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EDITORIAL

ΤΑ ΝΩΠΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΦΡΕΣΚΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΙΑ ΕΝΑ ΛΑΟ
ΘΙΑΣΩΤΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΙΤΑΣ
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Οι συνθήκες που διαµορφώνονται αυτό τον καιρό στις αγορές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, θα µπορούσαν να
είναι µια καλή αφορµή για επαναπροσδιορισµό του τρόπου
µε τον οποίο αναπτύσσεται η αγροτική παραγωγή στον συγκεκριµένο τοµέα αλλά και υιοθέτηση µιας άλλης λογικής
προµηθειών από τα δίκτυα λιανικής.
Σε κάθε περίπτωση, οι τυχόν ελλείψεις προϊόντων δεν θα
πρέπει να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στη γραµµή που έχει
χαράξει ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτάσσει την αναζήτηση λύσεων που θα µειώσουν το αποτύπωµα του άνθρακα
στα προϊόντα µέχρι αυτά να φθάσουν στο τραπέζι µας. Άλλωστε, φρούτα και λαχανικά λέγονται νωπά, ανήκουν στην κατηγορία των προϊόντων που τρώγονται φρέσκα και ανεξαρτήτως
της τεχνολογικής πρόοδου που παρέχει τη δυνατότητα να διατηρούνται για καιρό στα ψυγεία, καλό είναι, όταν αυτό είναι εφικτό, να φθάνουν γρήγορα από το χωράφι στο ράφι.
Λόγοι ποιότητας ζωής, πολιτισµού του ανθρώπινου γένους
και σεβασµού στον πλανήτη που µας έχει δανείσει η φύση,
επιβάλλουν στις σύγχρονες κοινωνίες να επανασχεδιάσουν
τους κανόνες βάσει των οποίων παράγονται και διακινούνται τα αγροτικά προϊόντα και δη αυτά τα οποία έχουν την αξία τους όταν είναι φρέσκα.
Μ’ αυτή την έννοια οπωρολαχανικά που έχουν παραχθεί µε
όρους βιωσιµότητας, χρειάζονται λιγότερη ενέργεια, δεν α-

παιτούν αµέτρητες εργατοώρες και διατίθενται από βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού, δηλαδή είναι τοπικά και φρέσκα,
διατηρούν τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και παραµένουν ψηλά στις προτιµήσεις των καταναλωτών.
Το θέµα είναι πώς επιτυγχάνεται η αντιστροφή µιας παγκόσµιας κατάστασης που ήθελε τα πάντα να πηγαίνουν παντού, τον καταναλωτή να ενδιαφέρεται πρωτίστως για την
επάρκεια και µετά για την τιµή, τα παγκόσµια δίκτυα να
βλέπουν µόνο όγκους και ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους. Προφανώς δεν πρόκειται για κάτι εύκολο.
Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, η Ε.Ε. δεν µπορεί να συνεχίζει
να επιδοτεί και µάλιστα το ίδιο ποσό µια ντοµάτα που έχει παραχθεί µε πίστη στους κανόνες βιωσιµότητας και προορίζεται
για την τοπική αγορά και µια ντοµάτα για την παραγωγή της
οποίας δεν έχει διασφαλιστεί κανένας σεβασµός στο περιβάλλον και φθάνει να καταναλωθεί στην άλλη άκρη της Γης.
Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, έναν τόπο µε δυνατότητες για τεράστια γκάµα παραγωγής, µε ένα λαό
θιασώτη της µεσογειακής δίαιτας και µια χώρα αδιαµφισβήτητο
διεθνή προορισµό, η οποία φιλοξενεί κάθε χρόνο εκατοµµύρια
τουρίστες, οι ανάγκες των οποίων σε λαχανικά και φρούτα εποχής είναι τουλάχιστον όσες και του ντόπιου πληθυσµού.

Γιάννης Πανάγος Εκδότης - ∆ιευθυντής
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ
24 Βλέπει µέλλον µόνο στο
θερµοκήπιο το καρπούζι

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ
06 Φρούτα και λαχανικά που
παράγονται τοπικά µε όρους
βιωσιµότητας επιλέγει
ο σύγχρονος καταναλωτής

FRUIT LOGISTICA 2022
10 Με λιγότερους εκθέτες αλλά
και επισκέπτες η φετινή
έκθεση έφερε για άλλη µια
χρονιά σηµαντικές συµφωνίες

ΕΞΑΓΩΓΕΣ
14 Στο κενό 40.000 τόνους
πυρηνόκαρπα αφήνει
ο πόλεµος στην Ουκρανία

10

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

4

16 Στην Αλµυρή Γεωργία
το µέλλον των λαχανικών
17 Στην κορυφή της καινοτοµίας
η ισπανική ντοµάτα Amela
18 Αυτόνοµα drones
αναλαµβάνουν τη διαχείριση
των θερµοκηπίων

ΒΕΡΙΚΟΚΟ
28 Προσδοκίες για άνοιγµα της
αγοράς µε αυξηµένες κατά
20% τιµές σε σχέση µε πέρσι

ΚΕΡΑΣΙ
30 Με την ποικιλία Burlat πάνω
από 2,0 ευρώ το κιλό εκκινεί
η σεζόν για το κεράσι

ΔΙΕΘΝΗ
17 Κατακτά τις διεθνείς αγορές
η αγκινάρα της Σαρδηνίας
18 Τη δική της ιστορία γράφει
η φράουλα Limvalnera

ΝΤΟΜΑΤΑ
32 ∆εν έχασε από την
πασχαλινή τιµή της
η ντοµάτα θερµοκηπίου

36 O Aντώνης Βεζύρογλου και
η επανάσταση των baby leaf
στην ελληνική αγορά

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟ

50 Στη Νάουσα το 10ο ∆ιεθνές
Συµπόσιο Ροδάκινου από
30 Μαΐου έως 3 Ιουνίου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
44 Άλειµµα κόκκινης πιπεριάς
στην πιο σύγχρονη εκδοχή του
από τη Voras Flavors
45 Ελληνικό ακτινίδιο στα
βρετανικά Harrods φέρνει
η Κολιός ΑΒΕΕ
46 Χυµό µε το brand ΜΑΧΑΒΑ
κάνει τα Fuji της Έδεσσας
η οικογένεια Λιάση

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

28

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

24

ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΜΕ
ΜΕΛΛΟΝ ΜΟΝΟ
ΣΤΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

20

ΘΕΜΑ ΜΕΝΟΥ
Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ
ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

50 Ραντεβού µε το Fresher
το Σάββατο 14 Μαΐου στο
Περίπτερο 13 της ∆ΕΘ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΜΕ ΟΡΟΥΣ
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ,
ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΒΡΑΧΕΙΕΣ
ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ, ∆ΗΛΑ∆Η ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ,
ΠΡΟΤΙΜΑ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ FRUIT LOGISTICA ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Ν

έα δεδοµένα έφεραν στην αλυσίδα εφοδιασµού µε φρούτα και λαχανικά η πανδηµία
και οι διατυπώσεις του Brexit µε τους εµπλεκόµενους του τοµέα να αναζητούν
λύσεις προκειµένου να µην διαταραχθεί περαιτέρω το παγκόσµιο εµπόριο. Mάλιστα,
όπως καταδεικνύει και η έκθεση δέκα τάσεων που αναµένεται να διαµορφώσουν τη βιοµηχανία
οπωρολαχανικών φέτος, η οποία παρουσιάστηκε στη Fruit Logistica 2022, θα προτιµάται από τους
καταναλωτές ό,τι έχει παραχθεί µε όρους βιωσιµότητας και δεν απαιτεί αµέτρητες εργατοώρες, έχει
ανταγωνιστική τιµή και είναι από βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού, δηλαδή τοπικό και πιο φρέσκο.
«Κάθε πελάτης στην αλυσίδα εφοδιασµού πρέπει να αλλάξει λίγο τη συµπεριφορά του», είπε µε νόηµα
στη Fruit Logistica η Ingrid Vanstreels, Σύµβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Αποστολών στο
λιµάνι της Αµβέρσας, η οποία τόνισε ότι τα φορτία που απαιτούνται επειγόντως για φρέσκα προϊόντα
βρίσκονται σε λάθος θέση. Επί του παρόντος, το 90% των παγκόσµιων αγαθών µεταφέρονται µε πλοία
εµπορευµατοκιβωτίων. Στον µεγαλύτερο κόµβο φρέσκων φρούτων της Ευρώπης, στο λιµάνι της
Αµβέρσας, οι αποστολές φρούτων και λαχανικών αντιπροσωπεύουν το 10% του συνολικού όγκου. Αλλά
αντί για εµπορεύµατα σε ψυγεία, µεταφέρεται όλο και περισσότερο ξηρό φορτίο.
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Οι καταναλωτές
προτιµούν όλο και
περισσότερα φρούτα
και λαχανικά που
παράγονται στην περιοχή
τους και αυτό έχει
θετικό αντίκτυπο στο
αποτύπωµα άνθρακα, µια
πτυχή που γίνεται όλο
και πιο σηµαντική στο
λιανικό εµπόριο.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ

Το Brexit μπορεί
να μην επηρέασε
τον κλάδο εντός της
Ευρώπης όσο
αναμενόταν αλλά
έφερε πολλή
παραπάνω
γραφειοκρατία
Οι 10 τάσεις για το 2022

που απαιτούν περισσότερες εργατοώρες.

