρονων υβριδίων.  
Λόγος γίνεται για το έργο αξίας 4,3 εκατ. 
ευρώ TRADITOM, το οποίο διερεύνησε 
μέχρι τον Αύγουστο του 2018, τα 
χαρακτηριστικά των παραδοσιακών 
ποικιλιών, διαπιστώνοντας πως η υπέροχη 

Επί 42 µήνες ερευνητές 
και άνθρωποι της αγορλας 
συνεργάστηκαν µε παραγωγούς 
από την Ελλάδα, την Ιταλία και 
την Ισπανία, προκειµένου να 
εντοπίσουν την χαµένη γεύση 
της ντοµάτας, στις παραδοσιακές 
ποικιλίες.

Βιολογίας στην Βαλένσια, συντονιστής 
της προσπάθειας στην οποία παραγωγοί 
από την Ελλάδα, την Ισπανία και την 
Ιταλία έκαναν πάλι viral τις παραδοσιακές 
ποικιλίες ντομάτας. Όπως εξήγησε ο 
ίδιος, «οι αγορές σήμερα επιβραβεύουν 
την ποσότητα και όχι την ποιότητα. 
Το πρόβλημα είναι ότι τα γονίδια που 
εξασφαλίζουν μεγάλες αποδόσεις και 
ανθεκτικότητα σε ασθένειες υποχρεούνται 
σε συμβιβασμούς γεύσης». 

Ξεχώρισαν 194 ποικιλίες από την Ελλάδα
Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, ο 
Α.Σ. Τυμπακίου με υπεύθυνους τους κ. 
Νικολούδη Κωνσταντίνο, κ. Κουκουλάκη 
Κωνσταντίνο, κ. Μπερκάκη Εμμανουήλ 
και σε συνεργασία με την ερευνητική 
ομάδα του Ομότιμου Καθηγητή 
Άγγελου Κανελλή από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

γεύση τους μπορεί να συμπληρώσει τη 
μαζική παραγωγή και την αποδοτικότητα 
κόστους παραγωγής ενός από τα πιο 
συνηθισμένα φρούτα της Ευρώπης. 
Αν και υπάρχουν πάνω από ένα 
εκατομμύριο ποικιλίες φρούτων και 
λαχανικών στους καταλόγους των 
ευρωπαϊκών τραπεζών σπόρων, μόλις μια 
χούφτα από τις ποικιλίες αυτές φτάνει 
στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Όμως οι 
παραδοσιακές ποικιλίες, και τεχνικές 
ενίοτε, αποκαλύπτουν τον τρόπο  με τον 
οποίο η γεωργία μπορεί να διαφοροποιηθεί 
και να παράγει από δω και πέρα 
προϊόντα πιο υγιεινά, νοστιμότερα και με 
περισσότερο  βιώσιμο τρόπο. 
«Τα αγροτικά προϊόντα που φτάνουν στο 
ράφι υστερούν σε ένα βασικό ποιοτικό 
χαρακτηριστικό, δεν είναι νόστιμα», 
αναφέρει ο καθηγητής Antonio Granell από 
το Ινστιτούτο Μοριακής και Κυτταρικής 
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ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ 194 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΘΑ 
ΦΥΛΑΧΤΕΙ

πραγματοποίησε στη διάρκεια του πρώτου 
έτους του έργου την καλλιέργεια 133 
παραδοσιακών Ελληνικών ποικιλιών 
ντομάτας, στις οποίες έγινε για 
πρώτη φορά πλήρης αγρονομικός και 
μετασυλλεκτικός χαρακτηρισμός τους. 
Τη δεύτερη χρονιά του προγράμματος 
επιλέχθηκαν 30 ποικιλίες βάσει 
των καλύτερων αγρονομικών και 
μετασυλλεκτικών χαρακτηριστικών 
τους, που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της 
καλλιέργειας τους. 
Η περαιτέρω αξιολόγηση περιελάβανε 
σύγκριση τους με ποικιλίες, που 
καλλιεργούνται σε Μεσογειακές χώρες, 
όπως η Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και το 
Ισραήλ.
Κατά τον τρίτο χρόνο του έργου 
πραγματοποιήθηκε η καλλιέργεια 
20 αυστηρά επιλεγμένων ποικιλιών 
και η σύγκριση τους με σύγχρονα 
καλλιεργούμενα υβρίδια τομάτας, καθώς 
και η επίδραση της μειωμένης άρδευσης και 
αλατότητας σε παραδοσιακές ποικιλίες. Τα 
δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αφορούν 
σημαντικές αγρονομικές παραμέτρους 
(απόδοση, μορφολογικά χαρακτηριστικά 
του άνθους, των φύλλων καθώς και του 
καρπού), οργανοληπτικά και διατροφικά 
χαρακτηριστικά (διαλυτά στερεά συστατικά, 
οξύτητα, αντιοξειδωτική ικανότητα, 
βιταμίνη C, αρωματικές ουσίες κλπ) 

καθώς και μετασυλλεκτικές παραμέτρους 
(ωρίμανση, διατηρησιμότητα καρπών καθώς 
και γονιδιακή ανάλυση). Παράλληλα, 
καλλιεργήθηκαν 194 παραδοσιακές 
ποικιλίες για την παραγωγή σπόρου ώστε 
να διατηρηθεί αυτό το πολύτιμο υλικό σε 
Τράπεζες Γενετικού Υλικού.

Στο κυνήγι της γεύσης και η Αργεντινή 
Σε ένα παρόμοιο πείραμα προχώρησε 
η Αργεντινή, η οποία αναζητά στο 
εργαστήριο τη γεύση ενός αιώνα πίσω στο 
αγαπημένο λαχανικό των Αργεντινών, την 
ντομάτα. Εκεί, ερευνητές από το τμήμα 
Αγρονομίας των πανεπιστημίων UBA και 
Conicet, αναζητούν το γονιδίωμα παλιών 
ποικιλιών ντομάτας, από σπόρους που 
χρησιμοποιούνταν στις αρχές του 20ου 
αιώνα, και οι οποίοι αποσύρθηκαν λόγω 
την εισόδου κοντά στην δεκαετία του 1970 
μοντέρνων καλλιεργητικών μοντέλων. 
Μόλις το πείραμά τους ολοκληρωθεί, οι 
επιστήμονες θα αναζητήσουν παραγωγούς 
που θα καλλιεργήσουν  τις παλιές αυτές 
ποικιλίες και θα επιχειρήσουν να χτίσουν 
ένα μάρκετινγκ γύρω από αυτές για την 
είσοδό τους στις αγορές. Παράλληλα θα 
δημιουργήσουν μια δεξαμενή σπόρων 
αυτών των ποικιλιών, προκειμένου να 
συνεχίσουν να τους περιεργάζονται και 
να τους βελτιώνουν γενετικά. 

Κατά τον τρίτο χρόνο του έργου πραγµατοποιήθηκε η καλλιέργεια 20 αυστηρά επιλεγµένων 
ποικιλιών και η σύγκριση τους µε σύγχρονα καλλιεργούµενα υβρίδια ντοµάτας.

14-17_poikilies.indd   16 05/03/2019   20:42



14-17_poikilies.indd   17 05/03/2019   20:42



18 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ANAKATATAΞΕΙΣ

Σ οβαρές αλλαγές στη δοµή του 
διεθνούς εµπορίου σε φρού-
τα και λαχανικά έχουν ως α-

ποτέλεσµα τη συµπίεση της δραστη-
ριότητας των παραδοσιακών µονά-
δων συσκευασίας και εξαγωγής αυ-
τών των προϊόντων, εξέλιξη η οποία, 
συνεπικουρούµενη από την έλλει-
ψη ρευστότητας και την περιορισµέ-
νη πρόσβαση στον τραπεζικό δανει-
σµό, οδηγεί, µεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου, σε οικονοµικό αδιέξοδο. 
Το τελευταίο διάστηµα, τουλάχιστον 
τρία από τα µεγάλα ονόµατα στον κλά-
δο των νωπών οπωροκηπευτικών, 
βρίσκονται αντιµέτωπες µε το φάσµα 
της χρεοκοπίας και αναζητούν ενα-
γωνίως φρέσκα κεφάλαια προκειµέ-
νου να σταθούν στα πόδια τους και να 
συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 

Κατσιαµάκας ΑΒΕΕ στη Νάουσα, 
GEFRA Γ. Ν. Φραγκίστας στην Κό-
ρινθο και Πανταζής Fruits S.A. στον 
Πύργο, είναι τα πιο ηχηρά ονόµατα 
που εδώ και καιρό ταλαιπωρούνται 
από ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις 
και διακοπή κάθε χρηµατοδότησης 
από τις τράπεζες, έχοντας παράλλη-
λα αφήσει ακάλυπτες σηµαντικές υ-
ποχρεώσεις σε παραγωγούς, ασφα-
λιστικά ταµεία και τρίτους.

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ ΑΒΕΕ 
Η πλέον χαρακτηριστική είναι η ε-
ταιρεία διαχείρισης οπωροκηπευ-
τικών του Θωµά Κατσιαµάκα, ε-
νός επιχειρηµατία που µεσουρα-
νούσε για πολλά χρόνια, όχι µόνο 
στη Βόρεια Ελλάδα αλλά ευρύτερα 
στον ευρωπαϊκό χώρο, φθάνοντας 

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΖΗΣ  
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ    ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η ΠΙΕΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΣ   
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ   
ΕΞΗΓΕΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ  
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ΨΑΧΝΕΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟ 
Η ΠΑΝΤΑΖΗΣ FRUITS SA
Σε πολύ δύσκολη θέση έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό 
και η επιχείρηση Pantazis Fruits SA που έχει βάση την 
περιοχή του Πύργου και για χρόνια παραλάµβανε αγροτικά 
προϊόντα απ’ όλη την Ελλάδα, απευθυνόµενη στη διεθνή 
αγορά.  Η Pantazis Fruits SA υπό τη σηµερινή της µορφή 
ιδρύθηκε το 1995, αξιοποιώντας, όπως αναφέρεται στην 
ενεργή της ιστοσελίδα, την 40ετή εµπειρία και τεχνογνωσία 
των ανθρώπων της στον τοµέα της εµπορίας ελληνικών 
αγροτικών προϊόντων. Οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση 
της επιχείρησης να έχει έρθει σε συµφωνία µε κεφαλαιούχο 
από τον τοµέα του εµπορίου (στα Βαλκάνια), η συµµετοχή 
του οποίου στο σχήµα δεν έχει στεφθεί από επιτυχία. 
Λέγεται µάλιστα ότι µαζί µε τη συγκεκριµένη εταιρεία, 
ταλαιπωρούνται τον τελευταίο καιρό και άλλες επιχειρήσεις 
– συσκευαστήρια, τη διαχείριση των οποίων θέλησε να 
αναλάβει ο εν λόγω επιχειρηµατίας.  

σε αρκετές δεκάδες εκατοµµύρια 
ευρώ τζίρο και δηµιουργώντας ζη-
λευτές εγκαταστάσεις για τα ελλη-
νικά δεδοµένα. Βέβαια η τελευταία 
φάση της επέκτασής της, µε τη δη-
µιουργία νέων εγκαταστάσεων κό-
στους 14 εκατ. ευρώ περίπου, απο-
τέλεσε και την «πέτρα στο λαιµό» 
της εν λόγω επιχείρησης.
Έτσι, εδώ και µια τριετία περίπου η 
Κατσιαµάκας ΑΒΕΕ βρίσκεται αντι-
µέτωπη µε το φάσµα της χρεοκοπί-
ας, έχει διακόψει κάθε δραστηριό-
τητα, ενώ δυσκολεύεται να βρει ση-
µεία επαφής και µε την Τράπεζα Πει-
ραιώς, έναντι της οποίας, το επίπεδο 
των οφειλών υπερβαίνει τα 50 εκατ. 
ευρώ. Τα σχέδια εξυγίανσης που έ-
χουν προταθεί από την πλευρά του 
επιχειρηµατία δεν φαίνεται να πεί-
θουν την τράπεζα, ενώ, άγονες έ-
χουν αποβεί µέχρι στιγµής και οι ό-
ποιες προσπάθειες για την προσέλ-
κυση στρατηγικού επενδυτή που θα 
έδινε «νέο αίµα» στην επιχείρηση. 

GEFRA Γ. Ν. Φραγκίστας
Σε πολύ δύσκολη θέση έχει βρεθεί 

τον τελευταίο χρόνο και η επιχεί-
ρηση φρουτολαχανικών του Γιώρ-
γου Φραγκίστα, του ανθρώπου που 
ηγείται παράλληλα εδώ και πολλά 
χρόνια του INCOFRUIT, δηλαδή του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου Εξαγωγέ-
ων Φρούτων και Λαχανικών. 
Τα µεγάλα βάσανα πάντως άρχισαν 
το περασµένο καλοκαίρι, όταν η επι-
χείρηση διέκοψε ξαφνικά κάθε δρα-
στηριότητα παραλαβής και διαχείρι-
σης φορτίων µε φρούτα και λαχανι-
κά, ενώ ξεκίνησαν παράλληλα και οι 
δικαστικές διενέξεις µε τους εργαζό-
µενους στην εταιρεία. Στην περίπτω-
ση του Φραγκίστα οι οφειλές προς τις 
τράπεζες υπολείπονται κατά πολύ του 
τζίρου της εταιρείας και σε άλλες ε-
ποχές οι πιστώτριες τράπεζες δεν θα 
τραβούσαν µε τόσο ευκολία το χαλί 
της επιχείρησης. Την ίδια στιγµή βέ-
βαια, η ασάφεια των οικονοµικών δε-
δοµένων δεν διευκολύνει την προ-
σέλκυση νέων επενδυτών και παρ’ 
ότι έχουν γίνει εκτεταµένες συζητή-
σεις τουλάχιστον µε δύο ενδιαφερό-
µενους, οι διαπραγµατεύσεις δεν έ-
χουν οδηγηθεί σε αίσιο τέλος. 
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Η Ι∆ΕΑ ΟΤΙ ΤΑ ΦΥΤΑ δεν είναι απλά σκηνικό στο 
περιθώριο της ζωής αλλά η βασική δύναµη που 
την τροφοδοτεί αποτελεί την κεντρική ιδέα του βι-
βλίου του Emanuele  Coccia «Η ζωή των φυτών» 
(The Life of Plants). Καθηγητής Φιλοσοφίας στη 
Σχολή Προχωρηµένων Επιστηµών στις Κοινωνι-
κές Επιστήµες, του Παρισιού στο παρελθόν έχει 
ασχοληθεί µε θέµατα αισθητικής, ειδικά µε τη δύ-
ναµη της εικόνας στη µόδα και τη διαφήµιση. Στη 
βιβλιοκριτική που δηµοσιεύει το thenation.com, 

σηµειώνεται ότι στο πρόσφατο σύγγραµµα του, ο 
Coccia εκφράζει τη λύπη του που τα φυτά έχουν 
µείνει εκτός του πεδίου της φιλοσοφίας – αν όχι 
των θεωρητικών επιστηµών στο σύνολό τους – 
και υποβιβαστεί, κατά τον ίδιο, σε αντικείµενο µό-
νο των φυσικών επιστηµών, όπου η µελέτη «α-
φορά τον άδειο, ασύνδετο χώρο όλων αυτών που 
προηγούνται της έλευσης της ψυχής και ακολου-
θεί τη σκοτεινή, σιωπηλή νύχτα του Bing Bang 
που εµποδίζει την οποιαδήποτε σκέψη». 

ΤΑ ΦΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΙΩΠΗΛΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ BING BANG 
ΠΟΥ ΕΜΠΟ∆ΙΖΕΙ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΣΚΕΨΗ

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ CARREFOUR ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ 
ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ  

Την µέθοδο του blockchain για την ιχληλασιµότητα των εσπεριδοειδών της (ιδιωτικής ετι-
κέτας) έθεσε σε εφαρµογή η Carrefour στην Ιταλία, γεγονός που την καθυστά την πρώτη 
εταιρεία στο λιανεµπόριο που εφαρµόζει τη συγκεκριµένη τεχνολογία. Σύµφωνα µε τους 
εκπροσώπους της εταιρείας ο καταναλωτής έχοντας στο κινητό του την εφαρµογή (app) 
της Carrefour θα µπορεί να σκανάρει την ετικέτα και να παίρνει πληροφορίες σχετικά µε 
την περιοχή που καλλιεργήθηκαν τα προϊόντα, το όνοµα του παραγωγού και την ηµερο-
µηνία της συλλογής τους. Να σηµειωθεί οτι τα εσπεριδοειδή µε την ετικέτα των Carrefour 
προέρχονται από 25 φάρµες στην ανατολική Σικελία. Μιλώντας για την καινοτοµία αυτή 
ο Giovanni Panzeri, ∆ιευθυντής Carrefour στην Ιταλία, δήλωσε: «Είµαστε υπερήφανοι για 
τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί µέχρι στιγµής µε την ιχνηλασιµότητα των προϊ-
όντων µας. Πρόκειται για µια διαδικασία που έχουν έχουν αγκαλιάσει οι καταναλωτές οι 
οποίοι στις µέρες µας είναι πολύ προσεκτικοί σε ότι έχει να κάνει µε την διαφάνεια των 
προϊόντων και την αλυσίδα εφοδιασµού. Η blockchain αποτελεί ένα σύµφωνο εµπιστο-
σύνης µεταξύ Carrefour και καταναλωτών της».

Η CARREFOUR ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ 
ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο BLOCKCHAIN
ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΑ
ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο συγγραφέας Emanuele Coccia εκφράζει 
στο βιβλίο του τη λύπη του που τα φυτά 
έχουν µείνει εκτός πεδίου φιλοσοφίας.
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Βρήκε Οµάδα Παραγωγών 
το κόκκινο ιταλικό ραντίτσιο
Την εµπορική αξία της ευαίσθητης αλλά συνάµα ευεργετικής για 
τον ανθρώπινο οργανισµό κόκκινης ποικιλίας ραντίτσιο Rosa 
dell’Isonzo αποφάσισαν να εκµεταλλευτούν 24 παραγωγοί στην Ι-
ταλία. Σύµφωνα µε το Freshplaza καλλιεργητές δηµιούργησαν µια 
κοινοπραξία µε στόχο την εµπορική εκµετάλευση του προϊόντος 
κάτω από ένα ενιαίο εµπορικό σήµα και µε µια ενιαία συσκευασία 
µε την πεποίπηθση ότι θα δώσουν επιπλέον υπεραξία στο προϊόν. 
Να σηµειωθεί ότι οι εκτάσεις καλλιέργειας δεν ξεπερνούν προς το 
παρόν τα 120 στρέµµατα και βρίσκονται στην περιοχή του Friuli.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΟΜΠΟΤ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΕΣΑ βγαί-
νει το πρώτο αυτόνοµο ροµπότ 
φράουλας της βελγικής εταιρεί-
ας Citrion, το οποίο όχι µόνο ανι-
χνεύει και συλλέγει τις κατάλλη-
λα ώριµες φράουλες αλλά «τε-
λειώνει» τη δουλειά τοποθετώ-
ντας ύστερα τη σοδειά στο καλά-
θι. Η εταιρεία δηλώνει ότι το συ-
γκεκριµένο ροµπότ αναπτύχθη-
κε για να αντιµετωπίσει το αυξα-
νόµενο εργατικό κόστος και τη 
δυσκολία των καλλιεργητών να 

προσλάβουν εποχιακό προσω-
πικό σε ορισµένες χώρες. 
Το λανσάρισµα του αυτόνοµου 
ροµπότ φράουλας της Citrion 
έγινε στην περασµένη Fruit 
Logistica. Σύµφωνα µε την εται-
ρεία, το Rubion είναι σχεδιασµέ-
νο για να λειτουργεί σε όλα τα 
θερµοκήπια και µε όλες τις κύρι-
ες ποικιλίες φράουλας, χρησιµο-
ποιώντας έναν συνδυασµό κα-
µερών και συστηµάτων GPS, για 
να µαζέψει τη σοδειά.
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

Η Ahold Delhaize 
µε αυτοκινούµενο µίνι 
σουπερ - µάρκετ

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ από αυτή την άνοι-
ξη, η Ahold Delhaize θα αρχί-
σει να χρησιµοποιεί αυτοκινού-
µενα οχήµατα, στα καταστήµα-
τα της ‘Stop & Shop’ στην Αµερι-
κή. Πρόκειται για οχήµατα σχεδι-
ασµένα όχι µόνο να µεταφέρουν 
τα ψώνια στην πόρτα των κατα-
ναλωτών αλλά παράλληλα προ-
σφέρουν την επιλογής πληρω-
µής τους επί τόπου. Όποιος θέλει 
να ψωνίσει, µπορεί να καλεί µέ-
σω εφαρµογής και όταν το όχη-
µα φτάσει χρειάζεται να ξεκλει-
δώσει την πόρτα και να πάρει ό,τι 
θέλει. Όταν εκείνη ξανακλειδώ-
σει, καταγράφεται τι έχει επιλε-
γεί. Η πληρωµή γίνεται αυτόµα-
τα και παρέχεται ηλεκτρονική α-
πόδειξη. Αρχικά, τα αυτοκινού-
µενα µίνι σουπερ-µάρκετ θα πα-
ραδίδουν προϊόντα στη Βοστόνη. 
Στην ανάπτυξή τους έχει συµβά-
λει η Robomart, που λάνσαρε για 
πρώτη φορά πέρυσι αυτού του 
είδους τα εξ αποστάσεως ελεγ-
χόµενα οχήµατα µε ψύξη, που α-
νανεώνουν τις προµήθειές τους 
καθοδόν. 

Χρυσό βραβείο καινοτοµίας 
σε ακτινίδιο στο Βερολίνο 

Η ΙΤΑΛΙΚΗ JINGOLD κατάφερε να συλλέ-
ξει τις περισσότερες ψήφους από τους ε-
πισκέπτες της διεθνούς έκθεσης Fruit 
Logistica στο που πραγµατοποιήθηκε 
στο Βερολίνο, καταλαµβάνοντας έτσι την 
πρώτη θέση και το Χρυσό Βραβείο Καινο-
τοµίας της έκθεσης, για το Κόκκινο Οριε-
ντάλ Ακτινίδιό της. Με καταγωγή την Κίνα, 
η συγκεκριµένη ποικιλία ακτινίδιου, είναι 
προικισµένη µε µεγάλη διάρκεια ζωής στο 
ράφι. Όσοι κατάφεραν να το δοκιµάσουν, 
σχολίασαν το εντυπωσιακό κόκκινο χρώ-
µα της σάρκας του, αλλά και την εξαιρετι-
κά ευχάριστη γλυκιά γεύση του. 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΣΠΟΡΟΥΣ 100 ΕΤΩΝ 
ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ η ντοµάτα υπάρχει σε 
δύο ποικιλίες: στρογγυλή και µακρόστενη. 
Για να εµπλουτισµό τους, επιστήµονες του 
Πανεπιστηµίου του Μπουένος Άιρες ψά-
χνουν τρόπο να ανακτήσουν το γενετικό 
υλικό παλιών ποικιλιών ντοµάτας που κα-
ταναλώνονταν τις πρώτες δεκαετίες του 
20ου αιώνα. «Έχουµε προχωρήσει ήδη 
σε συγκοµιδή ντοµάτας από ποικιλίες που 
καλλιεργούνταν σε οπωρώνες πριν περί-
που εκατό χρόνια» έκανε γνωστό ο ερευ-
νητής Fernando Carrari. Με το τέλος του 
πειράµατος, οι επιστήµονες ελπίζουν να 
παραδώσουν τους σπόρους σε παραγω-
γούς µε σκοπό να επαναχρησιµοποιηθούν 
και να φτιάξουν µια τράπεζα γενετικού υ-
λικού για να συνεχίσουν τη σχετική έρευ-
να και τη γενετική βελτίωσή τους.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΣΤΗΝ FRESKON 120 HOSTED 
BUYERS ΑΠΟ 30 ΧΩΡΕΣ    

Να φέρει στο ίδιο τραπέζι τους παραγω-
γούς µε τους εγχώριους και τους ξένους 
εµπόρους και διακινητές φρέσκων φρού-
των και λαχανικών αλλά και µε στελέχη ο-
µίλων του διεθνούς λιανεµπορίου µε σκο-
πό τη σύναψη νέων εµπορικών συνεργασι-
ών και την ανανέωση ή διεύρυνση των, ή-
δη, υφιστάµενων, θα επιχειρήσει και φέτος 
η διεθνής έκθεση «Freskon».
Μεταξύ 11 και 13 Απριλίου, οπότε και θα 
πραγµατοποιηθεί η φετινή 5η διοργάνωση 
της Freskon, το ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης αναµένεται να αποτελέσει ε-
πίκεντρο, για ολόκληρη τη Νοτιοανατολι-
κή Ευρώπη, των σύγχρονων εξελίξεων και 
των νέων διεθνών τάσεων, γύρω από την 
αλυσίδα παραγωγής, συντήρησης, επεξερ-
γασίας, τυποποίησης και εµπορίας των νω-
πών οπωροκηπευτικών.
Επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και µεµονωµέ-
νοι παραγωγοί τόσο από την Ελλάδα, όσο 
και από πολλές άλλες χώρες του εξωτερι-
κού, σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδο-
µένα, θα καλύψουν ένα µεγάλο µέρος των 

χώρων της ∆ΕΘ κι αναµένεται να παρου-
σιάσουν στους εµπορικούς επισκέπτες της 
έκθεσης φρέσκα φρούτα και λαχανικά ό-
λων των ειδών, σε διάφορες εκδοχές ως 
προς την επεξεργασία τους, σε καλαίσθη-
τες συσκευασίες κι ενίοτε έχοντας ενσωµα-
τώσει και καινοτοµίες.

Εκθέµατα
Στα εκθέµατα της «Freskon» 2019 θα βρί-
σκονται, επίσης, µηχανήµατα και λοιπός ε-
ξοπλισµός τελευταίας τεχνολογίας, για την 
επεξεργασία, τη συσκευασία, την αποθή-
κευση, τη θέρµανση, τη ψύξη και τον αερι-
σµό εγκαταστάσεων, τη διαλογή, την κατα-
κόρυφη και οριζόντια µεταφορά µικρών και 
µεγαλύτερων συσκευασιών, αλλά και ζυγι-
στικά, προϊόντα θρέψης και λίπανσης, φυτο-
προστατευτικά και άλλα παρελκόµενα.
Εκτός από τους µεµονωµένους εµπορι-
κούς επισκέπτες και κάποιες οµαδικές 

αποστολές από γειτονικές βαλκανικές χώ-
ρες, η διοργανώτρια ∆ΕΘ – Helexpo θα έ-
χει, επιπλέον, προσκεκληµένους περί τους 
110-120 hosted buyers από περισσότερες 
από 30 χώρες, από την Ευρώπη, την Ασία, 
τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις 
ΗΠΑ, µε τους οποίους οι εκθέτες θα έρθουν 
σε επαφή και θα αναζητήσουν συνεργασίες.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13
STAND 52

Οι αναγνώστες µας µπορούν να µας 
επισκεφθούν στο περίπτερο 13,stand 52.  
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΧΡΕΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Ανυπέρβλητες δυσκολίες που αλλοιώ-
νουν το πνεύµα του υγιούς ανταγωνι-
σµού και φέρνουν πολλές επιχειρήσεις 

αντιµέτωπες ακόµα και µε το φάσµα της οικο-
νοµικής καταστροφής, δηµιουργεί το ασφυκτι-
κό πλαίσιο που ισχύει για τα παλιά δάνεια α-
γροτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεται-
ριστικών οργανώσεων προς την υπό εκκαθάρι-
ση Αγροτική Τράπεζα. 
Την ώρα που το ρυθµιστικό πλαίσιο για τα κόκ-

κινα δάνεια των λεγόµενων συστηµικών τραπε-
ζών εµπλουτίζεται µε νέες δυνατότητες διαχείρι-
σης της κατάστασης µε διαγραφή χρεών και πολ-
λές – πολλές δόσεις και την ώρα που βρίσκεται 
σε πλήρη ανάπτυξη ο εξωδικαστικός διακανονι-
σµός, οι εκκαθαριστές της παλιάς ΑΤΕ σηκώνουν 
τα χέρια ψηλά και εφαρµόζοντας µε αυστηρότητα 
πολλές φορές το γράµµα του νόµου, αξιώνουν 
από τους οφειλές δυσανάλογα µε αυτό που υπα-
γορεύει η τραπεζική λογική ποσά. 

