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Η πρώτη κινητή φάρμα 
με φυλλώδη λαχανικά  

Ένα αγρόκτημα παραγωγής φρέσκων 
λαχανικών που ταξιδεύει στις ΗΠΑ
ΣΕΛ. 10

Στα τρένα τα logistics  
των φρουτολαχανικών  

Σύγχρονη λύση στις μεταφορές νωπών 
η νέα γενιά τρένων στη Γηραιά ήπειρο 
ΣΕΛ. 8-10

Το πιο ακριβό ραντίτσιο 
πουλάει αιώνια νεότητα  

Στα 12 ευρώ το κιλό διαθέτει το λάχανο 
μια οικογένεια Ιταλών στο Τρεβίζο      
ΣΕΛ. 12
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EDITORIAL

ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
Οι σοβαρές ανακατατάξεις που λαµβάνουν χώρα τον τελευ-
ταίο καιρό στον κλάδο των αλυσίδων λιανικής δείχνουν να έ-
χουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τους συντελεστές της αγρο-
τικής παραγωγής. Η συγκέντρωση των σούπερ µάρκετ σε λί-
γα χέρια, ανεξάρτητα από τις ανησυχίες που καλλιεργεί για 
πιθανές ολιγοπωλιακές καταστάσεις, οι οποίες θα δυσκολέ-
ψουν έτι περαιτέρω τη διαπραγµατευτική θέση του παραγω-
γού, σ’ αυτή τη φάση τουλάχιστον λειτουργεί υποβοηθητικά 
στο να µπει κάποια τάξη στον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι 
προµήθειες των νωπών οπωροκηπευτικών. Είναι αλήθεια ό-
τι η ταχεία ανάπτυξη, µέσα σε λίγα χρόνια, των αλυσίδων λια-
νικής και η όλο και µεγαλύτερη διείσδυση αυτών στον τοµέα 
της µαναβικής συνοδεύτηκε από µια αναρχία και πρακτικές, 
οι οποίες δεν συνέβαλαν στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της 
παραγωγής και στη συστηµατική βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερόµενων προϊόντων. Τον τελευταίο καιρό δείχνουν να 
αλλάζουν πολλά, κι αυτό προκύπτει τόσο από το ρεπορτάζ στη 
συγκεκριµένη αγορά, όσο και από τις επικοινωνιακές καµπά-

νιες ή διαφηµιστικές εκστρατείες των αλυσίδων µε στόχο την 
επαναπροσέγγιση του καταναλωτικού κοινού. 
Η επίµονη προσπάθεια των αλυσίδων να αναδείξουν την ά-
µεση σχέση που διατηρούν µε τον αγρότη – παραγωγό – 
προµηθευτή αγροτικών προϊόντων, είναι κάτι που κολακεύ-
ει τους καλλιεργητές, δεν αρκεί όµως για να ενισχύσει επί της 
ουσίας τη διαπραγµατευτική τους θέση. Υπάρχει πάντα ο κίν-
δυνος, πίσω από αυτά τα «µηνύµατα» να βρίσκονται µεµονω-
µένες συνεργασίες, πίσω από τις οποίες «κρύβεται» η εκτετα-
µένη διάθεση ανώνυµων και σε αρκετές περιπτώσεις εισαγό-
µενων φρούτων και λαχανικών, είτε γιατί φθάνουν φθηνότε-
ρα στο ράφι, είτε γιατί εξασφαλίζουν σταθερή ροή και µε συ-
γκεκριµένες προδιαγραφές όλο το χρόνο. Αυτό σηµαίνει ό-
τι ταυτόχρονα µε τις ενδείξεις καλής θέλησης από την πλευρά 
των αλυσίδων, από την πλευρά των καλλιεργητών, οργανω-
τικά και παραγωγικά, χρειάζεται ακόµα δουλειά.  

 Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΤΩΡΑ ΟΙ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ 
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΛΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΩΠΩΝ
10  Το τρένο Hyperloop UPV, που 

έφτιαξαν φοιτητές από το 
Πολυτεχνείο της Βαλένθια, θα 
ταξιδεύει µε 1.000 χλµ./ώρα 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
40  Οι αυτόµατοι πωλητές χυµών                     

αποτελούν το νέο επενδυτικό 
καταφύγιο στα φρούτα

42  Σε Ρώσο µεγιστάνα πέρασε 
το 51% της Vitro Hellas

43  Θερµοκήπιο µε γεωθερµία 
ετοιµάζει ο όµιλος Ευθυµιάδη 

44  ∆εν επενδύει µόνο στο 
χυµό του ροδιού ο ΑΣΟΠ 
Αγ. Αθανασίου ∆ράµας

ΠΑΤΑΤΑ
28  Παραµένουν στο υψηλό 

επίπεδο των 60 λεπτών 
το κιλό οι ανοιξιάτικες 
υπαίθριες πατάτες 

ΝΤΟΜΑΤΑ
30  Συν 50% σε σχέση µε την  
       περασµένη χρονιά είναι          
       φέτος οι τιµές της ντοµάτας   
       θερµοκηπίου

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ
34  Ανοδικό άλµα από τα 35 

στα 40 λεπτά το κιλό για 
τα Βαλέντσια, που µπορούν 
να φτάσουν και ψηλότερα

ΣΠΑΡΑΓΓΙ
35  Έχασε φέτος µερίδια αγοράς 

από την πρώιµη γερµανική 
σοδειά το ελληνικό σπαράγγι 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
14   Από 19 Οκτωβρίου 2017 

εισαγωγές βιολογικών 
προϊόντων στην ΕΕ µε 
ηλεκτρονική πιστοποίηση

15  Στη στιγµή κόβει σε διάφορα 
σχήµατα τα φρουτολαχανικά     
ο «χασάπης» του Μανχάταν

16  Νέο κέντρο λιανικού εµπορίου 
φρουτολαχανικών εγκαινίασε 
στο Βερολίνο η Rijk Zwaan

20  ∆ιεθνές Συνέδριο Ακτινιδίου 
στα πλαίσια της Freskon 
στις 27 Απριλίου στη 
Θεσσαλονίκη 

ΘΕΣΜΙΚΑ
24   Τον Σεπτέµβριο αναµένεται 

η νέα πρόσκληση στα 
βιολογικά για κηπευτικά 

26   Σε διαβούλευση το σχέδιο 
νόµου για άµεση εξόφληση 
των παραγωγών µε νωπά 
κηπευτικά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
48  Ευπαθή στο κορύνεο 

είναι µέχρι το καρπίδιο 
τα πυρηνόκαρπα 

51  Η επιτυχηµένη συντήρηση 
στο µπρόκολο ξεκινά από 
τη συγκοµιδή στο χωράφι

ΠΡΟΦΙΛ
60  Μετά τα µήλα KIKU και τα Red 

Love η Emphyton επενδύει 
στα κοκκινόσαρκα δαµάσκηνα  

62  Τον ανώτατο βαθµό 
πιστοποιήσης IFS FOOD έχουν 
λάβει τα προϊόντα της Grete

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
66  Τον Μάιο στην Καβάλα 

το 4ο Ελληνογερµανικό 
Φόρουµ Τροφίµων

32
Η ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΦΡΑΟΥΛΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΕ 
ΣΕ ΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΟΥ 
ΠΛΕΟΝ ΑΓΓΙΖΟΥΝ 
ΤΑ 1,30 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ 

50
ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ 
Ο ΒΟΤΡΥΤΗΣ ΓΙΑ ΝΑ 
�ΧΑΛΑΣΕΙ� ΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ

36
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, 
ΛΕΕΙ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ  

22
ΠΡΙΜ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ 
∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΛΑ, 
ΗΛΕΙΑ, ΑΡΓΟΛΙ∆Α, 
ΑΡΤΑ ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Π οιος δεν θα ήθελε να ρίξει µια µατιά στο 
µέλλον; Τις τάσεις που αναµένεται να 
φέρουν ανακατατάξεις στη βιοµηχανία 

οπωροκηπευτικών παρουσιάζει η έκθεση που 
ετοίµασαν η Marta Kwiatkowski και η Christine 
Schäfer από το Ινστιτούτο Gottlieb Duttweiler για 
λογαριασµό της Messe Berlin GmbH, της διορ-
γανώτριας της Fruit Logistica, µε τίτλο: «Το ε-
µπόριο φρέσκων προϊόντων το 2025». Κοµβικής 
σηµασίας για τους καταναλωτές αποτελούν τα 
τοπικά µε αυθεντική γεύση τρόφιµα, η προστα-
σία του περιβάλλοντος, η χρήση ψηφιακών µέ-
σων και οι εξατοµικευµένες λύσεις.
Αν και η βιοµηχανία παραγωγής τροφίµων 
προσανατολίζεται όλο και περισσότερο προς 
την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότη-
τα του κόστους και στις τεχνολογικές επενδύ-
σεις, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται πολύ πε-
ρισσότερο για την αυθεντικότητα και τη διαφά-
νεια των τροφών που καταναλώνουν. 

ΠΙΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΗ ΑΠΟ ΠΟΤΕ 
ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
Τοπικά τρόφιµα και προϊόντα δίκαιης και βιο-
λογικής παραγωγής έχουν γίνει δηµοφιλή εδώ 
και κάποιο χρονικό διάστηµα, αντιπροσωπεύ-
οντας µια αντίθετη τάση προς την παγκοσµιο-
ποίηση της παραγωγής τροφίµων. Και οι κα-
ταναλωτές είναι διατεθειµένοι να βάλουν βα-
θιά το χέρι τους στην τσέπη, αν ικανοποιούνται 
τα κριτήρια αυτά. Επιπλέον, αντιδρούν σε δια-

φηµιστικά σλόγκαν. « Ένα µήλο την ηµέρα το 
γιατρό τον κάνει πέρα», ήταν ένα µότο στις Η-
ΠΑ πριν από 100 χρόνια. Όµως, πλέον οι τάσεις 
προκύπτουν από πρόσωπα του lifestyle όπως 
η ηθοποιός Gwyneth Paltrow που χρησιµοποιεί 
το blog της για να υπερασπιστεί τα goji berries, 
να προωθήσει τα αβοκάντο κ.λπ. απουσία επι-
στηµονικών δεδοµένων. Θα είναι δυνατόν στο 
µέλλον να παρουσιάζεται ένα πορτοκάλι, έ-
να µούρο, ή ένας συγκεκριµένος τύπος ξηρού 
καρπού µε τρόπο παρόµοιο µε µια ετικέτα κρα-
σιού, ώστε να πρέπει να εκλαµβάνεται ως ανε-
ξάρτητη µάρκα; Λόγω της εποχικής και ευπα-
θούς φύσης τους, της δυσκολίας στην αποθή-
κευση και στη µεταφορά, είναι προφανές ότι θα 
απαιτηθεί τεράστια προσπάθεια για να φτάσει 
ένα µανταρίνι ή ένα αβοκάντο στο επίπεδο για 
παράδειγµα της θρυλικής µάρκας Nutella.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ
Την ίδια ώρα, σε διεθνή κλίµακα η Ασία γίνεται ο-
λοένα και πιο ενδιαφέρουσα αγορά για εξαγω-
γές. Η αναδυόµενη µεσαία τάξη της Κίνας και η 
αστικοποίηση προχωράνε γοργά. Η ισχυρή ζήτη-
ση σε συνδυασµό µε την αποδοχή υψηλότερων 
τιµών σηµαίνει ότι πολλοί παραγωγοί πουλάνε τα 
προϊόντα τους στην Ασία απ’ ό,τι στην Ευρώπη. 

ΕΠΕΛΑΥΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΤΙΚΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
Παράλληλα, δηµιουργείται ένας νέος τρόπος 
ζωής για τους κατοίκους των πόλεων µε τους 

αστικούς λαχανόκηπους. Τέτοια φαινόµενα, αν 
και µικρά σε ποσοστό, ασκούν πολλαπλασια-
στική πίεση στην αγορά. Η αστική γεωργία ξε-
κινά ως «ροµαντική» ιδέα, που µπορεί να ορ-
γανωθεί ακόµα καλύτερα, εάν υποστηριχθεί α-
πό εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας.

ONLINE ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ
Οι επισκέψεις σε µεγάλες αλυσίδες λιανεµπο-
ρίου για τα εβδοµαδιαία ψώνια µπορεί να α-
ντικατασταθούν από την επιλογή της κατ ‘οίκον 
διανοµής µέσω εφαρµογών στα smartphones 
ή µέσω του διαδικτύου. Η αποδοτικότητα σε 
συνδυασµό µε την επιθυµία για υγιεινή και ι-
σορροπηµένη διατροφή περιλαµβάνει, επίσης, 
γρήγορα και θρεπτικά γεύµα απ’ έξω (take-
away) αλλά και τη δυνατότητα αγοράς τροφί-
µων σε µικρές ποσότητες εν κινήσει. Ενώ, οι 
διαδικτυακές αγορές σήµερα αντιπροσωπεύ-
ουν µόνο ένα µικρό µερίδιο στα τρόφιµα, γρή-
γορα κερδίζουν έδαφος καθώς αναδύονται νέ-
οι παίκτες µε ψηφιακές πλατφόρµες. Από τις υ-
πηρεσίες διανοµής από τις βιολογικές φάρ-
µες, στις υπηρεσίες εστίασης και στους πάρο-
χους µε έξυπνα κουτιά γευµάτων, το κοινό σ’ 
όλα αυτά είναι ότι δεν χρειάζονται απαραίτητα 
το δικό τους κέντρο διανοµής ή να έχουν την ι-
διοκτησία των προϊόντων. 

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΠΡΑΝΤΕΣ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 2025
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
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ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

BAΛΕΝΘΙΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΛΜΕΡΙΑ

ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

50
ΤΑΞΙ∆Ι
50 ΩΡΩΝ
EASYFRESH EXPRESS

1.800
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1.800 ΧΛΜ.

 13.716
ΜΕΤΡΑ, ΤΟ ΜΗΚΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 

1.000
ΧΛΜ./ΩΡΑ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΟΥ HYPERLOOP UPV
 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ξ εχάστε τα αεροπλάνα και τα βαπόρια. 
Τώρα η νέα τάση στα Logistics για 
νωπά και ευπαθή φρούτα και λαχανι-

κά επιτάσσει την εκµετάλλευση των σιδηρο-
δροµικών γραµµών που ενώνουν την Ευρώ-
πη και τη χρήση νέων τρένων υψηλών ταχυ-
τήτων που υπόσχονται ασφαλή και άµεση µε-

ταφορά από τα παραγωγικά κέντρα σε αποθή-
κες, κεντρικές αγορές, διαµετακοµιστικά κέ-
ντρα και µεγάλα λιµάνια.
Η αρχή έχει ήδη γίνει στην Ισπανία, η οποία 
ούτως η άλλως κυριαρχεί στις εξαγωγές οπω-
ροκηπευτικών στην ευρωπαϊκή αγορά.  Η εται-
ρεία Easyfresh έχει αναλάβει να µεταφέρει µε 
τρένο τα φρουτολαχανικά από τη Βαλένθια της 
Ισπανίας στην Ολλανδία. Ο λόγος για το τρένο 
Easyfresh Express, που θα ξεκινήσει επίσηµα 
στις 25 Απρίλιου 2017 από τη Βαλένθια και θα 

διανύσει µια απόσταση 1.800 χλµ. για να κατα-
λήξει στο λιµάνι Moerdijk, το τέταρτο µεγαλύ-
τερο λιµάνι της Ολλανδίας. Το πολύτιµο φορτίο 
του Easyfresh Express δεν θα προέρχεται µό-
νο από τη Βαλένθια αλλά από όλη τη νοτιοανα-
τολική Ιβηρική χερσόνησο και στόχος είναι να 
φτάσουν τα προϊόντα αυτά σ’ όλη την Ευρώπη.
Η Frigobreda, ένας από τους συνολικά τέσσερις 
συνεργάτες της Easyfresh, έχει εξοπλίσει τα τρέ-
να αυτά µε κοντέινερ 13.716 µέτρων µε ντίζελ και 
ηλεκτρικό εξοπλισµό.

ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΤΡΕΝΑ ΣΤΑ LOGISTICS 
ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
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ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕ ΤΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 
ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

BAΛΕΝΘΙΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΑΛΜΕΡΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ

50
ΤΑΞΙ∆Ι
50 ΩΡΩΝ
EASYFRESH EXPRESS

1.800
ΑΠΟΣΤΑΣΗ
1.800 ΧΛΜ.

 13.716
ΜΕΤΡΑ, ΤΟ ΜΗΚΟΣ 
ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ 

1.000
ΧΛΜ./ΩΡΑ, Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΤΟΥ HYPERLOOP UPV
 

9ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΠΛΗΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
«Σπάµε το µονοπώλιο σε µια αγορά που παραδο-
σιακά ελεγχόταν από τους πλοιοκτήτες, οι οποί-
οι έχουν επίσης συµφέροντα σε εταιρείες φορ-
τηγών. Οπότε δεν είναι όλοι ευχαριστηµένοι α-
πό την είσοδό µας, αλλά πρέπει να κοιτάµε µπρο-
στά. Όµως και οι πλοιοκτήτες βλέπουν ότι ο κό-
σµος αλλάζει και πιστεύω ότι όλη η αγορά περί-
µενε µια υπηρεσία σαν κι αυτή που προσφέρου-
µε. Οπότε ευελπιστούµε ότι θα την αγκαλιάσουν 
όλοι σταδιακά», σηµειώνει στην ιστοσελίδα Fresh 

Fruit Portal, ο περιφερειακός διευθυντής της 
Easyfresh Logistics και εµπορικός διευθυντής της 
Frigobreda, Rainier Wolsleger. 

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 50 ΩΡΩΝ
«Με αυτή την υπηρεσία µειώνονται σηµαντικά οι 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) αν συ-
γκρίνουµε τις µεταφορές των φορτηγών µε τα τρέ-
να που χρησιµοποιούµε. Αυτό είναι ένα µεγάλο 
πλεονέκτηµα, οπότε εκτιµώ ότι πολλές εταιρείες 
λιανικής πώλησης που είναι ευαισθητοποιηµένες 

σε περιβαλλοντικά ζητήµατα και έχουν στόχο τη 
µείωση του CO2 θα στραφούν σε εµάς», προσθέτει 
ο Rainier Wolsleger.
Η διαδροµή θα περνά και από τη Portbou (Κατα-
λονία) και θα καταλήγει στο διαµετακοµιστικό κέ-
ντρο στο Moerdijk της Ολλανδίας, που βρίσκε-
ται µεταξύ του Antwerp και του Rotterdam, όπου 
η Frigobreda διατηρεί εγκαταστάσεις µε ψυκτι-
κούς θαλάµους. Τα πρώτα προϊόντα που θα µετα-
φερθούν περιλαµβάνουν τα δηµοφιλή πορτοκά-
λια Βαλέντσια, διάφορα άλλα εσπεριδοειδή όπως 
και ποικίλα λαχανικά.
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LOGISTICS

Επιπλέον, το Moerdijk, σύµφωνα µε 
τον Wolsleger, αποτελεί το ιδανικό 
σηµείο πρόσβασης για τις εξής ευ-
ρωπαϊκές αγορές: Βρετανία, Ιρλαν-
δία, Σκανδιναβία, χώρες Μπενελούξ 
(Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεµβούρ-
γο) και Γερµανία. 
«Για να µπορέσουµε να είµαστε α-
νταγωνιστικοί στις οδικές µεταφορές 
και λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη 
για ταχύτητα και τη διατηρησιµότη-
τα στο ράφι, που είναι κοµβικής ση-
µασίας για τον κλάδο των οπωροκη-
πευτικών, έχουµε ως στόχο τα προ-
ϊόντα από την Ισπανία να φτάσουν 
στην Ολλανδία εντός 50 ωρών», α-
ναφέρει ο Rainier Wolsleger.
«Η ταχύτητα και η ποιότητα είναι 
το βασικό στοιχείο των υπηρεσιών 
πόρτα-πόρτα που προσφέρουµε. Ε-
πίσης, δεν καλύπτουµε µόνο τις µε-
ταφορές µε τρένα, αλλά και την απο-
θήκευση σε ψυγεία και τη διανοµή 
µε παλέτες», συµπληρώνει ο ίδιος 
και σηµειώνει: «Όλες οι µονάδες έ-
χουν σύστηµα παρακολούθησης και 
εντοπισµού όπου ελέγχουµε µέσω ί-
ντερνετ και προσαρµόζουµε τις θερ-
µοκρασίες από απόσταση».

ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Την ίδια ώρα, που το Easyfresh 
Express ζεσταίνει τις µηχανές του 
για το Moerdijk της Ολλανδίας, µια 
οµάδα φοιτητών από το Πολυτεχνείο 
της Βαλένθια (UPV) έχει φτιάξει έ-
να πρωτότυπο ενός τρένου που ε-
τοιµάζεται να σπάσει κάθε ρεκόρ τα-
χύτητας. 
Ο λόγος για το Hyperloop UPV, ένα 
τρένο που θα µπορεί να ταξιδεύει µε 
1.000 χιλιόµετρα την ώρα (να σηµει-
ωθεί ότι το γρήγορο τρένο στη Γαλ-
λία ταξιδεύει µε 305 χλµ./ώρα) ώστε 
τα λαχανικά που καλλιεργούνται στα 
θερµοκήπια της Αλµερίας να µπο-
ρούν να φτάσουν στο Βερολίνο µέσα 
σε 2,5 ώρες. 
Το project βασίζεται σε ένα σύστηµα 
µε τεράστιες σωλήνες κενού αέρος, 
µέσω των οποίων κάψουλες κυκλο-

φορούν µε παρόµοιο τρόπο µε αυ-
τές που χρησιµοποιούνται στα σού-
περ µάρκετ για να µετακινήσουν δο-
χεία φορτωµένα µε µετρητά, αλλά το 
τρένο αυτό θα έχει την ικανότητα µε-
ταφοράς επιβατών και εµπορευµά-
των, όπως ευπαθή λαχανικά.
Το τρένο αυτό θα δοκιµαστεί αυτό το 
καλοκαίρι στην Καλιφόρνια των Η-
ΠΑ στα πλαίσια του διεθνούς διαγω-
νισµού ιδεών που προωθεί ο εκα-
τοµµυριούχος Elon Musk, συνιδρυ-
τής του Paypal, Tesla Motors και του 
SpaceX και θα ανταγωνιστεί και άλ-
λα projects από ινστιτούτα και πανε-
πιστήµια.

ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ �ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020�  
Ωστόσο, για να γίνει πραγµατικότητα 
αυτή η επανάσταση στις µεταφορές 
και η Ευρώπη να είναι πρωταγω-
νίστρια στις εξελίξεις αυτές, η οµά-
δα από την Ισπανία φιλοδοξεί να λά-
βει ενίσχυση από το πρόγραµµα «Ο-
ρίζοντας 2020» που αποτελεί τον ο-
δηγό για όλα τα οικονοµικά και τε-
χνολογικά αειφόρα προγράµµατα της 
Ευρώπης. 
Το νέο αυτό τρένο θα διευκολύνει την 
οικονοµική ανάπτυξη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και θα ωθήσει τις µετα-
φορές και τη βιοµηχανική ανάπτυξη 
προσφέροντας εναλλακτικές στα αε-
ροπορικά και οδικά logistics. 