● Βιωσιµότητα: Τόσο κοινωνική όσο και περιβαλ-

● Αλυσίδα διανοµής: Οι αυξανόµενες απαιτήσεις

λοντική. Η υιοθέτησή της από το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας αποτελεί µονόδροµο για τη µακροπρόθεσµη επιβίωση και ανάπτυξη της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.
● Ενεργειακό κόστος: Ο υψηλός πληθωρισµός
και το αυξανόµενο ενεργειακό κόστος οδηγούν στο
συµπέρασµα πως κάθε τρόφιµο του οποίου η παραγωγή απαιτεί χαµηλές ενεργειακές εισροές και
έχει ανταγωνιστική τιµή θα προτιµάται τελικώς από τους καταναλωτές.
● ∆ιατροφική αξία: ∆ιαχρονική αξία η θρεπτική
αξία του τρόφιµου.
● Τοπικά προϊόντα: Τα υγειονοµικά πρότυπα που
γέννησε η πανδηµία ισχυροποιούν την επιθυµία για
φρέσκα προϊόντα, που µπορεί να προσφέρει εύκολα και γρήγορα η τοπική αγορά.
● Στροφή στο ηλεκτρονικό εµπόριο: Οι πωλήσεις τροφίµων µέσω ηλεκτρονικών καταστηµάτων
έχουν πάρει την ανιούσα σε Κίνα, ΗΠΑ κι Ευρώπη.
● ∆ιαθεσιµότητα εργατικών χεριών: Τα
lockdowns και οι ανακατατάξεις στην παραγωγική αλυσίδα την τελευταία διετία έχουν προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε εργατικά χέρια παγκοσµίως, περιορίζοντας την παραγωγή τροφίµων

για πιο φρέσκα προϊόντα επιβάλλουν την άµεση µεταφορά τρόφιµων από τον «παραγωγό στο ράφι».
● Βιοτεχνολογία: Οι σοβαρές βελτιώσεις στα ποιοτικά χαρακτηριστικά µέσω της επένδυσης στη βιοτεχνολογία, ωθούν τον ανταγωνισµό στα ύψη.
● Η εικόνα: Μελέτες υποδεικνύουν πως οι καταναλωτές ενδιαφέρονται εξίσου για τη θρεπτικότητα του τροφίµου και για την εικόνα που έχει το τρόφιµο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο µάτι.
● Τεχνολογική πρόοδος: Η συνεχής καινοτοµία και η επένδυση στην τεχνολογία αιχµής ανταµείβεται από τον καταναλωτή.
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TOP

ΛΑΧΑΝΙΚΑ

62%

ΠΑΤΑΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ

57%

ΚΡΕΜΜΥ∆Ι
ΚΑΡΟΤΟ

46%

Εργατικό δυναµικό & βραχείες αλυσίδες
Οι ελλείψεις εργατικού δυναµικού, ειδικότερα, επηρεάζουν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και
εφοδιασµού, ενώ εντός της Ευρώπης, το Brexit
µπορεί να µην επηρέασε τον τοµέα των φρούτων όσο φοβόταν ο κλάδος, εντούτοις έφερε πολύ περισσότερες διατυπώσεις, είπαν οι εκπρόσωποι του κλάδου στην διάρκεια της Fruit Logistica.
Eπίσης, κοινή διαπίστωση ήταν ότι οι σύντοµες αλυσίδες εφοδιασµού µπορούν να συµβάλουν στην
αύξηση της βιωσιµότητας.

ΠΙΠΕΡΙΑ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ

45%

ΑΓΓΟΥΡΙ
ΣΑΛΑΤΑ

43%

ΜΑΡΟΥΛΙ
ΣΕΛΕΡΙ

61%

51%

46%

44%

40%

Πηγή: The Packer
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ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEALS
ΤΗΣ FRUIT LOGISTICA
«Μ
ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ
Η 29Η FRUIT LOGISTICA ΑΠΟ
5 ΕΩΣ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΗ
ΜΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ
ΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

10

ια καλή ευκαιρία να συναντήσουµε πελάτες µε τους οποίους διατηρούµε συνεργασία και να προετοιµάσουµε το έδαφος για τα υπόλοιπα φρούτα µετά το χειµερινό πορτοκάλι που προηγήθηκε, ήτοι τα καλοκαιρινά Βαλέντσια και το καρπούζι ήταν για την εταιρεία µας η φετινή Fruit
Logistica αν και η προσέλευση ήταν σηµαντικά µειωµένη κατά περίπου 30% σε σύγκριση
µε την εικόνα που παρουσίαζε κατά την προ
Covid-19 περίοδο» αναφέρει µεταξύ άλλων ο
Άγγελος Αγγελάκης της Αγγελάκης Fruits. Μια
εταιρεία 100% εξαγωγική εταιρεία, η ιστορία
της οποίας ξεκινά πριν από πέντε χρόνια, όταν ο κ. Αγγελάκης αξιοποίησε την οικογενειακή παράδοση στην παραγωγή πορτοκαλιού
µε έδρα το Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου. «Αυτή τη
στιγµή εξάγουµε σε περίπου 16 χώρες του κόσµου, ενώ το 100% των ποσοτήτων που διακινούµε να διατίθεται σε αγορές όπως η Σλοβακία, η Τσεχία, η Ουγγαρία και η Αυστρία» σηµειώνει ο ίδιος. Η φετινή χρονιά όπως λέει ο κύριος Αγγελάκης παρουσιάζει σηµαντικές ιδιαιτερότητες µε αυξηµένα κοστολόγια σε α' ύλη και
µεταφορικά προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα αποτελεί µία δυσχερή χρονική περίοδο και λόγω

του ότι η ποιότητα στο πορτοκάλι επηρεάστηκε σηµαντικά από τους παγετούς του χειµώνα.

Ενδιαφέρον από χώρες της Β. Αφρικής
«Για εµάς ήταν η δεύτερη συµµετοχή στην έκθεση» αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Πύρρος» µε έδρα την Άρτα, Βαγγέλης
Χρηστάκης, και συµπληρώνει: «Το ενδιαφέρον
παρουσιάστηκε κυρίως από χώρες της Βόρειας
Αφρικής αλλά και από την Αίγυπτο όπου ξεκινάµε από τον επόµενο χρόνο την διάθεση ακτινιδίου. Επιπλέον στο χάρτη του Συνεταιρισµού εντάσσεται πλέον και το Μαρόκο, η Βραζιλία, η Ισπανία,
ο Καναδάς, χώρες στις οποίες δεν διατηρούσαµε
παρουσία». Να σηµειωθεί ότι το 95% της παραγωγής του ΑΣ εξάγεται και βασίζεται αποκλειστικά στα ακτινίδια ενώ φέτος προέβη στη συσκευασία 3.000 τόνων. Στον τοµέα των επενδύσεων ολοκληρώνει πρόγραµµα που εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό νόµο για ψυκτικούς θαλάµους 3.500
τόνων, ενώ επίκειται η επέκταση των ψυγείων µε
επιπλέον χωρητικότητα 1.500 τόνων.