Σηµειωτέον ότι το θέµα έχει φέρει σε πολύ δύ-
σκολη θέση, όχι τις υπό διάλυση συνεταιριστι-
κές οργανώσεις, πολλές εκ των οποίων έχουν 
πάρει ήδη το δρόµο της εκκαθάρισης αλλά τις 
τελευταίες υγιείς και συγκροτηµένες µονάδες, 
οι οποίες δεν έσπευσαν να δηµιουργήσουν νέα 
διάδοχα σχήµατα, ευελπιστώντας σε µια καλύ-
τερη µεταχείριση από την ελληνική πολιτεία. 
Το θέµα απασχολεί αυτές τις µέρες και τη Βου-
λή, µετά από ερώτηση που κατέθεσαν οι βου-

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΕ 
ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
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λευτές της ∆ηµκρατικής Συµπαράταξης (ΚΙ-
ΝΑΛ), Μιχάλης Τζελέπης και Γιάννης Κουτσού-
κος, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί ακόµη οι 
σχετικές απαντήσεις από την πλευρά των αρ-
µόδιων κυβερνητικών στελεχών. 

Έχει διπλασιαστεί το χρέος
Όπως τονίζουν στην ερώτησή τους οι βουλευ-
τές, «η  υπό εκκαθάριση ΑΤΕ δεν µπορεί να α-
ναπροσαρµόσει πλέον τα επιτόκια σε φυσιολο-
γικά για την περίοδο επίπεδα µε αποτέλεσµα τα 
δάνεια που δεν έχουν ρυθµιστεί να εκτοκίζο-
νται από το 2012 µέχρι σήµερα µε επιτόκια της 
τάξης 12%-14%». 
Μάλιστα, όπως τονίζουν, το ύψος του χρέους 
για πολλές επιχειρήσεις και συνεταιρισµούς, ε-
ξαιτίας αυτών των επιτοκίων έχει διπλασιαστεί, 
µεταξύ άλλων και των δανείων των ίδιων των 

αγροτών και των συνεταιρισµών, καθιστώντας 
πλέον αδύνατη τη ρύθµιση τους.
Οι δύο βουλευτές αιτούνται από τους αρµόδι-
ους υπουργούς αιτούνται τον καθορισµό της δι-
άρκειας εξόφλησης στα 15 έτη και νοµοθετική 
ρύθµιση που θα προβλέπει τον εκτοκισµό των 
επιτοκίων των δανείων, µετά το 2012 και µέχρι 
την ηµεροµηνία ρύθµισης, µε ένα επιτόκιο της 
τάξης του 2% έως 3%.

Προτάσεις των βουλευτών
Επιπρόσθετα, ζητούν να µάθουν από τους αρ-
µόδιους υπουργούς (Επικρατείας και Οικονο-
µικών, κ.κ. Αλέκο Φλαµπουράρη και Ευκλείδη 
Τσακαλώτο) εάν προτίθενται:
■ να προβούν σε Νοµοθετική ρύθµιση, η ο-
ποία θα προβλέπει τον εκτοκισµό των επιτοκί-
ων των δανείων, µετά το 2012 και µέχρι την η-
µεροµηνία ρύθµισης, µε ένα επιτόκιο της τά-
ξης του 2% έως 3% και η διαφορά να διαγραφεί 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις,
■ εάν οι εκκαθαριστές, η PQH, σκοπεύει, ως 
άλλωστε υποχρεούται, να περιορίσει τις απαι-
τήσεις της στο ύψος των διασφαλίσεων, αν α-
πό την λειτουργία της επιχείρησης δεν µπορεί 
να εισπραχθεί µεγαλύτερο ποσό και να διαγρα-
φεί το υπόλοιπο,  
■εάν προτίθενται να τροποποιήσουν τις προϋ-
ποθέσεις και να µην αποτελεί η κατάθεση προ-
καταβολής προϋπόθεση ένταξης σε ρύθµιση α-

φού αυτό δεν αποτελεί προϋπόθεση ούτε στον 
εξωδικαστικό συµβιβασµό ούτε στο άρθρο 106 
του Πτωχευτικού κώδικα,
■εάν σκοπεύουν να προβούν σε ρύθµιση που 
θα εξοµοιώνει πλήρως το πλαίσιο λειτουργί-
ας της PQH όσον αφορά τους όρους ρύθµισης, 
µε το πλαίσιο λειτουργίας των λοιπών τραπε-
ζών (για παράδειγµα να ισχύει για την PQH, ο 
κώδικας δεοντολογίας του Νόµου 4224/2013, 
ο νόµος για την εξωδικαστική ρύθµιση ο-
φειλών 4469/2017, το ΦΕΚ αριθµός φύλλου 
5960/31.12.2018 για τη ρύθµιση των εγγυηµέ-
νων από το Ελληνικό δηµόσιο δανείων). 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ PQH ΟΣΟΝ 
ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, 
ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Oι εκκαθαριστές της παλιάς ΑΤΕ σηκώ-
νουν τα χέρια ψηλά και εφαρµόζοντας µε 
αυστηρότητα πολλές φορές το γράµµα 
του νόµου, αξιώνουν από τους οφειλές 
δυσανάλογα µε αυτό που υπαγορεύει η 
τραπεζική λογική ποσά. 

Περιορισµοί 
στα εργαλεία 
ελάφρυνσης  
Στην αρχή της Ερώτησής τους, οι βουλευτές 
ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ Ν. Σερρών, Μιχάλης 
Τζελέπης, µαζί µε τον Βουλευτή Ν. Ηλείας, 
Ιωάννη Κουτσούκο προς τους Υπουργούς: 
Επικρατείας και Οικονοµικών, κ.κ. Αλέκο 
Φλαµπουράρη και Ευκλείδη Τσακαλώτο 
αντιστοίχως τονίζουν ότι: «Είναι γνωστό 
ότι, το 2012, µετά τη διάσπαση της ΑΤΕ, 
ένας σηµαντικός αριθµός δανείων, τα 
υπό εκκαθάριση, παρέµειναν στην υπό 
εκκαθάριση ΑΤΕ, ενώ τα δε τότε ενήµερα 
πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Ωστόσο, 
το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας της 
υπό εκκαθάριση ΑΤΕ καθιστά πια αδύνατη 
την ρύθµιση των δανείων µε τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και µε τα ίδια 
χρηµατοδοτικά εργαλεία που χρησιµοποιούν 
οι λοιπές τράπεζες». Ειδικότερα, όπως 
χαρακτηριστικά επισηµαίνουν στην Ερώτησή 
τους οι Βουλευτές: «Η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ 
δεν µπορεί να εφαρµόσει περίοδο εξόφλησης 
πέραν των 7-10 ετών, όπως επίσης και 
αδυνατεί να υλοποιήσει το σύνολο των µέτρων 
που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας 
(νόµος 4224/2013). Για παράδειγµα, δεν 
µπορεί να ανταλλάξει ακίνητα µε χρέος, 
να συµµετέχει σε πλειστηριασµούς για την 
απόκτηση ακινήτων µε σκοπό τη διαγραφή 
χρέους, να ανταλλάξει µε µετοχικό κεφάλαιο, 
να προχωρήσει σε διαχωρισµό οφειλής 
(split balance), να διαγράψει κεφάλαιο, να 
περιορίσει την απαίτησή της στο ύψος των 
καλυµµάτων της».
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ

26 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΣΤΑΦΥΛΙ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Τα λαχανικά έχουν αυτή τη φορά την 
τιµητική τους στη 2η προκήρυξη της 
Βιολογικής Γεωργίας που δέχεται αι-
τήσεις µέχρι 28 Μαρτίου, καθώς τα 
φρούτα, δηλαδή µηλοειδή, πυρη-
νόκαρπα και εσπεριδοειδή δεν βρί-
σκονται πλέον στις επιλέξιµες καλ-
λιέργειες, µε εξέρεση τα επιτραπέ-
ζια σταφύλια. Στον τοµέα των λαχα-
νικών, στις επιλέξιµες καλλιέργει-
ες βρίσκονται τα φυλλώδη, σταυραν-
θή, βολβώδη, το καρότο και η πατάτα 
για τα οποία η ενίσχυση έχει οριστεί 
στα 60 ευρώ το στρέµµα, ανεξαρτή-
τως αν ο αγρότης επιλέξει να εντα-
χθεί στη ∆ράση µετατροπής ή διατή-
ρησης της βιολογικής παραγωγής. 
Στα 90 ευρώ το πριµ έχει οριστεί για 
τα επιτραπέζια σταφύλλια, και πάλι, 
ανεξαρτήτως τη ∆ράση ένταξης.
Επιλέξιµοι για ένταξη στο Μέτρο εί-
ναι όλοι οι ενεργοί αγρότες, µε συνο-
λικό κονδύλι να έχει οριστεί στα 120 
εκατ. ευρώ και αν δεν φτάσει αυτό το 
ποσό δίνεται προτεραιότητα µε βάση 
µοριοδότηση. Για τους «νεοεισερχό-
µενους» στον κλάδο µεγάλη προτε-
ραιότητα δίνεται σε νεαρούς µέχρι 31 
ετών. Για τους «παλιούς» µετράει πε-
ρισσότερη η εµπειρία στα βιολογικά 
την περασµένη πενταετία.

Τ εράστια γραφειοκρατία, µεγάλο κόστος 
και πιθανότατα µηδενικό αποτέλεσµα 
υπέρ των αγροτών εκτιµάται από αν-

θρώπους της αγοράς ότι θα φέρει η πολυθρύ-
λητη απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την εξόφληση τιµολογίων «νω-
πών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων 
στις 60 ηµέρες, που πήρε ΦΕΚ. 
Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των λογιστών, 
δύσκολα θα υπάρξει επιτυχηµένη υπέρ των 
αγροτών εφαρµογή του µέτρου αυτού, συ-
νεκτιµώντας το κόστος ενηµέρωσης και τον 
κίνδυνο δηµιουργίας «ολιγοψωνίου», δη-
λαδή όταν λίγοι αγοραστές ζητούν από πολ-
λούς πωλητές ένα προϊόν. Σε κάθε περίπτω-
ση, όµως, η τροφοδότηση µε στοιχεία, της νέ-
ας αυτής πλατφόρµας, και µάλιστα στον βαθ-
µό που δεν γίνει αυτοµατοποιηµένα είναι µια 
νέα εργασία, που θα απαιτήσει αρκετές αν-
θρωποώρες και εφόσον ανατεθεί στο λογι-

στή, πρέπει να αµειφθεί αναλόγως.
Σύµφωνα µε την απόφαση, ο παραγωγός θα 
πρέπει διαρκώς να αναρτά στην ψηφιακή υ-
πηρεσία στοιχεία των τιµολογίων και «Οφειλό-
µενο ποσό», µέσα σε προθεσµία 26 έως 50 η-
µερών από την έκδοσή τους διαφορετικά του 
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 5% της αξίας 
του τιµολογίου. Για όσες φορές εντός του ανω-
τέρω χρονικού διαστήµατος επαναλάβει τη δι-
αδικασία καταχώρισης, ισχύει η ανωτέρω κύ-
ρωση (5%). Πέραν της 51ης ηµέρας από την ε-
πόµενη της ηµεροµηνίας έκδοσης του τιµολο-
γίου δεν δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω τρο-
ποποίησης των στοιχείων των τιµολογίων που 
έχουν καταχωρηθεί.

∆εν υπάρχει ξεκάθαρξ πρόβλεψη 
για το extrait των επιταγών   
Όσον αφορά το θέµα των επιταγών που πλη-
ρώνουν τα σούπερ µάρκετ τους παραγωγούς 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 60 ΗΜΕΡΕΣ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
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σύµφωνα µε όσα ανέφεραν στην Agrenda 
στελέχη του υπουργείου που ασχολούνται 
µε το θέµα ως ηµεροµηνία είσπραξης θα νο-
είται η ηµέρα που καταχωρούνται στο ειδικό 
βιβλίο για έλεγχο µε το extrait της τράπεζας. 
Ωστόσο, στην ΚΥΑ δεν λέει κάπου καθαρά για 
το extrait που επικαλείται η Βάθη. Ποιος θα 
κάνει την αντιστοίχιση, τουτέστιν, ποιο τιµολό-
γιο µε ποια πληρωµή κανείς δεν ξέρει ακόµα. 
Όσον αφορά την ενηµέρωση των στοιχεί-
ων οι φοροτεχνικοί εκτιµούν ότι «το τελι-
κώς πληρωτέο ποσό προς τον παραγω-
γό δεν είναι πάντα ισόποσο µε το ποσό του 
τιµολογίου που έχει εκδώσει, σε περιπτώ-
σεις συµψηφισµού, επιστροφών και εκπτώ-
σεων». Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθε-
σία, ο έµπορος αφαιρεί τα παραπάνω σχε-
τικά χρηµατικά ποσά, τα οποία αποδεικνύο-
νται µε νόµιµα παραστατικά. Επίσης «σε πε-
ρίπτωση ελαττωµάτων στα προϊόντα, θα υ-
πάρξει αντίστοιχη µείωση του ποσού του 
τιµολογίου». Ο παραγωγός υποχρεούται ε-
πίσης να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή µέ-
σω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας σε πε-
ριπτώσεις µη εξόφλησης τιµολογίων που έ-
χουν καταχωρισθεί στο εν λόγω ψηφιακό 
σύστηµα. Από την 61η ως την 70η ηµέρα α-
πό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, 
ο «παραγωγός» µπορεί να σηµάνει το τιµο-
λόγιο του ως «µη εξοφληµένο».

Όλη αυτή η 
γραφειοκρατία, 

γίνεται για 
µια ποινή της 

τάξεως του 
30% επί της 

συναλλαγής, 
η επιβολή 

της οποίας 
προϋποθέτει 

απόφασης που 
θα υπογράφει 

ο υπουργός.
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Μ εγάλες τάσεις πίσω από την πραγµατικότητα που ζει 
ο κλάδος αυτές της πρώτες εβδοµάδες της χρονιάς οι 
οποίες παράλληλα σκιαγραφούν ένα νέο τοπίο που θα 

επηρεάσει την αγορά και στο µέλλον, καταγράφονται αυτή την 
περίοδο στο εξαγωγικό εµπόριο του επιτραπέζιου σταφυλιού δι-
εθνώς. Από τη µία η «κλειστή» αγορά για εισαγωγές στις ΗΠΑ 
και η επιµήκυνση της ευρωπαϊκής σεζόν σε συνδυασµό µε την 
ανάκαµψη Χιλιανών και Περουβιανών καθιστούν την Ασία και ι-
διαίτερα την Κίνα πιο ελκυστική. Από την άλλη στην παραδοσιακά 
σηµαντική εµπορική αγορά για όλες τις χώρες παραγωγής επι-
τραπέζιου σταφυλιού, στη Μ. Βρετανία, τάσεις όπως η απευθεί-
ας προµήθεια (direct supply) από εταιρείες που είναι εξαγωγικές 
αλλά έχουν παραγωγική βάση σε συνδυασµό µε την άνοδο των 
εκπτωτικών αλυσίδων, οδηγούν σε ανακατατάξεις στην αγορά.

Μικρότερη ζήτηση σε ΗΠΑ
Πιο συγκεκριµένα, η ευρωπαϊκή αγορά επιτραπέζιων σταφυ-
λιών βρίσκεται σε µία πολύ ασυνήθιστη κατάσταση, καθώς µέ-
σω ενός συνδυασµού παραγόντων, εξισορροπήσει µε αρνη-
τικό τρόπο, υποστηρίζει ο Geoff Green επικεφαλής για τα επι-
τραπέζια σταφύλια στην Capespan Group και επικεφαλής Πα-
γκόσµιων Προµηθειών στο Ηνωµένο Βασίλειο, µιλώντας στο 
freshplaza. Ο πρώτος παράγοντας βρίσκεται στην άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, όπου εκεί οι παραγωγοι έχουν µία 
µεγάλη, καλή και όψιµη συγκοµιδή. «Οι καλλιεργητές έχουν ε-
πίσης αυξήσει το χρόνο που βρίσκονται στην τοπική αγορά µέ-
σα στον Ιανουάριου», εξηγεί ο Geoff. «Αυτό είχε ως αποτέλε-
σµα τη λιγότερη ζήτηση για την εισαγωγή σταφυλιών». Στην 
Ευρώπη επίσης, η σεζόν έχει επιµηκυνθεί. «Η Ευρώπη είναι 
κυρίως κορεσµένη στο επίπεδο τιµών που επιθυµούν οι καλ-
λιεργητές. Η πιθανότητα επιµήκυνσης της σεζόν έχει τεράστιες 
επιπτώσεις. Αυτό θα επιτρέψει σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, Ισπανία 
και Ιταλία να παραµείνουν για περισσότερο χρόνο στην αγορά. 
Αυτό µειώνει τις ανάγκες για εισαγωγές».
  
Ευρώπη και Ασία είναι δίχτυ ασφαλείας
Η µικρότερη ζήτηση από τις ΗΠΑ επηρεάζει τους εξαγωγείς 
σε Περού και Χιλή, αυτός είναι ο δεύτερος παράγοντας. Οι 
Χιλιανοί εξαγωγείς σταφυλιών ξεκινάνε νωρίς τη σεζόν. Η 
προσφορά στο Περού επίσης έχει ανακάµψει. Ωστόσο και οι 
δύο χώρες βρίσκονται µπροστά σε µία γεµάτη αµερικανική 
αγορά, οπότε µε το Περού να καταγράφει µία αρκετά µεγα-
λύτερη σοδειά άσπερµων ποικιλιών, οι εξαγωγείς, δεν µπο-
ρούν να πουλήσουν µεγάλους όγκους στις ΗΠΑ. Ως εκ τούτου 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Ανακατατάξεις από 
την πολιτική direct 

supply στη Βρετανία
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Η απευθείας προµήθεια επιτραπέζιων σταφυλιών από εταιρείες που είναι εξαγωγικές αλλά έχουν παραγωγική βάση 

σε συνδυασµό µε την άνοδο των εκπτωτικών αλυσίδων, αλλάζουν το παιχνίδι στην παραδοσιακά σηµαντική εµπορική 

αγορά της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ την ίδια ώρα η Ασία ανοίγει την αγκαλιά της σε περισσότερες χώρες

Ο Geoff Green  
επικεφαλής για τα 
επιτραπέζια σταφύλια 
και επικεφαλής 
Παγκόσμιων 
Προμηθειών της 
Capespan Group στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.
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Ευρώπη και Ασία έχουν διαµορφώσει ένα δίχτυ ασφαλίας για 
αυτές τις µεγάλες ποσότητες. «Και οι δύο χώρες έπρεπε να ε-
ξάγουν σταφύλια στην Ασία. Ωστόσο, σε αντίθεση µε το Περού, 
η Χιλή τα τελευταία χρόνια δεν έχει στείλει τα πρώιµα σταφύ-
λια της στην Ευρώπη» συνεχίζει ο Geoff. Σύµφωνα µε reports, 
το Περού εξήγαγε δύο φορές περισσότερα σταφύλια στην Ευ-
ρώπη φέτος, απ’ ότι τον Ιανουάριου της περασµένης χρονιάς.
Οι προοπτικές εξαγωγών επίσης ανέκαµψαν και στην γειτο-
νική Βραζιλία. Αυτό έγινε χάρης, εν µέρει, στο αδύναµο ρε-
άλ. Ωστόσο, η συγκοµιδή επίσης βελτιώθηκε, χάρης τις νέες 
ποικιλίες. Η ξένη αγορά συναλλάγµατος λοιπόν είναι ο τρί-
τος παράγοντας που καθορίζει την αγορά επιτραπέζιων στα-
φυλιών. Η συναλλαγµατική ισοτιµία καθορίζει το εάν µία εξα-
γωγική αγορά είναι ελκυστική ή όχι.

Παραµένει η πιο ανεπτυγµένη η βρετανική αγορά
Αυτός είναι και ένας λόγος που το Ηνωµένο Βασίλειο είναι την 
παρούσα περίοδο µη ελκυστικό, σύµφωνα πάντα µε τον Geoff 
Green. Η βρετανική αγορά θεωρείται παραδοσιακά µία σηµαντι-
κή εµπορική αγορά για όλες τις χώρες παραγωγής σταφυλιών. 
Οι Βρετανοί, ωστόσο, χάνουν αυτή τη θέση. Το εκπτωτικό λιανε-
µπόριο (discount stores) αυξάνει όλο και περισσότερο το µερί-
διό του, µε την τιµή να γίνεται ένας ολοένα και πιο πολύ σηµα-
ντικός παράγοντας στη βρετανική αγορά. «Είναι µία αγορά που 
βασίζεται στον ανταγωνισµό των τιµών. Οι τιµές που έπαιζαν α-
φορούσαν premium και καλύτερης ποιότητας σταφύλια», λέει ο 
Geoff. «Ωστόσο η βρετανική αγορά παραµένει η πιο ανεπτυγµέ-
νη για τα επιτραπέζια σταφύλια. Αυτό σε ό,τι αφορά συσκευασία, 
χρώµα, προσφορά βιολογικών και ειδικές ποικιλίες». 

Από την πλευρά του ο διευθυντής της Grape Evolution LTD, 
∆ηµήτρης Σπανός σχολίασε την κατάσταση της αγοράς στη 
Μεγάλη Βρετανία στο Fresher, εξηγώντας πως τα τελευ-
ταία πέντε χρόνια τα µεγάλα σούπερ µάρκετ όσον αφορά 
το µερίδιο αγοράς στο επιτραπέζιο σταφύλι είναι η αλυ-
σίδα Tesco (32%) και το Sainsbury (που αναµένεται η α-
πόφαση της βρετανικής επιτροπής ανταγωνισµού για να 
συγχωνευτεί µε την αλυσίδα Asda) µε 35%. Όπως λέει, τα 
discount όπως Lidl και Aldi έχουν κερδίσει ένα µερίδιο α-
γοράς παρουσιάζοντας αυξητική τάση.
 Το discount έχει παίξει το ρόλο του αλλά και τα υπόλοιπα σού-
περ µάρκετ κοιτάνε να έχουν τιµές εφάµιλλες αυτών, γεγονός 
που επηρεάζει την εµπορική κατάσταση. Αυτό που επίσης έχει 
αλλάξει, σύµφωνα µε τον κ. Σπανό, είναι πως (τουλάχιστον) τα 
δύο σούπερ µάρκετ µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς έχουν 
προβεί σε έναν διαφορετικό τρόπο εµπορίας µε direct supply.  
∆ηλαδή τα ίδια τα σουπερ µάρκετ κανονίζουν τις αγορές τους 
απευθείας µε εταιρείες που είναι εξαγωγικές αλλά έχουν πα-
ραγωγική βάση. ∆εν τα αγοράζουν δηλαδή από εισαγωγικές 
αλλά τα αγοράζουν απευθείας από Ισπανούς, Ιταλούς και πο-
λύ λίγα από τους Έλληνες. Αυτό µας φέρνει σε πιο αδύναµη 
θέση γιατι υπάρχουν πολύ µεγάλες ανταγωνίστριες εταιρεί-
ες από Ισπανία και από Ιταλία οι οποίες έχουν επενδύσει στην 
παραγωγή και έχουν πολλούς κωδικούς, προϊόντων. Ως απο-
τέλεσµα η διαπραγµατευτική τους ισχύ είναι πολύ πιο σηµα-
ντική. Φυσικά εδώ, σχολιάσε ο κ. Σπανός, το πιο αίολο και ση-
µαντικό αυτή τη στιγµή για την αγορά της Βρετανίας είναι η υ-
πόθεση του Brexit όπου όλα θα εξαρτηθούν από τη συναλλαγ-
µατική ισοτιµία που θα έχει η λίρα την περίοδο των εξαγωγών.

29ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Επέκταση 
στην Κίνα

Η Κίνα είναι εκ των 
πραγμάτων τεράστια 
αγορά, σύμφωνα με 

τον διευθυντή της 
Grape Evolution 

LTD, Δημήτρη 
Σπανό. Δηλαδή αν 

προσεγγιστικά η 
παγκόσμια παραγωγή 

είναι 20 εκατ. τόνοι, 
τα 9,5 εκατ. είναι 

η παραγωγή στην 
Κίνα. Ταυτόχρονα 

όμως είναι και ένας 
εκ των μεγαλυτέρων 

εισαγωγέων, καθώς 
καταναλώνει 11 εκατ. 

τόνους. Αυτή τη 
στιγμή εξαγωγικά 

εκεί παίζουν Νότιος 
Αφρική, Χιλή 

και Αμερική ενώ 
μπαίνουν η Ισπανία 

και η Αίγυπτος. 
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ΕΜΦΑΣΗ 
ΣΤΙΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ 
ΩΨΙΜΩΝ ΛΕΥΚΩΝ
Σθεναρά την τελευταία δεκαετία τονίζεται πως 
πρέπει στην Ελλάδα να δωθεί έµφαση στις 
κόκκινες ποικιλίες από το πολύ πρώιµο στάδιο 
παραγωγής, δηλαδή αρχές Ιουλίου έως την 
όψιµη περίοδο παραγωγής το τέλος Οκτωβρίου 
και ταυτόχρονα να αναδειχθούν λευκές ποικιλίες 
όψιµα µετά την περίοδο της σουλτανίνας, 
σύµφωνα µε τον κ. Σπανό.  Οι µαύρες ποικιλίες αν 
και η ζήτηση τους είναι πιο περιορισµένη, πρέπει 
να εµπλουτίσουν τον Ελληνικό αµπελώνα. 