Η πρώτη κινητή 
φάρµα µε φυλλώδη
λαχανικά εντός ενός
φορτηγού έρχεται 
από τις ΗΠΑ

ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΑΠΟ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 
Την πρώτη «εσωτερική φάρµα που ταξιδεύει» παρουσίασε η αµερικανική ε-
ταιρεία  Local Roots Farms στο δηµοφιλές φεστιβάλ SXSW στο Τέξας τον πε-
ρασµένο Μάρτιο. Μέσα σε ένα κοντένειρ περίπου 12 µέτρων υπάρχει µια κι-
νητή φάρµα που βασίζεται στην υδροπονία και καλλιεργούνται φυλλώδη λα-
χανικά που κανονικά θα χρειαζόταν 20 στρµ. γης το χρόνο. Μάλιστα µε τον 
τρόπο αυτό σπαταλιέται 99% λιγότερο νερό σε σύγκριση µε τη συµβατική γε-
ωργία και τα προϊόντα είναι διαθέσιµα 365 µέρες το χρόνο. Επιπλέον, δεν γί-
νεται χρήση φυτοπροστατευτικών. Η Local Roots απέδειξε ότι µε τον συνδυ-
ασµό των παραδοσιακών καλλιεργητικών µεθόδων αλλά και των τεχνολο-
γικών καινοτοµιών της NASA δεν χρειάζεται να «ριζώσουν» οι καλλιέργειες 
και µπορούν ταυτόχρονα και να µεγαλώνουν και να διακινούνται. «Πρόκειται 
για µοναδική εµπειρία και η φάρµα µας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ», σηµειώνει, 
στην ιστοσελίδα Fresh Fruit Portal, ο Brandon Martin, διευθυντής ανάπτυξης 
της Local Roots. Επιπλέον, θα χρησιµοποιηθεί ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο 
µε σκοπό να εµπνεύσει τους µελλοντικούς καταναλωτές σχετικά µε τη γεωρ-
γία, την επιστήµη και την τεχνολογία. Για το λόγο αυτό, θα κάνει στάσεις σε 
πολλά σχολεία, σε επιχειρήσεις, εστιατόρια και διάφορα φεστιβάλ στις ΗΠΑ.  
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 12 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ και καλλιεργείται µό-
νο από µία οικογένεια στην Ιταλία, η οποία, ό-
πως όλα δείχνουν, κατάφερε να πλέξει έναν ο-
λόκληρο µύθο γύρω από το όνοµά του, επιτυγ-
χάνοντας κάπως έτσι και αυτήν την premium τι-
µή. Ο λόγος για το Kόκκινο Ραντίτσιο του Τρεβί-
ζο που είναι προϊόν Προστατευόµενης Γεωγρα-
φικής Ένδειξης και το οποίο προωθείται στην α-
γορά ως το «Φυτό της Υγείας», καθώς, όπως υ-
ποστηρίζουν οι Ιταλοί, η κατανάλωσή του απο-
τρέπει τη γήρανση και επιπλέον έχει τονωτικές 
και άλλες ιδιότητες δρώντας κατά διάφορων α-
σθενειών. Άσχετο αν οι ισχυρισµοί υγείας έχουν 
κάποια βάση, όσοι εκµεταλλεύονται την καλλι-
έργεια κατάφεραν µέσα από το µεθοδικό κτίσιµο 
της εικόνας του προϊόντος να κλείσουν συµφω-

νίες µε εστιατόρια, αλυσίδες ντελικατέσεν και άλ-
λες επιχειρήσεις, ώστε να απορροφούν την πα-
ραγωγή, που µπορεί να φτάσει τα 34,5 ευρώ για 
κάθε συσκευασία των τριών κιλών.
Το Kόκκινο Ραντίτσιο του Τρεβίζο χαρακτηρί-
ζεται από ένα έντονο σκούρο κόκκινο µε ά-
σπρες ρίγες χρώµα, έχει τραγανή υφή και γεύ-
ση ελαφρώς πικρή. Η πρώιµη παραγωγή έχει 
µικρότερη αξία, καθώς έχει πιο πικρά φύλλα. 
Το όψιµο ραντίτσιο είναι αντίθετα πολύ πιο πο-
λύτιµο, λόγω της πολυπλοκότητας στη διαδι-
κασία παραγωγής. ∆ιαθέτει µακριά και λεπτά 
φύλλα, αφήνοντας ένα έντονο κόκκινο-µοβ 
χρώµα στα άκρα. Σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές, ο παγετός είναι ο µεγάλος σύµµαχος της 
καλλιέργειας καθώς διεγείρει τη γέννηση των 

βλαστών της όψιµης ποικιλίας. 
Η συγκοµιδή αρχίζει µε τους πρώτους παγετούς 
και συνεχίζεται χωρίς διακοπή. Αφού έχουν κα-
θαριστεί τα κεφάλια από τα εξωτερικά φύλλα, γί-
νονται αρµαθιές και βυθίζονται στο νερό της πη-
γής του ποταµού Sile για το τελευταίο στάδιο της 
διαδικασίας, τη λεύκανση.
Μετά µένουν στο σκοτάδι σε σταθερή θερµοκρα-
σία των 12 βαθµών, απορροφώντας τα θρεπτικά 
συστατικά και τις ιδιότητες του νερού βγάζοντας 
και πάλι βλαστό. Το λευκό χρώµα του κορµού, οι 
κόκκινες κορυφές, η τραγανή υφή, η απαράµιλλη 
και εξαιρετική γεύση είναι τα ιδιαίτερα χαρακτη-
ριστικά του προϊόντος αυτού.

Tο πιο ακριβό 
ραντίτσιο στον κόσμο
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ που αγγίζουν έως και το 60%-
70% των καλλιεργειών του κάµπου του Βελ-
βεντού Κοζάνης, προκάλεσε η έντονη χαλαζό-
πτωση, διάρκειας περίπου 15 λεπτών σε µέ-
γεθος φουντουκιού, που έπληξε την περιοχή 
το απόγευµα του Μεγάλου Σαββάτου. Ζηµιές 
υπέστησαν µήλα, ροδάκινα, νεκταρίνια, κερά-
σια και κυρίως τα βερίκοκα. Μάλιστα όπως τό-
νισε σε τοπικά µέσα ενηµέρωσης ο πρόεδρος 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτλιάµπας: 
«Η ζηµιά είναι τεράστια. Το χαλάζι χτύπησε ό-
λο τον κάµπο. Τέτοιο χαλάζι είχε να κάνει πολ-

λά χρόνια». Σύµφωνα µε τον ίδιο «επλήγησαν 
όλες οι δενδρώδεις καλλιέργειες στο µεγαλύ-
τερο µέρος του κάµπου που εκτείνεται σε 10 
έως 12 χιλιάδες στρέµµατα και στα οποία καλ-
λιεργούνται κυρίως ροδάκινα, µήλα, κεράσια, 
νεκταρίνια και βερίκοκα».
Εκτεταµένες ζηµιές την ίδια ώρα από τον πα-
γετό προκλήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του 
δήµου Αγιάς, µε συνέπεια να υπάρχει µεγάλη 
απώλεια παραγωγής που φτάνει ως το 100% 
σε κάποιες περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων µε 
µηλιές και κερασιές.

ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΣΕ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 
ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΠΛΗΓΩΣΕ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ηλεκτρονικής πιστοποίησης για τον καλύτερο έλεγχο των εισαγωγών 
βιολογικών προϊόντων ξεκίνησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) από τις 19 Απρίλιου. 
Ως αποτέλεσµα η ΕΕ έχει καταστεί ένα διεθνής ηγέτης στην ιχνηλασιµότητα και στη συλλο-
γή αξιόπιστων δεδοµένων για τα βιολογικά προϊόντα. Αυτό το σύστηµα θα συµβάλλει στην 
ενίσχυση των διατάξεων ασφαλείας για τα τρόφιµα και στη µείωση πιθανών περιπτώσε-
ων απάτης, θα µειώσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τις αρχές αλλά και 
θα παρέχει πολύ πιο πλήρη στατιστικά στοιχεία για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων. 
Τόσο το σχετικό έγγραφο όσο και η ηλεκτρονική πιστοποίηση θα χρησιµοποιείται για µια 
µεταβατική περίοδο 6 µηνών. Από τις 19 Οκτωβρίου 2017, όµως, οι εισαγωγές βιολογι-
κών προϊόντων θα καλύπτονται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική πιστοποίηση, αναφέ-
ρει σε σχετική ανακοίνωση η Κοµισιόν. Πηγή: europa.eu

�ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΣΟΥΝ ΤΗΝ 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΙΑΣ 

∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	, 
∆ΗΛΩΣΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΙΛ ΧΟΓΚΑΝ

Ο καταναλωτής διαλέγει ένα νωπό  
προϊόν και ο «χασάπης» του το κόβει  
ανάλογα µε τον τρόπο που επιθυµεί.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Τρέλα µε τα φρούτα πολυτελείας 
για τους πλούσιους Ιάπωνες 

Το 2016 ένα πεπόνι πουλήθηκε στην Ιαπωνία 
έναντι περίπου 24.000 ευρώ. Επρόκειτο για 
ένα πεπόνι Yubari, που καλλιεργείται µε ιδιαί-
τερη προσοχή και είναι η επιτοµή των φρού-
των πολυτελείας, τα οποία αποτελούν την τε-
λευταία... τρέλα των πλούσιων Ιαπώνων. Τα 
πολυτελή φρούτα µπορεί να είναι φράουλες 
στο µέγεθος µιας µπάλας του τένις, σταφύλια 
σε µέγεθος ρουµπινιού, τετράγωνα καρπού-
ζια ή σε σχήµα πυραµίδας. Τα δε καταστήµα-
τα στα οποία πωλούνται, οι προθήκες ή οι κα-
τάλογοι θυµίζουν περισσότερο αυτά των κο-
σµηµατοπωλείων.  Πηγή: huffingtonpost.gr

Στο Μανχάταν ο πρώτος 
χασάπης φρουτολαχανικών

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ έχει ξεκινήσει α-
πό τις ΗΠΑ µε τον αποκαλούµενο «χασά-
πη φρουτολαχανικών» ο οποίος προετοι-
µάζει και κόβει τα προϊόντα ανάλογα µε τον 
τρόπο που επιθυµεί ο καταναλωτής. Αυτή  
η νέα τάση ξεκίνησε στο κατάστηµα Whole 
Foods στο Μανχάταν (Νέα Υόρκη). Ο κα-
ταναλωτής διαλέγει ένα νωπό προϊόν και 
ο «χασάπης» του το κόβει ανάλογα µε τον 
τρόπο που επιθυµεί. Οι υπηρεσίες του, ω-
στόσο, χρεώνονται είτε ένα δολάριο το κι-
λό, είτε για ένα δολάριο για κάθε προϊόν ξε-
χωριστά.   Πηγή: modernfarmer.com

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GLOBALGAP 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙΜΟΤΕΡΟ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
Oλοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου η επιθεώ-
ρηση GlobalGAP στο πρωιµότερο ροδάκινο 
της Ευρώπης. Πρόκειται για τις θερµοκηπια-
κές καλλιέργειες ροδάκινου της Georion - P. 
Lainas & Co υπό τον Φάνη Παπανικολόπουλο 
καθώς και της εκµετάλλευσης του ∆ιονυσίου 
Μαυρόγιαννη. Οι νέες ποικιλίες και υποκείµενα 
σε συνδυασµό µε την εξειδίκευση στην τεχνική 
φέρουν την Ηλεία και πάλι πρωταθλήτρια µε-
τά την πρωιµότερη φράουλα της Ευρώπης, τη 
Fortuna της BerryPlasma µε παραγωγή µία ε-
βδοµάδα πριν την έναρξη της αιγυπτιακής.
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ONLINE ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
ΜΕ DELIVERY ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Σε πλήρη εφαρµογή έχει τεθεί έ-
να νέο σχέδιο πώλησης τροφίµων 
από δύο µεγάλες αλυσίδες σού-
περ µάρκετ της Κίνας. Το εν λόγω 
σχέδιο ονοµάζεται Ο2Ο (online-to-
offline) και η παρουσίασή του έγινε 
στο Fresh Connections China, που 
πραγµατοποιήθηκε στη Σαγκάη µέ-
σα Μαρτίου. Αρχικά, οι πελάτες της 
εταιρείας Yonghui -η οποία διατηρεί 
500 καταστήµατα στην Κίνα- χρησι-

µοποιούν µια εφαρµογή για να κά-
νουν online αγορές και τα προϊό-
ντα τους παραδίδονται µε delivery. 
Από την άλλη, η Hema Fresh, η ο-
ποία ανήκει στον όµιλο Alibaba, ε-
πιτρέπει στους πελάτες της να αγο-
ράζουν τα προϊόντα τους, τα οποία 
µπορούν και να µαγειρεύονται κατά 
παραγγελία αλλά και να παραδίδο-
νται µε delivery σε µόλις 30 λεπτά. 
Πηγή: freshfruitportal.com

ΚΕΝΤΡΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ  
Η RIJK ZWAAN ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙNO
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ της τεχνολογίας 
ενσωµατώνει το κέντρο λιανεµπορίου 
για νωπά προϊόντα που άνοιξε στο Βε-
ρολίνο ο ολλανδικός οίκος σποροπα-
ραγωγής Rijk Zwaan. 
 Έτσι, µετά τη µεγάλη της επιτυχία µε 
την καινοτοµία «Knox», η οποία επε-
κτείνει τη διάρκεια ζωής τους στο ράφι 
για τα φυλλώδη λαχανικά και η οποία 
κέρδισε την 1η θέση στα βραβεία και-
νοτοµίας FLIA 2017 της έκθεσης Fruit 
Logistica 2017, η Rijk Zwaan στο νέο 

κέντρο της παρέχει στους καταναλω-
τές ακόµη και γυαλιά που καταγρά-
φουν τι προσελκύει την προσοχή τους 
κατά την αγορά φρουτολαχανικών. Η 
ιδέα είναι η Rijk Zwaan να χρησιµο-
ποιήσει τον πλούτο της γνώσης και 
της εµπειρίας στα τµήµατα λιανικής 
πώλησης µε φρέσκα προϊόντα τροφί-
µων για να αξιολογήσει ποιο είναι το 
κλειδί της επιτυχίας και της αποτυχίας 
κατά την εισαγωγή ενός νέου προϊό-
ντος. Πηγή: freshfruitportal.com

ΡΕΚΟΡ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙΑ 

Περίπου 260.000 τόνοι κίτρινα κολοκυθά-
κια εξήχθησαν πέρυσι από την Ισπανία, πο-
σό ρεκόρ για τα τελευταία χρόνια. Στην περ-
σινή σοδειά καλλιεργήθηκαν στην Αλµε-
ρία  συνολικά 7.500 στρέµµατα, µε παραγω-
γή 428.425 τόνων. Ο κύκλος εργασιών υπο-
λογίζεται ότι άγγιξε τα 200 εκατ. ευρώ. Στην 

Αλµερία, βέβαια πρέπει να σηµειωθεί ότι η 
πιο διαδεδοµένη ποικιλία είναι το πράσινο 
κολοκυθάκι. Την ίδια ώρα είναι δύσκολο να 
βρεθούν κίτρινα κολοκυθάκια, δεδοµένου 
ότι θεωρείται ένα εξωτικό προϊόν, στην καλ-
λιέργεια του οποίου επενδύει όλο και περισ-
σότερο το Ισραήλ.  Πηγή: freshplaza.com

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Τα μέλη της Ένωσης Νομικών Προσώπων παραγωγών φρέσκων 
κηπευτικών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ”Ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην 
Πολωνία και στην Τσέχικη Δημοκρατία” με διακριτικό τίτλο Vegiterraneo 
σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, 
στο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, 546 27, Θεσσαλονίκη) και ώρα 
19:30 (αίθουσα Ciroco). 

Μετά την εκδήλωση θα 
ακολουθήσει δείπνο.

Για δηλώσεις συμμετοχής 
παρακαλούμε επικοινωνήστε 

στο τηλ. 2108847190
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

Μιχαήλ Άννα, info@dkadv.gr

Τα μέλη της Ένωσης Νομικών Προσώπων παραγωγών φρέσκων 
κηπευτικών, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ”Ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης κηπευτικών στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην 
Πολωνία και στην Τσέχικη Δημοκρατία” με διακριτικό τίτλο Vegiterraneo 
σας προσκαλούν σε ενημερωτική εκδήλωση παρουσίασης.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017, 
στο The Met Hotel (26ης Οκτωβρίου 48, 546 27, Θεσσαλονίκη) και ώρα 
19:30 (αίθουσα Ciroco). 

Μετά την εκδήλωση θα 
ακολουθήσει δείπνο.

Για δηλώσεις συμμετοχής 
παρακαλούμε επικοινωνήστε 

στο τηλ. 2108847190
Υπεύθυνη επικοινωνίας: 

Μιχαήλ Άννα, info@dkadv.gr

Ο ΖΑΓΟΡΙΝ ΒΡΑΒΕΥΣΕ 
ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ �ΕΝΑ 
ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ�
Η ΕΠΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ µε την 
αξία της υγιεινής διατροφής µέσω της τέ-
χνης τέθηκε ως κύριος στόχος του Πα-
νελλήνιου Μαθητικού ∆ιαγωνισµού «Έ-
να µήλο την ηµέρα…. το µήλο συµβάλ-
λει στην υγιεινή διατροφή!» που διοργά-
νωσε ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγο-
ράς Πηλίου, στο πλαίσιο του συνολικού 
επιστηµονικού σχεδιασµού για τα 100 
χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας της Ορ-
γάνωσης. Η δράση ολοκληρώθηκε µε τη 
βράβευση των µαθητών ∆ηµοτικού Σχο-
λείου που διακρίθηκαν σε εκδήλωση 
που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
7 Απριλίου στο υπουργείο Παιδείας.
Αναλυτικότερα, παρελήφθησαν 4.586 
έργα, αποτέλεσµα ατοµικής ή οµαδι-
κής προσπάθειας µαθητών ∆ηµοτι-
κού. Το διαγωνιστικό πεδίο περιλάµ-
βανε δύο  θεµατικές ενότητες, εικαστι-
κά και ψηφιακά έργα. Στους βραβευ-
θέντες πέραν των προσωπικών δώ-
ρων χαρίστηκαν εκδόσεις του Συνεται-
ρισµού για τις βιβλιοθήκες των σχολεί-
ων που αντιπροσωπεύουν.

Με νέο όνοµα και εικόνα
οι Παραγωγοί Σπόρων
Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού (ΣΕΠΥ) θα ονοµάζεται πλέον η Ένωση 
Ελλήνων Παραγωγών και Εµπόρων Σπόρων (Ε-
ΕΠΕΣ) µετά από απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης, γεγονός που θα συνοδευτεί από αλλαγή λο-
γοτύπου και τροποποίηση καταστατικού. Ο πρό-
εδρος της ΕΕΠΕΣ, Ευ. Ευθυµιάδης, ανακοίνωσε 
ότι φέτος από τους πρωταρχικούς στόχους του 
ΣΕΠΥ είναι η προώθηση χρήσης πιστοποιηµέ-
νων σπόρων σε συνεργασία µε το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Πηγή: agronews.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Νοµικών Προσώπων 
παραγωγών φρέσκων κηπευτικών, στα πλαί-
σια του ευρωπαϊκού προγράµµατοs «Ενέρ-
γειεs ενηµέρωσης και προώθnσns κηπευτι-
κών στη Γερµανία, στην Ελλάδα, στην Πολω-
νία και στην Τσέχικη ∆ηµοκρατία» µε διακριτι-
κό τίτλο Vegiterraneo, προσκαλούν σε ενηµε-
ρωτική εκδήλωση παρουσίασης. Η εκδήλω-
ση θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 28 Α-
πριλίου 2017, στο The Met Hotel (26ns Οκτω-
βρίου 48, 546 27, Θεσσαλονίκη) και ώρα 19:30 
µ.µ. (στην αίθουσα Ciroco). Μετά την εκδήλω-
ση θα ακολουθήσει δείπνο. Για δηλώσεις συµ-
µετοχής οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επικοι-
νωνήσουν στο 210/8847190 (Μιχαήλ Άννα). 
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ΣΑΦΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ Η BASF

Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΡΣΗΣ του πολύπλο-
κου συστήµατος εγκρίσεων προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας ήταν έ-
να από τα σηµαντικότερα ζητήµα-
τα προς επίλυση που έθεσε ο ∆ρ. 
Jürgen Oldeweme, υψηλόβαθ-
µο στέλεχος του Τοµέα Προϊόντων 
Φυτοπροστασίας της BASF στον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευ-
άγγελο Αποστόλου, κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησής τους στο υ-
πουργείο την Τρίτη 28 Μαρτίου.  
Η συνάντηση,  στην οποία συµ-
µετείχαν ο ∆ιευθυντής του γρα-
φείου του υπουργού, Νίκος Βά-
γιας, και o ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της BASF Ελλάς, Βασίλης Γούνα-
ρης, έγινε σε ιδιαίτερα θερµό κλί-
µα. Ο Oldeweme µετέφερε στην η-
γεσία του υπουργείου τη ξεκάθα-

ρη δέσµευση της BASF για µία α-
ειφόρο γεωργία, προσφέροντας 
νέες τεχνολογίες και τεχνογνω-
σία στους αγρότες σε όλο τον κό-
σµο. «Στην BASF, στηρίζουµε τους 
παραγωγούς ώστε να µπορούν να 
καλλιεργούν περισσότερα τρόφιµα 
υψηλής ποιότητας, να είναι πιο ε-
πιτυχηµένοι και να ανταποκρίνο-
νται  στις σηµερινές και µελλοντι-
κές ανάγκες της κοινωνίας, µε σε-
βασµό στο περιβάλλον», τόνισε 
ο Oldeweme. Συνεχίζοντας, ανα-
φέρθηκε στο εξαιρετικά πολύπλο-
κο σύστηµα εγκρίσεων προϊόντων 
φυτοπροστασίας και εξέφρασε την 
πάγια θέση όλου του κλάδου ό-
τι το σύστηµα αυτό θα πρέπει να 
παρέχει στον σύγχρονο παραγω-
γό ταχεία πρόσβαση σε τεχνολογί-

ες αιχµής. «Οι αποφάσεις εγκρίσε-
ων πρέπει να βασίζονται σε θεσµο-
θετηµένες και προβλέψιµες διαδι-
κασίες και να λαµβάνονται µε αυ-
στηρά επιστηµονικά κριτήρια. Μό-
νο έτσι µπορούν όλοι οι φορείς να 
συνεργάζονται, σε ένα πλαίσιο ε-
µπιστοσύνης και αµοιβαίου σεβα-
σµού», συµπλήρωσε ο Oldeweme. 
Από την πλευρά του, ο υπουργός, 
Ευάγγελος Αποστόλου, τόνισε: «Πι-

στεύουµε στην αειφορική χρήση των 
εισροών, διατηρώντας παράλλη-
λα το κόστος παραγωγής του Έλλη-
να αγρότη χαµηλό. Πρέπει να υπάρ-
ξει από κοινού προσπάθεια µε τους 
κλάδους των εισροών και ενέργειας 
προς αυτή την κατεύθυνση». 
O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της BASF 
Ελλάς, Βασίλης Γούναρης υπογράµ-
µισε ότι η BASF στηρίζει έµπρα-
κτα την ελληνική γεωργία, διαθέτο-
ντας στην αγορά µια ολοκληρωµένη 
γκάµα καινοτόµων προϊόντων και 
λύσεων, αλλά και µέσω πολυάριθ-
µων πρωτοβουλιών, όπως τα Ελ-
ληνογερµανικά Φόρουµ Τροφίµων. 
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Πιστό στο ραντεβού του µε τις 
διοργανώσεις του αγροτικού χώρου 

το Fresher θα περιµένει τους 
αναγνώστες του στο 

Περίπτερο 13 και Stand 12 

Fresher

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Με το ακτινίδιο µεγάλο πρωταγωνιστή 
έρχεται στη Θεσσαλονίκη η Freskon
ΜΕ �ΦΡΕΣΚΟ� αέρα έρχεται για τρίτη συνε-
χή χρονιά η Freskon, το διεθνές εµπορικό γεγο-
νός φρέσκων φρούτων και λαχανικών, που θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος από τις 27 έως τις 29 Α-
πριλίου, στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης µε χορηγούς επικοινωνί-
ας το Fresher και το Agronews. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί φέτος στο πρό-
γραµµα εµπορικών επισκεπτών, µε σηµαντι-
κούς προσκεκληµένους από ΝΑ και Κεντρική 
Ευρώπη, Βαλκάνια, Σκανδιναβικές χώρες, Η-
νωµένα Αραβικά Εµιράτα και Κίνα. 
Στη Freskon 2017 ξεχωρίζει το ∆ιεθνές Συνέ-
δριο Ακτινιδίου, που θα πραγµατοποιηθεί στις 
27 Απριλίου. Το ακτινίδιο επιλέχθηκε καθώς τα 
τελευταία χρόνια είχε ανοδική πορεία στη χώρα 
µας µε προοπτικές και παρουσιάσεις του προϊό-
ντος από τους ειδικούς του χώρου. Οι οµιλητές 
στο Συνέδριο θα είναι από τις κυριότερες παρα-
γωγικές χώρες, όπως η Ιταλία και η Νέα Ζηλαν-
δία και θα παρουσιαστούν διεθνείς εκτιµήσεις 

για την εξέλιξη των τιµών και της καλλιέργειας.
H FreshCon Market, µία ειδική ενότητα, στο 
πλαίσιο της Freskon, αποτελεί ένα επιχειρη-
µατικό γεγονός, που έχει ως βασικό στόχο 
να φέρει σε άµεση επαφή µεγάλες αλυσίδες 
σουπερµάρκετ που ελέγχουν ένα σηµαντικό 
δίκτυο διανοµής µε τους επαγγελµατίες του 
αγροτικού κλάδου, δηµιουργώντας προϋπο-
θέσεις άµεσων συµφωνιών. Φέτος, θα µετέ-
χουν πιο πολλές αλυσίδες από τις Βαλκανικές 
χώρες, αλλά και την Ελλάδα.

