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EDITORIAL

ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 
Μια τάση µετακίνησης των Ελλήνων επαγγελµατιών του α-
γροτικού χώρου από τις παραδοσιακές αρόσιµες καλλιέρ-
γειες στα κηπευτικά και τα οπωροφόρα είναι δεδοµένη, αυτό 
που δεν καθίσταται σαφές είναι οι µελέτες, βάση των οποίων 
οι καλλιεργητές παίρνουν τις αντίστοιχες αποφάσεις.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι εντατικές καλλιέργειες όπως εί-
ναι π.χ. τα οπωροφόρα δένδρα, εξασφαλίζουν µεγαλύτερες 
στρεµµατικές αποδόσεις, εποµένως, όταν βγουν στην παρα-
γωγή, αποδίδουν µεγαλύτερο εισόδηµα για τον παραγωγό.
Κάτι τέτοιο συνιστά βέβαια απλοϊκή προσέγγιση. Πρώτον, 
γιατί τα δένδρα θέλουν χρόνο για να αποδώσουν. ∆εύτερον, 
γιατί η επιλογή της παραγωγικής κατεύθυνσης (π.χ. επιτρα-
πέζια ή συµπύρηνα ροδάκινα) και κυρίως η ποικιλία που θα 
επιλεγεί επιδρούν καθοριστικά στο τελικό αποτέλεσµα. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν παρεισφρήσει και πολλές άλλες 
παράµετροι που κάνουν αυτές τις επιλογές πολύ κρίσιµες. Η 
αραιά ή πυκνή φύτευση, για να µην µιλήσουµε για τα καρπο-
φόρα τείχη (βλέπε σελίδα 8), που αποτελούν τη νέα τάση, οι 

τεχνικές φυτοπροστασίας που θα υιοθετηθούν και τα συστή-
µατα άρδευσης που πολλές φορές καθορίζουν και τις µεθό-
δους θρέψης και λίπανσης, είναι πράγµατα που δεν τα γνώ-
ριζαν, εποµένως δεν µαθαίνονται από τους παππούδες.
Να, γιατί η ετήσια έκθεση φρούτων και λαχανικών Freskon 
που γίνεται αυτές τις µέρες στη Θεσσαλονίκη (21-23 Απριλί-
ου - Hellexpo ∆ΕΘ) είναι µια καλή ευκαιρία τόσο για τους συ-
ντελεστές της παραγωγής φρούτων και λαχανικών, όσο και 
για το σύνολο των επαγγελµατιών του κλάδου, να ανταλλά-
ξουν απόψεις και να µάθουν από τους πλέον κατάλληλους, 
όλα αυτά που καθορίζουν τη δουλειά τους. 
Η οµάδα του Fresher θα είναι εκεί (Περίπτερο 13 Stand 20) 
για να καταθέσει τη δική της εµπειρία αλλά και να σας φέρει 
σε επαφή (Fresher Conference - Σάββατο 23 Απριλίου) µε 
τους πλέον ειδικούς τόσο σε θέµατα τεχνικής - καλλιεργητι-
κής φροντίδας, όσο και σε ζητήµατα αγοράς.        

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΕΠΙ∆ΡΑ 
ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
8  Τείχη µε δένδρα και τοίχοι µε 

λαχανικά, οι νέες τάσεις σε 
δενδροκοµία και λαχανοµία 
είναι... κάθετες

14  Το επιτραπέζιο ροδάκινο 
κατέβηκε σε Αχαΐα και Ηλεία 
και µπήκε στο θερµοκήπιο, απ‘ 
όπου βγάζει 2,50 ευρώ

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
16  «Είναι κουλ να τρως φρούτα 

και λαχανικά», επικοινωνούν 
οι διάσηµοι σταρ των ΗΠΑ

18  Amazon και Google κάνουν 
σοβαρό παιχνίδι στο διεθνές 
εµπόριο φρουτολαχανικών

20  Επειγόντως άρδευση 
στις ροδακινιές προτείνει 
η Ένωση Κονσερβοποιών

ΣΠΑΡΑΓΓΙ
52   Καλά από άποψη ζήτησης 

και αποδόσεων εξελίσσεται 
η φετινή χρονιά στο σπαράγγι

ΠΑΤΑΤΑ 
56  Ολοένα και αυξάνεται 

η απορρόφηση της εγχώριας 
πατάτας από τα σούπερ 
µάρκετ

ΝΤΟΜΑΤΑ
58   Πριν ακόµη το Πάσχα και 

τιµές για την υπαίθρια 
ντοµάτα δείχνουν να έχουν 
µπει σε ανοδική πορεία

ΘΕΣΜΙΚΑ 
26   Farmers’ Markets και 

επισήµως µε το νόµο 
των συνεταιρισµών 

28  Μόνο εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ 
απαιτεί το νέο εργόσηµο για 
τους αγρεργάτες

30  Μέχρι και αυτόµατους 
πωλητές φέρνουν οι
βραχείες αλυσίδες τροφίµων

31  Πολλαπλή η στήριξη από 
τα Προγράµµατα για τις 
οργανώσεις παραγωγών 
στα οπωροκηπευτικά

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
34  Καινοτοµία στο κεράσι 

από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού

36  Οφελος για τη βιοµηχανία και 
για τη βιοµηχανία κοµπόστας 
από την ανάπτυξη δενδρώνων 
σε Αν. Μακεδονία και Θράκη

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
38  Ταιριάζουν τα κηπευτικά 

στον Θεσσαλικό κάµπο 
όπως δείχνει το δυνατό 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
42  ∆εν έχουν κατασκευαστεί 

για τη Μεσόγειο τα 
θερµοκήπια της Ολλανδίας

44  Ο µόνος ασφαλής δρόµος για 
τη θερµοκηπιακή παραγωγή 
περνάει από την πιστοποίηση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
46  Ακόµη και επιχειρηµατίες 

που δεν έχουν σχέση µε την 
πρωτογενή παραγωγή θέλουν 
να µπουν στα θερµοκήπια, 
σύµφωνα µε τον Αθανάσιο 
Σαπουνά της Agrostis

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
82  ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ροδάκινου 

θεσµοθετείται στη Βέροια και 
θα πραγµατοποιηθεί από 27 
έως 29 Μαΐου 2016

52
ΚΑΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΑΙ 
ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

34
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΚΕΡΑΣΙ 
ΠΑΝΤΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

28
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΠΑΤΑΤΑ 
ΖΗΤΑ Η ΛΙΑΝΙΚΗ

46
Ο ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
∆Ε ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

T ρεις τάσεις χαρακτηρίζουν την παγκόσµια α-
γορά οπωροκηπευτικών: H αυξανόµενη ση-
µασία των αποθηκευτικών χώρων για τα ευ-

παθή φρουτολαχανικά, ο ηγετικός ρόλος των ΗΠΑ 
στις παραγωγικές εξελίξεις της Ευρώπης και, τέλος, 
η εµφάνιση νέων χωρών στο διεθνές εµπόριο. Αυτές 
τις τάσεις ξεχωρίζει ο Γκάρι Γιορκ, βασικός αρθρο-
γράφος του αµερικανικού µπλογκ «Robinson Fresh». 
Πιο αναλυτικά, η παγκοσµιοποίηση του κλάδου των 
φρέσκων προϊόντων έχει δηµιουργήσει µια περίπλο-
κη, νοµαδική και κατακερµατισµένη εφοδιαστική α-
λυσίδα, που εν τέλει εντείνει την αξία των logistics (α-
ποθηκευτικών χώρων) ειδικά για τα ευπαθή φρουτο-
λαχανικά, όπως αναφέρει. «Είναι σηµαντικό για τους 
παραγωγούς και τους λιανοπωλητές να διατηρούν 
σχέσεις µε εταιρείες που έχουν τις δικές τους µονά-
δες αποθήκευσης και που δεν είναι απαραίτητο να 
βρίσκονται στη χώρα από όπου προέρχεται το προϊ-
όν», αναφέρει ο Γιορκ και προσθέτει ότι: «Μπορεί οι 
παραγωγοί να εφαρµόζουν τις βέλτιστες πρακτικές 
σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης αλλά, αν δεν 
έχουν τους κατάλληλους θαλάµους ώστε να µπορούν 
µετακινήσουν τα προϊόντα τους όπου βρίσκονται οι 
πελάτες τους, τότε θα προκύψουν προβλήµατα».   

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑΣ
«Τα ρούχα που φορούν σήµερα οι Ευρωπαίοι, είναι 
αυτά που θα θέλουν αύριο οι Αµερικανοί», λέει χαρα-
κτηριστικά ο Γιόρκ. Το αντίθετο συµβαίνει στον κλάδο 
των οπωροκηπευτικών.  «Οι τάσεις στα φρούτα και 
τα λαχανικά ξεκινούν από τις ΗΠΑ και µετά πάνε στην 
Ευρώπη», επισηµαίνει ο Γιορκ.  Για παράδειγµα, στις 
ΗΠΑ ξεκίνησαν να επιλέγουν τις γλυκοπατάτες σε ε-
στιατόρια όσο και σε σούπερ µάρκετ λόγω των ευερ-

γητικών χαρακτηριστικών τους για την υγεία. Τα τε-
λευταία χρόνια η ζήτηση για γλυκοπατάτες γνωρίζει 
ραγδαία ανάπτυξη στην Ευρώπη, καθώς οι εισαγω-
γές διπλασιάστηκαν το διάστηµα από το 2009 - 2014. 
Στην Ευρώπη καλλιεργείται κυρίως σε Ισπανία, Πορ-
τογαλία, Ιταλία αλλά και Ελλάδα. Σταθερά αυξανόµενη 
βαίνει η παραγωγή γλυκοπατάτας και στην Ελλάδα, 
όπου καλλιεργείται κυρίως σε Πάτρα, Κέρκυρα και 
Νάξο. Η ζήτηση που παρατηρείται κυρίως από σεφ 
και εστιατόρια στη χώρα µας έχει λειτουργήσει ως έ-
ναυσµα για τους παραγωγούς που αυξάνουν σταδια-
κά τα στρέµµατά τους.  

LIME ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η στροφή στα 

λάιµ (µοσχολέµονα) αντί για τα λεµόνια. «Τα lime δεν 
είναι µόνο για τα κοκτέιλ», σηµειώνει ο Γιορκ και το-
νίζει ότι «κάθε χρόνο από το 2011-2015 η ζήτηση για 
λάιµ αυξάνεται µε ρυθµό 10,3% καθώς οι καταναλω-
τές βρίσκουν και νέους τρόπους να τα χρησιµοποι-
ούν στα φαγητά τους». Αξίζει να σηµειωθεί ότι συνή-
θως πρώτη είναι η Ισπανία που ακολουθεί τις αµερι-
κανικές επιταγές στα οπωροκηπευτικά και έπονται οι 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

ΝΕΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Τέλος, ο Γκάρι Γιορκ σηµειώνει ότι οι «λιανοπωλητές 
γνωρίζουν καλά ότι ο παραγωγός ή µια περιοχή µε 
την οποία συνεργάζονται τώρα µπορεί να µην υπάρ-
χουν σε 5 χρόνια». Με άλλα λόγια, οι παίκτες στη δι-
εθνή αγορά οπωροκηπευτικών είναι ταχύτατα εναλ-
λασσόµενοι και είναι συχνό φαινόµενο οι αλλαγές µε 
την προσθήκη νέων χωρών, αλλά και η δηµιουργία 
νέων εµπορικών οδών. Για παράδειγµα το Περού δεν 
θεωρούνταν κορυφαίος εξαγωγέας αγροτικών προ-
ϊόντων, αλλά τώρα είναι ταχύτατα αναπτυσσόµενος 
παίκτης στα φρουτολαχανικά. Γεωπολιτικές εξελίξεις, 
διακυµάνσεις στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες και νέ-
ες εµπορικές συµφωνίες είναι δύσκολο να προβλε-
φθούν αλλά έχουν άµεσες συνέπειες για τον κλάδο. 
Η συµβουλή του έµπειρου κ. Γιορκ είναι: «Να µένει 
κανείς µπροστά από όλες αυτές τις τάσεις µέσω της 
συνεργασίας τόσο µε τους παρόχους της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας, όσο και µε τους καλλιεργητές σε όλο 
τον κόσµο. Τα παγκόσµια γεγονότα κινούνται ολοένα 
και ταχύτερα, οπότε είναι ανάγκη όσοι ασχολούνται 
µε τον κλάδο να τα γνωρίζουν, ώστε να µπορούν να 
είναι ανταγωνιστικοί στην παγκόσµια αγορά».

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ Ο,ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΗ 
ΜΟ∆Α, ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΟΙ ΗΠΑ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΚΑΡΙ ΓΙΟΡΚ, 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ROBINSON FRESH
Στην 20ετή του καριέρα έχει ασχοληθεί µε τις 
πωλήσεις οπωροκηπευτικών, τις υπηρεσίες 
και τις µεταφορές για τον κλάδο. Επιβλέπει 
τον όµιλο πωλήσεων στη Λατινική Αµερική 
και τον όµιλο µε τα logistics της Robinson 
Fresh International.
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ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Περισσότερα δέντρα, µεγαλύτερη παραγωγή ανά επιφάνεια γης και 
χαµηλότερο κόστος στον οπωρώνα ή λαχανικά που φυτεύονται µε 
κάθετη διάταξη σε εσωτερικό χώρο χωρίς την ανάγκη χωραφιού, 
όπως εφαρµόζεται ήδη στο εξωτερικό; Οι νέες τάσεις σε φρούτα και 
λαχανικά είναι εδώ, δίνοντας και στις δύο περιπτώσεις... ύψος στην 
απόδοση της παραγωγής και ρίχνοντας το κόστος της καλλιέργειας

8 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΙΧΗ 
ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΑΥΡΙΟ 
ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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Ο λο και πιο εξελιγµένα συστήµατα καλλι-
έργειας αναζητούν οι παραγωγοί αγροτι-
κών προϊόντων ώστε να αυξήσουν τις α-

ποδόσεις τους και να µειώσουν τα παραγωγικά 
κόστη στα φρούτα και τα λαχανικά. ∆ύο από αυ-
τά είναι -στη δενδροκοµία- τα λεγόµενα «καρπο-
φόρα τείχη» ή «fruiting walls», όπως ονοµάζο-
νται διεθνώς και εφαρµόζονται ήδη στην Ελλάδα, 
καθώς και η κάθετη καλλιέργεια, που αφορά στη 
φύτευση λαχανικών σε εσωτερικό ή εξωτερικό 
χώρο σε ειδικές κάθετες ή συρταρωτές επιφάνει-
ες που θυµίζουν τοίχους, µια πρωτοποριακή τε-
χνική, που ήδη εφαρµόζεται στο εξωτερικό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΤΕΙΧΗ;
Τα «καρποφόρα τείχη» προέκυψαν από την κα-
λύτερη γνώση της φυσιολογίας των δέντρων 
µε το πέρασµα του χρόνου, την ανάγκη καλύτε-
ρης εκµετάλλευσης των εδαφοκλιµατικών συν-
θηκών καθώς και τη µείωση του κόστους παρα-
γωγής σε συνδυασµό µε τη γρήγορη απόσβεση 
της επένδυσης. 
Ουσιαστικά πρόκειται για µια νέα τάση στις φυ-
τεύσεις οπωρώνων µε συγκεκριµένη διάταξη, 
που συνδυάζει αυξηµένες αποδόσεις ανά επι-
φάνεια γης, υψηλότερη παραγωγή προϊόντων 
και µείωση του κόστους καλλιέργειας. 
Για να αντιληφθούµε καλύτερα τη διάταξη αυτή, 
ας υποθέσουµε πως ανά 2 µέτρα φυτεύεται έ-
να οπωροφόρο δέντρο µε ύψος 3 µέτρα, καλύ-
πτοντας έτσι επιφάνεια παραγωγής 6 τ.µ. Αν υ-
πολογίσουµε πως σε κάθε δέντρο έχουµε 25 
καρπούς, στα 25 τ.µ. επιφάνειας, θα έχουµε 150 
καρπούς σε κάθε κλώνο (αναφερόµαστε σε δί-
κλωνα δέντρα) και 300 καρπούς ανά δέντρο. Με 
120 δέντρα στο στρέµµα, η απόδοση για τα δί-
κλωνα σχήµατα φθάνει τους 36.000 καρπούς α-
νά στρέµµα και εν τέλει τους 5,4 τόνους παρα-
γωγής ανά στρέµµα. 
Το παράδειγµα αυτό που έδωσε στη δηµοσιό-
τητα κατά τη διάρκεια ηµερίδας στο Αµύνταιο, ο 
γεωπόνος και διευθυντής της εταιρείας AgroQ 
Ο.Ε., ∆ηµήτρης Βακάµης, αποτελεί ίσως την πιο 
παραστατική εικόνα για τα οφέλη της φύτευσης 
σε καρποφόρα τείχη, ανάµεσα στα οποία περι-
λαµβάνονται η µεγαλύτερη έκθεση στην ηλιοφά-
νεια, η ποιότητα του καρπού και η µεγάλη ευκο-
λία κλαδέµατος. 

ΑΙΧΜΗ ΤΗΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑΣ
Όπως χαρακτηριστκά ανέφερε, ο κ. Βακά-
µης στο «Fresher», τα καρποφόρα τείχη αποτε-
λούν την αιχµή της δενδροκοµίας αυτή τη στιγ-

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΙΧΗ 
ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ, ΑΥΡΙΟ 
ΤΟΙΧΟΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

µή καθώς από εκεί που είχαµε ο-
γκώδη σχήµατα τριών διαστάσε-
ων, τώρα αλλάζει εντελώς η δο-
µή της φύτευσης, µε τα δένδρα να 
φυτεύονται πολύ κοντά το ένα στο 
άλλο, µε σκοπό όλη η παραγωγή 
των καρπών να γίνεται σε επιφά-
νεια 20-30 εκατ. προς το διάδροµο 
και όχι ανάµεσα στα δέντρα. ∆η-
µιουργούµε ένα «καρποφόρο τεί-
χος» κατά µήκος του διαδρόµου 
που φιλοξενεί όλη την παραγωγή 
και την καθιστά απόλυτα προσβά-
σιµη από τον παραγωγό. 

ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ 
ΥΠΕΡΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ
Ουσιαστικά, τα «καρποφόρα τεί-
χη» αποτελούν µια µορφή υπέρ-
πυκνης φύτευσης, που δηµιουρ-
γεί ένα  «τείχος» κατά µήκος της 
γραµµής καλλιέργειας, αφήνοντας 
ελεύθερο διάδροµο για να κινεί-
ται ο παραγωγός και έχοντας θαυ-

µαστά αποτελέσµατα όσον αφο-
ρά στην ποσότητα της παραγωγής. 
Είναι µια εξέλιξη άλλων, πιο «πα-
ραδοσιακών» µεθόδων φύτευσης, 
όπου υπήρχε µεγαλύτερη απόστα-
ση µεταξύ των δέντρων. Το βασικό 
χαρακτηριστικό των «καρποφό-
ρων τειχών» είναι η µικρή σχετι-
κά απόσταση µεταξύ των δέντρων 
σε συνάρτηση µε το σχετικά µεγά-
λο τους ύψος.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 
Η πυκνή φύτευση οπωροφόρων 
δέντρων, σε µια πολύ πρώιµη µορ-
φή «καρποφόρου τείχους», απα-
ντάται στη Ρωµαϊκή αυτοκρατο-
ρία. Αργότερα, κατά τη διάρκεια του 
Μεσαίωνα και µετά την πτώση της 
Ρώµης, η τεχνική αυτή εφαρµόστη-
κε κυρίως από τους µοναχούς που 
διατηρούσαν καλλιέργειες µέσα 
στα µοναστήρια. 
Η δηµιουργία «καρποφόρων τει-

Από τη Ρώµη στο Μεσαίωνα 
και από εκεί στην Ισπανία, 
τη Γαλλία και τη Γερµανία, 
η «πυκνή φύτευση» 
έχει µακρόχρονη ιστορία

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ

ΕΥΕΛΙΞΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Ο αγρότης µπορεί να κινηθεί άνετα 
µέσα στα «τείχη» και να επιθεωρεί 
την καλλιέργειά του. 

ΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΤΑ ΥΠΕΡ       ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ

ΕΥΚΟΛΙΑ
ΣΤΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο παραγωγός έχει χώρο και 
ευελιξία σε όλες τις αγροτικές 
εργασίες (αραίωµα, κλαδέµατα κ.λ.π).

ΜΕΓΑΛΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

ΖΩΗΣ

Υπάρχουν καλλιέργειες 
«καρποφόρων τειχών» που αντέχουν 
ήδη 20 χρόνια σε πλήρη παραγωγή.

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι εργασίες είναι διαχειρίσιµες από 
τον παραγωγό και δεν απαιτούνται 
πολύπλοκα και δαπανηρά µηχανήµατα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Οι καρποί λούζονται από φως και αέρα, 
αναβαθµίζοντας τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά τους.

ΥΨΗΛΟ
ΚΟΣΤΟΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Απαιτούνται περισσότερα δέντρα για την 
υπέρπυκνη φύτευση, άρα µεγαλύτερο 
συνολικό κόστος παραγωγής.
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χών» ωστόσο, στη µορφή που 
γνωρίζουµε σήµερα, ξεκίνησε 
πειραµατικά από την Ισπανία, επε-
κτάθηκε στη Γαλλία, τη Βόρεια Ιτα-
λία και τη Γερµανία ενώ σε µικρό 
βαθµό έχει εφαρµοστεί και στην 
Ελλάδα. Στις Η.Π.Α. δεν αποτελούν 
συνηθισµένη πρακτική εκτός ελά-
χιστων εξαιρέσεων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
�ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΤΕΙΧΩΝ�;
Η βλάστηση που δηµιουργείται 
στα καρποφόρα τείχη, είναι λι-
τή και οµοιόµορφη ως προς τους 
διαδρόµους που δηµιουργού-
νται ανάµεσα στα δέντρα. Έτσι, ο 
παραγωγός έχει ελεύθερο χώ-
ρο για να κινηθεί και να καθαρί-
σει εσωτερικά τα περιττά κλαδιά 
προκειµένου να δηµιουργήσει ι-
δανικές συνθήκες αερισµού και 
επαρκούς φωτισµού. Επίσης, έ-
χει τη δυνατότητα να κινείται µε 
άνεση ανάµεσα στα «τείχη» των 
δέντρων, επιθεωρώντας σε τα-
κτική βάση την πορεία της καλ-
λιέργειας.

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΥΚΟΛΙΑ 
ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οµοίως και όλες οι αγροτικές ερ-
γασίες απλοποιούνται µε αυτή 

τη διάταξη. Τόσο τα καλοκαιρινά 
κλαδέµατα όσο και το αραίωµα 
αλλά και η συγκοµιδή γίνονται µε 
µεγαλύτερη ευκολία, καθώς υ-
πάρχει ο απαιτούµενος χώρος για 
να κινείται ο παραγωγός.
Πέρα όµως από την ευρυχωρία 
και την άνεση κινήσεων που α-
πολαµβάνει ο παραγωγός, το βα-
σικότερο πλεονέκτηµα αυτής της 
φύτευσης είναι η αυξηµένη από-
δοση παραγωγής συγκριτικά µε 
άλλους τρόπους καλλιέργειας. 

∆ΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
Η ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Όσον αφορά στη διάρκεια ζωής 
αυτών των καλλιεργειών, υπάρ-
χουν σήµερα φυτείες που διανύ-
ουν το 18ο και το 20ο έτος τους 
και είναι ακόµη σε πλήρη παρα-
γωγή. Ο παραγωγός µπορεί να 
δει σηµαντική αύξηση της παρα-
γωγής του συγκριτικά µε τους 
παραδοσιακούς τρόπους φύτευ-
σης χωρίς να έχει αυξήσει τις ε-
κτάσεις του, απλά και µόνο εφαρ-
µόζοντας αυτή την καλλιεργητι-
κή µέθοδο. 
Εξίσου σηµαντική είναι και η µεί-
ωση του κόστους της παραγωγής 
καθώς τόσο το κλάδεµα όσο και 
η συγκοµιδή είναι απολύτως δι-
αχειρίσιµα από τον παραγωγό α-
πό τους διαδρόµους µε τη βοή-
θεια απλών µηχανηµάτων, κά-
τι που παλιά δεν ήταν εφικτό µε 

Τα οφέλη της φύτευσης σε 
«καρποφόρα τείχη», ανέλυ-
σε σε ηµερίδα στο Αµύνταιο, ο 
∆ηµήτρης Βακάµης, γεωπόνος 
και διευθυντής της εταιρείας 
AgroQ Ο.Ε. Ανέφερε, πως η α-
πόδοση µπορεί να φθάσει ως 
και τους 5,4 τόνους/στρέµµα. 

ΗΜΕΡΙ∆Α

Α Μ Υ Ν Τ Α Ι Ο

6 x 25 =

150
καρποί

2 x 3 =

6m2

150χ2 =

300
καρποί/δένδρο

300χ120 =

36.000
καρποί/στρµ.

36.000χ140γρ. =

5.400
κιλά/στρµ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΜΗΛΕΩΝΑ
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τη χρησιµοποίηση πολύπλοκων µη-
χανηµάτων, όπως π.χ. πλατφόρ-
µες µε συρτάρια, σκάλες κ.ά. Επι-
πλέον, υπάρχει και ποιοτικό κέρδος 
στα φρούτα καθώς µε αυτό τον τρό-
πο φύτευσης, απολαµβάνουν πε-
ρισσότερο ήλιο και αέρα, βελτιώνο-
ντας έτσι κατά πολύ τα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά τους. 

ΣΥΜΦΕΡΕΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ;
Καλλιέργειες µε «καρποφόρα τείχη» 
αποδίδουν από 500 ευρώ/στρέµµα, 
όταν π.χ. σε καλλιέργειες, όπως στο 
καλαµπόκι, µια καλή χρονιά µπορεί 
να «κλείσει» στα 250 ευρώ/στρέµ-
µα και µάλιστα από το δεύτερο κιό-
λας χρόνο. Άρα  γίνεται εύκολα κα-
τανοητό πως το κόστος ανά κιλό 
συγκοµισµένου καρπού είναι σα-
φώς µειωµένο στην πυκνή φύτευ-
ση. Αυτό άλλωστε, εξηγεί και τις χα-
µηλές τιµές συσκευασµένων και τυ-
ποποιηµένων φρούτων από το εξω-
τερικό όπου εφαρµόζεται η υπέρ-
πυκνη φύτευση και παρόλο που ε-
πιφορτίζονται µε κόστη συσκευασί-
ας, µεταφοράς και µάρκετινγκ, ω-
στόσο, παραµένουν σε πιο χαµηλές 
τιµές από τα αντίστοιχα ελληνικά. 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ 
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ;
Η εφαρµογή της µεθόδου των «καρ-
ποφόρων τειχών» ωστόσο, δεν εγ-
γυάται από µόνη της θαυµαστά απο-
τελέσµατα και µεγάλες αποδόσεις. 
Έτσι λοιπόν, ο παραγωγός, θα πρέ-
πει να προτιµήσει εδάφη ελαφριά, 
βαθιά και καλά αεριζόµενα, µε κα-
λή αποστράγγιση και να καθορίσει 
µε τη βοήθεια γεωπόνου το πρό-
γραµµα λίπανσης σε σχέση µε το 
είδος των δέντρων, την ποικιλία 
και τις κλιµατολογικές συνθήκες 
της περιοχής. Προσεκτικοί θα πρέ-
πει να είναι και µε την επιλογή των 
δενδρυλλίων (να είναι υγιή και σε 
καλή κατάσταση), να διαθέτουν το 
κατάλληλο καρτελάκι πιστοποίη-
σης και τον απαιτούµενο αριθµό 
πλάγιων κλαδιών (να είναι τουλά-

χιστον δίκλωνα) καθώς και να εί-
ναι εµβολιασµένα πάνω στο κα-
τάλληλο υποκείµενο που επηρεά-
ζει όχι µόνο το τελικό µέγεθος των 
δένδρων αλλά την ποιότητα-ποσό-
τητα της παραγωγής. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ
Τέλος, θα πρέπει να ελέγξει την άρ-
δευση της έκτασής του ως προς τη 
διαθεσιµότητα και την ποιότητα του 
νερού και να εγκαταστήσει -αν δεν 
υπάρχει- ένα σύστηµα άρδευσης 
κατάλληλο για τη σωστή παροχή νε-
ρού την απαιτούµενη χρονική στιγ-
µή. Ενώ η αρχική επένδυση µπορεί 
να φαίνεται περισσότερο δαπανηρή 
από µια «κλασική» φύτευση, ωστό-
σο, τόσο τα οφέλη σε επίπεδο δια-
χείρισης της καλλιέργειας όσο και η 
πολύ υψηλή της απόδοση σε σύντο-
µο χρονικό διάστηµα, την καθιστούν 
µια ιδανική επιλογή για τους παρα-
γωγούς που επιδιώκουν υψηλές α-
ποδόσεις σε σύντοµο χρονικό διά-
στηµα µε την προϋπόθεση να έχει 
σχεδιαστεί σωστά. Ουσιαστικά, πρό-
κειται για την αιχµή της δενδροκοµί-
ας αυτή την εποχή, που εφαρµόζεται 
ήδη µε επιτυχία σε αρκετές χώρες 
της Ευρώπης παράγοντας µεγάλες 
ποσότητες προϊόντων µε ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που υπερέχουν των 
υπολοίπων στην παγκόσµια αγορά.

Χωρίς την ύπαρξη 
χωραφιού, η 
κάθετη καλλιέργεια 
µετατρέπει ένα 
υπόγειο σε περιβόλι

ΚΑΘΕΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ: 
ΟΤΑΝ ΟΙ ΤΟΙΧΟΙ
�ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ� 
Η κάθετη φύτευση αποτελεί µε τη σειρά της µια νέα µορφή καλλιέργειας που 
ήδη εφαρµόζεται στο εξωτερικό. Πρόκειται για φύτευση σε εσωτερικό ή ε-
ξωτερικό χώρο και συγκεκριµένα σε κάθετους «τοίχους» ή συρταρωτές επι-
φάνειες, όπου καλλιεργούνται µικρά φυτά και λαχανικά µε τη βοήθεια της υ-
δροπονίας. Η καινοτοµία της έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη καλλιεργήσιµης έκτασης, καθώς η φύτευση γίνεται σε κάθετους τοί-
χους που τοποθετούνται παντού, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή 
να κόβει το προϊόν από το διπλανό του τοίχο! Ήδη στο εξωτερικό έχουν κά-
νει την εµφάνισή τους, δοµές εσωτερικής καλλιέργειας, όπως π.χ. κάποιες 
υπόγειες εγκαταστάσεις στο κεντρικό Λονδίνο µε τεχνητό φωτισµό, όπου η 
καλλιεργήσιµη γη είναι δυσεύρετη και ακριβή ή στο Βερολίνο, όπου ήδη στο 
supermarket Metro, καλλιεργούνται στους διαδρόµους σε κάθετους τοίχους 
τα λαχανικά που µπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. 
Οι υπεύθυνοι αναφέρουν πως η κίνηση αυτή θέλει να πείσει τους καταναλω-
τές για την ορθότητα των καλλιεργητικών πρακτικών της, που δεν επιβαρύ-
νουν το περιβάλλον µε επικίνδυνα λιπάσµατα ή χηµικά, δεν σπαταλούν νε-
ρό και δεν προκαλούν ρύπανση µε τη µεταφορά τους από το χωράφι στο κα-
τάστηµα. Παρόλο που η µέθοδος αυτή ήδη χρησιµοποιείται, ωστόσο, πρώτη 
φορά εφαρµόζεται σε επαγγελµατικό χώρο. Η νέα αυτή πρακτική, αναµένε-
ται να ακολουθηθεί και από άλλες αλυσίδες τροφίµων στον κόσµο, καθώς ε-
γκαινιάζει µια νέα εποχή εµπιστοσύνης ανάµεσα στο κατάστηµα και τον πε-
λάτη που επιλέγει προϊόντα που καλλιεργούνται µπροστά του.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

Έως και 600% ακριβότερα από τους συνα-
δέλφους τους στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν, 
να πωλούν το επιτραπέζιο ροδάκινο που 

παράγουν και βγάζουν στην κατανάλωση αγρότες 
από τους νοµούς Ηλείας και Αχαΐας.
Βασικό «όπλο» τους στην προσπάθεια που κάνουν, 
να φέρουν σε µέχρι πρότινος, απάτητα για το συγκε-
κριµένο είδος καλλιέργειας εδάφη, δεν είναι άλλο 

από την πρωίµιση της σοδειάς, σε χρονικό διάστη-
µα άνω των 30 ηµερών, κάτι που βοηθά τους ίδιους 
να τα διαθέτουν πιο εύκολα και το σηµαντικότερο, 
πιο ακριβά στην αγορά, εσωτερικού και εξωτερικού. 
Όπως αναφέρει στην Agrenda εις εξ αυτών, ο Φά-
νης Παπανικολόπουλος, το όφελος από τη νωρίτερη 
(ξεκινά στα µέσα Απρίλη, αντί στις 20 περίπου Μαΐ-
ου, όπως παραδοσιακά γίνεται σε παραγωγικές πε-

ριοχές της βόρειας Ελλάδας) συγκοµιδή των προϊό-
ντων που αφορούν θερµοκηπιακή παραγωγή αλλά 
όχι µόνον, έγκειται στην ευκολία απορρόφησης εκ 
µέρους της αγοράς, δεδοµένου ότι στα µέσα Απρίλη 
δεν υπάρχει επιτραπέζιο στην αγορά της Ελλάδας.
Ήδη, σε δυο γειτονικές περιοχές των νοµών Αχαΐας 
και Ηλείας, µε βάση την Ανδραβίδα καλλιεργούνται 
120 στρέµµατα επιτραπέζιο ροδάκινο, το οποίο δια-

ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ  
ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ ΜΕ 2,50 ΕΥΡΩ   
ΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ 

Σύµφωνα µε τον 
Φάνη Παπανικολό-
πουλο, η συγκοµιδή 
ξεκινά στα µέσα 
Απριλίου και η πα-
ραγωγή διατίθεται 
στο εξωτερικό.

Στην περιοχή της Ανδραβίδας 
καλλιεργούνται 120 στρέµµα-
τα µε ροδάκινο.

ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ
ΜΠΙΚΑ
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τίθεται κυρίως εντός αλλά και εκτός Ελλάδας. Συνο-
λικά παράγονται 200-250 τόνοι προϊόντος, µε το εγ-
χείρηµα να συµπληρώνει φέτος, τρία χρόνια ζωής, 
ενώ συνεχώς µεγαλώνει το ενδιαφέρον κι άλλων 
ντόπιων να µπουν στο ροδάκινο.

ΕΠΙΑΣΕ ΤΑ 2,5 ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ 
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, πέραν της «µετανά-

στευσης» της καλλιέργειας σε περιοχές που δεν α-
ναπτύσσονταν τέτοιου είδους εκµεταλλεύσεις, είναι 
η τιµή που εισπράττουν οι παραγωγοί, η οποία ακου-
µπά τα 2,5 ευρώ το κιλό, όταν για το ίδιο προϊόν, ένα 
µήνα αργότερα, οι βορειοελλαδίτες ροδακινοπαρα-
γωγοί, εισπράττουν στην καλύτερη των περιπτώσε-
ων πάνω από 30-50 λεπτά του ευρώ.
«Αυτό που προσπαθούµε να κάνουµε και δεν έχουµε 

τη βοήθεια του κράτους, είναι να αλλάζουµε την η-
µεροµηνία συγκοµιδής. Ήταν περίπου στις 20 Μαΐου 
κι εµείς την φέρνουµε περίπου στις 15 Απριλίου», ε-
ξήγησε ο Φάνης Παπανικολόπουλος. 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Η νωρίτερη συγκοµιδή στο επιτραπέζιο ροδάκινο 
που καλλιεργείται στο θερµοκήπιο επιτυγχάνεται µε 
κάλυψη από νάιλον. Όπως µάλιστα εξηγεί ο Σάκης 
Μαυρογιάννης, ένας ακόµη αγρότης που µετέχει 
στο εγχείρηµα της ∆υτικής Ελλάδας: «Φτιάχνουµε, 
δηλαδή, θερµοκήπια υψηλής κάλυψης, και µε δι-
άφορες εξειδικευµένες τεχνικές επισπεύδουµε την 
παραγωγή. Στη χώρα µας και την περιοχή µας ό-
µως, που είναι µια πολύ πρώιµη περιοχή της Ευρώ-
πης, γίνεται για πρώτη φορά από εµάς». 

ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΣΕ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
Σηµειωτέον ότι ανταγωνιστικές χώρες της δικής 
µας, όπως η Ισπανία και η Ιταλία καλλιεργούν ροδά-
κινο εδώ και αρκετά χρόνια µε τέτοιες µεθόδους, ε-
πιτυγχάνοντας διάθεση της παραγωγής και καλύτε-
ρες τιµές απορρόφησης.
Σηµειωτέον ότι ανταγωνιστικές χώρες της δικής 
µας, όπως η Ισπανία και η Ιταλία καλλιεργούν ροδά-
κινο εδώ και αρκετά χρόνια µε τέτοιες µεθόδους, ε-
πιτυγχάνοντας διάθεση της παραγωγής και καλύτε-
ρες τιµές απορρόφησης. Σηµειωτέον ότι ανταγωνι-
στικές χώρες της δικής µας, όπως η Ισπανία και η Ι-
ταλία καλλιεργούν ροδάκινο εδώ και αρκετά χρό-
νια µε τέτοιες µεθόδους, επιτυγχάνοντας διάθεση 
της παραγωγής και καλύτερες τιµές απορρόφησης.

Η Ισπανία και η Ιταλία καλ-
λιεργούν ροδάκινο εδώ και 
αρκετά χρόνια µε τέτοιες 
µεθόδους, επιτυγχάνοντας 
διάθεση της παραγωγής και 
καλύτερες τιµές απορρό-
φησης.

Στοιχεία της 
καλλιέργειας 
σε Ηλεία και
Αχαΐα

120 στρµ. 
επιτραπέζιο ροδάκινο

καλλιεργούνται
σε περιοχές των 

νοµών Αχαΐας και 
Ηλείας, µε βάση 
την Ανδραβίδα

200-250
τόνοι

προϊόντος  2,5
ευρώ το κιλό

 30-50
λεπτά το κιλό

στη Β.
Ελλάδα
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ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της σπατάλης τροφί-
µων υπόσχεται να δώσει µια ισραηλινή και-
νοτοµία, βάσει της οποίας παρατείνεται η δι-
άρκεια ζωής στο ράφι για τα φρούτα και τα 
λαχανικά. Πρόκειται για ένα κοκτέιλ σκόνης 
από συνθετικά έλαια, το οποίο δηµιούργησε 
ο 20χρονος φοιτητής Amit Gal-Or από το Ισ-
ραήλ µέσω της εταιρείας Phresh, την οποία 
ίδρυσε το 2015 και η οποία πρόσφατα µέσω 
crowdfunding συγκέντρωσε 25.989 δολάρια 
(22.975 ευρώ) για την επέκτασή της. 
Στόχος του ήταν να χρησιµοποιήσει µια πα-
λιά τεχνολογία και την έρευνα του πανεπι-
στηµίου Ben-Gurion στη Negev επάνω στα 
έλαια προκειµένου να ωφεληθούν τα α-
πλά νοικοκυριά. «Αυτά τα έλαια είναι γνω-

στά εδώ και χιλιάδες χρόνια, αλλά εξατµίζο-
νταν πολύ γρήγορα µε αποτέλεσµα να χάνε-
ται γρήγορα η αποτελεσµατικότητά τους», ε-
ξηγεί ο ίδιος. Σήµερα ο Gal-Or και η οµάδα 
του δηµιούργησαν µια σκόνη που την απο-
καλούν «Food Protectors» και η οποία δεν 
χρειάζεται να ραντιστεί ή να εφαρµοστεί πά-
νω στο προϊόν αλλά απλά τοποθετείται στο 
ίδιο χώρο σε ειδική συσκευασία. 
Μέχρι στιγµής, τα «Food Protectors» µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν για να παρα-
τείνουν τη διάρκεια ζωής στα εξής προϊ-
όντα: Φράουλες, σταφύλια, ντοµάτες, αγ-
γούρια, µελιτζάνες, πατάτες, µήλα, λεµό-
νια, πιπεριές, µαρούλια και εσπεριδοειδή.  
(Πηγή: freshfruitportal.com)

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

MADE ΙΝ ISRAEL ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ 
ΠΟΥ ∆ΕΝ ΨΕΚΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

∆ΙΑΣΗΜΟΙ ΣΤΑΡ ΠΡΟΜΟΤΑΡΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ προώθησης φρούτων και λαχανικών έχει καταφέρει µέχρι στιγµής να 
προκαλέσει 651,56 εκατ. «χτυπήµατα» στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και να αλλάξει 
τον τρόπο που βλέπουν οι Αµερικανοί τα προϊόντα αυτά. Πρόκειται για τη διαφηµιστική κα-
µπάνια FNV όπου συµµετέχουν 60 διάσηµοι κυρίως αστέρες του Χόλιγουντ και γνωστοί α-
θλητές των ΗΠΑ. Στην ουσία είναι µια προσπάθεια ευαισθητοποίησης του ευρύ κοινού ώ-
στε να κάνει πιο υγιεινές επιλογές, τρώγοντας φρούτα και λαχανικά. «Προσπαθούµε να δη-
µιουργήσουµε συναισθηµατικούς δεσµούς µεταξύ του κοινού -κυρίως νέοι κάτω των 30 ε-
τών- και των διασήµων που φιγουράρουν στις αφίσες, ώστε να δουν τα φρούτα και τα λα-
χανικά ως κάτι κουλ», αναφέρουν οι εµπνευστές του project.   (Πηγή: freshfruitportal.com)

�EINAI... KOYΛ NA ΤΡΩΣ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ� 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 
ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Η... µαγική σκόνη που δηµιούργησε η 
εταιρεία Phresh τοποθετείται σε ειδικές συ-
σκευασίες όπως οι εικονιζόµενες στο χώρο 
όπου βρίσκονται τα ευπαθή προϊόντα.
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Εισβάλλει στη Ευρώπη 
το αγγούρι-κροκόδειλος

ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΚΕΡ∆ΙΣΕ τη 2η θέση στα Βρα-
βεία Καινοτοµίας στη Fruit Logistica το 2008 
στο Βερολίνο, λίγα είχαν ακουστεί στη δι-
εθνή αγορά για το άγριο αγγούρι της εται-
ρείας Urgurke που εµφανισιακά µοιάζει µε 
δέρµα κροκόδειλου και βασίζεται σε αρχαία 
ποικιλία της Ασίας. Όµως τώρα ετοιµάζεται 
να µπει για τα καλά στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Καλλιεργείται στην Ολλανδία µε την ετικέτα 
Nature & More και αναµένεται ότι 5-6 τόνοι 
θα διανεµηθούν το επόµενο διάστηµα στην 
Ευρώπη, ειδικά σε Γερµανία, ∆ανία, Γαλλία 
και Ολλανδία. (Πηγή: freshfruitportal.com)

Μεταλλαγµένες µπανάνες 
που αργούν να σαπίσουν 

ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ το προσδόκιµο ζωής αλ-
λά και να µην σαπίζουν γρήγορα οι µπανά-
νες κατάφεραν, χάρη σε επέµβαση που έ-
καναν στα γονίδιά τους, οι επιστήµονες του 
Ινστιτούτου Volkani του υπουργείου Γεωρ-
γίας του Ισραήλ, µε επικεφαλής τη ∆ρα Χά-
για Φρίντµαν. Έτσι, η µεταλλαγµένη µπανά-
να µένει φρέσκια για τουλάχιστον διπλάσιο 
χρόνο σε σχέση µε τις µη µεταλλαγµένες. 
Η Φρίντµαν δήλωσε, σύµφωνα µε το πρα-
κτορείο Reuters, ότι η µετάλλαξη δεν βλά-
πτει την ποιότητα ή τη γεύση της µπανάνας.  
(Πηγή: Reuters)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ... 
ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ στις ΗΠΑ ανακάλυψαν ότι µπο-
ρούν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα -σε µικρή 
ποσότητα προς το παρόν- από σάπιες ντοµά-
τες. Το πιλοτικό πρόγραµµα αξιοποιεί τις ντο-
µάτες που καταλήγουν στις χωµατερές και ό-
που  παράγουν µεθάνιο. Αυτές οι ντοµάτες 
πλέον µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρώ-
τη ύλη σε µια βιολογική ηλεκτροχηµική κυψέ-
λη, που παράγει ηλεκτρισµό, χρησιµοποιώ-
ντας βακτήρια για να διασπάσει και να οξειδώ-
σει την οργανική ύλη της ντοµάτας. Η διαδικα-
σία αυτή απελευθερώνει ηλεκτρόνια, τα οποία 
µετατρέπονται σε ρεύµα.  (Πηγή: inquisitr.com)  
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ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ 
AMAZON ΚΑΙ GOOGLE
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ των δραστηριοτήτων 
τους στον τοµέα της παράδοσης φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών ανακοί-
νωσαν µε λίγους µήνες διαφορά οι κο-
ρυφαίες αµερικανικές διαδικτυακές ε-
ταιρείες Google και Amazon. Πρώτη στις 
διαδικτυακές πωλήσεις µπήκε από το 
καλοκαίρι του 2015 η Amazon µε την υ-
πηρεσία Prime Fresh,  της οποίας µάλι-
στα το ντεµπούτο έγινε στη Βρετανία και 
µετά στην Ιταλία και συγκεκριµένα στο 
Μιλάνο ενώ τώρα σκέφτεται να επεκτα-
θεί και σε άλλες ιταλικές πόλεις αλλά να 
µπει δυναµικά και στη γερµανική αγορά. 
Τώρα, στο παιχνίδι µπαίνει και η Google µε 
την υπηρεσία Google Express και υπόσχε-
ται ταχύτατη παράδοση φρούτων, λαχανι-
κών ακόµα και κατεψυγµένης πίτσας. Αν 
και η Google, σύµφωνα µε δηµοσιεύµα-
τα του ξένου Τύπου είχε λανσάρει από το 
2013 την υπηρεσία αυτή, ως ένα τρόπο 
για να ανακόψει τα σχέδια επέκτασης στον 
τοµέα της Amazon, αντιµετώπισε διοικη-
τικές δυσκολίες και χρειάστηκαν να πε-
ράσουν τουλάχιστον 3 χρόνια για να στή-
σει και να ανακοινώσει και επίσηµα το Φε-
βρουάριο του 2016 την Google Express. Η 
υπηρεσία της Google είναι διαθέσιµη σε 
Σαν Φρανσίσκο και Λος Άντζελες.

Βράβευση Μπάρµπα Στάθη 
στα «Αιωνόβια Βrands»
H ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η οποία επί σειρά ε-
τών προσφέρει στα ελληνικά νοικοκυριά προϊόντα 
µε τη σφραγίδα των εµπορικών σηµάτων Μπάρµπα 
Στάθης και Χρυσή Ζύµη, βραβεύτηκε στο πλαίσιο του 
συµποσίου «Αιωνόβια Brands, τα αγαπηµένα όλων 
µας», για τη λειτουργία της εδώ και πέντε δεκαετίες. 
Ελαβε την τιµητική διάκριση Silver Award για τα κα-
ταψυγµένα λαχανικά Μπάρµπα Στάθης που φθάνουν 
στο πιάτο µας «τόσο φρέσκα όσο την στιγµή που κό-
πηκαν». Το βραβείο παρέλαβε η Αγάπη Παπαδοπού-
λου, Marketing Director της εταιρείας (φωτό). 

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ... IKEA

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ λαχα-
νικών µπαίνει δυναµικά ο 
σουηδικός όµιλος επίπλων 
IKEA, καθώς σε συνεργασία 
µε το τµήµα Αγροτικών Επιστηµών του πανεπι-
στηµίου της Σουηδίας κατασκεύασε έναν φορητό 
και µοντέρνο σετ κηπουρικής για το σπίτι. Χρησι-
µοποιούνται υδροπονικά συστήµατα και σπορό-
φυτα σ’ ένα «καλάθι» όπου αναπτύσσονται φυλ-
λώδη λαχανικά και αρωµατικά όλο το χρόνο. Το 
µικρό σε µέγεθος καλάθι, µπορεί να τοποθετηθεί 
πάνω στο τραπέζι, στο γραφείο ή το περβάζι ενός 
παραθύρου και το µόνο που χρειάζεται είναι αρ-
κετό φως. Είναι η πρώτη φορά, που µια µεγάλη 
εταιρεία φέρνει υδροπονικά συστήµατα φύτευ-
σης σε κάθε σπίτι, µια κίνηση που αναµένεται να 
δηµιουργήσει νέα δεδοµένα στην αγορά. 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Στο Μεξικό ταξίδεψε η ευρωπαϊκή 
κοµπόστα ροδάκινο Freshcano

ΜΕΧΡΙ το µακρινό Μεξικό ταξίδε-
ψε η ευρωπαϊκή κοµπόστα ροδάκι-
νου στα πλαίσια του προγράµµατος 
«Ενέργειες ενηµέρωσης και προώ-
θησης κοµπόστας ροδάκινου σε Τρί-
τες χώρες και συγκεκριµένα στην 
Αίγυπτο, το Ιράν και το Μεξικό». 
Το πρόγραµµα υλοποιεί η ΑΕΣ ΑΛ-
ΜΜΕ ΑΕ µε εκτελεστικό οργανισµό 
τη Novacert. Η καµπάνια µε τον δι-
ακριτικό τίτλο Freshcano συµµετείχε 

στην Alimentaria 2016 (16-18 Μαρ-
τίου 2016, Expo Guadalajara), τη  µε-
γαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίµων 
του Μεξικού και µία εκ των κορυφαί-
ων της Λατινικής Αµερικής. Η επιχει-
ρηµατική αποστολή πραγµατοποίησε 
σειρά από B2B επαφές µε εισαγω-
γείς και διανοµείς τροφίµων και ήδη 
συνάφθηκαν συµφωνίες συνεργασί-
ας µε παραγγελίες προϊόντων από 
την Ηµαθία για τη µεξικανική αγορά.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ ΑΠΟ HAZERA
ΣΕ ∆ΥΟ µεγάλες επενδύσεις ύ-
ψους 29,7 εκατ. δολαρίων προ-
χωρά η Hazera, µε σκοπό την ε-
νίσχυση της έρευνάς της.
Η πρώτη επένδυση στο Ισραήλ, 
ύψους 20,7 εκατ. δολαρίων, θα 
ενοποιήσει τα κεντρικά γραφεία 
της εταιρείας µε τα ερευνητικά 
της εργαστήρια που θα εκσυγ-
χρονιστούν και θα δώσουν έµφα-
ση στη δηµιουργία πρωτοπορια-
κών ποικιλιών. Η Hazera, σκο-
πό έχει να δηµιουργήσει προϊ-
όντα που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες της αγο-
ράς, όπως π.χ. λαχανικά για έ-

τοιµες, φρεσκοκοµµένες σαλά-
τες, ποκιλιών ντοµάτας µε µε-
γάλη διάρκεια ζωής, λαχανικών 
που αντέχουν σε βαθιά κατάψυ-
ξη κ.α.  Η εταιρεία «ποντάρει» ι-
διαίτερα στον τοµέα της καλλιέρ-
γειας σταυρανθών, επενδύοντας 
επιπλέον 9 εκατ. δολάρια σε νέ-
ες εγκαταστάσεις βόρεια της Ολ-
λανδίας που θα αντικαταστήσουν 
το παλιότερο εργοστάσιο, για την 
καλλιέργεια κράµβης και ραντί-
τσιου καθώς και για την εξέλιξη 
προϊόντων, όπως τα λαχανάκια 
Βρυξελλών, το λευκό, το κόκκινο 
και το  Savoy λάχανο κ.α.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΑΜΕΣΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΟΙ
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ για «άµεση άρδευση των 
κτηµάτων µε ροδακινιές µε τις απαιτού-
µενες για την εποχή ποσότητες νερού» 
τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση 
Κονσερβοποιών Ελλάδας, επισηµαίνο-
ντας ότι «τα υδατικά αποθέµατα του ε-
πιφανειακού εδάφους, που αξιοποιού-
νται από τα δένδρα ροδακινιάς, έχουν 
εξαντληθεί επικίνδυνα. Το στάδιο ανά-
πτυξης των νεαρών καρπιδίων είναι ευ-
αίσθητο σε ελλείψεις νερού και θρεπτι-
κών. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απόρ-
ριψης των καρπών». Σύµφωνα µε την 
Ένωση «επιβάλλεται άµεσα:
1. Η άµεση άρδευση των κτηµάτων 
µε τις απαιτούµενες για την εποχή πο-

σότητες νερού,
2. Η εφαρµογή διαφυλλικής λίπανσης 
µε αµινοξέα φυτικής προέλευσης και 
σκευάσµατα που ενισχύουν την αντο-
χή των δένδρων σε καταστάσεις στρες,
3. Η αποµάκρυνση των λαίµαργων 
βλαστών που ανταγωνίζονται τα νεαρά 
καρπίδια στην απορρόφηση νερού και 
θρεπτικών στοιχείων ,
4. Η καταστροφή των ζιζανίων που 
ανταγωνίζονται τις ρίζες των δέν-
δρων στην απορρόφηση νερού και 
θρεπτικών,
5. Τα τοπικά ΤΟΕΒ θα πρέπει να φρο-
ντίσουν άµεσα για τη παροχή νερού 
στα αρδευτικά δίκτυα. 

DE MINIMIS ΖΗΤΟΥΝ 
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΟΡΤΑΝΙΚ ΚΑΙ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ για τη µη απορρόφηση της παραγω-
γής εσπεριδοειδών και ειδικότερα του µανταρινιού 
ποικιλίας ορτανίκ αλλά και των πορτοκαλιών βαλέ-
ντσια έκρουσαν οι παραγωγοί της Σκάλας Λακωνί-
ας, που ζητούν διερεύνηση κρατικών ενισχύσεων (de 
minimis). Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή προχω-
ρούν στην τεκµηρίωση του αιτήµατος προς τον ΕΛΓΑ, 
ενώ ζητούν αύξηση της ποσότητας εσπεριδοειδών α-
πό την Λακωνία που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα α-
πόσυρσης της ΕΕ λόγω του ρωσικού εµπάργκο και 
παράταση της κατάθεσης των αιτήσεων από τους πα-

ραγωγούς µέχρι τα τέλη Μαΐου ή τα µέσα Ιουνίου (τέ-
λη Απριλίου είναι σήµερα η καταληκτική ηµεροµηνία 
κατάθεσης αιτήσεων). Το θέµα βρέθηκε στο επίκε-
ντρο ευρείας σύσκεψης της Κυριακή 17 Απριλίου κα-
τόπιν πρωτοβουλίας του Αγροτικού Συλλόγου Ευρώ-
τα. Εκεί συµφωνήθηκαν κοινές ενέργειες απ’ όλους 
τους βουλευτές του νοµού µε τη συµµετοχή της περι-
φέρειας Πελοποννήσου των δήµων Ευρώτα και Μο-
νεµβασίας, συλλόγων, οµάδων παραγωγών και εξα-
γωγέων προς το υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να ε-
νεργοποιηθούν οι υπηρεσίες των πρεσβειών. 

∆εν αναγνωρίζει τον παγετό του Μαρτίου στα δένδρα ο ΕΛΓΑ
ΜΕΓΑΛΗ ανησυχία επικρατεί σε παραγωγούς της Ηµα-
θίας και της Πέλλας, καθώς ο ΕΛΓΑ θα πάρει µεν δη-
λώσεις για ζηµιές και µάλιστα εκπρόθεσµες πέραν της 
19ης Απριλίου, σε άνθη πρώιµων, µεσοπρώιµων και 
όψιµων ποικιλιών ροδάκινου και άλλων δενδρωδών 
(βερίκοκα, κεράσια) από τον παγετό της 26ης και 28ης 
Μαρτίου. Ωστόσο δεν προτίθεται να αναγνωρίσει ότι το 
φαινόµενο προκλήθηκε από παγετό, παρά από βροχό-
πτωση, γεγονός που, σύµφωνα µε τους παραγωγούς, 
θα πετάξει πολύ κόσµο έξω.

«Λένε ψέµατα για να µην µας αποζηµιώσουν», επι-
σήµανε ο γραµµατέας Αγροτικού Συλλόγου Γεωρ-
γών του δήµου Αλεξάνδρειας, Τάσος Λιολιόπου-
λος, προσθέτοντας πως «προσπαθούν να µας πεί-
σουν ότι η ζηµιά που πάθαµε οφείλεται σε ακαρπία 
και όχι στον παγετό». Για το ζήτηµα πραγµατοποιή-
θηκε και διαµαρτυρία αγροτών στο τοπικό υποκατά-
στηµα του οργανισµού την ∆ευτέρα 18 Απριλίου, µε 
τους αγρότες ν’ απειλούν ότι θα βγάλουν στο δρόµο 
και πάλι τα τρακτέρ.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ρόλο συνεκτικού κρίκου που θα 

φέρει πιο κοντά στην εγχώρια, αλλά 

και τις διεθνείς αγορές την ελληνική 

παραγωγή φρέσκων φρούτων και 

λαχανικών, αξιοποιώντας ως «όχημα» 

μεγάλους λιανεμπορικούς ομίλους 

και υπερεθνικά δίκτυα διακίνησης, με 

επιρροή στην εμπορική προώθηση των 

προϊόντων του κλάδου, διεκδικεί  η 

φετινή 2η διεθνής έκθεση Freskon.

Επί τρεις ημέρες, από τις 21 έως 

και τις 23 Απριλίου, στο διεθνές 

εκθεσιακό κέντρο Θεσσαλονίκης, 

στελέχη τουλάχιστον 15 αλυσίδων 

σούπερ μάρκετ από την Ελλάδα και 

γειτονικές χώρες, όπως οι Βουλγαρία, 

Ρουμανία, πΓΔΜ, Σερβία και 

Ουκρανία, συναντούν τα προϊόντα 

των 246 εκθετών της Freskon και 

αναζητούν τρόπους συνεργασίας με 

τους παραγωγούς.

Οι επαφές, όπως τονίστηκε από τη 

διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, στην 

παρουσίαση των στόχων και μεγεθών 

της φετινής διοργάνωσης, η οποία είναι 

30% μεγαλύτερη από την περυσινή, 

γίνονται στο πλαίσιο της θεματικής 

ενότητας FreshCon Market, στην οποία 

κάθε σούπερ μάρκετ θα έχει το δικό του 

stand και οι αγοραστές των τμημάτων 

κάνουν τα σχετικά ραντεβού.

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟ 75 %
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
«Στη φετινή Freskon θα έχει 

παρουσία, μέσω συνεταιρισμών, 

ομάδων παραγωγών και εμπορικών 

επιχειρήσεων, σχεδόν το 75% της 

ελληνικής παραγωγής φρούτων και 

λαχανικών, η οποία κατέγραψε αύξηση 

εξαγωγών το 2014, φτάνοντας στα 

1,332 εκατομμύρια τόνους, από τα 

ΠΙΟ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚAΙ ΙΣΧΥΡΗ 
Η ΦΕΤΙΝΗ FRESKON

Του Λεωνίδα Λιάµη
H µεγαλύτερη εµπορική έκθεση για τα φρουτολαχανικά στην Ελλάδα είναι γεγονός. Για 2η συνεχή φορά 

στις 21-23 Απριλίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης πραγµατοποιείται  
η διεθνής εµπορική έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών, Freskon

Η Freskon σε αριθµούς

εκθέτες από

31
χώρες

 350

 12.000
τ.µ.

24
χώρες

ξένοι 
προσκεκληµένοι 
και εµπορικοί 
επισκέπτες
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1,227 εκατομμύρια τόνους ένα χρόνο 

πριν. Όλοι αυτοί οι παραγωγοί έχουν 

την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια 

θέση στο ράφι κάποιας εγχώριας ή 

διεθνούς αλυσίδας», ειπώθηκε από τους 

οργανωτές, οι οποίοι θύμισαν ότι στη 

Freskon έχουν προγραμματιστεί πάνω 

από 2.500 επιχειρηματικά ραντεβού.

Η έκθεση καλύπτει στεγασμένη 

επιφάνεια 12.000 τ.μ., με εκθέτες από 

την Ελλάδα και άλλες 23 χώρες του 

κόσμου, ενώ πλησιάζουν τους 350 οι 

ξένοι προσκεκλημένοι και εμπορικοί 

επισκέπτες, από 31 χώρες από τα 

Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο 

την Ευρώπη και την Ασία. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ
Ξεχωριστή σημασία παρουσιάζει η 

επιχειρηματική αποστολή από το Ιράν, 

που θα απαρτίζεται από εκπροσώπους 7 

αλυσίδων σούπερ μάρκετ και διανομείς 

φρούτων και λαχανικών, οι οποίοι 

έρχονται για να παρουσιάσουν τις 

προοπτικές της ιρανικής αγοράς των 

80 εκατομμυρίων κατοίκων, αλλά 

και να διερευνήσουν τις πιθανότητες 

συνεργασίας σε εμπορικό επίπεδο και 

μεταφορά τεχνογνωσίας, γύρω από τους 

σπόρους, τα φυτώρια, τη συσκευασία, 

την τυποποίηση, την υδροπονία, τα 

βιολογικά προϊόντα και άλλα.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΠΑΡΑΓΓΙ
«Κορωνίδα» στις πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που πλαισιώνουν τη φετινή 2η έκθεση φρούτων και λαχανικών Freskon, 

όπως αναφέρθηκε από τους διοργανωτές, είναι το 1ο Συνέδριο με θέμα «Τα Πράσινα Λαχανικά & το Σπαράγγι». Στις διήμερες 

εργασίες του συνεδρίου (σ. σ. 22 - 23 Απριλίου), σύμφωνα με τον συντονιστή του, Χρήστο Κατσάνο, εξειδικευμένοι ομιλητές από 

τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ιταλία «παρουσιάζουν τις σύγχρονες τάσεις που κυριαρχούν στις διεθνείς αγορές για τα πράσινα 

λαχανικά και το σπαράγγι, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται και για το ρόλο της συσκευασίας, τις καινοτόμες μορφές καλλιέργειας 

στον κλάδο, τις απαιτήσεις των καταναλωτών, όπως επίσης και στα προϊόντα εκείνα που δείχνουν να έχουν ένα ευοίωνο μέλλον, 

σε σχέση με την πορεία τους στην αγορά». Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Απριλίου, στις 18:30 το 

απόγευμα, στο περίπτερο 15 του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ & ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 & ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
08:15 – 08:45 Προσέλευση-Εγγραφές
08:45 – 09:00  Έναρξη Συνεδρίου – 
Χαιρετισμοί χορηγών και διοργανωτών

09:00 – 09:15 Πρώτη Ενότητα
Καλώς ήρθατε στον πράσινο κήπο της Ελλάδας
Μία αναλυτική παρουσίαση της εικόνας του κλάδου των πράσινων 
λαχανικών της Ελλάδας. Ποια προϊόντα έχουν κερδίσει στην κούρσα 
της ανάπτυξης και ποια παραμένουν στάσιμα.

Ομιλητής:
• Κωνσταντίνος Ακουμιανάκης (Ελλάδα)
Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής 
Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

09:15 – 10:15 Δεύτερη Ενότητα
Η ποιότητα στα πράσινα λαχανικά
Η ποιότητα στα λαχανικά είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων 
όπως οι λιπάνσεις, η χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και ο τρόπος 
καλλιέργειας. Μάθετε από τους καλύτερους πώς να εξασφαλίσετε 
κάθε χρονιά μια σταθερή ποιότητα στην παραγωγή σας.

Ομιλητές:
• Αικατερίνη Παρθενίου (Ελλάδα)
Υπεύθυνη Παραγωγής σειράς κοκκωδών λιπασμάτων TURBO K 
και Υπεύθυνη Πωλήσεων και Τεχνικής Υποστήριξης Ελλάδας, 
Κύπρου & Αλβανίας της Haifa Nοτιοανατολικής Ευρώπης Α.Ε.
• Αναστάσιος Σιώμος (Ελλάδα)
Καθηγητής Λαχανοκομίας στο Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Ευάγγελος Δριμτζιάς (Ελλάδα)
Πρόεδρος του DKG GROUP με δραστηριοποίηση στις Βαλκανικές 
και τις χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης
• Γεώργιος Γαλούσης (Ελλάδα)
Τεχνικός Σύμβουλος στον Τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Ελλάς

10:15 – 10:45 Διάλειμμα 

10:45 – 11:45 Τρίτη Ενότητα
Τι ζητούν οι καταναλωτές από τα πράσινα λαχανικά
Πώς θέλουν οι αγοραστές να καταναλώνουν τα προϊόντα τους; 
Ποιες είναι σήμερα οι τάσεις στην Ευρώπη; Ποιες είναι οι εναλλακτικές 
αγορές για τους παραγωγούς και τους εξαγωγείς; Ώρα για απαντήσεις 
στα παραπάνω ερωτήματα.

Ομιλητές:
• Hans-Christoph Behr (Γερμανία)
Υπεύθυνος του Τμήματος Κηπευτικών, Βιολογικής Καλλιέργειας 
και Καταναλωτικής Έρευνας του Agrarmarkt Informations-
Gesellschaft mbH
• Giancarlo Colelli (Ιταλία)
Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημονικής Γεωργίας, Διατροφής 
και Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Φότζια

11:45 – 12:15 Ερωτήσεις και συζήτηση
12:15 – 12:45 Διάλειμμα

12:45 – 13:45 Τέταρτη Ενότητα
Το προϊόν φτάνει στον καταναλωτή. 
Από τη θεωρία στην πράξη
Μεγάλες εταιρείες παραγωγής και διακίνησης πράσινων λαχανικών 
από το Βέλγιο, την Ιταλία και την Ελλάδα, μας αποκαλύπτουν τη μυστι-
κή συνταγή που τις έφερε να διαδραματίζουν σήμερα πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις χώρες τους. Ποιος είναι ο ρόλος της συσκευασίας σε αυτήν 
την πετυχημένη πορεία;

Ομιλητές:
• Raf De Blaiser (Βέλγιο)
Διευθυντής Ποιότητας της εταιρείας LAVA 
που συμμετέχει στη FLANDRIA
• Gian Luca Boccagna (Ιταλία)
Διευθυντής Επεξεργασίας της εταιρείας Ortomad
• Ιωάννης Νάκας (Ελλάδα)
Διευθυντής Γεωπονικού των εταιρειών Μπάρμπα Στάθης 
και Greenfood
• Σπυρίδων Ρουμελιώτης (Ελλάδα)
Γεωπόνος και Product Group Manager στην εταιρεία PREPAC ΑΕΒΕΕ

13:45 – 14:15 Ερωτήσεις και συζήτηση
14:15 – 16:30 Διάλειμμα για φαγητό

16:30 – 18:45 Πέμπτη Ενότητα
Το σπαράγγι σήμερα στην Ευρώπη
Είναι σήμερα το σπαράγγι ένα προϊόν με μέλλον;
Ποιες χώρες της Ευρώπης είναι η ατμομηχανή 
σε αυτήν την καλλιέργεια και ποιες έχουν συμπληρωματικό ρόλο; 
Είναι η καλλιέργειαστην Ελλάδα σε κρίσιμο σταυροδρόμι; 
Μπορεί η προβολή του προϊόντος να δώσει ώθηση στα σπαράγγια;

Ομιλητές:
• Βασίλειος Τσαμπαρδούκας (Ελλάδα)
Υπεύθυνος Πωλήσεων Βαλκανίων της Haifa 
Nοτιοανατολικής Ευρώπης Α.Ε.
• Ιωάννης Τσακίρης (Ελλάδα)
Διευθυντής Πωλήσεων στην εταιρεία Δάιος Πλαστικά Α.Ε.
• Hans-Christoph Behr (Γερμανία)
• NOVACERT (Ελλάδα)

18:45 – 19:15 Ερωτήσεις και συζήτηση
19:15 – 20:15 Τέλος του συνεδρίου και ακολουθεί κοκτέιλ 
και γευστικές απολαύσεις με σπαράγγια

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
11:00 – 12:00 Συμπεράσματα του Συνεδρίου
12:00 – 16:00 Ξενάγηση ομιλητών σε πρότυπα 
αγροκτήματα πράσινων λαχανικών.

Το Συνέδριο θα παρουσιάζει και θα συντονίζει ο Χρήστος Κατσάνος, 
βραβευμένος Brand Strategist και Σύμβουλος Ολικής Διαχείρισης 
Θερμοκηπίου και Φάρμας.

Η ελληνική παραγωγή φρούτων 
και λαχανικών κατέγραψε αύξηση 

εξαγωγών το 2014, φθάνοντας στα 
1,332 εκατοµµύρια τόνους από 1,227 

εκατ. τόνους ένα χρόνο πριν.
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Ματθαίος Παπαϊωάννου             Νέες τεχνικές φυτεύσεων σε πυρηνόκαρπα 
Γεωπόνος, Aγρολύσις - Farming Solutions               και µηλοειδή  

∆ηµήτριος Βακάµης               Φρουτένια τείχη, να µια καινοτοµία!
Γεωπόνος, ∆ιευθυντής AGRO-Q      

Nικόλαος Κουτλιάµπας             Η συλλογική δράση στην παραγωγή φρούτων  
Πρόεδρος Συνεταιρισµού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού             και το παράδειγµα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Βαγγέλης Μάινος             ∆ενδροκαλλιέργεια στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
Γεωπόνος, Τεχνικός Σύµβουλος i-con.share   

Βασίλης Χάιτας               Καλλιέργειες κηπευτικών σε θερµοκήπια  
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Agritex Ενεργειακή Α.Ε.  

Κώστας Γρουσόπουλος               Οι προκλήσεις στα υπαίθρια λαχανικά
Αγρότης - Γεωπόνος     

Παναγιώτης Καλφούντζος            Το επιτυχηµένο project του ΘΕΣγη στο Θεσσαλικό κάµπο:
Πρόεδρος ΘΕΣγη                σπανάκι, µπρόκολο, φυλλώδη λαχανικά, σκόρδο 

Κατερίνα Παρθενίου             Haifa - Καινοτόµες λύσεις στη θρέψη κηπευτικών
Υπεύθυνη Πωλήσεων Ελλάδας - Κύπρου - Αλβανίας 
και παραγωγής σειράς κοκκωδών λιπασµάτων TURBO K   

∆ηµήτρης Καραβασίλης               Ταυτότητα, ∆ίκτυα, Προώθηση στον τοµέα 
∆ιευθύνων Σύµβουλος DK Consultants            των φρουτολαχανικών στις διεθνείς αγορές

Κωνσταντίνα Μπάουµαν                Tι προσδοκούν οι ξένοι αγοραστές
Σύµβουλος Εξαγωγών, www.greekfruits.eu   

Γιώργος Καλλίτσης            Εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων και όχι µόνο 
∆ιευθυντής Εξαγωγών, Φρούτα Πρωτοφανούση Α.Ε.   σε απαιτητικές αγορές                           
Παναγιώτης Κακαφίκας            Ο ρόλος των κεντρικών αγορών 
Πρόεδρος Αειφορική Α.Ε.      
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OI NEEΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
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Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 Συντονιστής     Γιάννης Πανάγος

Ώρα έναρξης    10.00 π.µ. 

Ώρα έναρξης    11.30 π.µ. 

Ώρα έναρξης    13.00 µ.µ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκδότης – ∆ιευθυντής εφηµερίδας Agrenda

Περίπτερο
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23.04.2016 ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ

ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10 π.µ.

Η εφηµερίδα Agrenda και το περιοδικό Fresher διοργανώνουν 
τη Fresherconference η οποία θα διεξαχθεί στην έκθεση Freskon 
το Σάββατο 23 Απριλίου 2016, στις 10 π.µ. σε ειδικά διαµορφωµένο 
χώρο στο Περίπτερο 13, Stand 20 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης.

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία θα έχει «διαδραστική» δοµή, είναι 
η ανταλλαγή απόψεων, γνώσης, εµπειριών και προβλέψεων για 
τη δενδροκοµία και τα κηπευτικά από διακεκριµένους οµιλητές και 
επιλεγµένο ακροατήριο. 