Η µεσοπρώιµη Giant Pearl 
H Agrenda και το Fresher είχαν βρεθεί στην ετήσια 
ηµερίδα / Open Field Day 2018 του Οργανισµού 
Γεωργικής Έρευνας του Ισραήλ στο Κέντρο 

Αξιολόγησης της εταιρείας Grape Evolution και 
των φυτωρίων αµπέλου Φασούλης, στο Λεόντιο 
της Νεµέας το περασµένο Σεπτέµβριο, όπου είχαν 
παρουσιαστεί µεταξύ άλλων οι ποικιλίες Giant 
Pearl και Late Pearl.
Μετά την πρώιµη Prime που ήδη έχει ξεκινήσει 
να αποδίδει οικονοµικά στις περιοχές που 
καλλιεργείται, η µεσοπρώιµη Giant Pearl έρχεται 
µε χαρακτηριστικά που ικανοποιούν τόσο τους 
παραγωγούς όσο και τους αγοραστές. Η τραγανή 
της υφή, η µεγάλη καλοσχηµατισµένη και πλούσια 
σε γεύση ρόγα, µε το εντυπωσιακό κόκκινο χρώµα 
της (χρώµα και γεύση αποκτούνται στα 17 brix) 

ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΛΗΘΑΡΓΟΥ 
ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΙΑ
Απαραίτητο θα είναι όσο περνούν τα 
χρόνια λόγω των αλλαγών στις καιρικές 
συνθήκες το «σπάσιµο του ληθάργου», 
στα αµπέλια µε νέες καλλιεργητικές 
πρακτικές και επεµβάσεις προκειµένου να 
µην υπάρχει καθυστέρηση στην ωρίµανση 
άρα και την εµπορία. Τα παραπάνω 
είχε αναφέρει η καθηγήτρια του ΓΠΑ 
Κατερίνα Μπινιάρη στην ετήσια ηµερίδα 
(Open Field Day 2018) του Οργανισµού 
Γεωργικής Έρευνας του Ισραήλ στο 
Κέντρο Αξιολόγησης της εταιρείας Grape 
Evolution και των φυτωρίων αµπέλου 
Φασούλης, τον περασµένο Σεπτέµβριο. 
Επίσης η ίδια είχε τονίσει πως τα επόµενα 
χρόνια θα πρέπει να κλιµακώσουµε την 
αµπελοκαλλιέργεια µε νέες ποικιλίες 
οι οποίες θα µπορούν να παράγουν 
πολύ νωρίτερα και πολύ αργότερα από 
ό,τι συµβαίνει σήµερα προκειµένου να 
καλύψουµε τις ανάγκες της διεθνούς 
αγοράς µε περισσότερες εξαγωγές και 
καλύτερες τιµές για τους παραγωγούς.

έχουν κερδίσει τους αγοραστές και αποτελεί – 
βάσει των λεγόµενών τους – αυτό που ψάχνει η 
κατανάλωση. Την ίδια στιγµή οι αποδόσεις της, 
που προσεγγίζουν τους 260 τόνους το στρέµµα, 
µπορούν να αποτελέσουν µια νέα ευκαιρία για τους 
σταφυλοπαραγωγούς που θέλουν µεγαλύτερη 
παραγωγή. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας η συγκοµιδή της ποικιλίας τοποθετείται 20 

µε 25 ηµέρες πριν το Crimson. «Οι παραγωγοί στην 
Ισπανία που επίσης δοκιµάζεται η συγκεκριµένη 
ποικιλία εκτιµούν ότι µε την Giant Pearl θα 
µπορέσουν να ανοίξουν την αγορά της Ασίας», είχε 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης Σπανός.

Όψιµη λευκή Late Pearl
Η όψιµη λευκή ποικιλία Late Pearl. Πρόκειται για 
ένα αρκετά τραγανό σταφύλι, πραγµατικά λευκό 
στο χρώµα την οποία στο Ισραήλ που επίσης έχει 
δοκιµαστεί την κρατούν έως και το Νοέµβριο στο 
αµπέλι. «∆εν λέµε ότι και στην Ελλάδα θα µένει 
στα κλίµατα µέχρι τόσο αργά αλλά δεδοµένης και 
της δυνατότητας της να µένει αρκετό διάστηµα στο 
ψυγείο θα µπορέσουµε σίγουρα να επεκτείνουµε 
την εξαγωγική µας δυνατότητα έως και τον 
Νοέµβριο», σηµείωσε ο υπεύθυνος έρευνας και 
ανάπτυξης της Grape Evolution. Σύµφωνα µε τους 
ειδικούς το χρώµα και η γεύση της συγκεκριµένης 
ποικιλίας επιτυγχάνεται στα 18 brix ενώ η 
συγκοµιδή της 3 εβδοµάδες µετά την Thompson.
«H υψηλή παραγωγικότητα των νέων ποικιλιών σε 
συνδυασµό µε το χαµηλό κοστολόγιο παραγωγής, 
επαναφέρει σε τροχιά κέρδους της εταιρείες 
παραγωγής. Οι µεγαλύτεροι γεωργικοί επενδυτές 
στην ΕΕ στον χώρο του σταφυλιού στοχεύουν σε 
απευθείας συνεργασίες µε τα s/m µε βάση το 
τρίπτυχο ελέγχου του ποικιλιακού προγράµµατος- 
ιδίας παραγωγής-απευθείας προµήθειας», είχε πει 
χαρακτηριστικά ο κ. Σπανός.

Κλειδί η υψηλή παραγωγικότητα για τον 
κ. Σπανό, διευθυντή της Grape Evolution LTD 

Η καθηγήτρια του ΓΠΑ Κατερίνα Μπινιάρη 
µίλησε για τις καθυστερήσεις στην ωρίµανση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

ΚΙΝΑ

 9,5 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΗΠΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

 1,6 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
22,2 

 1,9 
ΕΚΑΤ.
ΤΟΝΟΙΕΚΑΤ.

ΤΟΝΟΙ
XΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ.
ΤΟΝΟΙ

 1  380 

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2018/2019
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ΠΑΤΑΤΑ

Η ΟΨΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ     
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΚΕΝΟ ∆ΙΝΟΝΤΑΣ 
ΤΙΜΗ ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΠΟΥ  
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ 
ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο
ΕΙΝΑΙ ΕΥΟΙΩΝΕΣ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τ ην άνοιξη του 2013, όταν οι τιµές παραγω-
γού στην πατάτα δεν έπεφταν κάτω από τα 
50 λεπτά το κιλό, θυµίζει σύµφωνα µε ό-

σους ασχολούνται µε το προϊόν η φετινή χρονιά. 
Αν και την περίοδο αυτή οι ελληνικές πατάτες εί-
ναι ελάχιστες, η τιµή διατηρείται στα 65 λεπτά και 
οι έµποροι βρίσκονται εν αναµονή της ερχόµενης 
άνοιξης, οπότε και θα ξεκινήσει η συγκοµιδή στη 
Μεσσηνία. Ωστόσο, η έλλειψη αναµένεται να δια-
τηρηθεί µέχρι και τις 20 περίπου Απριλίου, αφού η 
καλλιέργεια στη Μεσσήνη φαίνεται να έχει οψιµή-
σει, λόγω των καιρικών συνθηκών. 
Η προοπτική αυτή αναµένεται να αυξήσει περαι-
τέρω τη ζήτηση αφού και στην υπόλοιπη  Ευρώπη 
η παραγωγή είναι µειωµένη. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγµα της Ολλανδίας, χώρα η οποία αυτό 
το διάστηµα αντί να εξάγει, όπως συνηθίζει, κρα-
τάει το προϊόν της για πατατόσπορο. 
Για την ιδιαίτερη φετινή χρονιά µίλησε στo 
Fresher ο Γιώργος Γκούµας, ιδιοκτήτης της εται-
ρείας Agrexpo ΑΕ στην Καλαµάτα που ασχολεί-
ται χρόνια µε το προϊόν και µάλιστα η εταιρεία 

του ίδρυσε το 2004 την πρώτη Οµάδα Παραγω-
γών στην περιοχή. 

Μειωθηκαν οι εκτάσεις
«Στη Μεσσηνία τη δεκαετία του ‘80 καλλιεργού-
νταν 12.000 στρέµµατα, ενώ σήµερα οι εκτάσεις 
δεν ξεπερνούν τα 4.000 στρέµµατα, κυρίως µε 
την ποικιλία Spunta, αλλά και µε Voyager, Belini, 
Farida. Η µείωση αυτή αποδίδεται στις αθρόες 
εισαγωγές που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 
‘90 από την Αίγυπτο και φτάνουν τους 100.000 
τόνους ετησίως», αναφέρει ο κ. Γκούµας. Ο ίδιος 
προσθέτει ότι «φέτος, που υπήρχαν προβλήµα-
τα στην καλλιέργεια λόγω των καιρικών συνθη-
κών, σε συνδυασµό µε το αυξηµένο κόστος καλ-
λιέργειας, το οποίο φτάνει τα 750 µε 1.000 ευ-
ρώ το στρέµµα, που οδήγησαν σε µείωση 25% 
της παραγωγής αλλά και λόγω της µικρότερης 
ευρωπαϊκής σοδειάς, η ζήτηση είναι και θα πα-
ραµείνει αυξηµένη. Η κατάσταση αυτή θυµίζει 
την άνοιξη του 2013, που η τιµή παραγωγού ή-
ταν στα 50 λεπτά το κιλό».
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΠΑΤΑΤΑ  
Την ευρωπαϊκή έλλειψη σε παραγωγή 
ευρωπαϊκής πατάτας την περιόδο που 
διανύουµε αναµένεται σύµφωνα µε ρεπορτάζ 
του Fresh Plaza να εκµεταλευτούν οι Αιγύπτιοι 
έµποροι που αναµένεται µέχρι τις 15 Μαρτίου 
να ξεκινήσουν τις εξαγωγές. Αυτό βέβαια δεν 
ανυσυχεί όπως τις προηγούµενες χρονιές τους 
Ευρωπαίους αφού όπως εξηγούν η ζήτηση 
είναι αρκετά ισχυρή και υπάρχει – τουλάχιστον 
σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα – 

χώρος για όλους.  Χαρακτηριστική είναι η 
εικόνα που έρχεται από το Βέλγιο όπου αυτή την 
περίοδο τα αποθέµατα είναι κατά 20% περίπου 
χαµηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι. «Οι εισαγωγές πατάτας που αναµένεται 
να ξεκινήσουν το επόµενο διάστηµα ουσιαστικά 
θα γεµίσει το κενό στην αγορά που έχει 
δηµιουργθεί τον τελευταίο µήνα», αναφέρουν 
στο Fresh Plaza έµποροι από το Βέλιο που 
παρακολουθούν την αγορά. 

Σύµφωνα µε τον κ. Γκούµα κάποιες τελευταίες πα-
τάτες από τη Αχαΐα και τη Θήβα αυτή την περίο-
δο πωλούνται µέχρι 65 λεπτά το κιλό, ενώ οι αι-
γυπτιακές πατάτες από το λιµάνι, αγοράζονται στα 
60 λεπτά το κιλό.
Τέλος, σύµφωνα µε τον ίδιο, η Καλαµάτα έχει µεν 
παράδοση στις εξαγωγές (τις δεκαετίες ‘70 και ‘80 
εξήγαγε στην Κεντρική Ευρώπη), ωστόσο πλέον η 
αγορά έχει µετατοπιστεί κατά κύριο λόγο στην Πο-
λωνία. «Εκεί εξάγουµε τα µικρά µας µεγέθη από 
τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Οι  εξαγωγές αυτές δί-
νουν δυναµική στο προϊόν µας», αναφέρει.

Εκτιµήσεις
Οι εκτιµήσεις για την ερχόµενη εµπορική περίοδο 
είναι ευοίωνες για την ελληνική παραγωγή πατά-
τας, αφού οι καλλιέργειες στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη αναµένουν µειωµένες αποδόσεις λόγω καιρι-
κών προβληµάτων. Αυτό αναµένεται να λειτουρ-
γήσει θετικά για το ελληνικό προϊόν αρκεί να πιά-

σει ικανοποιητικές αποδόσεις.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ιστότοπου Fresh 
Plaza για τα οπωροκηπευτικά, χαµηλές αποδόσεις 
σηµειώθηκαν στην Ολλανδία µε αποτέλεσµα να 
µειωθούν και οι εξαγωγές τους. Επίσης, υψηλές 
τιµές παραγωγού αποτέλεσαν ένα επιπλέον εµπό-
διο στις εξαγωγές. Τα στοιχεία του Ολλανδικού Ορ-
γανισµού Πατάτας δείχνουν ότι από το συνολικό ό-
γκο που συγκοµίστηκε το 2018, 367.000 τόνοι έ-
φυγαν για εξαγωγές (το 2017 385.000 τόνοι).  Η 
µείωση οφείλεται κυρίως στη χαµηλότερη ζήτη-
ση από την Αφρική, από 88.000 τόνους σε 47.000 
τόνους και στη µείωση εξαγωγών προς την Ασία. 
Την ίδια στιγµή στη Γαλλία, η βιοµηχανία µεταποί-
ησης άνοιξε νωρίς την αγορά. Αυτό έδωσε µια ι-
σχυρή ώθηση στο προϊόν από την αρχή της εµπο-
ρικής περιόδου. Σήµερα οι τιµές συνεχίζουν να 
αυξάνονται και η ζήτηση παραµένει υψηλή. Καλύ-
τερα είναι τα πράγµατα και για τη Γερµανία από τα 
µέσα του Ιανουαρίου, αφού οι τιµές άρχισαν να α-
νεβαίνουν, όπως και η ζήτηση. 

ΤΙΜΗ ΠΑΤΑΤΑΣ
�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�

60 � 65 

50 � 55  

50 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ
20192019 2013

ΑΝΟΙΞΗ

32-33_patata.indd   33 05/03/2019   21:26



ΑΓΟΡΑ

34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΚΡΕΜΜΥ∆Ι

Έ πειτα από απανωτές χρονιές χα-
µηλών τιµών παραγωγού στο 
κρεµµύδι, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Ευρώπη, οι καλλιεργούµενες ε-
κτάσεις µειώθηκαν, ενώ οι αλλαγές στον 
καιρό, µε αποκορύφωµα την ξηρασία του 
καλοκαιριού που χτύπησε πολλές περιο-
χές στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, έ-
χουν ως αποτέλεσµα το κρεµµύδι φέτος 
να γνωρίζει ιδιαίτερη ζήτηση που αποτυ-
πώνεται και στις τιµές παραγωγού. 
Έτσι, τους πρώτους µήνες του 2019, η 
τιµή αναχώρησης κυµάνθηκε ανάµεσα 
στα 60 µε 70 λεπτά το κιλό, όταν πέ-
ρυσι το αντίστοιχο διάστηµα, τα κόκ-
κινα ελληνικά κρεµµύδια έφευγαν α-
πό τις αποθήκες στα 24 µε 25 λεπτά 
το κιλό. Η παραγωγή για το 2018 ή-
ταν µειωµένη και στην  χώρα µας, µε 
µια µέση στρεµµατική απόδοση κοντά 
στους 4-4,5 τόνους ανά στρέµµα, ό-
ταν συνήθως η απόδοση αγγίζει τους 
5,5 τόνους ανα στρέµµα, σύµφωνα µε 
τα όσα δήλωσε στo Fresher ο Γιάννης 
Μάντζαρης, εκπρόσωπος της εταιρεί-

ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 2019 ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΟΚΚΙΝΑ
ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 35 ΛΕΠΤΑ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΞΕΠΕΡΝΟΥΣΑΝ ΤΑ 25 ΛΕΠΤΑ ΤΟ
ΚΙΛΟ. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΥΨΗΛΑ 
ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΟΥ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
2018 ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

65 � 70

4,5

55 55

ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΣΤΡΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΤΙΜΗ
�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�
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ας Αγροδίκτυο Μάντζαρης – Παρα-
πούλης µε έδρα την Θήβα. Σύµφω-
να µε τον ίδιο, αντίστοιχες τιµές απο-
λαµβάνουν και οι Ευρωπαίοι παρα-
γωγοί, αφού την στιγµή αυτή, Ισπα-
νία και Αυστρία εξάγουν µε τιµή ανα-
χώρησης σα 55 λεπτά ανά κιλό.  

Μειωµένα
τα αποθέµατα Ολλανδών
Μια αξιοσηµείωτη περίοδο κρεµµυ-
διού διανύει η Ολλανδία, όπου η µι-
κρή ευρωπαϊκή παραγωγή ανέβασε 
τις τιµές. Τα αποθέµατα των Ολλαν-
δών είναι σηµαντικά µειωµένα σε 
σχέση µε πέρυσι. Την ίδια στιγµή ο 
ευρωπαϊκός νότος επωφελείται των 
αναγκών που έχουν οι χώρες του 
βορρά, µε την Ιταλία, η οποία κατά-
φερε να διατηρήσει στα ίδια επίπε-
δα µε την προηγούµενη περίοδο την 
παραγωγή της, και να απολαµβάνει 
από νωρίς ικανοποιητικές τιµές, που 
ξεκίνησαν από 25 λεπτά ανά κιλό για 
τα κίτρινα και τα 30 λεπτά ανά κιλό 

για τα κόκκινα. Παράλληλα τις τελευ-
ταίες εβδοµάδες γίνονται και µερικές 
εισαγωγές από την Γαλλία και την 
Αυστρία, αφού η ζωηρή από εµπο-
ρικής άποψης χρονιά, αφήνει περι-
θώρια ενός µήνα, προτού εξαντλη-
θούν τα αποθέµατα. Μέσα στον Μάρ-
τιο αναµένεται να εξαντληθούν και τα 
αποθέµατα της Γερµανίας, όπου πα-
ράλληλα παρατηρείται και µια κακή 
συντήρηση των κρεµµυδιών, εξαιτί-
ας του καυτού καλοκαιριού που πέ-
ραν από την µείωση της παραγωγής, 
συµβάλει στην ταχύτερη ωρίµανση 
του κρεµµυδιού στις αποθήκες. 
Η τιµή εκεί ξεπερνά σε ορισµένες 
περιπτώσεις τα 48 λεπτά ανά κιλό.  
Στα 35 λεπτά βρίσκεται η µέση τιµή 
για το γαλλικό κρεµµύδι, όταν πέρυ-
σι τέτοιο καιρό δεν ξεπερνούσε τα 15 
λεπτά. Η αγορά εκεί πάντως βρίσκε-
ται υπό πίεση, αφού η προσφορά εί-
ναι σαφώς µικρότερη από την ζήτη-
ση. Οµοίως και στην Ισπανία, µε την 
µέση τιµή στα 40 λεπτά ανά κιλό. 
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

Αν δεν υπάρξει σύνεση, η παραγωγή θα 
είναι µη διαχείρισιµη τονίζει και ο Γιάννης 
Πασσαλίδης, πρόεδρος του ΑΣ Νέστου, 
ο οποίος σηµειώνει ότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που οι νέες φυτεύσεις 
γίνονται σε περιοχές της χώρας που 
εδαφοκλιµατικά δεν «σηκώνουν» καν τα 
ακτινίδια. Χαρακτηρίζει δε, πολύ σοβαρό 
µειονέκτηµα το ότι δεν διαθέτουµε την 
απαραίτητη υποδοµή αποθήκευσης 
της παραγωγής  αφού οι υφιστάµενοι 
χώροι συντήρησης δεν ξεπερνούν τους 
120.000 τόνους, όταν η παραγωγή ήδη 
ξεπερνά τους 200.000 τόνους και τονίζει 
την ανάγκη να βελτιωθεί η δυνατότητα 
πρόσβασης σε ρευστότητα.
Τον ίδιο προβληµατισµό εκφράζουν τόσο 
ο κ. Αργυράκης, από τον Α.Σ. ∆ήµου 
Νέστου, ο οποίος ζητά να «τρέξουν» τα 
σχετικά προγράµµατα του υπουργείου 
και να αυξηθούν οι χορηγήσεις από το 
τραπεζικό σύστηµα για να δηµιουργηθούν 
καινούρια ψυγεία, όσο και ο κ. 
Ξεκαρφωτάκης από το Nespar, µε το 
συνεταιρισµό του, πάντως, να δροµολογεί 
νέες εγκαταστάσεις.

ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 3�4 ΕΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΩΣ ΧΩΡΑ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100.000 ΤΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ FRESHER ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 

ΞΕΜΕΙΝΑΝ ΤΑ ΦΥΤΩΡΙΑ 
ΦΕΤΟΣ, ΣΤΑ ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΙ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ 100 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ

ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΠΕΡΥΣΙ ΦΕΤΟΣ 

1,30

0,65
0,45�0,50

0,75�0,85

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις έχουν αρχί-
σει να λαµβάνουν οι νέες φυτεύσεις α-
κτινιδιάς σε όλη την επικράτεια, προ-

καλώντας βαθύ προβληµατισµό κι ανησυ-
χία στους σοβαρούς επαγγελµατίες του κλά-
δου, αφού σε µεγάλο ποσοστό αυτές γίνονται 
άναρχα και χωρίς κανέναν προγραµµατισµό. 
Το φαινόµενο καταγράφεται την τελευταία τρι-
ετία, ωστόσο, φέτος έχει δείξει τάσεις υπερβο-
λής, µε πιθανή εξήγηση το ότι πέρυσι η τιµή του 
ακτινιδίου «πέταξε» έως και τα 65 λεπτά το κι-
λό για τον παραγωγό, µε συνέπεια να διεγείρει 
και τυχοδιωκτικό ενδιαφέρον.
Οργανωµένες οµάδες παραγωγών και συνε-
ταιρισµοί, που ασχολούνται µε την καλλιέρ-
γεια, µιλούν για στροφή προς το ακτινίδιο στα 
όρια της… φρενίτιδας και προειδοποιούν για 
τον κίνδυνο να µετατραπεί το success story, 
που χτίζει τα τελευταία χρόνια το προϊόν, σε 
«γίγαντα µε πήλινα πόδια», καθώς δεν συν-
δυάζεται µε οργάνωση και ανάλογες επεν-
δύσεις στις υποδοµές διαχείρισης των νέων 
ποσοτήτων που θα προκύψουν.
Ενδεικτικό του «αµόκ» που φαίνεται να έχει 
πιάσει τους παραγωγούς µε το ακτινίδιο, εί-
ναι το γεγονός πως φέτος, σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις, η αγορά τροφοδοτήθηκε µε περίπου 
200.000 φυτά, που σηµαίνει περί τα 3.000 

στρέµµατα καινούριων φυτειών, αλλά παρό-
λα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις µε φυτώρια 
που αυτή τη στιγµή αδυνατούν να καλύψουν 
τη ζήτηση που εκδηλώνεται.

Σε Πιερία, Άρτα και Καβάλα
«Στην Πιερία τα φυτώρια έχουν ξεµείνει. Γνω-
ρίζουµε περιπτώσεις στις οποίες παραγωγοί έ-
χουν ετοιµάσει το χωράφι, τοποθετώντας µέ-
χρι και τις κολόνες που απαιτούνται στη φυτεία 
και δεν βρίσκουν φυτά για να ολοκληρώσουν τη 
φύτευση», ανέφερε στην Agrenda ο αντιπρόε-
δρος της Ζευς Ακτινίδια, Αλέκος Παπακώστας, 
εµφανώς προβληµατισµένος από την τροπή 
που παίρνουν τα πράγµατα.
Παρόµοια είναι η εικόνα τόσο στην Άρτα, όπως 
µας είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου, 
Άγγελος Ξυλογιάννης, όσο και στη Ξάνθη, όπου 
σύµφωνα µε τον παραγωγό Χρήστο Κούτρα, 
προστίθενται και νέες εκτάσεις, ενώ οξύ είναι το 
πρόβληµα και στη γειτονική Καβάλα. 
«Περπατάµε στον κάµπο και βλέπουµε κα-
θηµερινά να ξεφυτρώνουν νέες φυτείες α-
πό το πουθενά» τονίζει ο πρόεδρος του συ-
νεταιρισµού Nespar, Μιχάλης Ξεκαρφωτά-
κης, προσθέτοντας πως αδυνατεί και ο ί-
διος, µε το ρυθµό που ακολουθείται, να 
προσδιορίσει πόσες είναι οι καινούριες ε-

ΣΥΝΕΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
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«Τι θα γίνει αν 
πάµε στους 300.000 

τόνους και την ίδια στιγµή η 
Ιταλία, που επίσης τα τελευταία 

χρόνια, έχει µειωµένη παραγωγή, 
πιάσει τα στάνταρντ της για πάνω 

από 400.000 τόνους; Πώς θα 
διοχετευτούν αυτοί οι όγκοι;» 

διερωτήθηκε το στέλεχος 
της Ζεύς ακτινίδια Ζήσης 

Μανώσσης.

κτάσεις που φυτεύτηκαν στην περιοχή.
Πολλοί από τους νεόκοπους ακτινιδοκαλλιερ-
γητές, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου, Σάββας 
Αργυράκης λειτουργούν τυχοδιωκτικά και 
αυτό υποδηλώνει το γεγονός ότι έχουµε πε-
ριπτώσεις παραγωγών που δεν βρίσκουν φυ-
τά. «Είναι προφανές πως πρόκειται για κινή-
σεις χωρίς οργάνωση και προγραµµατισµό, 
πιθανώς από αποφάσεις που λήφθηκαν στο 
καφενείο µετά από µια συζήτηση για τα “πολ-
λά λεφτά” που αφήνει το ακτινίδιο», εξηγεί ο 
κ. Αργυράκης και σηµειώνει πως σε τέτοιες 
ενέργειες προχωρούν συνήθως άνθρωποι 
που είναι ετεροαπασχολούµενοι µε άλλη κύ-
ρια δουλειά που θέλουν να αυξήσουν το εισό-
δηµά τους από τον πρωτογενή τοµέα.
Το τυχοδιωκτικό του χαρακτήρα ορισµένων κι-
νήσεων επιβεβαιώνει και ο Κλέαρχος Σαρα-
ντίδης, γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας, 
ο οποίος δηλώνει παραστατικά πως «είναι σαν 
τους χρυσωρύχους την εποχή της Άγριας ∆ύ-
σης στην Αµερική, οι οποίοι όταν άκουγαν πως 
κάποιος άλλος χτύπησε µια φλέβα χρυσού, έ-
τρεχαν κατά κύµατα στην περιοχή για να ανα-
ζητήσουν την τύχη τους». Ο ίδιος αναφέρει πως 
για την ώρα ίσως δεν φαίνεται το πρόβληµα, αλ-
λά όταν όλα αυτά τα δέντρα θα γίνουν παραγω-
γικά, τα πράγµατα δεν θα είναι εύκολα µε τη δι-
άθεση τους και αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην 
τιµή του προϊόντος. Ήδη την περίοδο που δια-
νύουµε τα αποθέµατα είναι υψηλότερα από ό,τι 
πέρυσι σχεδόν σε όλες τις οργανώσεις και τους 

εµπόρους, ενώ οι τιµές φαίνεται πως θα «καθί-
σουν» (στην εκκαθάριση) για τον παραγωγό γύ-
ρω στα 40 έως το πολύ 50 λεπτά το κιλό, µακριά 
από τα περσινά 65 λεπτά, τα οποία ήδη νοσταλ-
γούν οι ακτινιδοκαλλιεργητές.
Οι µεγάλοι «παίκτες» του κλάδου, πάντως, ε-
κτός από το να κρούουν τον κώδωνα του κιν-
δύνου, έχουν προχωρήσει και σε δραστικές α-
ποφάσεις για να βάλουν κατά το δυνατό µια τά-
ξη στο χώρο. Έτσι, για παράδειγµα η Ζεύς Ακτι-
νίδια, όπως επισηµαίνει το στέλεχος της οργά-
νωσης, Ζήσης Μανώσσης έχει βάλει φρένο στα 
µέλη της από το 2016 να επεκτείνουν τις φυτεί-
ες πράσινων ποικιλιών ακτινιδίου.
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ΦΡΑΟΥΛΑ-ΝΤΟΜΑΤΑ

Με τιµές που κυµαίνονται κατά µέσο ό-
ρο στα 2 ευρώ το κιλό (η συγκοµι-
δή ξεκίνησε στα 3,40 ευρώ το κιλό µε 

την Fortuna) συνεχίζεται η φετινή συγκοµιδή της 
φράουλας µε τις ποικιλίες Fortuna, Camarosa 
και Victory. Μετά την µέτρια περσινή χρονιά, οι 
αγρότες εκφράζουν την αισιοδοξία - βάσει της 
ζήτησης που διαµορφώνεται για εξαγωγές -  
πως η τιµή αυτή θα κρατηθεί τουλάχιστον µέχρι 
τις 20 Μαρτίου, όταν και θα µπουν στην ευρωπα-
ϊκή αγορά οι µεγάλες ποσότητες της ισπανικής 
παραγωγής που φέτος καθυστέρησε λόγω και-

ρικών συνθηκών.
Καλή αναµένεται και η παραγωγή αφού οι ε-
κτάσεις που καλλιεργήθηκαν φέτος είναι αυξη-
µένες σε σχέση µε πέρσι κατά 1.500 στρέµµατα 
περίπου. «Την εµπορική περίοδο που διανύουµε 
η συνολική έκταση της καλλιέργειας στην Ηλεία 
αγγίζει τα 12.000 µε 13.000 στρέµµατα καθώς 
καλλιεργήθηκαν επιπλέον 2.000 – 2.500 στρέµ-
µατα», κάνει γνωστό στο Fresher ο παραγωγός 
από την Μανωλάδα, Γιάννης ∆ιασάκος. Αξίζει ω-
στόσο να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τους παρα-
γωγούς τις τελευταίες ηµέρες παρατηρήθηκε µια 
µείωση στην παραγωγή εξαιτίας των χαµηλών 
θερµοκρασιών που επικράτησαν στην περιοχή. 
Επιπλέον, αυτό το διάστηµα οι παραγωγοί προ-
γραµµατίζουν τις κινήσεις τους εν όψει του Πάσχα 
των Καθολικών. «Καλό θα είναι και φέτος να εκµε-
ταλλευτούµε την εβδοµάδα που µεσολαβεί µετα-
ξύ του Πάσχα των Καθολικών και των Ορθοδόξων, 
προκειµένου να προετοιµάσουµε µε τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τις εξαγωγές µας έτσι ώστε να τρο-
φοδοτήσουµε την ευρωπαϊκή αγορά µε τις ποσό-
τητες που χρειάζονται», αναφέρουν στο Fresher 
παραγωγοί από την Μανωλάδα Ηλείας.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΣΟΒΑΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η φετινή αργοπορία των Ισπανών που 
ακόµα δεν έχουν µπει στις ευρωπαϊκές 
αγορές µε σηµαντικές ποσότητες βοηθάει 
µέχρι ώρας το ελληνικό προϊόν. Ωστόσο 
τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να µπουν 
στην αγορά της ΕΕ µε µεγαλύτερη ένταση. 