Συµφωνία µε τη Lidl Ευρώπης
Για µια «υποτονική» έκθεση κάνει λόγο ο ∆ηµήτρης
Λογγιζίδης του ΑΣ Επισκοπής Νάουσας, ο οποίος
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ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ο πρόεδρος του Αγροτικού
Συνεταιρισµού «Πύρρος» µε έδρα
την Άρτα, Βαγγέλης Χρηστάκης

Η υπεύθυνη πωλήσεων της Zisis Farm,
Λίνα Τάση, µε τον Ιωάννη Ζήση

πραγµατοποίησε συναντήσεις κυρίως µε υπάρχοντες συνεργάτες ενώ βρέθηκε ένα βήµα προ της
συνεργασίας µε τη Lidl Ευρώπης. Το πρώτο ραντεβού έγινε εντός της Fruit Logistica και εκκρεµεί η
οριστική υπογραφή της συµφωνίας που Θα αφορά
σε όλα τα προϊόντα παραγωγής του Συνεταιρισµού
όπως κεράσι, ροδάκινο και ακτινίδιο. Η φετινή χρονιά κατά τον ίδιο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες λόγω
της οικονοµικής κρίσης που υφίσταται παγκοσµίως καθώς και εξαιτίας του πολέµου της Ουκρανίας,
παρά το γεγονός ότι ο Συνεταιρισµός δεν δραστηριοποιείται στη συγκεκριµένη αγορά. Ο Α.Σ. Επισκοπής ετοιµάζει νέες ψυκτικές εγκαταστάσεις µε χωρητικότητα 1,5 εκατ. κιλά και ύψος επένδυσης που
σε συνδυασµό µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
500 MW και επένδυση στο υπάρχον συσκευαστήριο
θα ανέλθει στα 3 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν µε πόρους από το Ταµείο Ανάκαµψης κατά το 55% και το υπόλοιπο 45% από ίδιους πόρους.

Κοντά σε
συµφωνία µε τη
Lidl Ευρώπης
βρίσκεται ο
ΑΣ Επισκοπής
Νάουσας
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Η πανδηµία άλλαξε τα δεδοµένα
Στο πλαίσιο της Fruit Logistica η Zisis Farm που
εδρεύει στη Βαλανιδοράχη Πρεβέζης, είχε συναντήσεις µε πελάτες, πραγµατοποιώντας ταυτόχρονα και νέες προσεγγίσεις. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή γλυκού βρώσιµου
καλαµποκιού µε 700 στρέµµατα ιδιόκτητων εκτάσεων, όπως λέει η υπεύθυνη πωλήσεων της εταιρείας, Λίνα Τάση. Σύµφωνα µε την ίδια το 60%
των ποσοτήτων καλαµποκιού διατίθενται συσκευασµένο στο εξωτερικό και στις αγορές της
ΕΕ, του Ηνωµένου Βασιλείου και του Ντουµπάι.
Σηµειώνεται ότι η Zisis Farm εκτός από το καλαµπόκι φύτευε κατά τα προηγούµενα χρόνια µπρόκολο και κουνουπίδι, καλλιέργειες τις οποίες αποφάσισε να διακόψει. Ο λόγος είναι ότι εξαιτίας της πανδηµίας µεγάλο µέρος της κατανάλωσης µετατοπίστηκε από τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, σχεδόν αποκλειστικά στα σούπερ µάρκετ,

γεγονός που έφερε πίεση στις τιµές και κατέστησε ασύµφορη την παραγωγή τους.

Θετικός ο απολογισµός της συµµετοχής
«Για εµάς ήταν η δεύτερη έκθεση που συµµετείχαµε κατά τη φετινή περίοδο, καθώς είχε προηγηθεί η Anuga του 2021. Αν και υπήρχε µειωµένη επισκεψιµότητα και περιορισµένη συµµετοχή,
η παρουσία µας εκεί ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη και
ο απολογισµός µετά το πέρας της έκθεσης ήταν
θετικός», λέει ο Γιώργος Γκούµας, συνιδιοκτήτης
και γενικός διευθυντής της Agrexpo Α.Ε. µε έδρα
τη Μεσσηνία. «Έγιναν στοχευµένες επαφές µε υπάρχοντες πελάτες αλλά και καινούργιες από χώρες της Βαλτικής καθώς και από την Πολωνία.
Πρόκειται για χώρες που απορροφούν παραδοσιακά τα προϊόντα της ∆υτικής Πελοποννήσου»,
Η επιχείρηση διακινεί πατάτες από τη Μεσσηνία
και την Αχαΐα και καρπούζι από τη Μεσσηνία και
την Ηλεία στον τοµέα των νωπών προϊόντων συνεργαζόµενη µε παραγωγούς, ενώ δραστηριοποιείται και στη µεταποίηση. Πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση µε διαδροµή 62 ετών
Στο σχεδιασµό της είναι να εκσυγχρονίσει τις κτιριακές υποδοµές της µε νέα ψυγεία και γραµµές
παραγωγής. Ταυτόχρονα ποντάρει στην εξωστρέφεια και την προώθηση των προϊόντων της στις
διεθνείς αγορές. Αυτή την περίοδο βρίσκεται εν
αναµονή του νέου Αναπτυξιακού νόµου καθώς
και προγραµµάτων που πρόκειται να ανακοινωθούν. «Βρισκόµαστε σε εκπόνηση σχεδίου για να
ενταχθούµε στα προγράµµατα που θα ανακοινωθούν. Οι επικείµενες επενδύσεις για τα επόµενα
χρόνια θα είναι ύψους 3 εκατ. ευρώ µε ορίζοντα
ολοκλήρωσης την επόµενη διετία 2023-2024».

ΜΑΪΟΣ 2022

10-13_FRUIT LOGISTICA.indd 12

10/05/2022 19:36

10-13_FRUIT LOGISTICA.indd 13

10/05/2022 19:36

EΞΑΓΩΓΕΣ

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΕΝΑ ΣΤΑ 5 ΦΟΡΤΗΓΑ

ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΞΑΝΑ Ο ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΕΝΑ ´ΚΕΝΟµ ΓΙΑ 40.000 ΤΟΝΟΥΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ TΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
(σε τόνους)

2019

2020

2021

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

20.997

20.854

6.751

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

9.714

9.428

2.168

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

1.804

1.350

808

ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ

7.242

8.404

8.852

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

7.965

7.684

5.511

ια κάθε πέντε φορτηγά µε καλοκαιρινά φρούτα που έφευγαν από την Ηµαθία την προηγούµενη τριετία, το ένα ξεκινούσε µε προορισµό την Ουκρανία. Η αναλογία αυτή προκύπτει από
τα στοιχεία που παραθέτει ο εξαγωγέας και αυτοκινητιστής Στέφανος Αποστολίδης, ο οποίος µε την εταιρεία Tasty Fruits διακινεί ένα αξιόλογο τονάζ πυρηνόκαρπων προς τις χώρες της Ευρώπης.
Πέρα από τη «µατιά» της πιάτσας, είναι και τα επίσηµα στοιχεία από τις βάσεις δεδοµένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που συνηγορούν σε ένα νέο κενό για το 22,22% των ελληνικών εξαγωγών
στο ροδάκινο και το νεκταρίνι.
Με εξαίρεση το 2021, χρονιά κατά την οποία η χτυπηµένη από τον παγετό ελληνική παραγωγή δεν ήταν ικανή ώστε να εξυπηρετήσει τις παραγγελίες µε τους
πελάτες του εξωτερικού, η Ελλάδα εξάγει σχεδόν
21.000 τόνους ροδάκινου στην Ουκρανία, 9.500 τόνους νεκταρίνια, σχεδόν 8.000 τόνους ακτινίδιο, 8.400
τόνους κληµεντίνες και 3.000 τόνους µανταρίνια.
Στην περίπτωση των ροδάκινων και των νεκταρινιών, αν προστεθούν και οι τόνοι που κατευθύνονται
προς τη Λευκορωσία (επιπλέον 5.000 - 6.000 τόνοι),
η οποία έχει επίσης κλείσει για την ελληνική αγροτική παραγωγή, τότε ο αριθµός στρογγυλοποιείται
στις 40.000 τόνους. Το κενό είναι µεγάλο, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σύνολο των ελληνικών εξαγωγών
στους δύο αυτούς κωδικούς επιτραπέζιων φρούτων
διαµορφώνονται σε 180.000 τόνους. Όλα αυτά, σε µια
χρόνια κατά την οποία τα δέντρα δείχνουν φορτωµένα µε καρπό και όλα δείχνουν ότι τα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας οδεύουν προς µια σχεδόν πλήρη χρονιά από άποψη ποσοτήτων.