Συντονιστής θα είναι ο Γιάννης Πανάγος, εκδότης και διευθυντής της 
εφηµερίδας Agrenda.

Φιλοδοξία της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθούν νέες ιδέες για 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στο συγκεκριµένο κλάδο.

Η Fresherconference αποτελείται από τις εξής 3 ενότητες: 

1. Οι νέες τάσεις στη δενδροκοµία

2. Η δύναµη των ελληνικών κηπευτικών 

3. Με το βλέµµα στις αγορές.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
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ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΙ

Σάββατο 

Aπριλίου
23 

∆ιακεκριµένοι οµιλητές,
ανταλλαγή γνώσης 

και εµπειρίας
και φρέσκες ιδέες

∆ΙΕΘΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ματθαίος Παπαϊωάννου    Νέες τεχνικές φυτεύσεων σε πυρηνόκαρπα 
Γεωπόνος Αγρολύσις - Farming Solutions   και µηλοειδή  

∆ηµήτριος Βακάµης    Φρουτένια τείχη, να µια καινοτοµία!
Γεωπόνος, ∆ιευθυντής AGRO-Q      

Nικόλαος Κουτλιάµπας    Η συλλογική δράση στην παραγωγή φρούτων και 
Πρόεδρος Συνεταιρισµού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού   το παράδειγµα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

Βαγγέλης Μάινος    ∆ενδροκαλλιέργεια στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης
Γεωπόνος, Τεχνικός Σύµβουλος i-CON.SHARE   

Βασίλης Χάιτας    Καλλιέργειες κηπευτικών σε θερµοκήπια  
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Agritex Ενεργειακή Α.Ε.  

Κώστας Γρουσόπουλος    Οι προκλήσεις στα υπαίθρια λαχανικά
Αγρότης - Γεωπόνος     

Παναγιώτης Καλφούντζος   Το επιτυχηµένο project του ΘΕΣγη στο Θεσσαλικό κάµπο
Πρόεδρος ΘΕΣγη                       σπανάκι, µπρόκολο, φυλλώδη λαχανικά, σκόρδο 

Κατερίνα Παρθενίου    Haifa - Καινοτόµες λύσεις στη θρέψη κηπευτικών
Υπεύθυνη Πωλήσεων Ελλάδας - Κύπρου - Αλβανίας 
και παραγωγής σειράς κοκκωδών λιπασµάτων TURBO K   

∆ηµήτρης Καραβασίλης    Ταυτότητα, ∆ίκτυα, Προώθηση στον τοµέα 
∆ιευθύνων Σύµβουλος DK Consultants  των φρουτολαχανικών στις διεθνείς αγορές

Κωνσταντίνα Μπάουµαν     Tι προσδοκούν οι ξένοι αγοραστές
Σύµβουλος Εξαγωγών www.greekfruits.eu   

Γιώργος Καλλίτσης   Εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων και όχι µόνο 
∆ιευθυντής Εξαγωγών Φρούτα Πρωτοφανούση Α.Ε. σε απαιτητικές αγορές                           

Παναγιώτης Κακαφίκας   Ο ρόλος των κεντρικών αγορών 
Πρόεδρος Αειφορική Α.Ε.      
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Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 Συντονιστής     Γιάννης Πανάγος

Ώρα έναρξης    10.00 π.µ. 

Ώρα έναρξης    11.30 π.µ. 

Ώρα έναρξης    13.00 µ.µ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκδότης – ∆ιευθυντής εφηµερίδας Agrenda

Περίπτερο

13
Stand

20

∆ιοργάνωση: Agrenda   Fresher   AgroΝews
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
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FARMERS’ 
MARKETS 
ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΦΟΡΕΑΣ 
ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έ πειτα από αρκετά χρόνια λειτουργίας των αγορών παραγωγών (Farmers’ Markets) 
στον «αέρα», το αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η ελληνική πολιτεία 
συνολικότερα προχώρησαν στην επίσηµη θεσµοθέτησή τους, µέσω σχετικού άρ-

θρου στο νοµικό πλαίσιο για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, εν µέσω αντιδράσε-
ων από τους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών και της οµοσπονδίας τους, οι οποίοι σε κα-
µιά περίπτωση δεν «καλοβλέπουν» την παράλληλη λειτουργία τους.
Πρόκειται για το Άρθρο 47, που προβλέπει την τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4235/14, 
ο οποίος αφορούσε τις αγορές παραγωγών αλλά και τις οικοτεχνίες.
Συγκεκριµένα όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 «α) Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα µπορούν να 
λειτουργούν αγορές παραγωγών µε προϊόντα συµβατικής και βιολογικής γεωργίας. Στις αγορές 
παραγωγών συµµετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, µε σκοπό την απευ-
θείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των νωπών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν 
ή/και µεταποιηµένων το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
Σηµειωτέον πως απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής των παραγωγών στις συγκεκριµέ-
νες αγορές είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
«Για τη συµµετοχή σε  αγορά παραγωγών, οι παραγωγοί πρέπει να είναι αγρότες εγγε-
γραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), σύµφωνα µε 
τους νόµους 3874/2010 (Α΄151) και 2520/1997 (Α΄173), όπως κάθε φορά ισχύουν, να υ-
ποβάλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης και ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής. Οι παρα-
γωγοί συµµετέχουν στις αγορές παραγωγών των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες έ-
χουν τις αγροτικές τους εκµεταλλεύσεις, καθώς και στις αγορές παραγωγών όµορων Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων. Στις αγορές παραγωγών της Περιφέρειας Αττικής και της Περι-
φερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης µπορούν να συµµετέχουν οι παραγωγοί αγορών πα-
ραγωγών απ’ όλη τη χώρα», αναφέρεται επί λέξει στη β’ παράγραφο του Άρθρου 47 του 
πλαισίου αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων.

Για να λειτουργήσουν οι 
αγορές παραγωγών, οι 
αγρότες απαιτείται να συ-
νιστούν αυτοδιαχειριζό-
µενο φορέα, µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα.
Ειδικότερα, όπως τονί-
ζεται στην παράγραφο γ) 
του πλαισίου: «Για την ορ-
γάνωση των αγορών πα-
ραγωγών, συνιστάται αυ-
τοδιαχειριζόµενος φο-
ρέας αστικού µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα από 
τους ίδιους τους παραγω-
γούς, ορίζεται ο υπεύθυ-
νος για τη λειτουργία τους 
και καταρτίζεται εσωτερι-
κός κανονισµός λειτουρ-
γίας. Κάθε αγορά παρα-
γωγών µπορεί να λει-
τουργεί είτε σε δηµόσιο 
χώρο που καθορίζεται 
µετά από έγκριση του οι-
κείου ∆ήµου ή της οικεί-
ας Περιφερειακής Ενότη-
τας είτε σε ιδιωτικό χώρο 
µε ευθύνη των ίδιων των 
παραγωγών».

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΛΑΪΚΩΝ
Κατά της παράλληλης 
λειτουργίας λαϊκών και 
farmers markets τάχθη-
κε η Οµοσπονδία Σωµα-
τείων Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών. Όπως επεσή-
µανε σε ανακοίνωσή της, 
το ενδεχόµενο παράλλη-
λης λειτουργίας, «θα α-
ποδυναµώσει περαιτέρω 
τις λαϊκές αγορές, αφού 
ουσιαστικά θα «µοιρα-
στούµε τη φτώχεια µας» 
και θα οδηγήσουν χιλιά-
δες επαγγελµατίες και 
παραγωγούς στην έξο-
δο απ’ αυτές, αφού δεν 
θα είναι βιώσιµοι». Με-

ταξύ άλλων, η Οµοσπον-
δία αναφέρει: Η κυβέρ-
νηση είχε δεσµευτεί, ότι 
θα δηµιουργήσει ένα νέο 
πλαίσιο εκσυγχρονισµού 
και αναβάθµισης, σε ενι-
αίο πλαίσιο, του υπαιθρί-
ου εµπορίου της χώρας, 
ώστε να αποτελέσει ένα 
από τα αντίβαρα στην ε-
πέλαση των µεγάλων οι-
κονοµικών συµφερόντων 
που έχουν σκοπό να ο-
λιγοπωλήσουν τη παρα-
γωγή, διακίνηση, εµπο-
ρία και διάθεση των α-
γροτικών προϊόντων της 
χώρας. Αντί γι αυτό, κα-
τακερµατίζει το υπαίθριο 
εµπόριο (µη ξεχνάµε και 
τη πολιτική στήριξη στους 
«χωρίς µεσάζοντες» που 
προτίθεται να νοµιµοποι-
ήσει) βάζει τους µικρούς 
παραγωγούς και επαγ-
γελµατίες να «χτυπούν ο 
ένας τον άλλον». Αντί να 
ενώνει τον κόσµο της δι-
ακίνησης, της παραγω-
γής, της εργασίας, τον 
χωρίζει. Αυτή η νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική των «ε-
λεύθερων» αγορών, έχει 
αποδειχθεί ιστορικά ότι 
το µόνο που προσφέρει 
είναι η συντριβή των µι-
κρών και µεσαίων και η 
ισχυροποίηση των µεγά-
λων. Το σίγουρο είναι ότι 
µόλις αυτά υλοποιηθούν, 
σε λίγα χρόνια πρωτο-
γενής τοµέας, διακίνηση 
και εµπορία θα ολιγοπω-
ληθούν υλοποιώντας έτσι 
τη δέσµευση της χώρας 
στους πιστωτές να υπάρ-
χουν σε 10 χρόνια µόνο 3 
εταιρίες εµπορίας αγρο-
τικών προϊόντων».

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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ΜΟΝΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΣΤΟ
ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Τέλος στο εργόσηµο για τους αγρεργά-
τες βάζει το νέο Ασφαλιστικό Νοµοσχέ-
διο θεσπίζοντας το ειδικό παράβολο α-
σφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών. 
Η διαφορά, όπως φαίνεται από τις διατά-
ξεις του νοµοσχεδίου, θα είναι ότι ενώ το 
εργόσηµο εκδίδεται έως τώρα µε το σύ-
νολο της αξίας - αµοιβής και εισφορών - 
πλέον η αξία που θα προµηθεύεται ο ερ-
γοδότης θα αφορά µόνο το ποσό των ει-
σφορών υπέρ του νέου ενιαίου Ταµείου 
(ΕΦΚΑ).
Ειδικότερα σύµφωνα µε τις σχετικές δι-
ατάξεις, προκειµένου για απασχολούµε-
νους ως εργάτες γης σε εργασίες εκδί-
δεται ειδικό παράβολο αγοράς ασφαλι-
στικών εισφορών αγρεργατών, στο εξής 

παράβολο, στο οποίο περιλαµβάνεται το 
ποσό της εισφοράς υπέρ του ΕΦΚΑ. 
Τα παράβολα διατίθενται στον εργοδό-
τη από τα κατά τόπους Υποκαταστήµα-
τα του ΕΦΚΑ, από τις συνεργαζόµενες 
µε τον ΕΦΚΑ τράπεζες και υποκαταστή-
µατα αυτών, από τα Ελληνικά Ταχυδρο-
µεία και από οποιονδήποτε άλλον φο-
ρέα ή δίκτυο έπειτα από απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε κα-
ταβολή του οικείου ποσού της ασφαλι-
στικής εισφοράς. 

ΑΝΑ ΜΗΝΑ Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Οι Τράπεζες και λοιποί φορείς αποδίδουν 
ανά µήνα στον ΕΦΚΑ τα ποσά που εισέ-
πραξαν από την διάθεση του παραβόλου. 
Ο Ε.Φ.Κ.Α. στέλνει ετήσια συγκεντρω-
τική κατάσταση στον εργοδότη, η οποία 
χρησιµοποιείται για την απόδειξη της 
σχετικής δαπάνης, µέχρι του ορίου που 

θα οριστεί µε υπουργική απόφαση. 
Ο τύπος του παραβόλου, τα ανα-

γραφόµενα σε αυτό στοιχεία, οι 
εισφορές, τα τεχνικά χαρακτη-

ριστικά διασφάλισης γνησιό-
τητάς του, της διαδικασίας 
που θα τηρηθεί για την εί-
σπραξη και απόδοση των 
εισφορών, καθώς και 
κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτοµέρεια, θα καθορι-
στούν µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, ύ-
στερα από γνώµη του 
ΕΦΚΑ και του ΟΓΑ. 

ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ 
Ο ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΦΠΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

∆ικαίωµα είσπραξης εξαγωγικού ΦΠΑ έ-
χουν αγρότες που τηρούν λογιστικά βιβλία 
και στέλνουν στο εξωτερικό φρούτα απευθεί-
ας. Βέβαια, µόνον οι αγρότες του κανονικού 
καθεστώτος αντιµετωπίζονται, όπως οι λοι-
πές επιχειρήσεις σχετικά µε τη διαδικασία της 
επιστροφής του εξαγωγικού τους ΦΠΑ, ενώ 
αντίθετα όσοι είναι στο ειδικό καθεστώς ει-
σπράττουν επιστροφή ΦΠΑ µε τον κατ’ απο-
κοπή συντελεστή, ο οποίος τα τελευταία χρό-
νια ανέρχεται στο ποσοστό 6%.
Σύµφωνα µε όσα ορίζει η ΠΟΛ 1067/3-4-
2013, η διαδικασία για τους αγρότες του 
κανονικού καθεστώτος έχει ως εξής: Ο 
παραγωγός πηγαίνει στη ∆ΟΥ, υποβάλ-
λει αίτηση, η οποία πρωτοκολλείται, προ-
κειµένου κατόπιν η εφορία να υποβάλλει 
ηλεκτρονικά την αίτηση στο υπουργείο. Α-
πό εκεί µέσα σε 45 ηµέρες το αργότερο 
έρχεται απάντηση για τον τρόπο επιστρο-
φής, που αφορά κάθε επιχείρηση και κατά 
συνέπεια και κάθε παραγωγό. Οι εναλλα-
κτικές για τους παραγωγούς είναι δύο: Εί-
τε να δοθεί το 90% του αιτούµενου για ε-
πιστροφή ΦΠΑ ποσού χωρίς έλεγχο και να 
ακολουθήσει ο έλεγχος για το υπόλοιπο 
ποσό, είτε να κριθεί για διάφορους λόγους 
ότι πρέπει να γίνει έλεγχος πριν την επι-
στροφή του ποσού, οπότε και θα ζητηθούν 
και επιπλέον στοιχεία από τον παραγωγό.

ΘΕΣΜΙΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
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Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ

Κίνητρο για τη δηµιουργία και οργάνωση των «βραχείων αλυσίδων εφοδιασµού» αναµένεται να δώ-
σουν τα Προγράµµατα µέσω του Μέτρου 16 «Συνεργασία». Τα σχήµατα που δύναται να επιδοτηθούν 
µπορούν να περιλαµβάνουν ως µέλη παραγωγούς, ενώσεις παραγωγών, επαγγελµατικές οργανώ-
σεις, µεταποιητές, εµπόρους λιανικής, δήµους, καταναλωτές και τις οργανώσεις τους.
Για να ενισχυθεί η συνεργασία που θα συσταθεί θα πρέπει να έχει νοµική οντότητα (δεν έχει 
προσδιοριστεί ακόµα τι είδους) και διακριτούς ρόλους για τα µέλη της. Για την οργάνωση και το 
συντονισµό των συνεργασιών στο πλαίσιο Μέτρου που δεν αναµένεται να ανοίξει εντός του έ-
τους, επιλέξιµες είναι οι ακόλουθες δαπάνες:
● Μελέτες – Επιχειρηµατικά Σχέδια (όπως µελέτες σκοπιµότητας, εκπόνηση επιχειρησιακών)
● ∆απάνες για την εξεύρεση των εταίρων για να καθορίσουν το επιχειρηµατικό τους σχέδιο. 
● Λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν από την οργάνωση της µορφής συνεργασίας και το συντο-
νισµό της (όπως ο µισθός του συντονιστή).
Για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου επιλέξιµα είναι τα άµεσα κόστη όπως διαµόρ-
φωση κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και λοιπός 
απαραίτητος εξοπλισµός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δη-
µιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισµικού για ηλεκτρονικό εµπόριο κ.λπ.. Επιπλέον 
θα καλύπτονται οι δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δηµιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, 
διοργάνωση ηµερίδων, συµµετοχή σε εκθέσεις). Σηµειώνεται τέλος, ότι το ύψος της επιχορή-
γησης αναµένεται να οριστεί µε την έκδοση των προσκλήσεων.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΟΙ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Καλύτερες τιµές παραγωγού, µεγαλύτε-
ρη διαπραγµατευτική δύναµη και βιω-
σιµότητα για τις µικρές εκµεταλλεύσεις, 
προσφέρει υπό κατάλληλες συνθήκες η 
δικτύωση σε βραχείες αλυσίδες και το-
πικές αγορές. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον 
επιτυχηµένα παραδείγµατα από όλη την 
Ευρώπη που στήνουν τέτοια σχήµατα τα 
οποία µπορούν να περιλαµβάνουν µέχρι 
και αυτόµατους πωλητές φρουτολαχανι-
κών. Ως «βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού 
τροφίµων» νοούνται συνεργατικά σχήµα-
τα παραγωγών που διοχετεύουν τα προ-
ϊόντα τους στον τελικό καταναλωτή αξιο-
ποιώντας το πολύ έναν µεσάζοντα, ανε-
ξαρτήτως απόστασης. 
Τα είδη τέτοιων συνεργασιών ορίζει µε έ-
ρευνά του το ιταλικό υπουργείο Γεωργί-
ας µε αφορµή και τη στήριξη που έρχο-
νται να δώσουν τα Προγράµµατα 2014-
2020 στο στήσιµό τους:

Τρόποι που στήνονται οι αλυσίδες
● Αυτόµατοι πωλητές προϊόντων όπου οι 
παραγωγοί διοχετεύουν απευθείας το προϊ-
όν τους µέσω των µηχανηµάτων σε συνερ-
γασία µε δήµους. Οι πωλητές µπορούν να 
µπουν στα σχολεία, σε νοσοκοµεία και άλλα 
δηµόσια κτίρια.
● Αγορές που συµµετέχουν µόνο παραγω-
γοί και εµπορεύονται αποκλειστικά δικά τους 
προϊόντα (Farmers’ Markets)
● Συλλογικές αγορές όπου µία οµάδα πα-
ραγωγών οργανώνει έναν δικό της χώρο για 
την πώληση των προϊόντων της.
● Συνεργασία των αγροτών µε οργανώσεις 
καταναλωτών που αγοράζουν µαζί προϊόντα 
κατευθείαν από τις εκµεταλλεύσεις.
● Παράδοση στο σπίτι από τον παραγωγό µε-
τά από συµφωνία µε τον πελάτη για τις τιµές 
και τις ποσότητες που θα διαθέτει τακτικά.
● Ηλεκτρονικό εµπόριο προϊόντων µε παρά-
δοση στο χώρο του καταναλωτή.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

ΜΕΤΡΟ 
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ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 
ΠΙΕΡΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 
ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡΤΑΣ, ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΡΕΘΥΜΝΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΗΘΙΟΥ, 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, 
ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, 
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, 
ΚΑΒΑΛΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΩΝ, 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ, 
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, 
ΛΕΣΒΟΥ, ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ, 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΣΠΟΡΑ∆ΕΣ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 
∆ΡΑΜΑΣ, ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΕAΠ* /Ο.Π.

300
ΑΕΠ**/Ο.Π.

2,7

ΕAΠ* /Ο.Π.

200
ΑΕΠ**/Ο.Π.

1,8

ΕAΠ* /Ο.Π.

100
ΑΕΠ**/Ο.Π.

1,8

ΕAΠ* /Ο.Π.

40
ΑΕΠ**/Ο.Π.

0,31

ΕAΠ* /Ο.Π.

20
ΑΕΠ**/Ο.Π.

0,25

ΕAΠ* /Ο.Π.

20
ΑΕΠ**/Ο.Π.

0,1

ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, 
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
ΚΙΛΚΙΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ, 
ΕΒΡΟΥ, ΡΟ∆ΟΠΗΣ, ΞΑΝΘΗΣ

* Ελάχιστος αριθµός  παραγωγών 
** Ελάχιστη αξία εµπορεύσιµης παραγωγής 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Β’ ΠΥΛΩΝΑ
Πολλαπλή θα είναι η στήριξη από τα Προγράµµατα 2014-2020 για τις οργανώσεις παραγωγών στα οπω-
ροκηπευτικά, που εκτός από την πενταετή ενίσχυση για τις ανάγκες ίδρυσης και λειτουργίας τους, απο-
κτούν κίνητρα και για την ένταξη των µελών τους στη βιολογική παραγωγή και σε δράσεις νιτρορύπανσης.  
Η στήριξη για την ίδρυση νέων σχηµάτων δίνει προτεραιότητα σε προσπάθειες που αποτελούνται εξ ολο-
κλήρου από µέλη που λαµβάνουν πριµ πρώτης εγκατάστασης ή «ενώνουν» µικρές εκµεταλλεύσεις. Ως δι-
καιούχοι ορίζονται όσοι θα συστήσουν Οµάδα ή Οργάνωση (βάσει του ΦΕΚ 3336/Β’2014) µε ελάχιστο α-
ριθµό µελών τους 10 παραγωγούς. Παράλληλα κάποια Μέτρα του Β’ Πυλώνα όπως είναι τα Σχέδια Βελτί-
ωσης µπορούν να υποκαταστήσουν τα τριετή επιχειρησιακά προγράµµατα της ΚΟΑ των οργανώσεων, χρη-
µατοδοτώντας την αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών (π.χ. ροδακινιές, κερασιές κλπ), την αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού και την κατασκευή θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων (υψηλού τολ). Η ενίσχυση 
κυµαίνεται από 60-75% µε το ποσό που θα µπορεί να ζητήσουν οι δικαιούχοι να φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Βιολογικά και νιτρορύπανση
Μέτρο 11 Βιολογική γεωργία: Οι οµάδες παραγωγών θα µπορούν να ακολουθήσουν πρόγραµµα βι-

ολογικής γεωργίας για όλα τα µέλη τους. Το ύψος των ενισχύσεων θα έχει ως εξή: Πυρηνό-
καρπα: 90 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή και χωρίς προσαρµογή. Μηλοειδή: 64,4 ευρώ/

στρµ. µε προσαρµογή, 53,2 ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή Εσπεριδοειδή: 34,5 ευρώ/
στρµ. µε προσαρµογή και 33,4 ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή Επιτραπέζιο σταφύλι: 
90 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή και χωρίς προσαρµογή. Σταφίδα: 71,9 ευρώ/στρµ. µε 

προσαρµογή και 63,6 ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή.
Μέτρο: 10.1.4 Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα: Τα προ-

γράµµατα νιτρικών συνεχίζονται στον τοµέα των υπαίθριων φρέσκων λαχανικών και κη-
πευτικών µε την επιδότηση να φτάνει για τους συλλογικούς φορείς τα 60 ευρώ/στρµ α-
νά έτος (αγρανάπαυση και ξηρική αµειψισπορά). Σε πρόγραµµα νιτρικών θα µπορεί να 
µπουν για πρώτη φορά εκτάσεις από: Εσπεριδοειδή (28,6 ευρώ/στρµ./έτος) στην Πεδι-

άδα Άρτας-Πρέβεζας και στο Αργολικό πεδίο. Βερικοκιές (33,1 ευρώ/στρµ./έτος) στο Αρ-
γολικό πεδίο. Μηλιές και αχλαδιές (20,2 ευρώ/στρµ./έτος) στον Κάµπο Θεσσαλονικής-Πέλ-

λας-Ηµαθίας. Ροδακινιές (33,1 ευρώ/στρµ./έτος) στον Κάµπο Θεσσαλονικής-Πέλλας-Ηµαθίας.

● Συµπράξεις µε επιχειρήσεις εστίασης ή ξε-
νοδοχεία µίας περιοχής ώστε να προµηθεύ-
ονται µόνο τοπικά προϊόντα.

Το παράδειγµα της Ευρώπης
Παραδείγµατα τέτοιων οργανωτικών σχηµά-
των εντός ΕΕ δίνει σχετική έκθεση που κατα-
τέθηκε στην Κοµισιόν το 2013, όπου δείχνει 
ότι η πλειονότητα των επιτυχηµένων βρα-
χέων αλυσίδων διοχετεύει τα προϊόντα στην 
τοπική αγορά και κατά βάση δραστηριοποι-
ούνται στα οπωροκηπευτικά και στα βιολο-
γικά προϊόντα. 
Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφονται σε χώ-
ρες όπως η Γερµανία. Εκεί έχει οργανω-
θεί µία από τις µεγαλύτερες βραχείες αλυ-
σίδες (Regionalmarke Eifel), όπουτα προϊ-
όντα τους οι αγρότες τα πουλάνε απευθεί-
ας σε εστιατόρια και τουριστικά καταλύµατα, 
προσθέτοντας την ετικέτα και το όνοµά τους 
στο µενού. Μία άλλη περίπτωση πιο κοντά 
στα ελληνικά δεδοµένα, αποτελεί η σύµπρα-
ξη «Τοπικά προϊόντα από την Malopolska» 
στην Πολωνία που ξεκίνησε το 2011 από τη 
συνεργασία µίας ΜΚΟ και µιας οµάδα περί-
που 100 παραγωγών οπωροκηπευτικών και 
τοπικών επιχειρήσεων. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Ο.Π. ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΟ 
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✔ �Βοηθώντας�τους�παραγωγούς�να�
αυξήσουν�την�παραγωγικότητα�
των�καλλιεργειών�τους, ώστε να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
ζήτηση για τροφή, από τις διαθέσιμες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να θρέψουν 
9 δισ. ανθρώπους μέχρι το 2050 και 
να αξιοποιήσουν εναλλακτικές 
χρήσεις των καλλιεργειών, όπως για 
βιοκαύσιμα.

✔ �Προστατεύοντας�το�περιβάλλον 
μειώνοντας τις εκπομπές που 
επιβαρύνουν το φαινόμενο  
του θερμοκηπίου, διατηρώντας  
τους υδάτινους πόρους, αλλά και 
προσαρμόζοντας τις δράσεις μας 
στις κλιματικές αλλαγές.

✔ �Βελτιώνοντας�την�υγεία�και�την�
ποιότητα�ζωής, συμβάλλοντας  
στη βελτίωση του επιπέδου ζωής  
στις αγροτικές κοινωνίες  
στις αναπτυσσόμενες κοινότητες, 
χρησιμοποιώντας τα φυτά και την 
επιστήμη για να βελτιώσουμε το 
περιβάλλον, αλλά και να βελτιώσουμε 
την ποιότητα της τροφής.

H ιστορία της Syngenta

Η καινοτομία είναι στο κέντρο όσων 
κάνουμε. Εστιάζουμε στο δυναμικό  
των φυτών και στην αφοσίωση μας στην 
επιτυχία και ευημερία των παραγωγών  
σε όλο τον κόσμο και αυτό μας κάνει 
μοναδικούς. 

Από το 2000, πολλά έχουν αλλάξει στον 
κόσμο. Ο ταχέως αυξανόμενος πληθυσμός 
θέτει μεγάλη πίεση στα εδάφη και στους 
διαθέσιμους πόρους, με φόντο την κλιματική 
αστάθεια, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται έντονη αύξηση 
στις τιμές της τροφής αλλά και κοινωνικές αναταραχές.  

Χτίζουμε στην επιτυχία των προϊόντων φυτοπροστασίας και 
των σπόρων που διαθέτουμε για να αναπτύξουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις που τοποθετούν τον παραγωγό στο 
κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Χτίζουμε ένα ισχυρό όνομα 
και φήμη βάση της συνεισφοράς μας στην κοινωνία.

Η ιστορία μας αφορά τα φυτά, τα οποία είναι απαραίτητα  
για τη ζωή.

Μελλοντικός
Παραγωγός

Καινοτομία

Υπεραπόδοση

Oλοκληρωμένες�
Λύσεις

Η Syngenta δημιουργήθηκε το 2000,  
αλλά έχει κληρονομιά στα φυτά και  
την επιστήμη που ξεκινάει 250 χρόνια  
νωρίτερα και αυτό μας κάνει  
ιδιαίτερα περήφανους.
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Βαγγέλης Πελεκάνης
Campaign Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas

To τρίπτυχο της επιτυχίας του σύγχρονου παραγωγού τομάτας, 
βασίζεται στην υψηλή στρεμματική απόδοση, σε συνδυασμό  
με ποιότητα που ικανοποιεί και τον έμπορο και τον καταναλωτή,  
σε μια καλλιέργεια που μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά 
στις φυτοπαθολογικές προσβολές και να παραμείνει υγιής για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι απρόβλεπτες συνήθως δυσχερείς 
περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι σύμμαχοι της καλλιέργειας 
και οι εξάρσεις ιώσεων και ασθενειών των φυτών είναι πιο πιθανές. 
Η επιλογή λοιπόν του κατάλληλου υβριδίου τομάτας και οι 
καλλιεργητικοί χειρισμοί του τοματοκαλλιεργητή, διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο ώστε να αποκομίσει το μέγιστο αποτέλεσμα από 
την αγροτική του επιχείρηση.

Δελημπαλταδάκης Μανώλης
Campaign Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas

Το νέο υβρίδιο Makedon της Syngenta έρχεται να φέρει 
επανάσταση στην καλλιέργεια μακριού αγγουριού και να 
κατακτήσει τις αγορές. Αποτελεί την ιδανική επιλογή του 
επαγγελματία παραγωγού στις ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές 
φυτεύσεις, με ποιότητα και παραγωγή που ξεπερνούν τις 
προσδοκίες.

Η εξαιρετική προσαρμοστικότητα του σε διαφορετικές εποχές 
και περιοχές φύτευσης, το καθιστούν μοναδικό σύμμαχο του 
επαγγελματία παραγωγού. Έχει σταθερό μήκος καρπού 
32-35εκ., ριγωτό, με σκουροπράσινο χρώμα φλοιού και μετρίου 
μεγέθους λαιμό. Το φυτό είναι σκουροπράσινο και υγιές,  
είναι εφοδιασμένο με πλήρες πακέτο ανοχών και μπορεί να 
ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες καλλιεργητικές συνθήκες. 

Το πακέτο ανοχών του φυτού περιλαμβάνει υψηλή ανοχή (HR) 
σε Cca (Κορυνοσπόριο), Ccu (Κλαδοσπόριο), CVYV (ίωση 
κιτρινίσματος των νεύρων της αγγουριάς) και ανοχή (ΙR) σε 
CMV (Ιός του Μωσαϊκού της αγγουριάς), καλή συμπεριφορά 
στο CYSDV (ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού  
των κολοκυνθοειδών) και Gc, Px (Ωίδιο). 

Η υψηλή και συνεχής παραγωγή του σε στέλεχος και δευτερεύ-
οντες βλαστούς μειώνουν το ρίσκο της καλλιέργειας.

Τα χαρακτηριστικά του καρπού σε συνδυασμό με την συνεχή και 
υψηλή παραγωγή του φυτού, το καθιστούν κυρίαρχο τόσο για τις 
εγχώριες αγορές, όσο και για τις αγορές του εξωτερικού.

Απλώς τέλειο! Ξεχωρίζει σε όλα!
Vitellio Makedon

Δεν είναι απλώς τέλειο…  

είναι Vitellio !!!

Το Makedon ήρθε για 
να κερδίσει  

τις υψηλές απαιτήσεις  

στην καλλιέργεια του
 μακριού 

αγγουριού!

Η Vitellio, ένα από τα νέα υβρίδια μεγαλόκαρπης τομάτας  
της Syngenta επιλέχθηκε έπειτα από πολύχρονη έρευνα για τις 
συνθήκες της Ελλάδας και τις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού 
αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όμως ανοδική είναι η 
πορεία της και σε άλλες χώρες που δίνουν έμφαση στην ποιότητα. 

Η Vitellio έχει ανεβάσει τον πήχη στην καλλιέργεια της θερμοκηπια-
κής τομάτας, λόγω του μεγάλου δυναμικού και της ευρωστίας του 
φυτού της και της ικανότητάς της να ανταπεξέρχεται σε δύσκολες 
συνθήκες με μεγάλη επιτυχία. Ο συνδυασμός των ανοχών της σε 
ιώσεις (TYLCV και TSWV) και μυκητολογικές ασθένειες, της δίνει 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η μεγάλη και παρατεταμένη παραγωγή της και η υψηλή της 
ποιότητα, ικανοποιούν την εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγω-
γό έως τον καταναλωτή. Οι γεμάτοι καρποί της, με το ελκυστικό 
κόκκινο χρώμα και το υψηλό ειδικό της βάρος, ο ομοιόμορφος 
κόκκινος χρωματισμός της μέχρι τέλους, αλλά και η εξαιρετική της 
γεύση κάνουν τη Vitellio να ξεχωρίζει από τα δεδομένα! 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Vitellio όμως δεν είναι 
άλλο από τη μοναδικότητά της να συνδυάζει εξαιρετική 
γεύση και διατηρησιμότητα!

H Vitellio έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές τόσο μεταξύ 
των παραγωγών, των εμπόρων που τη διακινούν αλλά και των 
καταναλωτών που την έχουν δοκιμάσει. H Vitellio, είναι το υβρίδιο 
που θα πάει την καλλιέργεια μπροστά, η τομάτα του μέλλοντος.
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✔ �Βοηθώντας�τους�παραγωγούς�να�
αυξήσουν�την�παραγωγικότητα�
των�καλλιεργειών�τους, ώστε να 
αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη 
ζήτηση για τροφή, από τις διαθέσιμες 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις, να θρέψουν 
9 δισ. ανθρώπους μέχρι το 2050 και 
να αξιοποιήσουν εναλλακτικές 
χρήσεις των καλλιεργειών, όπως για 
βιοκαύσιμα.

✔ �Προστατεύοντας�το�περιβάλλον 
μειώνοντας τις εκπομπές που 
επιβαρύνουν το φαινόμενο  
του θερμοκηπίου, διατηρώντας  
τους υδάτινους πόρους, αλλά και 
προσαρμόζοντας τις δράσεις μας 
στις κλιματικές αλλαγές.

✔ �Βελτιώνοντας�την�υγεία�και�την�
ποιότητα�ζωής, συμβάλλοντας  
στη βελτίωση του επιπέδου ζωής  
στις αγροτικές κοινωνίες  
στις αναπτυσσόμενες κοινότητες, 
χρησιμοποιώντας τα φυτά και την 
επιστήμη για να βελτιώσουμε το 
περιβάλλον, αλλά και να βελτιώσουμε 
την ποιότητα της τροφής.

H ιστορία της Syngenta

Η καινοτομία είναι στο κέντρο όσων 
κάνουμε. Εστιάζουμε στο δυναμικό  
των φυτών και στην αφοσίωση μας στην 
επιτυχία και ευημερία των παραγωγών  
σε όλο τον κόσμο και αυτό μας κάνει 
μοναδικούς. 

Από το 2000, πολλά έχουν αλλάξει στον 
κόσμο. Ο ταχέως αυξανόμενος πληθυσμός 
θέτει μεγάλη πίεση στα εδάφη και στους 
διαθέσιμους πόρους, με φόντο την κλιματική 
αστάθεια, ενώ παράλληλα διαπιστώνεται έντονη αύξηση 
στις τιμές της τροφής αλλά και κοινωνικές αναταραχές.  

Χτίζουμε στην επιτυχία των προϊόντων φυτοπροστασίας και 
των σπόρων που διαθέτουμε για να αναπτύξουμε 
ολοκληρωμένες λύσεις που τοποθετούν τον παραγωγό στο 
κέντρο των δραστηριοτήτων μας. Χτίζουμε ένα ισχυρό όνομα 
και φήμη βάση της συνεισφοράς μας στην κοινωνία.

Η ιστορία μας αφορά τα φυτά, τα οποία είναι απαραίτητα  
για τη ζωή.