Για µία ακόµη χρονιά 
δίνει το παρών η Haifa
Για ακόµη µία χρονιά η Haifa Southeast 
Europe συµµετέχει στη Freskon  και 
υπόσχεται πολλά events και τα happening 
στο Περίπτερο 13 Stand 23.

Πληροφορίες και στην ιστοσελίδα της έκθε-
σης: http://freskon.helexpo.gr/      
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ΣΕ ΠΕΛΛΑ, ΗΛΕΙΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆Α, ΑΡΤΑ
ΚΑΙ ΗΜΑΘΙΑ 
ΤΟ ΠΡΙΜ ΝΙΤΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

Ε πιδοτούµενες για πρώτη φορά από το πρόγραµµα «Απονιτροποίησης» θα είναι οι εκµεταλ-
λεύσεις µε δενδρώδεις καλλιέργειες, σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου που 
προβλέπει ειδική δράση για εσπεριδοειδή, ροδακινιές, βερικοκιές και µηλιές σε συγκεκρι-

µένες περιοχές. Η ενίσχυση θα δίνεται σε όσους εφαρµόζουν πρόγραµµα χλωράς λίπανσης στις 
καλλιέργειές τους, στις εξής ευπρόσβλητες ζώνες από τα νιτρικά: 
●Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, ελιά, βερικοκιά.
●Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά.
●Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Ηµαθίας: Ροδακινιά, µηλιά, αχλαδιά.
●Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: Εσπεριδοειδή, ελιά.
Για τις υπόλοιπες περιοχές του Μέτρου η παραπάνω δράση δεν θα προκηρυχθεί. Η πρόσκληση προ-
γραµµατίζεται για τον ερχόµενο Ιούνιο, µε πρώτο έτος εφαρµογής το 2018.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσµευσης οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν: 
i) Να εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων, σε έ-
κταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% της ενταγµένης έκτασης. Επιλέξιµα ως φυτά εδαφο-
κάλυψης είναι τα χειµερινά ψυχανθή και τα µείγµατα χειµερινών ψυχανθών µε σιτηρά. Στο τµήµα 
της έκτασης, στο οποίο εφαρµόζεται χλωρά λίπανση, απαγορεύεται η χρήση αζωτούχων λιπασµά-
των και κοπριάς.
ii) Να πραγµατοποιούν εργαστηριακές αναλύσεις στην ενταγµένη στη δέσµευση εκµετάλλευση (ε-
δαφολογική ανάλυση, φυλλοδιαγνωστική, ανάλυση αρδευτικού νερού). Οι εργαστηριακές αναλύ-
σεις πραγµατοποιούνται από τα Τµήµατα Γεωργικών Εφαρµογών και Ανάλυσης Λιπασµάτων του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή από διαπιστευµένα ιδιωτικά εργαστήρια.
iii) Να διαθέτουν «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Εισροών» (Σ∆Ε) για το σύνολο της ενταγµένης εκµετάλλευσης, 
µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η αποδοτική και αποτελεσµατική διαχείριση των χρησιµοποιούµε-
νων εισροών (λιπάσµατα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα, αρδευτικό νερό).
Αναφορικά µε τα κηπευτικά, για το 2018 αναµένεται να συνεχιστούν οι δράσεις αµειψισποράς και α-
γρανάπαυσης στα πλαίσια του Μέτρου «Απονιτροποίησης» µε το πριµ να διαµορφώνεται στα 60 ευ-
ρώ ανά στρέµµα, όπως και την περασµένη περίοδο.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

466

331

Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/εκτ./έτος)

286 

ΕΛΙΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ 

ΜΗΛΙΑ 

ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ 

ΠΡΙΜ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΓΙΑ ∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ

202

202ΑΧΛΑ∆ΙΑ

331

ΜΕΤΡΟ 
10.1.4
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014�2020

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών, η µελέτη για την πρι-
µοδότηση µηλοπαραγωγών που εφαρµό-

ζουν τη µέθοδο Κοµφούζιο για την αντιµετώπι-
ση της καρπόκαψας. Το σχετικό Μέτρο αναµένε-
ται να προκηρυχθεί µέσα στις επόµενες εβδοµά-
δες σύµφωνα µε το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, το οποίο αρχικά είχε λογαριάσει µόνο τα 
ροδάκινα και τα βερίκοκα προς ενίσχυση. Ωστό-
σο, µετά από αίτηµα φορέων ειδικά για το µήλο, 
όπου η µέθοδος Κοµφούζιο είναι αρκετά διαδε-
δοµένη και υπάρχει σχετική εµπειρία, οι διαχειρι-
στικές αρχές παρέγγειλαν µελέτη από το ΓΠΑ, ώ-
στε να εξακριβωθεί το εάν είναι αναγκαία η ενί-
σχυση των παραγωγών (δηλαδή προκύπτουν µε-
γάλες επιπλέον δαπάνες). 
Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε έγγραφο που υ-
πογράφει ο γενικός γραµµατέας Κοινοτικών Πό-
ρων Χαράλαµπος Κασίµης (Αρ.Πρωτ.: 2792), οι 
καλλιέργειες για τις οποίες υπάρχει πρόταση έ-
νταξης τους στη δράση «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρο-λεπιδόπτε-
ρων (Κοµφούζιο)» συµπεριλαµβανοµένων των ε-
χθρών για τις οποίες απαιτείται να υπολογιστούν 
τα ύψη ενίσχυσης που προκύπτουν από την ε-

φαρµογή της µεθόδου, είναι οι ακόλουθες:
● µηλιά (καρπόκαψα)
● δαµασκηνιά (καρπόκαψα)
● κυδωνιά (καρπόκαψα, κόσσος, σέζια)
●αχλαδιά (καρπόκαψα, φυλλοδέτης, κόσσος, 
ζευζέρα, σέζια)
●λεµονιά και µανταρινιά (ανθοτρήτης).
● αµπέλι (ευδεµίδα)
● βαµβάκι (ρόδινο σκουλήκι)

Στο ΟΣ∆Ε του 2017 αιτήσεις πληρωµής
Τα αιτήµατα πληρωµής για τη δράση «10.1.8 Ε-
φαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης 
των µικρολεπιδοπτέρων (Κοµφούζιο)»  για όσους 
ανέλαβαν οικειοθελώς δεσµεύσεις (ακόµα και 
πριν την πρόσκληση), γίνονται µέσω των φετινών 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε.  Σύµφωνα µε σχετικό δελτίο Τύ-
που, δικαιούχοι της δράσης είναι γεωργοί, φυσι-
κά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών, οι οποί-
οι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης µε επιλέξιµες 
για τη δράση καλλιέργειες (ροδάκινα, βερίκοκα, 
νεκταρίνια). Τα ύψη ενίσχυσης ανέρχονται σε 38,7 
ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα δύο πρώτα έτη 
εφαρµογής και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησί-
ως για τα επόµενα τρία έτη εφαρµογής.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ NATURA

Μέσα στο Σεπτέµβριο αναµένεται να βγει 
η νέα πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας προϋπολογισµού 400 
εκατ. ευρώ που θα αφορά όσους δεν ε-
ντάχθηκαν στο Μέτρο  και µέσα στην ο-
ποία θα προστεθούν νέες καλλιέργειες 
για τις οποίες αναµένεται η σχετική έγκρι-
ση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Σηµειώνεται ότι ήδη έχει ανοίξει η διαδι-
κασία των ενστάσεων για όσους κόπηκαν 
στην περασµένη προκήρυξη της Βιολογι-
κής (όλους τους κτηνοτρόφους και όσους 
αγρότες είναι εκτός ζώνης Natura) µε τη 
διαδικασία να διαρκεί µέχρι τις 2 Μαΐου, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργεί-
ου. Η διαδικασία είναι ηλεκτρονική και γί-
νεται µέσω ειδικής πλατφόρµας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, όσον αφορά τη δεύτε-
ρη πρόσκληση, θα προστεθούν οι ε-
ξής καλλιέργειες: Ροδιά, ακτινίδιο, συ-
κιά, µικρόκαρπες δάσους, αβοκάντο, α-
κρόδρυα, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, 
σταυρανθή, βολβώδη, καρότο, πατάτα, 
φραγκόσυκα. Επιπλέον, προβλέπονται 
διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, τα 
οποία δεν θα είναι χωροταξικά (δηλα-
δή δεν θα έχουν σχέση µε τον τόπο που 
βρίσκεται η εκµετάλλευση) αλλά ποιο-
τικά, όπως για παράδειγµα η ηλικία του 
παραγωγού, το είδος της καλλιέργει-
ας κ.λπ. Παράλληλα θα γίνει προσπά-
θεια να «κλείσει» το Μέτρο για τους 
πολλούς, θέτοντας για παράδειγµα ως 

προαπαιτούµενο για την ένταξη ο 
υποψήφιος να είναι επαγγελ-

µατίας αγρότης.

ΜΕ ΠΡΙΜ ΤΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 
ΣΤΑ ΜΗΛΑ, ΑΝ ΠΕΙ ΤΟ ΝΑΙ 
ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΡΟ 
10.1.8

προαπαιτούµενο για την ένταξη ο 
υποψήφιος να είναι επαγγελ-

ΜΕΤΡΟ 
11
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΣΕ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΩΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΤΟ ΠΟΛΥ ΣΕ 60 ΜΕΡΕΣ 
ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΝΩΠΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

Με τη θέσπιση υποχρεωτικών η-
λεκτρονικών συναλλαγών και 
την απειλή προστίμων έως και 

30% της αξίας των τιμολογίων που δεν ε-
ξοφλούνται φιλοδοξεί το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να ενεργοποιήσει δικλεί-
δες ασφαλείας στο εμπόριο νωπών οπωρο-
κηπευτικών και να προστατέψει τους πα-
ραγωγούς από αφερέγγυους εμπόρους και 
καθυστερήσεις πληρωµών.
Το κοµβικό σηµείο του σχεδίου για τη δια-
κίνηση και εµπορία νωπών και ευαλλοίω-

των αγροτικών προϊόντων, που τέθηκε σε 
διαβούλευση ως τις 24 Απριλίoυ, έχει να 
κάνει µε το γεγονός ότι πλέον ο έµπορος υ-
ποχρεούται να εξοφλήσει στον παραγωγό 
το αντίστοιχο τιµολόγιο σε διάστηµα όχι µε-
γαλύτερο των 60 ηµερών. 
Στην αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται 
στον έµπορο, πρόστιµο ίσο µε το 30% της α-
ξίας του τιµολογίου, που δεν εξοφλήθηκε.
Εκτός αυτού, το νοµοσχέδιο υποχρεώ-
νει τον αγοραστή, να εξοφλεί το οφειλόµε-
νο ποσό µε κατάθεση στον τραπεζικό λο-
γαριασµό του παραγωγού της ισόποσης 
χρηµατικής αξίας που αναγράφεται στο 

τιµολόγιο, ενώ απαγορεύει ρητά κάθε άλλο 
τρόπο εξόφλησης, όπως µε καταβολή µε-
τρητών ή µε έκδοση επιταγών και την ανα-
γραφή στο τιµολόγιο ότι εξοφλήθη.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιο προ-
βλέπει πως το υπουργείο Οικονοµικών α-
ποστέλλει κάθε µήνα στην αρµόδια αρ-
χή τα τιµολόγια του προηγούµενου µή-
να που φέρουν την ένδειξη «νωπά και ευ-
αλλοίωτα». Η αρµόδια αρχή µε τη σειρά 
της αποστέλλει τα τιµολόγια στις αντίστοι-
χες τράπεζες για έλεγχο της καταβολής του 
τιµήµατος, ενώ οι τράπεζες µετά τον έλεγχο 
διαβιβάζουν στην αρµόδια αρχή τη λίστα 
µε τα τιµολόγια που δεν έχουν εξοφληθεί. 

Συγκεκριµένα 
το σχετικό Άρθρο 2  
του Σχεδίου Νόµου αναφέρει:
• Εµπορική συναλλαγή
• Έµπορος αγροτικών προϊόντων που 
πραγµατοποιεί εµπορική συναλλαγή µε 
παραγωγό που εκδίδει τιµολόγιο, οφείλει 
να εξοφλεί το τιµολόγιο εντός εξήντα (60) 
ηµερών από την έκδοσή του. Επιτρέπεται 
η έκδοση συγκεντρωτικού τιµολογίου το 
οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές συνε-
χόµενες παραδόσεις προϊόντων στον ίδιο 
έµπορο αγροτικών προϊόντων. 
• Κάθε αντίθετη µε τις διατάξεις του προη-
γούµενου εδαφίου συµφωνία µεταξύ των 
µερών, θεωρείται άκυρη.
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ΠΑΤΑΤΑ

Σ το γεγονός ότι τελειώνουν σύντοµα οι εισα-
γόµενες ποσότητες πατάτας από την Αίγυπτο 
αλλά και στο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγ-

µή στην εγχώρια αγορά άλλο φρέσκο προϊόν κα-
θώς και ούτε απόθεµα µε παλιές σοδειές ποντά-
ρουν οι παραγωγοί της υπαίθριας καλλιέργειας α-
πό την Πελοπόννησο. Συγκεκριµένα, όπως σηµει-
ώνουν στο Fresher γεωπόνοι από τους νοµούς της 
Ηλείας και της Αχαΐας, οι χαµηλές θερµοκρασίες το 
προηγούµενο διάστηµα καθυστέρησαν τη συγκοµι-
δή για τις υπαίθριες πατάτες αλλά το επόµενο διά-
στηµα αναµένεται ότι θα µπουν σε πλήρη παραγω-

γή. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν και πιο δυναµικά οι ε-
ξαγωγές δίνοντας έτσι ώθηση στη ζήτηση του προ-
ϊόντος. Βέβαια, αξίζει να σηµειωθεί ότι παραµένει 
για την ελληνική πατάτα ο αντίπαλος της αιγυπτια-
κής, καθώς στα λιµάνια πωλείται κάτω από 40 λε-
πτά το κιλό και δεν µπορούν οι Έλληνες παραγωγοί 
να την ανταγωνιστούν, καθώς εκεί τόσο οι σπόροι, 
τα εφόδια αλλά και τα εργατικά είναι πολύ πιο οικο-
νοµικά και επιπλέον διαχειρίζονται πιο µεγάλες ε-
κτάσεις. Όµως, όπως σηµειώνει ο Γ. Γκούµας, γε-
νικός διευθυντής της Agrexpo, που έχει την έδρα 
της στην Καλαµάτα και εξάγει πατάτες στην Ευρώ-
πη, «έχουµε στην Ελλάδα ένα εξαιρετικό προϊόν, α-
ναβαθµισµένο το οποίο υπερτερεί ποιοτικά».
Όσον αφορά τις ποικιλίες στις πρώιµες περιο-
χές, δηλαδή στην Πελοπόννησο, που ξεκινά πρώ-
τη η υπαίθρια πατάτα, κυριαρχούν οι εξής: Spunta, 
Alaska, Safra, Universa.

∆ΙΠΛΑΣΙΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
Στα θετικά της φετινής σεζόν θεωρούνται οι τιµές 
στον παραγωγό που πληρώνονται µε 60 λεπτά το 
κιλό. Πρόκειται για αύξηση κατά 50% από την προ-
ηγούµενη χρονιά όπου η πατάτα άγγιζε τα 40 λεπτά 
και ακολούθησε µετά πτωτική πορεία. «Η έναρξη 
της συγκοµιδής για την υπαίθρια έγινε τη Μ. ∆ευ-
τέρα και εµείς µέχρι στιγµής έχουµε λάβει 250-300 

τόνους και έχουµε ήδη εξάγει το 50% σε Πολω-
νία και Τσεχία», επισηµαίνει στο Fresher ο Γιώργος 
Γκούµας. Υπάρχει µια σταθερότητα στις τιµές, που 
παραµένουν ψηλά σύµφωνα µε τον ίδιο και η ποι-
ότητα είναι πολύ καλή. Επιπλέον, ο Γ. Γκούµας εκτι-
µά ότι θα έχει απορροφηθεί µέχρι τα τέλη Απριλίου 
το 70% της παραγωγής της Μεσσηνίας. 

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΛΙΓΟΣΤΕΣ 
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 
ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΜΕ 60 ΛΕΠΤΑ
ΤΟ ΚΙΛΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ
ΤΩΡΑ ∆ΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΤΗΣ Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΟ∆ΙΚΟ ΜΟΜΕΝΤΟΥΜ 
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ 
ΠΑΤΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γιώργος Γκούµας, 
γενικός διευθυντής της Agrexpo 

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΑΤΑΤΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(λεπτά το κιλό)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
 2017

40 

60

  ΕΚΤΑΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

2.700
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΠΡΩΙΜΗ, ΥΠΑΙΘΡΙΑ

Spunta | Voyager | Farida 
Barcelona | Alaska | Safra | Universa 

(Πηγή: Fresher)
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ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΜΑΤΑ

Α υξηµένες κατά 50% είναι φέτος οι τιµές πα-
ραγωγού για τις ντοµάτες θερµοκηπίου σε 
Μεσσηνία και Πρέβεζα, που ξεκίνησαν να 

συγκοµίζουν, καθώς από το επίπεδο των 70-80 λε-
πτών πέρσι φτάνουν µέχρι και το 1,20 ευρώ. Ωστό-
σο, όπως αναφέρουν οι παραγωγοί, αν και οι τιµές 
είναι υψηλότερες από πέρσι, είναι ανεβασµένο και 
το κόστος, καθώς µε τις συννεφιές και τις χαµη-
λές θερµοκρασίες χρειάστηκε πολλή θέρµανση στα 
θερµοκήπια. «Τώρα ξεκινά επίσηµα η συγκοµιδή για 
την ντοµάτα θερµοκηπίου στα Φιλιατρά και καθώς η 
προσφορά είναι µικρή στο ξεκίνηµα οι τιµές αγγί-
ζουν µέχρι και το 1,20 ευρώ το κιλό», αναφέρει στο 
Fresher ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, πρόεδρος 
του ΑΣ Φιλιατρών. Όπως σηµειώνει ο ίδιος η βασική 
ποικιλία στην περιοχή είναι η Primadona. 

Ξεκίνησαν και στην Πρέβεζα
Εδώ και 20 ηµέρες έχουν ξεκινήσει να συγκοµίζουν τις 
ντοµάτες θερµοκηπίου οι παραγωγοί στην Πρέβεζα. 
«Υπάρχει καλή ζήτηση και οι τιµές είναι σαφώς καλύ-

τερες από πέρσι. Μάλιστα, διατηρούνται σε υψηλά ε-
πίπεδα ακόµη και µετά το Πάσχα», υπογραµµίζει στο 
Fresher ο πρόεδρος του Κηπευτικού Συνεταιρισµού 
Πρέβεζας, ∆ηµήτρης Καββαδάς. Οι τιµές, όπως µας 
ενηµερώνει, φέτος κυµαίνονται από 1 -1,20 ευρώ το 
κιλό, αναλόγως και µε την ποιότητα, όταν πέρσι δεν 
ξεπερνούσαν τα 70-80 λεπτά το κιλό. 

Χωρίς πολλές προσβολές
Στις ποικιλίες ντοµάτας που έχουν κερδίσει τους πα-
ραγωγούς µετά την Elpida, είναι και η Νήσος της 
Hazera. «Είµαστε οι άνθρωποι που έβαλαν τη Νή-
σο στην αγορά», λέει ο ∆. Καββαδάς στο Fresher. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι φέτος οι προσβολές µε Tuta 
Absoluta, που πέρσι είχαν σηµειώσει µεγάλη έξαρ-
ση λόγω και του ζεστού καιρού, ήταν περιορισµένες 
οπότε δεν υπήρχαν και ποιοτικά θέµατα. «Ήταν µια ή-
συχη χρονιά καθώς δεν υπήρχαν προσβολές. Επιπλέ-
ον, η ζήτηση για την ντοµάτα θερµοκηπίου και φέτος 
είναι καλή τόσο από τα σούπερ µάρκετ όσο και από τις 
λαχαναγορές», σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς 
από την περιοχή της ∆ράµας, όπου υπάρχουν θερµο-
κήπια. Τέλος, όσον αφορά τις νέες ποικιλίες για τις 
ντοµάτες που είναι διαθέσιµες στην εγχώρια αγορά 
αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 
● Umagna RZ της Rijk Zwaan: Υβρίδιο ντοµάτας 
µε εξαιρετική διατηρησιµότητα καρπού και µε πο-
λύ καλή καρπόδεση, µε βαθύ κόκκινο χρώµα, χω-
ρίς κοτσάνι εσωτερικά και οµοιοµορφία στο µέγε-
θος των καρπών.
● Runner  F1 από τη Fytro Seeds και τη Semillas 
Fito: Εξαιρετική σε ποιότητα και µε υψηλές αποδό-
σεις, η Runner αποδίδει πολύ καλά σε όλες τις ε-
ποχές φύτευσης και απευθύνεται σε όλες τις αγο-
ρές. Είναι πλούσια σε σάκχαρα ενώ η  ιδανική α-
ναλογία οξέων/σακχάρων δίνει στον καρπό την ε-
πιθυµητή γλυκόξινη γεύση.

Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ    ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕ ∆ΙΠΛΑΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΦΕΤΟΣ Η ΝΤΟΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ 
ΝΤΟΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
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Έ χασε το πλεονέκτηµα της πρωιµότητας 
η ελληνική φράουλα, καθώς άργησε να 
βγει στις ευρωπαϊκές αγορές, αφού ο 

βαρύς χειµώνας και οι χαµηλές θερµοκρασίες 
καθυστέρησαν σχεδόν δύο µήνες την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας και κατ’ επέκταση τη συγκοµι-
δή. Έτσι, η εµπορική σεζόν ξεκίνησε τέλος Φε-
βρουαρίου µε αρχές Μαρτίου και κορυφώθηκε 
µέσα στον Απρίλιο. Ως αποτέλεσµα, µε την από-
τοµη αύξηση της προσφοράς πιέστηκαν οι τιµές 
παραγωγού για τη φράουλα και έτσι, όπως α-
ναφέρουν στο Fresher παραγωγοί από την πε-
ριοχή της Μανωλάδας -όπου συγκεντρώνεται 

ο κύριος όγκος παραγωγής για το προϊόν- από 
τα επίπεδα των 2,50 ευρώ το κιλό στα τέλη Φε-
βρουαρίου έχουν τώρα υποχωρήσει κατά µέσο 
όρο και αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα 
στα 1,30 ευρώ. Πρόκειται για µείωση στις τιµές 
παραγωγού της τάξης του 40%. 

Συµφόρηση στην αγορά
Η αιτία της υποχώρησης αυτής σε σύγκρι-
ση µε τα υψηλά επίπεδα στα τέλη Φλεβάρη, 
σύµφωνα µε τον πρόεδρο της Οµάδας Παρα-
γωγών «Υρµίνη», Φώτη Κυριαζή, προκύπτει 
από το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης, 
καθώς «τώρα βγαίνουν πιο πολλές φράουλες 
σε σύγκριση µε την αρχή». Υπενθυµίζεται ό-
τι τώρα έχει δηµιουργηθεί συµφόρηση στις α-
γορές λόγω της κακοκαιρίας του Ιανουαρίου, 
όπως είχε γράψει η Agrenda και το περιοδικό 

Fresher, ότι αναµενόταν να συµβεί. Ωστόσο, 
όπως σηµειώνει ο Φ. Κυριαζής, η ζήτηση πα-
ραµένει σε ικανοποιητικά επίπεδα οπότε δεν 
τίθεται θέµα διάθεσης του προϊόντος.

Έξτρα κόστος στους παραγωγούς 
Επιπλέον, η καθυστέρηση στην έναρξη της συ-
γκοµιδής πέραν της υπερπροσφοράς αυτό το δι-
άστηµα είχε επίσης επίπτωση στο κόστος παρα-
γωγής. «Οι χαµηλές θερµοκρασίες σήµαναν αυ-
ξηµένο κόστος στους παραγωγούς φράουλας 
καθώς έπρεπε να κόβουν τα άνθη. Οπότε πέ-
ραν της χρονικής καθυστέρησης και της σηµαντι-
κής µείωσης του όγκου παραγωγής σχεδόν κα-
τά 25%, µιας και δεν αναπτύχθηκαν επαρκώς τα 
φυτά, οι παραγωγοί επιβαρύνθηκαν µε έξτρα ερ-
γατικό κόστος», σηµειώνει στο Fresher o Φάνης 
Παπανικολόπουλος, γεωπόνος και αντιπρόεδρος 
της εταιρείας Geoplant στην Ηλεία.