Για τον λόγο αυτό, οι παραγωγοί θεωρούν 
κρίσιµη την περίοδο από τις 20 Μαρτίου και 
µετά όταν η ισπανική παραγωγή θα είναι στο 
αποκορύφωµά της. Παραδοσιακά πάντως 
όταν η αγορές δέχονται µεγάλες ποσότητες 
και από άλλες χώρες η τιµή παραγωγού για 

την ελληνική φράουλα πέφτει κάτω από τα 2 
ευρώ το κιλό και µπορεί να φτάσει τα 1-1,10 
ευρώ το κιλό.Φυσικά εδώ µιλάµε για τιµές 
οριακές αν αναλογιστεί κανείς πως το κόστος 
καλλιέργειας, κυµαίνεται στα 0,95- 1,05 
ευρώ ανά κιλό.

ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
FORTUNA, CAMAROSA 
KAI VICTORY ME THN TIMH 
ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ 2 ΕΥΡΩ
ΤΟΥ ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΡΑΟΥΛΑ 

ΤΙΜΕΣ
ΦΡΑΟΥΛΑ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ��ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

2,00 � 2,20 
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2,00
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ΜΑΡΤΙΟΣ
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38-39_fraoula_ntomata.indd   38 05/03/2019   20:51



39ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟ ΧΑΛΚΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ BRANDING  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Λ ιγότερα στρέµµατα παρά την αύξηση της 
ζήτησης από την εστίαση (λόγω του τουρι-
στικού κύµατος που αναµένεται και φέτος 

αυξηµένο) καλλιεργήθηκαν και φέτος στην θερµο-
κηπιακή ντοµάτα η συγκοµιδή της οποίας ξεκινά-
ει το επόµενο διάστηµα και για τις µικρότερες µο-
νάδες. Το κόστος της καλλιέργειας αλλά και οι χα-
µηλές τιµές της προηγούµενης χρονιάς (πέρσι τον 
Μάρτιο η τιµή της ντοµάτας ξεκινούσε από τα 25 
λεπτά το κιλό) απέτρεψαν πολλούς παραγωγούς α-
πό το να καλλιεργήσουν, ενώ οι απώλειες στην πα-
ραγωγή που προκαλεί το έντοµο Tuta Absoluta δη-
µιούργησαν ακόµα πιο ασφυκτική κατάσταση. Στην 
Κρήτη αν οι εκτάσεις παραµένουν οι ίδιες, σύµ-
φωνα µε όσα έκανε γνωστά στο Fresher ο Γιώρ-
γος Χαλκιάς, Πρόεδρος του ΑΣ Παραγωγών Κη-
πευτικών Κουντούρας, η παραγωγή είναι µειωµέ-
νη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών (χαµηλές 
θερµοκρασίες) που σηµειώθηκαν το προηγούµενο 
διάστηµα. Παρόλα αυτά όπως µας εξηγεί οι τιµές 
κρατιούνται σε πολύ καλά επίπεδα αφού κατά µέσο 
όρο (αυξοµειώνονται ανάλογα µε την ποιότητα, το 
brandname ή την συσκευασία) κυµαίνονται στα 60 
λεπτά το κιλό. «Υπήρξαν και περίοδοι που η τιµή έ-
φτανε και το 1 ευρώ το κιλό», πρόσθεσε ο κ. Χαλ-
κιάς ο οποίος εκτιµά ότι η καλή αυτή πορεία θα συ-
νεχιστεί και το επόµενο διάστηµα.  

Ένταξη ντοµάτας στο Κοµφούζιο
Επιπλέον, ο Πρόεδρος του ΑΣ Παραγωγών Κηπευτι-
κών Κουντούρας µιλώντας στο Fresher αναφέρθηκε 
και στην ανάγκη της καλλιέργειας να προστατευθεί α-
πό την Tuta προτείνοντας την ένταξή της στο «Κοµφού-
ζιο». «Για το θέµα µιλήσαµε και µε τον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, ο οποίος µας υποσχέθηκε ότι θα το ε-
ξετάσει και είναι θετικός σε αυτή την προοπτική», µας έ-
κανε γνωστό ο κ. Γιώργος Χαλκιάς. Πρόσθεσε δε, πως 
αυτό είναι κάτι το οποίο οι ίδιοι το ζητούσαν από την πε-
ρασµένη χρονιά, ωστόσο, για κάποιο λόγο είχε «παγώ-
σει», τώρα λοιπόν όπως µας εξηγεί «θα πρέπει να λη-
φθούν άµεσα κάποιες αποφάσεις, διότι δεν µπορούν να 
περιµένουν κάποια πράγµατα».
 
Πρέβεζα και Πελοπόννησος 
Με βάση τα 60 λεπτά που «δίνει» η Κρήτη και προοπτι-
κές να πιάσουν ξανά το 1 ευρώ το κιλό ξεκινούν από την 
επόµενη εβδοµάδα οι πρώτες πρώιµες συγκοµιδές της 
θερµοκηπιακής ντοµάτας (ποικιλίες Νήσος, Ελπίδα και 
Έκσταση) για την άνοιξη και στην υπόλοιπη χώρα. Τόσο 
στην Πρέβεζα όσο και στην Πελοπόννησο οι εκτιµήσεις 
είναι ενθαρρυντικές αφού και πριν από περίπου ένα µή-
να που ολοκληρωνόταν η συγκοµιδή η τιµή της ντοµά-
τας κυµαινόταν στα 70 µε 90 λεπτά το κιλό ανάλογα µε 
την ποιότητα. Την ίδια περίοδο πέρυσι η τιµή για τις καλές 
ποιοτικά ντοµάτες δεν ξεπερνούσε τα 70 λεπτά το κιλό.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 60 ΛΕΠΤΑ  
Η ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΤΙΜΕΣ
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Η ΦΘΗΝΗ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΛΙΡΑ 
ΞΕΖΟΥΜΙΖΕΙ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

ΣΤΙΣ �ΑΘΡΟΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ� αποδίδουν οι 
παραγωγοί τη µειωµένη, συγκριτικά µε 
πέρυσι, τιµή στο λεµόνι, η οποία το διά-
στηµα αυτό κυµαίνεται στα 30 µε 35 λεπτά 
το κιλό, χωρίς ωστόσο να κόβουν και πολ-
λοί, δεδοµένου ότι τα επίπεδα αυτά δεν εί-
ναι ικανοποιητικά. Την ίδια περίοδο πέρυσι 
η τιµή βρισκόταν στα 40 λεπτά, ενώ καθ’ ό-
λη τη διάρκεια της περιόδου δεν έπεσε από 
το όριο αυτό, σύµφωνα µε τον Γιάννη Θε-
οδώρου από τον συνεταιρισµό Κάτω Τρα-
γάνας. Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, οι τιµές 
έπεσαν απότοµα, αφού τον Σεπτέµβρη το 
ξεκίνηµα έγινε στα 70 µε 80 λεπτά το κιλό.
Η παραγωγή µάλιστα είναι στην περιοχή 
αυτή µειωµένη κατά 20%. Όπως εξήγησε ο 

κ. Θεοδώρου, η φτηνή τουρκική λίρα βοή-
θησε στην εδραίωση του τουρκικού λεµο-
νιού στην εγχώρια αγορά. Πάντως, «από 
δω και πέρα φαίνεται ότι υπάρχει µια ελ-
πίδα για κάτι  παραπάνω. Αυτό θα φανεί 
προς τα τέλη του µήνα», υποστηρίζει ο ί-
διος. Σε κάθε περίπτωση, η πιο πρόσφα-
τη έκθεση του αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας υπογραµµίζει για την περίπτω-
ση της Ελλάδας, πως η χώρα εξαρτάται ό-
λο και περισσότερο στις εισαγωγές, ενώ ε-
κτιµά πως η παραγωγή φέτος δεν θα πα-
ρουσιάσει αξιοσηµείωτες διαφοροποιή-
σεις. Επίσης να σηµειωθεί ότι η ευρωπα-
ϊκή παραγωγή αναµένεται να αυξηθεί κα-
τά 10% την τρέχουσα εµπορική περίοδο, 
σύµφωνα µε τα  στοιχεία του USDA.

ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ ΣΤΑ 
ΝΑΒΕΛΕΪΤ ΚΑΙ ΛΑΝΕΛΕΪΤ

ΣΤΑ 25 ΜΕ 28 ΛΕΠΤΑ  το κιλό κόβονται από 
το χωράφι οι πρώτες ποσότητες των ποι-
κιλιών Ναβελέιτ (Navel Late) και Λάνελέ-
ιτ (Lane Late) που διαδέχτηκαν τις ποικιλί-
ες Ναβαλίνα και Μέρλιν, οι πωλήσεις των 
οποίων το προηγούµενο διάστηµα κυµάν-
θηκαν στα 18 µε 25 λεπτά το κιλό. Αν και οι 
τιµές για τα πρώτα Νάβελ και Λάνελέιτ εί-
ναι χαµηλότερα σε σχέση µε πέρσι (το 2018 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Fresher ήταν 
35 – 40 λεπτά) παραγωγοί και εξαγωγείς α-
ναφέρουν ότι αυτό συµβαίνει διότι οι πρώ-
τες κοπές - που ξεκίνησαν µόλις τις προη-
γούµενε ηµέρες - έχουν ποιοτικά προβλή-
µατα λόγω των καιρικών συνθηκών.
 «Η εικόνα αυτή αναµένεται να βελτιωθεί 

όσο οδεύουµε προς τον κύριο όγκο της 
συγκοµιδής και εκτιµούµε ότι λόγο και 
της καλής ζήτησης οι τιµές θα φτάσουν τα 
περσινά επίπεδα των 40 λεπτών», αναφέ-
ρουν στην Agrenda παραγωγοί και έµπο-
ροι. Όσον αφορά τις εξαγωγές των πορτο-
καλιών το 2018, σύµφωνα µε τα στοιχεία 
των εµπόρων αυξήθηκαν ελαφρώς κατά 
3,9% σε όγκο σε σύγκριση µε την ίδια πε-
ρίοδο του 2016/17 κυρίως λόγω αύξησης 
του όγκου εξαγωγών βαλέντσια την θερι-
νή περίοδο και ανήλθε σε 308.651 τόνους. 
Αντίστοιχα η αξία διαµορφώθηκε σε 
132.402.161 ευρώ, µε βελτιωµένες µεσο-
σταθµικές τιµές κατά +17,2 ευρώ/τόννο, 
γεγονός που προβλέπεται και για την φε-
τεινή χρονιά.

ΟΨΙΜΙΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 
ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ 

ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ στις φυτεύσεις 
χαρακτηρίστηκε η φετινή χρονιά στο πρώ-
ιµο και χαµηλής κάλυψης καρπούζι της 
Ηλείας. Όπως µας αναφέρουν χαρακτη-
ριστικά παραγωγοί από την περιοχή, λό-
γω των παρατεταµένων βροχοπτώσεων 
η µεγάλη µάζα των καλλιεργητών δεν έ-
βρισκε… στεγνό χωράφι να φυτέψει. Αυ-
τό είχε σαν αποτέλεσµα να πάει πίσω όλη 
η διαδικασία (καθυστέρηση αναµένεται και 
στην διαδικασία του ξεσκεπάσµατος των 
θερµοκηπίων). Ωστόσο και οι συχνές µε-
ταβολές στη θερµοκρασία (τις τελευταίες 
εβδοµάδες) δεν βοηθούν – σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους - στην καρπόδεση γεγο-
νός που προκαλεί ανησυχίες για το ύψος 

και την ποιότητα της φετινής παραγωγής. 
Να σηµειωθεί πάντως ότι η καλή εµπορική 
πορεία του πρώιµου καρπουζιού της περι-
οχής αποτυπώνεται στον αριθµό των καλ-
λιεργούµενων εκτάσεων οι οποίες έχουν 
αυξηθεί στον νοµό την τελευταία τριετία. 
Πέρσι πάντως στην αρχή της συγκοµιδής 
οι τιµές ξεκίνησαν µειωµένες περίπου κα-
τά 37% (στα επίπεδα των 80 λεπτών). Αυτό 
είχε να κάνει και µε τις καιρικές συνθήκες 
που επικρατούσαν στις αγορές της Ευρώ-
πης αφού η κατανάλωση καρπουζιού εί-
ναι άµεσα συνδεδεµένη µε τις υψηλές κα-
λοκαιρινές θερµοκρασίες. Να τονιστεί τέ-
λος ότι σε µια κανονική χρονιά η συγκοµι-
δή καρπουζιού χαµηλής κάλυψης στην Η-
λεία ξεκινά στις 25-30 Μαΐου.

Την ίδια περίοδο πέρυσι η τιµή βρισκόταν στα 40 
λεπτά, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου  
δεν έπεσε από το όριο αυτό, λένε οι παραγωγοί.

Οι εξαγωγές πορτοκαλιών το 2018, σύµφωνα  
µε τα επίσηµα στοιχεία, αυξήθηκε κατά 3,9%  
σε όγκο σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.

Σε σε µια κανονική χρονιά η συγκοµιδή 
καρπουζιού χαµηλής κάλυψης στην περιοχή τη 
Ηλείας ξεκινά στις 25 - 30 Μαΐου.
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∆ΕΛΕΑΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΒΑΒΥ LEAF ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για τους 
παραγωγούς που ψάχνουν εναλλακτικές 
στα κηπευτικά, προσφέρει ο κλάδος των 
µικρόφυλλων φυλλώδων λαχανικών. Το 
άνοιγµα που συντελείται στην διεθνή αγο-
ρά για τα λεγόµενα «baby leaf» τόσο των 
φρέσκων όσο και των κατεψυγµένων α-
φήνει επιπλέον πεδίο δράσης, µε την Με-
γάλη Βρετανία να δίνει το έναυσµα µε τη 
µόδα να εξαπλώνεται. Ωστόσο, η Ελλά-
δα δείχνει τώρα τελευταία να ανακαλύπτει 
αυτήν την κατηγορία. Ήδη σηµαντικές ελ-
ληνικές εταιρείες έχουν εντάξει στους κω-
δικούς τους µικρόφυλλα για τυποποιηµέ-
νες φρέσκες σαλάτες και το επόµενο βήµα 
είναι να επεκταθούν και στα καταψυγµένα. 

Οι σηµαντικότερες καλλιέργειες γίνονται 
στη Βόρεια Ελλάδα ενώ ενδιαφέρον αρχί-
ζει να διαφαίνεται και από άλλες περιοχές 
που βλέπουν ότι η ζήτηση πηγαίνει προς 
τα εκεί. Σηµειώνεται πως την ίδια στιγµή 
δυνατότητες ανάπτυξης κάτω όµως από 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις, παρουσιά-
ζουν δύο ακόµα λαχανικά. 
Ο λόγος για το µπρόκολο και το κουνου-
πίδι. Έλληνες παραγωγοί, που επενδύ-
ουν στην παραγωγή τους, προσπαθούν – 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Fresher - να 
διαφοροποιηθούν και να ανταποκριθούν 
στις ανάγκες της εγχώριας αγοράς, η ο-
ποία ωστόσο µένει για αρκετούς µήνες α-
νικανοποίητη, µε αποτέλεσµα να στρέφε-
ται σε εισαγωγές κυρίως από την Ιταλία.

ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΚΑΡΟΤΟ ΛΟΓΩ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ 

ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ – λόγω 
καιρικών συνθηκών – ξεκινούν αυτή την 
εποχή οι ανοιξιάτικες φυτεύσεις στο κα-
ρότο. Με δεδοµένο µάλιστα ότι αυτές οι 
σπορές είναι των 100 ηµερών, δεν απο-
κλείει να υπάρξει ένα διάστηµα έλλειψης 
στην αγορά, το οποίο θα εντείνει τις εισα-
γωγές µε ότι αυτό µπορεί να συνεπάγεται 
για τα ελληνικά καρότα που θα βγουν αρ-
γότερα στην αγορά. Όσον αφορά τις τιµές 
παραγωγού στις προηγούµενες φυτεύσεις 
– σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Fresher – 
κυµάνθηκαν στα οριακά επίπεδα των 35 
µε 40 λεπτών το κιλό. Με αυτή την τιµή 
όπως µας λένε οι παραγωγοί (λόγω των 
βροχών αναγκάζονται να πληρώσουν πε-

ρισσότερα µεροκάµατα για το µάζεµα) δεν 
µπορεί να υπάρξει κέρδος. Για να µαζευ-
τούν πέντε τόνοι υπό κανονικές συνθήκες, 
αρκεί η µηχανή και 2-3 µεροκάµατα, ενώ 
µε τα «βρεγµένα και λασπερά» χωράφια 
µπορεί να φτάσουν και τα 10-12 µεροκά-
µατα, αφού το µεγαλύτερο µέρος της ερ-
γασίας γίνεται µε τα χέρια. 
Αυτό σηµαίνει ότι εάν το κόστος καλλιέρ-
γειας διαµορφώνεται σε 600-1.100 ευρώ 
ανάλογα µε την εποχή, αυτόν τον καιρό –
µε τις συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες 
που προηγήθηκαν – ανεβαίνει περεταί-
ρω. Να σηµειωθεί ότι η περιοχή που κυ-
ριαρχεί η καλλιέργεια του καρότου στην 
χώρα µας είναι τα χωριά της Βοιωτίας 
8.000 -10.000 στρέµµατα.

∆ΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕ 30 ΛΕΠΤΑ 
ΤΟ ΚΙΛΟ ΣΤΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι

Εξαιρετική ποιότητα, αλλά µειωµένη ζή-
τηση και κατά συνέπεια χαµηλότερη τιµή 
που δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά το κιλό (πέρ-
σι ή τιµή ήταν στα 50 λεπτά/κιλό) έφερε ο 
καιρός (µικροί περίοδοι µε χαµηλές θερ-
µοκρασίες στο µεγαλύτερο µερος του χει-
µώνα) φέτος στο ελληνικό κουνουπίδι. Οι 
παραγωγοί σε περιοχές όπως την Τρίπο-
λη, την Πρέβεζα και κάποιες περιοχές της 
Μακεδονίας, που συγκοµίζουν ακόµα αυ-

τή την περίοδο κουνουπίδια, αναφέρουν 
στην Agrenda  ότι το κόστος καλλιέργειας 
ανέρχεται στα 500 ευρώ το στρέµµα. 
Τα 250 ευρώ απαιτούνται για όλες τις προ-
ετοιµασίες µέχρι την φύτευση (συµπερι-
λαµβάνεται η αγορά φυτών ή σπόρων) και 
τα υπόλοιπα για έξοδα αφορούν την λί-
πανση, το πότισµα και τα εργατικά.  Συγκε-
κριµένα τα φυτά στοιχίζουν 7 λεπτά συν 
ΦΠΑ (στο στρέµµα φυτεύονται 2.500 ρί-
ζες). Αν υπολογίσει λοιπόν κανείς  ότι στη 
συγκοµιδή θα φτάσουν τα 2.000 περίπου 
µε 800 γρµ. έως 1 κιλό βάρος, τότε προκύ-
πτει µια παραγωγή της τάξεως των 2 τό-
νων/στρ. Για τον λόγο αυτό µας τονίζουν 
ότι για να βγει κέρδος θα πρέπει η τιµή να 
κυµαίνεται στα 50 λεπτά το κιλό.

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Το άνοιγµα που συντελείται στην διεθνή αγορά για 
τα «baby leaf» δηµιουργεί ευκαιρίες και για τους 
Έλληνες παραγωγούς που ψάχνουν εναλλακτικές.

Οι τιµές παραγωγού για τα καρότα που 
συγκοµίστηκαν τον χειµώνα κυµάνθηκαν 
στα 35 µε 40 λεπτά το κιλό στην Βοιωτία.

Προκειµένου να έχουν οι παραγωγοί κέρδος από 
την καλλιέργεια στο κουνουπίδι θα πρέπει η τιµή να 
κυµαίνεται στα 50 λεπτά το κιλό.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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∆ΙΕΘΝΗ FRUIT LOGISTICA 2019

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΝΑ ΑΝΕΛΘΟΥΝ ΣΤΑ 800 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030, ME TON
ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΦΡΕΣΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΑ ΑΠΟΚΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΠΩΣ ∆Ι∆ΑΞΕ Η FRUIT LOGISTICA ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Η ΚΑΛΗ ΜΑΝΑΒΙΚΗ 
ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970, οι αλυσίδες 
µε χαµηλότερες τιµές δεν πουλούσαν 
σχεδόν καθόλου φρούτα και λαχανικά. 

Σήµερα, οι γερµανικές εκπτωτικές αλυσίδες όπως 
οι Lidl και οι Aldi δουλεύουν εντατικά προς την 
κατεύθυνση της επέκτασης του τοµέα οπωρολα-
χανικών που προσφέρουν ώστε να απευθυνθούν 
και σε πιο απαιτητικούς καταναλωτές των ανώτε-
ρων και µεσαίων εισοδηµάτων, σε αστικές περιο-
χές. Τα παραπάνω αποτυπώνει µελέτη για τις τά-
σεις του 2019 που δηµοσιεύθηκε µε αφορµή τη 
Fruit Logistica που έλαβε χώρα στη Γερµανία από 
6 έως 8 Φεβρουαρίου και συντάχθηκε µε τη συν-
δροµή της εταιρείας συµβούλων Oliver Wyman. 

Ισχυρά συµβόλαια µακράς 
διάρκειας µε παραγωγούς
Οι συγγραφείς της µελέτης υπογραµµίζουν ότι για 
να διασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η ποικιλία τα κα-
ταστήµατα θα πρέπει να χτίσουν µια πιο εντατική 
συνεργασία µε τους παραγωγούς µε τους οποίους 
συνεργάζονται, από αυτή που ισχύει τώρα. Κά-
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τι τέτοιο απαιτεί σύναψη ισχυρών συµβολαίων µε 
δέσµευση για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, που 
θα εγγυώνται ποσότητες αγοράς, θα έχουν τον χα-
ρακτήρα της αποκλειστικότητας και θα συνοδεύ-
ονται από επενδυτικά κεφάλαια. Σε ένα µεταβαλ-
λόµενο περιβάλλον, τα φρέσκα φρούτα και τα λα-
χανικά αποκτούν κεντρική σηµασία για την επιτυ-
χία του κάθε καταστήµατος λιανικής.

Ο καιρός αλλάζει τα εµπορικά 
πλάνα και διαδροµές των logistics
Όσο µεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο µεγαλύτε-
ρη είναι η ζήτηση. Καθώς οι καταναλωτικές δα-
πάνες για φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην Ευ-
ρώπη αυξάνονται και αναµένεται να ανέλθουν στα 
800 δισ. ευρώ µέχρι το 2030, η σηµασία της πα-
γκόσµιας έκθεσης Fruit Logistica στον κλάδο των 
φρέσκων προϊόντων αποκτά ακόµα µεγαλύτερη 
βαρύτητα για τους εµπλεκόµενους της εν λόγω α-
λυσίδας τροφίµων που αναζητούν καινοτοµίες για 
µεγαλύτερα επίπεδα διείσδυσης.
Ωστόσο, «αυτό που δεν µοιάζει να είναι ξεκάθα-

ρο, παρόλα αυτά, είναι το πόσο γρήγορα αλλάζει 
η αγορά των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. 
Οι καταναλωτές τώρα περιµένουν καλής ποιότη-
τας φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε κάθε κατά-
στηµα, µε αποτέλεσµα, καθώς η αγορά προσπα-
θεί να τα διαθέσει για να εξασφαλίσει ένα πλεονέ-
κτηµα, αυτό µετατρέπεται σε ένα στοίχηµα όλο και 
πιο απαιτητικό», υπογραµµίζει σχετικά ο Rainer 
Münch από την Oliver Wyman εκ των συγγραφών 
της έκθεσης. Παρόλο που είναι γνωστό ότι στην 
ευρωπαϊκή αγορά καµία χρονιά δεν είναι ίδια µε 
την προηγούµενη, οι προηγούµενες δύο χρονιές 
ξεχώρισαν µε ασυνήθιστο τρόπο λόγω καιρικών 
συνθηκών αλλάζοντας τα εµπορικά πλάνα. ∆ια-
δεχόµενες µια µικρή συγκοµιδή µήλων και αχλα-
διών το 2017/18 που άφησε περισσότερο χώρο 
για εισαγωγές από το Νότιο Ηµισφαίριο το πρώτο 
µισό του 2018, µεγάλη σε ποσότητα σοδειά αναµε-
νόταν για το 2018/19. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν έ-
γινε εξαιτίας του ότι η παραγωγή περιορίστηκε τε-
λικά λόγω της ζέστης που επικράτησε στην κε-
ντρική Ευρώπη. Την ίδια ώρα, το µακράς διάρκει-

ας καλοκαίρι για τα δεδοµένα της βόρειας και κε-
ντρικής Ευρώπης αύξησε τη ζήτηση για καρπού-
ζια αλλά περιορίστηκε το ενδιαφέρον για κλασσι-
κά φρούτα όπως τα µήλα και οι µπανάνες. Παράλ-
ληλα, και η καλλιέργεια λαχανικών υπέφερε από 
την έλλειψη βροχής.