Μελλοντικός
Παραγωγός

Καινοτομία

Υπεραπόδοση

Oλοκληρωμένες�
Λύσεις

Η Syngenta δημιουργήθηκε το 2000,  
αλλά έχει κληρονομιά στα φυτά και  
την επιστήμη που ξεκινάει 250 χρόνια  
νωρίτερα και αυτό μας κάνει  
ιδιαίτερα περήφανους.
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Βαγγέλης Πελεκάνης
Campaign Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas

To τρίπτυχο της επιτυχίας του σύγχρονου παραγωγού τομάτας, 
βασίζεται στην υψηλή στρεμματική απόδοση, σε συνδυασμό  
με ποιότητα που ικανοποιεί και τον έμπορο και τον καταναλωτή,  
σε μια καλλιέργεια που μπορεί να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά 
στις φυτοπαθολογικές προσβολές και να παραμείνει υγιής για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι απρόβλεπτες συνήθως δυσχερείς 
περιβαλλοντικές συνθήκες δεν είναι σύμμαχοι της καλλιέργειας 
και οι εξάρσεις ιώσεων και ασθενειών των φυτών είναι πιο πιθανές. 
Η επιλογή λοιπόν του κατάλληλου υβριδίου τομάτας και οι 
καλλιεργητικοί χειρισμοί του τοματοκαλλιεργητή, διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο ώστε να αποκομίσει το μέγιστο αποτέλεσμα από 
την αγροτική του επιχείρηση.

Δελημπαλταδάκης Μανώλης
Campaign Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas

Το νέο υβρίδιο Makedon της Syngenta έρχεται να φέρει 
επανάσταση στην καλλιέργεια μακριού αγγουριού και να 
κατακτήσει τις αγορές. Αποτελεί την ιδανική επιλογή του 
επαγγελματία παραγωγού στις ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές 
φυτεύσεις, με ποιότητα και παραγωγή που ξεπερνούν τις 
προσδοκίες.

Η εξαιρετική προσαρμοστικότητα του σε διαφορετικές εποχές 
και περιοχές φύτευσης, το καθιστούν μοναδικό σύμμαχο του 
επαγγελματία παραγωγού. Έχει σταθερό μήκος καρπού 
32-35εκ., ριγωτό, με σκουροπράσινο χρώμα φλοιού και μετρίου 
μεγέθους λαιμό. Το φυτό είναι σκουροπράσινο και υγιές,  
είναι εφοδιασμένο με πλήρες πακέτο ανοχών και μπορεί να 
ανταπεξέλθει και στις πιο δύσκολες καλλιεργητικές συνθήκες. 

Το πακέτο ανοχών του φυτού περιλαμβάνει υψηλή ανοχή (HR) 
σε Cca (Κορυνοσπόριο), Ccu (Κλαδοσπόριο), CVYV (ίωση 
κιτρινίσματος των νεύρων της αγγουριάς) και ανοχή (ΙR) σε 
CMV (Ιός του Μωσαϊκού της αγγουριάς), καλή συμπεριφορά 
στο CYSDV (ιός του κίτρινου παραμορφωτικού νανισμού  
των κολοκυνθοειδών) και Gc, Px (Ωίδιο). 

Η υψηλή και συνεχής παραγωγή του σε στέλεχος και δευτερεύ-
οντες βλαστούς μειώνουν το ρίσκο της καλλιέργειας.

Τα χαρακτηριστικά του καρπού σε συνδυασμό με την συνεχή και 
υψηλή παραγωγή του φυτού, το καθιστούν κυρίαρχο τόσο για τις 
εγχώριες αγορές, όσο και για τις αγορές του εξωτερικού.

Απλώς τέλειο! Ξεχωρίζει σε όλα!
Vitellio Makedon

Δεν είναι απλώς τέλειο…  

είναι Vitellio !!!

Το Makedon ήρθε για 
να κερδίσει  

τις υψηλές απαιτήσεις  

στην καλλιέργεια του
 μακριού 

αγγουριού!

Η Vitellio, ένα από τα νέα υβρίδια μεγαλόκαρπης τομάτας  
της Syngenta επιλέχθηκε έπειτα από πολύχρονη έρευνα για τις 
συνθήκες της Ελλάδας και τις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού 
αλλά και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όμως ανοδική είναι η 
πορεία της και σε άλλες χώρες που δίνουν έμφαση στην ποιότητα. 

Η Vitellio έχει ανεβάσει τον πήχη στην καλλιέργεια της θερμοκηπια-
κής τομάτας, λόγω του μεγάλου δυναμικού και της ευρωστίας του 
φυτού της και της ικανότητάς της να ανταπεξέρχεται σε δύσκολες 
συνθήκες με μεγάλη επιτυχία. Ο συνδυασμός των ανοχών της σε 
ιώσεις (TYLCV και TSWV) και μυκητολογικές ασθένειες, της δίνει 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η μεγάλη και παρατεταμένη παραγωγή της και η υψηλή της 
ποιότητα, ικανοποιούν την εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγω-
γό έως τον καταναλωτή. Οι γεμάτοι καρποί της, με το ελκυστικό 
κόκκινο χρώμα και το υψηλό ειδικό της βάρος, ο ομοιόμορφος 
κόκκινος χρωματισμός της μέχρι τέλους, αλλά και η εξαιρετική της 
γεύση κάνουν τη Vitellio να ξεχωρίζει από τα δεδομένα! 

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Vitellio όμως δεν είναι 
άλλο από τη μοναδικότητά της να συνδυάζει εξαιρετική 
γεύση και διατηρησιμότητα!

H Vitellio έχει αποκτήσει φανατικούς υποστηρικτές τόσο μεταξύ 
των παραγωγών, των εμπόρων που τη διακινούν αλλά και των 
καταναλωτών που την έχουν δοκιμάσει. H Vitellio, είναι το υβρίδιο 
που θα πάει την καλλιέργεια μπροστά, η τομάτα του μέλλοντος.
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ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΗΠΑ

Κάθε χρόνο προστίθενται 1.000 
στρέµµατα κερασεώνων στην Ελλάδα
Κύµα νέων φυτεύσεων, συνήθως µε πρώιµες ποικιλίες, σε πυκνά 

συστήµατα, µε χαµηλό ύψος για να µειώνεται το εργατικό κόστος και 
συχνά υπό κάλυψη ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από το σκίσιµο 

του καρπού, είναι η εικόνα που καταγράφει, τα τελευταία χρόνια, η 
εγχώρια κερασοκαλλιέργεια. Η δυναµική ζήτησης του προϊόντος, 

που πέρυσι, για πρώτη φορά, «έσπασε» το φράγµα των 70.000 
τόνων, βρίσκει έδαφος, κυρίως στους παραγωγούς από την Κεντρική 

Μακεδονία, αλλά πλέον κι από την Πελοπόννησο, καθώς αυξάνουν 
όσοι αναζητούν εναλλακτικές για να αντικαταστήσουν καλλιέργειες 

µε σηµάδια κορεσµού. «Κάθε χρόνο οι νέες εκτάσεις που φυτεύονται 
υπερβαίνουν τα 1.000 στρέµµατα και σύντοµα, όπως όλα δείχνουν, 

η ελληνική παραγωγή θα ξεπεράσει τους 100.000 τόνους», εξήγησε 
στην Agrenda ο ερευνητής Θωµάς Σωτηρόπουλος από το Ινστιτούτο 

Φυλλοβόλων του ΕΛΓΟ στη Νάουσα. Οµιλητής στο Συνέδριο, ο 
ερευνητής είπε ότι σήµερα στην Ελλάδα καλλιεργούνται 110.000 

στρέµµατα, µε συγκέντρωση 75% - 80% σε Πέλλα, Ηµαθία και Πιερία. 

Είναι θέµα λίγου χρόνου η Ευρώπη 
να πάει σε UFO σύστηµα κλαδέµατος

Μείωση του χρόνου συγκοµιδής έως και 39% σε σχέση µε το ατρακτοειδές 
σύστηµα κλαδέµατος που κυριαρχεί στους ευρωπαϊκούς κερασώνες 

εξασφαλίζει το αµερικανικό σύστηµα U.F.O. (Upright Fruiting Off shoots), 
όπως ανέφερε στην Agrenda o καθηγητής G. Lang. Γνωστός και ως 

«πατέρας» του συστήµατος UFO, το οποίο ανέπτυξε από κοινού µε τον Dr 
Mathew Whiting, στο πανεπιστήµιο Washington State, o κ. Lang , που µετείχε 

στο Συνέδριο, εξήγησε πως το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα είναι ότι επιτρέπει 
εκµηχάνιση όσον αφορά στο κλάδεµα και ταχύτερη συγκοµιδή, µειώνοντας 
δραστικά το εργατικό κόστος, που αντιπροσωπεύει τη µεγαλύτερη δαπάνη. 

Η ΑΜΕΡΙΚΗ  
∆ΕΙΧΝΕΙ ∆ΡΟΜΟ 
ΣΤΟ ΚΕΡΑΣΙ
Του Λεωνίδα Λιάµη

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ

Θωµάς Σωτηρόπουλος 
από το Ινστιτούτο 

Φυλλοβόλων ΕΛΓΟ.

Στατιστικά 
στοιχεία 
Ελλάδας

110.000 
στρέµµατα 
κερασεώνων 
µε αυξητικές 
τάσεις

75%
65%

70%
Μακεδονία

Κεντρική
Μακεδονία

Πέλλα & 
Ηµαθία

Νέες και καινοτόµες τεχνολογίες 
σε όλο το φάσµα της καλλιέργειας 
της κερασιάς, πολλές από τις 
οποίες έρχονται από Καναδά και 
ΗΠΑ και έχουν σαν στόχο τους τη 
µείωση του κόστους και την αύξηση 
της παραγωγικότητας σε ποσοτικούς και 
ποιοτικούς δείκτες, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ∆ιεθνούς 
Συνεδρίου «Sustainable production of high-quality cherries 
for the European market», που διεξήχθη από τις 4 έως τις 8 
Απριλίου στη Νάουσα. Πάνω από 140 σύνεδροι από 31 χώρες 
της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
COST Action, περιέγραψαν τις διεθνείς τάσεις στην 
κερασοκαλλιέργεια, αρχής γενοµένης από το γενετικό υλικό, τη 
φυτοπαθολογία, τα σχήµατα φύτευσης και διαµόρφωσης, µέχρι 
τη συντήρηση και την εµπορία. «Κοινή διαπίστωση των οµιλητών 
αποτέλεσε ότι η γενετική βελτίωση οδηγεί σε νέες ποικιλίες 
αυτογόνιµες και πρώιµες, µε ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως 
ζωηρό χρώµα, µεγάλο µέγεθος, σκληρή και γλυκιά σάρκα, 
ανθεκτική στο σκίσιµο και µε µετασυλλεκτική ζωή», ανέφερε 
στο «Fresher» ο επίκουρος καθηγητής ∆ενδροκοµίας του ΑΠΘ, 
Αθ. Μολασιώτης, µέλος της οργανωτικής επιτροπής.
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Από Καναδά και Καλιφόρνια
οι νέες ποικιλίες που θα 
πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη

Καθοριστικό ρόλο στη µείωση του κόστους παραγωγής σε ποσοστό 
έως και 30% µπορεί να διαδραµατίσει η εκµηχάνιση της καλλιέργειας, 
τόσο για το κλάδεµα και για τις επεµβάσεις φυτοπροστασίας, όσο και 
για τη συγκοµιδή. Την άποψη αυτή εξέφρασε ο Dr Ignasi Iglesias από το 
ερευνητικό Ινστιτούτο IRTA της Καταλονίας στην Ισπανία, µιλώντας από 
το βήµα του συνεδρίου της Νάουσας προσθέτοντας ότι αυτή τη στιγµή το 
µέσο κόστος παραγωγής κερασιών στη χώρα του έχει υπολογιστεί στα 
0,90 – 1 ευρώ το κιλό και «µπορεί να περιοριστεί στα 60 – 70 λεπτά το 
κιλό, αλλά η εκµηχάνιση προϋποθέτει και µεγάλες εκτάσεις». 
Ο οµιλητής τόνισε ακόµη πως τα υποκείµενα που κυρίως χρησιµοποιούνται στην Ισπανία τις 
τελευταίες τρεις δεκαετίες είναι τα Inza SL – 64, Maxma, Gisela – 5 και άλλα, ενώ µίλησε και για τις 
νέες ποικιλίες που έρχονται από τον Καναδά και την Καλιφόρνια, µε αναφορά στις Cristalina, Skeena, 
Summercharm και τη Giant Red. Στο Συνέδριο αναλύθηκαν και θέµατα µετασυλλεκτικής διαχείρισης, 
χωρίς όµως να υπάρξει κάποια ανακοίνωση που να µπορεί να χαρακτηριστεί «επανάσταση».

Με αντιβρόχινο δίχτυ, πλαστικό ή άλλα υλικά, αρκεί 
να είναι υπό κάλυψη η καλλιέργεια, λένε οι Ιταλοί

Στην παρέµβασή του στο Συνέδριο ο καθηγητής Gulielmo Costa από το Πανεπιστήµιο της Μπολόνια 
µίλησε για καλλιέργεια υπό κάλυψη µε αντιβρόχινο δίχτυ, πλαστικό ή άλλα υλικά, σηµειώνοντας ότι 
στην Ιταλία, που είναι η πρώτη δύναµη την Ευρώπη, οι καλλιεργητές το θεωρούν προαπαιτούµενο. 
«Το κόστος εγκατάστασης µπορεί να φτάσει από 3.000 έως και 9.000 ευρώ το στρέµµα, ανάλογα το 
υλικό, αλλά οι παραγωγοί το τοποθετούν», είπε ο οµιλητής, εξηγώντας ότι αυτό γίνεται διότι «στη 
συγκοµιδή συνήθως βρέχει και η ζηµιά από το σκίσιµο του καρπού, µπορεί να φτάσει στο 80%-
90% και στην ουσία να µην πάρουν τίποτε, ενώ θα έχουν κάνει όλα τα έξοδα».  Επίσης υπέρπυκνες 
φυτεύσεις µε 500 και ενίοτε ακόµη και 650 δέντρα ανά στρέµµα, για µείωση του εργατικού κόστους, 
το οποίο καλύπτει σχεδόν το 50% του συνολικού, είναι η νέα τάση που επικρατεί σε χώρες όπως η 
Ισπανία ή η Ιταλία.  Μεγάλο βάρος δίδεται επίσης στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας, στην 
αύξηση του µεγέθους του καρπού, στα 28 έως 32 ή 34 χιλιοστά, στην ενίσχυση του χρωµατισµού 
του, αλλά και της γλυκιάς γεύσης του, µέσα από την ανάπτυξη γενετικά βελτιωµένων ποικιλιών, που 
δίνουν έµφαση και στην πρωιµότητα για λόγους καλύτερης τιµής, όπως αναφέρθηκε στο Συνέδριο.

Ο καθηγητής G. Lang, γνωστός και ως 
«πατέρας» του συστήµατος UFO.

Ο καθηγητής Gulielmo Costa 
από το Πανεπιστήµιο 
της Μπολόνια.
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Eικόνα παραγωγής κερασιών εντός ΕΕ

Με αντιβρόχινο δίχτυ, πλαστικό ή άλλα υλικά, αρκεί 
να είναι υπό κάλυψη η καλλιέργεια, λένε οι Ιταλοί

Από Καναδά και Καλιφόρνια
οι νέες ποικιλίες που θα 
πρωταγωνιστήσουν στην Ευρώπη
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ
TΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

∆ΕΝ∆ΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ

N οµοί όπως ∆ράµα, Καβάλα, Ξάνθη, εκτιµά ο 
οµότιµος καθηγητής ∆ενδροκοµίας του ΑΠΘ, 
Μιλτιάδης Βασιλακάκης, εδαφοκλιµατικά δεν 

έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν από την Πέλλα, την Ηµα-
θία, την Πιερία προσφέροντας θετικές προοπτικές για 
την ανάπτυξη της δενδροκοµίας. Ως κεντρικός οµιλητής 
σε εκδήλωση που οργάνωσε την Παρασκευή 18 Μαρ-
τίου στη ∆ράµα το τοπικό παράρτηµα του ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα, ο έµπειρος επιστήµονας  ανέφερε µεταξύ άλλων:
«Στην περιοχή υπάρχουν διαθέσιµα αρδευτικά σε αρκε-
τές εκτάσεις και µπορούν να υποστηρίξουν καλλιέργει-
ες όπως, µεταξύ άλλων, τα αχλάδια, τα µήλα, τα ρόδια ή 
τα αµύγδαλα και τα καρύδια, ενώ, πλέον, και µε την κα-
τασκευή των οδικών αξόνων, όπως η Εγνατία, σε µεγά-
λο βαθµό έχει αρθεί η αποµόνωση της περιφέρειας. Έ-
τσι, τα τοπικά παραγόµενα προϊόντα µπορούν να απο-

Σε νέο πυρήνα ανάπτυξης της δεν-
δροκοµίας στην Ελλάδα µπορεί να 
εξελιχθεί η περιφέρεια Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, προσφέ-
ροντας στους παραγωγούς µια ε-
ναλλακτική λύση µε προοπτική ει-
σοδήµατος, που κατά περίπτωση 
ξεκινά από τα 500 ευρώ το στρέµ-
µα. Όλα αυτά βέβαια υπό την αυ-
στηρή προϋπόθεση ότι θα γίνει η 
σωστή επιλογή ειδών και ποικι-
λιών, γιατί κάθε λάθος επένδυση  
στα δενδρώδη ακολουθεί τον πα-
ραγωγό για πολλά χρόνια

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
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κτούν εύκολα πρόσβαση σε αγορές εντός και εκτός συ-
νόρων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο καθηγητής.
Τα πλεονεκτήµατα αυτά, ωστόσο, από µόνα τους δεν ε-
παρκούν να αποτελέσουν ικανή συνθήκη για την επιτυ-
χία. Η απουσία δενδροκοµικής κουλτούρας ή η επιπό-
λαιη εµπλοκή µε µια καλλιέργεια, χωρίς να έχει προη-
γηθεί εις βάθος ανάλυσή της, ενέχει µεγάλο κίνδυνο να 
αποδειχθεί λανθασµένη επενδυτική επιλογή για τον πα-
ραγωγό. Και αυτό γιατί η δαπάνη ανάπτυξης των δεν-
δρωδών είναι υψηλή, ξεκινώντας από το κόστος εγκα-
τάστασης, ενώ ως πολυετείς καλλιέργειες, έχουν µεγά-
λο χρόνο ωρίµανσης της επένδυσης, µε συνέπεια το λά-
θος να συνοδεύει τον παραγωγό για χρόνια.

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 500 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ
«Το εισόδηµα στις δενδρώδεις µπορεί να ξεκινά από 
500 ευρώ το στρέµµα, όταν στο καλαµπόκι, για παρά-
δειγµα σε µια καλή χρονιά η απόδοση είναι στα 250 ευ-
ρώ το στρέµµα. Για να επιτευχθεί µια τέτοια απόδοση, ό-
µως, η σωστή επιλογή των ειδών και των ποικιλιών για 
την κάθε περιοχή, είναι εκ τω ων ουκ άνευ προϋπόθε-
ση» τόνισε ο ίδιος και εξήγησε ότι «πρέπει να ξεπερα-
στεί και η δυσκολία οργάνωσης των παραγωγών τόσο 
σε επίπεδο περιφερειακό, όσο και διαπεριφερειακό. Ε-
δώ είναι κρίσιµος ο ρόλος που καλούνται να διαδρα-

µατίσουν οι µεγάλες ορ-
γανώσεις του χώρου, για 
να δώσουν στους παραγωγούς µια σιγουριά. Ό,τι, δηλα-
δή, θα µπορέσουν να διαθέσουν την παραγωγή τους».

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
Απευθυνόµενος στους πάνω από 100 καλλιεργητές που 
παρακολούθησαν την εκδήλωση κ. Βασιλακάκης εµ-
φανίστηκε υπέρµαχος της προώθησης δενδροκοµικών 
καλλιεργειών στην περιοχή. Μάλιστα για τα περισσότε-
ρα είδη, τόνισε, οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι ιδα-
νικές κι «αν το συνδυάσουµε µε το γεγονός ότι η χώρα 
µας εισάγει ποσότητες από το καθένα τους για να κα-
λύψει τις ανάγκες της, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει ζήτηση 
και για εξαγωγές, οι προοπτικές είναι σίγουρα θετικές». 
∆εν παρέλειψε ωστόσο να τονίσει και τις δυσκολίες, ό-
πως είναι, µεταξύ άλλων, οι µικρής έκτασης εκµεταλλεύ-
σεις, οι απαιτητικές υποδοµές, η ανάγκη αυστηρού προ-
γραµµατισµού φυτεύσεων, η ευαίσθητη µετασυλλεκτική 
µεταχείριση, η δυστοκία εξεύρεσης κεφαλαίου, αλλά και 
η υπογραφή συµβολαίων µε λιανεµπορικές αλυσίδες. 
Επικεντρώνοντας ειδικότερα στον παράγοντα πολλα-
πλασιαστικό υλικό και παραγωγή, στα νωπά φρούτα και 
στους ξηρούς καρπούς, ο κ. Βασιλακάκης δεν µάση-
σε τα λόγια του. Όπως επεσήµανε, τα ελληνικά φυτώ-
ρια έχουν προβλήµατα, η πιστοποίηση είναι ανύπαρκτη, 
οι νέες ποικιλίες, καθώς και τα υποκείµενα είναι εισα-
γωγής, κυρίως από Ιταλία και Ισπανία, η αξία των δεν-
δρυλλίων είναι πολύ υψηλή, όπως και το κόστος εγκα-
τάστασης στην πυκνή φύτευση, υπάρχει θέµα ελλιπούς 
γεωτεχνικής πληροφόρησης, ενώ εξίσου δαπανηρό εί-
ναι και το κόστος παραγωγής και εφοδίων.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τα ροδάκινα, επιτραπέζια 

και βιοµηχανικά, σύµφωνα 
µε τον κ. Βασιλακάκη, µέρος 

της παραγωγής στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας µπορεί 
να συνδεθεί µε τη βιοµηχανία 

κοµπόστας, στη λογική της 
εξασφάλισής της σε περίπτωση 

παγετού στην Ηµαθία και 
στην Πέλλα. 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ
∆υνατότητα να καλλιεργηθεί στην 
παραλιακή ζώνη όλων των νοµών της 
περιφέρειας διακρίνει ο κ. Βασιλακάκης 
στην περίπτωση της αµυγδαλιάς, µε τις 
ποικιλίες Truoito, Tuono (αυτογόνιµες), 
Ferragnes (γαλλικής  προέλευσης, παράγει 
καρπούς µέσου µεγέθους, σκληροκέλυφους 
και επειδή ανθίζει αργά είναι κατάλληλη 
για τη Β. Ελλάδα),  Ferraduel (οψιµανθής 
ποικιλία, πολύ παραγωγική) και Texas, 
ενώ θετικές είναι οι προοπτικές και µε τη 
φουντουκιά για την οποία ενδείκνυνται 
οι ποικιλίες ποντιακής προέλευσης Έξτρα 
Γιαγλί, Σιβρι Γιαγλί, Τοµπούλ, Παλαζ, 
Negretta- Ισπανική και πολλές άλλες. Το 
ίδιο ισχύει και  για τις βερικοκιές.

∆ράµα

Ξάνθη

Καβάλα

Όλα τα φυλλοβόλα
Μήλο, Ροδάκινο, Νεκταρίνι, Αχλάδι, 
∆αµάσκηνο, Λωτός, Ρόδι, Φουντούκι

∆ασικά

Ορεινή ζώνη

Ηµιορεινή
Ηµιορεινή

Πεδινή
Πεδινή

∆ασικά + Οπωροφόρα 
Υψοµέτρου

Ορεινή ζώνη

∆ασικά

Καρύδι, Κάστανο, Μήλο, Κεράσι, 
Οινοποιήσιµο σταφύλι

Επιτραπέζιο σταφύλι, Αµύγδαλο, Ελιά
πεδινή παραθαλάσσια 
Αµύγδαλο, Ελιά, Ακτινίδιο, Βερίκοκο, 
∆αµάσκηνο, Ρόδι, Ροδάκινο, Νεκταρίνι

Προτεινόµενες καλλιέργειες

Ο οµότιµος κα-
θηγητής ∆ενδρο-
κοµίας στο τµή-
µα Γεωπονίας του 
ΑΠΘ, Μιλτιάδης 
Βασιλακάκης.
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Σ ύµφωνα µε τον Παύλο Τσουβαλτζή, 
Επίκουρο Καθηγητή στο Εργαστήριο 
Λαχανοκοµίας του Αριστοτέλειου Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτέ-
λεσε έναν από τους βασικούς οµιλητές της η-
µερίδας µε τίτλο «Προοπτικές Ανάπτυξης των 
Κηπευτικών στη Θεσσαλία. Το παράδειγµα 
του Συνεταιρισµού ΘΕΣγη», που διοργανώ-
θηκε την Τρίτη 8 Μαρτίου στη Λάρισα, η περι-
εκτικότητα σε νιτρικά των λαχανικών που πα-
ράγονται στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαµη-
λή, σε αντίθεση µε εκείνα που παράγονται σε 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΙΜΕΝΟ�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΘΕΣΓΗ

ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΡIΖΩΣΑΝ
ΣΤΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΑΜΠΟ
Αύξηση της παραγωγής κηπευτικών επιτάσσει η γεωγραφική 
θέση της Ελλάδας και ειδικότερα η ένταση και η διάρκεια 
της ηλιακής ακτινοβολίας, καθώς και οι θερµοκρασίες που 
επικρατούν στη χώρα, οι οποίες ευνοούν ιδιαίτερα την παραγωγή 
των εκτός εποχής προϊόντων. Παράλληλα βέβαια ευνοούνται  
τόσο η πρωίµιση της παραγωγής, όπως και η υψηλότερη 
διατροφική αξία και ασφάλεια των παραγόµενων προϊόντων

Παράδειγµα προς µίµηση 
H ηµερίδα άνοιξε µε χαιρετισµό του 
προέδρου του Γεωπονικού Σύλλογου 
Ν. Λάρισας και της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Γεωπόνων ∆ηµήτρη 
Σοφολόγη, ο οποίος τόνισε ότι εν µέσω 
κρίσης, επιτυχείς δραστηριότητες όπως 
αυτές του Συνεταιρισµού «ΘΕΣγη», 
αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση για 
οποιοδήποτε ασχολείται µε τη γεωργία. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
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οµάδες, ώστε να γίνεται 
ευκολότερα ο τοπικός 
έλεγχος των προϊόντων 
τους σε ποιότητα και 
διατροφική αξία.  Η 
εταιρεία Μπάρµπα 
Στάθης εδώ και πολλά 
χρόνια αποτελεί την 
σηµαντικότερη ελληνική 

εταιρεία κατεψυγµένων 
λαχανικών. Πέρα από 

τις γνωστές καλλιέργειες 
όπως ο αρακάς, το φασολάκι, 

η εταιρεία έχει αναπτύξει σε 
σηµαντικό βαθµό την καλλιέργεια 
φυλλωδών λαχανικών όπως το 
σπανάκι και το ραδίκι». 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης, λόγω της δια-
φοράς στην ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. 
Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό το οποίο εί-
ναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι η υψηλή περιε-
κτικότητα των τροφίµων σε νιτρικά θεωρείται 
επιβλαβής στην ανθρώπινη υγεία. 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΕΛΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Επιπρόσθετα, οι κλιµατολογικές συνθήκες 
που επικρατούν στη χώρα µας ευνoούν και 
την παραγωγή λαχανικών υψηλότερης αντι-
οξειδωτικής ικανότητας, µε χαρακτηριστι-
κό παράδειγµα την αυξηµένη περιεκτικότη-
τα σε βιταµίνη C καρπών γλυκιάς πιπεριάς 
Φλωρίνης που καλλιεργήθηκαν από το Τµή-
µα Λαχανοκοµίας στην Κεντρική Μακεδονία, 
σε σύγκριση µε την αντίστοιχη µέγιστη περι-
εκτικότητα που έχει αναφερθεί διεθνώς. Ω-

Το θέµα είναι να έχεις το 
προϊόν όπως το θέλει η αγορά

Οι αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς σε 
µεγάλες ποσότητες συγκεκριµένων 

λαχανικών και η ζήτηση 
όλο και µεγαλύτερου 

αριθµού ποικιλιών 
απαιτεί την ανταπόκριση 
και τη συµµετοχή του 
πρωτογενούς τοµέα στην 
κάλυψη των αναγκών 
αυτών, σύµφωνα µε τον 
Ιωάννη Νάκα, ∆ιευθυντή 

Γεωπονικού Τµήµατος της 
Μπάρµπα Στάθης. Όπως ο 

ίδιος τόνισε, «προτιµούµε 
παραγωγούς ενωµένους σε 
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στόσο, σύµφωνα µε χρόνιες έρευνες και µε-
λέτες του Εργαστήριου του ΑΠΘ, η αντιοξει-
δωτική ικανότητα των λαχανικών, πέρα των 
συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή πα-
ραγωγής τους, επηρεάζεται και από πλήθος 
άλλων παραγόντων, όπως το υβρίδιο, η περί-
οδος συγκοµιδής κ.ά.

ΣΚΟΡ∆Ο, ΜΠΡΟΚΟΛΟ, ΣΠΑΝΑΚΙ 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΑ ΦΥΛΛΩ∆Η Ο ΘΕΣΓΗ
Αύξηση διαπραγµατευτικής ισχύος, ανάπτυ-
ξη επιχειρηµατικής κουλτούρας και αυξηµέ-
νο επίπεδο τεχνικοοικονοµικής βοήθειας σε 
κάθε µέλος-αγρότη προσφέρει, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του ΘΕΣγη, Παναγιώτη Καλφού-
ντζο, ο τρόπος εργασίας που ακολουθεί το 
µοντέλο «ισχύς εν τη ενώσει» σε αντίθεση µε 
το µοντέλο του ενός παραγωγού που απέτυ-
χε οριστικά.
Σύµφωνα µε τον ίδιο και την τοποθέτησή του 
στην ηµερίδα της Λάρισας, η αναβίωση των 
αρχών και αξιών του υγιούς συνεταιρίζεσθε, 
που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις α-
νάπτυξης του πρωτογενούς τοµέα για την Ελ-
λάδα, διέπουν και τις τέσσερις Οµάδες Πα-
ραγωγών (∆ηµητριακών, Βάµβακος, Ψυχαν-
θών και Κηπευτικών). Τα µέλη του «ΘΕΣγη» 

καλλιεργούν 1.500 στρµ. µε σκόρδο, µπρό-
κολο και σπανάκι, µε τεχνική υποστήριξη α-
πό τον «ΘΕΣγη» και τον «Μπάρµπα Στάθη» και 
µε εξασφαλισµένη πώληση και εργαλεία χρη-
µατοδότησης. Η σπορά σπανακιού (εκτάσεις 
1.050 στρµ. για το 2015-16)  γίνεται µε µη-
χανή σιτηρών από Σεπτέµβριο έως Ιανουάριο 
και αποδόσεις στην 1η συλλογή 1.500 - 2.500 
κιλά/στρµ. και στην 2η 250 - 1.000 κιλά / 
στρµ. Η σπορά του µπρόκολου (εκτάσεις 300 
στρµ. για το 2015-16)   γίνεται µε φυτευτική 
µηχανή τέλος Ιουλίου-Αύγουστου µε συγκο-
µιδή χειρονακτικά και απόδοση 1.200/στρµ. 
Στην καλλιέργεια σκόρδου για το 2015 στα 
150 στρµ. υπήρξε συνεργασία µε τον Συνεται-
ρισµό «Νέας Βύσσας».

ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΟ 
ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ 
ΠΑΣΤΑΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΤΟ ΣΚΟΡ∆Ο ΒΥΣΣΑΣ 
Η µεταποίηση του προϊοντος σε 

αποφλοιωµένη µορφή και σε σε 
µορφή πάστας αποτελεί έναν από τους 
βασικούς στόχους του Συνεταιρισµού 
Νέας Βύσσας, µαζί µε την επέκταση σε 
περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παράλληλα µε τη µεγέθυνση της 
καλλιέργειας τόσο σε όρους οικονοµικούς, 
όσο και στρεµµατικούς, σύµφωνα µε 
τον Τάσο Γιακµογλίδη, πρόεδρο του 
Συνεταιρισµού. Σύµφωνα µε τον ίδιο, «η 
επιτακτική ανάγκη να δοθεί ταυτότητα 
στα προϊόντα της περιοχής, η παράταση 
στον χρόνο εµπορίας του ελληνικού 
σκόρδου στις αγορές, το να αποκτήσει το 
προϊόν το µερίδιο αγοράς που του αξίζει 
και να µειωθούν οι εισαγωγές οµοίων 
προϊόντων από τρίτες χώρες ήταν οι λόγοι 
ίδρυσης του Συνεταιρισµού, ο οποίος 
ασχολείται µε την παραγωγή, επεξεργασία 
και την εµπορία του σκόρδου Βύσσας, 
αλλά και κρεµµυδιού και πατάτας.  Στην 
εξαετή  λειτουργία του αποτελεί ένα πoλύ 
επιτυχηµένο παράδειγµα ανθρώπων 
που  συνεργάζονται για να προωθήσουν 
ένα ξεχωριστό προϊόν µε brand name. 
Με το συνεταιρισµό 
αυξήθηκε η 
διαπραγµατευτική 
δύναµη των 
παραγωγών για 
ένα προϊόν που έχει 
υψηλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά», 
συµπλήρωσε. 
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«Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σύγχρονο θερ-
µοκήπιο, κατάλληλο για τις µεσογειακές συνθήκες, 
θα πρέπει να γίνει έρευνα που θα στοχεύει αφενός 
στην προσαρµογή στις µεσογειακές συνθήκες τε-
χνολογιών που έχουν αναπτυχθεί και εφαρµοστεί 
σε άλλες χώρες και αφετέρου στην ανάπτυξη και-
νοτόµων τεχνολογιών για τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας των ελληνικών θερµοκηπιακών µονά-
δων» ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου µε τίτλο «Adapt2Change: Νέες τεχνολο-
γίες στη σύγχρονη γεωργία: Τεχνολογίες παραγω-
γής θερµοκηπιακών προϊόντων µε µειωµένες εισ-
ροές» ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
Κωνσταντίνος Κίττας. Πρόκειται για µια πρωτοβου-
λία που εντάσσεται στο πλαίσιο του οµώνυµου έρ-
γου µε στόχο την επίδειξη της ικανότητας προσαρ-
µογής της γεωργικής παραγωγής στην κλιµατική 
αλλαγή και στην περιορισµένη παροχή υδατικών 

πόρων και χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Life. 
Ο καθηγητής, µεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πα-
ράδειγµα του κλειστού θερµοκηπίου, όπου η αρχι-
κή ιδέα είχε αναπτυχθεί στην Ολλανδία και η εφαρ-
µογή της στην περιοχή µας απαιτεί επιπλέον έρευ-
να και προσαρµογή. Εξήγησε, πως το κλειστό θερ-
µοκήπιο συλλέγει την ηλιακή ενέργεια που εισέρ-
χεται σε περιόδους, όπου η θερµοκρασία είναι υ-
ψηλή και την αποθηκεύει για να την αξιοποιήσει ό-
ταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή. Παράλληλα, µε τη 
χρήση εξελιγµένων τεχνολογιών, συλλέγει και ε-
παναχρησιµοποιεί το 90% του νερού. Έτσι, η χρήση 
του κλειστού θερµοκηπίου οδηγεί σε µείωση των 
απαιτούµενων εισροών-πόρων στο θερµοκήπιο 
και σε αύξηση της αποτελεσµατικότητας χρήσης ε-
νέργειας, νερού και λιπασµάτων. Αυτήν ακριβώς τη 
φιλοσοφία κατασκευής, ανέφερε ο κ. Κίττας, πρέπει 
να φέρουµε στα ελληνικά πια δεδοµένα. 

∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ

 
Ακατάλληλη για τα προβλή-
µατα που αναπτύσσονται στο 
µεσογειακό περιβάλλον χα-
ρακτήρισε την τεχνογνω-
σία κατασκευής θερµοκη-
πίων που γεννήθηκε στη Β. 
Ευρώπη και «µεταγγίστη-
κε» στην Ελλάδα ο καθηγη-
τής του Πανεπιστηµίου Θεσ-
σαλίας, Κωνσταντίνος Κίττας, 
στο πλαίσιο του Συνεδρίου 
«Adapt2Change», που πραγ-
µατοποιήθηκε στο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλίας

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ® ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ®ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ADAPT 2 CHANGE 
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Μ ια δυναµική έκφραση της πρωτογε-
νούς παραγωγής αποτελούν, σύµφωνα 

µε τον καθηγητή Κωνσταντίνο Κίττα, τα θερµο-
κήπια και ιδιαίτερα σήµερα, µε τα διάφορα δι-
αρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργί-
ας, µπορούν να αποτελέσουν διέξοδο και ταυτό-
χρονα σηµαντικό παράγοντα δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας ακόµη και για περιοχές οι ο-
ποίες παραδοσιακά έχουν σχέση µόνο µε µεγά-
λες καλλιέργειες, όπως η περιοχή της Θεσσαλί-
ας. Σύµφωνα µε την τοποθέτησή του στο Συνέ-
δριο Adapt2Change, «η ελληνική γεωργία διέρ-
χεται κρίσιµη φάση, η οποία έχει επηρεαστεί α-
πό το διεθνές και το ευρωπαϊκό οικονοµικό πε-
ριβάλλον, µε την αποσύνδεση των επιδοτήσεων 
από το ύψος της παραγωγής, έχουν δηµιουργή-
σει προβλήµατα ανταγωνιστικότητας των αγρο-
τικών προϊόντων και έχουν καταστήσει αρκετές 
από τις παραδοσιακές καλλιέργειες αντιοικονο-
µικές. Οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες αποτε-
λούν µια δυναµική έκφραση της πρωτογενούς 
παραγωγής και µπορούν να αποτελέσουν διέξο-
δο. Όµως µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών 
της θερµοκηπιακής καλλιέργειας, θα πρέπει να 
γίνουν ορισµένες απαραίτητες αλλαγές και βελ-
τιώσεις, οι οποίες θα στοχεύουν: • 1. Στη βελτί-
ωση της ποιότητας και ποσότητας των παραγό-
µενων προϊόντων µέσω καλύτερων και νεότε-
ρων τεχνικών καλλιέργειας (υδροπονία, νέα υ-
ποστρώµατα, σύσταση και διαχείριση θρεπτικών 

διαλυµάτων). • 2. Στη µείωση των εισροών ε-
νέργειας (εξοικονόµηση ενέργειας, αξιοποίηση 
βιοµάζας και λοιπών ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας, καλύτερη διαχείριση µικροκλίµατος, 
κλειστό θερµοκήπιο). • 3. Στη µείωση των χη-
µικών εισροών (ολοκληρωµένη παραγωγή, δί-
χτυα εντοµοστεγανότητας, φωτοεκλεκτικά υλικά 
κάλυψης). • 4. Στην καλύτερη διαχείριση των υ-
δάτινων πόρων (κλειστά υδροπονικά συστήµα-
τα, κλειστό θερµοκήπιο). 

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα σύγχρο-
νο θερµοκήπιο, κατάλληλο για τις µεσογειακές 
συνθήκες, θα πρέπει να εξοπλιστεί µε όλο τον 
καινοτόµο τεχνολογικό εξοπλισµό που θα το 
καταστήσει βιώσιµο και φιλικό στο περιβάλλον, 
συµπλήρωσε ο κ. Κίττας. Ωστόσο τόνισε, πως η 
υπάρχουσα τεχνολογία και τεχνογνωσία, η ο-
ποία αναπτύχθηκε στις χώρες της Βόρειας Ευ-
ρώπης, δεν µπορεί να µεταφερθεί κατευθείαν 
στη Μεσόγειο, καθώς είναι συχνά ακατάλλη-
λη για προβλήµατα, τα οποία συναντώνται στην 
περιοχή. Έτσι, θα πρέπει να γίνει έρευνα που 
θα στοχεύει αφενός στην προσαρµογή στις µε-
σογειακές συνθήκες τεχνολογιών που έχουν α-
ναπτυχθεί και εφαρµοστεί σε άλλες χώρες και 
αφετέρου στην ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολο-
γιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών θερµοκηπιακών µονάδων. 

Μονάδες ακόµη και σε περιοχές µε 
µεγάλες καλλιέργειες, όπως η Θεσσαλία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΙΤΤΑΣ 

Ο Κωνσταντίνος Κίττας  γεννήθηκε το 1949 
και κατοικεί στον Βόλο. Είναι καθηγητής του Πα-

νεπιστηµίου Θεσσαλίας µε πάνω από 35 χρόνια ε-
µπειρίας στην πανεπιστηµιακή εκπαίδευση , ∆ιδάκτωρ 
(Docteur Ingénieur) Πανεπιστηµίου Perpignan, κατέ-
χει  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα του Πανεπιστηµίου του 
Perpignan στην Ηλιακή Ενέργεια, είναι Γεωπόνος 
της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών, και  

∆ιευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών 
Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλο-

ντος του Παν. Θεσσαλίας.

Έκταση 

56.000 
στρµ.

Λαχανοκοµικά 
51.000 

στρµ.
5.000 

στρµ.

Ανθοκοµικά

Αττική
& Νήσοι

Αν.Μακεδονία 
& Θράκη

Πελοπ/σος
& ∆υτ. Στερεά

Κρήτη

Θεσσαλία

Ήπειρος

∆υτ. & Κεντρ.
Μακεδονία17%

4%

5%

39%    

9%

3%

23%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Έκταση 

56.000 
στρµ.

Λαχανοκοµικά 
51.000 

στρµ.
5.000 

στρµ.

Ανθοκοµικά

Αττική
& Νήσοι

Αν.Μακεδονία 
& Θράκη

Πελοπ/σος
& ∆υτ. Στερεά

Κρήτη

Θεσσαλία

Ήπειρος

∆υτ. & Κεντρ.
Μακεδονία17%

4%

5%

39%    

9%

3%

23%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

πρ. Γιουγκοσλαβία

Ελλάδα

4,9%

Ισπανία

27,4%

Ιταλία

23,5%

Τουρκία

10,4%

1.500.000 
στρµ.

Γαλλία

8,8%

Μαρόκο

6,3%

3,8%

Αλγερία

3,4%

Ισραήλ

2,4%

Πορτογαλία

2,5%

Συρία
1,9%

Λοιπές
3,2%

Τυνησία
1,4%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
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Με στόχο να βελτιωθεί η  η ποιότητα των παρα-
γόµενων προϊόντων από τα θερµοκήπια αλλά 

και να αυξηθούν σηµαντικά οι εξαγωγές τους ο α-
σφαλέστερος δρόµος περνάει από την πιστοποίηση 
της παραγωγής τους και µάλιστα από αναγνωρισµέ-
νους πιστοποιητικούς φορείς, σύµφωνα µε τον κα-
θηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆η-
µήτριο Σάββα κατά την τοποθέτησή του στο Συνέ-
δριο. «Η πιστοποίηση έχει ήδη δηµιουργήσει νέες 
συνθήκες στην παραγωγή κηπευτικών υπό κάλυψη, 
δεδοµένου ότι προϋποθέτει σηµαντικές αλλαγές ό-
χι µόνο στις τεχνικές παραγωγής, αλλά και στον τρό-
πο οργάνωσης µίας θερµοκηπιακής µονάδας», ση-
µείωσε. Ωστόσο, πολλά µπορούν ακόµη να βελτιω-
θούν στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, σύµφωνα 
µε τον οµιλητή, όπως η χρήση κατάλληλου εξοπλι-
σµού για τον έλεγχο του 
εσωτερικού κλίµατος 
και της υδρολίπανσης, 
ο εµβολιασµός, η εφαρ-
µογή σύγχρονων υδρο-
πονικών συστηµάτων, 
η εφαρµογή σύγχρο-
νων συστηµάτων κλα-
δέµατος και υποστύλω-
σης µε συστηµατική α-
φαίρεση των παλαιών 
φύλλων, η χρήση βοµ-
βίνων για υποβοήθη-
ση της καρπόδεσης αντί 

καρποδοτικών ορµονών, η εφαρµογή υδρολίπανσης 
και φυτοπροστασίας σύµφωνα µε τις αρχές της ολο-
κληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής και, τέλος, 
η επιλογή του κατάλληλου γενετικού υλικού για κάθε 
καλλιέργεια (ποικιλίες, υβρίδια), ανάλογα µε τις α-
παιτήσεις της αγοράς. Και φυσικά, όλα αυτά θα πρέ-
πει να βρίσκονται υπό την εποπτεία αναγνωρισµένου 
οργανισµού πιστοποίησης, που θα παρακολουθεί τα 
στάδια της διαδικασίας, ανέφερε ο ίδιος. 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
«Μια από τις σηµαντικότερες γεωργικές δραστηρι-
ότητες στην Ελλάδα, λόγω των φυσικών πλεονε-
κτηµάτων που της παρέχει το ήπιο µεσογειακό κλί-
µα, αποτελεί η εκτός εποχής παραγωγή κηπευτικών 
σε θερµοκήπια. Από την άλλη πλευρά όµως, χαρα-

κτηρίζεται από σηµαντι-
κά ελλείµµατα τόσο σε ε-
ξοπλισµό και τεχνογνω-
σία όσο και στην οργάνω-
ση και εµπορία», ανέφερε 
στην οµιλία του, ο ∆ηµήτρι-
ος Σάββας. Ο οµιλητής επι-
σήµανε πως η έλλειψη ε-
ξοπλισµού και τεχνογνω-
σίας παράγουν κηπευτικά 
χαµηλής ποιότητας, περιο-
ρίζοντας τις δυνατότητες ε-
ξαγωγών. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΣΑΒΒΑΣ

Ο ∆ηµήτριος Σάββας γεννήθηκε το 1961. Σπού-
δασε στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, υ-
πήρξε ∆ιευθυντής της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπο-

νίας του ΤΕΙ Ηπείρου , εκτιµητής Γεωπόνος στον 
ΟΓΑ, µέλος ερευνητικών οµάδων και είναι Κα-

θηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Α-
θηνών, Τµήµατος Επιστήµης Φυτικής 

Παραγωγής, Εργαστήριο Κη-
πευτικών. 

Ο µόνος ασφαλής 
δρόµος περνάει 
από την πιστοποίηση 

Η ΑΓΟΡΑ ΘΕΛΕΙ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 30 ΣΤΡΜ.

Α πόσβεση µέσα σε 6 χρόνια πα-
ρά την υψηλού κόστους επένδυ-

ση που απαιτούν τα υψηλής τεχνολογί-
ας θερµοκήπια και δύναται να φτάσει α-
κόµα και τα 15.000 ευρώ/στρέµµα, µπο-
ρεί να καταφέρει ένας παραγωγός, δι-
οχετεύοντας την κατάλληλη περίοδο το 
προϊόν του όταν η τιµή διάθεσης βρί-
σκεται στο υψηλότερό της σηµείο. Αυ-
τό ισχύει τουλάχιστον σύµφωνα µε τα 
σενάρια κόστους/απόδοσης που «έ-
τρεξε» για πέντε διαφορετικού τύπου 
θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις ντοµά-
τας και παρουσίασε ο γενικός διευθυ-
ντής της εταιρείας Agrostis, Αθανάσι-
ος Σαπουνάς, κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το 
πρώτο σενάριο του Σαπουνά, ένας πα-
ραγωγός που θέλει να µπει στα θερµο-
κήπια (21 στρεµµάτων) το κεφάλαιο που 
απαιτείται κυµαίνεται από 630.000 ευρώ 
για πλαστικά χαµηλής τεχνολογίας και 
µπορεί να φτάσει στα 3,1 εκατ. ευρώ για 
τα υπερσύγχρονα γυάλινα θερµοκήπια 
που σχεδόν τριπλασιάζουν την παραγω-
γή. Με 20% ιδιωτική συµµετοχή και 80% 
επιδότηση και δανεισµό, ο παραγωγός 
µπορεί να βγάλει τα λεφτά του σε περί-
που 6,5 χρόνια και στις 2 περιπτώσεις, 
φυσικά µε διαφορές στην τιµή πώλησης. 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ποιοτικός έλεγχος

Κατάλληλη συσκευασία

Πιστοποίηση

Οµάδες Παραγωγών

Σταθερή και αξιόπιστη 
προσφορά του προϊόντος

1

3

5

2

4
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ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ∆ΙΑΡΚΩΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ∆ΕΝ 

ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. Η ΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Ο ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ Ε∆ΑΦΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Τ ις εκτιµήσεις αυτές διατυπώνει, µε 
συνέντευξή του στο «Fresher» ο γε-
νικός διευθυντής της εταιρείας Αγρο-

τικά Πληροφοριακά Συστήµατα - Agrostis, Α-
θανάσιος Σαπουνάς, προσθέτοντας πως όταν 
ξεκινά κανείς να επενδύσει στα θερµοκήπια, 
είναι απαραίτητο να γνωρίζει τους διαθέσι-
µους πόρους, τόσο σε κεφάλαια, όσο κι ως 
προς την καταλληλότητα της έκτασης στην ο-
ποία θα κατασκευαστεί η υποδοµή. Επόµε-
νο βήµα, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι η 
σύνταξη τεχνικής µελέτης και ενός business 
plan, ενώ προειδοποιεί πως δεν είναι πάντα 
το καλύτερα εξοπλισµένο θερµοκήπιο το πιο 
αποδοτικό µε οικονοµικούς όρους.

Ποια είναι τα πρώτα βήµατα που πρέπει 
να κάνει κάποιος που ενδιαφέρεται να 
ξεκινήσει µία θερµοκηπιακή καλλιέρ-

γεια; Τι θα πρέπει να προβλέπει στο ε-
πιχειρηµατικό του πλάνο και µε τι ορί-
ζοντα να το σχεδιάσει;
Οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες έχουν επι-
χειρηµατικό ενδιαφέρον, όταν όµως έχουν 
σχεδιαστεί σωστά. Είναι απαραίτητο να γνω-
ρίζουµε τους διαθέσιµους πόρους όσον α-
φορά στα κεφάλαια και στην καταλληλότητα 
της έκτασης στην οποία πρόκειται να κατα-
σκευαστεί το θερµοκήπιο. Το επόµενο βήµα 
είναι η σύνταξη µίας τεχνικής µελέτης και ε-
νός επιχειρηµατικού σχεδίου. Θέλω να τονί-
σω τη σπουδαιότητα και των δύο, γιατί πολ-
λές φορές οι παραδοχές που υιοθετούνται 
κατά τη σύνταξη του επιχειρηµατικού σχεδί-
ου δεν ισχύουν, ή αν πρόκειται για στόχους, 
που αφορούν για παράδειγµα στην αναµε-
νόµενη παραγωγή, δεν µπορούν να επιτευ-
χθούν στην πράξη. 

Μπορείτε να µας δώσετε µία εικόνα για 
το κοστολόγιο της επένδυσης; Ποια είναι 
η καλύτερη µέθοδος χρηµατοδότησης από 
την εµπειρία σας;
Οι επενδύσεις στον κλάδο των θερµοκηπίων 
είναι γενικά επενδύσεις υψηλού παγίου κε-
φαλαίου. Το κόστος της επένδυσης µπορεί να 
κυµανθεί από 30 ευρώ/τ.µ. έως και πάνω από 
150 ευρώ/τ.µ.. Το ερώτηµα που πρέπει να απα-
ντηθεί πριν από κάθε επένδυση είναι το «ποιο 
είναι το επίπεδο της τεχνολογίας που θα πρέπει 
να ενσωµατώσουµε ώστε η επένδυσή µας να 
είναι περισσότερο αποδοτική». 
∆εν είναι πάντα το καλύτερα εξοπλισµένο θερ-
µοκήπιο το πιο αποδοτικό µε οικονοµικούς ό-
ρους. Το επίπεδο της τεχνολογίας επηρεάζει 
καθοριστικά το συνολικό κόστος επένδυσης. Οι 
τεχνικές επιλογές βέβαια σχετίζονται και µε τα 
διαθέσιµα κεφάλαια, το αν υπάρχει ή όχι κά-

O ΚΑΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΗ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ 
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Who is who
Ο Αθανάσιος Σαπουνάς του Αντωνίου γεννή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Σπούδασε στο 
Α.Π.Θ. στη σχολή Γεωπονίας στην ειδίκευση 
Εγγείων Βελτιώσεων, Γεωργικής Μηχανικής 
και Εδαφολογίας. Από την ίδια σχολή έλαβε το 
µεταπτυχιακό του, ενώ εκπόνησε το διδακτο-
ρικό του στο αντικείµενο του δροσισµού των 
θερµοκηπίων. Έχει πάνω από 20 χρόνια επαγ-
γελµατικής και ερευνητικής εµπειρίας στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Έχει δηµοσιεύσει πε-
ρισσότερες από 40 εργασίες σε επιστηµονικά 
περιοδικά και συνέδρια και έχει συµµετάσχει 
σε περισσότερα από 45 προγράµµατα, κυρίως 
στο Greenhouse Horticulture του πανεπιστηµί-
ου του Wageningen Ολλανδίας όπου εργάστη-
κε για 7 έτη. Τα τελευταία 1,5 έτη είναι Γενικός 
∆/ντης της Αγροτικά Πληροφοριακά Συστήµα-
τα- AGROSTIS, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη 
λογισµικού για τον πρωτογενή τοµέα, όπως το 
λογισµικό διαχείρισης γεωργικών εκµεταλλεύ-
σεων «ifarma», στις τεχνικές µελέτες για επεν-
δύσεις στα θερµοκήπια και στα συστήµατα αυ-
τόµατου ελέγχου για θερµοκήπια.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΣΑΠΟΥΝΑΣ

γενικός 
διευθυντής 

της Agrostis

τόµατου ελέγχου για θερµοκήπια.
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ποιας µορφής ενίσχυση, τη χρηµατοροή που 
αφορά στην υλοποίηση της επένδυσης και τις 
δυνητικές επιπτώσεις της µίας ή της άλλης επι-
λογής στο λειτουργικό κόστος και στο ύψος της 
παραγωγής. Είναι δύσκολο να πούµε µε βεβαι-
ότητα ποια είναι η καλύτερη µέθοδος χρηµα-
τοδότησης. Κάθε επένδυση πρέπει να εξετάζε-
ται χωριστά.     

Ποια είναι η εικόνα του κλάδου αυτήν την 
περίοδο στις θερµοκηπιακές εκµεταλλεύ-
σεις στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη; 
Τι τύπο κατασκευής, µέγεθος και καλλιέρ-
γεια επιλέγουν οι επενδυτές; 
Πιστεύω πως τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το 
ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο των 
θερµοκηπίων, ακόµη και αυτών που δεν είχαν 
έως τώρα κάποια σχέση µε την πρωτογενή πα-
ραγωγή. Αν µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάτι εί-
ναι η κατασκευή κάποιων «µεγάλων» θερµο-
κηπιακών µονάδων, άνω των 50 στρµ., κυρίως 
στη Β. Ελλάδα για καλλιέργειες λαχανικών, και 
η συνεχής αύξηση των θερµοκηπιακών εκµε-
ταλλεύσεων στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. 
Ο ρυθµός όµως αύξησης της συνολικής επιφά-
νειας των θερµοκηπίων δεν επαρκεί για να κα-
λύψουµε το χαµένο έδαφος. Βλέπουµε πως υ-
πάρχει µία σαφής τάση για όλο και µεγαλύτερες 
εκµεταλλεύσεις. Στη γειτονιά µας, τα τελευταία 
χρόνια οι θερµοκηπιακές καλλιέργειες ανα-

πτύσσονται σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Ιορ-
δανία, η Πολωνία και τελευταία η Ρωσία. Πρέ-
πει να τονίσουµε πως οποιαδήποτε νέα επέν-
δυση κυρίως στις χώρες της Βορειοανατολικής 
Ευρώπης γίνεται ενσωµατώνοντας τεχνογνω-
σία πολλών ετών, κυρίως ολλανδικών εταιρεί-
ων. Συνεπώς δεν πρόκειται απλώς για επενδύ-
σεις στις θερµοκηπιακές καλλιέργειες αλλά για 
σύγχρονες µεγάλες µονάδες υψηλής παραγω-
γικότητας.    

Έχετε υπόψη σας κάποια «πρότυπη» θερ-
µοκηπιακή µονάδα που ξεχωρίζει τα τε-
λευταία χρόνια στη χώρα µας; Ποιο είναι 
το παραγωγικό της µοντέλο, και τι τεχνο-
λογία αξιοποιεί;
Υπάρχουν αρκετές θερµοκηπιακές µονάδες που 
ξεχωρίζουν. ∆εν θα ήθελα να αναφερθώ σε κά-
ποια συγκεκριµένη γιατί είναι βέβαιο πως υπάρ-
χουν και άλλες εξίσου αποδοτικές. Το µόνο για το 
οποίο είµαι σίγουρος είναι πως οι «επιτυχηµέ-

ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ  
ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
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νες» θερµοκηπιακές µονάδες έχουν ενσωµατώ-
σει αυτό το επίπεδο της τεχνολογίας που τις κά-
νει επιτυχηµένες. Οι σωστές επιλογές στην αρχή 
της επένδυσης θα διασφαλίσουν στο µέτρο του 
δυνατού βιωσιµότητα και αποδοτικότητα. 

Κατά πόσο επηρεάζει η τεχνολογία του 
θερµοκηπίου, την τιµή που λαµβάνει ο πα-

ραγωγός για το προϊόν του και ως εκ τού-
του τα κέρδη και την αναµενόµενη απόσβε-
ση της επένδυσης; Συνήθως ποιος είναι ο 
µέσος χρόνος απόσβεσης µιας επένδυσης;
Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούµε στις θερ-
µοκηπιακές καλλιέργειες επηρεάζουν καθο-
ριστικά το ύψος της παραγωγής, την ποιότη-
τα των προϊόντων και κάτι που είναι πολύ ση-
µαντικό και συνήθως υποτιµάται, το ρίσκο της 
παραγωγής. Το τελευταίο σχετίζεται µε τη δυ-
νατότητα που έχουµε να παράγουµε αυτό που 
θέλουµε την περίοδο που θέλουµε. Η δυνατό-
τητα αυτή µας δίνει κάποιο πλεονέκτηµα στην 
αγορά γιατί αυτό που όλοι οι µεγάλοι λιανο-
πωλητές απεύχονται, είναι η αβεβαιότητα που 
σχετίζεται µε τους προµηθευτές τους. Η τιµή 
των προϊόντων βέβαια επηρεάζεται και από 
άλλους παράγοντες, κυρίως την ποιότητα, την 
εποχή, το ύψος της παραγωγής, τις εισαγω-
γές κ.λπ. Σηµαντικός παράγοντας είναι η δυ-
νατότητα που έχει ο κάθε παραγωγός να συ-
ναλλάσσεται αευθείας µε τους λιανοπωλητές 
και να πετυχαίνει σχετικά «καλύτερες» και πιο 
σταθερές τιµές. Το ύψος απόσβεσης µιας ε-
πένδυσης αν και επηρεάζεται από πολούς πα-
ράγοντες, µπορεί να υπολογιστεί µε σχετική 
ακρίβεια κατά το στάδιο σχεδιασµού. Μπορεί 
να κυµανθεί από 6 έως και 12 έτη. ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε πως οι επενδύσεις αφορούν στον 
πρωτογενή τοµέα, που κατά τεκµήριο δεν έχει 
υψηλές αποδόσεις.      

Από τι εξαρτάται το κόστος παραγωγής σε 
µία θερµοκηπιακή µονάδα και τι µπορεί να 
κάνει ο παραγωγός για να το περιορίσει; Η 
γεωθερµία τί ρόλο µπορεί να διαδραµατί-
σει προς αυτή την κατεύθυνση;
Το σταθερό κόστος παραγωγής, αυτό δηλαδή 
που αφορά στο κόστος της επένδυσης, το γνωρί-
ζουµε εξ αρχής. Αυτό που ενδιαφέρει όσον αφο-
ρά στο σταθερό κόστος είναι να γνωρίζουµε το 
ύψος της παραγωγής που απαιτείται για να φθά-
σουµε στο «µηδενικό σηµείο», δηλαδή στο ση-
µείο που δεν έχουµε κανένα κέρδος και απλώς 
καλύπτουµε τα κόστη µας. Το λειτουργικό κόστος 
αφορά κυρίως στην εργασία, στην ενέργεια, στη 
φυτοπροστασία, στη λίπανση, κλπ. Καθοριστικοί 
παράγοντες είναι η διαχείριση και η παραγωγι-
κότητα της εργασίας, κυρίως στις µεγάλες µο-
νάδες, και το κόστος ενέργειας. Συνεπώς η χρή-
ση της γεωθερµίας είναι µία άριστη επιλογή, για 
τις περιοχές βέβαια που απαιτειται θέρµανση του 
θερµοκηπίου για µεγάλες περιόδους.

Ε∆ΑΦΟΣ 
ΓΙΑ ΝΕΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Υπάρχει πρόσφορο έδαφος 
στην Ελλάδα για να αναπτυχθεί 
περαιτέρω η καλλιέργεια; 
Γνωρίζετε αν προωθούνται νέες 
επενδύσεις και σε τι τύπου 
θερµοκήπια διαπιστώνεται η 
µεγαλύτερη προτίµηση.
Υπάρχει πάντα έδαφος για νέες 
επενδύσεις στις θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες. Η εσωτερική αγορά 
συνεχίζει να είναι ελλειµατική σε 
ορισµένα προϊόντα, υπάρχει δυνατότητα 
εξαγωγών και µπορούµε πάντα να 
αξιοποιήσουµε αποδοτικότερα κάποια 
πλεονεκτήµατα. Αρκεί να γνωρίζουµε τις 
αδυναµίες µας και αυτό που κάνουµε να 
το κάνουµε όσο καλύτερα µπορούµε. Η 
συνεχής βελτίωση δεν είναι απλώς µια 
επιθυµία αλλά όρος επιβίωσης σε ένα 
πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτή 
την περίοδο είναι σε εξέλιξη µία πολύ 
σηµαντική επένδυση στη Β. Ελλάδα που 
αφορά στην παραγωγή φυτών δρεπτών 
ανθέων. Η επένδυση είναι σηµαντική 
γιατί γίνεται από µία µεγάλη εταιρεία 
του εξωτερικού και υλοποιείται από 
ελληνική κατασκευαστική εταιρεία. 
Ο επενδυτής είδε στη συγκεκριµένη 
περιοχή την επιχειρηµατική ευκαιρία να 
αξιοποιήσει τη «φθηνή» ενέργεια και το 
χαµηλό κόστος εργασίας.

Πόσο ανεπτυγµένη είναι 
παραγωγική και τεχνολογική βάση 
στην Ελλάδα, ώστε να µπορεί να 
υποστηρίξει τέτοιες επενδύσεις; 
Νοµίζω πως, όπως το θέτετε, η 
παραγωγική και τεχνολογική βάση 
στη χώρα µας σίγουρα δεν µπορεί 
να χαρακτηριστεί χαµηλή. Άλλωστε 
πολλές επενδύσεις υλοποιούνται από 
ελληνικές εταιρείες. Ταυτόχρονα όµως, 
δεν παρακολουθούµε όσο θα έπρεπε 
τις εξελίξεις, δεν προσαρµόζουµε την 
παραγωγή µας και δεν αναπτύσσουµε 
νέες τεχνολογίες. ∆εν αναφέροµαι 
µόνο στον τεχνικό τοµέα αλλά και στον 
τοµέα που αφορά στη διαχείριση της 
καλλιέργειας καθώς και στην εκπαίδευση. 

ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ�
∆ΥΣΗΣ ΘΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙ�
ΣΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ 
∆ΥΝΑΤΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

Καλή είναι τόσο από άποψη ζήτησης όσο και αποδόσεων 
και η φετινή σεζόν µέχρι στιγµής για το ελληνικό σπαράγγι, 
το οποίο τα δύο τελευταία χρόνια είχε θετική πορεία, που 
έστρεψε πολλούς παραγωγούς στην καλλιέργεια

ΣΕ ΕΥΝΟΪΚΟ ΚΛΙΜΑ 
ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

Ως την καλύτερη χρονιά των τε-
λευταίων 15 χρόνων χαρακτη-
ρίζει τη φετινή ο πρόεδρος του 
ΑΣΚΓΕ Τυχερού Έβρου, Αθανά-
σιος Μαλτεπιώτης. 
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Ο ι ζητηθείσες ποσότητες είναι 
περισσότερες από την περσινή 
σεζόν καθώς το ελληνικό σπαράγγι, 

που τώρα είναι στο φουλ της συγκοµιδής 
του, βγήκε πρώιµα στην αγορά, από τέλη 
Φεβρουαρίου αξιοποιώντας την υψηλή 
ζήτηση που υπάρχει για το προϊόν κατά το 
Καθολικό Πάσχα, το οποίο φέτος ήταν τέλος 
Μαρτίου. Να σηµειωθεί ότι οι παραγόµενες 
ποσότητες από τις υπόλοιπες παραγωγικές 
χώρες της Ευρώπης ήταν ελάχιστες έως το 
τέλος του προηγούµενου µήνα και οι χώρες 
αυτές δεν µπόρεσαν να επωφεληθούν από 
την ενισχυµένη ζήτηση που παρουσιάζεται 
κατά την παραπάνω θρησκευτική γιορτή. 

ΧΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ �ΦΡΕΣΚΟ	
ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι η ιδιαίτερη 
ζήτηση που έχει παρατηρηθεί έως τώρα 
για το ελληνικό προϊόν οφείλεται και στην 
απουσία φέτος τόσο από τη γερµανική 
αγορά όσο και από άλλες ευρωπαϊκές 
του σπαραγγιού από το Περού. Τα 
προηγούµενα χρόνια στην ετικέτα του 
περουβιανού σπαραγγιού, το οποίο έχει 
πολύ καλή εµφάνιση, αναγραφόταν 

ότι ήταν φρέσκο, παρά το γεγονός ότι 
κυκλοφορούσε στην Γερµανία µετά από 
πάνω από 20 µέρες από τη συλλογή του. 
Αυτό σταµάτησε φέτος µετά από απόφαση 
των ευρωπαϊκών θεσµών, µε αποτέλεσµα 
οι Γερµανοί καταναλωτές να στραφούν στα 
πραγµατικά φρέσκα σπαράγγια. «Έχουµε 
3-4 χρόνια που το λέµε στους πελάτες µας 
τόσο στη Γερµανία όσο και στη Γαλλία», 
λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΑΣ 
Καβάλας, Κώστας Λεπίδας. Έτσι, οι τιµές για 
το σπαράγγι στους παραγωγούς της Ένωσης 
κυµάνθηκαν το Μάρτη, τον 1ο µήνα της 
σεζόν, στα 3-3,50 ευρώ το κιλό κατά µέσο 
όρο, υψηλότερα κατά 25% απ’ τις περσινές. 
Ωστόσο, οι τιµές τελευταία έχουν καθοδική 
τάση, καθώς αυξάνονται οι παραγόµενες 
ποσότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
ενώ η παραγωγή της ευρύτερης περιοχής 
της Καβάλας φαίνεται σε µεγάλο ποσοστό 
ότι συνίσταται από ψιλά σπαράγγια, που 
λαµβάνουν χαµηλότερες τιµές. 
Βέβαια, η Ένωση κάνει «διασπορά της 
συγκεντρωθείσας ποσότητας ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις της κάθε αγοράς», επισηµαίνει 
ο κ. Λεπίδας. ∆ηλαδή αν και παλαιότερα η 
ΕΑΣ Καβάλας έστελνε όλα τα σπαράγγια της 
(12άρια -12 χιλιοστών-, 16άρια, 22άρια) στη 

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 
ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Τ α νερά και το γεωθερµικό πεδίο 
του Ερατεινού στην Καβάλα 

πιθανόν να χρησιµοποιήσουν απ’ 
το ‘17 παραγωγοί της ΕΑΣ Καβάλας 
προκειµένου να επιτύχουν µεγαλύτερη 
πρωιµότητα και αύξηση των αποδόσεων. 
Ήδη στο Ερατεινό έχει δηµιουργηθεί 
δίκτυο ζεστού νερού, σηµειώνει ο 
πρόεδρος της Ένωσης, Κώστας Λεπίδας, 
προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο µόνος 
τρόπος για να αυξηθεί η παραγωγή και 
να επιτευχθεί πρωιµότητα. Σηµειωτέον 
ότι µε αυτήν την τεχνική η συγκοµιδή 
για τα σπαράγγια θα αναµένεται τέλος 
Ιανουαρίου-αρχή Φεβρουαρίου. Βέβαια, 
τότε, σύµφωνα µε τον κ. Λεπίδα, 
είναι δύσκολο να διεκδικηθούν πολύ 
υψηλές τιµές, όπως την άνοιξη, λόγω 
της µειωµένης κατανάλωσης, ωστόσο, 
αξίζει να αξιοποιήσει κανείς το κενό 
στη διεθνή αγορά. Η Ένωση καλλιεργεί 
γύρω στα 1.000 στρέµµατα σπαράγγι, 
ενώ µετά από 3-4 χρόνια θα έχουν 
µπει στην παραγωγή περισσότερα 
από 600-650 (350 µπήκαν φέτος και 
350 θα µπουν του χρόνου). Κι αυτό 
καθώς υπάρχει ενδιαφέρον από 
τους παραγωγούς ειδικά χάρη στις 
τελευταίες 2 κερδοφόρες για τους 
καλλιεργητές σπαραγγιών χρονιές. 
Υπενθυµίζεται ότι η καλλιέργεια 
προηγουµένως είχε παρουσιάσει 
µείωση λόγω των σηµαντικά χαµηλών 
πλέον αποζηµιώσεων από τον ΕΛΓΑ 
σε συνδυασµό µε το µεγάλο κόστος 
της, ενώ πριν το 2011 η έκταση στην 
περιοχή έφτανε τα 35.000 στρέµµατα. 
Φυτεύσεις γίνονται και σε 
άλλες περιοχές, «αλλά 
άναρχα, χωρίς 
κανέναν έλεγχο», 
υπογραµµίζει 
ο κ. Λεπίδας 
κρούωντας τον 
κώδωνα του 
κινδύνου για το 
ενδεχόµενο να 
αυξήσουν και οι 
Γερµανοί και οι Ιταλοί 
την παραγωγή τους.
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ΣΠΑΡΑΓΓΙ

Γερµανία, όπου λόγω της µειωµένης ζήτησης 
στην εν λόγω αγορά για ψιλά σπαράγγια, 
οι Γερµανοί έµποροι τα διοχετεύανε, όπως 
και τα βιολέ, στη Γαλλία και την Ιταλία, 
πλέον η Ένωση απευθύνεται κατευθείαν 
στις τελευταίες αγορές για τα ψιλά, ενώ τα 
πιο ποιοτικά συνεχίζει να τα στέλνει στη 
Γερµανία. «Κάνουµε ό,τι είναι δυνατό για να 
αξιοποιήσουµε το προϊόν», λέει ο κ. Λεπίδας. 
Στη Γερµανία η συγκοµιδή σπαραγγιού 
φέτος καθυστέρησε και ελάχιστες ποσότητες 
άρχισαν να µπαίνουν στην αγορά την 
προηγούµενη βδοµάδα. Κι αυτό καθώς 
έως και αρχές Απριλίου οι θερµοκρασίες 
εδάφους ήταν στους 6-7 βαθµούς Κελσίου 
και η υγρασία υψηλή. Στη συγκεκριµένη 
αγορά το µερίδιο των πράσινων 
σπαραγγιών και των βιολογικών αυξήθηκε 
φέτος κατά 6%, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του 
Freshplaza. 

�ΝΩΡΙΣ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΛΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ	, 
ΛΕΝΕ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Είναι σηµαντικό ότι οι χαµηλές 
θερµοκρασίες εκτός του ότι δεν 

ευνοούν την παραγωγή, 
είναι ανασταλτικός 

παράγοντας 
και για την 

κατανάλωση στις ευρωπαϊκές αγορές. 
«Χρειάζεται ο ήλιος για να επιτευχθούν 
καλές πωλήσεις σπαραγγιού», λένε 
καλλιεργητές από την Ολλανδία στον 
ολλανδικό Τύπο, συµπληρώνοντας ότι γι’ 
αυτό το λόγο «το Πάσχα φέτος ήταν νωρίς 
για καλές πωλήσεις». 

ΑΡΓΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ 
Στην Foggia στην Απουλία της Ιταλίας αν 
και η συγκοµιδή ελάχιστων ποσοτήτων 
ξεκίνησε νωρίς, η καλλιέργεια των 
σπαραγγιών µπήκε σε φουλ παραγωγή 
µόλις στις αρχές Απρίλη, µε καλές 
ποσότητες και υψηλή ποιότητα, σύµφωνα 
µε παράγοντες της αγοράς. Μάλιστα, αρχές 
Απρίλη ξεκίνησαν και οι εξαγωγές σε Γαλλία 
και Γερµανία. Η ζήτηση για τις χώρες αυτές 
ήταν τότε χαµηλή εξαιτίας των υψηλών 
τιµών, που στην ιταλική αγορά κυµάνθηκαν 
µεταξύ 3 και 4 ευρώ το κιλό και για το 
προϊόν που προορίζεται στο εξωτερικό οι 
τιµές ήταν κατά 50 λεπτά υψηλότερες. Να 
σηµειωθεί ότι οι Ισπανοί, αν και έπρεπε 
να είχαν ξεκινήσει το Μάρτιο, έως και 
αρχές Απριλίου δεν είχαν σηµαντικές 
διαθέσιµες ποσότητες λόγω του παγετού, 
των βροχοπτώσεων και των χαµηλών 
θερµοκρασιών, που σηµειώθηκαν προς το 
τέλος της σεζόν.

ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
Οι µικροσυσκευασίες είναι απ’ τις νέες τάσεις στην αγορά σπαραγγιού, καθώς έχει 
διαπιστωθεί ότι είναι περισσότερο εύκολο να το προτιµήσει έτσι ο µέσος καταναλω-

τής, επισηµαίνει ο Βασίλης Γατής, διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ν. Αιτωλο-
ακαρνανίας «ΑΧΕΛΩΟΣ». Όπως προσθέτει, ο Συνεταιρισµός χρησιµοποιεί ήδη εδώ και 3-

4 χρόνια fl ow-pack συσκευασίες µε στόχο την καλύτερη συντήρηση του προϊόντος. Ο 
Α.Σ. «ΑΧΕΛΩΟΣ» καλλιεργεί περί τα 1.500 στρέµµατα και εξάγει κυρίως στη Γερµανία, αλ-
λά και στη Γαλλία, ενώ έχει µπει στο πράσινο σπαράγγι λόγω του µικρότερου κοστολογί-

ου σε σχέση µε το λευκό και των καλύτερων αποδόσεων. Σηµειωτέον ότι τα τελευταία 
3-4 χρόνια αυξάνεται ετησίως η ζήτηση για τα πράσινα και βιολογικά σπαράγγια στις 

ευρωπαϊκές αγορές (Γερµανία, Ιταλία κ.α.). Αξίζει να αναφερθεί ότι στο Περού το 
πράσινο σπαράγγι είναι αυτό που καλλιεργείται κατά κύριο λόγο, καθώς η ζήτησή 

του είναι υψηλή και αυξάνεται ετησίως, αλλά και το λευκό σπαράγγι έχει στα-
θερή αύξηση. Για το βιολογικό πράσινο σπαράγγι της Ιταλίας η συγκοµιδή 

ξεκινάει το Μάρτιο και τελειώνει στα µέσα Ιουνίου.  Όπως υπογραµ-
µίζει ο κ. Γατής, αναγκαζόµαστε µόνοι µας να κάνουµε έρευ-

να για προώθηση του προϊόντος, βελτίωση ποικιλιών, 
νέες τεχνολογίες κ.λπ., σε αντίθεση 

µε άλλες χώρες. 
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ΠΑΤΑΤΑ

«Τις τελευταίες µέρες, αν και δεν έχει 
βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά 
τις τιµές, παρατηρείται µεγαλύτερη α-

πορρόφηση στην εσωτερική αγορά, συµπεριλαµ-
βανοµένης αυτής των σούπερ µάρκετ» , λέει στο 
Fresher ο γεν. διευθυντής της Agrexpo, Γιώργος 
Γκούµας, συµπληρώνοντας ότι φαίνεται πως το 
ενδιαφέρον τη Μ. Εβδοµάδα θα είναι υψηλό. 
Η ζήτηση αυτή τα προηγούµενα χρόνια εµφανιζό-
ταν συνήθως τον Μάιο και αφορούσε κυρίως τις 
πατάτες της Αχαΐας που είναι οι δεύτερες ανοιξιά-
τικες που µπαίνουν στην αγορά και µόλις το 20% 
της πατάτας της Μεσσηνίας. 
Ωστόσο, φέτος από την παραπάνω ζήτηση για ελ-
ληνική πατάτα στην εσωτερική αγορά θα επωφε-
ληθεί το 60-70% της µεσσηνιακής πατάτας, κα-
θώς οι παραγωγοί της περιοχής καθυστερούν τη 
συγκοµιδή µετά την πρώιµη είσοδο της Αχαΐας. Η 
καθυστέρηση της συγκοµιδής συµβάλλει και στην 
υψηλή ποιότητα του προϊόντος απ’ τη Μεσσηνία, 
σε µεγαλύτερα µεγέθη και στη µεγαλύτερη διατη-
ρησιµότητα λόγω της καλύτερης ωρίµασης. 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΠΕΣΑΝ ΤΟΣΟ 
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΝΟΜΟΥΣ 
Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε συντελεστές 
της αγοράς, δεν έχει υπάρξει άλλη χρονιά που 
δύο νοµοί να βγάζουν πατάτα την ίδια περίοδο, 
καθώς η συγκοµιδή της Αχαΐας ξεκινούσε µετά 
τις 25 Απρίλη. Φέτος αρκετοί παραγωγοί στην Α-

χαΐα προχώρησαν σε βεβιασµένη έναρξη της συ-
γκοµιδής προκειµένου να επωφεληθούν απ’ τις 
αρχικές τιµές που είχε η ανοιξιάτικη πατάτα (50 
λεπτά το κιλό κατά µέσο όρο την πρώτη βδοµάδα 
του Απριλίου) αλλά και επειδή φοβήθηκαν ότι θα 
πέσουν σηµαντικά οι τιµές.  Έτσι, σε συνδυασµό 
µε το γεγονός ότι οι παραγωγοί στη Μεσσηνία εί-
χαν φυτεύσει κατά 10 µέρες οψιµότερα σε σχέση 
µε πέρυσι για να αποφύγουν τις περσινές ζηµιές 
και µε την επικράτηση καλών καιρικών συνθη-
κών το Φεβρουάριο, «βγήκαν» και οι δύο νοµοί 
την ίδια περίοδο. Ως εκ τούτου, η µέση τιµή πα-
ραγωγού έχει πέσει το τελευταίο διάστηµα στα 30 
λεπτά το κιλό από 40 που ήταν προηγουµένως, ε-
νώ πέρυσι απ’ τις 10 Απρίλη έως τις 6 Μάη οι τι-
µές ήταν στα 50 λεπτά στον παραγωγό πέφτοντας 
στη συνέχεια στα 40. Επίσης, η προαναφερθείσα 
µεγάλη προσφορά «έχει επηρεάσει και τις τιµές 
διάθεσης», σηµειώνει ο κ. Γκούµας.  Η παραγω-
γή στη Μεσσηνία εκτιµάται στους 10.000 τόνους, 
καθώς αν και αναµενόταν στους 12.000-13.000, 
οι χαµηλές θερµοκρασίες τον Μάρτη έχουν προ-
καλέσει ζηµιές στην καλλιέργεια, της οποίας η έ-
κταση φέτος είναι µικρότερη στην περιοχή και 
συγκεκριµένα στα 3.200-3.300 στρέµµατα ένα-
ντι 4.200 πέρυσι. Εκτός απ’ τη Μεσσηνία, µείωση 
των στρεµµάτων παρατηρείται και όσον αφορά τις 
ανοιξιάτικες πατάτες της Βοιωτίας, αλλά και για 
τις θερµοκηπιακές της Ηλείας, µε τους παραγω-
γούς να στρέφονται κυρίως στα καρπούζια. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Η ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΑΠ’ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΣΗΜΑ∆ΙΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΤΑΤΑ

Αυξηµένη ζήτηση έχει παρου-
σιαστεί τις τελευταίες ηµέρες 
για τις ανοιξιάτικες πατάτες µε 
αποτέλεσµα να δηµιουργείται η 
προσδοκία σε παραγωγούς και 
διακινητές ότι θα σταθεροποιη-
θούν οι τιµές, µετά την κατακό-
ρυφη πτώση που υπέστησαν λό-
γω της πρωτοφανούς πρώιµης 
εισόδου της Αχαΐας στην αγορά 

ΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (στρέµµατα)

ΕΚΤΑΣΗ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (στρέµµατα)

Φέτος

Πέρσι

1.000   

 1.600 

Φέτος

Πέρσι

3.200-3.300

 4.200 
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Σύµφωνα µε τον Γιώργο Ζωγόπουλο απ’ τη Γε-
ωργική Ανάπτυξη ΑΕΕ στην Κυπαρισσία, όπου 
η συγκοµιδή ξεκίνησε αρχή Απρίλη, «εµείς 

πουλάµε τις υψηλής ποιότητας στο 1,05-1,10 ευρώ 
το κιλό», αλλά και γενικότερα οι τιµές για τους πα-
ραγωγούς της περιοχής είναι στα επίπεδα των 0,80-
1 ευρώ το κιλό. 
Όπως επισηµαίνει ο κ. Ζωγόπουλος, «οι κρητικές θερ-
µοκηπιακές φαίνεται ότι είναι στο τέλος τους, νωρίτερα 
από άλλες σεζόν που έως τα µέσα Ιουνίου υπήρχε κρη-
τική θερµοκηπιακή ντοµάτα στην αγορά. Βέβαια, και 
φέτος µπορεί να υπάρχει παραγωγή απ’ τα θερµοκήπια 
της Κρήτης και τον Ιούνιο, αλλά αυτή πιθανόν να µην εί-
ναι καλής ποιότητας. Έτσι, «αναµένουµε ότι θα συνεχι-
στεί η καλή πορεία της σεζόν», εκτιµά ο κ. Ζωγόπουλος. 

Η χαµηλή ποιότητα για σηµαντικό µέρος της παρα-
γωγής ντοµάτας της Κρήτης έχει οδηγήσει σε σταθε-
ροποίηση των τιµών στα 80 λεπτά το κιλό στην καλύ-
τερη περίπτωση, αν και είχαν φτάσει τα 90-94 λεπτά 
αρχές Απριλίου. Βέβαια, οι τιµές αυτές αφορούν την 
καλύτερη ποιότητα της κρητικής ντοµάτας, ενώ «κατά 
µέσο όρο οι παραγωγοί πουλάνε έναντι 60 λεπτών το 
κιλό», υπογραµµίζει ο υπεύθυνος του συσκευαστη-
ρίου του Αγροτοβιοµηχανικού Συνεταιρισµού Τυµπα-
κίου, Μανώλης Μπερκάκης. 
Όπως εξηγεί, η καλοκαιρία φέτος επέφερε µεγα-
λύτερη παραγωγή, καθώς έδεσαν όλες οι ντοµά-
τες και οι καλλιεργητές ευελπιστούν σε άνοδο των 
τιµών ενόψει Πάσχα. Οι τιµές αυτή την περίοδο δεν 
είναι οι αναµενόµενες ούτε στην Πρέβεζα, που οι έ-
µποροι ζητάνε τις δίσειρες στα 75 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Καββαδά, πρόεδρο του 
Κηπευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας, η έκταση της 
θερµοκηπιακής ντοµάτας έχει µειωθεί φέτος τουλά-
χιστον 15% σε σχέση µε την περσινή σεζόν, µε πολ-

Η∆Η ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ 
ΨΗΛΟΤΕΡΑ ΑΠO ENA 
ΕΥΡΩ ΟΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ 

Εξαιρετικά καλές είναι οι 
τιµές παραγωγού για τις 
πρώτες θερµοκηπιακές 
ντοµάτες της 
Πελοποννήσου, στο 1,05-
1,10 ευρώ οι εξαιρετικής 
ποιότητας συσκευασµένες, 
µε πολύ πιθανό το 
ενδεχόµενο να κινηθούν 
περαιτέρω ανοδικά όσο 
πλησιάζει το Πάσχα

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ (ευρώ το κιλό) 

Μέσα Απριλίου 
EΛΛΑ∆Α

0,80�1,10

ΓΑΛΛΙΑ  ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

0,30�0,90
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

0,50�0,80
ΤΥΜΠΑΚΙ

0,75 
ΠΡΕΒΕΖΑ

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

1,26  0,87 

0,85 0,66

Τα capital controls δυσκόλεψαν τους παραγωγούς ντοµάτας στην Ελλάδα, οι ο-
ποίοι, δεν µπόρεσαν, λόγου χάρη να αλλάξουν νάυλον απ’ την περσινή σεζόν, αν 
και χρειαζόταν, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα της παραγωγής. 
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λούς παραγωγούς να προτιµούν την 
καλλιέργεια αγγουριών προκειµένου 
να αποφύγουν το κόστος που συνε-
πάγεται η πιθανή προσβολή της ντο-
µάτας από Tuta Absoluta. 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΕΚΤΑΣΗ  
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  
ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Η αποφυγή του Tuta Absoluta είναι 
και ο λόγος που αρκετοί παραγω-
γοί στη Μεσσηνία έχουν στραφεί στη 
θερµοκηπιακή καλλιέργεια ντοµάτας 
έναντι της υπαίθριας, η οποία είναι 
πολύ δύσκολο να προστατευθεί. Φέ-
τος κατά κοινή οµολογία παραγωγών και φυτωριούχων αναµένεται µει-
ωµένη παραγωγή τόσο θερµοκηπιακής όσο και υπαίθριας ντοµάτας, η ο-
ποία είναι µία «καλλιέργεια υψηλού ρίσκου, µε το κόστος της να ξεπερνά 
τα 1.200 ευρώ το στρέµµα», υπογραµµίζει ο πρόεδρος των Νέων Αγρο-
τών Βοιωτίας, Βασίλης Κόλλιας. 

Η δηµιουργία φόρουµ ανταλ-
λαγής επιστηµονικής γνώσης 
και εµπειριών στις πωλήσεις 

ντοµάτας ο στόχος του  
∆ιεθνούς Συνεδρίου  

Ντοµάτας στο Βέλγιο. 

Ανεβαίνει κάθε 
χρόνο η ζήτηση για την 

υπαίθρια ορεινή ντοµάτα που 
καλλιεργείται στην Σπηλιά Κισ-

σάβου, όπως επισηµαίνει ο παρα-
γωγός Βασίλης Νταής. Οι φυτεύσεις 

γίνονται από Απρίλιο έως τέλος 
Μαΐου και έχει αυξηµένο εργα-

τικό κόστος, υπογραµµίζει 
ο παραγωγός
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 

ΩΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ των τελευταίων 
χρόνων χαρακτηρίζουν οι πορτοκαλοπαρα-
γωγοί της Λακωνίας τις φετινές για τα Βα-
λέντσια, που έχουν ξεκινήσει να µαζεύονται 
απ’ την πρώτη βδοµάδα του Απριλίου. 
Κι αυτό καθώς αυτές είναι στα 8-10 λεπτά 
το κιλό για τις µεγαλύτερες ποσότητες, µε τη 
ζήτηση να είναι πολύ χαµηλή. Μάλιστα, όσα 
προορίζονται στη χυµοποίηση πωλούνται έ-
ναντι 2-4 λεπτών το κιλό. «Τέτοια εποχή έ-
φευγαν 40-50 φορτηγά από τα χωράφια τη 
µέρα», λένε χαρακτηριστικά παραγωγοί απ’ 
τη Λακωνία, µε τη ζήτηση, για παράδειγµα, 
πέρυσι, να ξεκινάει από το Μάρτη, κάτι που 
φέτος δεν παρατηρήθηκε. 
Να σηµειωθεί ότι την περσινή σεζόν οι τι-
µές παραγωγού στη Σκάλα ήταν στα 20-25 

λεπτά το κιλό αυτό το διάστηµα, κινούµε-
νες στη συνέχεια ανοδικά και φτάνοντας τον 
Αύγουστο τα 60-63 λεπτά το κιλό. 
Οι χαµηλές τιµές για τα Βαλέντσια έγκεινται 
στο γεγονός ότι έχουν µείνει αδιάθετες µε-
γάλες ποσότητες Μέρλιν στις περισσότερες 
περιοχές, αλλά και µανταρινιών Ορτανίκ π.χ. 
στην Σκάλα. Σε χαµηλά επίπεδα σε σχέση µε 
άλλες χρονιές είναι και οι τιµές για τα βιολο-
γικά, στα 15-19 λεπτά το κιλό. 
Στην Κρήτη ακόµα δεν έχουν ξεκινήσει τα 
Βαλέντσια αλλά ούτε και τα Lane Late, που 
έχουν καθυστερήσει κατά ένα µήνα, καθώς 
τα περισσότερα Μέρλιν πωλούνται σε χα-
µηλές τιµές ή µένουν αδιάθετα λόγω προ-
βληµάτων ποιότητας, µε το 20% που είναι 
καλής ποιότητας να πωλείται έναντι 10-13 
λεπτών το κιλό.  

ΜΕ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΜΠΗΚΑΝ  
ΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΜΕ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ξεκίνησαν την περασµέ-
νη βδοµάδα να µπαίνουν στην αγορά τα καρ-
πούζια θερµοκηπίου από την Τριφυλία και 
συγκεκριµένα στα 65 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε τον παραγωγό απ’ την περιοχή 
Μπάµπη Παπαδόπουλο, αν οι καιρικές συν-
θήκες είναι όπως προβλέπεται µε την επι-
κράτηση υψηλών θερµοκρασιών, φαίνεται 
ότι θα είναι µία καλή χρονιά για το προϊόν. 
Να σηµειωθεί ότι λόγω της περσινής καλής 
πορείας που είχε το καρπούζι, φέτος αρκετοί 
παραγωγοί στην Ηλεία, αντί για πατάτες θερ-
µοκηπίου, φύτεψαν καρπούζι, αλλά και πε-
πόνι, ενώ έγιναν και νέες κατασκευές θερ-
µοκηπίων στην περιοχή. Λίγο περισσότερο 
αυξηµένη είναι και η έκταση στην Τριφυλία 
υπό κάλυψη, στα 6.000 στρέµµατα, που ανα-
µένεται να δώσουν µία παραγωγή πάνω α-

πό 40.000 τόνους. Επίσης, και η καλλιεργού-
µενη έκταση για τα υπαίθρια στην Πελοπόν-
νησο εκτιµάται µεγαλύτερη απ’ την περσινή 
χρονιά. Πέρυσι τα πρώτα καρπούζια από την 
Τριφυλία ξεκίνησαν από τα 50 λεπτά το κιλό, 
µε τη µεγαλύτερη ποσότητα να πωλείται ένα-
ντι 30-35 λεπτών το κιλό. Και αυτές οι τιµές 
θεωρούνται σε σχετικά καλά επίπεδα, σύµ-
φωνα µε τους παραγωγούς δεδοµένου ότι 
το 1 στρέµµα δίνει 7 τόνους και τα έξοδα εί-
ναι γύρω στα 1.000 ευρώ το στρέµµα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα καρπούζια αυτά 
διακρίνονται για την ποιότητά τους και τα κα-
λά σάκχαρα. 
Στην Κρήτη οι τιµές παραγωγού για τα καρ-
πούζια θερµοκηπίου είναι στα ίδια επίπεδα, 
60-65 λεπτά το κιλό, από 1-1,20 που ξεκίνη-
σαν πριν 2 βδοµάδες. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΑΝΕΙ 
Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΑΡΑΚΑΣ 

ΣΕ ΚΑΘΟ∆ΙΚΟ ΣΠΙΡΑΛ βρίσκεται η τιµή πα-
ραγωγού για τον υπαίθριο αρακά από την 
αρχή της συγκοµιδής του, αρχές Απριλίου, 
που ξεκίνησε στα σχετικά καλά επίπεδα 
του 1,60 ευρώ το κιλό κατά µέσο όρο. Ω-
στόσο, η τελευταία τιµή διατηρήθηκε για ε-
λάχιστο διάστηµα (3 µέρες περίπου) κινού-
µενη στη συνέχεια πτωτικά, µε την αύξηση 
της παραγωγής και φτάνοντας το τελευ-
ταίο διάστηµα τα 60 λεπτά το κιλό. 
«Οι τιµές αυτές είναι πολύ χαµηλές», λέ-
ει χαρακτηριστικά ο παραγωγός από τη 
Φθιώτιδα, Ανέστης Σοροπάνης, αν σκε-
φτεί κανείς ότι µόνο τα έξοδα συλλογής 
αντιστοιχούν στα 25 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε τους παραγωγούς, οι τιµές 
των 60 λεπτών οφείλονται τόσο στην αύ-
ξηση της καλλιεργούµενης έκτασης φέτος 

λόγω της καλής από άποψη τιµών περσι-
νής χρονιάς όσο και στην καλοκαιρία που 
είχε ως αποτέλεσµα να µην σηµειωθούν 
ζηµιές στην παραγωγή. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι λόγω και της 
µειωµένης παραγωγής απ’ τους παγετούς 
η κατώτερη τιµή για τον υπαίθριο αρακά 
ήταν 80 λεπτά το κιλό, ενώ στην αρχή πω-
λούνταν έναντι 1,50-1,60, επίπεδα που εί-
χαν παρατηρηθεί για µεγαλύτερο χρονικό 
διάστηµα σε σχέση µε τη φετινή σεζόν. 
Η χρονιά φέτος ήταν πρώιµη κατά 15 µέρες 
περίπου για τον υπαίθριο αρακά, µε τους 
παραγωγούς του να ανησυχούν για τις ε-
πόµενες µέρες που αναµένεται να υπάρχει 
υπερπληθώρα, στασιµότητα στις αγορές 
λόγω των αργιών και χαµηλή ζήτηση, που 
παρατηρείται συνήθως τη Μ. Βδοµάδα. 

Ιδιαίτερα χαµηλές οι τιµές για τα πορτοκάλια 
Μέρλιν, συµπαρέσυραν και τα Βαλέντσια. Το ίδιο 
ισχύει και για βιολογικά σε σχέση µε πέρσι.

Τα 65 λεπτά η τιµή εκκίνησης για τα καρπούζια 
θερµοκηπίου, ενώ η καλλιεργούµενη έκταση στην 
Πελοπόννησο είναι µεγαλύτερη από πέρσι.

Στα 60 λεπτά το κιλό η τιµή παραγωγού για τον 
υπαίθριο αρακά, που κινείται καθοδικά από το 
1,60 που ήταν στην αρχή της συγκοµιδής του. 
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∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΧΡΟΝΙΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ απ’ το συµφω-
νηθέν ζητούν οι έµποροι να αγοράσουν εν 
τέλει τα ακτινίδια απ’ τους παραγωγούς, µε 
την εξόφληση να την προσδιορίζουν κατά 
τον Ιούλιο-Αύγουστο, 9 µήνες δηλαδή µετά 
τη συγκοµιδή. 
Για παράδειγµα, στην Άρτα αν και οι τιµές 
που συµφωνήθηκαν ήταν 33-34 λεπτά το 
κιλό, τώρα οι έµποροι ζητάνε να τα πληρώ-
σουν στα 22-23 λεπτά το κιλό, δηλαδή κατά 
35% περίπου χαµηλότερα.
Σηµειωτέον ότι την περσινή χρονιά τα ακτινί-
δια πωλήθηκαν από τους παραγωγούς ένα-
ντι 32-42 λεπτών το κιλό. 
Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, σχέ-
δον κάθε χρονιά το 50% του ποσού δινόταν 
κατά τη συγκοµιδή και τα υπόλοιπα σε βά-
θος 2-3 µηνών, αλλά φέτος αυτό δεν τηρή-

θηκε καθόλου. 
Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι είναι πολλοί οι 
καλλιεργητές οι οποίοι απευθύνονται στους 
εµπόρους δεδοµένου ότι η παραγωγή της 
περιοχής ανέρχεται στους 40.000 τόνους α-
κτινίδια, ενώ η δυναµικότητα των αποθη-
κευτικών χώρων είναι γύρω στους 5.000 
τόνους. 
Η έλλεψη αποθηκευτικών χώρων είχε ως 
αποτέλεσµα να µείνουν στα δέντρα αρκετά 
ακτινίδια, τα οποία καθόρισαν τις τιµές, ενώ 
αρνητικό ρόλο έπαιξε και η ποιότητα µεγά-
λου µέρους της σοδειάς. Κι αυτό καθώς υ-
πήρξαν περιπτώσεις παραγωγών που είχαν 
προχωρήσει σε υπερβολικές λιπάνσεις προ-
κειµένου να έχουν µεγαλύτερες αποδόσεις, 
µε αποτέλεσµα µεγάλο ποσοστό ακτινιδίων 
να µαλακώσει αργότερα στα ψυγεία. 

ΕΡΙΞΑΝ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ είναι οι τιµές 
παραγωγού για τη µελιτζάνα θερµοκηπίου, 
που βρίσκονται στα 0,20-0,24 ευρώ το κι-
λό, τη στιγµή που πέρυσι είχαν φτάσει έως 
και 1,70 ευρώ τα κιλό.  Οι ποσότητες που 
είχαν φυτευτεί τη φετινή σεζόν ήταν µεγα-
λύτερες έναντι των αγγουριών κυρίως και 
οι υψηλές θερµοκρασίες οδήγησαν σε αυ-
ξηµένη παραγωγή. Ενδεικτικό είναι, για πα-
ράδειγµα, ότι σύµφωνα µε τον γεωπόνο και 
υπεύθυνο του συσκευαστηρίου του Αγρο-
τοβιοµηχανικού Συνεταιρισµού Τυµπακίου, 
Μανώλη Μπερκάκη, ο Συνεταιρισµός έχει 
συγκεντρώσει διπλάσιες ποσότητες από πέ-
ρυσι. Επίσης, στην καλλιέργεια έχουν µπει 
και καινούριοι παραγωγοί, συµπληρώνει ο 
κ. Μπερκάκης. 
Μάλιστα, τα τελευταία 2-3 χρόνια µεγαλώνει το 

µερίδιο της άσπρης µελιτζάνας και της τσακώ-
νικης στα θερµοκήπια της Κρήτης, είδη, που α-
κόµα, ωστόσο, καλύπτουν περιορισµένο µέ-
ρος της αγοράς, η οποία κυριαρχείται από µαύ-
ρη µελιτζάνα. Συγκεκριµένα, έχει παρατηρηθεί 
η καλλιέργεια λίγων στρεµµάτων άσπρης και 
τσακώνικης µελιτζάνας λόγω της ζήτησης για 
αυτά τα είδη από κάποια σούπερ µάρκετ, σύµ-
φωνα µε τους παραγωγούς.  
Να σηµειωθεί ότι η συγκοµιδή για την µελι-
τζάνα θερµοκηπίου τελειώνει σε 2 µήνες, ε-
νώ τον Ιούνιο ξεκινάνε να µαζεύονται οι υ-
παίθριες µελιτζάνες. 
Πέρυσι στην Ηλεία η τιµή παραγωγού για τη 
µελιτζάνα θερµοκηπίου ήταν 1,50 ευρώ όταν 
ξεκίνησε η συγκοµιδή της, τον Απρίλιο, πέφτο-
ντας στη συνέχεια σταδιακά και φτάνοντας τα 
50 λεπτά το κιλό στα µέσα Ιουνίου. 

ΚΑΚΗ ΤΥΧΗ ΕΙΧΑΝ 
ΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΦΕΤΟΣ  
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ πληρώθηκαν φέτος τα 
µαρούλια λόγω της ταυτόχρονης παραγωγής 
µεγάλων ποσοτήτων από την καλοκαιρία που 
σηµειώθηκε τη φετινή σεζόν. 
Σύµφωνα µε παραγωγούς απ’ την Πελοπόν-
νησο, χαµηλές τιµές (για παράδειγµα 5 λεπτά 
το κιλό στον παραγωγό και αδιάθετα) είχαν πα-
ρατηρηθεί και άλλες χρονιές, αλλά όχι για τόσο 
µεγάλο διάστηµα. Ενδεικτικό είναι ότι τη φετινή 
σεζόν οι υψηλότερες τιµές για τις µεγαλύτερες 
ποσότητες ήταν 15-20 λεπτά το κιλό. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι πέρυσι, που η παραγωγή ήταν 
µειωµένη απ’ τον παγετό, οι αντίστοιχες τιµές 
ήταν γύρω στα 35-37 λεπτά το κιλό. 

Τα χαµηλά επίπεδα τιµών παρατήρηθηκαν 
και για τις λόλες, αν και έχει µεγαλώσει το 
µερίδιό τους στην εν λόγω αγορά, ενώ για 
το µαρούλι iceberg οι τιµές ήταν σε µέτρια ε-
πίπεδα σύµφωνα µε τους παραγωγούς, στα 
60-70 λεπτά το κιλό, λίγο υψηλότερα από την 
περσινή χρονιά. 
Όπως λέει ο παραγωγός, Ευάγγελος Λυκου-
ρέντζος, το iceberg είναι περιορισµένης κα-
τανάλωσης και πολυέξοδη καλλιέργεια, µε το 
κόστος να είναι τριπλάσιο απ’ αυτό του γνω-
στού µαρουλιού Romana, πάνω από 1.000 ευ-
ρώ το στρέµµα, ενώ το κόστος του τελευταίου 
είναι γύρω στα 500 ευρώ το στρέµµα. 
Η καλλιεργούµενη έκταση του µαρουλιού 
iceberg αν και γνώρισε µία επέκταση το ’14, 
δεν έλαβε την επιθυµητή ζήτηση και στη συνέ-
χεια περιορίστηκε.  

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Να πληρώσουν για τα ακτινίδια 9 µήνες µετά 
τη συγκοµιδή ζητάνε φέτος οι έµποροι και σε 
χαµηλότερες απ’ τις συµφωνηθείσες τιµές. 

Στα 0,20-0,24 ευρώ το κιλό οι µελιτζάνες 
θερµοκηπίου λόγω των περισσότερων φ 
υτεύσεων και της καλοκαιρίας. 

Χαµηλές ήταν φέτος οι τιµές για τα  
µαρούλια, τόσο τα τύπου Romana όσο και για   
τα iceberg αλλά και τις λόλες. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ
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Ο ατταπουλγίτης, ένα σπάνιο αρ-
γιλοπυριτικό ορυκτό, από τα 

µοναδικά στην Ευρώπη κοιτάσµατα 
της περιοχής των Γρεβενών, τα ο-
ποία εκµεταλλεύεται η ΓΕΩΕΛΛΑΣ, 
έχει πολλαπλές χρήσεις στη γεωρ-
γία και κτηνοτροφία.
Με δυναµικότητα παραγωγής τους 
160.000 ΜΤ ετησίως και εξαγωγές 
σε πάνω από 35 κράτη, η Γεωελ-
λάς εφαρµόζει παραγωγικές διερ-
γασίες όπως µηχανική εξώθηση α-
πό εκβολέα (extruder), θερµική κα-
τεργασία στους 350ο C και δυναµο-
ποίηση των υπέρλεπτων κόκκων 
του ατταπουλγίτη ενισχύοντας κατ’ 

αυτό τον τρόπο την εσωτερική επι-
φάνεια και την υδροαπορρόφηση / 
έλαιοαπορρόφησή του.
Λόγω αυτής ακριβώς της απορρο-
φητικής φύσης του ο ατταπουλγίτης 
είναι και εξαιρετικός φορέας για υ-
γρά χηµικά φυτοφάρµακα όπως ε-
ντοµοκτόνα εδάφους (chlorpyrifos) 
χρησιµοποιούµενος σε εµπορι-
κά σκευάσµατα όπως το Pyrinex 5 
G, καθώς και διαλύµατα χαλκού-
χων, όπως σκευάσµατα καρποδετι-
κά και άλλα, ενισχύοντας τη δράση 
τους και µειώνοντας την ποσότητα 
χρήσης τους  λόγω της καλής προ-
σκολλητικότητας του ατταπουλγί-

τη στις επιφάνειες των φύλλων κα-
τά τον ψεκασµό. 
Ο συνεταιρισµός της Άρνισσας σε συ-
νεργασία µε την ΓΕΩΕΛΛΑΣ εφαρµό-
ζει τον κοκκώδη ατταπουλγίτη (Aglev 
SI 200) σε µηλιές, κερασιές και ρο-
δακινιές στην ευρύτερη περιοχή της 
λίµνης Βεγορίτιδας τόσο στα πλαί-
σια της εδαφοβελτίωσης (βελτίωση 
της πορώδους δοµής του εδάφους, 
διόρθωση της σύστασής του µέσω 
προσθήκης ασβεστίου και σιδήρου 
που απελευθερώνει ο ατταπουλγίτης, 
καθώς και ρύθµιση της υγρασίας του 
εδάφους µέσω του ενυδατωµένου 
πορώδους του ατταπουλγίτη), όσο 

και τον κονιώδη ατταπουλγίτη (Aglev 
SI 300) στην πρόληψη και καταπολέ-
µηση του τετράνυχου.
Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού Σού-
λης Σταµατόπουλος κατά τη διάρκεια 
πρόσφατης ηµερίδας που διοργανώ-
θηκε στο συνεταιρισµό για την πα-
ρουσίαση του ατταπουλγίτη, συνο-
ψίζοντας τις δράσεις του ορυκτού α-
νέφερε ότι αυτό «θα µειώσει τις α-
νάγκες των παραγωγών σε χηµικά 
φάρµακα και λιπάσµατα χαιρετίζοντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα 
παραγωγής βιολογικών φρούτων».

Σε καλλιέργεια λεµονιού
Ως προς την προφύλαξη / καταπο-
λέµηση του τετράνυχου (T. urtcicae) 
σε διάφορες περιοχές της ελλη-
νικής επικράτειας, όπως στην πε-
ριοχή της Τροιζήνας Πελοποννή-
σου στις καλλιέργειες λεµονιών, ο 
καθαρός κονιώδης ατταπουλγίτης 
στην ψεκάσιµη µορφή του (Aglev SI 
300 - κοκκοµετρίας 0.1-50 µm) σε 
αιωρήµατα 1.5 % στο νερό ψεκά-
στηκε µε επαναλήψεις ανά 20 ηµέ-
ρες. Όπως φαίνεται από το φωτο-
γραφικό υλικό του γεωπόνου Γιάν-
νη ∆ρούγκα, παρατηρείται µία ο-
µοιογενής κάλυψη της επιφάνειας 
του φύλλου ήδη από το πρώτο ψέ-
κασµα από τον ατταπουλγίτη, η ο-
ποία εµφανίζεται σαν δηµιουργία 
νησίδων από κρυστάλλους αττα-
πουλγίτη, τόσο στην πάνω όσο και 

ΜΕ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΥ  
ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ
ΣΕ ΜΗΛΙΕΣ, ΚΕΡΑΣΙΕΣ, ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΜΟΝΙΕΣ
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στην κάτω επιφάνεια του φύλλου. 
Τα φύλλα παρατηρήθηκαν σε στερε-
οσκόπιο σε µεγέθυνση Χ 30, όπου 
φαίνεται ότι 48 ώρες µετά τον ψε-
κασµό το ακµαίο του τετρανύχου εί-
ναι ακίνητο σε αρχικά στάδια συρ-
ρίκνωσης- αφυδάτωσης, ενώ πα-
ρατηρείται στην επιφάνεια του φύλ-
λου, γύρω από το άκαρι, η εναπό-
θεση του Aglev SI 300.
Κατ´ αντιστοιχία αφυδατώνονται α-
πό τον ατταπουλγίτη και τα αυγά του 
τετράνυχου (λευκά βέλη) που έχουν 
εναποτεθεί στην επιφάνεια του λε-
µονιού, όπως φαίνεται από την φω-
τογραφία και είναι περιτριγυρισµέ-
να από τους µικροκρυστάλλους του 
ατταπουλγίτη, ενώ προνύµφη του ε-

ντόµου και ακµαίο στην ίδια φωτο-
γραφία φαίνονται µε τα µπλε βέλη.