Επίσηµη πρώτη για τη Rociera
Φέτος για πρώτη φορά καλλιεργήθηκε σε Ελ-
λάδα, Ιταλία και Ισπανία η νέα ποικιλία φράου-
λας µε την εµπορική ονοµασία Rociera. «Πρό-
κειται για µια ισπανική µεσοπρώιµη ποικιλία, 
µε πολύ καλή ποιότητα καρπού, καλό µέγεθος, 
που γονιµοποιείται εύκολα και αντέχει στα τα-
ξίδια οπότε είναι εύκολα εξαγώγιµη», τονίζει ο 
Φάνης Παπανικολόπουλος.
Ωστόσο, δεν είναι έντονα κόκκινο το χρώµα 
της και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να µην την 
προτιµούν στις αγορές της ανατολικής Ευρώ-
πης, όπως αναφέρει ο ίδιος. Επιπλέον, έχουν 
γίνει δοκιµαστικές καλλιέργειες και µε την 
ποικιλία Antilla (ξανθιά φράουλα) που προο-
ρίζεται κυρίως για τις αγορές της δυτικής Ευ-
ρώπης. «Μάλλον δεν θα συνεχιστεί η Antilla», 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΜΠΗΚΕ ΦΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΜΕ ΕΧΕΓΓΥΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προβλήµατα στη διάθεση 
και πίεση τιµών έφερε η 
υπερπροσφορά φράουλας στην 
εγχώρια αγορά προς τα τέλη 
Μαρτίου µε µέσα Απριλίου. 
Μειωµένη έως και 25%, σύµφωνα 
µε πρώτες εκτιµήσεις, αναµένεται 
η παραγωγή λόγω καιρού

Από τα 2,50 ευρώ το κιλό, τώρα οι τιµές 
παραγωγού έχουν υποχωρήσει γύρω  
στο 1,30 ευρώ το κιλό. 

Καταδικαστική ήταν η απόφαση του Ευρ. ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για την «καταναγκαστική 
εργασία στις φυτείες φράουλας στη Μανωλάδα».

Η φράουλα στο επίκεντρο της έκθεσης  
Macfrut 2017 (10-12 Μαΐου) στο Εκθεσιακό 
Κέντρο Rimini της Ιταλίας.

∆ΙΠΛΑ ΣΤΗ FORTUNA 
ΚΑΙ ΤΗΝ CAMAROSA 
ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΦΡΑΟΥΛΑ ROCIERA
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ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΜΥΡΤΙΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΜΕΟΥΡΑ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
Σαφής τάση µείωσης των εκτάσεων µε φράουλες υπάρχει στην Ισπανία, καθώς οι καλλιεργητές στρέ-
φονται στα µύρτιλα και τα σµέουρα. Η τάση αυτή είναι εµφανής από το 2014 και ξεκίνησε ως αποτέλε-
σµα της υπερπαραγωγής φράουλας, των χαµηλών τιµών αλλά και της στροφής των καταναλωτών στα 
κόκκινα µαλακά φρούτα (soft fruits). Με βάση την ιστοσελίδα Freshplaza οι εκτάσεις όπου καλλιεργού-
νται φράουλες στην Ουέλβα της Ισπανίας φτάνουν τα 54.000 στρέµµατα.
Έντονες είναι οι προσπάθειες για να µπουν και στην Ελλάδα πιο δυναµικά καλλιέργειες µε µύρτιλα, σµέ-
ουρα και βατόµουρα σύµφωνα µε τον Φ. Παπανικολόπουλο. «Σιγά-σιγά πλησιάζουµε ένα πιο εµπορι-
κό µοντέλο γι’ αυτά τα µούρα. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι έρευνες για τις ποικιλίες και τις τεχνικές και 
πιστεύω ότι το επόµενο χρονικό διάστηµα θα είµαστε πιο ισχυροί. Παλεύουµε 5 χρόνια µε σχετικές δο-
κιµές που γίνονται. Εξάλλου τα σµέουρα ειδικά αποτελούν νέα τάση και κερδίζουν έδαφος σε Ισπανία 
και Κένυα», καταλήγει ο ίδιος.

εκτιµά ο Φ. Παπανικολόπουλος.

Υπερπρώιµη ποικιλία δια χειρός Berry Plasma
Παράλληλα στην επέκταση της εµπορικής σε-
ζόν της φράουλας αλλά και σηµαντικούς πό-
ντους έναντι του ανταγωνισµού πετυχαίνουν οι 
παραγωγοί που έχουν στραφεί στην πρωιµό-
τερη ποικιλία της Ευρώπης τη Fortuna της ε-
ταιρείας Berry Plasma, που έχει την έδρα της 
στο Βάρδα της Ηλείας. «Η συγκοµιδή γίνεται το 
πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου. Είναι 
ένα εξαιρετικό προϊόν και όταν βγαίνει δεν υ-
πάρχει στην αγορά η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ 
εκείνη την περίοδο βγαίνει η Αίγυπτος», επιση-
µαίνει ο Φ. Παπανικολόπουλος.

Μύρτιλα, σµέουρα και βατόµουρα µπαίνουν 
σιγά σιγά στον εγχώριο χάρτη καλλιεργειών.

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΑΟΥΛΑ
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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΑΪΟ ΒΓΑΙΝΟΥΝ
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ

ΜΕ ΣΥΜΜΑΧΟ µέχρι τώρα τον καιρό, οι πα-
ραγωγοί καρπουζιού αναµένουν µία ποιο-
τική συγκοµιδή, που θα ξεκινήσει µέσα στο 
Μάιο.  Σε αυτή τη συµµαχία εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους και για την επόµενη περίοδο, 
καθώς χρειάζονται καλοκαιρία και υψηλές 
θερµοκρασίες στην Ευρώπη, τη βασική τους 
αγορά, για να απορροφηθεί το προϊόν τους 
και σε καλές τιµές. 
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, η σεζόν θα α-
νοίξει το επόµενο δεκαήµερο µε τα καρπού-
ζια θερµοκηπίου των Χανίων, όπως ανέφε-
ρε στο Fresher ο Γιώργος Κάτσουρας, ιδιο-
κτήτης της Creta Taste.  Θα ακολουθήσει δε 
η παραγωγή της Τριφυλίας στις 10-15 Μαΐ-
ου, σύµφωνα µε τον παραγωγό της περιο-
χής Κωνσταντίνο Μαλάµο. 
Η τιµή έναρξης του προϊόντος τοποθετεί-

ται στα 50-60 λεπτά, ενώ τα πρώτα καρπού-
ζια θερµοκηπίου ενδεχοµένως να «τσιµπή-
σουν» 80 λεπτά έως 1 ευρώ, µε τις τιµές αυ-
τές να αφορούν µικρές ποσότητες που θα α-
πορροφηθούν από την εγχώρια αγορά, σύµ-
φωνα µε τις εκτιµήσεις του κ. Κάτσουρα. 
Να υπενθυµίσουµε ότι πέρσι οι ελληνικές ε-
ξαγωγές σηµείωσαν αύξηση της τάξεως του 
5,1% σε σχέση µε το 2015. Εντούτοις η µέση 
τιµή ήταν χαµηλότερα λόγω των καιρικών 
συνθηκών που επικρατούσαν στις κύριες ε-
ξαγωγικές αγορές. Ειδικότερα, και σύµφω-
να µε τα επεξεργασµένα από τον Incofruit 
– Hellas στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η χώρα µας 
πέρσι εξήγαγε 178.371 τόνους καρπούζια 
έναντι 169.668 το 2015, µε την αξία να δια-
µορφώνεται στα 44,3 εκατ. και στα 43,8 εκατ. 
ευρώ αντίστοιχα. 

ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΨΗΛΑ ΒΑΖΟΥΝ 
ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΤΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟ∆ΙΚΗ τους πορεία οι τι-
µές παραγωγού για τα πορτοκάλια Βαλέντσια, 
καθώς από τα 35 λεπτά κατά µέσο όρο στις αρ-
χές Απριλίου τώρα φτάνουν µέχρι και τα 40 λε-
πτά το κιλό, όπως σηµειώνουν στο Fresher πα-
ραγωγοί από τη Σπάρτη και την Κρήτη, τα κύ-
ρια παραγωγικά κέντρα της χώρας. Πρόκειται 
για άνοδο κατά 14% µέσα σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα και αυτό γιατί φέτος τελείωσαν πολύ 
σύντοµα οι χειµωνιάτικες ποικιλίες πορτοκα-
λιών (Ναβαλίνες, Μέρλιν), ενώ και η παραγω-
γή είναι µειωµένη λόγω καιρού. 
Μάλιστα, οι παραγωγοί αυτό το διάστηµα δεν 
πωλούν Βαλέντσια καθώς αναµένουν ότι οι τι-
µές θα αυξηθούν ακόµη περισσότερο αργότε-
ρα µέσα στη σεζόν µιας και θα λάβουν ώθηση 
τόσο από την εγχώρια κατανάλωση όσο και α-
πό τη ζήτηση από το εξωτερικό.

Μειωµένη κατά 50% είναι η παραγωγή για τα 
Βαλέντσια στην Κρήτη, όπως µας ενηµερώνει 
ο Ευτύχιος Τρικουνάκης, πρόεδρος της ΟΠ Ε-
σπεριδοειδών και Υποτροπικών «Κορµός» στα 
Χανιά. «Οι συνεχιζόµενοι νότιοι άνεµοι πέρσι ε-
µπόδισαν την ανθοφορία και κατ’ επέκταση την 
καρπόδεση», προσθέτει ο ίδιος. Σηµειώνεται ό-
τι εδώ και 15 µέρες έχει ξεκινήσει στην Κρήτη η 
συγκοµιδή µε ικανοποιητικές για τους παραγω-
γούς τιµές που κυµαίνονται από 35-40 λεπτά. Ω-
στόσο, καθώς οι ποσότητες δεν επαρκούν γίνο-
νται µεταφορές από Πελοπόννησο. Όσον αφορά 
τις εξαγωγές για τα Βαλέντσια τώρα αναµένεται 
να ξεκινήσουν πιο δυναµικά, όπως µας πληρο-
φορεί ο Χάρης Πράσινος εµπορικός διευθυντής 
της Laconic Gardens. «Οι τιµές µπορεί να φτά-
σουν ως και τα 70 λεπτά το επόµενο διάστηµα, 
αφού υπάρχει ζήτηση», καταλήγει ο ίδιος. Φ.Γ. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΖΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

ΛΙΓΟ ΠΑΝΩ από τα 40 λεπτά διαµορφώνεται η 
τιµή εκκαθάρισης του ακτινιδίου για τον παρα-
γωγό σε µία σεζόν που εξελίχθηκε θετικά πα-
ρά τη µειωµένη παραγωγή λόγω των προβλη-
µάτων που δηµιούργησαν στην καρποφορία οι 
µειωµένες ώρες ψύχους. 
Η µειωµένη παραγωγή σε ολόκληρο το βόρειο 
ηµισφαίριο το 2016 κράτησε ψηλά τη ζήτηση, 
σύµφωνα µε τον Κλέαρχο Σαραντίδη, γενικό δι-
ευθυντή της ΕΑΣ Καβάλας. Παράλληλα, δεδο-
µένης της υστέρησης σε αποθηκευτικούς χώ-
ρους που παρατηρείται στη χώρα µας, οι µειω-
µένες ποσότητες της ελληνικής παραγωγής α-
πέτρεψαν τη δηµιουργία συνθηκών πίεσης για 
τους παραγωγούς. Έτσι, η τιµή εκκαθάρισης 
σηµείωσε σηµαντική αύξηση σε σχέση µε πέρ-
σι που κινούνταν µεταξύ 28-30 λεπτών το κιλό. 
Ενδεικτικά, στην Άρτα, σύµφωνα µε τον Άγγε-

λο Ξυλογιάννη, υπεύθυνο πωλήσεων του Α-
ΣΕΑ Άρτας «παρουσιάστηκε σηµαντική µείωση 
στην απόδοσης,  της τάξεως του 35%. Με άλλα 
λόγια η παραγωγή έφτασε τους 130.000 ένα-
ντι των 170.000 της περσινής περιόδου. Ωστό-
σο, οι ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές για 
την επόµενη χρονιά όσον αφορά τις παραγόµε-
νες ποσότητες, γεγονός που θα δηµιουργήσει 
προβλήµατα , αν δεν λυθεί το πρόβληµα των 
αποθηκευτικών χώρων. Σε αυτό το πρόβληµα 
η πολιτεία οφείλει να λάβει δράση, παρέχοντας 
κίνητρα» συµπληρώνει ο ίδιος. 
Τη σύµπνοιά του επί του θέµατος εξέφρασε ο 
κ. Σαραντίδης, τονίζοντας ότι «πέρα από την ευ-
θύνη που φέρει ο κάθε συνεταιρισµός και ιδιώ-
της, η πολιτεία δεν δικαιολογείται να κρατά πα-
γωµένους τους επενδυτικούς νόµους, όταν η 
αγορά πάσχει στον τοµέα της ρευστότητας».

Όσον αφορά τις τιµές όλα θα εξαρτηθούν  
από τη ζήτηση που θα διαµορφώσουν οι 
καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη. 

Φεύγουν 15-20 φορτηγά από τη Σκάλα Λακωνίας
την ηµέρα µε πορτοκάλια Βαλέντσια ώστε  
να καλυφθεί η αυξηµένη εσωτερική ζήτηση.

Η διεθνής ζήτηση σε συνδυασµό µε τις µειωµένες 
εγχώριες ποσότητες διαµόρφωσαν την 
εκκαθάριση στα 40 λεπτά.

34-35_mikraagoras.indd   34 19/04/2017   19:46



35ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ
ΦΡΕΝΑΡΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ που τέθηκαν στην αρχή της σεζόν 
για το ελληνικό σπαράγγι, φαίνεται πως προσέκρουσαν στον 
τοίχο που έχτισε η πρωιµότητα της γερµανικής παραγωγής. 
«Ξεκινήσαµε πολύ ελπιδοφόρα αλλά µας ανέκοψε την πο-
ρεία η πρωιµότητα του γερµανικού σπαραγγιού. Το σπαράγγι 
απορροφήθηκε αλλά στη µισή τιµή σε σχέση µε πέρσι, δηλα-
δή στο 1,5 ευρώ το κιλό έναντι των 3 της προηγούµενης σε-
ζόν», αναφέρει στο Fresher o Κλέαρχος  Σαραντίδης, γενικός 
διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας. 
Ωστόσο, η παρτίδα δεν έχει κριθεί οριστικά καθώς η παρα-
γωγή των Βορειοευρωπαίων  δοκιµάζεται από την κακο-
καιρία και τις χαµηλές θερµοκρασίες των τελευταίων ηµε-

ρών, σύµφωνα µε τον Αθανάσιο Μαλτεπιώτη, πρόεδρο του 
ΑΣΓΕ Τυχερού στον Έβρο. Οι παραγωγοί αναµένουν ότι η 
τιµή του προϊόντος τους θα αυξηθεί καθώς οδεύουµε στο 
κλείσιµο της σεζόν. 
Όσον αφορά τις ποσότητες της ελληνικής παραγωγής είναι 
ελαφρώς αυξηµένες  σε αντίθεση µε τις ενδείξεις στο ά-
νοιγµα της σεζόν για µεγάλη αύξηση των κιλών, λόγω των 
χαµηλών θερµοκρασιών που επικράτησαν το τελευταίο δι-
άστηµα. Ποιοτικά δε, η φετινή σεζόν ήταν καλύτερη µε πε-
ρισσότερο χοντρό και λιγότερο ψηλό σπαράγγι, σύµφωνα 
µε τον κ. Σαραντίδη. 
Αν και η χρονιά δεν εξελίχθηκε όσο δυναµικά θα περίµεναν 
οι παραγωγοί, το σπαράγγι είναι ένα από τα προϊόντα που έ-
χε κερδίσει την εµπιστοσύνη των παραγωγών. Ενδεικτικό εί-
ναι ότι οι νέες φυτεύσεις των παραγωγών που ανήκουν στον 
ΑΣΓΕ Τυχερού έφτασαν τα 350 στρέµµατα, σύµφωνα µε τον 
κ. Μαλτεπιώτη.  

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Ελαφρώς αυξηµένη η φετινή παραγωγή σπαραγγιού και ποιοτικά 
ανώτερη συγκριτικά µε την περσινή περίοδο.µε περισσότερο χοντρό και 
λιγότερο ψηλό σπαράγγι, σύµφωνα µε τον Κλέαρχο Σαραντίδη. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
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∆ΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 

ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΑ ΑΥΞΗΣΑΝ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ, ΕΝΩ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 

ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Μ ονόδροµος για τον Έλληνα αγρότη 
είναι να κάνει την καλύτερη δυνατή 
πρόβλεψη για το µέλλον του και να 

µην σκέφτεται µόνο τη στιγµή. Έτσι θα βοηθή-
σει τον εαυτό του να πάρει τις σωστές αποφά-
σεις, τονίζει ο Κρητικός παραγωγός Αντώνης 
Βαρδουλάκης, ο οποίος µιλά στο Fresher για 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει η καλλιέρ-
γεια κηπευτικών, µε βασικότερη, όπως ο ίδιος 
λέει, αυτή που αφορά το εργατικό κόστος.

Την τρέχουσα περίοδο, πώς κυµαίνονται 
οι τιµές παραγωγού στα προϊόντα σας; 
Είστε ικανοποιηµένος, δεδοµένου του 
κόστους παραγωγής και συσκευασίας;
Αυτή την περίοδο οι τιµές θεωρούνται πολύ 
καλές στην ντοµάτα, το αγγούρι και την πιπε-
ριά. Η ντοµάτα είναι κοντά στο 1 ευρώ για τον 
παραγωγό, το αγγούρι στα 70 λεπτά και η πι-

περιά, ανάλογα µε την ποικιλία, από 1 ως 2 
ευρώ. Βέβαια, αξίζει να πω ότι αν το φετινό 
Πάσχα ήταν πριν από πέντε χρόνια, η ντοµά-
τα θα ήταν στα 2 ευρώ. Έχει πέσει το βιοτι-
κό επίπεδο των ανθρώπων, έχουν πέσει και 
οι τιµές των προϊόντων εκτός ίσως από όσα 
είναι εξαγώγιµα, που πετυχαίνουν καλύτερες 
τιµές συνήθως. Αν και εγώ δεν προχωρώ, για 
τη δική µου παραγωγή, σε εξαγωγές αλλά δί-
νω σε ντόπια σούπερ µάρκετ.  Συνολικά για τη 
φετινή χρονιά, να πούµε ότι ήταν πολύ όψιµη, 
µε υψηλό κοστολόγιο γιατί έκανε πολύ κρύο. 
Όσον αφορά στο κέρδος που έχω από τη συ-
σκευασία των προϊόντων και το γεγονός ότι 
την αναλαµβάνει η δική µου εταιρεία, κυµαί-
νεται στο 15%, όχι όµως καθαρό. Το καθαρό 
είναι µόλις 3% µε 4%. Στο συσκευαστήριο, να 
σηµειώσω, ότι απασχολούνται περίπου δέκα 
άτοµα και στα θερµοκήπια 25.

Πώς τελικά καταφέρνει να επιβιώνει 
σήµερα ο Έλληνας αγρότης; 
Όπως έχουν γίνει τα πράγµατα, ο αγροτι-
κός κόσµος δεν θα επιβιώσει. Ο απλός αγρό-
της, αυτή τη στιγµή, πρέπει να έχει πολύ κα-
λή γνώση πιθανοτήτων. Πρέπει να είναι άρι-
στος στα οικονοµικά, για να µπορεί να ελέγ-
ξει τι… του έρχεται όσον αφορά τη φορολογία, 
τον ΕΦΚΑ. Πρέπει να είναι µετεωρολόγος για 
να προβλέψει τον καιρό.  Ένας αγρότης µπο-
ρεί να πρέπει να καταβάλει ΕΦΚΑ 400 και 500 
ευρώ κάθε µήνα και η παραγωγή του να εί-
ναι µικρή. Μπορεί να παράγεις αγγούρια που 
πωλούνται από 10 λεπτά ως 1 ευρώ, ένας τό-
νος δηλαδή µπορεί να αποφέρει από 100 ως 
1.000 ευρώ.Τα κηπευτικά δεν είναι προϊόντα 
όπως είναι το λάδι, δεν αποθηκεύονται. Πρέ-
πει να πουληθούν από δύο µέρες ως πέντε µε 
έξι, το πολύ, µετά πηγαίνουν στον κάλαθο των 

ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ 
ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 

ΜΕ ΛΙΓΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
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Who is who
Ο Αντώνης Βαρδουλάκης 
γεννήθηκε το 1976 στις Μοίρες 
Ηρακλείου. Ακολούθησε 
Πολυτεχνικές σπουδές στο 
Μπράιτον στη Μεγάλη Βρετανία.
Το 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα 
και στη συνέχεια ανέλαβε την 
επιχείρηση του πατέρα του µε 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες. 
Εκσυγχρόνισε την εταιρεία Modern 
Greenhouse µε νέα θερµοκήπια 
και συσκευαστήριο στις Μοίρες. 
Συνεργάζεται µε τον αδελφό του, 
Γιάννη. Παράγει σε 40 στρέµµατα 
ντοµάτες, πιπεριές, µελιτζάνες, 
αγγούρια, πεπόνια, καρπούζια.
Είναι παντρεµένος και έχει δύο 
κόρες, 9 και 5 ετών.
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αχρήστων. Γι’ αυτόν το λόγο, οι τιµές έχουν δι-
ακύµανση, εµείς κλείνουµε κάθε µέρα διαφο-
ρετικές τιµές. Μπορεί σήµερα να πουλήσω 1 
ευρώ και αύριο 70 λεπτά.

Ο κόσµος προτιµάει τα τοπικά 
προϊόντα ή κοιτάζει µόνο την τιµή;
Ο κόσµος, πλέον, κοιτάζει µόνο την τιµή. Πα-
λιότερα προσπαθούσε να πάρει τα τοπικά 
προϊόντα, προτιµούσε την ντοµάτα του τόπου 
του, τις κρητικές ντοµάτες που θεωρούνται 
καλές. Τώρα πάει στα πιο φθηνά. Κάνουν ει-
σαγωγή από την Τουρκία τις ντοµάτες που εί-
ναι πιο οικονοµικές, ο κόσµος θα τις προτιµή-
σει. ∆εν είναι ότι προτιµάει τα ξένα, όµως έ-
χουν τα φθηνότερα κοστολόγια.

Πώς µπορεί να βοηθηθεί 
σήµερα ο Έλληνας παραγωγός;
Πρέπει να κάνει µία καλύτερη πρόβλεψη για 
το µέλλον του, να µην σκέφτεται µόνο αυτή τη 

στιγµή. Πρέπει οι παραγωγοί να γνωρίζουν 
πώς να αντιµετωπίσουν τη φορολογία τους, 
πώς να διαχειριστούν το εργατικό κοµµάτι. Κα-
τά τη γνώµη µου, το τελευταίο αποτελεί ένα µε-
γάλο πλήγµα στον αγροτικό τοµέα. Προσωπικά, 
θα ήθελα να κάνω επενδύσεις στον αγροτικό 
χώρο, όµως έχω δεµένα τα χέρια µου γιατί έ-
χω εργατικά.  ∆εν δουλεύουµε µε ροµπότ, ένας 
εργάτης πρέπει να καταλαβαίνει, για παράδειγ-
µα, ποιο είναι το ώριµο φρούτο. Πρέπει να γί-
νει µία πρόβλεψη για το εργατικό κόστος. ∆ου-
λεύουµε µε εποχικούς εργάτες, τους µήνες Σε-
πτέµβριο και Οκτώβριο έχουµε ζηµιές, το µήνα 
Μάρτιο έρχεται η πολλή δουλειά.  Ακόµα, πρέ-
πει να κάνουµε µία πρόβλεψη του καιρού. Επί-
σης, είναι ανάγκη να εξασφαλίσουµε πηγές νε-
ρού, να έχουµε µια καλή διαχείριση του νερού.