Ταση για βελτιωµένες θρεπτικές
Εκτός Ευρώπης υπάρχει µια διευρυνόµενη τάση 
στη λιανική για τρόφιµα µε βελτιωµένες θρεπτι-
κές ποιότητες – όπως για παράδειγµα το µπρόκο-
λο µε αυξηµένα αντιοξειδωτικά στοιχεία ή το µα-
ρούλι µε µεγαλύτερα επίπεδα βιταµινών. Στις ΗΠΑ 
η Inventure έχει λανσάρει ένα ενισχυµένο µε θρε-
πτικά στοιχεία (fortified) προϊόν από κατεψυγµέ-
να µούρα µε προσθήκη βιταµινών που πωλούνται 
σαν «φρούτα µε βιταµίνες». Αυτό το είδος αποφέ-
ρει σηµαντικά κέρδη στην Ασία, την ώρα που στο 
Ηνωµένο Βασίλειο η αλυσίδα µε χαµηλές τιµές 
Tesco διαθέτει µανιτάρια µε προσθήκη βιταµίνης 
D που σηµειώνεται ότι µειώνουν την επίδραση α-
πό τις σκοτεινές µέρες του χειµώνα.

Σε ένα µεταβαλλόµενο 
περιβάλλον, τα φρέσκα 
φρούτα και τα λαχανικά 
αποκτούν κεντρική 
σηµασία για την επιτυχία 
του κάθε καταστήµατος 
λιανικής.

Οι πωλήσεις των 
superfoods όπως οι 
σπόροι chia, η κινόα, το 
τσάι matcha, ο αµάραν-
θος, το αλεύρι από αµύ-
γδαλο (almond flour) και 
οι ίνες καρύδας (coconut 
fibres) εµφάνισαν αύξη-
ση πωλήσεων το 2016 
σε σχέση µε το 2015 στη 
Γερµανία.
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∆ΙΕΘΝΗ FRUIT LOGISTICA 2019

Η Corteva Agriscience είχε καλέσει και φιλοξενήσει συνεργάτες από την Ελλαδα  
στην έκθεση Fruit Logistica στο Βερολίνο, αναµεσά τους και εκπρόσωπος του Fresher. 

Το όνοµα της Corteva προέρχεται από τις λέξεις 
«καρδιά» (Cor) και «φύση» (Teva). 

Ο Igor Teslenko (αριστερά), επικεφαλής της 
Corteva Agricience στην Ευρώπη.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΗ  
ΝΑ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 

Καλλιεργητικές λύσεις οι οποίες βλέπουν 
πρώτα τις ανάγκες του καταναλωτή και 
µετά τον παραγωγό, έχει έτοιµες και προ-
σφέρει στην αγορά η Corteva Agricience, 
σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε ο Igor 
Teslenko, επικεφαλής του οµίλου για την 
Ευρώπη, στη διάρκεια των εκδηλώσεων 
της Fruit Logistica στο Βερολίνο. 
Τονίζοντας ότι η Corteva διαθέτει νέες εξε-
λιγµένες λύσεις τόσο στον τοµέα των σπό-
ρων όσο και στο πεδίο των φυτοπροστα-
τευτικών, ο ευρωπαίος manager τόνισε ό-
τι η Corteva δεν έχει να φοβηθεί τίποτα α-
πό το deal Bayer - Monsanto, αντίθετα έχει 
κάνει πολλά βήµατα ώστε να πρωταγωνι-
στήσει στην παγκόσµια αγορά.
Απαντώντας µάλιστα σε ερώτηση του 
Agronews o κ. Igor τόνισε ότι το νέo ισχυρό 
σχήµα που έφερε η συγχώνευση Dow - Du 

Pond, o επικεφαλής του σχήµατος για την 
Ευρώπη κατέστησε σαφές ότι η Corteva 
παράλληλα µε µια γκάµα νέων προϊόντων 
είναι έτοιµη να φέρει στην αγορά και την Τε-
χνολογία CRISPR για τους σπόρους, παίζο-
ντας επί ίσοις όροις στον διεθνή ανταγω-
νισµό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ψηφι-
ακή πλατφόρµα Food Connects την οποία 
έχει στη διάθεσή της η Corteva και η οποία 
εξασφαλίζει τη συνεργασία παραγωγών, 
µεταποιητών και διακινητών για ασφαλή 
τρόφιµα χωρίς υπολείµµατα (NPLs) από 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών. Σηµειωτέ-
ον ότι οι διαδικασίες αναδιοργάνωσης του 
σχήµατος που τελεί πλέον υπό το νέο ό-
νοµα Corteva Agrisience έχει ολοκληρω-
θεί και µε βάση τον προγραµµατισµό, µέχρι 
το καλοκαίρι θα έχει εισαχθεί στο αµερικα-
νικό χρηµατιστήριο.
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Μείωση των πλαστικών στις συσκευασίες 
3.000 κωδικών ανακοίνωσε η Walmart

Στρατηγικό σχέδιο σηµαντικού περιορισµού του πλαστικού που προέρχεται 
από τις συσκευασίες ιδιωτικής ετικέτας ανακοίνωσε η Walmart, σκοπεύοντας 

επιπλέον να προωθεί συσκευασίες φιλικές προς τον καταναλωτή, 
προσανατολισµένες στην ανακύκλωση. Η Walmart σε συνεργασία µε τις 

επώνυµες εταιρείες των οποίων προϊόντα προσφέρει, έθεσε ως ορόσηµα για 
την επίτευξη 100% ανακυκλώσιµων, επαναχρησιµοποιούµενων ή διασπώµενων 

συσκευασιών για τις ιδιωτικές ετικέτες το 2025. Προβλέπεται ακόµη προσθήκη 
της σήµανσης «Πώς να Ανακυκλώνετε» µέχρι το 2022 και περιορισµός του µη 

ανακυκλώσιµου πολυβινυλοχλωριδίου (PVC) µέχρι το 2020. Η πρωτοβουλία 
αναµένεται να επηρεάσει περισσότερους από 30.000 κωδικούς.

ΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Σούπερ µάρκετ Amazon 
τώρα και στη γειτονιά σας 
Η Amazon.com Inc σχεδιάζει να ανοίξει δεκάδες 
µικρά σούπερ µάρκετ στις Ηνωµένες Πολιτείες, 
καθώς φαίνεται να επεκτείνεται στην αγορά 
των τροφίµων, γράφει η Wall Street Journal, 
επικαλούµενη παράγοντες µε γνώση επί του 
συγκεκριµένου θέµατος. Η Amazon διερευνά 
επίσης, µια στρατηγική εξαγορά για την 
ενίσχυση αυτής της νέας µάρκας σούπερ µάρκετ. 
∆ηλαδή, να εξαγοράσει περιφερειακές αλυσίδες 
παντοπωλείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
τουλάχιστον δώδεκα καταστήµατα σε λειτουργία, 
σύµφωνα µε το σχέδιό της. Η εταιρεία αγόρασε 
την αλυσίδα Whole Foods, που δραστηριοποιείται 
στην σχετικά ακριβή κατηγορία καταστηµάτων 
τροφίµων το 2017. Ήδη διεξάγει έρευνες ώστε 
να ανοίξει καταστήµατα σε Σαν Φρανσίσκο, Σιάτλ, 
Σικάγο, Ουάσινγκτον, και Φιλαδέλφεια.

ΗΠΑ

Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η Ahold Delhaize συνεργάζεται µε την Coop Italia 
Η αµερικάνικη εταιρεία σούπερ µάρκετ, Ahold Delhaize ήρθε σε συµφωνία µε το τµήµα 

µαναβικής της ιταλικής COOP για να διαθέτει στην αµερικανική αγορά τα βασικά της 
προϊόντα της σειράς Fior Fiore. Φρούτα, λαχανικά, ελιές κ.α. θα είναι διαθέσιµα στα Food 

Lion, Giant Food, Giant/Martin’s, σε καταστήµατα Stop & Shop και ηλεκτρονικά µέσω 
της Peapod σε µια προσπάθεια της εταιρείας να ανταποκριθεί στη ζήτηση για την ιταλική 

κουζίνα. Μάλιστα έρευνα της Statista δείχνει ότι το 60% των καταναλωτών στις ΗΠΑ 
ηλικίας 18 - 64 επιλέγουν ιταλικό φαγητό τουλάχιστον µία φορά τον µήνα.

ΗΠΑ
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Η Waitrose το αγαπηµένο σούπερ µάρκετ της Βρετανίας
Η οµάδα καταναλωτών «Which» διεξήγαγε ετήσια έρευνα για τα καλύτερα σούπερ µάρκετ 
µε 12.000 συµµετέχοντες. Από τα τέσσερα µεγαλύτερα του Ηνωµένου Βασιλείου, µεταξύ των 
οποίων τα Tesco, τα Sainsbury’s, τα Asda, µόνο τα Morrisons βρέθηκαν στην πρώτη πεντάδα, 
µε την Αsda να καταλαµβάνει την τελευταία θέση. Η Waitrose κατέκτησε πέντε αστέρια για τη 
διαθεσιµότητα και την εξυπηρετικότητα του προσωπικού της, τον µικρό χρόνο αναµονής στην 
ουρά και την κατάσταση των καταστηµάτων της. Τα Marks and Spencer κατέκτησαν τη δεύτερη 
θέση ενώ τα ηλεκτρονικά σούπερ µάρκετ Ocado αξιολογήθηκαν πρώτα στην παράδοση στο 
σπίτι και βαθµολογήθηκαν υψηλά για την ευκολία ανεύρεσης προϊόντων ηλεκτρονικά και την 
ευελιξία ωραρίων παράδοσης. Τα Waitrose και τα Marks and Spencer επαινέθηκαν για την 
ποιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών τους και για τα προϊόντα δικής τους ετικέτας, 
τα οποία κριτήρια όσοι έλαβαν µέρος στην έρευνα χαρακτήρισαν πιο σηµαντικά.

Εξαγορά της αλυσίδας σουπερµάρκετ ΜΑΚΟ 
στη Θεσσαλονίκη, απο τον Κρητικό
Στην εξαγορά της θεσσαλονικιώτικης αλυσίδας σούπερ µάρκετ ΜΑΚΟ, 
προχώρησε η αλυσίδα Κρητικός, µε στόχο την ενίσχυση της παρουσίας 
της στην πόλη. Η αλυσίδα ΜΑΚΟ διαθέτει δίκτυο 11 καταστηµάτων 
και είναι συµφερόντων του Κώστα Μαλαµίδη. Με την νέα αυτή κίνηση 
η αλυσίδα Κρητικός εγκανιάζει πρώτη το νέο κύκλο εξαγορών και 
συγχωνεύσεων που αναµένουν όλοι µέσα στο 2019.  Η αλυσίδα Κρητικός 
πλέον µετρά πάνω από 300 καταστήµατα, ενώ µέσα στους τελευταίου 20 
µήνες πραγµατοποίησε τρεις εξαγορές µε την τελευταία (στα µέσα του 
καλοκαιριού) να αφορά την αλυσίδα σούπερ µάρκετ ΜΕΡΙΜΝΑ. 

∆ιπλό άνοιγµα σε Ελλάδα και 
εξωτερικό για τα My Market
∆ιπλό άνοιγµα σε Ελλάδα και εξωτερικό και 
νέες επενδύσεις που φτάνουν τα 40 εκατ. ευρώ 
το 2019, σχεδιάζει η εταιρεία Metro AEBE 
(My Market). Συγκεκριµένα για το 2019, έχει 
προγραµµατιστεί να ανοίξουν 8 νέα καταστήµατα 
σε όλη την Ελλάδα καθώς και εκτενές πλάνο 
ανακαινίσεων για καταστήµατα του αρχικού 
δικτύου My market και των Κέντρων ∆ιανοµής 
της εταιρείας. Προς το τέλος του 2019, 
αναµένεται να εγκαινιαστεί και το πρώτο 
κατάστηµα χονδρικής της METRO AEBE στη 
Λεµεσό της Κύπρου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 
2018 ήταν µία σηµαντική χρονιά για την εταιρεία 
αφού ολοκληρώθηκε το 3ετές πλάνο ενοποίησης 
µε τη Βερόπουλος, καθώς και το πλάνο 
ανακαινίσεων στο σύνολο των καταστηµάτων της 
νεοαποκτηθείσας αλυσίδας. 

ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α
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ΤΟ CONCEPT 
ΞΕΚΙΝΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ  
ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ  
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ

Σύγχρονο marketing και φυσικά 
προϊόντα που µπορούν να το 
υποστηρίξουν, χαρακτηρίζουν την 
επιτυχηµένη προσπάθεια της Lucia’s 
Farm, η οποία έχει ενισχύσει το 
χαρτοφυλάκιό της τόσο στην ντοµάτα 
όσο και τις πατάτες.  Ο λόγος για τα 
ντοµατίνια µινιόν, την ντοµάτα baby, 
τα ντοµατίνια φιέστα και την πρώτη 
ελληνική πατάτα baby. Σύµφωνα µε 
τον Θύµη Ευθυµιάδη, διευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρείας Hellenic 
Farming στόχος της είναι η παραγωγή 
επώνυµων ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων µε άριστη ποιότητα – η 
οποία ξεκινά από το χωράφι και φτάνει 
στο πιάτο του καταναλωτή.
«Το concept της Lucia Farm ξεκινάει 
από  χωράφι και φτάνει στο πιάτο σας. 
Αυτή είναι η βασική µας επιδίωξη. Το 
όραµα µας είναι να αναδείξουµε την 
ελληνικότητα των νωπών αγροτικών 
προϊόντων ως ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα παραγωγής. Η δικιά 
µας αποστολή είναι να είµαστε µια 
από τις κορυφαίες εταιρείες στη 
ελληνική αγορά που θα πουλάει στον 
καταναλωτή επώνυµα προϊόντα, 

ελληνικά µε άριστη ποιότητα άρα µε 
υψηλή προστιθέµενη αξία» ήταν τα 
λόγια του κ. Ευθυµιάδη, κατά την 
παρουσίαση των νέων προϊόντων στην 
Αθήνα προ ολίγων µηνών.
Εκτός από την ντοµάτα όµως τα 
τελευταία τρία – τέσσερα  χρόνια η 
Lucia’s Farm έχει επενδύσει και στη 
πατάτα όπου καλλιεργεί σε διάφορα 
µέρη της Ελλάδας εξασφαλίζοντας 
τελικό προϊόν επίσης τυποποιηµένο 
για απευθείας κατανάλωση στα µεγάλα 
σούπερ µάρκετ. «Έχουµε δύο οµάδες 
παραγωγών. Μια στο Νευροκόπι της 
∆ράµας και µια στην Πελοπόννησο  
όπου επιλέγουµε εµείς τις ποικιλίες, 
δίνουµε στους παραγωγούς τους 
σπόρους, τους βοηθάµε στην 
καλλιέργεια και κάνουµε συµβόλαια 
µε αυτούς. Η τυποποίηση γίνεται στις 
δικές µας εγκαταστάσεις», ανέφερε ο 
διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας 
Hellenic Farming.
Σηµειώνεται εδώ πως Brand 
Ambassador της Lucia’s Farm είναι ο 
πολύ γνωστός σεφ Σωτήρης Κοντιζάς, 
ο οποίος µάλιστα έχει επισκεφτεί και τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας. 

Νέο χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε ντοµάτα και πατάτα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ MARKETING  
ΤO  BRAND ΤΗΣ LUCIA’S FARM

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Νέες υποδομές για 
ΣΠΕΚΟ Βροντούς 
σε σταφύλι, κυδώνι 
και ακτινίδιο
Τους κρίκους που του έλειπαν για να καθετο-
ποιήσει τη δραστηριότητά του και να αναπτύ-
ξει παρουσία σε όλη την «αλυσίδα» αξίας, που 
ξεκινά από το χωράφι και φτάνει έως και το ρά-
φι του λιανεμπορίου, απέκτησε ο «ΣΠΕΚΟ 
Βροντούς» στην Πιερία με τη νέα επένδυση 
που ολοκλήρωσε.
Οι καινούριες υποδομές που έρχονται να προ-
στεθούν στο δυναμικό του δραστήριου συνε-
ταιρισμού, από τον ομώνυμο οικισμό του Δή-
μου Δίον, αφορούν ψυκτικούς θαλάμους απο-
θήκευσης χωρητικότητας 800 τόνων, χώρο δι-
αλογητηρίου και συσκευαστήριο, συνολικής 
δαπάνης 1,25 εκατ. ευρώ, που επιχορηγήθηκε 
από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
«Μας δίδεται η δυνατότητα, πλέον, να γίνου-
με μια κάθετη οργάνωση. Να συγκεντρώνου-
με την παραγωγή των μελών μας, να τη διαλέ-
γουμε, να τη συσκευάζουμε και να την εμπο-
ρευόμαστε μόνοι», είχε αναφέρει ο πρόεδρος 
του ΣΠΕΚΟ Βροντούς, Γιώργος Νάτσιος στην 
Agrenda τονίζοντας ότι «με τον τρόπο αυτό 
οι σοδειές του συνεταιρισμού θα αποκτήσουν 
προστιθέμενη αξία προς όφελος των παραγω-
γών, ενώ με την αύξηση των εργασιών θα δη-
μιουργηθούν και νέες θέσεις απασχόλησης».
Παρότι τα περίπου 350 ενεργά μέλη του συ-
νεταιρισμού ασχολούνται με διάφορες καλ-
λιέργειες, όπως καπνός, ρόδι, κυδώνι, σταφύ-
λια Crimson, ακτινίδια και εσχάτως και καρύ-
δια, το πλάνο για την επέκταση και στον τομέα 
της μεταποίησης επικεντρώνεται στο κυδώνι, 
το σταφύλι και στο ακτινίδιο, στα οποία υπάρ-
χουν τα περισσότερα στρέμματα φυτειών. «Η 
χρονιά για τα σταφύλια Crimson εξελίσσεται 
δυσκολότερα από ό,τι περιμέναμε. Ένα σημα-
ντικό μέρος της φετινής παραγωγής παραμέ-
νει στα χωράφια γιατί δεν τα πήραν οι έμποροι 
και ευτυχώς έχουμε πλέον τα ψυγεία», ανέφε-
ρε ο κ. Νάτσιος.

ΦΡΕΣΚΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η Chiquita επενδύσει στις µεταφορές

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΜΒΟΣ LOGISTICS   
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΜΠΑΝΑΝΑ
Η Chiquita Brands International, η κορυφαία 
εταιρεία µπανάνας παγκοσµίως, έχει προχωρήσει 
στην εφαρµογή µιας νέας, εξειδικευµένης 
και ολοκληρωµένης υπηρεσίας µεταφοράς 
µπανανών, θέτοντας ακόµη υψηλότερα πρότυπα 
για τη διασφάλιση της ποιότητας των µπανανών 
Chiquita σε ολόκληρο τον κόσµο. 
Η νέα υπηρεσία logistics της Chiquita θα 
χρησιµοποιεί πέντε πλοία full containers για 
τη µεταφορά των µπανανών από την Κεντρική 
Αµερική στο ευρωπαϊκό λιµάνι Vlissingen της 
Ολλανδίας - έναν υπερσύγχρονο κόµβο που θα 
επιτρέψει στην Chiquita να εξυπηρετεί όλους 
τους προορισµούς της Βόρειας Ευρώπης στον 
καλύτερο χρόνο µεταφοράς του κλάδου.
Η επένδυση σε αυτή τη νέα υπηρεσία θα έχει 
ως αποτέλεσµα οι µπανάνες να παραµένουν 
πιο φρέσκες και να έχουν µεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής. Αυτό θα επιτευχθεί χάρη στα 

νέα, εξαιρετικά αποδοτικά κοντέινερ που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των φρούτων µε τη 
χρήση ειδικού λογισµικού το οποίο αυτόµατα 
ρυθµίζει τον συµπιεστή τoυ κοντέινερ και ελέγχει, 
τις συνθήκες στην ατµόσφαιρα. Ταυτόχρονα, η 
εν λόγω επένδυση προσφέρει σηµαντικά οφέλη 
για το περιβάλλον, καθώς η κατανάλωση του 
∆ιοξειδίου του Άνθρακα (CO2) µειώνεται κατά 
17.000 τόνους ετησίως, καθώς τα νέα κοντέινερ 
µεταφοράς έχουν 50% µεγαλύτερη ενεργειακή 
απόδοση σε σχέση µε τα παλαιότερα µοντέλα.
Τα νέα φορτηγά πλοία συνέβαλαν επίσης 
στη µείωση του χρόνου µεταφοράς των 
φρούτων στα λιµάνια και στην αύξηση του 
αποθηκευτικού χώρου κατά 12,5%, χάρη στον 
αποτελεσµατικότερο τρόπο αποθήκευσης 
των προϊόντων από την παραλαβή µέχρι την 
παράδοση στον προορισµό τους, εξασφαλίζοντας 
τη διάρκεια στην ψυκτική αλυσίδα.
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Ανοίγει δρόµους το Ελληνογερµανικό Εµπορικό Επιµελητήριο

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ASIA FRUIT LOGISTICA
Για τρίτη φορά το Ελληνογερμανι-
κό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμε-
λητήριο διοργανώνει το Ελληνικό Ο-
μαδικό Περίπτερο στην Asia Fruit 
Logistica 2019, η οποία θα ανοίξει τις 
πύλες της από τις 4 – 6 Σεπτεμβρίου 
2019 στο Χονγκ Κονγκ.
Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτε-
ρες εκθέσεις νωπών προϊόντων, η ο-
ποία λαμβάνει χώρα στο Asia World-
Expo Center και στη διάρκεια της ο-
ποίας συγκεντρώνονται κάθε χρόνο 
οι μεγαλύτεροι εκπρόσωποι του κλά-
δου για κατ’ ιδίαν συναντήσεις και ε-
πιχειρηματικές συνομιλίες. Υπενθυ-
μίζεται ότι στην προηγούμενη διοργά-

νωση στο ελληνικό ομαδικό περίπτε-
ρο, συμμετείχαν εννιά ελληνικές εται-
ρείες, σε μια επιφάνεια 234 τ.μ. Πρό-
κειται για τις εταιρείες: Aνατολή, Ανυ-
φί Μητροσύλης, Ζευς Ακτινίδια, Όμι-
λος Κολιού, Φρούτα Πρωτοφανούση 
και Αλκυών, Gustera, Nespar, Nέστος 
μέσω του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Premium European Kiwi, που ορ-
γάνωσε και συντόνισε η εταιρεία WIN 
Σύμβουλοι Ανάπτυξης. Στόχος των ελ-
ληνικών εταιρειών είναι όχι μόνο να 
αυξήσουν τις ποσότητες που ήδη εξά-
γουν αλλά και να διευρύνουν την γκά-
μα προϊόντων που μπορούν να προω-
θήσουν στην περιοχή.

Πρότυπο 
«We do local» 
Το We do local είναι ένα καινοτόμο brand 
φιλοξενίας που ακολουθεί τις παγκόσμι-
ες τάσεις αγροδιατροφής και τουρισμού. Α-
πευθύνεται σε τουριστικές επιχειρήσεις και 
δημιουργήθηκε από δεκαπέντε σημαντι-
κούς παράγοντες της τουριστικής βιομηχα-
νίας της Κρήτης και δύο της Χαλκιδικής, 
σε συνεργασία με τους φορείς πιστοποίη-
σης Cosmocert, TUV Austria Hellas, TUV 
Hellas & Letrina SA και τη Local Food 

Συμβολαιακή με 
Πειραιώς για 
τη ΣΥΚΙΚΗ 
Η Τράπεζα Πειραιώς και ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός (Α.Σ.) «ΣΥΚΙΚΗ» 
ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
Συμβολαιακής Γεωργίας. Σύμφωνα με 
τη σχετική ανακοίνωση στόχος αυτής της 
συνεργασίας είναι η  άμεση και η ενεργός 
υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων στην 
παραγωγική διαδικασία της καλλιέργειας 
σύκων, αλλά και την αξιοποίηση της 
προστιθέμενης αξίας του προϊόντος.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
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Με το µεγάλο βραβείο του «Προµηθευτή 
της χρονιάς» στην κατηγορία Τροφίµων 
και Ποτών τιµήθηκε η Μπάρµπα Στάθης, 
στα Retail Business Awards 2019. 
Η διάκριση, που προκύπτει από την έ-
ρευνα που πραγµατοποιεί το Οικονοµι-
κό Πανεπιστήµιο Αθηνών για λογαρια-
σµό του θεσµού, αφορά στην αξιολόγηση 
των σχέσεων των retailers µε κάθε εται-
ρεία και συγκεκριµένα στο σύνολο των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών, που διέπει 
όλο το εύρος συνεργασίας πελάτη-προ-
µηθευτή. Πρόκειται για µία διάκριση, που 
υπογραµµίζει την οµαδική δουλειά και τη 
συνέπεια, που επιδεικνύουν οι άνθρω-
ποι της Μπάρµπα Στάθης εδώ και χρό-
νια, καταφέρνοντας έτσι να χτίζουν ου-
σιαστικές σχέσεις αµοιβαίας εµπιστοσύ-
νης µε τους συνεργάτες της εταιρείας στο 
λιανεµπόριο.

Η Asia Fruit Logistica είναι µία 
από τις µεγαλύτερες εκθέσεις 
νωπών προϊόντων, στη διάρκεια 
της οποίας συγκεντρώνονται 
κάθε χρόνο οι µεγαλύτεροι 
εκπρόσωποι του κλάδου των 
φρουτολαχανικών.

Εντός της ΕΕ, η εστίαση 
θα γίνει σε καµπάνιες 

που προωθούν τα 
διάφορα συστήµατα 

ποιότητας και ετικέτες 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ κ.λπ).

Tα νωπά 
οπωροκηπευτικά 
στο πρόγραμμα
προώθησης ΕΕ
Την ένταξη φέτος και των νωπών οπωρο-
κηπευτικών στο ευρύ πρόγραμμα προώ-
θησης ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων 
εντός και εκτός της ΕΕ, αποφάσισε η Κομι-
σιόν επιλέγοντας την κατηγορία αυτή για 
την προώθηση της υγιεινής διατροφής.
Το συνολικό μπάτζετ για το 2019 ανέρ-
χεται στα 191,6 εκατ. ευρώ και σε αυτό 
συμπεριλαμβάνονται 181,6 για τη συγ-
χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
και άλλα 10 εκατ. ευρώ σε περίπτωση 
διαταραχής της αγοράς. Σημειώνεται 
πως το αντίστοιχο συνολικό ποσό πέρυ-
σι ανήλθε στα 179 εκατ. ευρώ. Τα προ-
γράμματα μπορούν να καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων από γενικές εκ-
στρατείες για την υγιεινή διατροφή μέ-
χρι εξειδικευμένες αγορές. Οι προτά-
σεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 16 
Απριλίου 2019 μέσω της αποκλειστι-
κής πύλης, ενώ οι δικαιούχοι θα ανα-
κοινωθούν το φθινόπωρο. Αίτηση μπο-
ρεί να υποβάλει ένα ευρύ φάσμα οργα-
νισμών, όπως οι επαγγελματικές οργα-
νώσεις, οι οργανώσεις παραγωγών και 
οι οργανισμοί γεωργικών ειδών διατρο-
φής που είναι υπεύθυνοι για τις δρα-
στηριότητες προώθησης.
Εντός της ΕΕ, η εστίαση θα γίνει σε κα-
μπάνιες που προωθούν τα διάφορα συστή-
ματα ποιότητας και ετικέτες (ΠΟΠ, ΠΓΕ 
κ.λπ), καθώς και τα βιολογικά προϊόντα. 
συνθήκες ψύξης και συσκευασίας, τέλος 
αποστολή στους πελάτες.