Σε σύγκριση µε τον ζεόλιθο
O Ατταπουλγίτης παρουσιάζει τε-
τραπλάσια ισχύ ως προς την απω-
θητική - αφυγραντική του δράση 
σε παρασιτικά έντοµα σε σύγκριση 
µε τα  διάφορα είδη ζεόλιθων και 
καολινιτών, λόγω ακριβώς της µε-
γάλης διαφοράς τους στην εσωτε-
ρική επιφάνειά τους που είναι 250 
m2 / g για τον ατταπουλγίτη και 
µόνο 35 m2/g για τον ζεόλιθο, ο-
δηγώντας σε υδροαπορρόφηση της 
τάξεως του 150-200 % για τον ατ-
ταπουλγίτη και µόνο 35-40 % για 
τον ζεόλιθο.

Στην περιοχή της Βεγορίτιδας 
Ο συνεταιρισµός της Άρνισσας σε συνεργασία µε την 
ΓΕΩΕΛΛΑΣ εφαρµόζει τον κοκκώδη ατταπουλγίτη  
(Aglev SI 200) σε µηλιές, κερασιές και ροδακινιές στην  
ευρύτερη περιοχή της λίµνης Βεγορίτιδας.

Στην Τροιζήνα 
Αφυδατώνονται από τον 
ατταπουλγίτη και τα αυγά 
του τετράνυχου (λευκά βέλη) 
που έχουν εναποτεθεί στην 
επιφάνεια του λεµονιού και 
είναι περιτριγυρισµένα από 
τους µικροκρυστάλλους του 
ατταπουλγίτη, ενώ προνύµφη 
του εντόµου και ακµαίο 
φαίνονται µε τα µπλε βέλη.
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Μ ε νέες εγκρίσεις (Araber 
EC, Vineto EC, Sacron 45 

WG κ.ά.) και ανάπτυξη ήδη ε-
γκεκριµένων και δοκιµασµέ-
νων φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων (Bulldock 2,5 SC, Mavrik 
Aquafl ow, Apollo 50 SC, Cuprofi x 
Ultra, Nimrod 25 EC κ.α.) η Alfa 
Γεωργικά Εφόδια παρουσιάζει ο-
λοκληρωµένες λύσεις για τις πε-
ρισσότερες δενδρώδεις και κη-
πευτικές καλλιέργειες.
Τα προϊόντα θρέψης της (Solaris, 
Duramon, υδατοδιαλυτά λι-
πάσµατα Azuro, Rosso, Verde, 
Greenfl ow κ.α.) διακρίνονται για 
την υψηλή ποιότητά τους, αποτε-

λώντας εγγυηµένη πρόταση για 
την αποδοτικότερη λίπανση της 
κάθε καλλιέργειας.
Παράλληλα το πολλαπλασιαστικό 
υλικό της εταιρείας εµπλουτίζεται 
συνεχώς µε νέα υβρίδια / ποικι-
λίες (αγγούρι Pantheon F1, κολο-
κύθι Nireas F1, πεπόνι Romeo F1 
κ.α.)  παρουσιάζοντας εξαιρετικής 
ποιότητας και παραγωγικότητας 
σπόρους για τον απαιτητικό Έλλη-
να παραγωγό.
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να  
προστεθεί η συνεχής και άοκνη 
υποστήριξη των προϊόντων (σε 
τεχνικό κι εµπορικό επίπεδο, α-
πό το γεωπόνο-συνεργάτη έως 

και τον παραγωγό) της Αλφα Γε-
ωργικά Εφόδια από το έµπειρο κι 
άριστα καταρτισµένο προσωπικό 
της µε την παρουσία του σε όλα 
τα στάδια της καλλιέργειας. Γίνε-
ται έτσι εύκολα αντιληπτή η ηγετι-
κή θέση της εταιρείας που φέτος 
κλείνει 25 χρόνια επιτυχηµένης 
πορείας, ατενίζοντας το µέλλον 
µε ρεαλισµό κι αισιοδοξία. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΡΑ ΩΣ ΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΓΙΑ 
∆ΕΝ∆ΡΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 100 
ΑΤΟΜΑ, ΑΠΟ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ 29 ΕΙΝΑΙ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΟΥ 

ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Με όπλα τις νέες τεχνολογίες και υ-
πηρεσίες, τις συνεργιστικές αντι-

λήψεις και το σύγχρονο µάρκετινγκ, 
ο Όµιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυµιά-
δη, που συµµετέχει ενεργά στις διε-
θνείς εξελίξεις της αγροτεχνολογίας και 
της διατροφής εδώ και οκτώ δεκαετίες, 
συµβάλλει στην αναβάθµιση της ελλη-
νικής αγροτικής οικονοµίας. Ταυτόχρο-
να θέτει όλες τις δυνάµεις του στην υ-

πηρεσία του ενεργού παραγωγού, που 
παρακολουθεί την τάση της αγοράς για 
αξιόπιστα αγροτικά προϊόντα και στο-
χεύει στην πρότυπη και ποιοτική πα-
ραγωγή -από την επιλογή του καταλ-
ληλότερου πολλαπλασιαστικού υλικού, 
τις ενδεδειγµένες καλλιεργητικές µε-
θόδους και τους απαραίτητους ελεγκτι-
κούς µηχανισµούς πιστοποίησης. Για να 
πετύχει, αυτός ο παραγωγός χρειάζε-

ται συµβουλές, καθοδήγηση και παρα-
κολούθηση των καλλιεργειών από κα-
ταρτισµένους και έµπειρους επαγγελ-
µατίες. Παράλληλα, ο Όµιλος προσθέτει 
αξία στην αλυσίδα της συµβολαιακής 
αλυσίδας, αφού είναι σε θέση: 
■ Να γνωρίζει τις ανάγκες των κατα-
ναλωτών, τις εξελίξεις της τεχνολογίας 
και τις ιδανικές περιοχές, τις συνθήκες 
και τις αποδόσεις κάθε καλλιέργειας
■ Να στηρίζει τους γεωργούς µε προ-
ηγµένα εφόδια, να τους συµβουλεύει 
και να τους συνδέει µε τους διανοµείς 
και την βιοµηχανία
■ Να ελέγχει και να πιστοποιεί της 
ποιότητα της παραγωγής.

ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
H Αgrolab RDS αποτελεί τον επιστηµο-
νικό βραχίονα του Οµίλου Αγροτεχνο-
λογίας Ευθυµιάδη και την κορυφαία ε-
ταιρεία Ολοκληρωµένων Εργαστηρια-
κών και Συµβουλευτικών Υπηρεσιών 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εξειδι-

Η ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ  

ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΑ
Ε∆Ω ΚΑΙ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η 

Εξειδικευµένες 
αναλύσεις 
Με στόχο τη διασφάλιση 
της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικών προϊόντων

INTEGRATED LABORATORY & CONSULTANCY SOLUTIONS
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κεύεται στον Αγροτικό τοµέα, τη Βιοµη-
χανία Τροφίµων και Ζωοτροφών, την 
Προστασία του Περιβάλλοντος και τις 
Μελέτες Αγρού.
Στις σύγχρονα εξοπλισµένες και εκτε-
ταµένες εγκαταστάσεις της, στην Θεσ-
σαλονίκη, την Αθήνα και τον Βόλο, η 
Agrolab RDS και οι θυγατρικές της εκ-
δίδουν πιστοποιητικά αναλύσεων δι-
εθνώς αναγνωρισµένα, ελέγχουν την 
ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής 
και των προϊόντων διατροφής µε σκο-
πό την διεθνή εµπορία τους, καθώς ε-
πίσης συµβάλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος διενεργώντας αναλύ-
σεις εδαφών, υδάτων και αποβλήτων. 
Οι υπηρεσίες της απευθύνονται στους 
γεωργούς, τους επιχειρηµατίες και 
τους φορείς στην Ελλάδα και τις χώρες 

της ΝΑ Ευρώπης και Μεσογείου.
Η Agrolab RDS προχωρεί συνεχώς σε 
δυναµικές επενδύσεις των υφισταµέ-
νων εργαστηριακών της υποδοµών 
στην Ελλάδα -τα τελευταία χρόνια τις 
διεύρυνε µε την εξαγορά και συγχώ-
νευση του µικροβιολογικού εργαστη-
ρίου Appert A.E. στην Αθήνα, την εξα-
γορά του περιβαλλοντικού εργαστη-
ρίου Envirolab IKE στον Βόλο, καθώς 
και µε την ίδρυση της Agrolab Bulgaria 
E.O.O.D. στην Βουλγαρία. Το σύνολο 
των εργαστηριακών δοµών της εται-
ρείας είναι διαπιστευµένο από πολλούς 
κρατικούς και διεθνείς φορείς για να υ-
ποστηρίζει αξιόπιστα τις ελληνικές εξα-
γωγές και το διεθνές εµπόριο.

Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.agrolab-rds.gr

Από την παγκόσµια γνώση, στην 
εξειδικευµένη και ποιοτική παραγωγή
Η Κ+Ν Ευθυµιάδη ΑΒΕΕ εδώ και 80 χρόνια στηρίζει τον Έλληνα παραγωγό 
προσφέροντας προϊόντα και λύσεις φυτοπροστασίας. ∆ιαθέτει έναν πλούσιο 
κατάλογο προϊόντων, από εντοµοκτόνα, ακαρεοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, µυκη-
τοκτόνα και διαφυλλικά λιπάσµατα που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των 
δενδρωδών καλλιεργειών, των κηπευτικών αλλά και των υπόλοιπων καλ-
λιεργειών. Εστιάζει κυρίως στην τοποθέτηση στην αγορά, επώνυµων, και-
νοτόµων ή προϊόντων που ενσωµατώνουν υψηλή τεχνολογία. Τέτοια προϊ-
όντα είναι:

A] Εντοµοκτόνα:
Profi l 20SG: Το γνωστό διασυστηµατικό εντοµοκτόνο µε 

δράση κυρίως σε µυζητικά έντοµα.
Teppeki 50WG: Το νέο καινοτόµο εντοµοκτόνο 
µε µοναδικό τρόπο δράσης για την καταπολέ-
µηση των αφίδων και των αλευρωδών.
Dicarzol 50SP & Enelse 10SP: ∆υο προϊ-
όντα που αποτελούν την άριστη επιλογή για 
την αντιµετώπιση του θρίπα σε δενδροκο-
µία και κηπευτικά αντίστοιχα.
Therbonal 28.75EC: Το µοναδικό µη εστερι-
κό πυρεθρινοειδές εντοµοκτόνο της αγοράς.

Β] Ακαρεοκτόνα:  
Η εταιρεία διαθέτει µια ολοκληρωµένη λύση για την αντιµετώπιση 

των ακάρεων µε προϊόντα µε διαφορετικό τρόπο δράσης όπως τα 
Kanemite 15SC, Kendo 5.34SC και Nissorun 25SC.

Γ] Μυκητοκτόνα:
Επώνυµα προϊόντα όπως το Kocide 2000WG, το Νεοτοψίν 70WG, το Indar 
5EW, το Terrazole 48EC, πρωτοποριακά όπως το Scomrid aerosol, κα-
θώς επίσης και τα νέα Takumi 10SC, Cyfl amid 5EW, 
Karamat 2.5EW, Gett MZ 6/66WG και Mildex WG, α-
ποτελούν µερικά από τα προϊόντα τα οποία συνθέτουν 
την γκάµα των προϊόντων της εταιρείας.

∆] Ζιζανιοκτόνα:
Roundup Gold 36SL & Roundup Ultra 48SL: Τα επώ-
νυµα καθολικά ζιζανιοκτόνα από τη Monsanto.
Symbol SC: Ένα νέο προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση πλατύφυλλων δυσκολο-εξόντωτων ζιζα-
νίων στην καλλιέργεια της ελιάς και των εσπεριδοειδών.
Centium 36CS: Ένα νέο διασυστηµατικό, προφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την 
καταπολέµηση διαφόρων ζιζανίων στις καλλιέργειες: Καρότο, Σέλινο, Λάχανο, 
Κολοκυθάκια, Καρπούζια, Κουκιά, Μπιζέλια και Φασολάκια.

Περισσότερες πληροφορίες ως προς το σύνολο των εγκεκριµένων 
προϊόντων που διαθέτει η Κ+Ν Ευθυµιάδη ΑΒΕΕ 

για τη δενδροκοµία και τα κηπευτικά στο www.eâ hymiadis.gr
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M ια κοινότητα εξωστρεφών, παρα-
γωγικών-µεταποιητικών επιχει-

ρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας, ενώ-
θηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ, που αποσκοπεί στην 
προώθηση του σύγχρονου, επιχειρη-
µατικού και παραγωγικού πολιτισµού 
της χώρας. Σε αυτήν συµµετέχουν ελ-
ληνικές παραγωγικές-µεταποιητικές ε-
ταιρείες που επιλέγουν, παρά τις αντι-
ξοότητες και τα συνεχώς αυξανόµε-
να αντικίνητρα, να διατηρούν το κέντρο 
των ανά τον κόσµο επιχειρηµατικών 
τους δραστηριοτήτων στη χώρα µας 
και κατά πλειοψηφία ανήκουν σε ιδι-
ώτες επιχειρηµατίες/παραγωγούς που 
και αυτοί, ως φυσικά πρόσωπα, έχουν 
τη φορολογική και επιχειρηµατική τους 

έδρα στην Ελλάδα.  Φορέας πιστοποί-
ησης των εταιρειών που συµµετέχουν 
στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-∆ΙΚΑ ΜΑΣ εί-
ναι η Εurocert - Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Ελέγχων και Πιστοποιήσεων ΑΕ, έ-
νας ανεξάρτητος Φορέας Επιθεωρή-
σεων και Πιστοποιήσεων (Independent 
Third Party) ελληνικών συµφερόντων 
κατά 100%, που ιδρύθηκε από Έλληνες 
επιστήµονες µε πολύχρονη εµπειρία 
στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το όραµά της είναι να κατακτήσει ηγετι-
κή θέση στην παγκόσµια αγορά πιστο-
ποίησης, δηµιουργώντας αξίες για τους 
πελάτες, το προσωπικό και τους µε-
τόχους της, διασφαλίζοντας όλα τα ε-
µπλεκόµενα µε τις υπηρεσίες της µέρη, 

µένοντας πιστή στις αρχές της: Ανεξαρ-
τησία, αντικειµενικότητα και ικανότη-
τα στην παροχή των υπηρεσιών και της 
τήρησης της δεοντολογίας.
Στον τοµέα των τροφίµων, από το 1998 
προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρε-
σίες στην αλυσίδα παραγωγής και ε-
µπορίας. ∆ιενεργεί πιστοποιήσεις Συ-
στηµάτων ∆ιαχείρισης της Ασφάλει-
ας Τροφίµων µε βάση το πρότυπο ISO 
22000:2005 και µε το FSSC 22000.
Παράλληλα, µετά την διαπίστευσή της 
από το UKAS και την έγκρισή της από 
τη γαλλική και γερµανική ένωση λιανέ-
µπορων για τη διενέργεια επιθεώρη-
σης, παρέχει τη δυνατότητα διενέργεια 
επιθεωρήσεων και έκδοσης διαπιστευ-
µένων πιστοποιητικών IFS. 

ΜΕ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑ 
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ EUROCERT

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΧΕ Ι  ΟΡΑΜΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Για την πρωτογενή 
παραγωγή
Όσον αφορά την γεωργική πα-
ραγωγή, η Eurocert είναι δια-
πιστευµένος φορέας από το Ε-
ΣΥ∆ για το Σύστηµα Ολοκληρω-
µένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική 
Πρακτική (AGRO 2.1 & 2.2) και 
για το GLOBALGAP-IFA (φρού-
τα και λαχανικά). Επίσης, είναι ε-
γκεκριµένος φορέας για τη δι-
ενέργεια επιθεωρήσεων µε τα 
πρότυπα Tesco Nature’s Choice 
(TNC). Το 2014 έλαβε διαπίστευ-
ση από το Ε.ΣΥ.∆. και την έγκρι-
ση από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ 413/20-2-
2014) µε κωδικό GR-BIO-17, για 
να ελέγχους στα βιολογικά. 

68-71_poiotita.indd   68 4/20/16   4:31 PM



ALFA VITA PATIKAS AP. È 
CHATSIOS V. OE

69

Ε ργαλείο διαφοροποίησης και 
παράγοντας προστιθέµενης α-

ξίας που συµβάλλει στην προώ-
θηση των φρούτων και των λα-
χανικών γίνεται η συσκευασία 
τους σύµφωνα µε την εταιρεία 
Forlabels, που φέτος συµπληρώ-
νει φέτος 30 χρόνια στην ελληνική 
αγορά, στον τοµέα των αυτοκόλ-
λητων ετικετών και των εφαρµο-
γών συσκευασίας. 
Τα περισσότερα από αυτά τα έχει 
αφιερώσει στη συσκευασία νω-
πών και τυποποιηµένων αγροτι-
κών προϊόντων, έχοντας δηµιουρ-
γήσει µια ισχυρή σχέση µε τον µι-
κρό παραγωγό, το µεγάλο συ-
σκευαστήριο και τις εταιρείες που 
εξάγουν φρέσκα φρούτα και λα-
χανικά ιδιωτικής ετικέτας (private 
label) καθώς και µε τους ξένους 
συνεργάτες τους. 
Στο πλαίσιο αυτό προσφέρει προ-
ϊόντα, τεχνικές δυνατότητες και υ-

πηρεσίες που µπορούν να «ζω-
ντανέψουν» τη συσκευασία, όπως 
κλασικές αυτοκόλλητες ετικέτες, 
συνθετική ταινία για διχτάκι, εκτύ-
πωση στην κόλλα, θερµικές ετικέ-
τες, συστήµατα επικόλλησης αυ-
τοκόλλητης ετικέτας στον καρπό, 
µεταβλητά δεδοµένα, QR Codes 
και augmented reality αλλά και ε-
κτυπώσεις σε µικρές ποσότητες 
για δειγµατισµό.
Εκείνο που ξεχωρίζει όµως είναι 
η φιλοσοφία facepack που προω-
θεί η Forlabels προτείνοντας συ-
σκευασίες που µπορούν να συµ-
βάλλουν στην ανάπτυξη µιας προ-
σωπικής επικοινωνίας µε τον κα-
ταναλωτή. 
Είναι ένας είδος social media µέ-
σα από το οποίο επικοινωνούν ο 
παραγωγός, ή ο συσκευαστής µε 
τον καταναλωτή, ο οποίος ανα-
πτύσσει έτσι µια πιο προσωπική 
και µόνιµη σχέση µε το προϊόν.

30 χρόνια  
Η Forlabels φέτος 
συµπληρώνει 30 
χρόνια στον τοµέα των 
αυτοκόλλητων ετικετών.

Προσωπική επικοινωνία  
Η τεχνική facepack που προωθεί η Forlabels  
συµβάλλει στην ανάπτυξη µιας προσωπικής 

επικοινωνίας µε τον καταναλωτή. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ �FACEPACK�
ΓΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ SOCIAL MEDIA ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Τα βερίκοκα είναι ευαίσθητα 
φρούτα µε ευπαθή εξωτερική ε-
πιδερµίδα που απαιτούν µεγά-
λη προσοχή κατά τη διάρκεια της 
προετοιµασίας για τη συντήρησή 
τους σε ψυκτικούς θαλάµους.
Το αρχικό µέληµα και εφόσον ο 
σκοπός είναι να αποθηκευθεί η σο-
δειά µακροχρόνια είναι να συγκο-
µιστούν τα βερίκοκα ηµιώριµα και 
σκληρά (σάκχαρα µικρότερα από 10 
Brix και σκληρότητα µεγαλύτερη α-
πό 3 κιλά δύναµης µετρηµένη µε 
πενετρόµετρο ακίδας 8 χλστ.).

Το επόµενο βήµα είναι η διαλο-
γή, όπου αποµακρύνονται τα ακα-
τάλληλα προϊόντα (κτυπηµένα, µο-
λυσµένα κ.λπ.) και η τοποθέτησή 
τους σε συσκευασίες που αερίζο-
νται πολύ καλά. Κατόπιν λόγω του 
είδους του φρούτου, οδηγούνται 
για πρόψυξη σε δυναµικά προψυ-
κτήρια προσαγωγής ψυχρού αέρα 
µέσης ταχύτητας (3m/s έως 5m/s) 
σε επιθυµητή θερµοκρασία πρό-
ψυξης 1ο έως 2οC και χρονική δι-
άρκεια 4 έως 6 ωρών.
Ακολούθως λίγο πριν την ολοκλή-

ρωση της πρόψυξης ετοιµάζεται ο 
ψυκτικός θάλαµος τεχνολογίας δυ-
ναµικής ψύξης που θα δεχθεί τα 
προψυγµένα προϊόντα (επίτευξη 
χαµηλής θερµοκρασίας).
Στη τοποθέτηση των παλετών φρο-
ντίζουµε να µένουν τα κατάλληλα 
κενά στην πλευρά των αεροψυκτή-
ρων, στην απέναντι αυτών πλευρά 
όπως και στις δύο πλάγιες. Στο ε-
πίπεδο του επάνω µέρους των κι-
βωτίων αποθήκευσης (συνολι-
κά) προσέχουµε να µην εµφανί-
ζονται  εξοχές ή εσοχές και να µέ-

νει το κατάλληλο κενό µεταξύ ο-
ροφής και τελικού επιπέδου απο-
θήκευσης.
Σηµαντική λεπτοµέρεια είναι η δι-
αχείριση του παραγόµενου από την 
αναπνοή, διοξειδίου του άνθρακα. 
Το αέριο αυτό σε χαµηλές συγκε-
ντρώσεις (έως 5%) ωφελεί, γιατί 
µαζί µε τους υδρατµούς δηµιουρ-
γεί όξινο περιβάλλον (ανθρακικό 
οξύ) που προστατεύει από µύκητες 
και βακτηρίδια, ενώ πάνω από συ-
γκέντρωση 5% δηµιουργεί αναε-
ρόβιο αναπνοή στα προϊόντα µε α-
ποτέλεσµα τη δηµιουργία δυσάρε-
στων οσµών και τέλος αλλοίωση 
στη γεύση τους.
Η διαχείριση των αερίων του θα-
λάµου και η επίτευξη των βέλτι-
στων συνθηκών συντήρησης εί-
ναι βασικές ενέργειες που πρέπει 
να την προσέξουµε. Θερµοκρασία 
(-0,5ο έως 0οC),  Σχετική υγρασία 
90% – 95%.

ΗΜΙΩΡΙΜΑ ΘΕΛΕΙ ΤΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ 

Του Π. Φωτιάδη
Από το βιβλίο «Φρού-
τα, µακροχρόνια συ-
ντήρηση, τα µυστικά» 
της ISOFRUIT.
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Υπόδειγµα συνεταιρισµού, µε αν-
θρώπους που έχουν µάθει να εργά-
ζονται ακούραστα, οµαδικά και µε 
υποµονή, ο συνεταιρισµός Ζαγοράς 
Πηλίου κλείνει φέτος 100 χρόνια α-
πό την ίδρυσή του το 1916 και γιορ-
τάζει µε σηµαντικές νέες επιχειρη-
µατικές πρωτοβουλίες, που αναµέ-
νεται να καθορίσουν σε πολύ µεγά-
λο βαθµό και το µέλλον του.
Τα τσιπς αφυδατωµένου µήλου και 
16 ακόµα προϊόντων που θα προέλ-
θουν από τη µεταποίηση του καρπού, 
όπως το πετιµέζι από φιρίκια (χωρίς 
ζάχαρη), είναι ορισµένες µόνο από 
τις ιδέες που βάζει µπροστά ο συνε-
ταιρισµός, δίνοντας νέα διάσταση στο 
πετυχηµένο σήµα Zagorin.

Το περίγραµµα της πολύχρονης ιστο-
ρίας του συνεταιρισµού και µια πρώ-
τη ιδέα από το νέο όραµα των 700 
συνεργαζόµενων αγροτών της Ζα-
γοράς Πηλίου, έδωσε ο γενικός δι-
ευθυντής ∆ιονύσης Βαλασσάς, ψυχή 
αυτά τα χρόνια του συνεταιρισµού,  
σε µια σεµνή εκδήλωση – συνάντη-
ση µε τους εκπροσώπους του Τύπου 
στην Αθήνα την Τρίτη 19 Απριλίου. 

ΕΝ ΕΤΕΙ 1916
Ο ΑΣ Ζαγοράς αποτελεί έναν από 
τους αρχαιότερους αγροτικούς συ-
νεταιρισµούς της χώρας, ο οποίος ι-
δρύθηκε το 1916, µόλις µάλιστα έ-
να έτος µετά την ψήφιση επί ελλη-
νικού εδάφους του πρώτου  νόµου 
για τους συνεταιρισµούς.  

Τότε ήταν 199 Ζαγοριανοί και η επω-
νυµία ήταν «Συνεταιρισµός Πωλήσε-
ως Γεωργικών Προϊόντων Ζαγοράς» 
µε βασικές καλλιέργειες εκείνες της 
πατάτας και του φουντουκιού. Σήµε-
ρα ο υπερδραστήριος συνεταιρισµός 
µε ναυαρχίδα το µήλο ΠΟΠ Ζαγορίν 
αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα της 
περιοχής του (αχλάδια, ακτινίδια, κά-
στανα, ελιές, κεράσια, όπως και άλ-
λες ποικιλίες µήλων όπως γκόλντεν, 
ρενέδες, φιρίκια εξαιρετικής επίσης 
ποιότητας) απασχολεί 42 άτοµα µό-
νιµο προσωπικό και 70-100 εποχια-
κό για µήνες ετησίως ενώ σηµαντικό 
στοιχείο της ανάπτυξης της οργάνω-
σής του είναι η στελέχωση του µε ε-
πιστηµονικό προσωπικό πανεπιστη-
µιακής µόρφωσης καθώς και µε νο-

ΜΕ ΤΣΙΠΣ ΜΗΛΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ 
ΤΙΜΟΥΝ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ 
ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
∆ΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΖΑΓΟΡΙΝ
ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΙΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ Ο ΥΠΕΡ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

∆ιονύσης Βαλασσάς, 
γενικός διευθυντής ΑΣ Ζαγοράς.

1935
Ο Σαµσαρέλος φέρνει το Στάρκιν

από την Καλιφόρνια στην Μιτζέλα.
Ο Κολιαµπάσης καλλιεργεί την

ποικιλία ρενέδες «Κολιµπασέικα».

1916
Ιδρύεται ο Συνεταιρισµός 
Πωλήσεως Γεωργικών 
Προϊόντων Ζαγοράς (27 
Οκτωβρίου).

1960-1964
Ραγδαία εξάπλωση της 

ποικιλίας στάρκιν. 
Ανασύσταση του 

Συν/µού. Πρατήριο του 
Συν/µού στην 

νεοσύστατη τότε 
Λαχαναγορά Ρέντη - 

Πρώτο φορτηγό Σκάνια.

1987-1989
Τρίτη επέκταση ψυγείων. Καθίστανται τα 
µεγαλύτερα των Βαλκανίων. Απευθείας 

εξαγωγές σεΟλλανδία και Πορτογαλία. Ο 
Συν/σµός έχει 550 µέλη και ελέγχει το 

80% της παραγωγής της Ζαγοράς.

1996-1999
Κατοχύρωση Π.Ο.Π. «ΜΗΛΑ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ». Επικόλ- 
ληση ετικέττας ΖΑΓΟΡΙΝ. 

Αγορά του δεύτερου ηλεκτρο- 
νικού διαλογητηρίου.

1949
Τα µέλη είναι 
358, ρεκόρ που 
δεν επαναλήφθηκε 
µέχρι την δεκαετία του΄80.

2015
Προετοιµασία για
παραγωγή χυµού
µήλου ΖΑΓΟΡΙΝ.

1938
Στο Μητρώο µελών του 
Συν/µού καταµετρώ-
νται 222 µέλη. Ο Συν/µός 
διακινεί περί το 50% της 
παραγωγής της Ζαγοράς.

1970-1971
Ο αριθµός των αποχωρήσεων
µελών αυξάνεται σηµαντικά,
για πρώτη φορά από το 1951.
∆ηµιουργείται ο πρώτος πυρή-
νας των σηµερινών ψυγείων.

1992-1995
Ο Συν/µός γίνεται µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού EUROFRU.
Φεστιβάλ Μήλου από 1992 έως
1996. Ο Συνεταιρισµός συνεργάζεται µε 
τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ - µάρκετ.
/Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο.

1955
Αρχίζει η εξάπλωση των Στάρκιν. 
Οι βασικές καλλιέργειες είναι 
ακόµα τα φουντούκια, πατάτες, 
ελιές, σταφύλια, κάστανα κ.ά.

Τα µέλη είναι 
358, ρεκόρ που 
δεν επαναλήφθηκε 

2016

Ο Σαµσαρέλος φέρνει το Στάρκιν
από την Καλιφόρνια στην Μιτζέλα.

ποικιλία ρενέδες «Κολιµπασέικα».

ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
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µικό – τεχνικό σύµβουλο. 
Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες παραγω-
γής, το σύνολο των µήλων και αχλα-
διών του ΑΣ Ζαγοράς παράγεται µε 
τη µέθοδο της «Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης» (πιστοποιήσεις κατά AGRO, 
και GLOBAL GAP), που εγγυώνται ότι 
είναι απαλλαγµένα από υπολείµµα-
τα φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων.  
Και αυτό είναι εφικτό, µετά από πα-
ρέµβαση του συνεταιρισµού και στον 
πρωτογενή τοµέα µε φυτώρια, ανα-
λύσεις, τεχνική υποστήριξη παραγω-
γών από το εξειδικευµένο επιστηµο-
νικό προσωπικό, µε εκπαιδευτικά τα-
ξίδια των µελών (π.χ Ιταλία) κ.λπ.
Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι ο 
ΑΣ Ζαγοράς διαθέτει σήµερα, ένα υ-
περσύγχρονο ιδιόκτητο συγκρότη-

µα ψυγείων – διαλογητηρίων, που 
θεωρείται από τα µεγαλύτερα των 
Βαλκανίων και αποδεικνύει το συ-
νεχές επενδυτικό έργο που πραγµα-
τοποιεί στον τοµέα εκσυγχρονισµού 
της υλικοτεχνικής του υποδοµής .
Τα προϊόντα του διακινούνται στα πρα-
τήρια του συνεταιρισµού, στις λαχανα-
γορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, σε 
µεγάλες αλυσίδες λιανικής (Α.Β.Βασι-
λόπουλος, Μασούτης, LIDL, Σκλαβενί-
της, ΜETRO, Bερόπουλος) καθώς και 
σε εµπορικούς αντιπροσώπους σε µε-
γάλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας
Σηµαντική ποσότητα απορροφά-
ται και από χώρες της ΕΕ και σε τρί-
τες χώρες (Αίγυπτο, Αλβανία, Ισ-
ραήλ) σε ποσοστό 10% περίπου της 
παραγωγής. 

Από το 1950 
Το δηµοφιλές σήµερα 
µήλο Starking 
Delicious εισήχθη 
στην περιοχή στις 
αρχές της δεκαετίας 
του 1950 από τον 
Ζαγοριανό Γεώργιο 
Σαµσαρέλο, ο οποίος 
το µετέφερε από την 
Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΙΝΕΙ 
ΤΗ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ 
ΓΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΗΛΑ 

ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ 

ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ 
ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΩΣ 
ΤΟ ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 

ΧΡΩΜΑ, ΤΟ ΜΑΣΟΥΡΑΤΟ 
ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ 

Η ΕΥΓΕΥΣΤΗ ΣΑΡΚΑ
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από την Καλιφόρνια στην Μιτζέλα.
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εξαγωγές σεΟλλανδία και Πορτογαλία. Ο 
Συν/σµός έχει 550 µέλη και ελέγχει το 

80% της παραγωγής της Ζαγοράς.
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ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ». Επικόλ- 
ληση ετικέττας ΖΑΓΟΡΙΝ. 

Αγορά του δεύτερου ηλεκτρο- 
νικού διαλογητηρίου.
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Τα µέλη είναι 
358, ρεκόρ που 
δεν επαναλήφθηκε 
µέχρι την δεκαετία του΄80.

2015
Προετοιµασία για
παραγωγή χυµού
µήλου ΖΑΓΟΡΙΝ.

1938
Στο Μητρώο µελών του 
Συν/µού καταµετρώ-
νται 222 µέλη. Ο Συν/µός 
διακινεί περί το 50% της 
παραγωγής της Ζαγοράς.

1970-1971
Ο αριθµός των αποχωρήσεων
µελών αυξάνεται σηµαντικά,
για πρώτη φορά από το 1951.
∆ηµιουργείται ο πρώτος πυρή-
νας των σηµερινών ψυγείων.

1992-1995
Ο Συν/µός γίνεται µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού EUROFRU.
Φεστιβάλ Μήλου από 1992 έως
1996. Ο Συνεταιρισµός συνεργάζεται µε 
τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ - µάρκετ.
/Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο./Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο.

1955
Αρχίζει η εξάπλωση των Στάρκιν. 
Οι βασικές καλλιέργειες είναι 
ακόµα τα φουντούκια, πατάτες, 
ελιές, σταφύλια, κάστανα κ.ά.

Ο Συν/µός γίνεται µέλος του Ευ-
ρωπαϊκού οργανισµού EUROFRU.
Φεστιβάλ Μήλου από 1992 έως
1996. Ο Συνεταιρισµός συνεργάζεται µε 
τις µεγάλες αλυσίδες σούπερ - µάρκετ.
/Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο./Πρώτη εξαγωγή στην Κύπρο. 2016

72-81_PROFIL.indd   73 4/20/16   5:51 PM



ΑΣΕΠΟΠ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

74

Μια σπάνια περίπτωση ελληνι-
κού συνεταιρισµού µε µεγάλη ιστο-
ρία που χάνεται σε βάθος χρόνου α-
ποτελεί ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που 
συµπληρώντας σχεδόν έναν αιώ-
να ζωής, κατόρθωσε να επιβιώσει 
στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και 
του Εµφυλίου και αντιµετωπίζει την 
οικονοµική κρίση ως µία ακόµη δυ-
σκολία που θα περάσει...

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ �∆ΙΑΣΗΜΟ� 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Πέρα από τον «πρωταγωνιστή», το 
διάσηµο ροδάκινο του συνεταιρι-
σµού, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού παρά-
γει επίσης νεκταρίνια, µήλα, ακτινί-
δια, δαµάσκηνα, νάσυ, κυδώνια, βε-
ρίκοκα και κεράσια. 
Η συνολική παραγωγή ξεπερνά 
τους 14.000 τόνους. Παράλληλα, 
συνεργάζεται µε τον ΑΣΕΠΟΠ Τυρ-
νάβου µε ροδάκινα και αχλάδια και 

µε τον συνεταιρισµό Ορµή από το 
Τοιχιό Καστοριάς µε µήλα. 
Από το καλοκαίρι του 2013 τα ρο-
δάκινα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού φέ-
ρουν αυτοκόλλητο σήµα Velvita 
(πρωτοπορία σε πανευρωπαϊκό επί-
πεδο) µε το λογότυπο του συνεται-
ρισµού, ώστε ο καταναλωτής να ξε-
χωρίζει τα γνήσια από άλλα, τα ο-
ποία δεν έχουν τα ίδια ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά και έχουν να κάνουν 
µε τη γεύση, το άρωµα, το χρώµα 
και την αντοχή. 
Τα προϊόντα του συνεταιρισµού έ-
χουν γίνει τόσο αναγνωρίσιµα στο 
εξωτερικό, σε βαθµό που η ζήτη-
σή τους είναι τόσο αυξηµένη, µε α-
ποτέλεσµα σε κάποιες περιπτώ-
σεις να µην υπάρχει επάρκεια προ-
ϊόντων, ώστε να καλυφθούν όλοι οι 
αγοραστές. Για το λόγο αυτό, γίνεται 
αυστηρή επιλογή των πελατών, έ-
τσι ώστε ο συνεταιρισµός να επιτυγ-
χάνει συνεργασίες µόνο µε σοβα-

ρές και αξιόπιστες εταιρείες, που ε-
πιθυµούν σταθερές και µακροχρόνι-
ες συνεργασίες. 
Ο ΑΣΕΠΟΠ, διαθέτει τα προϊόντα του 
σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ ενώ δεν περιορίζεται στα στενά 
σύνορα της Ελλάδας, καθώς κάνει 
και µια σειρά εξαγωγών σε χώρες 
όπως η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγ-
γαρία, η Σερβία, η Ουκρανία, η Σλο-
βακία, η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η 
Κύπρος και η Αίγυπτος. 
Να σηµειωθεί, πως οι εξαγωγές 
του, φθάνουν το 50% της συνολικής 
του παραγωγής. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η καινοτοµία και η διαρκής εξέλιξη 
είναι αγαπηµένες έννοιες του συ-
νεταιρισµού.  Επενδύει κάθε χρό-
νο πάνω από 100.000 ευρώ στην α-
ναδιάρθρωση των καλλιεργειών 
του, δαπανά περίπου ίδιο ποσό στην 

Πιστοποιήσεις 
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι 
πιστοποιηµένος µε ISO 9001:2000, 
ISO 22000:2005 και GlobalGap 
και εφαρµόζει σύστηµα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 
Επίσης, εφαρµόζει το σύστηµα του 
κοµφούζιου (σεξουαλική σύγχυση 
εντόµων), το οποίο ελαχιστοποιεί 
τη χρήση φυτοπροστατευτικών 
σκευασµάτων στα προϊόντα, 
κάνοντάς τα ακόµη πιο ασφαλή.