Πώς βλέπετε το ρόλο της πολιτείας; 
Η πολιτεία πρέπει να δει ότι η φορολογία για 
τον Έλληνα αγρότη, αλλά και τον πολίτη, γε-

ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΗΓΜΑ. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ 
ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, 
ΟΜΩΣ ΕΧΩ ∆ΕΜΕΝΑ ΤΑ 
ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΧΩ 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
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νικότερα, είναι απαράδεκτη. Είναι γεγονός ό-
τι ο αγροτικός κόσµος δεν είναι µορφωµέ-
νος, στην πλειοψηφία του, τουλάχιστον. Ό-
ταν ζητάς από έναν παραγωγό να καταβάλει 
τέτοιους φόρους, πρέπει να γνωρίζει άριστα 
την επιστήµη της Στατιστικής για να γνωρίζει 
τι θα κληθεί να πληρώσει. Ο πατέρας µου, για 
παράδειγµα, είναι απόφοιτος ∆ηµοτικού και 
πρέπει να πληρώσει ΕΦΚΑ, φόρους και προ-
καταβολές. Εγώ, όµως, έχω πτυχίο Πολυτε-
χνικής Σχολής, διαχειρίζοµαι διαφορετικά το 
θέµα. Πιστεύω ότι είναι µονόδροµος για έναν 
παραγωγό να βοηθήσει µόνος του τον εαυ-
τό του. Χρειάζεται να προχωρήσει κανείς σε 
βελτίωση των ποικιλιών του, να κοιτάξει την 
αγορά και τις ανάγκες της. 

Έχετε ποτέ αντιµετωπίσει τέτοιες 
δυσκολίες, ώστε να µπείτε στον 
πειρασµό να εγκαταλείψετε τη γη και 
να ασχοληθείτε µε το αντικείµενο των 
σπουδών σας;
Όχι, δεν το έκανα ποτέ, λόγω του πατέρα µου. 
Εγώ σπούδασα στο Πολυτεχνείο του Μπράι-
τον στην Αγγλία και ο αδελφός µου Επιστή-
µη Υπολογιστών. ∆εν µπήκα στη διαδικασία να 
σκεφτώ να ασχοληθώ µε το αντικείµενο των 
σπουδών µου. Για να κάνεις τον αγρότη πρέ-
πει να σου αρέσει. Να πούµε εδώ ότι εµείς στη 
χώρα µας έχουµε δωρεάν ήλιο, οι άλλοι δεν 
έχουν.  Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα δεν 
είναι πίσω όσον αφορά στην τεχνογνωσία, α-
κολουθούµε τους ρυθµούς της Ευρώπης. Για 
τον τόπο µου, την Κρήτη, να πω ότι είναι παρά-
δεισος γιατί εδώ µπορεί κανείς να καλλιεργή-
σει τα πάντα και παράγουµε τα πάντα.

Είστε η δεύτερη γενιά παραγωγών στην 
οικογένειά σας. Φαντάζεστε τα παιδιά 
σας να αποτελέσουν την τρίτη;
Πιστεύω ότι είναι κάτι δύσκολο. Όταν βρέχει, 
θα βραχείς, όταν κάνει ζέστη, θα ζεσταθείς ό-
ταν κάνει κρύο, θα κρυώσεις. Είσαι εκτεθειµέ-
νος στον καιρό. Βέβαια, είναι και ένα επάγγελ-
µα που σου προσφέρει χαρές. Βλέπεις τα φυ-
τά σου να µεγαλώνουν, να αποδίδουν καρπούς. 
Έχει χαρά το επάγγελµα, όχι και η εµπορία των 
προϊόντων, εκεί είναι πιο ψυχρά τα πράγµατα.  
Τα αγροτικά προϊόντα µπορεί να σου δώσουν 
α’ και β΄ ποιότητα, πρέπει να διαχειριστείς και 
τις δύο περιπτώσεις, να πουλήσεις όλα τα προ-
ϊόντα. Όλα έχουν τον πελάτη τους, εξάλλου, η 
γεύση είναι ίδια, η εµφάνιση διαφέρει.

∆ΕΝ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 
ΜΕ ΡΟΜΠΟΤ, ΕΝΑΣ 
ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ, 
ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ, 
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΩΡΙΜΟ 
ΦΡΟΥΤΟ

ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΤΑ ΕΦΟ∆ΙΑ 
ΒΟΗΘΑ ΚΑΙ 
Ο ΗΛΙΟΣ  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μιλήστε µας για τη συνεργασία 
σας µε την εταιρεία Bayer.
Οι άνθρωποι της εταιρείας προχωρούν 
σε πειράµατα στο χώρο µας. Τα 
σκευάσµατα της Bayer µας έχουν 
βοηθήσει πολύ σε ορισµένες 
αρρώστιες και έχουν χαµηλή 
υπολειµµατικότητα. 
Κάνω Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και 
αν χρησιµοποιήσω ένα σκεύασµα 
πρέπει µετά από συγκεκριµένες 
µέρες, µπορεί ακόµα και δέκα, να 
κόψω το προϊόν. Όµως, τα αγγούρια 
δεν έχουν πολλά περιθώρια, µονάχα 
τρεις µέρες.
Με τα σκευάσµατα της Bayer, 
ιδιαίτερα το Luna, που έχουν µικρή 
υπολειµµατικότητα και είναι φιλικά 
προς το περιβάλλον αλλά και τον 
παραγωγό, µπορώ να προχωρήσω 
στο επόµενο στάδιο σε µόλις τρεις 
µέρες. Μάλιστα επειδή είµαι από 
τη φύση µου δύσπιστος, έκανα 
αναλύσεις στην Agrolab και προέκυψε 
ότι η υπολειµµατικότητα είναι κάτω 
από τα όρια, βοηθάει εξάλλου και ο 
ήλιος της Κρήτης.
Τα πειράµατα της εταιρείας στο 
χώρο µας έχουν να κάνουν 
µε την αποτελεσµατικότητα 
των σκευασµάτων και την 
υπολειµµατικότητα και τα 
αποτελέσµατα είναι πολύ 
ενθαρρυντικά. Η συνεργασία µας 
µετρά, πλέον, δύο καλλιεργητικές 
περιόδους.
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Συνθήκες ανάκαμψης των τιμών παραγω-
γού στο χυμοποιήσιμο πορτοκάλι δημιουρ-
γεί η εντεινόμενη τάση τοποθέτησης αυτό-
ματων πωλητών φυσικού χυμού σε διάφο-
ρες περιοχές της χώρας.  Μια πρώτη συντο-
νισμένη κίνηση πήρε πρόσφατα «σάρκα 
και οστά» στην Άρτα, όπου τοποθετήθηκαν 
σε κεντρικά σημεία δύο μηχανήματα.

Άρτα Φυσικά με βοήθεια από το δήμο
Η υλοποίηση της ιδέας ανήκει στην εται-
ρεία «Άρτα Φυσικά», με το δήμο Αρταί-
ων να στηρίζει και να χορηγεί τις απαραί-
τητες άδειες και εγκρίσεις. «Συγχαίρου-
με την πρωτοβουλία της Αρτινής εταιρεί-
ας να επενδύσει στην περιοχή μας και να 
προβάλλει με αυτόν τον τρόπο τα εξαίρετα 
πορτοκάλια μας», δήλωσε σχετικά ο δή-
μαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης. 
Η προσπάθεια δεν σταματά εδώ, καθώς 
στο άμεσο μέλλον θα τοποθετηθούν ανά-
λογοι αυτόματοι πωλητές χυμού σε τουρι-
στικές περιοχές εκτός Άρτας, με το πλάνο 
να περιλαμβάνει κι άλλες πόλεις της Η-
πείρου, όπως η Πρέβεζα, η Πάργα και τα 
Ιωάννινα.

Πυκνό δίκτυο από Α.Σ. Αγ. Γεωργίου
Στο στάδιο της μελέτης για την τοποθέ-
τηση ενός «πυκνού» δικτύου αυτόματων 
πωλητών φυσικού χυμού πορτοκαλιού 

βρίσκεται ο ΑΣ Εσπεριδοειδών Αγ. Γεωρ-
γίου Σκάλας Λακωνίας Sparta Orange, ο 
πρόεδρος του οποίου Πέτρος Μπλέτας, 
λέει στο Fresher «πως το πλάνο προβλέ-
πει τοποθέτηση μηχανημάτων σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, με στόχο 
να απορροφάται καθημερινά 60-70 τόνοι 
χυμοποιήσιμου πορτοκαλιού.  Η εν λόγω 
επένδυση είναι προϋπολογισμού δεκά-
δων εκατομμυρίων ευρώ και από τον συ-
νεταιρισμό βρίσκονται σε αναζήτηση συ-
νεργατών, ώστε να την υλοποιήσουν το 
επόμενο διάστημα, καθώς διαβλέπουν 
προοπτική κέρδους, γεγονός που φαί-
νεται ήδη από την ζήτηση πρώτης ύλης, 
εκ μέρους αντίστοιχων μαγαζιών της Α-
θήνας (μεμονωμένων αυτόματων πωλη-
τών), αλλά και από juice bars. 

Αλέξανδρος Μπίκας

ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ 
ΣΤΗΘΕΙ ΕΝΑ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΘΑ 
ΑΠΟΡΡΟΦΑ 60 
ΜΕ 70 ΤΟΝΟΥΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ

Με προοπτικές η παραγωγή χυµοποιήσιµου πορτοκαλιού

Οι αυτόματοι πωλητές φυσικού 
χυμού ρουφάνε την παραγωγή
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Με τίµηµα 7 εκατ. ευρώ υπογράφηκε η συµφωνία

ΣΕ ΡΩΣΟ ΚΡΟΙΣΟ 51%ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ VITRO HELLAS
Στα χέρια του Ρώσου μεγιστάνα 
Dmitry Ananyev πέρασε ο πλειοψη-
φικός έλεγχος της εταιρείας πολλα-
πλασιαστικού υλικού Vitro Hellas, α-
πό το Νησέλι Ημαθίας, για να αποτε-
λέσει το «όχημα» για την υλοποίηση ε-
νός project – μαμούθ, για την ανάπτυ-
ξη της μηλοκαλλιέργειας στη Ρωσία. 
Η συμφωνία υπογράφηκε την Παρα-
σκευή 10 Μαρτίου, έπειτα από συζη-
τήσεις οι οποίες κράτησαν περισσότε-
ρο από ένα έτος, παρουσία του Dmitry 
Ananyev, που έφτασε στη Θεσσαλο-
νίκη με ιδιωτική πτήση και κατόπιν 
κινήθηκε στο Νησέλι με μυστικότη-
τα. Προβλέπει δε, την καταβολή τιμή-
ματος 7 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση 
του 51% των μετοχών της επιχείρησης.
Η επένδυση του Ρώσου μεγιστάνα 
(σύμφωνα με το Forbes κατέχει προ-
σωπική περιουσία 1,4 δισ. δολάρια), 
κατά τις ίδιες πηγές υλοποιήθηκε μέ-
σω της «Demerus», η οποία είναι Κυ-

πριακή θυγατρική του ρωσικού τραπε-
ζικού ομίλου Promsvyaz Capital.
Για την είσοδο του μεγαλοεπιχειρημα-
τία στο μετοχικό κεφάλαιο της Vitro 
Hellas χρειάστηκε οι πρώην ιδιοκτή-
τες της επιχείρησης να μειώσουν το 
ποσοστό τους στο μισό. Έτσι, η Bios 
Agrosystems Α.Ε.  από το 50% που 
κατείχε, «έπεσε» στο 25%, η ιταλική 
VCR, από το 10%, στο 5%, οι Θανάσης 
Ταμπαρόπουλος και Βασίλης Χαλκί-
δης από το 30%, στο 15% και ο Νίκος 
Τσομπίκος από το 10% στο 5%.
Το μεγαλύτερο μέρος από το τίμημα θα 
επενδυθεί στην ανάπτυξη της εταιρεί-
ας, καθώς το μέγεθος του εγχειρήματος 
ξεπερνά τις σημερινές παραγωγικές 
δυνατότητές της. Το πλάνο προβλέ-
πει την παραγωγή 12 εκατ. δενδρυλ-
λίων μηλιάς σε πέντε έτη, τα οποία θα 
φυτευτούν σε 50.000 στρμ. νοτιοδυτι-
κά της Μόσχας, σε απόσταση 700 χλμ, 
προς την Ουκρανία στο πλαίσιο του ε-
θνικού σχεδίου της ρωσικής ομοσπον-
δίας να αποκτήσει σταδιακά αυτάρκεια.

Λεωνίδας Λιάµης

Μετά τα 
δενδρύλλια και 
τεχνογνωσία

Μετά την παρέλευση των πέντε χρόνων 
στη διάρκεια της οποίας στη θέση του δι-
ευθύνοντος συμβούλου θα παραμείνει ο 
Θανάσης Ταμπαρόπουλος, η συμφωνία 
προβλέπει πως θα τεθεί σε τροχιά υλοποί-
ησης η δεύτερη φάση του σχεδίου, σύμ-
φωνα με το οποίο η Vitro Hellas εκτός 
της παραγωγής και παροχής του πολλα-
πλασιαστικού υλικού θα πρέπει να μετα-
λαμπαδεύσει τεχνογνωσία. 

Συνδετικός 
κρίκος  
η Vitro Rusia   
Για το λόγο αυτό, ήδη, δημιουργήθηκε θυ-
γατρική στη Ρωσία, η Vitro Rusia (στην ο-
ποία η Vitro Hellas κατέχει το 40%), προ-
κειμένου να υποστηρίξει το όλο εγχείρημα. 
Δεν αποκλείεται δε, να έχει και ρόλο συν-
δετικού κρίκου με άλλες δραστηριότητες 
του νέου μεγαλομετόχου της Vitro Hellas, 
όπως είναι οι δύο μεγάλες λαχαναγορές 
που ελέγχει στην περιοχή της Μόσχας και 
τις οποίες, για παράδειγμα, θα μπορούσε να 
τροφοδοτεί και με άλλα ελληνικά νωπά και 
μεταποιημένα προϊόντα.

12 ΕΚΑΤ. ΜΗΛΙΕΣ  
ΣΕ ΦΥΤΕΙΕΣ 50.000 
ΣΤΡΜ. ΣΤΗ ΡΩΣΙΑΟ Dmitry Ananyev.
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Ένα βήµα πιο κοντά προς την έναρξη 
υλοποίησης θα βρεθεί στις αµέσως 
επόµενες ηµέρες η επένδυση του οµίλου 
Ευθυµιάδη ύψους 14 εκατ. , για τη δηµιουργία 
θερµοκηπίου 100 στρµ. υδροπονικής 
καλλιέργειας ντοµάτας, µε αξιοποίηση της 
γεωθερµίας, στην περιοχή των Αβδήρων.
«Το ελληνικό ∆ηµόσιο είχε στα χέρια του άλλες 
δύο προτάσεις, αλλά επικράτησε η δική µας, 
η οποία κρίθηκε πως ήταν πληρέστερη για 
καλύτερη αξιοποίηση του πεδίου», εξήγησε στην 
Agrenda ο Θύµης Ευθυµιάδης του οµώνυµου 
οµίλου, προσθέτοντας πως «εκτός απροόπτου οι 
υπογραφές για την κατακύρωση του διαγωνισµού 
θα πέσουν ως 27 Απριλίου».
Η παραχώρηση θα αφορά µια έκταση αρκετών 

χιλιάδων στρεµµάτων, σε ένα νοητό τρίγωνο 
στην περιοχή της Νέας Κεσσάνης, το οποίο 
προσδιορίζει τις συντεταγµένες εντός των 
οποίων ο όµιλος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει 
γεωτρήσεις για να εντοπίσει το γεωθερµικό 
ρευστό και να βγάλει ζεστό νερό.
«Έχουµε κάνει ήδη δοκιµαστικές γεωτρήσεις 
και τα αποτελέσµατα είναι κάτι παραπάνω από 
ενθαρρυντικά, καθώς βγάλαµε ζεστό νερό 80 
βαθµών, το οποίο επιπλέον έχει και διοξείδιο του 
άνθρακα, που είναι απαραίτητο για να µεγαλώνουν 
σωστά τα φυτά» ανέφερε ο κ. Ευθυµιάδης. 
Μέσα στην έκταση, εξάλλου, ο γεωργικός 
επιχειρηµατικός όµιλος έχει εντοπίσει ένα ιδανικό 
αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 180 στρεµµάτων, το οποίο σχεδιάζει να 

Στιγµιότυπο από την  
πρώτη επίσκεψη του  
Ρώσου µεγιστάνα Dmitry 
Ananyev στις εγκαταστάσεις  
της Vitro Hellas.

Σύµφωνα µε τον Θ. Ευθυµιάδη 
στην Ξάνθη θα φυτευθούν οι 

µεγαλόκαρπες ποικιλίες και το 
τσαµπί, ενώ τα µικρά θα µείνουν 

στο θερµοκήπιο της Agritex.

µισθώσει για τα επόµενα 35 χρόνια, µε σκοπό να 
κατασκευάσει, εκεί, το νέο θερµοκήπιο. 
Το πότε θα ξεκινήσει η ανέγερση βέβαια, δεν 
µπορεί να προσδιοριστεί, καθώς θα πρέπει 
προηγουµένως να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση 
µε το  χρηµατοδοτικό σχήµα. «Αυτού του είδους 
τα projects, λόγω της χαµηλής απόδοσής τους, 
για να βγουν οικονοµικά θα πρέπει ένα κοµµάτι 
τους να υποστηριχθεί από κρατικές ενισχύσεις. Το 
έχουν κατανοήσει οι αρµόδιοι στα υπουργεία κι 
έχουν τη βούληση να προβούν στις νοµοθετικές 
ρυθµίσεις γιατί µέχρι τώρα το θεσµικό πλαίσιο 
στο ΕΣΠΑ δεν έχει σχετική πρόβλεψη. Αυτό 
όµως µπορεί να κρατήσει από έξι µήνες έως 
και 1,5 χρόνια. Το βέβαιο είναι ότι θα θέλαµε 
µέσα στο 2018 να έχουµε βάλει µπρος» είπε ο κ. 
Ευθυµιάδης και δεν απέρριψε το ενδεχόµενο στο 
σχήµα να αναζητηθεί και στρατηγική συνεργασία 
µε άλλον ενδιαφερόµενο επενδυτή.

Λεωνίδας Λιάµης

ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ  
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 0 ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η
Επένδυση ύψους 14 εκατ. ευρώ για 100 στρέµµατα υδροπονικής καλλιέργειας ντοµάτας
 και παράλληλη αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου στη Νέα Κεσσάνη της Ξάνθης
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Το ρόδι δεν είναι 
μόνο χυμός για 
τον ΑΣΟΠ
Με 210 μέλη σε όλη την Ελλάδα, τα οποία συ-
νεργάζονται με συμβολαιακή γεωργία και 
καλλιεργούν 7.000 στρέμματα, ο ΑΣΟΠ Αγ. 
Αθανασίου Δράμας  παράγει φυσικό χυμό 
ροδιού και μαρμελάδες, που διατίθενται σε ό-
λες τις αλυσίδες της χώρας καθώς και σε άλ-
λες 12 χώρες του εξωτερικού ενώ  η διοίκηση 
είναι σε διαπραγματεύσεις με αμερικανική α-
λυσίδα. Σημειώνεται ότι από το Νοέμβριο του 
2016, επιπλέον, στην γκάμα των προϊόντων 
προστέθηκαν και κωδικοί με χαρακτηριστικά 
υπερτροφής, όπως η μείξη φυσικού χυμού 
με aloe vera, μύρτιλα και αρώνια. «Μέχρι τώ-
ρα αξιοποιούσαμε μόνο το 25% του καρπού, 
για χυμό και μαρμελάδα όμως πλέον επιδίω-
ξή μας είναι να εκμεταλλευτούμε και το άλλο 
75%, όπως η σάρκα και το κουκούτσι για τη 
ζαχαροπλαστική και την παραγωγή αιθέριου 
ελαίου καθώς και η φλούδα για βιομάζα και 
ζωοτροφές», ανέφερε στο Fresher ο διευθυ-
ντής του ΑΣΟΠ Παν. Αθανασιάδης. Στην ί-
δια λογική έχουν αρχίσει πειραματισμοί με τα 
άνθη και το φλοιό του ροδιού, για παραγωγή 
αφεψημάτων τύπου τσαγιού.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ 98% ΑΕΡΑ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ 2% ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Μετά την ευρεία εµπορική χρήση στα αλιεύµατα

ΣΤΑ ΠΕΡΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΕΛΝΕΙ
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ AIR POP
Επιµήκυνση του χρόνου ζωής, τόσο των 
νωπών φρούτων και λαχανικών, όσο και 
των ιχθυηρών, µε παράλληλη διατήρηση 
της υγρασίας, των βιταµινών και άλλων 
θρεπτικών οργανοληπτικών στοιχείων τους, 
µπορεί να προσδώσει η συσκευασία «air pop», 
δηµιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
στην αγορά. Γνωστότερο µε την επιστηµονική 
ονοµασία διογκωµένη πολυστερίνη, το φελιζόλ, 
όπως είναι η -επί το λαϊκότερον- εκδοχή 
του «air pop» υλικού, έχει βρει στην Ελλάδα 
ευρύτατη εφαρµογή στο χώρο της διακίνησης 
ψαριών, µε τη µορφή του ιχθυοκιβωτίου, αλλά, 
σταδιακά, µπαίνει και στα λαχανικά.«Είναι 
µια συσκευασία που περιέχει 98% αέρα 
και µόνο 2% πολυστερίνη η οποία µάλιστα 
είναι και πλήρως ανακυκλώσιµη» ανέφερε 
στο πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίµων η  Έφη 

Αλεβίζου, χηµικός µηχανικός και διευθύνουσα 
σύµβουλος της Polyforma, που παράγει το 
συγκεκριµένο υλικό συσκευασίας.
Πέρα από τα εµπορικά κέρδη για τον παραγωγό 
ή τον έµπορο, η συσκευασία µε υλικό «air pop», 
σύµφωνα µε την ίδια, έχει κι ουσιώδη οφέλη, 
ιδίως για τα νωπά προϊόντα, καθώς διασφαλίζει τη 
διατήρηση των θρεπτικών τους. Βάσει στοιχείων 
επιστηµονικής µελέτης που παρουσίασε, µε 
τα κιβώτια «air pop» τα φρούτα και λαχανικά 
διατηρούν το 90% της βιταµίνης C έπειτα από µια 
εβδοµάδα αποθήκευσης, ενώ µε εναλλακτική 
συσκευασία το ποσοστό πέφτει στο 50%. Στο 
πλαίσιο αυτό η κυρία Αλεβίζου αποκάλυψε πως 
η Polyforma είναι σε συζητήσεις µε διάφορους 
παραγωγούς και διενεργεί αναλύσεις µε σκοπό να 
δηµιουργήσει συσκευασίες «pop air» και πολλά 
προϊόντα, όπως είναι το σταφύλι, το ροδάκινο, το 
ακτινίδιο, η φράουλα, η ντοµάτα. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

40-45_epixeirimatika.indd   44 19/04/2017   20:39



45ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

40-45_epixeirimatika.indd   45 19/04/2017   19:49



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

46 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

ΜΑΡΟΥΛΙ
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ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΣΕ 60 ΜΕ 80 ΜΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΦΥΤΕΥΣΗ ΜΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ Ο ΚΑΜΠΟΣ ΤΑ ΜΑΡΟΥΛΙΑ

Π λώρη για νέες και πιο απαιτητι-
κές καλλιέργειες όπως το µαρού-
λι Κως ή Romaine, Lollo Rosso, 

Lollo Bionda, τύπου Iceberg και ραντίτσιο έ-
βαλε τα τελευταία χρόνια ο ∆ηµήτρης Σού-
κιας, ένας νέος αγρότης που ανήκει στη 
«µαγιά» και ακολουθεί τη φιλοσοφία του 
Συνεταιρισµού Αγροτών Θεσσαλίας «ΘΕΣ-

γη». Όπως ο ίδιος τονίζει, οι 
παραδοσιακές καλλι-

έργειες δεν αφήνουν πια ικανοποιητικά πο-
σοστά κέρδους. «Πέρσι έβαλα δοκιµαστικά 
20 στρµ., για να γνωρίσω κυρίως τις απαι-
τήσεις και ιδιοτροπίες του φυτού. Έτσι ανα-
κάλυψα πως οι θερµοκρασίες της Λάρισας 
αντενδείκνυνται για καλοκαιρινές φυτεύ-
σεις της συγκεκριµένης καλλιέργειας. Φέ-
τος χρησιµοποίησα πρώτα σαµαρωτή, µετά 
έκανα φύτευση µε φυτευτική µηχανή αρχές 
Μαρτίου έως τώρα και θα συνεχίσω αρχές 
Σεπτέµβρη έως αρχές Οκτώβρη» λέει ο ί-
διος και συµπληρώνει: «Σπέρνω το στρέµµα 
7.000 - 8.000 φυτά ανά 35 πόντους φυτό µε 
φυτό και 30 πόντους σειρά µε σειρά. Το κό-
στος ανά στρέµµα είναι 800 - 900 ευρώ µε 
φυτοπροστασία ελεγχόµενη, αφού στόχος 

των περισσότερων µελών του ΘΕΣγη είναι 
να στραφούµε στο µέλλον σε οργανικές και 
βιολογικές καλλιέργειες. Το µαρούλι αποτε-
λεί νέο είδος για µένα µε ιδιαίτερα απαιτη-
τική αγορά και θέλει πολλές χειρωνακτικές 
εργασίες, άρα και εργατικά. Τα έξοδα είναι 
µεγάλα, µεγάλο όµως είναι και το περιθώριο 
κέρδους µε την ιδιαιτερότητα του σύντοµου 
κύκλου ζωής να γέρνει στα θετικά του. Ανά-
λογα µε τον τύπο µαρουλιού και την ποικιλία 
σε 60 µε 80 µέρες από την σπορά αποκτά ε-
µπορεύσιµο µέγεθος και συγκοµίζω. Πάντα 
σε συνάρτηση µε την εποχή καλλιέργειας, 
τις καιρικές συνθήκες και την καλλιεργητι-
κή τεχνική, δηλαδή αν είναι θερµοκηπιακή ή 
υπαίθρια καλλιέργεια» τονίζει ο κ. Σούκιας.