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ   
�ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ� 
∆ιάκριση στην κατηγορία Τροφίµων και Ποτών στα Retail Business Awards 2019
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Κ αι στη µάχιµη γεωπονία αναγκαζόµαστε, κά-
ποτε, να µετέλθουµε τακτικές πειθούς κατά κά-
ποιον τρόπο ανορθόδοξες.

Ο συνηθέστερος λόγος είναι η σθεναρή αντίσταση της 
κατεστηµένης αντίληψης, ενισχυµένης από την πληµµε-
λή γνώση του ζητούµενου.
Οµολογούµε ότι το έχουµε κάνει προσπαθώντας να… 
προξενέψουµε το νιτρικό ασβέστιο (πρώτη φορά πριν 
25 χρόνια περίπου) και το χλωριούχο κάλι (αρχικά µέ-
σω των λιπασµάτων τύπου blend), στην καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς. Το εµπόδιο στη χρήση της νιτρικής ασβέστου 
απορρέει κυρίως από το φόβο µην και το ασβέστιο αυ-
ξήσει το εδαφικό pH κι αυτό βλάψει το ακτινίδιο.
Οι υπολογισµοί όµως είναι πρακτικοί και απλοί:
Η ισοδύναµος αλκαλικότητα της νιτρικής ασβέστου εί-
ναι 20 που σηµαίνει ότι τόσα κιλά ανθρακικού ασβεστί-
ου (CaCO3) αντιστοιχούν σε 100 κιλά λιπάσµατος. ∆ηλα-
δή χρειάζονται 500 kg/στρ. νιτρικό ασβέστιο για να έ-
χουν την ίδια επίδραση στο εδαφικό pH όση 100 kg/στρ. 
CaCO3, δηλαδή µια πολύ µικρή επίδραση. 
Το εµπόδιο στη χρήση του χλωριούχου καλίου είναι α-
πλά ο φόβος ότι το χλώριο κάνει κακό παντού εκτός α-
πό ελάχιστες εξαιρέσεις, στις οποίες προφανώς, για ό-
σους αντιδρούν στη χρήση του, δεν ανήκει το ακτινίδιο.
∆εν θα ασχοληθούµε πάντως εδώ µε τις δικές µας α-
νορθοδοξίες, µε τα δικά µας… ιαµατικά ψεύδη, τα οποία 
ίσως αποτελέσουν τµήµα των ενθυµηµάτων µας, αργό-
τερα. Είναι και ο φόβος µην µας βγει το όνοµα. Γιατί, κα-
θώς λένε, καλύτερα να σου βγει το µάτι παρά το όνοµα… 
Θα πούµε όµως ότι η ανορθόδοξη αντιµετώπιση κά-

ποιων ζητηµάτων, πρώτον δεν είναι πρωτότυπη και 
δεύτερον συχνά πέτυχε περισσότερα από την ορθόδοξη.
Στο χώρο µας πρώτος ο Λίµπιχ (Liebig, 1803-1873, 
γνωστός κυρίως από το νόµο του ελάχιστου και το περί-
φηµο βαρέλι του) µε την ιστορική του εργασία «Η Χηµεία 
στην εφαρµογή της επί της γεωργίας και της φυσιολογί-
ας» τάραξε τα λιµνάζοντα νερά της γεωργίας και έβαλε 
τις βάσεις της ανόργανης θρέψης των φυτών.  
Εναντιούµενος στην κατεστηµένη αντίληψη των φυσιο-
λόγων για τη θρέψη των φυτών, ο Λίµπιχ τους στόλισε 
αρκούντως: «τα πειράµατα που επικαλούνται οι φυσιο-
λόγοι για να υποστηρίξουν τις ιδέες τους είναι όλα άχρη-
στα και ανάξια σχολιασµού… είναι µόνο άξια οίκτου»!
Ο Λίµπιχ υποστήριξε ότι η διατήρηση της γονιµότητας του 
εδάφους επιτελείται µόνο µε την πρόσθεση σ’ αυτό των 
θρεπτικών που αφαιρεί η καλλιέργεια. Έφτιαξε µάλιστα 
και ένα λίπασµα ΡΚ που του έδωσε το όνοµά του και το 
έβγαλε στην αγορά! Αν και το λίπασµα δεν λειτούργησε 
στην πράξη – λόγω της απουσίας αζώτου – ωστόσο ο 
σπόρος της ανόργανης λίπανσης είχε πέσει και θα φύ-
τρωνε. Η δηµοσίευσή του αυτή είχε κάνει πάταγο εκείνη 
τη µακρινή εποχή κι όπως είπαµε έπιασε τόπο!
Για την ανορθοδοξία σε άλλους, πέραν της γεωργίας, 
χώρους θα αναφερθούµε στον δικό µας Σόλωνα της 
σεισάχθειας κι όχι µόνο. Το «όχι µόνο» έχει να κάνει µε 
το Σόλωνα ως αγροτικό µεταρρυθµιστή. Γιατί ο µεγάλος 
νοµοθέτης ήταν αυτός που έστρεψε τη γεωργία της Αττι-
κής από το σιτάρι στα δέντρα, στα αµπέλια και στους λα-
χανόκηπους! Έβγαλε νόµους που ρύθµιζαν τη διανοµή 
του νερού, τη συντήρηση των αρδευτικών συστηµάτων, 

ευνόησε την εξαγωγή ελαιολάδου, απαγόρευσε την εξα-
γωγή σταριού για να έχει ο κόσµος ψωµί, εξέδωσε νόµο 
για το ανώτατο όριο γαιοκτησίας κ.λπ.!
Εδώ όµως θέλουµε να πούµε δύο λόγια για το Σόλωνα 
και την … τρέλα του! Οι Αθηναίοι είχαν τόσο πολύ κου-
ραστεί από τον µακρόχρονο και ανεπιτυχή πόλεµο µε τα 
Μέγαρα για την απόκτηση της Σαλαµίνας ώστε ψήφισαν 
νόµο που έλεγε ότι ακόµα και η αναφορά στο ζήτηµα αυ-
τό επισύρει την ποινή του θανάτου. Για τους γνωστικούς 
όµως! Έτσι λοιπόν ο Σόλωνας έκανε τον τρελό, βγήκε 
στην πλατεία και ανεβασµένος σε µια πέτρα απάγγειλε 
την ελεγεία του «Σαλαµίνα» µε την οποία καλούσε τους 
συµπολίτες του να ξαναρχίσουν τον πόλεµο για τη Σαλα-
µίνα! Τελικά ο πόλεµος έγινε - τον διέυθυνε ο ίδιος ο Σό-
λωνας – οι Μεγαρείς νικήθηκαν και η Σαλαµίνα περιήλ-
θε στους Αθηναίους!

Μια σηµαντική επιτυχία
Ας πάµε όµως τώρα στο «διά ταύτα». 
Πώς να πείσεις για την ανάγκη χρήσης της νιτρικής α-
σβέστου στο ακτινίδιο, σε περιοχές της Άρτας λ.χ. όπου 
το κύριο αζωτούχο λίπασµα ήταν η θειϊκή αµµωνία σε ε-
παναλαµβανόµενες δόσεις των 100-200 γρ./δέντρο;
Και δεν είναι το µόνο που µπορούµε να αναφέρουµε.
Να µιλήσουµε όµως καλύτερα για κάτι πιο πρόσφατο.
Όταν κληθήκαµε, στα τέλη του 2011, να βελτιώσουµε 
τη συντηρησιµότητα των καρπών της ποικιλίας «Τσεχε-
λίδης» είχαν περάσει πολλά χρόνια, κατά τα οποία, για 
το σκοπό αυτό, πρωταγωνίστησαν διάφορα «µατζού-
νια» («θαυµατουργά» διαφυλλικά σκευάσµατα), µε οι-

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ 2 ΣΤΙΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑΣ
ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ ΑΓΑΠΑ ΤΟ ΧΛΩΡΙΟ ΕΝΩ ΤΑ ΠΙΟ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΦΟ∆ΙΑ, ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΦΘΗΝΑ
ΕΦΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ.

Των ∆ρ Λουκά Τ. Πιστόλη – Ταξιάρχη Λ. Πιστόλη 1, γεωπόνων
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κτρή αποτυχία φυσικά. Η ορθολογικοποίηση της λίπαν-
σης στη βάση των βιολογικών απαιτήσεων της ποικιλί-
ας, η στοχευµένη χρήση της νιτρικής ασβέστου, µαζί µε 
άλλες παρεµβάσεις έδωσαν επιτέλους λύση στο χρονί-
ζον αυτό πρόβληµα της ποικιλίας που ως τέτοιο δείχνει 
ακριβώς τη δυσκολία απεγκλωβισµού από κατεστηµέ-
νες αντιλήψεις.
Τα πρώτα αποτελέσµατα των πειραµατικών µας δηµοσι-
εύτηκαν στον ειδικό τύπο το 2014.
Σηµειώνουµε εδώ ότι λίγο αργότερα, προ διετίας, µετά 
από µια χρονιά µε έντονα µαλακώµατα καρπών, η στήρι-
ξη στις προαναφερθείσες αντιλήψεις για τη λίπανση της 
ακτινιδιάς ήρθε και από τον χώρο των εξαγωγέων!
Το πρόγραµµα που πρότεινε ένας εξ αυτών, µε τη βοή-
θεια φυσικά των γεωπόνων της επιχείρησής του, βρί-
σκεται στη διάθεσή µας. 
Το ενδιαφέρον όµως είναι αυτό που ακούστηκε τότε – 
και το τονίζουµε, για να µην παρεξηγηθούµε, ακούστη-
κε… – ότι για την παραλαβή της παραγωγής ήταν απα-
ραίτητη η επίδειξη του παραστατικού αγοράς της νιτρικής 
ασβέστου! Οι υπερλιπάνσεις κυρίως µε άζωτο αλλά και 
µε κάλιο, για το χόντρεµα του καρπού, δηµιουργεί σοβα-
ρά προβλήµατα συντηρησιµότητας. Και δεν είναι µόνο οι 
υπερλιπάνσεις αλλά κι άλλοι παράγοντες που στοχεύουν 
στον ίδιο στόχο, όµως δεν θα επεκταθούµε. Το ερώτη-
µα: ∆εν είναι εύλογο να σκεφτεί κανείς ότι ένας καρπός 
που σπρώχνεται προς το µέγιστο των δυνατοτήτων του, 
πρέπει µάλλον να δεχτεί και κάποιες αλλαγές στη διαχεί-
ρισή του όσο ακόµη είναι πάνω στο δέντρο; Είναι εύλο-
γο. Και είναι εύλογο γιατί… το µυαλό δεν το φέρνει ο α-
έρας από την Κασπία Θάλασσα, όπως γράφει ο ευφυής 

Γκόγκολ στο «Ηµερολόγιο ενός τρελού»3, αλλά είναι µέ-
σα στα κεφάλια µας. 
Αρκεί η συνεχής επαφή µε το χωράφι, η άσκηση µιας 
µάχιµης -κι όχι από γραφείου- γεωπονίας, να έχει οξύ-
νει την αντίληψή µας ώστε να κάνουµε τους αναγκαίους 
συνειρµούς, να παίζουµε δηλαδή το παιγνίδι του αιτίου 
και του αιτιατού κι άλλα παιγνίδια λογικής και να συντη-
ρούµε έτσι το ερέθισµα της δηµιουργικότητας. Γιατί ορ-
θώς λέει ο Νόλντε, έστω και µε κάποια αυστηρότητα, ότι 
«πραγµατική αξία έχει αυτό που ανακαλύπτουµε οι ίδιοι, 
δεν έχει και τόση σηµασία τί µαθαίνουµε». Εξ άλλου, λέ-
ει, «ποτέ δεν ήταν σηµάδι µεγαλοφυΐας η ικανότητα ενός 
ανθρώπου να µαθαίνει». Αυτά έγραφε ο σπουδαίος ζω-
γράφος, για τους καλλιτέχνες βέβαια, αλλά µε µία ερµη-
νευτική ευρύτητα, και ο χώρος µας καλλιτεχνικός είναι!

Πιο στοχευµένα για το ασβέστιο
Ο ρόλος του ασβεστίου στη λίπανση της ακτινιδιάς πρέ-

πει να ενισχυθεί. Όταν χορηγείται νωρίς - εφαρµογές νι-
τρικής ασβέστου από τέλη Μάη µέχρι τα µέσα Ιούνη - 
περίοδος που γενικώς συµπίπτει µε την κυτταροδιαίρε-
ση, δίνει σηµαντικά πιο συντηρήσιµους καρπούς. Όσο 
περισσότερο ασβέστιο πάρουν οι καρποί κατ’ αυτήν την 
περίοδο τόσο περισσότερο θα βρεθεί σ’ αυτούς κατά τη 
συλλογή τους. Περισσότερο στο εσωτερικό τµήµα τους 
και λιγότερο στο εξωτερικό. 
Οι πρώτες µετρήσεις µάς δηµιούργησαν την εντύπωση 
ότι υπάρχει µια κανονικότητα στη µείωση του ασβεστίου 
έως τη συλλογή. Είχαµε βρει δηλαδή µια µείωση του α-
σβεστίου από την επιφάνεια του καρπού µέχρι τα 3mm 
βάθος, της τάξης του 50% και από τα 3 µέχρι τα 6mm κα-
τά 30-35%. Η κανονικότητα όµως αυτή δεν επιβεβαιώ-
θηκε στη συνέχεια. Μετά το ασβέστιο ξεκινούν οι εφαρ-
µογές του καλίου (Νιτρικό, θειϊκό ή χλωριούχο).
Τα δύο θρεπτικά στοιχεία, ασβέστιο και κάλιο, όταν ε-
φαρµόζονται διαδοχικά, όπως µόλις αναφέραµε, τις πε-
ρισσότερες φορές δίνουν καλύτερα αποτελέσµατα από 
την εναλλάξ εφαρµογή τους. Εδώ να πούµε ότι κάποιες 
υδρολιπάνσεις µε φωσφόρο που παρεµβάλλονται στο 
πρόγραµµα των θερινών υδρολιπάνσεων του ακτινιδίου 
ζηµιώνουν, κατά κανόνα, τη συντηρησιµότητα των καρ-
πών, λόγω του ανταγωνισµού φωσφόρου – ασβεστίου. 
Γι’ αυτό λέµε ότι το φυτό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες 
του σε φωσφόρο από την άπαξ βελτιωτική φωσφορο-
λίπανση, όπου χρειάζεται, καθώς και από τη συνήθη βα-
σική λίπανση µε ΝΡΚ και, το πολύ – κάποιες µικρές πο-
σότητες – από προανθικές υδρολιπάνσεις.
Η επαρκής πρόσληψη του ασβεστίου, τοτε που το επιθυ-
µουµε, επιτυγχάνεται µε το «µάζεµα» της συνολικής του 

ΣΟΒΑΡΟ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΩ 
ΥΠΕΡ-ΛΙΠΑΝΣΗΣ

Οι γεωπόνοι, Λουκάς Τ. Πιστόλης 
(επάνω) και ο Ταξιάρχης Λ. Πιστόλης 
(κάτω) που υπογράφουν το άρθρο.
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ποσότητας σε λιγότερες εφαρµογές. Αν δηλαδή υπολο-
γίζουµε να ρίξουµε συνολικά 20 kg/στρ. Ca(NO3)2 είναι 
καλύτερα να τα ρίξουµε σε δύο δόσεις, 10+10 kg/στρ. 
παρά σε τέσσερις των 5 kg/στρ. η κάθε µία.
Αυτό συµβαίνει γιατί τα δισθενή θρεπτικά ιόντα, σε σχέ-
ση µε τα µονοσθενή, προσλαµβάνονται σε µικρότερες 
ποσότητες ανά λίτρο νερού που προσλαµβάνει το φυτό.
Αντίθετα από το ασβέστιο, η πρόσληψη του καλίου εξα-
σφαλίζεται και από σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις στο 
εδαφικό διάλυµα και έτσι το σχετικό άπλωµα σε περισ-
σότερες εφαρµογές, όχι µόνο δεν βλάπτει αλλά µάλλον 
ωφελεί (αντιµετώπιση πολυτελούς κατανάλωσης). Αντί 
λ.χ. να γίνουν 1-2 εφαρµογές, να γίνουν 3-4 µικρότερες.
Έχουµε παρατηρήσει ότι εφαρµογή ασβεστίου κοντα 
στην έναρξη του δεύτερου κύµατος αύξησης του καρ-
πού (δύο εφαρµογές νιτρικής ασβέστου, η πρώτη στα τέ-
λη Αυγούστου και η άλλη στην αρχή του Σεπτέµβρη ή 
µόνο µία, µε υψηλότερη δόση, στις αρχές Σεπτέµβρη), 
αύξησε το ασβέστιο στο εξωτερικό τµήµα (0-3 mm) του 
καρπού. Το ζήτηµα είναι σηµαντικο και χρήζει περαιτέ-
ρω διερεύνησης. Παρατηρήσαµε επίσης ότι όπου έγιναν 
οι εν λόγω εφαρµογές σε καµία περίπτωση δεν εµφανί-
στηκε πρόβληµα πολύ µειωµένης καρποφορίας ή και α-
καρπίας την επόµενη χρονιά. Το γεγονός αυτό δεν µπο-
ρεί να µην φέρει στο µυαλό µας παλαιότερες έρευνες 
του Porfiliev V.E. (1962), που θεωρεί ότι το ασβέστιο ε-
πηρεαζει δραστικα τη διαδικασία της διαφοροποίησης. 
Κι αυτή η παρατήρηση, µαζί µε την προηγούµενη, αξί-
ζει να ερευνηθεί περισσότερο4. Να περάσουµε τώρα στο 
κεφάλαιο, ασβέστιο και φυτοπροστασία. Το παρατηρή-
σαµε, σε όλες τις περιπτώσεις, ότι η διαφυλλική χορήγη-
ση CaCl2 το φθινόπωρο, προσυλλεκτικά, τρεις ή και τέσ-
σερις εφαρµογές, συνδράµει στην κατεύθυνση της αντι-
µετώπισης του βοτρύτη στο ψυγείο (το χνούδι του καρ-
πού ευνοεί την απορρόφηση του ασβεστίου). Το ασβέ-
στιο γενικά, όπως κι αν εφαρµοστει, ενισχύει την αντί-
σταση των φυτών έναντι παθογόνων µυκήτων κι όχι µό-
νο (βοτρύτη, αλτερνάρια, κ.λ.π.). Ο Easterwood (2002) α-
ναφέρει ότι στη σαλάτα µείωσε τέσσερις φορές την έντα-
ση της προσβολής του βοτρύτη (Πίνακας 1).

Πίνακας 1: Η επίδραση (συγκριτική) του 
καλίου και του ασβεστίου των ιστών σαλάτας, 
στη µείωση της προσβολής από βοτρύτη. 
(Easterwood, 2002).

% Κ % CA ΕΝΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ  
ΑΠΟ BOTRYTIS*

1,44 1,06 4
2,38 0,58 2
3,42 0,27 13
4,89 0,18 15

*  0-5 = ασθενής προσβολή  6-10 = µέτρια προσβολή 

11-15 = έντονη προσβολή

Έχει επίσης και αντιβακτηριακή δράση, ισχυροποιώντας 
την άµυνα έναντι της εισόδου των βακτηρίων στο φυ-
τό. Το ασβέστιο σταθεροποιεί το κυτταρικό τοίχωµα, αλ-
λά και τις µεµβράνες ως πηκτινικό ασβέστιο. Όµως οι 
πηκτίνες, σε συνθήκες έλλειψής του, αποδοµούνται α-
πό την πολυγαλακτουρονιδάση και το φυτό γίνεται ευ-
αίσθητο στα παθογόνα. Η δραστηριότητα της πολυγαλα-
κτουρονιδάσης εξαρτάται από την περιεκτικότητα των ι-
στών σε ασβέστιο (Πίνακας 2).

Πίνακας 2. Η επίδραση του ασβεστίου στην 
δραστηριότητα της πολυγαλακτουρονιδάσης 
(Easterwood, 2002).

% CA ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΥΓΑΛΑΚΤΟΥΡΟΝΙ∆ΑΣΗΣ

0,68 2,95
1,60 2,28
3,40 1,00*

  

* Το 1,00 λαµβάνεται ως ασφαλές µέγεθος. 

Τι αφαιρεί το ακτινίδιο από το έδαφος
Τελειώνοντας εδώ τα όσα τώρα θέλαµε να πούµε για 
το ασβέστιο στο ακτινίδιο, παραθέτουµε τον πίνακα µε 
τις στρεµµατικές ποσότητες των θρεπτικών που   προ-
σλαµβάνει το φυτό ανάλογα µε την παραγωγή του (Πί-
νακας 3).
Παρατηρούµε ότι το ασβέστιο προσλαµβάνεται από το α-
κτινίδιο σε ποσότητες ίδιες περίπου µε το άζωτο και υ-
πό αυτή την άποψη τα δυο αυτά θρεπτικά είναι στη δεύ-
τερη θέση, µετά το κάλιο. Βλέπουµε επίσης ότι αµέσως 
µετά, µε το µισό περίπου της ποσότητας, έρχεται το χλώ-
ριο στη σηµασία του οποίου – για το ακτινίδιο – θα ανα-
φερθούµε ευθύς αµέσως.

Το χλώριο
Το πρόβληµα µε το χλώριο υπήρξε δυσκολότερο, 
µε το «υπήρξε» να είναι µάλλον ευκτικός τύπος, 
αφού η αποδοχή του στην καλλιέργεια της ακτινι-

διάς είναι ακόµη ζητούµενο. Είναι ζωντανή στη µνή-
µη µας η εικόνα του Νίκου Αλεξανδρίδη από το Νέο Μυ-
λότοπο Πέλλας. Ενήµερος και δραστήριος καλλιεργητής, 
άνθρωπος εύχαρης,  ο οποίος ακολουθώντας τις συµ-
βουλές µας, επιχείρησε να προµηθευτεί χλωριούχο κάλι 
για την καλλιέργειά του (αρχές του 2012). 
«Θα σου το φέρω αλλά το κρίµα στο λαιµό σου» του είπε 
το µαγαζί! Και στο κάτω-κάτω γιατί να υπάρχει ήδη χλω-
ριούχο κάλι σε µια ζώνη µε αρκετά ακτινίδια;!
Έτσι ο εύχαρης Νίκος επέστρεψε κατηφής! Και η απο-
θάρρυνση ειχε πολλές συνέχειες… 
Η εικόνα που έχουµε, αρκετά ευρεία και ευκρινής, εί-
ναι ότι και τώρα ακόµη λίγα πράγµατα έχουν αλλάξει. Ό-
µως το ακτινίδιο αγαπούσε, συνεχίζει να αγαπά το χλώ-
ριο και να το ζητάει, παρά το ότι, ως χώρα, µας περιβάλ-
λει η θάλασσα και κάποιες ποσότητες χλωρίου του τις 
δίνουν οι βροχοπτώσεις. Το χλώριο, εκτός από τη γνω-
στή συµβολή του στη φωτοσύνθεση (συµµετέχει, µαζί µε 
το Μn, στη φωτόλυση του Η2Ο και στις µετατροπές του 
συµπλόκου της φωτόλυσης), επιτελεί κι άλλες σηµαντι-
κές λειτουργίες. 
Είναι σηµαντικός ρυθµιστής του µηχανισµού ανοίγµα-
τος και κλεισίµατος των στοµατίων και συµµετέχει στη 
ρύθµιση της σπαργής των κυττάρων. Συµβάλλει δηλα-
δή στην οικονοµικότερη χρήση του νερού από το φυτό 
και είναι γνωστό ότι το ακτινίδιο παρουσιάζει µεγάλη δι-
απνευστική ένταση.
Ο έλεγχος της κίνησης των στοµατίων πραγµατοποιείται 
µέσω της εισόδου - εξόδου κατιόντων καλίου (Κ+) στα 
καταφρακτικά κύτταρα η οποία εξισορροπείται (διατήρη-
ση της ηλεκτροχηµικής ισορροπίας) από τα συνοδά ανι-
όντα του µηλικού ή του χλωρίου (Cl-).
∆ιαδραµατίζει επίσης σηµαντικό ρόλο στο µεταβολι-
σµό του αζώτου, οδηγώντας, µέσω της δραστηριοποί-
ησης της συνθετάσης της ασπαργίνης, στην παραγωγή 
ασπαργίνης και γλουταµινικού οξέος, από γλουταµίνη.
Επιπλέον – κι αυτό είναι πολύ σηµαντικό για το ακτι-
νίδιο – το χλώριο είναι ένας σπουδαίος φυτοπροστα-
τευτικός παράγοντας µε διαπιστωµένη την ανασχετι-
κή του δράση σε 15 τουλάχιστον ασθένειες, µυκητο-

ΗΛΙΚΙΑ
�ΕΤΗ�

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΡΠΩΝ

�ΤΟΝΟΙ / ΣΤΡΕΜΜΑ�
N P K Mg Ca S Cl

3 1,0  7,4  1 9,6 1,3 7 1,3 2,9
4 2,0 12,6 1,6 16 2,1 11,7 2,1 4,8

>5 2,0  9,4 1,2 13,3 1,4 9,3 1,5 4,3
>5 3,0 12,9 1,7 18,2 2,1 12,7 2,2 5,9

> 5 4,0 16,5 2,2 23,1 2,7 16,2 2,8 7,5

Πίνακας 3. (Smith, Buwalda & Clark, 1989)
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Aνησυχία για µεγάλες απώλειες προ-
καλεί κάθε χρόνο στους παραγωγούς 
ροδακίνων, νεκταρινιών και των υ-

πολοίπων πυρηνοκάρπων η µονίλια. Πηγές 
πρωτογενών µολύνσεων διαχειµάζουν στους 
µουµιοποιηµένους καρπούς, στα έλκη και 
στους αποξηραµένους κλαδίσκους και πρέπει 
να αποµακρυνθούν κατά τις χειµερινές επεµ-
βάσεις, όπως συστήνεται από το περιφερειακό 
κέντρο προστασίας φυτών, φυτοϋγειονοµικού 
και ποιοτικού ελέγχου Βόλου.
Οι καρποί γίνονται πιο ευπαθείς όσο ωριµά-

ζουν και η ασθένεια εξαπλώνεται άµεσα σε 
καρπούς που εφάπτονται, κάτι που ενέχει τε-
ράστιο µετασυλλεκτικό κίνδυνο για τα αποθη-
κευµένα προϊόντα. 
Για την προστασία των καλλιεργειών από τον 
µύκητα συνιστώνται αυτή την εποχή δύο ψε-
κασµοί µε κατάλληλα και εγκεκριµένα για την 
καλλιέργεια µυκητοκτόνα. Ο πρώτος στο βλα-
στικό στάδιο του ρόδινου ή λευκού µπου-
µπουκιού και ο δεύτερος στην πλήρη άνθη-
ση. Τρίτος ψεκασµός µέχρι και λίγες µέρες µε-
τά την ολοκλήρωση της πτώσης των πετάλων 

ΤΑ ΣΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ∆ΙΑΧΕΙΜΑΖΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΕΝΩ ΤΗΝ
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΛΙΑ ΑΝΘΗ 
ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ   

Η ασθένεια ευνοείται µε 
καιρό νεφελώδη, βροχερό, 
µε υψηλή σχετική υγρασία. 
Η θερµοκρασία δεν παίζει 
σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξή 
της. Παρ’ όλα αυτά οι χαµηλές 
θερµοκρασίες ευνοούν τις 
πρωτογενείς µολύνσεις
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συστήνεται σε περίπτωση βροχερών συνθη-
κών κατά την άνθιση. 
Για να είναι αποτελεσµατική η χηµική καταπο-
λέµηση θα πρέπει να εφαρµόζεται από το σύ-
νολο των παραγωγών, διότι τα σπόρια µετα-
φέρονται µε τον αέρα σε µακρινές αποστάσεις.
 