Εναλλακτική της Ρωσίας η Ουκρανία
Η αγορά της Ουκρανίας ήταν η εναλλακτική οδός την
οποία διεκδίκησε ο εγχώριος κλάδος αµέσως µετά το
πρώτο ρωσικό εµπάργκο το 2014. Φυσικά προς τα εκεί κατευθύνθηκε ολόκληρος ο ευρωπαϊκός Νότος,
µε την Ουκρανία να διαµορφώνει έναν τζίρο 200 ε-

14

κατ. ευρώ στον κλάδο των φρούτων της Ελλάδας, της
Ιταλίας και της Ισπανίας, σύµφωνα µε υπολογισµούς
του Νίκου Κουτλιάµπα, προέδρου του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Για τη φετινή χρονιά, µια απάντηση σε αυτήν
την αγωνία των παραγωγών και των εξαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, δίνει η αρνητική και φθίνουσα
πορεία της ισπανικής παραγωγής, η οποία έχει χτυπηθεί τόσο από ανοιξιάτικο παγετό, όσο και από χαλάζι.
Η εικόνα από τα κτήµατα της Ισπανίας, ξυπνά µνήµες
από την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2021 στα κτήµατα της Ελλάδας, µε τις αποδόσεις να είναι µειωµένες
µεσοσταθµικά κοντά στο 40 µε 50%. Φαίνεται δηλαδή ότι θα υπάρξει ένας µειωµένος ανταγωνισµός στις
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες αποτελούν
µονόδροµο για το φρέσκο ροδάκινο και νεκταρίνι, ένα
προϊόν ευπαθές το οποίο δεν µπορεί να γράψει πολλά χιλιόµετρα στα οδικά δίκτυα χωρίς να υποβαθµιστεί
ποιοτικά. «Οι Ισπανοί ποτέ δεν λένε τα πράγµατα µε το
όνοµά τους» θα σχολιάσει ο κ. Κουτλιάµπας, εξηγώντας ότι επίσηµα δηλώνουν µικρές ζηµιές, ωστόσο η
ανεπίσηµη πληροφόρηση της αγοράς µιλά για ζηµιές
έως και 70% σε ορισµένες επαρχίες.

Ο χρησµός της Τουρκίας
Αυτό το αφήγηµα έρχεται να δώσει µια «ενδιαφέρουσα τροπή» στην φετινή εµπορική συγκυρία θα πει ο
συνοµιλητής µας, ο οποίος, κοιτάζει προς την Τουρκία. «Η παραγωγή τους φέτος είναι δυνατή. Αν µπουκάρουν εκεί οι Ισπανοί, θα πληµµυρήσει η Ευρώπη
µε τουρκικό ροδάκινο» αναφέρει.
Όλα αυτά έχουν σηµασία σε µια χρονιά κατά την οποία η ελληνική παραγωγή δείχνει σηµάδια ανάκαµψης που θα µπορούσε να ανέρχεται σε έως 40 µε
50% συγκριτικά µε την καταστροφική χρονιά πέρυσι. Ωστόσο περιθώρια υποχώρησης των τιµών από
τα περσινά επίπεδα δεν υπάρχουν, αφού τα καλλιεργητικά έξοδα, από τις εισροές µέχρι το ντίζελ, βρίσκονται στα ύψη. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους ανταγωνιστές της Ελλάδας, που θα συσσωρευθούν στην
ήδη κορεσµένη αγορά της ∆υτικής Ευρώπης.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
EI∆ΗΣΕΙΣ
ΝΕΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Tα καλύτερα
φρούτα
του Bερολίνου
για την Fatou
ΜΙΑ ΤΟΥΡΤΑ φτιαγµένη µε τα πιο αξιοζήλευτα φρούτα που υπάρχουν στην αγορά του Βερολίνου ετοίµασαν οι ζωοτέχνες του ζωολογικού κήπου της πόλης
για να γιορτάσουν τα 65α γενέθλια της
γοριλίνας Fatou. Πρόκειται για τον µεγαλύτερο εν ζωή γορίλα στον κόσµο, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις ειδικών και για
το λόγο αυτό, το µενού του πάρτι γενεθλίων ήταν από µόνο του µια πρόκληση. Σύµφωνα µε ξένα δηµοσιεύµατα,
η Fatou ήρθε στο Βερολίνο το 1959 από τις ζούγκλες της ∆υτικής Αφρικής.
«Οι γορίλες που ζουν στην άγρια φύση έχουν προσδόκιµο ζωής 40 χρόνια»,
σχολίασε ο Christian Aust, υπεύθυνος
των συγκεκριµένων ζώων στον ζωολογικό κήπο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και το ταξίδι της Fatou από την γενέτειρά της στη Γερµανική πρωτεύουσα.
Είναι το µοναδικό ζώο του κήπου που
γεννήθηκε στη φύση. Το 1959 ταξίδεψε
µαζί µε έναν Γάλλο ναυτικό ως το λιµάνι της Μασσαλίας. Σε ένα καταγώγιο οι
δρόµοι τους χωρίστηκαν, αφού ο ναύτης την παραχώρησε σε κάποιους συνδαιτυµόνες µε αντάλλαγµα να του πληρώσουν το λογαριασµό.
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TΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΓΡΑΦΕΙ Η ΦΡΑΟΥΛΑ
LIMVALNERA
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ φαίνεται ότι πέρασε το κρας
τεστ η φράουλα Limvalnera που έπειτα από
δύο χρόνια δοκιµών, κέρδισε σταθερούς
καλλιεργητές στον ιταλικό Νότο. Μόνο στην
περιοχή Basilicata µπήκαν 140 στρέµµατα
έναντι µόλις 20.000 φυτών πέρυσι, µε τους
παραγωγούς να ανακαλύπτουν τα µυστικά της, όσο το εµπόριο την αναζητά επίµονα λόγω των ιδιαίτερων αρωµατικών χαρακτηριστικών της αλλά και του έντονου
χρώµατος. Με δυναµική που υπερβαίνει τα
430 γρ. ανά φυτό, µε το φρούτο να µεγαλώνει στα 30 µε 35 γρ., έχει όλες τις περγαµηνές για να αποκτήσει ακόµη περισσότερους
θαυµαστές σε όλο τον κόσµο.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ DRONES
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΠΟΥ
ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στο πεδίο των θερµοκηπίων
να τρέχουν, τις εκτάσεις να αυξάνονται µε ρυθµό 5-10% ετησίως και το επίπεδο εξειδίκευσης
να γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, το έλλειµµα σε ικανό προσωπικό εντείνεται διαρκώς. Η
λύση που αναζητούν οι άνθρωποι της Corvus
Drones στην Ολλανδία είναι µηχανική. Πλήρως
αυτόνοµα drones πετούν µε ευελιξία µέσα στα
πειραµατικά θερµοκήπια, συλλέγοντας ακατάπαυστα δεδοµένα. Με τη χρήση αισθητήρων και
καµερών, µπορούν να διεκπεραιώσουν εργασίες όπως είναι η παρακολούθηση του φυτρώµατος, η καταγραφή της ανάπτυξης των φυτών
αλλά και ο έλεγχος για την κατάστασή τους. Τα
ροµπότ πετούν πάνω από τις καλλιέργειες και
ένα σύνθετο λογισµικό µετατρέπει τις εικόνες
σε πληροφορίες που επιταχύνουν το έργο του
προσωπικού στο θερµοκήπιο.
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ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓΕ
ΑΓΚΑΘΩΤΗ ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ
ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ εκτός Ιταλίας φιλοδοξεί
να ανοιχτεί η υπερδραστήρια Κοινοπραξία
για την Αγκινάρα της Σαρδηνίας, ένα όργανο παραγωγών και συσκευαστών που µέσα 8 χρόνια έχει καταφέρει όσα λίγα παρόµοια εγχειρήµατα. Ξεκινώντας µε 12 µέλη,
πλέον αριθµεί σε 27 δυναµικούς
παραγωγούς και 9 συσκευαστήρια, που διαχειρίζονται 3 εκατ. τόνους
αγκινάρας. Αυτή η χαρακτηριστική αγκινάρα φέρει σφραγίδα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης, µε το
υπουργείο Γεωργίας της Ιταλί-
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ας να έχει εµπιστευτεί κάθε πτυχή ελέγχου
και οργάνωσης της παραγωγής στην Κοινοπραξία των Σαρδήνιων. Πρώτο βήµα ήταν η εξασφάλιση των αγορών της Βόρειας
Ιταλίας, κάτι που τα µέλη έφεραν εις πέρας
µε σχετική ευκολία λόγω άλλωστε και του
χαρακτηριστικού σχήµατος της αγκινάρας
που ξεχωρίζει εύκολα στο ράφι.

Pedro Ruiz, President of Granada La Palma

Στην κορυφή
της καινοτομίας
η ντομάτα Amela
O Ι∆ΙΑΤΕΡΟΣ συνδυασµός γευστικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών της ισπανικής ντοµάτας Amela έδειξε τον δρόµο της
πρώτης θέσης στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας (FLIA) της Fruit Logistica 2022. Aσηµένιο Μετάλλιο κατέκτησε η ισραηλινή Tevel
Advanced Technologies µε το αυτόνοµο
ροµπότ συλλογής φρούτων και Χάλκινο το
κουνουπίδι iStem της Syngenta Seeds.