ΚΕΙΜΕΝΟ�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ�ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Το 80% της παραγωγής του ΘΕΣγη είναι 
προπωληµένο µε συµβολαιακή γεωργία 
και το 20% το απορροφά η εγχώρια αγο-

ρά, σύµφωνα µε τον κ. Καλφούντζο.

Σήµερα ο ∆. Σούκιας καλλιεργεί 800 
στρµ., από τα οποία τα 50 µε µαρούλι, 
220 σιτηρά, 80 αµύγδαλο, 200 βαµβά-
κι, 200 καλαµπόκι και 50 όσπρια.  

Ο ∆ηµήτρης Σούκιας γεννήθηκε το 1990 
στη Λάρισα, από αγροτική οικογένεια που 
έµαθε στα νεότερα µέλη της να καλλιερ-
γούν τη γη µε σεβασµό. Μετά λοιπόν τις 
σπουδές του στη Θεσσαλονίκη στη Σχο-
λή Εµπορίας και ∆ιαφήµισης ξαναγύρισε 
στο προγονικό του επάγγελµα και το 2013 
µπήκε στους Νέους Αγρότες.

Ο ΘΕΣγη θα συµµετάσχει στην  
έκθεση Freskon στη Θεσσαλονίκη 
(Περίπτερο 15, Stand 01)

Στρατηγική επιλογή η επέκταση του Συνεταιρισµού
στα κηπευτικά, λέει ο Παναγιώτης Καλφούντζος

«Στρατηγική µας επιλογή αποτελεί η επέκταση 
µας σε πιο δυναµικές καλλιέργειες όπως 
τα κηπευτικά, µειώνοντας το επίπεδο των 
µονοκαλλιεργειών των µελών µας» τονίζει 
ο πρόεδρος του ΘΕΣγη` Παναγιώτης 
Καλφούντζος. «Πάντα βέβαια µε γνώµονα τη 
σωστή οργάνωση (π.χ. µηχανολογικό εξοπλισµό) 
και την ποιότητα που θα δώσει και υπεραξία στο 
παραγόµενο προϊόν. Τα κηπευτικά αποτελούν µια 
ραγδαίως αναπτυσσόµενη αγορά, µε καλύτερες 
τιµές για τους παραγωγούς. Με πρόσθετα 
επίσης οφέλη που αφορούν στο ότι καλλιεργείς 
το χωράφι 2 και 3 φορές µειώνοντας τα πάγια 
έξοδά σου. Τέλος η καλλιέργεια κηπευτικών είναι 
και πιο φιλική στο περιβάλλον καθώς απαιτεί 
λιγότερο νερό σε σύγκριση µε τις εκτατικές 
ποτιστικές. Τα προϊόντα στα οποία δίνουµε 
έµφαση είναι το µπρόκολο, το σπανάκι και 
τα φυλλώδη», συµπληρώνει ο ίδιος.  Για το 
2017 ο «ΘΕΣγη» πραγµατοποιεί καλλιέργεια 
300 στρεµµάτων σε φυλλώδη λαχανικά 
στις παρακάτω ποικιλίες: Μαρούλι Κως ή 
Romaine µε απόδοση 3 τόνους ανά στρέµµα, 
µαρούλι Lollo Rosso 2 τόνους, µαρούλι Lollo 
Bionda 2 τόνους, µαρούλι τύπου Iceberg 3,5 
τόνους και ραντίτσιο 3 τόνους ανά στρέµµα. 
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ΣΤΗΝ ΤΡΥΦΕΡΗ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗ 
Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
Επιµελής έλεγχος στους οπωρώνες 
και έγκαιρη προληπτική επέµβαση 
προς αποφυγή προσβολών από 
αφίδες και τετράνυχους

Φορείς ιώσεων οι αφίδες 
Οι καιρικές συνθήκες και η 
τρυφερή βλάστηση ευνοούν την 
ανάπτυξη πληθυσµών αφίδων. 
Οι αφίδες προκαλούν έντονη 
παραµόρφωση της νεαρής 
βλάστησης, αλλά ταυτόχρονα 
αποτελούν και φορείς ιδιαίτερα 
καταστρεπτικών φυτοπαθογόνων 
ιών. Σε οπωρώνες που 
παρατηρείται προσβολή της 

νεαρής βλάστησης, συνιστάται 
άµεσα επέµβαση µε 

ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για 
την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο.

Στους 2 τετράνυχους ανά φύλλο
Η επικίνδυνη περίοδος για την 
εξέλιξη µιας αρχικής προσβολής από 
τετράνυχους σε κρίσιµο σηµείο είναι το 
καλοκαίρι. Γι’ αυτό και τώρα συστήνεται 
έλεγχος ώστε η επέµβαση να αποφασιστεί 
έγκαιρα και µόλις ο πληθυσµός 
ξεπεράσει τα 2 έντοµα ανά φύλλο.

Στους απαραίτητους προληπτικούς ψεκασµούς 
για µονίλια, κορύνεο, φαιά σήψη, ωίδιο, αφίδες 

και τετράνυχο καλούνται να προχωρήσουν οι καλ-
λιεργητές πυρηνόκαρπων, τον Απρίλιο και τον Μά-
ιο, από την πτώση των πετάλων µέχρι την εµφάνιση 
του καρπιδίου, προκειµένου να προστατεύσουν τα 
δέντρα τους και την επερχόµενη παραγωγή. 
Οι ροδακινεώνες πρέπει να είναι προστατευµέ-
νοι καθ’ όλη τη διάρκεια του φουσκώµατος των ο-
φθαλµών, καθώς οι θερµοκρασίες πάνω από 5oC 
συνοδευόµενες από βροχή, οµίχλη και δροσιά εί-
ναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη δραστηριοποίηση αρ-
κετών µολυσµάτων (όπως βλαστοσπόρια, κονίδια 
κλπ) των παραπάνω ασθενειών. Σε κάθε περίπτω-
ση, λένε οι γεωπόνοι, απαιτείται παρακολούθηση 
του βλαστικού σταδίου των δέντρων και µάλιστα α-
πό οφθαλµούς που βρίσκονται στα ψηλότερα ση-
µεία, αφού αυτοί είναι οι πρώτοι που φουσκώνουν.  

Η ΥΓΡΑΣΙΑ �ΒΟΗΘΑ� ΤΗ ΜΟΝΙΛΙΑ
Οι πρόσφατες βροχές στα κεντρικά και βόρεια της 
χώρας, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή άνοδο της 
θερµοκρασίας, αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για 
µολύνσεις από µονίλια στα πυρηνόκαρπα. Οι γεω-
πόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Θεσσαλονίκης συνιστούν άµεση επέµβαση στις 
ποικιλίες που βρίσκονται στην άνθηση µε κατάλλη-

λο φυτοπροστατευτικό. Όπως αναφέρεται, οι καρ-
ποί είναι επιδεκτικοί σε προσβολή σε όλα τα στάδια 
ανάπτυξής τους, αλλά είναι πιο ευάλωτοι όταν πλη-
σιάσουν στην ωρίµαση ή είναι ώριµοι. Σε έντονη 
προσβολή συστήνεται ψεκασµός στα στάδια της έκ-
πτυξης των οφθαλµών, της ρόδινης κορυφής, όταν 
δηλαδή τα άνθη έχουν χωρίσει µεταξύ τους αλλά 
δεν έχουν ακόµα ανοίξει, και της πλήρους άνθισης. 

ΕΝΕΡΓΟ ΟΛΟ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΤΟ ΚΟΡΥΝΕΟ
Ευπαθή στο κορύνεο είναι αυτή την περίοδο τα πυ-
ρηνόκαρπα, µε την αύξηση της θερµοκρασίας, αλλά 
και της σχετικής υγρασίας. Μάλιστα, οι γεωπόνοι υ-
πενθυµίζουν στους καλλιεργητές ότι ο µύκητας πα-
ραµένει ενεργός, ακόµα και κατά τη διάρκεια ενός 
ήπιου χειµώνα, ενώ τα προβλήµατα είναι σοβαρό-
τερα όταν τα κτήµατα έχουν  υψηλή ατµοσφαιρική 
υγρασία, όταν βρίσκονται κοντά σε υδάτινους πό-
ρους ή σε περιόδους µε υψηλά χιλιοστά βροχόπτω-
σης. Φύλλα µε έντονη προσβολή πέφτουν πρόω-
ρα, ενώ στους καρπούς σχηµατίζονται κηλίδες που 
εξελίσσονται σε µικρά έλκη µε έκκριση κόµµεος.

ΩΙ∆ΙΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΒΛΑΣΤΟΥΣ 
Στα τέλη Απριλίου µε αρχές Μαΐου, ευαίσθητο στά-
διο για προσβολή από ωίδιο, οι θερµοκρασίες εί-
ναι κατάλληλες για γρήγορη ανάπτυξη των νεα-

ρών βλαστών πυρηνοκάρπων. Το ωίδιο είναι ιδιαί-
τερα επικίνδυνο για τη ροδακινιά µέχρι να αρχίσει η 
σκλήρυνση του πυρήνα των καρπών της. Ο πρώτος 
από τους βασικούς ψεκασµούς εναντίον του ωιδίου 
γίνεται µετά την πτώση των πετάλων µέχρι αρχές 
σχισίµατος του κάλυκα. Ο δεύτερος ψεκασµός πρέ-
πει να γίνει µετά την πτώση του κάλυκα και πριν την 
πήξη του πυρήνα του καρπού. Σηµειωτέον ότι όταν 
η ποικιλία της ροδακινιάς είναι ευαίσθητη απαιτού-
νται συµπληρωµατικοί ψεκασµοί. 

Μέχρι το καρπίδιο  
σε κλοιό προστασίας  
τα πυρηνόκαρπα 
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Όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, ο µύκητας 
στην αρχή προκαλεί καστανές υδατώδεις 
εκτεταµένες κηλίδες, που µπορεί να εξελι-

χθούν σε νεκρώσεις, µε χαρακτηριστική τη γκρί-
ζα εξάνθιση (χνούδι) στα προσβεβληµένα όργανα. 
Να σηµειωθεί ότι προσβάλλει όλα τα µέρη των φυ-
τών (φύλλα, στελέχη, άνθη, καρπούς) και σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξής τους. Στους προσβεβληµένους 
ιστούς µπορεί να σχηµατιστούν επίσης τα µαύρα 
σκληρώτια του µύκητα. Τα κονίδιά του είναι ξηρο-
σπόρια, µεταφέρονται κυρίως µε τον άνεµο, ενώ 
απελευθερώνονται µε έναν υγροσκοπικό µηχανι-
σµό, γι’ αυτό αφθονούν όταν υπάρχουν απότοµες 
µεταβολές της υγρασίας στη διάρκεια της ηµέρας. 
Σε κάθε περίπτωση, για τη βλάστησή τους είναι α-
παραίτητη η ύπαρξη σταγόνας νερού ή πολύ υψη-
λής σχετικής υγρασίας (τουλάχιστον 90%).
Επιπλέον, ο βοτρύτης µπορεί να εµφανισθεί δευ-
τερογενώς µετά από προσβολές από έντοµα ή από 
φυσικές ζηµιές (πχ χαλάζι), διεισδύοντας από τους 
ήδη τραυµατισµένους ιστούς (οι πληγές των ιστών 
αποτελούν πύλες εισόδου). Φυτικοί ιστοί υδαρείς, 
περίσσεια αζωτούχου λίπανσης, υψηλή πυκνότητα 

φύτευσης και κακός αερισµός της φυτείας ή µέσα 
στο θερµοκήπιο, είναι παράγοντες που αυξάνουν 
την ευαισθησία των φυτών και τις προσβολές.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο βοτρύτης (ή σαπίλα) είναι πραγµατική απειλή για 
την εµπορεύσιµη παραγωγή, ιδιαίτερα για τις θερ-
µοκηπιακές καλλιέργειες. Κι αυτό γιατί από τη µία 
η ασθένεια αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και από 
την άλλη η αντιµετώπισή της δεν είναι εύκολη. Η ό-
ποια καθυστέρηση από την έγκαιρη επέµβαση, έ-
χει δυσανάλογα σοβαρές επιπτώσεις (απώλεια πα-
ραγωγής, δυσκολία αντιµετώπισης, περιορισµένη 
επιτυχία, παραµονή της ασθένειας σε εστίες µέ-
σα στο θερµοκήπιο και επαναµόλυνση, ανάγκη για 
περισσότερους ψεκασµούς, υψηλότερο κόστος).
Οι γεωπόνοι, συστήνουν για την ορθολογική αντι-
µετώπιση του βοτρύτη και την πρόληψη εµφάνι-
σης ανθεκτικότητας να εναλλάσσονται στους ψε-
κασµούς µυκητοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο δρά-
σης και από διαφορετικές οµάδες, να γίνεται καλός 
ψεκασµός και να εφαρµόζονται οι συνιστώµενες 
δόσεις που αναγράφονται στη συσκευασία.

ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΣ ΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΕΝΤΟΜΑ Η ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΧΑΛΑΖΙ  ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
�ΧΑΛΑΕΙ� Ο ΒΟΤΡΥΤΗΣ ΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ 

Ένας ευρύτατα διαδεδοµένος 
µύκητας, ο βοτρύτης, 
αποτελεί µεγάλο πρόβληµα 
για την καλλιέργεια της 
πιπεριάς, καθώς εκτός από 
ποσοτικές απώλειες και 
υποβάθµιση της  ποιότητας 
των παραγόµενων 
προϊόντων, ζηµιώνει τους 
καρπούς και µετασυλλεκτικά 
κατά την αποθήκευση και  
τη µεταφορά τους
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Η ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ και µακροχρόνια συντήρηση των µπρόκολων στηρίζε-
ται σε διαδικασίες  οι οποίες διακρίνονται σε τρία στάδια: 1) Ενέργειες κα-
τά τη συγκοµιδή, 2) Πρόψυξη σε δυναµικά προψυκτήρια και 3) Αποθήκευ-
ση σε ψυκτικούς θαλάµους µε τεχνολογία δυναµικής ψύξης. Η επιτυχηµένη 
συντήρηση αρχίζει από τη συγκοµιδή στο χωράφι. Τα µπρόκολα πρέπει να 
έχουν συγκοµισθεί στο κατάλληλο στάδιο ωριµότητας που προσδιορίζεται 
όταν η ανθοκεφαλή αποκτήσει το µέγιστο µέγεθός της και πριν το άνοιγµα 
των ανθιδίων, ενώ πρέπει να είναι ακέραια, υγιής, απαλλαγµένα από κάθε 
ξένη γεύση ή οσµή, τραυµατισµούς που έχουν επουλωθεί, σχισίµατα, χω-
ρίς υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών, µούχλα ή προσβολές από ασθένειες. 
Τα δυναµικά προψυκτήρια χαµηλής ατµοσφαιρικής πίεσης-υγρού βολβού 
είναι τα πλέον κατάλληλα, µε την προϋπόθεση ότι η πρόψυξη γίνεται σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη συγκοµιδή τους.
Στο τρίτο στάδιο, η τεχνολογία των ψυκτικών θαλάµων µε δυναµική ψύ-
ξη βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών σηµείων στα αποθηκευµένα 
µπρόκολα όσο και στους µηχανισµούς ψύξης. Η τεχνική αυτή έχει τη δυνα-
τότητα να διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες συντήρησης σε όλο τον όγκο του 

ψυκτικού θαλάµου και να ελέγχει τα επίπεδα των αερίων που παράγονται 
από την αναπνοή τους, ενεργώντας ανάλογα µε  προκαθορισµένες ρυθµί-
σεις. Από τα δεδοµένα φαίνεται ότι ο έλεγχος και η ρύθµιση των αερίων (αι-
θυλένιο και διοξείδιο του άνθρακα) προστατεύει και βοηθά στα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά και το χρόνο αποθήκευσης, επεκτείνοντας το χρόνο συντήρη-
σής τους από 15% έως 20% έναντι των συµβατικών θαλάµων.

ΤΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΤΑΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Αποσπάσµατα από το νέο τόµο της εκδοτικής 
εταιρείας ISOFRUIT µε τίτλο: «Λαχανικά, 

µακροχρόνια συντήρηση, τα µυστικά».
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Σε βασικό εργαλείο για την αύξηση της 

εμπορεύσιμης αξίας, την εξασφάλιση 

πρωιμότητας και την αντιμετώπιση 

του στρες, αναδεικνύεται η τεχνολογία 

Stoller, που επιδρά στα διαφορετικά 

στάδια ανάπτυξης του φυτού. Το 

Fresher, βρέθηκε στα νοτιοανατολικά 

της Ισπανίας και στη Μούρθια, ώστε 

να παρακολουθήσει από κοντά την 

εφαρμογή των προϊόντων Stoller σε 

βερίκοκα, ροδάκινα και επιτραπέζια 

σταφύλια, μαζί με την εταιρεία ORA 

Services που αντιπροσωπεύει τη Stoller 

στην Ελλάδα και είναι θυγατρική της 

Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ. Η συγκεκριμένη 

περιοχή έχει μεγάλες περιόδους ξηρασίας 

και οι αγρότες νοικιάζουν επιπλέον γη 

μόνο και μόνο για να έχουν μεγαλύτερη 

χρήση νερού στην κύριά τους καλλιέργεια. 

Επιπλέον, το έδαφος, σύμφωνα με τους 

Έλληνες γεωπόνους-μέλη της αποστολής, 

είναι σκέτο αλάτι. Ωστόσο σε εκείνη 

την περιοχή οι δενδροκαλλιέργειες 

ευδοκιμούν. Ειδικότερα στον πρώτο 

επισκέψιμο αγρό με το πρόγραμμα της 

Stoller ο γεωπόνος Jose Manuel Crespo, 

έχει καταφέρει να πετύχει ομοιομορφία 

στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του 

φυτού επιταχύνοντας παράλληλα το 

σπάσιμο του λίθαργου των οφθαλμών. 

Καλύτερο μέγεθος και χρώμα
Σύμφωνα με τον Joaquin Cartagena, 

Export μάνατζερ της Stoller στην Ισπανία, 

το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από πέρσι με 

τον παραγωγό να εφαρμόζει Bud Power, 

Nitroplus και Bioforge ενώ στην πορεία θα 

προχωρήσει με την εφαρμογή Citocalcium 

για καλύτερο μέγεθος και Sugar Mover ώστε 

να πετύχει χρώμα και Brix. 

Καλύτερο δέσιμο και ανθοφορία έχουν 

πετύχει προς το παρόν στα νεκταρίνια τα 

προϊόντα της Stoller (Budpower, Nitroplus 

και Bioforge), ενώ ο παραγωγός που τα 

χρησιμοποιεί αναμένεται να βγει στην 

αγορά κατά μία εβδομάδα νωρίτερα από 

την υπόλοιπη περιοχή, σύμφωνα με τον κ. 

Crespo που επιβλέπει τις εργασίες και στον 

δεύτερο αγρό που επισκέφτηκε η ελληνική 

αποστολή. 

Στα επιτραπέζια σταφύλια, υπεύθυνος 

γεωπόνος ήταν ο Jose Manuel Pinero με 

το πρόγραμμα του Stoller (Bud Power, 

Stimulante Plus Citocalcium, Nitroplus 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΤΟ 
100% ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΦΥΤΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ STOLLER 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΣΠΑΝΙΑ
Γιώργος Κοντονής

Τη σηµασία του ελέγχου σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των φυτών 
διαπίστωσε από κοντά το Fresher µετά από πρόσκληση της ORA 

Services, που αντιπροσωπεύει την Stoller στην Ελλάδα

∆ιπλάσια ήταν η αξία των εξαγωγών των 
προϊόντων Stoller στην Ελλάδα µεταξύ των 
ετών 2015 και 2016, σύµφωνα µε την Laura 
Genoves, Export manager της εταιρείας. 
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για το ριζικό σύστημα και Sugar Mover)  να 

εφαρμόζεται σε τοπική ποικιλία seedless. 

Σύμφωνα με τον Άγγελο Κεφάλα, γεωπόνο-

διευθυντή της ORA Academy, ο παραγωγός 

πέτυχε ομοιόμορφη έκπτυξη αριθμού 

οφθαλμών, καθώς από τα 100 μάτια, πέτυχε 

να ανοίξουν τα 80-90 και στην πορεία 

βελτιώνεται η ανθοφορία και η καρπόδεση. 

Μετά, με την εφαρμογή του Stimulante 

Plus το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί 

ή να επαναφέρει την καλλιέργεια στην 

φυσιολογική του ισορροπία, βελτιώνεται 

η συγκράτηση καρπού και ανθού. Τέλος 

το Citocalcium έρχεται να δώσει καλύτερο 

μέγεθος στο τελικό προϊόν. Σημειώνεται ότι 

το Citocalcium μεταξύ άλλων, ενεργοποιεί 

τους χλωροπλάστες αυξάνοντας έτσι τη 

φυτοσυνθετική ικανότητα, ενώ παράλληλα 

προωθεί την οργανωμένη και συνεχή 

βλαστική ανάπτυξη. Επιπλέον απαιτείται 

εφαρμογή Nitroplus  για ριζική ανανέωση 

καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Ο παλαιότερος και καλύτερος 
συνεργάτης είναι η Ελλάδα
Διπλάσια ήταν η αξία των εξαγωγών των 

προϊόντων Stoller στην Ελλάδα μεταξύ των 

ετών 2015 και 2016, σύμφωνα με την Laura 

Genoves, Export Μanager της εταιρείας, που 

μίλησε στο Fresher για τη συνεργασία των 

Ισπανών με την ομάδα της ORA. Η κυρία 

Genoves αναγνώρισε την άριστη σχέση 

που έχει αναπτύξει με τους ανθρώπους 

της ORA και ιδιαίτερα τον διευθυντή της 

ORA Services, Άγγελο Κεφάλα, τον Νίκο 

Κουτσούγερα, πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο των εταιρειών Φυτοθρεπτική 

ABEE και ORA Services, και τη Μαρία 

Χατζοπούλου Communication και Export 

Μanager της ORA. 

Από αριστερά: L. Genoves Export Μanager Stoller, Α. Κεφάλας γεωπόνος-διευθυντής ORA 
Academy, Μ. Χατζοπούλου Communication και Export Μanager ORA,  Η. Νασιάρας υπεύθυνος 
γεωπόνος Θεσσαλίας, Νίκος Κουτσούγερας πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος των 
Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ και ORA Services, Γ. Σταµατάκης, υπεύθυνος γεωπόνος Κρήτης.
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80%
φθάνει η ζηµιά στη 

καλλιέργεια 

έως

Έ ναν πλήρη οδηγό καταπολέµησης της 
Tuta Absoluta, στον οποίο παρουσι-
άζονται τα αποτελέσµατα των πειρα-

µάτων που έγιναν σε συνεργασία µε τον ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, µαζί µε δύο νέα πολύτιµα ό-
πλα φυτοπροστασίας, προσφέρει η Syngenta 
στον Έλληνα παραγωγό ντοµάτας, υπαίθριας 
και θερµοκηπιακής. Πρόκειται για τα σκευ-
άσµατα Affi  rm και Voliam Targo, τα οποία, 
σύµφωνα µε τον Κώστα Οικονοµίδη, ∆ιευθυ-

ντή Marketing της Syngenta Hellas, «αποτε-
λούν τον βασικό πυλώνα στην καταπολέµη-
ση της Tuta Absoluta, ενός προβλήµατος που 
µαστίζει την εν λόγω καλλιέργεια». Η πα-
ρουσίαση των νέων προϊόντων της Syngenta 
πραγµατοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που 
έγινε το Σάββατο 11 Μαρτίου στο ξενοδοχείο 
Aquila Atlantis στο Ηράκλειο Κρήτης, παρου-
σία παραγωγών, γεωπόνων και συνεργατών 
της εταιρείας από όλη την Ελλάδα.