Πρωτοπορία 
Από το καλοκαίρι 
του 2013 τα 
ροδάκινα 
του ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού 
φέρουν 
αυτοκόλλητο 
σήµα Velvita 
(πρωτοπορία σε 
πανευρωπαϊκό 
επίπεδο).

ΜΕ �ΣΗΜΑΙΑ� ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Ε∆Ω ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ
Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΜΕ 99 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ
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Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται σε χώρο 35 στρµ., που στεγάζει 

γραφεία διοίκησης, 13 ψυκτικούς θαλάµους ελεγχόµενης 
ατµόσφαιρας, αποθήκη φαρµάκων,  αποθήκες και διαλογητήρια. 

ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΣΕΠΟΠ 
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

προβολή και διαφήµιση των προϊ-
όντων του, συµµετέχει σε διεθνείς 
εκθέσεις σε χώρες, όπως Γερµανία, 
Ρωσία, Ουκρανία, Ηνωµένα Αραβι-
κά Εµιράτα, Αίγυπτο. Από πλευράς 
της Ελλάδας, καλείται κάθε χρόνο 
στην ευρωπαϊκή διάσκεψη πυρηνό-
καρπων που γίνεται στη Γαλλία.

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι ένας 
συνεταιρισµός που ιδρύθηκε το 
1917 και αποτελείται από 400 µέλη 
µε κύρια δραστηριότητα την παρα-

γωγή και διαχείριση νωπών φρού-
των. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκο-
νται σε χώρο µε έκταση περίπου 35 
στρεµµάτων, που στεγάζει γραφεία 
διοίκησης, 13 ψυκτικούς θαλάµους 
ελεγχόµενης ατµόσφαιρας, αποθή-
κη γεωργικών φαρµάκων, όπου ο 
παραγωγός προµηθεύεται γεωργι-
κά εφόδια σε τιµές κόστους µε δυ-
νατότητα πίστωσης,  αποθηκευτι-
κούς χώρους, διαλογητήρια. Επί-
σης, διαθέτει κατάστηµα στην κε-
ντρική αγορά Αθηνών στο Ρέντη. Α-
πασχολεί µόνιµα 10 υπαλλήλους, ε-
νώ κατά τη θερινή περίοδο αιχµής 
φτάνει να απασχολεί µέχρι και 80 ά-
τοµα, ως εποχικό προσωπικό.
     
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Όσον αφορά στα άµεσα σχέδιά του, 
ο συνεταιρισµός, έχει ετοιµάσει µε-
λέτη και προτίθεται να επεκτείνει τις 
εγκαταστάσεις του, δηµιουργώντας 
επιπλέον 10 ψυκτικούς θαλάµους, 
αυξάνοντας τη δυνατότητα αποθή-
κευσης προϊόντων κατά 2.000 τό-
νους. Ανάµεσα στους στόχους του, 
είναι και η αύξηση των εξαγωγών 
που βελτιώνονται χρόνο µε το χρό-
νο, καθώς έχει καταφέρει να χτί-
σει ένα σοβαρό και αξιόπιστο όνοµα 
στις διεθνείς αγορές. 
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ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ 3.000 ΤΟΝΟΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΧΑΝΙΩΝ �ΤΑΞΙ∆ΕΥΕΙ� Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ, ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ

Σ την Κουντούρα του νοµού Χανί-
ων Κρήτης, όπου οι θερµοκηπια-

κές καλλιέργειες από τη δεκαετία του 
1970 αποτελούν µια βασική πηγή ε-
σόδων για την ευρύτερη περιοχή του 
δήµου Καντάνου Σελίνου, ιδρύθη-
κε πριν από περίπου 16 χρόνια ο Α-
γροτικός Συνεταιρισµός Κουντούρας. 
Πρόκειται για µια αναγνωρισµένη 
Οργάνωση Παραγωγών στα Λαχανι-
κά σύµφωνα µε τον Καν.(ΕΕ)1308/13 
και Καν.(ΕΕ)543/11, που λειτουργεί 
µε βασικό στόχο την παραγωγή κη-
πευτικών τα οποία πληρούν τις προ-
διαγραφές των προτύπων ποιότη-
τας Agro 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P. 
Μάλιστα, σαν συνεταιρισµός ήταν ο 
πρώτος που εφάρµοσε την Ολοκλη-
ρωµένη ∆ιαχείριση για την παρα-
γωγή κηπευτικών, σύµφωνα µε τον 

πρόεδρό του Γιώργο Χαλκιά.  
To 2000 ο συνεταιρισµός ξεκίνησε 
ως δηµοπρατήριο-συσκευαστήριο, 
όπου ένα µέρος των κηπευτικών του 
πήγαινε σε δηµοπρασία και ένα άλ-
λο συσκευαζόταν. Το 2004-2005 το 
∆.Σ. κατόπιν Γενικής Συνελεύσεως α-
ποφάσισε να αναλάβει εξ ολοκληρου 
τη συσκευασία των προϊόντων του έ-
πειτα από συµµετοχή σε διάφορες 
διεθνείς εκθέσεις.  
Η Οργάνωση Παραγωγών του Α.Σ. 
Παραγωγών Κηπευτικών Κουντού-
ρας έχει ιδιόκτητο συσκευαστήριο 
1.000 τ.µ. το οποίο είναι πιστοποιη-
µένο µε ISO 22000:2005. «Η απόφα-
ση για οργάνωση ήταν αποτέλεσµα 
της ανάγκης µας για καλύτερες απο-
λαβές και µείωση του κόστους πα-
ραγωγής», σηµειώνει στο Fresher ο 
κ. Χαλκιάς και προσθέτει «µε τα προ-
ϊόντα µας προµηθεύουµε τις µεγά-
λες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, τις κε-
ντρικές λαχαναγορές της Ελλάδας 
και επιλεγµένους πελάτες σε Γερµα-
νία, Τσεχία, Βουλγαρία, Ρουµανία και 
Κύπρο». «Οι εξαγωγές µας µέχρι αυ-
τή τη στιγµή καλύπτουν το 30% ε-
πί του συνόλου παραγωγής», τονί-
ζει ο ίδιος.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις
Ο Α.Σ. έχει ιδιόκτητο συσκευαστήριο 
1.000 τ.µ. που είναι πιστοποιηµένο  
µε ISO 22000:2005. Οι εγκαταστάσεις  
είναι εξοπλισµένες µε τα πιο  
σύγχρονα µηχανήµατα παραλαβής, 
διαλογής, συσκευασίας και 
συντήρησης κηπευτικών.

Πλούσια εµπειρία από  
τη δράση Vegiterraneo
O Α.Σ. Παραγωγών Κηπευτικών 
Κουντούρας συµµετείχε στο 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα προώθησης 
Vegiterraneo - Mediterranean Values 
(2012 - 2015), στα πλαίσια του οποίου 
έκανε επαφές µε διανοµείς-εµπόρους 
σε Βουλγαρία, Πολωνία κ.λπ.
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ΜΕ 220�240 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Ο συνεταιρισµός παράγει ετησίως πε-
ρίπου 3.000 τόνους κηπευτικών σε 
περίπου 220-240 στρέµµατα. Αντι-
στοιχούν κατά µέσο όρο 7 στρέµµα-
τα σε κάθε παραγωγό. Στα συνολικά 
στρέµµατα του Α.Σ., η παραγωγή ντο-
µάτας αντιστοιχεί στο 80%, οι µελι-
τζάνες στο 8%, οι πιπεριές στο 8% και 
το αγγούρι στο 3%. «Προηγουµένως 
η παραγωγή µας έφτανε τους 7.000-
9.000 τόνους ετησίως. Ωστόσο, δεν έ-
χουµε στήριξη από το κράτος και το 
κόστος των µηχανηµάτων και τα έ-
ξοδά µας είναι αρκετά µεγάλο. Στην 
Κρήτη είναι πάνω κάτω 14 οµάδες 
παραγωγών, όµως δεν είµαστε όλοι 
στο ίδιο επίπεδο για να συντονιστούµε 
για µαζικές εξαγωγές τόσο όσον α-
φορά την παραγωγικότητα όσο και τις 
πιστοποιήσεις. Επιπλέον, δεν έχουµε 
στήριξη από το κράτος στο θέµα των 
εξαγωγών» σηµειώνει. 

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΗΣ SYNGENTA
Στην εξέλιξη του συνεταιρισµού βο-
ηθά και η συνεργασία που έχουν µε 
την εταιρεία Syngenta, όπως τονί-
ζει στο Fresher ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Κουντούρας. «Είναι µια πολύ µεγάλη 
εταιρεία µε πολύ καλά στελέχη, µε τα 
οποία έχουµε συνεχή επικοινωνία, 
µας πάνε ένα βήµα παρακάτω. Μας 
ενηµερώνουν για όλες τις διεθνείς 
τάσεις, µας προτείνουν οικονοµικές 
και συνδυαστικές λύσεις, νέες ποι-
κιλίες. Με άλλα λόγια, µας έχουν σε 
διαρκή εγρήγορση», αναφέρει ο κ. 
Χαλκιάς.  Όσον αφορά τα υβρίδια της 
Syngenta που χρησιµοποιούν αυτά 
είναι τα εξής:

Αγγούρι Proteas (µήκος καρπού 
32-34 εκατοστά): Καρπός ριγω-
τός, σκούρος πράσινος και γυαλιστε-
ρός φλοιός µε µέτριου µήκους λαι-

µό. Υψηλή παραγωγή στο στέλεχος 
και στους πλευρικούς βλαστούς. 
Ντοµάτα Vitellio: Εξαιρετική γεύση 
και αντοχή στο κρύο. Υβρίδιο µεγα-
λόκαρπης ντοµάτας (beef type). ∆υ-
νατό, εύρωστο και υγιές φυτό. Με-
γάλο δυναµικό παραγωγής. Πιο πα-
λιά χρησιµοποιούσαν την ποικιλία 
Torry στην ντοµάτα, η οποία προσφέ-
ρει πολύ καλή καρπόδεση, συνεκτι-
κότητα και διατηρησιµότητα καρπών 

πάνω στο φυτό και στο ράφι.  
Πιπεριές Drago: Υβρίδιο πιπεριάς 
φλάσκας τύπου Lamuyo. Εύρωστο 
φυτό µε καλή προσαρµοστικότητα 
στο κρύο. Υψηλή παραγωγή µε µε-
γάλη διάρκεια.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
«Κάνουµε σταθερά βήµατα µε σκο-
πό την αύξηση της παραγωγής και 
των στρεµµάτων. Επίσης, γίνεται µια 
προσπάθεια από κοινού µε άλλες ο-
µάδες παραγωγών για περισσότερη 
εξωστρέφεια των κηπευτικών που 
παράγουµε. Θέλουµε να απεγκλω-
βιστούν κάποιες ποσότητες κηπευτι-
κών από την εγχώρια αγορά και να 
πάνε σε νέες αγορές στο εξωτερικό», 
αναφέρει ο κ. Χαλκιάς. 

ΞΑΝΑ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Μάλιστα, ο πρόεδρος του συνεται-
ρισµού αναφέρει και τη συµµετο-
χή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραµ-
µα Vegiterraneo - Mediterranean 
Values, που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 

του 2012 και ολοκληρώθηκε επιτυ-
χώς το 2015 και περιελάµβανε ενέρ-
γειες ενηµέρωσης και προώθησης 
κηπευτικών (τοµάτας, αγγουριού και 
πιπεριάς) στην εσωτερική αγορά της 
Ε.Ε. (Ελλάδα, Βουλγαρία & Πολω-
νία). Τον ρόλο του Εκτελεστικού Ορ-
γανισµού του Προγράµµατος είχε α-
ναλάβει η Novacert. Μέσα από αυ-
τό το Πρόγραµµα, ο Α.Σ. Κουντού-
ρας είχε τη δυνατότητα να συναντή-
σει εισαγωγείς και διανοµείς σε αυ-
τές τις χώρες και να τους φιλοξενή-
σει στις εγκαταστάσεις του αλλά και 
να συµµετάσχει σε διάφορες εµπο-
ρικές εκθέσεις, όπου δειγµάτισε τα 
προϊόντα του. 
Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Χαλ-
κιάς, η µεγάλη επιτυχία του Προ-
γράµµατος και οι δυνατότητες που έ-
δωσε στο συνεταιρισµό οδήγησε το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στην απόφαση 
να συµµετέχει ξανά στην κατάθεση 
νέου προγράµµατος για την Προώ-
θηση των κηπευτικών σε υπάρχου-
σες και νέες αγορές. 

Καλύτερες απολαβές 
και µείωση κόστους
«Αποφασίσαµε να οργανωθούµε
για καλύτερες απολαβές και µείωση 
του κόστους παραγωγής», σηµειώνει 
στο Fresher ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Κουντούρας, Γιώργος Χαλκιάς..

ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
220�240 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ 80%. 

ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΤΟ 30% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ. 
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ΜΕΤΑ ΤΑ ∆ΙΑΣΗΜΑ ΚΙΚU® 
O NEOΣ ΕΡΩΤΑΣ ΕΙNAI 
TA MHΛΑ REDLOVE®
ΗΓΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΗΛΙΑΣ 

Ο όµιλος Εmphyton κλείνει το 
2016 τα 52 χρόνια παρουσίας και 

προσφοράς στον αγροτικό τοµέα ενώ 
δραστηριοποιείται σε τρεις τοµείς της 
γεωργίας παρέχοντας ολοκληρωµέ-
νες λύσεις στον καλλιεργητή.
Το παλαιότερο κοµµάτι της επιχείρη-
σης είναι το τµήµα της παραγωγής 
φυτωριακού υλικού κυρίως µηλιάς 
τα τελευταία 10 χρόνια και στο άµε-
σο µέλλον και δαµασκηνιάς. Ερευ-
νώντας και δοκιµάζοντας τις ποικιλί-
ες αρχικά, ο όµιλος δίνει στους καλ-

λιεργητές όλα αυτά τα χρόνια τη δυ-
νατότητα να παράγουν καρπούς µε 
υπεραξία και προοπτικές στην αγορά. 
Ποικιλίες όπως η Fuji KIKU Fubrax, 
η Gala Schniga, η REDCAP, η Red 
Jonaprince και άλλες φυτεύτηκαν και 
εξαπλώθηκαν στην Ελλάδα χάρη στις 
ενέργειες της Emphyton. Και οι καρ-
ποί που προκύπτουν φτάνουν στα 
τραπέζια των Ελλήνων καταναλωτών 
όλα αυτά τα χρόνια.

ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το δεύτερο κοµµάτι δραστηριοποίη-
σης της επιχείρησης είναι η παροχή 
οδηγιών - τεχνικών συµβουλών στο 
χωράφι µε ταυτόχρονη διανοµή των 
απαραίτητων αγροεφοδίων, το ο-
ποίο προστέθηκε στις δραστηριότητές 
της µε στόχο να γεφυρώσει τα κε-
νά που υπήρχαν µεταξύ των αποτε-
λεσµάτων της έρευνας και της εφαρ-
µογής στον αγρό. Έτσι προσεγγίζεται 

κάθε συνεργάτης και εκπαιδεύεται 
για να παράγει µεθοδικά, µε χαµη-
λό κόστος και ταυτόχρονα µε σεβα-
σµό στον καταναλωτή, δίνοντας έµ-
φαση στην ισορροπηµένη θρέψη των 
καλλιεργειών.  
Άλλωστε το άρωµα και η γεύση των 
καρπών, η τραγανότητα και η συνε-
κτικότητα της σάρκας, η µετά συλλε-
κτική συµπεριφορά τους, η σταθερό-
τητα της παραγωγής είναι χαρακτη-
ριστικά άρρηκτα συνδεδεµένα µε την 
ορθολογική και στοχευµένη θρέψη. 
Το τελικό αποτέλεσµα είναι να επιλέ-
γονται τα καλύτερα φρούτα, να τυπο-
ποιούνται και να προωθούνται στις 
αγορές εντός και εκτός της χώρας. 

ΜΕΤΑ ΤΑ KIKU®, 
ΤΑ ΜΗΛΑ REDLOVE
Τα µήλα KIKU® αποτελούν ένα παρά-
δειγµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
από την Εmphyton από τις «ρίζες» 

Νέος παίχτης τα 
κοκκινόσαρκα µήλα 

«Η Emphyton προσπαθεί 
να βελτιώνεται κάθε µέρα 
χαράσσοντας µακρόπνοη 

στρατηγική µε γνώµονα την ηθική 
και το πάθος για δηµιουργία», 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο 
Γιώργος Πουλτσίδης (δεξιά). 

ΤΑ ΜΗΛΑ KIKU® 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
EMPHYTON 
ΑΠΟ ΤΙΣ �ΡΙΖΕΣ� 
ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ 
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τους µέχρι τον καρπό της ποικιλί-
ας. Επιπλέον, έρχεται πολύ σύντοµα 
να προστεθεί στην γκάµα των προϊ-
όντων της εταιρείας η κοκκινόσαρκη 
ποικιλία µε το όνοµα REDLOVE® η 
οποία αναµένεται ότι θα αγαπηθεί ε-
ξίσου από τον καταναλωτή για τα ευ-
εργητικά στην υγεία του ανθρώπου 
χαρακτηριστικά των µήλων. 
Η υψηλή περιεκτικότητα σε αντιο-
ξειδωτικά και βιταµίνες που περιέ-
χει η σάρκα των καρπών της εν λό-
γω ποικιλίας είναι 20πλάσια από τα 
ήδη γνωστά µήλα που κυκλοφο-
ρούν στην αγορά. Έρχονται φυσικά 
και άλλες ποικιλίες στο άµεσο µέλ-
λον, η επιλογή των οποίων γίνεται 
µε γνώµονα την ποιότητά τους, την 
προσαρµοστικότητά τους στα ελληνι-
κά δεδοµένα, την αντοχή τους σε ε-
χθρούς και ασθένειες και τέλος τη 
διαφορετικότητα βάσει των ελλείψε-
ων της αγοράς.

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ 
Τα τρία τµήµατα της Εmphyton ενώ-
νονται σε έναν ορίζοντα δηµιουρ-
γίας, καινοτοµίας και προσφοράς 
στον αγροτικό χώρο µε τη βοήθεια 
ικανότατων στελεχών. Η εξειδίκευ-
ση στη γνώση και η συνεχόµενη α-
πόκτηση εµπειρίας µε το νεοσύστα-
το διακρατικό Τµήµα Έρευνας και Α-
νάπτυξης προϊόντων της Εmphyton 
προσφέρουν ολοκληρωµένες λύ-
σεις σε παραγωγικά προβλήµατα 
του αγροτικού κόσµου. Στόχος τους 

είναι να διατηρηθεί η ηγετική τους 
θέση στην παραγωγή φυτωριακού 
υλικού µηλιάς διευρύνοντας την 
παραγωγική τους δυναµικότητα και 
επεκτείνοντας ακόµη περισσότε-
ρο τη λίστα των ποικιλιών που προ-
σφέρουν στους παραγωγούς. 

ΤΟΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Επίσης, επιθυµούν να δώσουν λύ-
σεις στα παραγωγικά προβλήµατα 
των Ελλήνων αγροτών µε τη χρήση 
καινοτόµων προϊόντων που αυξά-
νουν την παραγωγικότητα, βελτιώ-
νουν την ποιότητα και καθιστούν τα 
ελληνικά προϊόντα ψηλά στις προτι-
µήσεις των αγοραστών. 
Τέλος, η εταιρεία επιθυµεί να ενι-

σχύσει τον εξαγωγικό προσανατολι-
σµό των ελληνικών προϊόντων δια-
νέµοντας τα σε νέες αγορές, δυνα-
µικές και πολλά υποσχόµενες ώστε 
να δηµιουργηθούν οι προοπτικές 
για την ενδυνάµωση και επέκταση 
της παραγωγικής βάσης των Ελλή-
νων καλλιεργητών.  

Τριπλή δράση  
Ο όµιλος Εmphyton 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη 
ποικιλιών, στην παροχή τεχνικών 

συµβουλών µε ταυτόχρονη 
διανοµή αγροεφοδίων και στη 

διακίνηση φρούτων.    

Από το 1964 Φυτώρια Πουλτσίδη 
Η ιστορία του οµίλου ξεκινά µε τα Φυτώρια 
Πουλτσίδη το 1964 και συνεχιζεται αδιάκοπα µε την 
ανάπτυξη νέων ποικιλιών πρώτα στα µήλα και στο 
άµεσο µέλλον και στα δαµάσκηνα.
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Τ ο µεράκι, η αγάπη για το χώρο 
της αγροτικής παραγωγής αλλά 

και η γνώση και η εµπειρία µέσα α-
πό την πολύχρονη ενασχόληση µε τον 
κλάδο, οδήγησαν το 1987 µία οµάδα 
παραγωγών στην ίδρυση του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Οργάνωση Παρα-
γωγών (Α.Σ.Ο.Π.) Βελβεντού «Η ∆ή-
µητρα». 
Όλες τις σύγχρονες µεθόδους καλλι-
έργειας, συγκοµιδής, τυποποίησης και 
διακίνησης φρέσκων φρούτων ακο-
λουθεί ο Α.Σ.Ο.Π. Βελβεντού ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ και µε περισσότερους από 170 
παραγωγούς-µέλη χαράζει τη δική 
του πορεία στον κλάδο, συνδυάζοντας 

αρµονικά την παράδοση, τη γεύση και 
την τεχνογνωσία. 
Ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει από το 
2001 το Πρόγραµµα «Ολική Περιβαλ-
λοντική ∆ιαχείριση», σύµφωνα µε το 
οποίο όλες οι διεργασίες που πραγ-
µατοποιούνται, από την καλλιέργεια 
και τη συγκοµιδή, µέχρι τη συσκευα-
σία και την τελική διάθεση των φρού-
των, είναι φιλικές προς το περιβάλ-
λον. Στόχος είναι η ορθολογική χρή-
ση των φυσικών πόρων και η συνε-
χής δέσµευση προς το περιβάλλον και 
προς τον καταναλωτή.
Επιπλέον, συµµετέχουν για 2η συνε-
χή φορά στη διεθνή εµπορική έκθε-

ση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών, 
Freskon, που πραγµατοποιείται α-
πό 21-23 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη. 
Για την εµπειρία συµµετοχής στην 1η 
Freskon το 2015 µίλησε στο Fresher, 
ο διευθυντής του συνεταιρισµού, Νί-
κος Σακούλας: «Το περίπτερό µας εί-
χε καλή επισκεψιµότητα πέρσι και 
προσδοκούµε ότι και φέτος θα έχου-
µε αντίστοιχες αντιδράσεις. Οι συ-
νεργάτες µας είχαν επαφές µε αλυ-
σίδες σούπερ µάρκετ και διακινητές 
του εξωτερικού. Η έκθεση γίνεται σε 
σωστό timing για τα ροδάκινα. Φέ-
τος, σκοπεύουµε να βολιδοσκοπή-
σουµε και νέους πελάτες». 

ΗΓΕΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του συνε-
ταιρισµού, συνολικής έκτασης 3.500 
τ.µ., βρίσκονται στο Βελβεντό, ενώ τα 
κτήµατα των παραγωγών στους πρό-
ποδες της οροσειράς των Πιερίων, 
πλάι στη λίµνη Πολυφύτου, µια τοπο-
θεσία µε ιδανικό ορεινό µικροκλίµα 
για την παραγωγή φρούτων και κυρί-
ως ροδάκινων και νεκταρινιών. 
Τα µέλη του συνεταιρισµού καλλιερ-
γούν σε περίπου 2.000 στρέµµατα ρο-
δάκινα και 1.000 στρέµµατα νεκταρί-
νια. Η παραγωγή αυτών ανέρχεται πε-
ρίπου στους 4.000 τόνους ροδάκινα και 
1.800 τόνους νεκταρίνια. Τα ροδάκινα 
και τα νεκταρίνια, διακινούνται σε πο-
σοστό 50-50% στις αγορές του εξωτε-
ρικού και του εσωτερικού, ενώ εξαγω-
γές, σε µικρότερο ποσοστό, γίνονται και 
από τα υπόλοιπα προϊόντα. Τα βασικό-
τερα εκ των προϊόντων του συνεταιρι-
σµού είναι τα ροδάκινα και τα νεκταρί-
νια. Παράγονται οι καλύτερες ποικιλίες 

ΕΚΕΙ ΠΟΥ  
Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΟ∆ΕΣ ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ

Νίκος Σακούλας, διευθυντής 
«Το περίπτερό µας πέρσι στη 
Frescon είχε καλή επισκεψιµότητα, 
το ίδιο ελπίζουµε και φέτος».
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από επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρί-
νια, µετά την αναδιάρθρωση των ποικι-
λιών που έγινε τα τελευταία χρόνια. Ε-
πίσης, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια εί-
ναι πιστοποιηµένα και παράγονται σύµ-
φωνα µε τα πρότυπα GLOBALG.A.P. και 
AGRO 2.1 & 2.2 του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης Παραγωγής. 
Ακόµα ο Α.Σ.Ο.Π.  Βελβεντού ∆ΗΜΗΤΡΑ 
έχει πιστοποιηθεί και εφαρµόζει τα συ-
στήµατα ΒS ΕΝ ISO 9001:2008 και ΒS 
ΕΝ ISO 22000:2005.

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΕΡΑΣΙΑ,  
ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΚΑΙ ΛΩΤΟΥΣ
Τα τελευταία χρόνια ο συνεταιρισµός 
επεκτείνει τη γκάµα των προϊόντων 

του βάζοντας κεράσια, βερίκοκα, δα-
µάσκηνα, µήλα, κυδώνια και λωτούς. 
Επίσης, δοκιµάζουν και τα ροδάκινα 
paraguayo, που µετά την επιτυχηµένη 
τους πορεία κυρίως στην Ισπανία κερ-
δίζουν έδαφος και στην Ελλάδα. Πρό-
κειται για τα γνωστά στο ελληνικό κοι-
νό ροδάκινα ούφο (ή πλακέ λόγω του 
σχήµατός τους).  

ΣΤΟΧΟΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
Η ∆ΙΑΡΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗ
Η εµπειρία 40 και πλέον ετών των 
παραγωγών στην καλλιέργεια του 
ροδάκινου και του νεκταρινιού, το 
µεράκι και η περίσσεια καλλιεργη-

τική φροντίδα και το µικρό µέγεθος 
της παραγωγής ανά παραγωγό, ε-
ξαιτίας των µικρών γεωργικών εκ-
µεταλλεύσεων, δίνουν την καλύτερη 
ποιότητα στα προϊόντα, γι’ αυτό και 
ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα και κα-
θίστανται επώνυµα στην αγορά. Φι-
λοσοφία του συνεταιρισµού αποτε-
λεί ο διαρκής εκσυγχρονισµός στις 
µεθόδους παραγωγής, στην τεχνο-
λογία παραγωγής, η οριοθέτηση δι-
αρκώς υψηλότερων στόχων, η προ-
σφορά στις αγορές προϊόντων άρι-
στης ποιότητας. Έτσι, στις σύγχρονες 
εγκαταστάσεις, µε ψυκτικούς θαλά-
µους ελεγχόµενης ατµόσφαιρας και 
µε µηχανολογικό εξοπλισµό τελευ-
ταίας τεχνολογίας, ο συνεταιρισµός 
«∆ήµητρα» συγκεντρώνει, συσκευά-
ζει, τυποποιεί και διακινεί στην αγο-
ρά τα φρέσκα φρούτα που παράγουν 
τα µέλη του.

THINK PEACH
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Α.Σ.Ο.Π. 
Βελβεντού ∆ΗΜΗΤΡΑ συµµετείχε και 
στο πρόγραµµα «Ενέργειες ενηµέρω-
σης και προώθησης ροδάκινου σε τρί-
τες χώρες (Ρωσία, Ουκρανία, Νορ-
βηγία)» µε διακριτικό τίτλο «Think 
Peach». «Αποκοµίσαµε θετικά οφέλη 
και εµπειρίες από τις αγορές της Ρω-
σίας, της Ουκρανίας και της Νορβηγί-
ας στα πλαίσια αυτής της δράσης. Ω-
στόσο, το ρωσικό εµπάργκο έχει προ-
καλέσει ένα σοβαρό πλήγµα στη δι-
ακίνηση του επιτραπέζιου ροδάκι-
νου καθώς αυτή η αγορά απορροφού-
σε µεγάλες ποσότητες του προϊόντος», 
τονίζει ο κ. Σακούλας.

Ροδάκινα - ούφο 
∆οκιµάζουν τα ροδάκινα 
paraguayo, που κερδίζουν έδαφος 
και στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
τα γνωστά στο ελληνικό κοινό 
ροδάκινα ούφο (ή πλακέ λόγω του 
σχήµατός τους). 

Εταιρική 
αριστεία
Πολύ µεγάλη 
επιτυχία του 
συνεταιρισµού ήταν 
η βράβευσή του στα 
Αριστεία Εταιρικής 
Υπευθυνότητας 2013. 
Ο Συνεταιρισµός 
βραβεύθηκε στην 
ενότητα Περιβάλλον, 
στην κατηγορία 
Μικρές & Μεσαίες 
επιχειρήσεις, για 
την ενέργεια «Ολική 
περιβαλλοντική 
διαχείριση». 
Στη βράβευση 
παραβρέθηκε ο 
πρόεδρος του 
Α.Σ.Ο.Π. Βελβεντού 
«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ», 
∆ηµήτρης Κοσµάς.
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ΣΥΝΤΑΞΗ
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Γιώργος Κοντονής
Μαρία Κρόκου
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης
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Αθηνά Βέη 
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Παναγιώτης Αραβαντινός
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Ελισάβετ Μπουζαλάκου
Νατάσσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.
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Όσα φέρνει η Freskon 
Οι αυτόµατοι πωλητές νωπών 
φρούτων και λαχανικών  
επιδρούν στις νέες ισορροπίες   
ΣΕΛ. 22-25

Ροδακινιές σε θερµοκήπιο
Ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσµατα   
από την πιλοτική εφαρµογή της ιδέας 
σε µονάδα στην περιοχή της Ηλείας 
ΣΕΛ. 14-15

Καρποφόρα τείχη δίνουν
5,4 τόνους µήλα το στρέµµα 
Μεγαλύτερη σοδειά ανά τετραγωνικό 
µε χαµηλότερο κόστος παραγωγής
ΣΕΛ. 8-13

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
MedFEL 2016
Η ∆ιεθνής Έκθεση φρούτων και λαχανικών, 
MedFEL 2016, θα πραγµατοποιηθεί στις 26-
28 Απριλίου στην πόλη Περπινιάν της Γαλλίας. 
Περισσότερα: http://www.medfel.com/en/ 

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

Asia Fruit Logistica
Από 7-9 Σεπτεµβρίου 2016 στο Χονγκ Κονγκ 
θα πραγµατοποιηθεί η 9η διεθνής έκθεση νω-
πών προϊόντων Asia Fruit Logistica. Περισσό-
τερα: http://www.asiafruitlogistica.com/ 

Macfrut 2016
Η εµπορική έκθεση Macfrut θα πραγµατο-
ποιηθεί από 14-16 Σεπτεµβρίου 2016 στην Ι-
ταλία. Πληροφορίες: http://www.macfrut.
com/en/ 

Interpoma 2016 
Από 24-26 Νοεµβρίου θα διοργανωθεί στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μπολτζάνο της Ιτα-
λίας η Interpoma, η µόνη έκθεση εξ ολο-
κλήρου αφιερωµένη στην παραγωγή, απο-
θήκευση και εµπορία µήλων. Πληροφορίες: 
www.interpoma.it/en 

WOP DUBAI 
Η ηγετική έκθεση, στη Μέση Ανατολή, για τα 
οπωροκηπευτικά WOP DUBAI 2016 θα διε-
ξαχθεί από 13-15 Νοεµβρίου στο Ντουµπάι. 
Περισσότερα: http://www.wop-dubai.com/ 

Από 27 έως 29 Μαΐου 2016 θα πραγµατοποιηθεί 
στη Βέροια το 1ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ροδάκινου. 
Το Φεστιβάλ, που διοργανώνεται από τον Τουρι-
στικό Όµιλο σε συνεργασία µε την Κοινοπραξία 
Συνεταιρισµών Οµάδων Παραγωγών Ηµαθίας, 
τελεί υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤΕΕ και του Επιµε-
λητηρίου. Η διοργάνωση περιλαµβάνει τρεις 
παράλληλες εκδηλώσεις: 
1. ∆ιεθνές Συνέδριο για το Ροδάκινο
2. ∆ηµιουργικά εργαστήρια για παιδιά (Σάββα-
το 28 Μαΐου)
3. Γιορτή Γαστρονοµίας (Κυριακή 29 Μαΐου).
Πιο συγκεκριµένα, στο ∆ιεθνές Συνέδριο έχουν 
προσκληθεί και θα συµµετέχουν διακεκριµένοι 
οµιλητές, καθηγητές της Γεωπονικής του Α.Π.Θ., 

ο διευθυντής του ∆ενδροκοµικού Ινστιτούτου 
της Ρώµης, Ντάβιντε Νέρι, καθώς και καλεσµέ-
νοι από Ισπανία, Τουρκία και Αραβικές χώρες. 
Το Συνέδριο θα καλύψει όλο το φάσµα δραστη-
ριοτήτων που σχετίζονται µε το ροδάκινο, από 
την καλλιέργεια µέχρι τη µεταποίηση, την εµπο-
ρία και τις εξαγωγές. Τα ∆ηµιουργικά Εργαστή-
ρια  διοργανώνονται σε συνεργασία µε τη ∆ηµό-
σια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας και η Γιορτή 
Γαστρονοµίας θα πραγµατοποιηθεί στο πάρκο 
Ελιάς µε καλεσµένο σεφ τον Άρη Τσανακλίδη. 
Σηµειώνεται ότι χρυσοί χορηγοί του Φεστιβάλ 
είναι οι εταιρείες Bayer και Υara. 

Πληροφορίες www.facebook.com/
veriatourismclub, e-mail: toverias@gmail.com.

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ ΤΟ ΜΑΪΟ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΕΜΠΟΡΙΟ Ι ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 

Όσα φέρνει η Freskon 
Οι αυτόµατοι πωλητές νωπών 
φρούτων και λαχανικών  
επιδρούν στις νέες ισορροπίες   
ΣΕΛ. 22-25

Ροδακινιές σε θερµοκήπιο
Ενθαρρυντικά τα πρώτα αποτελέσµατα   
από την πιλοτική εφαρµογή της ιδέας 
σε µονάδα στην περιοχή της Ηλείας 
ΣΕΛ. 14-15

Καρποφόρα τείχη δίνουν
5,4 τόνους µήλα το στρέµµα 
Μεγαλύτερη σοδειά ανά τετραγωνικό 
µε χαµηλότερο κόστος παραγωγής
ΣΕΛ. 8-13

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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