10/05/2022 20:39

Στην Αλμυρή Γεωργία και τον Πράσινο Ωκεανό το μέλλον των λαχανικών
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ που φαντάζουν πιο κοντινά στο πεδίο της επιστηµονικής φαντασίας παρά της αγροτικής παραγωγής, βρίσκονται πλέον αιφνιδιαστικά σε διαδικασία υλοποίησης. Τέτοια είναι οι ιπτάµενοι οπωρώνες ή τα θερµοκήπια που επιπλέουν στο νερό. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το δεύτερο η έρευνα µε το κωδικό όνοµα N-ARK που πραγµατοποιείται από
Γιαπωνέζους επιστήµονες, επιχειρεί να αναπτύξει µέσα και συστήµατα που θα ανταποκρίνονται στις µεταβαλλόµενες α-

νάγκες που επιφυλάσσει το κοντινό µέλλον της ανθρωπότητας. Πρόκειται για µια
καινοτόµα προσέγγιση της αγροτικής παραγωγής η οποία βασίζεται -κυριολεκτικά- στο θαλασσινό νερό, ως µια απάντηση στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας. Οπωρώνες και θερµοκήπια που επιπλέουν στο νερό γίνονται πραγµατικότητα

µε µια µέθοδο που ονοµάζεται «αλµυρή
γεωργία» γιατί αξιοποιεί το θαλασσινό νερό ως µια άµεση πηγή θρεπτικών συστατικών για τα λαχανικά. Το εγχείρηµα ονοµάζεται Green Ocean (Πράσινος Ωκεανός)
και αφορά σε µια κατασκευή µε δύο επίπεδα για την καλλιέργεια κηπευτικών, ένα
στην επιφάνεια της θάλασσας και ένα κάτω από αυτήν. Στο κάτω επίπεδο θα καλλιεργούνται φύκια, τα οποία θα αξιοποιούνται ως θρεπτικό συστατικό για τα φυτά του άνω επιπέδου.

ΕΩΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ για παραγωγούς και παρότρυνση προς τους καταναλωτές για αύξηση του
µεριδίου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αποτελούν τα βραβεία που θεσµοθετεί
η Κοµισιόν και θα απονεµηθούν εντός του
2022. Εξάλλου, διακηρυγµένος στόχος έως
το 2030, είναι το 25% των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ να χρησιµοποιείται για βιολογικές καλλιέργειες και να αυξηθεί σηµαντικά
η βιολογική υδατοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο
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λοιπόν του σχετικού σχεδίου δράσης περιλαµβάνεται και η θεσµοθέτηση ετήσιων
βραβείων για την αναγνώριση της αριστείας στην αλυσίδα αξίας των βιολογικών προϊόντων. Τα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής
παραγωγής διοργανώνονται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή,
την Επιτροπή των Περιφερειών, την COPACOGECA και την IFOAM Organics Europe.

Ursula von der Leyen,
πρόεδρος Κοµισιόν

ΜΑΪΟΣ 2022
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∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑ
ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
⇢ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ αποτελεσµάτων για την κατάταξη των υποψήφιων προς ένταξη στο Μέτρο 11
της Βιολογικής Γεωργίας αναµένεται µέσα στο Μάιο. Προβλέπεται επίσης η αύξηση των κονδυλίων της
προκήρυξης, για την οποία αρχικώς
είχαν δεσµευθεί 420 εκατ. ευρώ.

ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΕΝΟΥ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑ ΣΤΗ ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΑ
ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ «κρεατοφάγοι» µπορεί να αλλάξουν διατροφική συµπεριφορά και να επιλέξουν χορτοφαγικά γεύµατα αν σε ένα µενού η πλειοψηφία των προσφερόµενων φαγητών είναι φυτικής προέλευσης. Το ενδιαφέρον αυτό εύρηµα προκύπτει από µελέτη
του Πανεπιστηµίου του Westminster, σύµφωνα µε την οποία η αλλαγή αυτή συνέβη
όταν ένα µενού ήταν τουλάχιστον 75% χορτοφαγικό, όχι όµως όταν ήταν 50 ή 25%. «Ως
εκ τούτου, οι κρεατοφάγοι µπορούν να αλλάξουν τις συνήθειες και προτιµήσεις τους όταν τους δίνονται αρκετές επιλογές για χορτοφάγους», αναφέρει η µελέτη στην οποία
συµµετείχαν η Dr Beth Parkin από το Πανεπιστήµιο του Westminster και η Dr Sophie
Attwood από το World Resources Institute.
Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει ότι ο τοµέας των τροφίµων µπορεί να έχει σηµαντικό
αντίκτυπο στην προώθηση βιώσιµων δια-
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τροφικών επιλογών. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό µπορεί να επιτευχθεί αλλάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο παρουσιάζεται η επιλογή στον καταναλωτή χωρίς να
χρειάζεται να πειστούν τα άτοµα για τα οφέλη της φιλοπεριβαλλοντικής δίαιτας.
Οι ερευνητές αξιολόγησαν πώς η αύξηση της
διαθεσιµότητας των χορτοφαγικών τροφίµων σε σχέση µε το κρέας επηρεάζει την επιλογή των ανθρώπων που συνήθως τρώνε κρέας. Αυτοί οι τύποι παρεµβάσεων είναι
γνωστοί ως «ωθήσεις», καθώς διερευνούν
τρόπους µε τους οποίους µπορεί να σχεδιαστεί µια απόφαση για να επηρεάσει µια επιθυµητή συµπεριφορά. Η µελέτη «τυχαιοποίησε» τους συµµετέχοντες σε µενού που περιείχαν διαφορετικές αναλογίες κρέατος και
χορτοφαγικών πιάτων για να καθορίσει ακριβώς πόση διαθεσιµότητα κρέατος απαιτείται
για την προώθηση βιώσιµων επιλογών.

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
⇢ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ αναµένεται να
ξεκινήσουν οι αιτήσεις για πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών που επιδοτεί µε έως 80% την
εκρίζωση υφιστάµενης φυτείας, την
προµήθεια και εγκατάσταση νέων
δενδρυλλίων και την προµήθεια και
εγκατάσταση συστήµατος στήριξης,
σύµφωνα µε την προκήρυξη ύψους
166 εκατ. ευρώ. Ο λόγος που το άνοιγµα µεταφέρεται για Ιούλιο (σ.σ
είχε προγραµµατιστεί για 15 Μαΐου)
είναι το γεγονός ότι δεν είναι ακόµα
έτοιµη η µελέτη σχετικά µε τις καλλιέργειες και τις ποικιλίες που θα
µπορούν να ενταχθούν.
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ
⇢ NA ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ για ένα επιπλέον έτος τις δεσµεύσεις των δικαιούχων της 1ης πρόσκλησης του Μέτρου 10.1.08 «Κοµφούζιο» αποφάσισε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η σχετική προκήρυξη αναµένεται να βγει εντός του Μαΐου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
⇢ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ δενδρώδων καλλιεργειών, τρακτέρ και παρελκόµενα, στάβλοι, γεωργικές αποθήκες, φωτοβολταϊκά και αγορά γης
είναι µόνο µερικές από τις επιλέξιµες δαπάνες που επιδοτεί η ∆ράση
«Οικονοµικός Μετασχηµατισµός
του Αγροτικού Τοµέα» ύψους 100
εκατ. ευρώ που βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση.
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ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ
ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΟΝΟ ΣΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

Η

εξελικτική πορεία του Βασίλη Βόλλα, παραγωγού καρπουζιού από τη Βάρδα Ηλείας, είναι αυτό που κατά κύριο λόγο χαρακτηρίζει όλα του τα βήµατα έως και σήµερα. Αντλώντας την καταγωγή του από την περιοχή, ανέλαβε
την κληρονοµιά που του άφησε ο πατέρας του, ο οποίος επίσης διατηρούσε δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα. Με τα χρόνια αύξησε τις εκτάσεις
του, φτάνοντας συνολικά σε περίπου 300 στρέµµατα θερµοκηπιακής -και µόνο λίγων στρεµµάτων υπαίθριας- καλλιέργειας καρπουζιού.
Πριν από µερικά χρόνια διατηρούσε επί το πλείστον
υπαίθριες καλλιέργειες, εντούτοις επένδυσε στη
δηµιουργία στεγασµένων εγκαταστάσεων, γεγονός που του έδωσε τη δυνατότητα να βγάζει πρώ-
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ιµο καρπούζι στις αρχές Μαΐου κάθε χρονιάς. Με
αυτό τον τρόπο αντλεί δυναµική και από τις υψηλότερες τιµές που µπορεί να επιτύχει, δεδοµένου ότι διαθέτει στην αγορά το προϊόν του σε µία χρονική
περίοδο που η διαθεσιµότητα είναι περιορισµένη.
«Από τα πρώτα µου βήµατα στο χωράφι καταπιάστηκα αποκλειστικά µε το καρπούζι. Έχουν περάσει
σχεδόν 30 χρόνια από τότε. Η µεγαλύτερη αλλαγή
που πραγµατοποίησα, είναι ότι ξεκίνησα µε υπαίθρια καλλιέργεια, ενώ τα τελευταία χρόνια έχω δηµιουργήσει θερµοκήπια», λέει ο Βασίλης Βόλλας.