«Η αντιµετώπιση δύσκολων εντοµολογικών 
προβληµάτων σαν την Tuta δεν είναι εύκολη υ-
πόθεση και απαιτούν ένα ολοκληρωµένο πρό-
γραµµα προστασίας.  Αυτή τη στιγµή είµαστε σε 
θέση να πούµε ότι τα Affi  rm και Voliam Targo 
αποτελούν 2 από τις αποτελεσµατικότερες δρα-
στικές για την προστασία από την Tuta και επι-
πλέον ότι ο πειραµατισµός που έχει γίνει έδει-
ξε ότι δεν παρουσιάζουν ανθεκτικότητα» προ-
σέθεσε ο κ. Οικονοµίδης και συµπλήρωσε:  

ME AFFIRM & VOLIAM TARGO 
KATA THΣ TUTA ABSOLUTA 

Αριστερά: 
Ο Campaign 
Manager 
Κηπευτικών της 
Syngenta Hellas, 
Μανώλης 
∆εληµπαλταδάκης.

Τα αποτελέσµατα των 
πειραµάτων που έγιναν στο 
εργαστήριο σε προνύµφες 
Tuta Absoluta σε 
πληθυσµούς από τις 
περιοχές Ιεράπετρα, Τυµπάκι, 
∆ράµα και Πρέβεζα, 
παρουσίασε ο ερευνητής του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Μανώλης 
Ροδιτάκης. ΤΗΣ  ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ 

ΜΥΛΩΝΑ
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«Τα ίδια πειράµατα αποδεικνύουν ότι το δίδυ-
µο Affi  rm-Voliam Targo αποτελούν απαραίτητο 
κοµµάτι του συνιστώµενου φυτοπροστατευτικού 
προγράµµατος για τον παραγωγό ντοµάτας, αρ-
κεί να τηρείται η εναλλαγή ψεκασµών µε σκευ-
άσµατα διαφορετικού τρόπου δράσης».

ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ∆ΙΝΕΙ ΖΗΜΙΑ 80%  
«Σκοπός µας είναι να έχουµε µία καλύτερη και ε-
πί µακρόν αποτελεσµατικότητα. Θέλουµε να το-
νίσουµε ότι ο παραγωγός και ο γεωπόνος πρέ-
πει να χρησιµοποιούν τα προϊόντα φυτοπροστασί-
ας µε ορθό τρόπο, δηλαδή εναλλαγή σκευασµά-
των µε διαφορετικό τρόπο δράσης. Έχουµε κάνει 

την πρότασή µας βάση του προγράµµατος φυτο-
προστασίας αλλά και την πρόληψη, παίρνοντας τε-
χνικά µέτρα προστασίας, όπως είναι τα δίκτυα και 
οι παγίδες παρακολούθησης. Πρόκειται στην ου-
σία για µία οµπρέλα προστασίας της καλλιέργει-
ας, µέσα στην οποία εντάσσονται και τα δικά µας 
προϊόντα», εξήγησε ο Campaign Manager Κηπευ-
τικών της Syngenta Hellas, Μανώλης ∆εληµπαλ-
ταδάκης. Ο ίδιος αναφέρει πως όταν είναι σε έ-
ξαρση η Tuta Absoluta, η καταστροφή στις καλλι-
έργειες µπορεί να αγγίξει και το 80%. Ο κ. ∆ελη-
µπαλταδάκης τόνισε επίσης  πως «απευθυνόµα-
στε σε όλους τους παραγωγούς ντοµάτας, θερµο-
κηπίου ή υπαίθρου. Έχουµε συνυπολογίσει και το 
θέµα του κοστολογίου για τον παραγωγό για να υ-
πάρξει µια κατάλληλη ισορροπία αποτελεσµατικό-
τητας -που είναι αδιαπραγµάτευτη -και κόστους- 
που είναι βατό», συµπληρώνει.

Αριστερά: Ο Κώστας Οικονοµίδης, 
∆ιευθυντής Marketing 
της Syngenta Hellas.
Κάτω: Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της Syngenta Hellas 
Γιώργος Ποντίκας.

Στήνει τείχος απέναντι στο 
βακτήριο PSA το 120 ηµερών 
Bion 50WG της Syngenta

Ένα από τα προϊόντα αναφοράς στον 
κόσµο, που µπορεί να δώσει λύση 
στο πρόβληµα του βακτηρίου «PSA» 
της ακτινιδιάς, αποτελεί το σκεύασµα 
«Bion 50WG» σύµφωνα µε τον Νίκο 
Μυτιλέκα, Campaign Manager SPEC 
crops Mediterranean South, της 
Syngenta Hellas, ο οποίος ανέλυσε 
τον τρόπο δράσης του προϊόντος και 
την ορθή χρήση του στις ελληνικές 
συνθήκες στο πλαίσιο της σχετικής 
ηµερίδας που οργανώθηκε από τη 
Syngenta Hellas στις 17 Μαρτίου στη 
Θεσσαλονίκη.Σύµφωνα µε τον οµιλητή, 
το προϊόν κυκλοφορεί στη χώρα 
µας από 25 Φεβρουαρίου ως και 25 
Ιουνίου, µε έγκριση 120 ηµερών, 
µόνο για το ακτινίδιο, ενώ η εφαρµογή 
γίνεται µε δόση 20 γραµµαρίων 
ανά στρέµµα και µε ψεκασµό 
στα φυλλώµατα σε πρόγραµµα 
εναλλακτικά µε επεµβάσεις χαλκού. 
Από την πλευρά του ο Stefano 
Venieri, Technical & Sustainable 
Agriculture Expert από τη Syngenta 
Ιταλίας, παρουσίασε διεξοδικά τα 
αποτελέσµατα του Bion 50WG στην 
Ιταλία όπου προστατεύει πολλές 
καλλιέργειες από τα µολυσµατικά 
βακτήρια, µεταξύ των οποίων µήλα, 
αχλάδια, ντοµάτες, ροδάκινα, καπνό, 
ακτινίδια και φουντούκια.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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Περισσότερες από 10.000 πιστοποιήσεις

ΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ TÜV HELLAS
Περισσότερα από χίλια ανώτατα στελέχη της επι-
χειρηµατικής και οικονοµικής κοινότητας της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού, σε µια εντυπωσια-
κή εκδήλωση την Πέµπτη 16 Μαρτίου στο Μέγα-
ρο Μουσικής Αθηνών, τίµησαν τα 30χρονα γενέ-
θλια του Φορέα Επιθεωρήσεων, Πιστοποιήσεων 
και Εκπαίδευσης TÜV Hellas (TÜV Nord), που έχει 
καταφέρει να συνδέσει το όνοµά του µε τα σπου-
δαιότερα έργα υποδοµής και µε περισσότερες από 
10.000 πιστοποιήσεις σε ποικίλους τοµείς.
Μεγάλη έµφαση δόθηκε στη στροφή που πραγµα-
τοποίησε ο Φορέας στο εξωτερικό, καθώς πλέον 
οι επιθεωρητές του βρίσκονται σε όλο τον κόσµο 
µεταφέροντας ελληνική τεχνογνωσία και υπογρά-
φοντας την ασφάλεια κτιρίων, συστηµάτων, έργων 
υποδοµής και εγκαταστάσεων.  Μάλιστα, όπως χα-

ρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του ∆Σ του TÜV 
Nord Group, Dr. Dirk Stenkamp, «στην πραγµατι-
κότητα η TÜV Hellas σήµερα είναι παντού, από την 
Αυστραλία έως την Αµερική» αποτελώντας πρότυ-
πο για τον Οργανισµό και για τις ακόµα 50 εταιρεί-
ες που έχουν ιδρυθεί τα τελευταία τριάντα χρόνια 
στο TÜV Nord Group. Από την πλευρά του ο ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος TÜV Hellas (TÜV Nord), Σάββας 
Πελτέκης, τόνισε: «Τα πράγµατα που πρέπει να κά-
νεις, τα µαθαίνεις κάνοντάς τα, είπε ο Αριστοτέλης. 
Κι εµείς τα µάθαµε, έχοντας πλέον διαγράψει τριά-
ντα χρόνια επιτυχηµένης πορείας ως οµάδα µε σε-
βασµό απέναντι στους πελάτες µας, στο περιβάλ-
λον και στην κοινωνία. Βασιστήκαµε στην υπευθυ-
νότητα, την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια. Κι-
νηθήκαµε µε γνώµονα την καινοτοµία!»

Επάνω αριστερά: «Η 
ποιότητα δεν είναι µία 

πράξη. Είναι συνήθεια». 
Με τη φράση αυτή 

ο Σάββας Πελτέκης, 
∆ιευθύνων Σύµβουλος 

TÜV Hellas (TÜV 
Nord) συµπύκνωσε το 

περιεχόµενο της 30ετούς 
δράσης της στην Ελλάδα.

Επάνω δεξιά: Ο 
Πρόεδρος του ∆Σ  

του TÜV Nord Group,  
Dr. Dirk Stenkamp.

Από αριστερά ο Σάββας Πελτέκης, ο Γεώργιος 
Κεχριµπάρης, µέλος ∆Σ TÜV Hellas (TÜV Nord) & 
Regional Manager Middle East TÜV Nord Group, 

ο Υves Schoen, Regional Manager Europe & 
Πρόεδρος ∆Σ TÜV Hellas και ο Dr. Dirk Stenkamp.
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Εργονοµικός σχεδιασµός

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ 
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ RIJK 
ZWAAN HELLAS

Το νέο δικτυακό τόπο (site) της παρουσία-
σε η Rijk Zwaan Hellas στη διεύθυνση www.
rijkzwaan.gr. Σύµφωνα µε την εταιρεία, ο νέ-
ος σχεδιασµός βοηθάει τον χρήστη να περι-
ηγηθεί ευκολότερα στη συλλογή των προϊό-
ντων και να ενηµερωθεί για τις καινοτοµίες, 
τις δραστηριότητές και τις εξελίξεις στην αγο-
ρά των κηπευτικών στην Ελλάδα και τον κό-

σµο. Ο χρήστης επίσης µέσα από την ιστοσελί-
δα µπορείτε να επικοινωνήσει µε την εταιρεία 
για πληροφορίες, ερωτήµατα ή σχόλια σχετι-
κά µε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και ο-
µάδα ειδικών προσφέρει την ενηµέρωση. Ση-
µειώνεται ότι η νέα οθόνη παρουσίασης του 
περιεχοµένου προσαρµόζεται αυτόµατα στις 
διαστάσεις κάθε υπολογιστή, tablet ή κινητού.

Με ειδικές τιµές σε πολλά προϊόντα

ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ STIHL
Με ένα πλούσιο, ενηµερωτικό και ανα-
λυτικό φυλλάδιο 24 σελίδων, που πα-
ρουσιάζει ολόκληρη την γκάµα των 
προϊόντων της, υποδέχεται για ακόµη 
µια χρονιά την άνοιξη η Stihl. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, προσφέρο-
νται εξαιρετικές τιµές σχεδόν σε όλες 
τις κατηγορίες προϊόντων και ειδικά στα 
χορτοκοπτικά δίνεται δώρο το δεύτερο 
κοπτικό εξάρτηµα. 
Επίσης σηµαντικό όφελος αγοράς προ-
κύπτει στις εξής ενέργειες: 
■ Νέα στριφτή µεσινέζα σε τιµή γνωριµί-
ας µε όφελος αγοράς 30% 
■ Ατοµική προστασία, εργαλεία κηπου-
ρικής και δασοκοµίας µε όφελος αγοράς 
20%
■ Αξεσουάρ για πλυστικά και σκούπες 
µε όφελος αγοράς 40%.
Το φυλλάδιο, το οποίο έχει ισχύ α-
πό 01/04/2017 έως 30/06/2017, εί-
ναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://

www.stihl .gr/spring_campaing_
STIHL_2017.aspxενώ οι ενδιαφερόµε-
νοι µπορούν να το αναζητήσουν στους 
πιστοποιηµένους αντιπροσώπους της 
Andreas Stihl AE σε όλη την Ελλάδα.

Εξαιρετικά χρήσιµες πληροφορίες 
αναφορικά µε τα προϊόντα, τις τεχνολογίες 
και το δίκτυο της Stihl διατίθενται στη νέα 
εφαρµογή STIHL App,  η οποία διατίθεται 
δωρεάν για κινητό ή tablet στο http://
www.stihl.gr/Stihlapp2017.aspx.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Η O.Π Φρούτων της ΕΑΣ Ξάνθης στρέ-
φεται σε νέες εναλλακτικές µεθόδους 
παραγωγής φρούτων, προσπαθώντας 
να ανταποκριθεί θετικά σε όλες τις νοµο-
θετικές και περιβαλλοντικές πιέσεις, στα 
σύγχρονα ζητήµατα ασφάλειας και υγιει-
νής, στους ενηµερωµένους καταναλω-
τές. Ο σύγχρονος µηχανολογικός εξοπλι-
σµός, το άρτια εκπαιδευµένο εργατικό 
δυναµικό, η στενή επιθεώρηση της πα-
ραγωγής µε την εφαρµογή συστηµάτων 
διασφάλισης ποιότητας εγγυώνται την 
κορυφαία ποιότητα και στους πιο απαι-
τητικούς διακινητές φρέσκων φρούτων. 
Στόχος της παρουσίας του Συνεταιρισµού 
(COOP XANTHI) και στη Freskon 2017 εί-
ναι η περαιτέρω ανάπτυξη της εξωστρέ-
φειας της παραγωγής του νοµού Ξάνθης 
και της Θράκης γενικότερα στα φρούτα 
ευελπιστώντας σε νέες συνεργασίες.
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Runner F1: Αναρριχώµενη  
ντοµάτα νέας γενιάς από τη FYTRO 

SEEDS και τη SEMILLAS FITO
Εξαιρετική σε ποιότητα και µε 
υψηλές αποδόσεις, η ντοµάτα 

Runner αποδίδει πολύ καλά σε 
όλες τις εποχές φύτευσης και 

απευθύνεται σε όλες τις αγορές. 
Mε ζωηρό και αραιόφυλλο 

φυτό και υψηλή ανοχή σε 
ασθένειες ρίζας και φυλλώµατος, 

παρουσιάζει πολύ καλή 
ανθοφορία και καρποδένει εύκολα στις υψηλές αλλά και στις χαµηλές 

θερµοκρασίες. Πρώιµη και σταθερά υψηλά παραγωγική µέχρι το 
τέλος της καλλιέργειας, η Runner δένει 4-6 οµοιόµορφες ντοµάτες στο 

σταυρό. Ο καρπός της είναι σφαιρικός και ελαφρά πεπλατυσµένος, 
βάρους 300-350 γρ. σφικτός και συνεκτικός µε λαµπερό ελκυστικό 
κόκκινο χρώµα στην ωρίµανση. Εξαιρετικά νόστιµη, η Runner είναι  

πλούσια σε σάκχαρα ενώ η  ιδανική αναλογία οξέων/σακχάρων 
δίνει στον καρπό την επιθυµητή γλυκόξινη γεύση. Σε ό,τι αφορά τις 

εποχές καλλιέργειας προτείνεται ως ιδιαίτερα κατάλληλη για όλες τις 
εποχές που καλλιεργείται ντοµάτα στο θερµοκήπιο εξαιτίας της πολύ 

καλής καρπόδεσης στη ζέστη και στο κρύο. Επιπρόσθετα µε κορυφαία 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και πολύ καλή διατηρησιµότητα στο 

φυτό και µετασυλλεκτικά, η Runner είναι ιδανική για την  τοπική αγορά 
(δηµοπρατήρια, λαϊκές αγορές, λαχαναγορά, super market) αλλά και 
για εξαγωγή. Aνεκτικότητες:  HR: ToMV/ Fol:0,1/ Va/ Vd/ TSWV/ For/ 

Ff:1-5    IR: On/ Ma/ Mi/ Mj 

Τη µυκητοκτόνο δραστική DuPont  
Zorvec ενέκρινε η Κοµισιόν

∆εκαετή εγκριση για τη δραστική oxathiapiprolin έλαβε η DuPont από 
την ΕΕ από τις 3 Μαρτίου του 2017. Το εµπορικό σήµα της δραστικής 

oxathiapiprolin είναι DuPont Zorvec ενώ τα αντίστοιχα προϊόντα 
βρίσκονται τώρα στη διαδικασία της αξιολόγησης. Σηµειώνεται ότι 

παγκοσµίως σκευάσµατα µε το DuPont Zorvec έχουν λάβει εγκρίσεις 
στη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Κίνα, την Αυστραλία, την 

Ιαπωνία, το Μεξικό και το Βιετνάµ.
Το νέο αυτό µυκητοκτόνο -για χρήση σε αµπέλι, πατάτα και 

λαχανικά- προσφέρει συνδυασµό σταθερής και µεγάλης διάρκειας 
δράσης ενάντια σε περονόσπορους, βοηθώντας τους παραγωγούς 

να επιτύχουν καλύτερες αποδόσεις, κάθε εποχή, ακόµη και κάτω 
από δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Στην πατάτα ειδικά τα 

σκευάσµατα του DuPont Zorvec δεν αποπλένονται µε τη βροχή 
είκοσι λεπτά µετά την εφαρµογή και προστατεύουν τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της νέας βλάστησης που είναι απαραίτητα για τη 
µεγιστοποίηση της απόδοσης κατά την εγκατάσταση της καλλιέργειας.

Για ευρεία γκάµα φρούτων και λαχανικών
το νηµατωδοκτόνο BioAct™ Prime DC 

Προγραµµατισµένο για το το 2017 είναι το λανσάρισµα του 
νηµατωδοκτόνου BioAct™ Prime DC, ενός προϊόντος φυσικής 
προέλευσης της Bayer, το οποίο έλαβε έγκριση στην Ελλάδα. 

Βασισµένο στο στέλεχος 251 του µύκητα Paecilomyces 
lilacinus (synonym Purpureocilium lilacinum), 
ελέγχει τους παρασιτικούς νηµατώδεις του φυτού 
συµπεριλαµβανοµένων των κοµβονηµατωδών 
(Meloidogyne spp.), κυστονηµατωδών (Heterodera spp.)   

και διαφόρων νηµατωδών ρίζας και λαιµού (Pratylenchus 
spp.,  Helicotylenchus spp., Ditylenchus dipsaci).  

Προστατεύει τα φυτά από στοχευµένα αυγά και προνύµφες επιβλαβών 
νηµατωδών προτού επιτεθούν στις ρίζες και βοηθά τους παραγωγούς να 
αυξήσουν τις σοδειές και την κερδοφορία της φάρµας τους. 

Σε πρόγραµµα µε το Velum Prime
«Σε ένα πρόγραµµα Oλοκληρωµένης ∆ιαχείρισης εχθρών µε το Velum 
Prime, οι παραγωγοί θα έχουν µία νέα επιλογή στον αποτελεσµατικό έλεγχο 
νηµατωδών», σηµείωσε ο ο Klaus Koetting, Επικεφαλής για Φρούτα & 
Λαχανικά και Εντοµοκτόνα του Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer. 
Το νέο νηµατωδοκτόνο µπορεί να συνεισφέρει στην προστασία µιας 
ευρείας γκάµας καλλιεργειών φρούτων και λαχανικών όπως ντοµάτες, 
αγγούρια, σπαράγγια, αβοκάντο, φασόλια, µπρόκολο, καρότα, µπάµιες, 
κρεµµύδια και φράουλες καθώς και εσπεριδοειδή, καρυδιές και  αµπέλια. 
Περαιτέρω καλλιέργειες εφαρµογής είναι ο καπνός, τα νεαρά δενδρύλλια 
(σε νέες φυτείες) και τα φυτώρια δένδρων. 
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Το νέο εντοµοκτόνο της Dow στην Ελλάδα από την ΕΛΑΝΚΟ 

Tο νέο καινοτόµο προϊόν Delegate™ 250WG µε βάση τη δραστική ουσία Spinetoram για την 
καταπολέµηση πολλών επιβλαβών εντόµων σε µηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ελιά παρουσίασε ττην 
Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ. Παράλληλα έγινε 
η τεχνική παρουσίαση του υπό έγκριση προϊόντος Radiant™ 120SC (ίδιας δραστικής ουσίας), το οποίο 
αφορά καλλιέργειες βαµβακιού και της αµπέλου.  Το Spinetoram είναι νέο µέλος της χηµικής οµάδας των 
σπινοσινών µε διαφορετικό τρόπο δράσης από όλα τα ως τώρα γνωστά εντοµοκτόνα. Στην εκδήλωση 
η οποία διοργανώθηκε από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ σε συνεργασία µε την Dow AgroSciences συµµετείχαν 
πάνω από 120 συνεργάτες της εταιρείας από την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Καθόλη τη διάρκεια 
των παρουσιάσεων, το ενδιαφέρον παρέµεινε 
αµείωτο. Ειδικοί επιστήµονες στον τοµέα έρευνας 
και ανάπτυξης αναφέρθηκαν στα νέα δεδοµένα και 
δόθηκαν απαντήσεις σε απορίες και ερωτήµατα των 
παρευρισκοµένων. Στους οµιλητές της εκδήλωσης ήταν ο Εµπορικός ∆ιευθυντής της Dow AgroSciences 
Ν. Ευρώπης, Javier Negro, ο Άρης Χλωρίδης, ∆ιευθυντής Πειραµατικού Σταθµού της Dow AgroSciences 
στη Θεσσαλονίκη, και ο Χαράλαµπος Νίκας, Marketing Specialist της ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ. 

Στη συµβολαιακή µε την Πειραιώς 
η «Πατίκας Α. και Χάτσιος Β. ΟΕ»

Σε µία νέα συµφωνία συµβολαιακής γεωργίας µε την εταιρεία Πατίκας Α.– Χάτσιος Β. Ο.Ε. προχώρησε 
η Tράπεζα Πειραιώς. Η εταιρεία έχει έδρα τη Θέρµη Θεσσαλονίκης και ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή 
της το 1976, µε αντικείµενο την εµπορία νωπών φρούτων. Είναι αµιγώς εξαγωγική και τροφοδοτεί 
µε ελληνικά φρούτα πάνω από 30 χώρες ανά τον κόσµο, µε κύριους προορισµούς τη Γερµανία, την 
Ισπανία, τις Η.Π.Α., τη Μεγάλη Βρετανία και το τελευταίο διάστηµα την Ινδία, την Κίνα και τις χώρες 
της Μέσης Ανατολής. Ναυαρχίδα των εξαγωγών της αποτελεί το ακτινίδιο (40%) και ακολουθούν 
ποικιλίες σταφυλιών (30%), βερίκοκα (20%) και κεράσια (10%). Η πολυετής εµπειρία των φορέων 
της εταιρείας, η επιχειρηµατική τους δράση και τα πρότυπα συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 
που εφαρµόζουν στηρίζουν τη διαρκή ανάπτυξή της. Η επιχείρηση έχει δοµήσει ένα ισχυρό δίκτυο 
συνεργαζόµενων παραγωγών της Κεντρικής, Βόρειας Ελλάδας και Θράκης που σήµερα ξεπερνούν 
τους 100, µε στόχο την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων υψηλής ποιότητας. Το δίκτυο 
παραγωγών της ελέγχεται τακτικά από γεωπόνο, ενώ η εταιρεία υλοποιεί επένδυση εκσυγχρονισµού 
των εγκαταστάσεών της (εµβαδού 5.000 τ.µ.), η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 123Α του ΠΑΑ. 

Στην πατάτα το DuPont Zorvec 
προσφέρει τρεις έως τέσσερις 
επιπλέον ηµέρες προστασίας σε 
σχέση µε τα µυκητοκτόνα που 
κυκλοφορούν.

Η οµάδα της 
ΕΛΑΝΚΟ 
και της Dow 
AgroSciences 
στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης 
στο Μέγαρο 
Μουσικής 
Θεσσαλονίκης.