Κηλιδώσεις φύλλων από Κορύνεο
Το Κορύνεο µπορεί να προσβάλλει όλα τα φυ-
τικά µέρη προκαλώντας από νεκρωτικές κηλι-
δώσεις φύλλων, καρπών και βλαστών, µέχρι 
και νεκρώσεις κλάδων και ολόκληρων δέν-
δρων. Τα δένδρα είναι ευπαθή στις µολύνσεις 
όλες τις εποχές του χρόνου, µε ιδιαίτερα κρί-
σιµες περιόδους την άνοιξη καθώς η ασθένεια 
ευνοείται από τον βροχερό και υγρό καιρό.
Για την προστασία της επερχόµενης παραγω-
γής από τον µύκητα συνιστάται ψεκασµός κατά 
την πτώση των πετάλων µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο.

Παραµορφωτική υπερπλασία λόγω Εξώασκου
Οι Εξώασκοι αποτελούν µια ακόµα µια σοβαρή 
µυκητολογική ασθένεια για τη ροδακινιά και τη 
νεκταρινιά στις οποίες προκαλεί χαρακτηριστι-
κή παραµορφωτική υπερπλασία των φύλλων. 
Η ασθένεια ευνοείται από τον καιρό της επο-
χής που διανύουµε. Για τον λόγο αυτό οι ειδι-
κοί συνιστούν ένα ψεκασµό των δένδρων κα-
τά την περίοδο του ληθάργου και µέχρι πριν το 
φούσκωµα των µατιών, ωστόσο, στην περί-
πτωση καλλιεργειών µε ιστορικό και ευνοϊκές 
για τη µόλυνση συνθήκες, συνιστάται ένας ε-
πιπλέον ψεκασµός κατά την ρόδινη/λευκή κο-
ρυφή µε εγκεκριµένο µυκητοκτόνο.

Επιδερµικες αλλοιώσεις προκαλεί ο Θρίπας
Κυρίως ποιοτική υποβάθµιση σε νεκταρίνια 
και δαµάσκηνα προκαλούν οι θρίπες. Η ζηµιά 
στους καρπούς φαίνεται µε την µορφή επιδερ-
µικών αλλοιώσεων. Τα νεκταρίνια είναι πιο ευ-
αίσθητα. Καίριας σηµασίας είναι η καταστρο-
φή των άγριων χόρτων του οπωρώνα την πε-
ρίοδο της άνθησης καθώς οι θρίπες διαχειµά-
ζουν στα άγρια χόρτα και εάν αυτά καταστρα-
φούν, θα µετακινηθούν στα ανθισµένα δέντρα. 
Έπειτα από δειγµατοληπτικό έλεγχο γίνεται ε-
πέµβαση µε εγκεκριµένα σκευάσµατα στο τέ-
λος της άνθησης, στην πτώση των πετάλων, δί-
νοντας προσοχή στην επίπτωση στους πληθυ-
σµούς φυσικών εχθρών και στις µέλισσες.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ της ψυχρής απο-
θήκευσης των φρούτων και των λα-
χανικών σε ψυκτικούς θαλάµους, 
τα προϊόντα συνεχίζουν να αναπνέ-
ουν, έστω και λιγότερο, δηµιουργώ-
ντας αέρια τα οποία τα επηρεάζουν 
είτε θετικά είτε αρνητικά. Θετικά ε-
φόσον ελέγχονται και βρίσκονται σε 
συγκεκριµένες επιτρεπόµενες συ-
γκεντρώσεις και αρνητικά όταν τις 
ξεπερνούν. Ένα αέριο του οποίου τις 
δράσεις θα αναπτύξουµε πάρα κάτω 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 
Το διοξείδιο του άνθρακα είναι αέριο 
άχρωµο, άοσµο, άγευστο, βαρύτερο 
του αέρα. 
Σε συγκεντρώσεις κάτω από τα µέγι-
στα ασφαλή επίπεδα που ισχύουν για 
κάθε προϊόν, παρουσιάζει τις πιο κά-
τω ωφέλιµες δράσεις:
1) Κρατά το προϊόν σε καταστολή.
2) Εµποδίζει τη δράση του αιθυλε-
νίου.
3) Προστατεύει τα φρούτα και τα λα-
χανικά από µύκητες και βακτηρίδια.
Αντίθετα σε συγκεντρώσεις πάνω α-
πό τα ασφαλή επίπεδα παρουσιάζει 
τις πιο κάτω επιβλαβείς δράσεις:
1) Αυξάνει την αναερόβια αναπνοή.
2) Αλλοιώνει τη γεύση.
3) ∆ηµιουργεί δυσάρεστες οσµές. 
4) Προκαλεί εγκαύµατα ή σκούρες 
κηλίδες στα προϊόντα.
Ως αποτέλεσµα η διαχείριση του διο-
ξειδίου του άνθρακα (CO2), που έτσι 
και αλλιώς υπάρχει µέσα στους ψυ-
κτικούς θαλάµους, µπορεί να δώσει 
τη δυνατότητα να βελτιώσουµε τα α-
ποτελέσµατα της επίδρασής του σε 
όφελος της διατήρησης της ποιότη-
τας και της αύξησης του χρόνου συ-
ντήρησης των προϊόντων. 
Τα πιο πάνω είναι από πληροφορίες 
της εκδοτικής εταιρείας ISOFRUIT. 
(www.isofruit.gr). 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ �CO2� 
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ISOFRUIT

Η διαχείριση του CO2 είναι πολύ 
σηµαντικά στα ψυγεία.
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λογικές και βακτηριακές, πολλών καλλιεργειών.
Το χλώριο είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό και είναι γνωστό 
ότι χρησιµοποιήθηκε ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, 
σαν βακτηριοκτόνο, πριν χρησιµοποιηθεί, πρώτη φορά, 
στον 1ο παγκόσµιο πόλεµο, σαν χηµικό όπλο.
∆υστυχώς και στη χώρα µας πλέον το βακτήριο της ακτι-
νιδιάς συνιστά ήδη ένα σοβαρό και ολοένα εντονότερο 
πρόβληµα. Θεωρούµε γι’ αυτό ότι είναι ανάγκη να δοθεί 
η πρέπουσα σηµασία και σ’ αυτή τη διάσταση της λίπαν-
σης µε χλωριούχα λιπάσµατα.
∆ιαθέτουµε στοιχεία από πλήθος παρατηρήσεων που 
συνηγορούν στην άποψή µας. Φυσικά δεν προτείνουµε 
να αντικατασταθεί ο χαλκός µε το χλώριο αλλά να λει-
τουργήσουν ενισχυτικά το ένα στο άλλο.
Τονίσαµε εξ άλλου, από την αρχή, ότι το ακτινίδιο αγα-
πά το χλώριο ενώ τα πιο διαθέσιµα εφόδια, το χλωριού-
χο κάλι και το χλωριούχο ασβέστιο είναι σχετικά φθηνά 
εφόδια για τον καλλιεργητή.
Πρέπει επίσης να πούµε εδώ ότι πολλές έρευνες έχουν 
δείξει πως το χλωριούχο κάλι είναι καλύτερος χορηγός 
καλίου στο φυτό, από το θειϊκό κάλι, καθώς και ότι το 
χλώριο είναι εξαιρετικός παρτενέρ του ασβεστίου, ευνο-
ώντας την πρόσληψή του από το φυτό. 
Να κάνουµε όµως και τον … συνήγορο του διαβόλου.

Κι αν υπερβάλλουµε τι γίνεται;
Η περίσσεια χλωρίου αντιµετωπίζεται µε τα ανταγω-
νιστικά προς αυτό θρεπτικά ιόντα, το NO  και το SO  . 
Ήδη από το 1966 ο Chapman H. και λίγο αργότερα, το 
1969, ο Bergman, αναφέρουν ως αντίδοτο στην πε-
ρίσσεια χλωρίου το θειικό κάλι (Κ2SO4).
Πάντως, βιβλιογραφικά, τα 150 ppm χλωρίου στο έ-
δαφος, ιδιαίτερα όταν αυτό είναι φτωχό σε άζωτο, 
θεωρούνται υψηλά και δεν επιτρέπουν τη χορήγηση 
χλωριούχων λιπασµάτων. 
Το άζωτο (είτε ως άζωτο εδάφους, που µετρούν τα ε-
δαφολογικά εργαστήρια, είτε ως άζωτο της αζωτού-
χου λίπανσης), όπως ήδη αναφέραµε, είναι πράγµα-
τι «ένα το κρατούµενο», όµως τα 150 ppm χλωρίου 
βρήκαµε ότι είναι θεωρητικά και φοβικά, δηλαδή λί-
γα. 
 Φυσικά, όπως και για κάθε θρεπτικό, κι άλλα εδαφο-
λογικά χαρακτηριστικά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
για την εφαρµογή των χλωριούχων λιπασµάτων, λ.χ 
ενδεχόµενη ύπαρξη αδιαπέραστου στρώµατος κλπ.
Κρατήσαµε για το τέλος ένα ισχυρό «αντίδοτο» στην 
ιδεοληψία και στην άκριτη απόρριψη χρήσιµων στη 
γεωργική πρακτική εφοδίων και εν προκειµένω του 
χλωρίου.Πρόκειται για ένα σχόλιο των Patrick H. 

Brown και Εlias Bassil: «Η αναζήτηση των χαρα-
κτήρων της ανθεκτικότητας σε χαµηλή συγκέντρω-
ση Cl- και της αυξηµένης αποδοτικότητας της θρέ-
ψης για το συγκεκριµένο στοιχείο είναι απίθανο να 
αφορά τις αναπτυγµένες χώρες, όπου η χλωριού-
χος λίπανση είναι κοινή πρακτική…». Και το σχόλιό 
τους αυτό, είναι προφανές, αναφέρεται σε καλλιέρ-
γειες µε πολύ µικρότερη αντοχή στο χλώριο από το 
ακτινίδιο!

1 Η πτυχιακή εργασία του Τ.Λ. Πιστόλη αφορά το ακτινίδιο. Η συµ-
βολή του, ουσιαστική, στο παρόν κείµενο, αφορά το επιστηµονικό 
µέρος. Τα φιλολογικά σχόλια αφορούν αποκλειστικά και µόνο τον 
πρεσβύτερο, Λ.Τ. Πιστόλη, παρά τη χρήση του πληθυντικού.
2 Το παρόν ολοκληρωµένο κείµενο, αποκαθιστά “το γράµµα και το 
πνεύµα” αποσπάσµατός του, που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα 
µας στις 30 Ιουνίου 2018. 
3 Γράφει ο Γκόγκολ: «Κι όλα αυτά συµβαίνουν, νοµίζω, επειδή οι 
άνθρωποι φαντάζονται ότι το ανθρώπινο µυαλό βρίσκεται µέ-
σα στα κεφάλια. Καθόλου δεν συµβαίνει έτσι. Το φέρνει ο αέρας 
απ’ την Κασπία Θάλασσα». Πάντως, ξεκαρδιστήκαµε στα γέλια 
όταν, ανακαλύψαµε ότι κατά τον βοτανολόγο Rupert Sheldrake 
«η µνήµη – ανθρώπινη και µη – δεν αποθηκεύεται καθόλου 
στον εγκέφαλο, αλλά βρίσκεται µε κάποιον τρόπο µέσα σε έναν 
συµπαντικό “αιθέρα”…»!
4 Προς την ίδια κατεύθυνση πρέπει να διερευνηθεί περισσότε-
ρο και ο ρόλος του χαρακώµατος στα τέλη Αυγούστου ή αρχές 
Σεπτεµβρίου, το οποίο εφαρµόζουµε,αρκετά χρόνια τώρα, µε ε-
πιτυχία πιστεύουµε. 
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Ο Βασίλης Γούναρης, γενικός διευθυντής της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ µίλησε για τη 
στρατηγική της εταιρείας για περαιτέρω επέκταση στις δενδρώδεις καλλιέργειες.

 Οι δυνατότητες του νέου µυκητοκτόνου και οι παράγοντες που συµβάλλουν 
στην αποτελεσµατικότητά του παρουσιάστηκαν στο ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Τις δυνατότητες του νέου της µυκητοκτόνου 
Dagonis που απευθύνεται σε ένα ευρύ φά-
σµα καλλιεργειών και ασθενειών παρουσίασε 
η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ την 1η Μαρτίου στο Κέ-
ντρο Πολιτισµού του ιδρύµατος Σταύρος Νιάρ-
χος. Το Dagonis καταπολεµά ωίδια, αλτερνάρια, 
µυκοσφαιρέλλα, διδυµέλλα, σκληρωτίνια, στεµ-
φύλιο, σκωρίαση και ασκοχύτωση. Έχει εγκριθεί 
για χρήση σε 38 διαφορετικές καλλιέργειες, οι 15 
από αυτές όµως και υπαιθρίως και σε θερµοκή-
πιο, όπως σηµείωσε η Μαρία Αιβάζογλου, Crop 
Manager, φτάνοντας τα 53 είδη καλλιέργειας στα 
οποία δίνει λύση. Στις καλλιέργειες αυτές περι-
λαµβάνονται σολανώδη, κολοκυνθοειδή, ριζω-
µατώδη, φράουλες, φυλλώδη λαχανικά και πολ-
λά άλλα. Όσον αφορά τη σύνθεσή του, κάνει χρή-
ση δύο δραστικών ουσιών που αλληλεπιδρούν 
και ο συνδυασµός τους φέρει εντυπωσιακά α-
ποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Σέρβη, 
Technical Market Development Manager, η ικα-
νότητα της µίας εκ των δύο δραστικών να αλλά-
ζει το σχήµα του µορίου της, προσδίδει µεγάλη 
ευκολία στην κίνηση µέσα στο φυτό καθώς δια-
περνά όλους τους τύπους εµποδίων και φέρνει 
γρήγορα και θεαµατικά αποτελέσµατα.
Ακόµη, η εύκολη κίνηση στο φυτό επιτρέπει τη 
χρήση πολύ µικρής ποσότητας δραστικής ου-
σίας για να φτάσουµε στο επιθυµητό αποτέλε-

σµα, κάτι που µικραίνει πολύ το χρονικό διά-
στηµα που πρέπει να περάσει από τον ψεκα-
σµό µέχρι τη συγκοµιδή. Ο χρόνος αυτός κυ-
µαίνεται από 1 ηµέρα στη φράουλα έως 14 η-
µέρες σε φυλλώδη και κράµβες.

Προστασία ακόµα και αν βρέξει
Επιπλέον, η ευκολία στην κίνηση µέσα στα κύτ-
ταρα του φυτού, του επιτρέπει να περνάει από 
την πάνω στην κάτω επιφάνεια των φύλλων 
και να µετακινείται προς την άκρη της βλάστη-
σης προστατεύοντας και τα νεα φύλλα που α-
ναπτύσσονται µετά τον ψεκασµό. Η κίνηση µέ-
σα στο φυτό, µας δίνει τη δυνατότητα να έχουµε 
αποτελεσµατική προστασία ακόµη και αν βρέξει 
µετά την εφαρµογή, λύνοντας έτσι τα χέρια των 
παραγωγών όπως ανέφερε στην παρουσίαση 
του Μιχάλη Καλοµοίρη, Crop Manager EMEA, 
BASF SE. Ακόµη, η δράση του Dagonis το κα-
θιστά εργαλείο για τη διαχείριση της ανθεκτικό-
τητας, κάνοντας προληπτική εφαρµογή και αν 
χρειαστεί εναλλάσοντάς το µε σκευάσµατα άλ-
λου τρόπου δράσης. Οι συνδυασµοί χρήσης του 
µυκητοκτόνου για προστασία κατά πολλών δι-
αφορετικών ασθενειών σε διαφορετικές καλλι-
έργειες είναι τόσοι πολλοί, ώστε η BASF συστή-
νει την επικοινωνία των παραγωγών µε την ε-
ταιρεία, προκειµένου να καταλήξουν στο βέλτι-

στο σχέδιο εφαρµογής. Το Dagonis είναι συµβα-
τό µε τα ωφέλιµα έντοµα που χρησιµοποιούνται 
ως βιολογική καταπολέµηση αλλά και τους ε-
πικονιαστές (µέλισσα, βοµβίνος) καθιστώντας 
το κατάλληλο για χρήση στον αγρό αλλά και σε 
θερµοκήπια, όπως επισηµάνθηκε από τον Στέρ-
γιο Μπιτιβάνο, Technical Market Development. 
Τέλος, στην παρουσίαση του Dagonis, έγινε α-
ναφορά από τον Γενικό διευθυντή BASF Ελ-
λάς ∆ηµήτρη Γούναρη σε κάποια από τα σχέ-
δια της BASF για το µέλλον, όπως την επέκταση 
της συνεργασίας της µε την Bosch για εισαγω-
γή της τεχνολογίας στην παραγωγή, την αλλαγή 
υπαρχόντων σκευασµάτων µε νέα.

Νέο µυκητοκτόνο της BASF για λαχανικά

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΑ ΟΧΤΩ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΕ 53 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
ΤΟ DAGONIS, ΕΝΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΜΑΚΡΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
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Ο Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ µπρόστα από τις εξελίξεις

ΥΒΡΙ∆ΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Τα τελευταία χρόνια η αγορά των 
κηπευτικών καλλιεργειών παρου-
σιάζει σηµαντικές µεταβολές στη 
συµπεριφορά της. Πιο συγκεκρι-
µένα: Έχουµε µεγάλη µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων. Ει-
δικότερα στις υπαίθριες καλλιέρ-
γειες η µείωση είναι πολύ µεγάλη 
και σε κάποιες περιπτώσεις, π.χ. υ-
παίθρια τοµάτα, είναι σχεδόν ασή-
µαντες οι ποσότητες που παράγο-
νται. Επιπλέον, έχουµε µεταβολή 
της µεγάλης ζήτησης και άρα των 
καλών τιµών από την περίοδο του 
χειµώνα στο καλοκαίρι και αύξηση 
του µεγέθους των µεγάλων παρα-
γωγικών µονάδων και µείωση του 
αριθµού των µικρών καλλιεργη-
τών καθώς και αύξηση της στρεµ-
µατικής παραγωγής. Παράλληλα, 
σηµειώνεται αύξηση της λιανικής 

πώλησης στα super market που έ-
χει ίσως ξεπεράσει το 60% έναντι 
των λαϊκών αγορών και των µανά-
βικων. Οι τιµές στο παρελθόν πα-
ρουσίαζαν µεγάλες διακυµάνσεις 
κατά τη διάρκεια της χρονιάς και σε 
συγκεκριµένα χρονικά διαστήµα-
τα (συνήθως προβλέψιµα) και πα-
ρουσίαζαν απότοµες αυξήσεις, π.χ 
κατά την περίοδο των µεγάλων ε-
ορτών. Πλέον έχουµε µικρότερες 
διακυµάνσεις µη προβλέψιµες.
Σταθερή παραµένει η ζήτηση για 
προϊόντα µε πολύ καλή γεύση.

Οι λόγοι για αυτές τις αλλαγές:
■ Η οικονοµική κρίση που µειώνει 

τη δύναµη του καταναλωτή.
■ Η αύξηση του τουρισµού.
■ Η εµφάνιση νέων εχθρών των 
καλλιεργειών όπως η Tuta Abso-
luta, αλλά και µεγάλος αριθµός νέ-
ων ιών που έχουν αυξήσει το κό-
στος καλλιέργειας και έχουν κάνει 
επισφαλή την παραγωγή.
■ Η µειωµένη υποστήριξη στα 
χρηµατοοικονοµικά από το τραπε-
ζικό σύστηµα. 
Για όλους αυτούς τους λόγους η ε-
ταιρεία ΣΠΥΡΟΥ έχει επιλέξει σειρά 
πολλών νέων υβριδίων που πλη-
ρούν τις νέες ανάγκες της αγοράς. 
Συγκεκριµένα, τα υβρίδια τοµά-
τας Elpida, Bellfort, Trifi lia, η µελι-
τζάνα Bartok, η πιπεριά Dovras, το 
πεπόνι Νiovi, µια µεγάλη γκάµα α-
πό µαρούλια και σαλάτες όπως τα 
Ortigia, Aveleda, Ludmila και άλλα 

πολλά προϊόντα από τον κατάλο-
γο της ΣΠΥΡΟΥ, τα οποία προσφέ-
ρουν µεγάλη και διαρκή παραγω-
γή, πολλές ανεκτικότητες και εξαι-
ρετική γεύση.

∆ηµήτρης Βασίλας
Γεωπόνος, ∆ιευθυντής

 Πωλήσεων Σπύρου

NEA Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ COMPLET SOLUBLE ΚΑΙ PRIMIUM AΠΟ GAVRIEL
Η GAVRIEL ανανεώνει την εικόνα της αλλά και 
την γκάµα µας και έτσι κυκλοφορεί την ολο-
καίνουρια Primium σειρά υδατοδιαλυτών λι-
πασµάτων Complet Soluble, για απαιτητικούς 
παραγωγούς. Ιδανική επιλογή για άµεσα απο-
τελέσµατα και γρήγορη ανταπόκριση των φυ-
τών ακόµα και εάν αυτά προέρχονται από συν-
θήκες stress.
■ Τα Complet Soluble, παρέχουν ολοκληρω-
µένη γκάµα τύπων δίνοντας την δυνατότητα 
για την επιλογή του ιδανικού τύπου ανάλογα 
το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.
■ Όλοι οι τύποι περιέχουν ενισχυµένη συγκέ-
ντρωση ιχνοστοιχείων . Fe:1000 ppm, Β:425 
ppm, Cu: 85 ppm, Mn: 425 ppm, Mo: 42 ppm, 
Zn: 90 ppm.
Παρέχουν ισχυρή θρέψη και τα φυτά αντι-
δρούν έντονα και άµεσα. Για παράδειγµα πε-
τυχαίνουµε άριστη εγκατάσταση της νεοφυτε-
µένης καλλιέργειας,γέµισµα και αύξηση του ό-
γκου του καρπού, ή ωρίµανση - κοκκίνισµα 
του καρπού καλύτερη γεύση και άρωµα

■ Όλα τα ιχνοστοιχεία είναι µε την καινοτόµο 
µορφή IDHA τα µόνα άµεσα βιοδιασπώµενα. 

Έτσι αποφεύγουµε την συσσώρευση των χη-
λικών παραγόντων στο έδαφος και άρα την υ-
ποβάθµιση τόσο του εδάφους όσο και της καλ-
λιέργειας.
■ Οι πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται εί-
ναι άριστης ποιότητας, υψηλής διαλυτότητας 
και βοηθούν στην µείωση του pH ευνοώντας 
την καλύτερη απορρόφηση όλων των θρεπτι-
κών συστατικών από την ρίζα.
■ Όλοι οι τύποι είναι κατάλληλοι για υδρολί-
πανση ή και για διαφυλλική εφαρµογή.

COMPLET SOLUBLE 
 ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ

21-21-21+ΤΕ

6-55-17+ΤΕ

13-36-12+2MgO+TE

16-8-32+2MgO+TE

28-14-14+TE
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Η καλλιέργεια του ακτινιδίου είναι µία από τις 
πιο δυναµικές στη χώρα µας, µε διαρκή ανάπτυ-
ξη τόσο στην καλλιεργούµενη έκταση όσο και 
στην παραγωγικότητα της (κιλά/στρέµµα). Τα 
τελευταία χρόνια η τάση αυτή ενισχύθηκε λόγω 
της αυξηµένης τιµής, αλλά και της αναγνώρισης 
που απολαµβάνει το Ελληνικό Ακτινίδιο στη δι-
εθνή αγορά. Η εταιρία Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ, 
µε ηγετική παρουσία στο χώρο της γεωργίας α-
πό το 1935, παραµένοντας στενά συνδεδεµένη 
µε κάθε βήµα εξέλιξης και προόδου του Έλληνα 
αγρότη, καλύπτει µε µια σειρά καινοτόµων προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης την καλλι-
έργεια της ακτινιδιάς, για παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 
απαιτούν η διεθνής αγορά και ο καταναλωτής.

Προϊόντα της Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ 
για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς:

NORDOX 75WG: Χαλκούχο µυκητοκτόνο ε-
παφής µε ιδιαίτερα µεγάλη αντοχή στην έκπλυ-
ση από τη βροχή παρέχοντας προστασία µεγά-
λης διάρκειας ενάντια των βακτηριώσεων.

MEVALONE CS: Μυκητοκτόνο επαφής µε 
προληπτική και θεραπευτική δράση ενάντια 
στον βοτρύτη. Αποτελεί µίγµα τριών δραστι-
κών ουσιών (eugenol, geraniol, thymol), τυ-
ποποιηµένων µέσω µιας καινοτόµου παντετα-
ρισµένης τεχνολογίας σε «αιώρηµα µικροκά-

ψουλων», για υψηλή αποτελεσµατικότητα και 
µεγάλη διάρκεια δράσης.

THERBONAL 28,75 EC: Μη εστερικό πυρε-
θρινοειδές εντοµοκτόνο µε δράση επαφής και 
στοµάχου. ∆ρα στο νευρικό σύστηµα του εντό-
µου-στόχου και συγκεκριµένα στη ροή των ι-
όντων νατρίου στις µεµβράνες των νευρικών 
αξόνων.

SUN OIL 7E EC: Θερινός πολτός κατά κοκκο-
ειδών, ακάρεων, αφίδων και λεπιδοπτέρων σε 

ένα εύρος καλλιεργειών.

ΒΙΟΦΟΛ AMINOCAL: Το ΒΙΟΦΟΛ AMINOCAL 
είναι ένα υγρό διαφυλλικό λίπασµα χλωριού-
χου ασβεστίου µε ψευδάργυρο και µαγγάνιο. 
Το χλωριούχο ασβέστιο προσδίδει στα φυτά, 
και ειδικά στους καρπούς της Ακτινιδιάς, το α-
παραίτητο ασβέστιο αλλά και το χλώριο.