Παραγωγή ένα µήνα νωρίτερα
«Με τη χρήση των θερµοκηπίων την τελευταία δεκαετία έχω καταφέρει να έχω πρώιµο φρούτο στις
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Αν και ξεκίνησε
µε υπαίθρια
καλλιέργεια, µε
τα χρόνια αύξησε τις εκτάσεις
του, φτάνοντας
συνολικά σε
περίπου 300
στρέµµατα
θερµοκηπιακής
παραγωγής, ο
παραγωγός Βασίλης Βόλλας.
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ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

αρχές Μαΐου καθώς και βελτιωµένες αποδόσεις
και περίπου ένα µήνα νωρίτερα από την ευρύτερη
αγορά. Συνήθως βγάζω καρπούζι στις αρχές Μαΐου
µε εξαίρεση τη φετινή χρονιά, η οποία επηρεάστηκε
από τον Μάρτιο, ο οποίος ήταν ένας µήνας µε αρκετά χαµηλές θερµοκρασίες», συµπληρώνει.
Για τον ίδιο η στροφή στη θερµοκηπιακή καλλιέργεια καρπουζιού σε µία περιοχή όπως είναι ο νοµός Ηλείας ήταν ο µοναδικός δρόµος, καθότι µεγάλο µέρος της οικονοµικής του δραστηριότητας της
περιοχή βασίζεται στη συγκεκριµένη παραγωγική δραστηριότητα. «Το θερµοκήπιο είναι η επόµενη
µέρα γιατί προσφέρει πρωιµότητα. Υπάρχουν πάντως περιπτώσεις συναδέλφων µου µε δραστηριότητα στην υπαίθρια καλλιέργεια, οι οποίοι δεν άντεξαν υπό το βάρος του κόστους και των χαµηλών τιµών στο προϊόν και αποφάσισαν να εγκαταλείψουν».

«Η παραγωγή πλούτου στον πρωτογενή
τοµέα απαιτεί πολλαπλές θυσίες»
Στο ερώτηµα εάν πραγµατικά ο κλήρος φέρνει
πλούτο, ο Βασίλης Βόλλας απαντά ότι είναι σύνθετη
η προσέγγιση που µπορεί κανείς να έχει. «Η παραγωγή πλούτου στον πρωτογενή τοµέα απαιτεί πολλαπλές θυσίες. Πρόκειται για µια δουλειά που δεν
έχει Κυριακές, γιορτές, αργίες. Οι συνθήκες ζωής
είναι απαιτητικές, µε πρωινό ξύπνηµα, έκθεση στον
ήλιο και τη βροχή. Πρέπει να το αγαπά κανείς για
να µπορέσει να το υποστηρίξει, γνωρίζοντας εκ των
προτέρων ότι δεν θα κάνει µία συµβατική και ήρεµη
ζωή µε ανέσεις και πολυτέλειες. Ωστόσο παραδέχοµαι πως όταν πηγαίνω στην τράπεζα ή στον λογιστή µου, τρελαίνοµαι που βλέπω τους εργαζόµενους να είναι κλεισµένοι στην τράπεζα. Σχεδόν τους
λυπάµαι. Μου αρέσει που βρίσκοµαι στην ύπαιθρο.
Ακόµα και εάν γύριζα τριάντα χρόνια πίσω, θα έκανα την ίδια επιλογή. Αυτή είναι η ζωή που θα ήθελα
να έχω, ακόµα και τώρα που γνώρισα τη διαδροµή
και τις απότοµες στροφές που αυτή παρουσιάζει».

Επιπλέον επιβάρυνση κατά 35%

H Agrofrut Hellas αγοράζει το σύνολο της
παραγωγής καρπουζιού του Βασίλη Βόλλα.

Η πιο ακραία συνθήκη που καλείται να αντιµετωπίσει και ο ίδιος επισηµαίνει είναι τα αυξηµένα κοστολόγια στην παραγωγή του. «Λιπάσµατα, φάρµακα, πετρέλαια, ενέργεια επιβαρύνουν το σύνολο της παραγωγής µου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα
την αύξηση του κόστους µου µεσοσταθµικά κατά
35% σε σύγκριση µε ένα χρόνο πριν. Η τιµή που ο
ίδιος διαθέτει φέτος τα πρώτα καρπούζια του Μαΐου µπορεί να φτάσει ακόµα και 0,70 ευρώ, σε σύγκριση µε πέρυσι που κινήθηκε στα 0,55-0,60 ευρώ την ίδια περίοδο». Το µεγαλύτερο µέρος των
ποσοτήτων που παράγει διατίθεται σε εξαγωγές,
µέσω της Agrofrut Hellas, η οποία αγοράζει το
σύνολο της ετήσιας παραγωγής του.

ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ Η ΒΑΡΕΛΑ ΤΗΣ RIJK ZWAAN
Ο Βασίλης Βόλλας προµηθεύεται τον κύριο όγκο των σπόρων που
χρησιµοποιεί για το καρπούζι του από τη Rijk Zwaan. Πρόκειται για
ένα υβρίδιο που προσφέρει καρπούζι τύπου βαρέλα, ενώ ενδείκνυται
για τις πρώιµες φυτεύσεις. Στα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι
εξασφαλίζει καλό δέσιµο του καρπού σε δύσκολες
καιρικές συνθήκες, ενώ διατηρείται το σχήµα στις πρώιµες
φυτεύσεις. ∆ίνει αρκετά έντονο χρώµα στο εσωτερικό
και συνεκτικότητα στη σάρκα. Οι αποδόσεις που λαµβάνει
από τις καλλιέργειές του υπολογίζονται αυτήν τη στιγµή
σε 7,5 µε 8 τόνους ανά στρέµµα. Η ανάπτυξη του καρπού
των καρπουζιών στο θερµοκήπιο πραγµατοποιείται σε
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έως και 40 ηµέρες. «Έως και πέρυσι το καρπούζι άφηνε κάτι σε επίπεδο
κέρδους. Φέτος όµως δεν ξέρω εάν τα πράγµατα θα είναι το ίδιο καλά,
δεδοµένων των ιδιαίτερα αυξηµένων κοστολογίων που επηρεάζουν
εκ των πραγµάτων την παραγωγή. Το καρπούζι βέβαια είναι και λίγο
τζόγος. Μπορεί να κερδίσει κάποιος αρκετά χρήµατα όταν
η απόδοση είναι υψηλή υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες,
σε συνδυασµό µε την πρωιµότητα, µία πιθανή έλλειψη
στην αγορά και την καλή τιµή. Είναι όµως εξίσου πιθανό
να χάσει κανείς και χρήµατα εάν οι συνθήκες κινηθούν
ακριβώς αντίστροφα, όταν υπάρχει διαθεσιµότητα και
κακές καιρικές συνθήκες».
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ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
∆ιάλεξε να κάνει το συγκεκριµένο επάγγελµα, γιατί όπως λέει
απολύτως πειστικά «µου άρεσε». «Ήταν βέβαια και κάτι που έκανε
ο πατέρας µου και µου έδωσε τη δυνατότητα να το αναλάβω και να
το αναπτύξω µέσα στα χρόνια. Σκεφτείτε ότι παλιά η δουλειά ήταν
πιο οικογενειακή µε τον πατέρα µου να διατηρεί περίπου 15 µε 20
στρέµµατα στο καρπούζι. Εγώ ωστόσο αποφάσισα να δηµιουργήσω µία καλά οργανωµένη και σηµαντικά µεγαλύτερη επιχείρηση», συµπληρώνει. Η λέξη «διαδοχή» αυτή τη στιγµή κατοπτρίζεται στο πρόσωπο του γιου του, ο `οποίος είναι 18 ετών και προαλείφεται για φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής. «Ξεκίνησα εµπειρικά χωρίς ακαδηµαϊκό υπόβαθρο. Σε ό,τι αφορά το γιο µου εκτός
από τις σπουδές που σκέφτεται να πραγµατοποιήσει, έχει σηµασία
και να του αρέσει το, εκ των συνθηκών "δύσκολο" επάγγελµα».