Νέα συµφωνία συµβολαιακής 
γεωργίας µε την Πατίκας Α.– 
Χάτσιος Β. Ο.Ε. για την Πειραιώς.
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ΕΜPHYTON

60

Νέες επενδυτικές κινήσεις α-
πό την εταιρεία Emphyton, η ο-

ποία  εισήγαγε στη ελληνική αγο-
ρά µία νέα ποικιλία κοκκινόσαρ-
κων δαµάσκηνων, που ξεχωρίζουν 
για την πλούσια γεύση και θρεπτι-
κή τους αξία, ενώ παράλληλα προ-
χώρησε στην ανανέωση και τον εκ-
συγχρονισµό των εγκαταστάσεων 
διαλογής και αποθήκευσης µε στό-
χο την αρτιότερη αξιοποίηση των 
φρούτων που διαχειρίζεται.
 Όσον αφορά την απόκτηση νέου 
πάγιου εξοπλισµού, η αρχή έγινε µε 
την αγορά ενός µηχανήµατος διαλο-

γής φρούτων  τον Ιούλιο 2016 το ο-
ποίο έχει  δυνατότητα διαλογής κα-
λοκαιρινών φρούτων όπως δαµά-
σκηνα, νεκταρίνια, ροδάκινα και βε-
ρίκοκα όπως και µήλων που δια-
χειρίζεται στο σύνολό της η εταιρεία 
Emphyton. Επιπλέον, κατασκεύα-
σε µία νέα ράµπα εκφόρτωσης µε 
φυσούνα καθώς και µια σειρά άλλων 
εγκαταστάσεων, αναγκαίων για την 
καλύτερη λειτουργία της διαχείρισης, 
των προϊόντων. 
Αυτή η τελευταία επενδυτική κίνηση 
της Emphyton εναρµονίζεται µε την 
πάγια τακτική της να παρέχει ολο-

κληρωµένες λύσεις στον καλλιερ-
γητή. Άλλωστε, η εταιρεία µε τα 53 
χρόνια προσφοράς και παρουσίας 
στον αγροτικό τοµέα, δραστηριοποι-
είται σε τρεις τοµείς της γεωργικής 
παραγωγής, υπό την καθοδήγηση 
πλέον του νέου Τµήµατος Έρευνας 
και Ανάπτυξης που ίδρυσε. 

ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Το παλιότερο κοµµάτι της επιχείρη-
σης είναι το τµήµα της παραγωγής 
φυτωριακού υλικού, κυρίως µηλιάς 
τα τελευταία 10 χρόνια, µε την πα-
ραγωγή υλικού δαµασκηνιάς να ε-

ντάσσεται στα άµεσα σχέδιά της. 
Βασικό κριτήριο στην επιλογή των 
εκάστοτε ποικιλιών αποτελεί η πα-
ροχή καρπών µε υπεραξία και προ-
οπτικές στην αγορά. Ποικιλίες όπως 
η Fuji KIKU Fubrax, η Gala Schniga, 
η REDCAP, η Red Jonaprince και 
άλλες φυτεύτηκαν και εξαπλώθη-
καν στην Ελλάδα χάρη στις ενέρ-
γειές της. Σήµερα οι καρποί τους α-
ποτελούν µέρος της καθηµερινής 
διατροφής χιλιάδων καταναλωτών. 
Το προαναφερθέν κοµµάτι συνο-
δεύεται από αυτό της παροχής ο-
δηγιών – τεχνικών συµβουλών στο 

ΚΟΚΚΙΝΟΣΑΡΚΑ 
∆ΑΜΑΣΚΗΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ 
ΠΡΟΪΟΝ ∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
ΤΗΣ EMPHYTON  
ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Μετά τα µήλα ο Όµιλος 
Emphyton επέκτεινε δυναµικά 
τη δραστηριότητά του στο χώρο 
των φρούτων συνεχίζοντας µε 
όραµα, ξεκάθαρη στρατηγική 
και υπερηφάνεια την παρουσία 
του στον τοµέα των γεωργικών 
καλλιεργειών και προϊόντων. Έτσι 
για δεύτερη χρονιά εµπορεύεται 
ροδάκινα, νεκταρίνια και 
δαµάσκηνα.

Η Emphyton κλείνει το 2017 
53 χρόνια προσφοράς 
στην αγροτική παραγωγή.
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χωράφι µε ταυτόχρονη διανοµή των 
απαραίτητων αγροεφοδίων. Η συ-
γκεκριµένη δραστηριότητα οδήγη-
σε στο να γεφυρωθούν τα κενά που 
υπήρχαν µεταξύ των αποτελεσµά-
των της έρευνας και της εφαρµογής 
στον αγρό µε τελικό στόχο: 
● την επίτευξη ποιότητας των καρ-
πών (µέγεθος, χρώµα, µετασυλλε-
κτική αντοχή) 
● την ενίσχυση των αµυντικών µη-
χανισµών των φυτών ενάντια σε ε-
πιζήµια παθογόνα
● τη µείωση της χρήσης των χηµι-

κών-φυτοπροστατευτικών. 
Ο τελευταίος τοµέας δραστηριότη-
τας της Emphyton περιλαµβάνει την 
επιλογή, τυποποίηση και προώθηση 
εντός και εκτός της χώρας µας ποι-
οτικών φρούτων. Για την ενίσχυση 
αυτού ακριβώς το τοµέα η εταιρεία 
προχώρησε στην ανακαίνιση και 
την απόκτηση νέου εξοπλισµού πιο 
αποτελεσµατικής διαχείρισης. 

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
Στόχος της Emphyton είναι να δια-
τηρήσει την ηγετική θέση στην πα-
ραγωγή φυτωριακού υλικού µη-
λιάς διευρύνοντας την παραγωγι-
κή της δυναµικότητα και επεκτεί-
νοντας ακόµη περισσότερο τη λί-
στα των ποικιλιών που προσφέ-
ρει στους συνεργάτες της. Περαιτέ-
ρω, προσπαθεί να δίνει λύσεις στα 
παραγωγικά προβλήµατα των καλ-
λιεργητών µε τη χρήση καινοτό-
µων προϊόντων που αυξάνουν την 
παραγωγικότητα, βελτιώνουν την 
ποιότητα και καθιστούν τα ελληνι-
κά προϊόντα ψηλά στις προτιµήσεις 
των αγοραστών. Τέλος, δεν παρα-
λείπει να ενισχύει τον εξαγωγικό 
της προσανατολισµό διανέµοντας 
τα προϊόντα της σε νέες αγορές, 
δυναµικές και πολλά υποσχόµενες 
ώστε να δηµιουργήσει τις προοπτι-
κές για την ενδυνάµωση και επέ-
κταση της παραγωγικής βάσης.  

«Στόχος µας είναι η γνωριµία της 
εταιρείας µας και µε άλλα φρούτα 
πέραν του µήλου KIKU® και των 
Red Love», αναφέρει ο Γιώργος 
Πουλτσίδης.

Στη διεθνή 
σκακιέρα της 
θρέψης...
H Nutrileaders Doo, 
είναι µια νεοϋδρυθείσα 
εταιρεία του οµίλου 
Emphyton µε έδρα στη 
Σερβία. Ειδικεύεται στην 
εισαγωγή και τη διανοµή 
λιπασµάτων νέας 
γενιάς, που προσφέρουν 
όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά 
στις καλλιέργειες µε 
στόχο την ανάπτυξη και 
την καρποφορία των 
κτηµάτων των Σέρβων 
παραγωγών.  

Στα προϊόντα της Emphyton 
έχουν µπει πλέον και τα 
δαµάσκηνα που διεκδικούν 
σηµαντικό µερίδιο της αγοράς.
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GRETE

62

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΘΕΛΟΥΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΣ GRETE 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ GRETE ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣ ´ΝΟΤΟΣµ ΚΑΙ ´ΤΟ ΝΗΣΙµ

Στην Ιεράπετρα Λασιθίου Κρή-
της, µία από τις κύριες προµη-

θεύτριες νωπών κηπευτικών στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, εδρεύ-
ει η εταιρείας Grete, στο πλαίσιο 
της οποίας ένωσαν  τις δυνάµεις 
τους οι Αγροτικοί Συνεταιρισµού 
«Νότος» και  «Το Νησί». Πρόκει-
ται για την πρώτη Ιδιωτική Κεφα-
λαιουχική Εταιρεία που ιδρύθηκε 
στον συνεταιριστικό χώρο, στην 
οποία συµµετέχουν 50 παραγωγοί 
µε 340 στρέµµατα και 5,5 χιλιάδες 
τόνους κηπευτικών προϊόντων 
θερµοκηπίου. Στα προϊόντα  που 
εµπορεύεται η εταιρεία Grete  πε-
ριλαµβάνονται ντοµάτες - µεγα-
λόκαρπες, τσαµπιά και  βελανίδια, 
αγγούρια -µικρά και µεγάλα, πι-
περιές -Φλωρίνης, κέρατο, ντολ-

µάς, καυτερές και µελιτζάνες. 
Το τρίπτυχο των στόχων που έχει 
θέσει η Grete περιλαµβάνει τη συ-
νεχή βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων, την ανταπόκριση τις 
ανάγκες των συνεργατών της  και 
φυσικά του τελικού καταναλωτή 
καθώς και η ανάπτυξη της στο ε-
ξωτερικό µέσω της συνεχούς α-
ναζήτησης νέων δικτύων. 
Η εταιρεία αυτή τη στιγµή εξάγει 
το 25% της παραγωγής της στο ε-
ξωτερικό µε την πρόθεση να αυ-
ξήσει αυτό το ποσοστό καθώς ό-
πως ο επισηµαίνει στο Fresher ο 
Λουΐζος Κόλλιας, πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Ιεράπετρας «Το 
Νησί»: «Στις αγορές του εξωτερι-
κού τα ποιοτικά και πιστοποιηµέ-
να προϊόντα µας θα λάβουν την α-

ναγνώριση και την τιµή που τους 
αξίζει». 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
O εταιρεία Grete εξάγει τα προϊ-
όντα της στη Βουλγαρία, την Πο-
λωνία, τη Τσεχία, τη Ρουµανία, τα 
Σκόπια και τη Σερβία, αλλά και σε 
χώρες της Βόρειας Ευρώπης, ό-
πως η Γερµανία, η Αυστρία και 
αυτή την περίοδο δοκιµαστικά η 
Ολλανδία. Ως επί το πλείστον δια-
τίθενται µέσω µεγάλων αλυσίδων 
super market, αλλά και των λα-
χαναγορών. 
Ωστόσο, τροχοπέδη στον εξαγωγι-
κό προσανατολισµό της εταιρείας 
αποδεικνύεται ο άνισος ανταγω-
νισµός από χώρες εκτός της ΕΕ, 

∆υναµικότητα διακίνησης  
Συνολικά 5,5 χιλιάδες τόνους 
κηπευτικών προϊόντων 
θερµοκηπίου διακινεί η εταιρεία 
Grete τόσο στη εγχώρια όσο και 
στην ευρωπαϊκή αγορά.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
GRETE ΕΧΟΥΝ 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ 
ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΒΑΘΜΟ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΣΗΣΗΣ 
IFS FOOD 
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µεταξύ των οποίων το Μαρόκο, η 
Τουρκία και η Αίγυπτος, οι οποί-
ες απολαµβάνουν όλες τις ευκο-
λίες εισαγωγής, χαµηλό κόστος 
παραγωγής, ακόµη και οικονοµι-
κή υποστήριξη από τους αρµόδι-
ους φορείς της χώρας τους. Εν-
δεικτικά, ο κ. Κόλλιας ανέφερε ό-
τι η Τουρκία έχει αποφασίσει να 
επιδοτεί κάθε εξαγώγιµη παλέτα 
των παραγωγών της. Περαιτέρω, 
ο ίδιος επισήµανε ότι στο προα-
ναφερθέν πρόβληµα θα πρέπει να 
προστεθεί το ζήτηµα της υψηλής 
φορολογίας των  οµάδων παρα-
γωγών, που τρόπον τινά «τιµω-
ρεί» την επιχειρηµατικότητα και 
την εξωστρέφεια. 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η  ευε-
λιξία που µπορεί να επιδείξει η ε-
ταιρεία στο κοµµάτι της συσκευ-
ασίας. Πέρα από την ευρεία γκά-
µα συσκευασιών που προσφέρει 
η Grete, µπορεί να δηµιουργήσει 
νέες συσκευασίες που να ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις και τις 
ανάγκες των πελατών της, χωρίς 

ποτές να λοξοδροµή από τον κα-
νόνα της καλής διατήρησης τους  
προϊόντος, το οποίο θα πρέπει να 
φτάσει στον καταναλωτή σε άψο-
γη κατάσταση. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ FRESKON
Όσοι ενδιαφέρονται να γνωρί-
σουν από κοντά τα προϊόντα και 
τους ανθρώπους της Grete θα έ-
χουν την ευκαιρία να το κάνουν 
στο πλαίσιο της συµµετοχής της 
στη Freskon 2017. 
«Συµµετέχουµε καθώς αναγνω-
ρίζουµε ότι η γίνεται λόγω του 
γεγονότος ότι η Freskon είναι 
µία δυναµική και συνεχώς ανα-
πτυσσόµενη έκθεση αφιερωµέ-
νη στο αντικείµενό µας, που θα 
µας δώσει την ευκαυρία να συ-
ναντήσουµε τους συνεργάτε µας, 
και να πραγµατοποιήσουµε επα-
φές µε νέους υποψήφιους πελά-
τες µας», ανέφερε στο Fresher o 
κ. Κόλλιας. 

Στο τιµόνι της Grete   
Από αριστερά ο Λουΐζος Κόλλιας, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Ιεράπετρας «Το Νησί»  
και ο Αντώνης Πλεξουσάκης, πρόεδρος του Συνεταιρισµού Ιεράπετρας «Νότος».

Στα προϊόντα της εταιρείας
περιλαµβάνονται οι ντοµάτες οι 
µεγαλόκαρπες, τα τσαµπιά και τα 
βελανίδια. Στα αγγούρια έχουµε 
και µεγάλα και µικρά. Πιπεριές 
φλωρίνης, κέρατο, ντολµάς, 
καυτερές, και µελιτζάνες. 

GRETE

63

60-65_PROFIL.indd   63 19/04/2017   21:55



SPARTA ORANGE

64

AΠΟ ΤO Ι∆ΙΟΚΤΗΤΟ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣTΗΡΙΟ
ΣΤΑ ΑΤΜ ΧΥΜΟΥ 
Η SPARTA ORANGE   
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ 250 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟΥΣ 20.000 ΤΟΝΟΥΣ

Το 2005 από µια µικρή οµάδα 
παραγωγών ίδρυσε τον τον α-

γροτικό συνεταιρισµό εσπεριδο-
ειδών Αγίου Γεωργίου στη Σκάλα 
Λακωνίας µε τον διακριτικό τίτ-
λο Sparta Orange. Εν έτη 2016, ο 
Sparta Orange, αριθµεί 32 βασι-
κά µέλη/παραγωγούς και συνερ-
γάζεται και µε περισσότερους από 
250 παραγωγούς, κυρίως από την 
εύφορη και φηµισµένη για τα α-
γροτικά της προϊόντα, περιοχή της 
Λακωνίας. 
Σήµερα, η συνολική ετήσια παρα-

γωγή του Sparta Orange υπολο-
γίζεται περίπου στους 20.000 τό-
νους πορτοκαλιών, µανταρινιών 
και λεµονιών.
Η απάντηση της Sparta Orange 
στην κρίση δόθηκε µε όρους σύγ-
χρονης επιχειρηµατικότητας, ό-
πως η ποιότητα, η ταυτότητα και 
η εξωστρέφεια, που κατάφερε να 
πείσει τόσο τους ξένους κατανα-
λωτές όσο και τους νέους της πε-
ριοχής που στράφηκαν στην πρω-
τογενή παραγωγή µπολιάζοντας 
τον συνεταιρισµό µε νέα µέλη. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επεξεργάζονται (πλύσιµο, κέρωµα) 
και συσκευάζουν τα προϊόντα 
τους σε χάρτινα κουτιά, πλαστικά 
ή δίχτυ.
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ΝΕΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
Επένδυση που αναποκρίνε-
ται στην αύξηση της εξαγωγικής 
του δραστηριότητας του Sparta 
Orange αποτελεί το νέο συκευα-
στήριο του συνεταιρισµού που ξε-
κίνησε τη λειτουργία του τον Α-
πρίλιο του 2016. 
Η νέα αυτή µονάδα συσκευασίας 
έχει µέση δυναµικότητα συσκευ-
ασίας 80-100 τόνους την ηµέρα, 
ενώ σε πλήρη ανάπτυξη µπορεί 
να κάνει διαλογή και συσκευα-
σία έως και 200 τόνων την ηµέρα. 
Το συσκευαστήριο, που βρίσκε-
ται στην περιοχή της Γράµµουσας 
του ∆ήµου Ευρώτα Λακωνίας, έ-
χει δηµιουργήσει 40 νέες θέσεις 
εργασίας, ενώ στους έξι πρώτους 
µήνες της λειτουργίας του έχει υ-
ποδεχθεί τουλάχιστον 8.000 τό-
νους προϊόντος, οι οποίοι πήραν 
κατά κύριο λόγο τον δρόµο για 
τις αγορές του εξωτερικού, µε τις 
εισροές ξένων κεφαλαίων στην 
περιοχή να µεταφράζονται σε αρ-
κετά εκατοµµύρια ευρώ.
Η επόµενη επένδυση, που δροµο-
λογεί ο συνεταιρισµός και αναµέ-

νεται να «τρέξει» εντός του 2017, 
µε στόχο να τεθεί σε λειτουργία 
την επόµενη χρονιά, αφορά την ε-
πέκταση του συσκευαστηρίου µε 
την προσθήκη σύγχρονων ψυκτι-
κών χώρων αποθήκευσης.

ΑΤΜ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΥΜΟΥ
Επόµενος στόχος του συνεταιρι-
σµού η δηµιουργία ΑΤΜ φυσικού 
χυµού. Με τους ανθρώπους του 
συνεταιρισµού να βρίσκονται ήδη 
σε συζητήσεις µε ξένους επενδυ-
τές και υπολογίζουν ότι µέσα στην 
επόµενη πενταετια θα κυκλοφο-
ρήσουν στη χώρα µας οι αυτόµα-
τοι πωλητές εκχύµωσης πορτο-
καλιών Sparta Οrange.
Ο συνεταιρισµός σχεδιάζει τη δη-
µιουργία ενός «πυκνού» δικτύου 
αυτόµατων πωλητών σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, 
µε στόχο να απορροφάται καθη-
µερινά 60-70 τόνοι χυµοποιήσι-
µου πορτοκαλιού.  
Η εν λόγω επένδυση είναι προ-
ϋπολογισµού δεκάδων εκατοµ-
µυρίων ευρώ και από τον συνε-
ταιρισµό βρίσκονται σε αναζήτη-

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ 

ΤΩΝ 
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟ 2017 Ο 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΨΥΚΤΙΚΩΝ 
ΘΑΛΑΜΩΝ 
ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
ση συνεργατών, ώστε να την υ-
λοποιήσουν το επόµενο διάστη-
µα, καθώς διαβλέπουν προοπτι-
κή κέρδους, γεγονός που φαίνε-
ται ήδη από την ζήτηση πρώτης 
ύλης, εκ µέρους αντίστοιχων µα-
γαζιών της Αθήνας (µεµονωµέ-
νων αυτόµατων πωλητών), αλλά 
και από juice bars.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Τα προϊόντα της 
Sparta Orange φτά-
νουν µέχρι τα Αρα-
βικά Εµιράτα, τη Σα-
ουδική Αραβία και το 
Μπαχρέιν.

ΜΕΤΡΑ 13 ΧΡΟΝΙΑ
Από το 2005 που 
ξεκίνησε ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός 
Εσπεριδοειδών Αγίου 
Γεωργίου (Sparta 
Orange) στη Σκάλα 
Λακωνίας έχει διανύσει 
πολλά χιλιόµετρα και 
πλέον αριθµεί πάνω από 
250 παραγωγούς. 

(Από αριστερά) Ο Βασίλης 
∆εληκωνσταντίνου, ο Πέτρος 
Μπλέτας και ο Νίκος Μπλέτας.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

66 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 
2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φανή Γιαννακοπούλου

ΣΥΝΤΑΞΗ
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης
Μαρίνα Σκοπελίτου
Βασιλική Πασχάλη
Κατερίνα Μυλωνά

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής/
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ

Fresher
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΕΝΘΕΤΟ ΣΤΗΝ AGRENDA ΚΑΙ ΣΤΟ WINE TRAILS � ISSN:2241�9446 � ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 � No 16

W
W

W
.A

GR
ON

EW
S.

GR

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

 

01_Fresher_final.indd   1 19/04/2017   19:33

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
Medfel 2017 
Η διεθνής επιχειρηµατική έκθεση φρούτων 
και λαχανικών Medfel 2017 θα πραγµατοποι-
ηθεί από τις 25-27 Απριλίου στο Perpignan 
της Γαλλίας. Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.medfel.com/en/  

SIAL CANADA
Η διεθνής έκθεση Sial Canada, µε ετήσια πα-
ρουσία εδώ και 13 χρόνια, αποτελεί το µεγα-
λύτερο εκθεσιακό γεγονός στον τοµέα των 
τροφίµων – ποτών στον Καναδά, θα πραγµα-
τοποιηθεί από τις 2-4 Μαΐου. Πληροφορίες 
στο: https://sialcanada.com/en/ 

Ευρωπαϊκό  Φόρουµ ντοµάτας
Στο Ντίσελντορφ της Γερµανίας, και συγκεκρι-
µένα στο ξενοδοχείο Nikko,  θα πραγµατο-
ποιηθεί το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ντοµάτας α-
πό την 1-2 Ιουνίου 2017. Περισσότερες πλη-
ροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ami-
informiert.de/ami-maerkte.html 

Macfrut 2017
Η φράουλα θα βρεθεί στο επίκεντρο της 
Macfrut 2017, της εµπορικής έκθεσης για τα 
φρούτα και τα λαχανικά, που θα λάβει χώρα 
στο Εκθεσιακό Κέντρο Rimini της Ιταλίας το 
διάστηµα 14-16 Σεπτεµβρίου 2016. Περισσό-
τερες πληροφορίες στην επίσηµη ιστοσελίδα 
της έκθεσης: www.macfrut.com 

Συνέδριο για επιτραπέζιο σταφύλι
Το διάστηµα από 1η έως 7 Οκτωβρίου η Ιτα-
λία θα φιλοξενήσει το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ε-
πιτραπέζιου Σταφυλιού, κορυφαίο επιστηµονι-
κό γεγονός για τον κλάδο. Πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα: http://www.8itgs2017.it/ 

Οµιλίες παραγόντων του κλάδου και Β2Β συνα-
ντήσεις των γερµανικών εταιρειών µε τους Έλ-
ληνες παραγωγούς θα πραγµατοποιηθούν στο 
4ο Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων, που 
διοργανώνει το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο σε συνεργασία µε την 
εταιρεία-µέλος του BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, στις 22- 
23 Μαΐου στην Καβάλα. «Στο Φόρουµ αυτό, που 
φέτος πραγµατοποιείται για τέταρτη συνεχόµε-
νη χρονιά, πάντα σε συνεργασία µε το Ελληνο-
γερµανικό Επιµελητήριο, στηρίζουµε τις προσπά-
θειες παραγωγών, οµάδων και συνεταιρισµών 
για εξωστρέφεια. Επίσης, χρηµατοδοτούµε το 
σχεδιασµό και τη δηµιουργία εµπορικού σήµατος 

για αγροτικούς συνεταιρισµούς και παραγωγούς, 
όπως ο ΑΣ Βέροιας Venus Growers, η Παναιγιά-
λειος (Π.Ε.Σ.), η Οµάδα Ελαιοπαραγωγών Μολών 
Λαβέ και το Οινοποιείο Τρουπής», σηµείωσε για 
τη διοργάνωση ο Βασίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της BASF Ελλάς. Σε ό,τι αφορά το 
πρόγραµµα της διοργάνωσης, την πρώτη µέρα 
θα υλοποιηθεί το συνεδριακό µέρος, ενώ τη δεύ-
τερη µετά από παρουσιάσεις των ελληνικών και 
γερµανικών εταιρειών θα διεξαχθούν συναντή-
σεις B2B. Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
στις Β2Β συναντήσεις καλούνται να συµπληρώ-
σουν την αίτηση µέχρι και τις 26 Απριλίου. Πλη-
ροφορίες στα: 210/6419038 και 210/6419018. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

4o ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ Β2Β ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Η πρώτη κινητή φάρμα 
με φυλλώδη λαχανικά  

Ένα αγρόκτημα παραγωγής φρέσκων 
λαχανικών που ταξιδεύει στις ΗΠΑ
ΣΕΛ. 10

Στα τρένα τα logistics  
των φρουτολαχανικών  

Σύγχρονη λύση στις μεταφορές νωπών 
η νέα γενιά τρένων στη Γηραιά ήπειρο 
ΣΕΛ. 8-10

Το πιο ακριβό ραντίτσιο 
πουλάει αιώνια νεότητα  

Στα 12 ευρώ το κιλό διαθέτει το λάχανο 
μια οικογένεια Ιταλών στο Τρεβίζο      
ΣΕΛ. 12
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