FLIPPER EW: Εντοµοκτόνο-ακαρεοκτόνο µε 
δραστική ουσία τα άλατα καλίου λιπαρών οξέ-
ων, µε δράση επαφής για την καταπολέµηση α-
λευρωδών, τετράνυχων, αφίδων και άλλων ε-
χθρών ήσσονος σηµασίας σε διάφορες καλλι-
έργειες. Έχει άµεση δράση (knock-down) κα-
τά προνυµφών και ακµαίων, ενώ εµφανίζει κά-
ποια δράση και στα ωά.

AMYLO-X WG: Μυκητοκτόνο µε ζωντανούς 
µικροοργανισµούς (Bacillus amyloliquefaciens 
sp. plantarum στέλεχος D747), µε προληπτική 
δράση για την αντιµετώπιση βακτηριώσεων 
στο ακτινίδιο.  ∆ρα µε ένα συνδυασµό διαφο-
ρετικών τρόπων δράσης.

TRANSFORMER: Εδαφοβελτιωτικό το οποίο 
αυξάνει την υδατοϊκανότητα του εδάφους.  
Κατ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτε-
ρη διαχείριση του νερού της άρδευσης και της 
βροχής και βελτιώνεται η απορρόφηση των 
θρεπτικών στοιχείων από τα φυτά.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΣΤΗΝ ΑGROTHESSALY
Στο πλαίσιο της συµµετοχής της στην έκθεση 
Agrothessaly, η Χελλαφάρµ A.E  παρουσιάσε 
µεταξύ άλλων όλη της την προϊοντική γκάµα 
για τις καλλιέργειες, µηλοειδών, πυρηνοκάρ-
πων, ελιάς και αµπελιού. Σε αυτή την γκάµα 
περιλαµβάνονται τα:
■ Madex Top: εντοµοκτόνο για την καταπο-
λέµηση της καρπόκαψας των µηλοειδών.
■ CheckMate: φεροµόνες φύλλου του ακ-
µαίου θηλυκού για τον έλεγχο της καρπόκα-

ψας των µηλοειδών, της καρπόκαψας της ρο-
δακινιάς και δαµασκηνιάς (Γραφολίτα), της α-
νάρσιας των πυρηνοκάρπων, και της ευδεµί-
δας του αµπελιού µε τη µέθοδο της παρεµπό-
δισης της σύζευξης (κοµφούζιο).

■ Admiral: εντοµοκτόνο ρυθµιστής ανάπτυ-
ξης µε δράση σε κοκκοειδή και αλευρώδεις.
■ Surround WP Crop Protectant: ένα πρω-
τοπόρο σκεύασµα µε αποδεδειγµένη αποτε-
λεσµατικότητα στην αντιµετώπιση της ψύλ-
λας της αχλαδιάς, του δάκου της ελιάς και του 
θρίπα του αµπελιού. 
■ Katana: το νέο ζιζανιοκτόνο για τις καλλι-
έργειες ελιάς, αµπελιού και εσπεριδοειδών.  

Φροντίζει για το ακτινίδιο η Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Η  Bayer Ελλάς συµµετείχε στη 
φετινή Fruit Logistica µε στε-
λέχη του τµήµατος Customer 
Marketing και τον γενικό διευ-
θυντή του Τοµέα Απόστολο Κλο-
ντζάρη, καθώς και εκπροσώ-
πους των τµηµάτων Πωλήσε-
ων, Αγρονοµικής Ανάπτυξης &  
Εγκρίσεων και Εφοδιαστικής Α-
λυσίδας. Την ελληνική αποστο-
λή συνόδευσαν  παραγωγοί α-
πό τις οµάδες επιτραπέζιου στα-
φυλιού Pegasus Agrifood Coop-
7Grapes και QUALITY-SYMVOLO 
(Κορινθία και Ελαιοχώρι Καβά-
λας αντίστοιχα)  και συνεργά-
τες από τη «ΓΕΩΦΡΟΝΤΙ∆Α ΟΕ»  

που δραστηριοποιείται στο  Κιά-
το Κορινθίας.  
Η ενεργή  συµµετοχή τους εν-
δυνάµωσε την ελληνική παρου-
σία στο διεθνές αυτό γεγονός 

καθότι η Bayer σε συνεργασία 
µε παραγωγούς και καταστή-
µατα αγροτικών εφοδίων στην 
Ελλάδα, δοκιµάζει και αναπτύσ-
σει καινοτόµες υπηρεσίες και ε-

πιχειρηµατικά µοντέλα.
Για την Ελλάδα, το ενδιαφέρον ε-
στιάστηκε στην πρωτοβουλία ε-
φαρµογής του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος BayGAP  καθώς 
και στην ανάπτυξη και πιλοτική 
εφαρµογή – σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο- καινοτόµων ψηφιακών 
εργαλείων ιχνηλασιµότητας  στην 
αλυσίδα αξίας των τροφίµων.  

Ενεργή η συµµετοχή της Bayer Ελλάς στη Fruit Logistica

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BAYGAP

Επιστηµονικές έρευνες έ-
χουν διαπιστώσει τις θετικές 
επιδράσεις των Βιοδιεγερτών 
ή Φυσικών Ορµονών (PGH) 
στην φυσιολογία των φυτών. 
Τα εκχυλίσµατα θαλασσίων 
φυκιών, τα φουλβικά οξέα και 
τα αµινοξέα συµβάλλουν στην 
ενδογενή παραγωγή αντιοξει-
δωτικών παραγόντων, µε α-
ποτέλεσµα την προστασία του 
φωτοσυνθετικού συστήµατος 
των φυτών, όταν αυτό υφίστα-
ται καταπόνηση, εξουδετερώ-
νοντας τα δραστικά ιοντικά εί-
δη οξυγόνου, γνωστά και ως 
«ελεύθερες ρίζες».
Το pH του εδάφους, µέσα στο 
οποίο αναπτύσσεται το ριζι-
κό σύστηµα των φυτών, απο-
τελεί έναν από τους βασικό-

τερους παράγοντες που επη-
ρεάζουν την λειτουργία του, 
καθώς και την διαθεσιµότητα 
και απορρόφηση των θρεπτι-
κών στοιχείων. Η διατήρηση 
του pH στις επιθυµητές τιµές, 
αποτελεί έναν από τους πρω-
ταρχικούς στόχους κάθε προ-
γράµµατος λίπανσης.
Η διαθεσιµότητα των ιχνοστοι-
χείων, στο ριζικό σύστηµα των 
φυτών, επηρεάζεται από µια 
πλειάδα παραγόντων. Κάποια 
από τα θρεπτικά ιχνοστοιχεία 
προσλαµβάνονται δυσκολό-
τερα, κάτω από µη ευνοϊκές 
συνθήκες. Ο σίδηρος αποτελεί 
το πιο συνηθισµένο παράδειγ-
µα. Η χρήση του εξελιγµένου 
χηλικού παράγοντα EDDHMA 
καθιστά τον σίδηρο διαθέσιµο 

σε ένα µεγάλο εύρος pH (5-
10), προλαµβάνοντας έτσι τις 
ανεπιθύµητες συνέπειες της 
χλώρωσης σιδήρου.
Τα λιπάσµατα της σειράς BEST 
είναι το αποτέλεσµα της προ-
σπάθειας της Φυτοθρεπτικής 
να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυ-
τό λίπασµα που να ανταποκρί-
νεται στον χαρακτηρισµό «Όλα 
σε Ένα».
Υψηλή διαλυτότητα, αυξηµέ-
νη διαθεσιµότητα θρεπτικών 
στοιχείων, χαµηλό pH , παρου-
σία οργανικών παραγόντων 
(Βιοδιεγερτών) και σιδήρου σε 
µορφή EDDHMA, αποτελούν 
µερικά από τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά της σειρά BEST.
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
της σειράς BEST είναι διαθέσι-

µα σε ποικιλία τύπων που κα-
λύπτουν τις λιπαντικές απαι-
τήσεις όλων των καλλιεργει-
ών, σε όλα τα στάδια ανάπτυ-
ξής τους. Παράλληλα η ειδι-
κή επιλογή πρώτων υλών, έχει 
σαν αποτέλεσµα τα λιπάσµατα 
BEST να έχουν χαµηλή αλατό-
τητα, πράγµα που τα καθιστά ι-
δανική λύση για εδάφη και νε-
ρά µε υψηλή αγωγιµότητα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

Λιπασµατα BEST µε χαρακτηρα «Όλα σε Ένα»

ΚΑΛΥΨΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

To Food Chain Partnership της Bayer 
έχει γίνει ένας απαραίτητος σύνδεσµος 
µεταξύ παραγωγών, εµπόρων, 
µεταποιητών και εµπόρων λιανικής τα 
τελευταία 14 χρόνια.
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MS FARM 

62

Στην καλλιέργεια τριών νέ-
ων ποικιλιών πολύχρωµου 

κουνουπιδιού, που ήρθαν να 
εµπλουτίσουν την υφιστάµενη 
«παλέτα» λαχανικών σαλάτας, α-
πό την οικογένεια των σταυραν-
θών, που παράγει στην εκµετάλ-
λευσή του, έχοντας, ωστόσο, ως 
βασικό «πυρήνα» το µπρόκο-
λο, προχώρησε ο παραγωγός ο-
πωρολαχανικών Μάρκος Σαπου-
ντζόγλου.
Ο δραστήριος καλλιεργητής α-
πό το ∆υτικό Πέλλας, που δεν 
σταµατά να δικαιολογεί απόλυ-
τα µε τις ενέργειές του το γιατί ε-
πιλέχθηκε να τιµηθεί µε το βρα-
βείο του «Αγρότη της Χρονιάς 
2015», στον επιτυχηµένο θεσµό 

της Agrenda, σχεδιάζει να ανα-
πτύξει περαιτέρω τη δραστηριό-
τητά του µέσω της ενίσχυσης των 
υποδοµών του και το άνοιγµα νέ-
ων αγορών.
Στα άµεσα πλάνα του είναι να υ-
λοποιήσει µια νέα σηµαντική ε-
πένδυση στην οικογενειακή επι-
χείρηση MS Farm, που έχει ιδρύ-
σει, προκειµένου να µπορεί να υ-
ποστηρίξει ακόµη πιο ενεργά τις 
εξαγωγές.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια 
εµπλουτισµού της γκάµας προϊ-
όντων που παράγει η MS Farm, 
ο Μάρκος Σαπουντζόγλου, για 
πρώτη φορά, αποπειράθηκε να 
φυτέψει σε 20 στρέµµατα τρεις 
νέες ποικιλίες κουνουπιδιού, που 

παράγουν προϊόν στην απόχρω-
ση του µωβ, του πράσινου και 
του πορτοκαλί, ενώ καλλιεργεί 
και άλλα 20 στρέµµατα λαχανικά 
της ποικιλίας romanesca.
Τα πολύχρωµα κουνουπίδια που 
παρήγε, µάλιστα, εκτός από το να 
τα διαθέτει ολόκληρα στις κεντρι-
κές αγορές των µεγάλων αστι-
κών κέντρων της χώρας, αποφά-
σισε να τα µεταποιήσει σε µείγµα 
σαλάτας, το οποίο συσκεύασε σε 
«σκαφάκι» των 350 γραµµαρί-
ων και το τοποθέτησε µε τη δική 
του ετικέτα «MS Farm» στα ράφια 
τριών λιανεµπορικών αλυσίδων.
«Είναι ένας δύσκολος κωδικός, 
γιατί ο πολύς κόσµος δεν γνωρί-
ζει πως υπάρχουν και κουνουπί-

δια άλλων χρωµάτων, πέραν του 
λευκού. Παρ’  όλα αυτά, τα µη-
νύµατα που εισπράξαµε από την 
αποδοχή του από το καταναλω-
τικό κοινό, ιδιαίτερα µέσα στις ε-
ορτές, είναι ενθαρρυντικά και σί-
γουρα θα συνεχίσουµε να στηρί-
ζουµε την καλλιέργειά του», εί-
πε στην Agrenda και το Fresher ο 
κ. Σαπουντζόγλου. Εξήγησε δε, ό-
τι το κόστος καλλιέργειας στα πο-
λύχρωµα κουνουπίδια είναι πο-
λύ υψηλότερο από ό,τι στα λευ-
κά, καθώς ο σπόρος τους εί-
ναι τέσσερις φορές πιο ακριβός, 
φτάνοντας στα 200-220 ευρώ το 
στρέµµα, συν περίπου 500 ευρώ 
το στρέµµα για πρόσθετα έξοδα, 
γεγονός που -σε συνδυασµό µε 

ΜΕ ∆ΙΠΛΑΣΙΑ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ  
ΤΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΣΕ SPECIALTY ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ LOGISTICS ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 

Του Λεωνίδα Λιάµη

Η απόδοση ανά φυτό 
δεν ξεπερνά τα 700-800 
γραµµάρια, έναντι 1,2 µε 
1,5 κιλά στο λευκό ενώ 
ο σπόρος τους είναι πιο 
ακριβός, φτάνοντας στα 
200-220 ευρώ το στρέµµα.
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Φέτος µπήκε µε 1.000 
στρέµµατα µπρόκολο 
Αναφορικά µε το 
µπρόκολο, το «βαρύ 
πυροβολικό» της 
εκµετάλλευσής του, ο 
κ. Σαπουντζόγλου µας 
είπε πως στη φετινή 
καλλιεργητική σεζόν, 
που θα ολοκληρωθεί 
την 1η Ιουλίου, η 
καλλιέργεια του 
προϊόντος, µαζί µε τις 
εαρινές φυτεύσεις, 
θα φτάσει τα περίπου 
1.000 στρέµµατα -πιο 
µεγάλη από ποτέ άλλοτε 
στο παρελθόν- και η 
παραγωγή, εάν δεν 
προκύψουν προβλήµατα 
από την παγωνιά, θα 
κυµανθεί στους 900 
τόνους.

Ο «Αγρότη της Χρονιάς 2015», στον επιτυχηµένο 
θεσµό της Agrenda, σχεδιάζει να αναπτύξει περαιτέρω τη 

δραστηριότητά του µέσω της ενίσχυσης των υποδοµών του 
και το άνοιγµα νέων αγορών.

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΧΕΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ 
ΟΛΟ ΤΟ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

το ό,τι η απόδοση ανά φυτό δεν ξε-
περνά τα 700-800 γραµµάρια, ένα-
ντι 1,2 µε 1,5 κιλά στο λευκό- οδη-
γεί στο να φτάνει στον καταναλω-
τή σε διπλάσια τιµή λιανικής από το 
κλασσικό κουνουπίδι.

ΝΕΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ, ΨΥΚΤΙΚΟΙ 
ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Προκειµένου να µπορεί να 
υποστηρίξει πιο αποτελεσµατικά 
το άνοιγµα που επιχειρεί στις ξένες 
αγορές, η MS Farm ετοιµάζει µια 
νέα σηµαντική επένδυση στους 
χώρους που διαθέτει στο ∆υτικό 
Πέλλας. Το επενδυτικό πλάνο, όπως 
αποκαλύπτει ο κ. Σαποντζόγλου, 
προβλέπει τον υπερδιπλασιασµό 
της δυναµικότητας των ψυκτικών 
θαλάµων, από τους 50 τόνους που 
είναι σήµερα, στους 150 τόνους 
αποθήκευσης, την απόκτηση 
µηχανολογικού εξοπλισµού 
διαλογής των λαχανικών, 
καθώς και την επέκταση των 
υφιστάµενων χώρων εργασίας, µε 
την προσθήκη άλλων 1.000 τ.µ., 
ώστε να φτάσει τα 1.600 τ.µ. «Είναι 
µια επένδυση της τάξης των 500.000 
ευρώ» εξήγησε, διευκρινίζοντας 
πως πλέον στην Ευρώπη, όπου 
στοχεύει η MS Farm, ζητούν 
συγκεκριµένες συσκευασίες κι όχι 
αποστολές σε φελιζόλ.
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∆ εν υπήρχε άλλος συνεταιρισµός 
κάστανου στην Ελλάδα πριν 

από τον Α.Σ Καρποί Κισσάβου. Με 
κύρια ενασχόληση την παραγωγή 
κάστανου και ακτινιδίου, ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Καρίτσας – Στοµίου 
«Καρποί Κισσάβου», επιχειρεί να 
πάει την καλλιέργεια καστανιών στην 
Ελλάδα τρία βήµατα παρακάτω. 
Όντας νέος συνεταιρισµός, αφού 
ιδρύθηκε µόλις το 2014, διατηρεί 
τον ενθουσιασµό και το πείσµα της 

νιότης. Κυνηγά τα Σχέδια Βελτίωσης, 
συµµετέχει στο Μέτρο 9 που αφορά 
τη σύσταση συλλογικών σχηµάτων 
και έχει κατεβάσει τρία προγράµµατα 
στο Μέτρο 16 Συνεργασία που 
επιδοτεί τις καινοτόµες προσεγγίσεις, 
µε όραµα την αναβάθµιση της 
καλλιέργειας κάστανου µε έναν 
σύγχρονο βιώσιµο τρόπο, και 
την µεταποίηση του σε προϊόντα 
σύγχρονα, που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων 

καταναλωτών. 
«Στο κάστανο υστερεί κατά πολύ η 
Ελλάδα σε σχέση µε τις Ευρωπαϊκές 
χώρες. Το βρίσκεις κυρίως στο 
σούπερ µάρκετ και στις λαϊκές. Έξω 
όµως υπάρχει βαριά βιοµηχανία και 
χρησιµοποιείται σε πολλά προϊόντα. 
Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα αν και 
υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες», 
αναφέρει στο Fresher ο Ευθύµιος 
Τριανταφύλλου από την Καρίτσα, 
πρόεδρος ενός εκ των τεσσάρων 

συνεταιρισµών που συµµετέχουν 
στους «Καρπούς Κισσάβου».
Από τα 50.000 στρέµµατα µε 
καστανιές σε όλη τη χώρα, συνολικής 
παραγωγής περί τους 15.000 τόνους, 
προς το παρόν ο ΑΣ συνεισφέρει 
γύρω στους 320 τόνους από 1.300 
στρέµµατα, αν και στην περιοχή 
παράγεται ένα τονάζ κοντά στους 
1.000. Μαζί µε αυτό, άλλα 200 
στρέµµατα καλλιεργούνται για την 
παραγωγή 800 τόνων ακτινιδίου. 

ΟΙ ΚΑΣΤΑΝΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 
ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

ΟΡΑΜΑ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣ ΚΑΡΠΟΙ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 

Οι πρόεδροι των τεσσάρων 
Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Κάστανων του Κισσάβου: 
Από αριστερά: Βαγγέλης 
Κρανιώτης της Μελίβοιας, 
Τριανταφύλλου Ευθύµιος 
της Καρίτσας και του 
Στοµίου, Μανίκας 
Ευάγγελος της Σκήτης 
Ποταµιάς και ο Καζαντζής 
Ευθύµιος των Αµπελακίων.

Του Πέτρου Γκόγκου
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ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥ
Το ένα από τα προγράµµατα που 
κατέβασε ο Α.Σ «Καρποί Κισσάβου» 
αφορά τη θρέψη, την άρδευση 
και την προστασία στην καστανιά, 
µε σκοπό την βελτιστοποίηση 
των καλλιεργητικών πρακτικών 
των συνεταιριστών. Το δεύτερο 
στοχεύει στην παραγωγή ποιοτικού 
καστανάλευρου από µικρά σε 
µέγεθος κάστανα ή σχισµένα. 
Με αυτό οι συνεταιριστές και οι 
συνεργαζόµενοι φορείς, µεταξύ 
των οποίων το ΤΕΙ Λάρισας και το 
Πανεπιστήµιο Γεωπονίας Βόλου, 
οραµατίζονται την παραγωγή 
προϊόντων όπως είναι τα 
κουλουράκια από κάστανο, µπάρες 
δηµητριακών και άλλα σχετικά, 
όπως εξηγεί ο κ. Τριανταφύλλου. 
«Αυτήν την στιγµή, µε αφορµή την 
δική µας πρωτοπορία όσον αφορά την 
δηµιουργία συνεταιρισµού έχουν γίνει 
άλλες τρεις οργαν΄σεις παραγωγών 

µε τις οποίες συνεργαζόµαστε 
και προωθούµε την ίδρυση ενός 
Κλαδικού Θεσσαλίας για το κάστανο. 
Βρίσκεται στα σκαριά», συµπληρώνει 
ο ίδιος, υποστηρίζοντας πως κάτι 
τέτοιο, θα µπορέσει να ασκήσει και 
µια πολιτική  πίεση µε σκοπό την 
εξασφάλιση των συµφερόντων των 
καστανοπαραγωγών στην Ελλάδα. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ
Στους άµεσους στόχους του 
συνεταιρισµού είναι και η κατοχύρωση 
του Σχεδίου Βελτίωσης, κάτι που 
θα επιτρέψει την αναβάθµιση των 
εγκαταστάσεων. «Έχουµε κατεβάσει 
ένα αίτηµα στο Σχέδιο Βελτίωσης, 
ύψους ενός εκατ. ευρώ, που θα 
µας επιτρέψει να κατασκευάσουµε 
ένα συσκευαστήριο καστάνου και 
ακτινιδίου, µηχανήµατα διαλογής 
και την αγορά ψυκτικών θαλάµων 
χωρητικότητας 600 τόνων», αναφέρει 
ο κ. Τριανταφύλλου. 
Προς το παρόν, η παραγωγή των 

62 µελών διατίθεται σε εµπόρους 
στην εγχώρια αγορά, αφού ειδικά 
στο ακτινίδιο, λόγω έλλειψης 
εγκαταστάσεων, είναι δύσκολο να 
διαχειριστούνε τον όγκο. Στο κάστανο 
πάντως ήδη γίνονται κάποιες εξαγωγές 
στην Ιταλία, ενώ η συµµετοχή στην 
Fruit Logistica, άνοιξε τον δρόµο για 
περισσότερες δουλειές. «Μετά από 
την έκθεση, έχουµε εν δυνάµει γύρω 
στους 30 νέους πελάτες από όλον τον 
κόσµο, οι οποίοι ενδιαφέρονται για 
το ελληνικό κάστανο», συµπλήρωσε 
ενθουσιασµένος.

Από τα 50.000 στρέµµατα 
µε καστανιές σε όλη 
τη χώρα, συνολικής 
παραγωγής περί τους 
15.000 τόνους, προς το 
παρόν ο ΑΣ συνεισφέρει 
γύρω στους 320 τόνους 
από 1.300 στρέµµατα.

Προφίλ  
 
Ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Καρίτσας 
Στοµίου «Καρποί 
Κισσάβου» ιδρύθηκε 
το 2014 στην Καρίτσα 
Λάρισας από 55 µέλη 
τα οποία αποφάσισαν 
να συνεταιριστούν 
ώστε να δώσουν τη 
µεγαλύτερη δυνατή 
αξία και ώθηση στα 
προϊόντα της περιοχής. 
Τα µέλη είναι κυρίως 
µόνιµοι κάτοικοι των 
γειτονικών χωριών 
Καρίτσας και Στοµίου 
της ∆.Ε Ευρυµενών 
του Νοµού Λάρισας. 
Κύριο χαρακτηριστικό 
του κάστανου Κισσάβου 
είναι το λαµπερό 
σκούρο καφέ χρώµα 
και η γλυκιά του 
γεύση. Μπορεί να 
καταναλωθεί βραστό 
ή ψητό. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός ότι το 
κάστανο της Καρίτσας 
είναι το πρώτο που 
διατίθεται στην αγορά 
πανελλαδικά.
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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
Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης
Πέτρος Γκόγκος
Αλίκη Χουλιάρα
Ελισαίος Μανιάτης

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/
ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόµου

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής/
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

 

ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΤΙΜΗ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 
ΤΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑ  ΣΕΛ. 62�63ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5% ΛΟΓΩ VEGAN

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΝΕΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Κατά 5% κάθε χρόνο αναπτύσσεται η αγορά φρούτων  

και λαχανικών, µε τους ισχυρούς της βιοµηχανίας τροφίµων  

να επενδύουν στην καινούργια δηµοφιλή κουλτούρα  ΣΕΛ. 8�13

ΣΤΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΞΑΝΑΓΙΝΟΝΤΑΙ VIRAL  ΣΕΛ. 14�17  

ΟΙ ΧΡΕΟΚΟΠΙΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 
ΣΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ  ΣΕΛ. 18�19
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

Φρέσκα, κατεψυγµένα φρούτα και
λαχανικά στην Agroland στο MEC
Στο Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. Παιανί-
ας θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στις 22-
24 Νοεµβρίου 2019 η Εξειδικευµένη Έκ-
θεση Λαχανικών, Φρούτων και Αρωµα-
τικών Φυτών “fresh, frozen and dried”, 
Agroland για επαγγελµατίες. Στα πλαίσια 
της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν πα-
ράλληλες εκδηλώσεις όπως συνέδρια, η-
µερίδες και οµιλίες. 

Η FoodExpo 2019 στις 16 - 18 
Μαρτίου στο Metropolitan Expo
Η ∆ιεθνής έκθεση FoodExpo 2019,  που 
αποτελεί την µεγαλύτερη έκθεση Τροφί-
µων και Ποτών στην νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη θα πραγµατοποιηθεί στις 16 µε 18 
Μαρτίου 2019 στην Αθήνα στον εκθεσια-
κό χώρο Metropolitan Expo. 

Natural & Organic 
Products Europe στο Λονδίνο 
Για 24η χρονιά η κορυφαία εµπορική έκ-
θεση της Ευρώπης για τα φυσικά προ-
ϊόντα, την υγεία και την βιολογική βιο-
µηχανία θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδί-
νο, στις 07-08 Απριλίου 2019. Στην έκθε-
ση θα παρουσιαστούν όλες οι νέες τάσεις 
του κλάδου 

Στο εκθεσιακό κέντρο Ρίµινι στην Ιταλία θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 8 έως τις 10 Μα-
ΐου η διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανι-
κών Μacfrut 2019.  
Σύµφωνα µε τους διοργανωτές κατά την δι-
άρκεια της έκθεσης που θα είναι επικεντω-
µένη στην πρωτογενή παραγωγή της Αφρι-
κής θα πραγµατοποιηθεί συνέδριο µε θέµα 
τα εξωτικά και τροπικά φρούτα όπως η πα-
πάγια και ο ανανάς, αλλά και µια σειρά από 
παρουσιάσεις προς ενηµέρωση του κοινού 
και υποψήφιους εκθέτες. 
«Ο κλάδος των φρούτων και λαχανικών, ό-
πως και άλλοι τοµείς βιώνει τον ανταγω-

νισµό. Σε ό,τι αφορά τη Macfrut 2019, η επι-
λογή να συνεργαστούµε µε χώρες της υπο-
σαχάριας Αφρικής ήταν σίγουρα τολµηρή. 
Η Macfrut 2019 θα είναι ξεχωριστή, µε πε-
ρισσότερες καινοτοµίες από ποτέ.», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο  πρόεδρος της Cesena 
Fiera, Renzo Piraccini.
Να σηµειωθεί ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε 
το φθινόπωρο του 2018 µε διάφορες εκδη-
λώσεις σε Περού, Ουζµπεκιστάν, Γκάνα, Βι-
ετνάµ, Μοζαµβίκη, Ζάµπια, Αγκόλα, Σερβία. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.macfrut.com/en/

ΤHΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Η MACFRUIT 2019 ΜΕΛΕΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
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