Παράλληλη ενασχόληση µε το λεµόνι,
επόµενο βήµα η φράουλα
Eπόµενο βήµα που στοχεύει να κάνει είναι η παραγωγή φράουλας. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι µπόλιασε φράουλα, διέκοψε προσωρινά το εγχείρηµά του, βλέποντας ότι υφίσταται σοβαρό πρόβληµα στην ανεύρεση εργατών. «Η φράουλα απαιτεί πολλά
εργατικά χέρια σε καθηµερινή βάση», εξηγεί. Εκτός από το καρπούζι διατηρεί περίπου 40 στρέµµατα φυτεµένα µε λεµονιές, τις
οποίες ωστόσο δεν προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω, καθώς όπως λέει παραµένει επικεντρωµένος στο καρπούζι.
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ΑΓΟΡΑ

ΒΕΡΙΚΟΚΟ

ΣΤΕΝΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΠΡΩΧΝΕΙ
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ +20%

ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 10·20% ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΣΙ ΓΕΝΝΑ
Η ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ·ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ MEDFEL· ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Λ

ίγες ηµέρες πριν από την έναρξη της συγκοµιδής των υπερπρώιµων ποικιλιών,
στις 15-17 Μαΐου και µε δεδοµένο το
«στενό µαρκάρισµα» που έχουν αρχίσει οι έµποροι στους αγρότες για την παραγωγή τους, ο γεωπόνος και παραγωγός βερίκοκων Σάκης Κασαµανώλης στη Χαλκιδική, εκτιµά πως είναι βάσιµη η προσδοκία για άνοδο των τιµών. Με σηµείο αναφοράς τον µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, η φετινή παραγωγή στην Ελλάδα είναι
µειωµένη κατά 20%, ενώ συγκριτικά µε πέρυσι,
αυξηµένη κατά 20%. Για τα παραγωγικά κέντρα
της Πελοποννήσου αλλά και της Στερεάς Ελλάδας-Κρήτης, προβλέπεται παραγωγή 30.000 τόνων. Η παραγωγή αυτή είναι αντίστοιχη µε την
περσινή, που ήταν «χτυπηµένη» από τον παγετό,
κάτι που δείχνει ότι αρκετά κτήµατα δεν έχουν ανακάµψει. Από την άλλη, στη Μακεδονία και λοιπές περιοχές, η παραγωγή των 34.500 τόνων
για το 2022, είναι ενισχυµένη συγκριτικά µε το
περσινό χαµηλό των 25.000 τόνων.

ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΑ
ΚΑΙ ΟΨΙΜΑ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ
ΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΧΡΟΝΙΑ
28
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Ο παραγωγός Σάκης Κασαµανώλης

«Ο κύριος όγκος της παραγωγής στην περιοχή είναι τα Τιρύνθου, τα οποία πέρυσι πληρώθηκαν στα
0,90 ευρώ, ενώ οι υπερπρώιµες ποικιλίες άνοιξαν µε 1,40-1,50 ευρώ το κιλό, οι µεσαίες έπαιξαν
στα 1,20 – 1,30 ευρώ το κιλό και οι όψιµες, µε κύριο εκφραστή την ποικιλία Μπεµπέκου, έπιασαν
τα 0,70 ευρώ. Φέτος όµως, επειδή η παραγωγή
είναι χαµηλότερη στα Τιρύνθου, αλλά και στις υπερπρώιµες ποικιλίες εκτιµώ πως οι τιµές παραγωγού θα είναι υψηλότερες από 10% έως 20% σε
σχέση µε πέρσι», εξηγεί ο συνοµιλητής µας.
Στις υπερπρώιµες ποικιλίες, όπως είναι οι Won
der Cot, Mogador, Pricia και Tsunami, η µείωση
της παραγωγής στη Χαλκιδική, σύµφωνα µε τον
κ. Κασαµανώλη, εκτιµάται στο περίπου 60% του
προσδοκώµενου όγκου κι οφείλεται στις ζηµίες
που προκάλεσαν οι παγετοί του Μαρτίου. Ανάλογη απώλεια υπολογίζεται πως καταγράφουν
και τα Τιρύνθου, που θα αρχίσουν να συγκοµίζονται στο τέλος Μαΐου και αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 70% της παραγωγής βερίκοκου στο νοµό.
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ΚΕΡΑΣΙ

ME TA ΒURLAT
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΥΡΩ
ΕΚΚΙΝΕΙ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ
ΜΟΝΟ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΛΗ ΣΟ∆ΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

AΦΗΝΕΙ ΧΩΡΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ
ΠΡΟΪΟΝ
Η ΑΠΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ
ΚΕΡΑΣΙΟΥ
30
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΜΕΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΕΝΤΡΩΝ

ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ

T

α σπασµένα της περσινής χρονιάς καλούνται φέτος να βγάλουν οι παραγωγοί κερασιού, µε τις καιρικές συνθήκες να επιτρέπουν
στους ελληνικούς κερασεώνες να ξεδιπλώσουν
το παραγωγικό τους δυναµικό. Όπως επισηµαίνει
ο Βαγγέλης Μάινος, γεωπόνος από την Έδεσσα, ο
φετινός Μάρτιος δεν προκάλεσε σηµαντικές ζηµιές
σε προανθικό και πρωτοανθικό στάδιο στις κερασιές σε αντίθεση µε άλλες καλλιεργητικές περιόδους, ενώ και ο Απρίλιος δεν επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις όπως την περσινή περίοδο, όταν
ο παγετός προκάλεσε απώλειες που ξεπερνούσαν
το 80% της αναµενόµενης παραγωγής σε Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία. Οι συνθήκες λοιπόν γεννούν προσδοκίες για µία χρονιά µε παραγωγή υψηλότερη του µέσου όρου, τόσο για τις πρώιµες
και µεσοπρώιµες, όσο και τις πιο όψιµες ποικιλίες
σε µεγαλύτερα υψόµετρα, όπου βρίσκονται ακόµη
σε στάδιο ανθοφορίας. Μέχρι τώρα πάντως, η µόνη επίπτωση του καιρού στην ελληνική κερασοπαραγωγή είναι η βλαστική καθυστέρηση 10 ηµερών

155 160

7 7,1

110  115

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΣΤΡΜ.

ΕΚΑΤ.

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ

στις πρώιµες ποικιλίες που εντοπίζονται κυρίως
στη νοτιότερη παραγωγική ζώνη της Λαµίας.
Εν τω µεταξύ, την περσινή χασούρα έρχεται να συµπληρώσει η αισθητή αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς από περίπου 1,10 ευρώ το κιλό
που βρισκόταν πέρυσι, φέτος διαµορφώνεται στο
1,50-1,60 ευρώ. Παράλληλα βέβαια οι καλλιεργητές
δεν επέλεξαν την εύκολη λύση των εκπτώσεων στη
θρέψη όπως επισηµαίνει ο Μιλτιάδης Ζιάκας, πρόεδρος της ΟΠ Συνεταιρισµού Αγροτών Τ.Κ. Φραντζή
Λαµίας «ΑΣ Κοιλάδα Σπερχειού», καθώς όπως αναφέρει «όσο και να ανέβηκε φέτος η τιµή στο λίπασµα, το δέντρο τρώει απ’ το σακί και όχι τα ευρώ».
Με τα πρώτα κιλά πρώιµης ποικιλίας Burlat να κόβονται από τις 8 Μαΐου στους κερασεώνες της Λαµίας, ο
Μιλτιάδης Ζιάκας πιστεύει πως οι συγκυρίες επιβάλλουν τη διαµόρφωση της µεσοσταθµικής τιµής παραγωγού σε επίπεδα άνω των 2 ευρώ και κοντά στα 2,5
µε 3 ευρώ της περσινής περιόδου, ώστε να αποζηµιωθούν οι παραγωγοί για τη χαµένη πρόσοδο του 2021.
Ευνοϊκό εξαγωγικό σενάριο για την αυξηµένη φετινή παραγωγή γεννά το γεγονός ότι οι πρώιµες και
µεσοπρώιµες περιοχές της Ισπανίας έχουν ουσιαστικά µείνει δίχως παραγωγή λόγω των θεοµηνιών, κατάσταση πανοµοιότυπη µε αυτήν της περσινής άνοιξης όπως περιγράφει ο Βαγγέλης Μάινος.
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ΑΓΟΡΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

1,151,30
ΜΑΙΟΣ
2022
1,451,70
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2022

ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ
∆ΡΑΣΤΙΚΑ µειωµένες είναι φέτος
οι φυτεύσεις υπαίθριας ντοµάτας σε
Μεσσηνία, Αρκαδία, Εύβοια, Λάρισα
και Αιτωλοακαρνανία. Τα κυριότερα αίτια της στροφής σε άλλα κηπευτικά, αποτελούν η κλιµατική αλλαγή που έχει
προκαλέσει ραγδαία αύξηση του αριθµού των εντοµολογικών εχθρών όπως
η Tuta Absoluta και το αυξηµένο κόστος παραγωγής. Στην υπαίθρια καλλιέργεια, τα µέτρα που µπορεί να λάβει
κάποιος παραγωγός ενάντια στις προνύµφες των λεπιδόπτερων είναι πολύ
περιορισµένα. Παράλληλα, οι φετινές
συνθήκες ανατιµήσεων που έχουν οδηγήσει σε εκτόξευση του κόστους παραγωγής καθιστούν το ρίσκο φύτευσης
σηµαντικών εκτάσεων υπαίθριας ντοµάτας περιττό για πολλούς παραγωγούς, προτιµώντας άλλες καλλιέργειες όπως πιπεριές και µελιτζάνες. Μόνη λύση για να σωθεί η καλλιέργεια από τις προσβολές της Tuta (όπως αυτές
του 2021) και να «ανθίσει» ξανά, αποτελεί η φύτευση σε µεγαλύτερα υψόµετρα σύµφωνα µε τον πρόεδρο του
ΑΣ «Η Τριφυλλία» Μεσσηνίας Νίκο Αλεξανδρόπουλο, σκηνικό που ήδη δειλά δειλά εκτυλίσσεται στις περισσότερες παραγωγικές ζώνες έστω και σε
πειραµατικό στάδιο.
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ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΙΜΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΤΟ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

Ο

ι µειωµένες ποσότητες θερµοκηπιακής
ντοµάτας εξαιτίας των κακών καιρικών
συνθηκών και η αυξηµένη ζήτηση έχουν
συντελέσει σε σταδιακή αύξηση της τιµής του
προϊόντος καθ’ όλη την περίοδο της άνοιξης που
έφθασε και στα 2,0 ευρώ το κιλό κατά την περίοδο του Πάσχα. Ωστόσο, παρά την αναµενόµενη πτώση των τιµών µετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, οι τιµές έχουν διατηρηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα άνω του 1,30 ευρώ το κιλό, µε µόνο παράγοντα ανησυχίας για τους παραγωγούς να αποτελεί η αύξηση στις εισαγωγές από γειτονικές χώρες που παρατηρείται τις
πρώτες µέρες του Μαΐου. Οι ποσότητες αυτές έχουν κατακλύσει προσωρινά την εγχώρια αγορά
όπως επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος του ΑΣ «Η
Τριφυλλία» Μεσσηνίας Νίκος Αλεξανδρόπουλος, πιέζοντας τις τιµές προσωρινά προς το ένα
ευρώ για τις «Α» ποιότητες.
Παράλληλα τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να
µπουν στην αγορά οι ποσότητες ντοµάτας από τις

πρώτες φυτεύσεις του 2022, οι οποίες δεν παρουσιάζουν σηµαντική µείωση παραγωγής και
αναµένεται να κρατήσουν το εισόδηµα των παραγωγών σε ικανοποιητικά επίπεδα υψηλότερα
του ιστορικού µέσου όρου και το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα έως τον Ιούνιο.
Υπενθυµίζεται ότι η φετινή οψιµότητα της παραγωγής στις φυτεύσεις του 2022 οφείλεται στις
κακές καιρικές συνθήκες την περίοδο Φεβρουαρίου - Μαρτίου, που έριξε τη συνολική προσφερόµενη ποσότητα προϊόντος στην αγορά και
συντέλεσε στην διατήρηση της τιµής παραγωγού
σε επίπεδα άνω του 1,0 ευρώ και τον Μάιο.
Συνήθως η ζήτηση για το προϊόν πέφτει θεαµατικά µετά την πασχαλινή περίοδο µε τις τιµές να
προσγειώνονται στο εύρος των 50-70 λεπτών,
ωστόσο ο φετινός συνδυασµός συγκυριών δηµιουργεί ένα θετικό µείγµα για τους παραγωγούς θερµοκηπιακής ντοµάτας τόσο µε καλές τιµές, όσο και µε αυξηµένες ποσότητες προϊόντος
προς διάθεση.
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ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΕΣ ΖΕΣΤΕΣ
ΒΡΙΣΚΕΙ ΤΙΜΗ ΤΟ ΠΕΠΟΝΙ

ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ ΚΟΙΤΑΖΟΥΝ
ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΜΕ 65 ΛΕΠΤΑ
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ τιµές παραγωγού κατά 30%
χαρακτηρίζουν φέτος το ελληνικό πεπόνι,
το οποίο προσεγγίζει µε σταθερά βήµατα το
1,50 ευρώ. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται
προς το παρόν ως «ικανοποιητική» και αναλόγως µε τις ζέστες των επόµενων µηνών
θα µπορούσε να εξελιχθεί και εξαιρετικά όπως σηµειώνουν παραγωγοί από την Κρήτη. Σύµµαχος αναµένεται να αποτελέσουν τα
πρώτα κύµατα καύσωνα από τα µέσα Μαΐου, που θα ωθήσουν τη ζήτηση σε υψηλότερα επίπεδα και µαζί µε αυτήν και την τιµή παραγωγού. Οι νέες φυτεύσεις παραµένουν λίγες καθώς επηρεάστηκαν από τις καιρικές συνθήκες των προηγούµενων µηνών
και η παραγωγή σηµειώνει µια οψίµιση µε-

ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ εισοδήµατος για να φέρουν εις πέρας τις απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες µε φόντο την επόµενη σοδειά βρίσκονται οι παραγωγοί εσπεριδοειδών, καθώς οι διεθνείς συνθήκες δηµιουργούν σκηνικό υπερπροσφοράς προϊόντος στη ∆υτική Ευρώπη, µε την ελληνική
παραγωγή αδιάθετη και τη ζήτηση για εξαγωγές σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα για την
εποχή όπως σηµειώνει ο Νικόλαος Κρητικάκος, γεωπόνος και αντιπρόεδρος του ΑΣ
Σκάλα Λακωνίας αλλά και παραγωγοί από
τον ΑΣΟ Εσυρίχη στο Αγρίνιο. Όπως εξηγεί
στο Fresher ο κ. Κρητικάκος, το κερασάκι
στην τούρτα έβαλαν οι ζηµιές που άφησε πίσω του ο παγετός του Γενάρη, οι οποίες ευ-

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ξεκίνηµα επιφύλαξε ο Μάιος για
την πρώιµη σοδειά κρεµµυδιών µε τις τιµές
παραγωγού να δοκιµάζουν τα 60 λεπτά το κιλό στο ξανθό κρεµµύδι και τα 65 λεπτά στο
κόκκινο. Οι αξιώσεις της φετινής εµπορικής
περιόδου βάζουν ψηλά τον πήχη για τις τιµές
παραγωγού έπειτα από την υποτονική περσινή εµπορική περίοδο που είδε σηµαντικές ποσότητες κρεµµυδιών να «ξεχνιούνται»
στα ψυγεία. Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης, το γεγονός ότι ήδη εδώ και περίπου έναν µήνα από την αγορά έλειπαν καλές ποιότητες κρεµµυδιού, µε τα περισσότερα κρεµµύδια στα ράφια να είναι έτοιµα για φύτρωµα µερικές µόλις ηµέρες εκτός ψυγείου. Φυσικά το ίδιο ίσχυε και για τις εισαγόµενες πο-

Οι φυτεύσεις πεπονιού και φέτος προσεγγίζουν
τα 35-40 χιλιάδες στρέµµατα κυρίως στις νότιες
περιοχές µε βασικό παραγωγό την Κρήτη.

Την προκαταβολή των 22 λεπτών αναµένουν
οι παραγωγοί Βαλέντσια για να ξεκινήσουν τη
φροντίδα των δέντρων για την επόµενη χρονιά.

Μειωµένη έως 15% αναµένεται η φετινή
παραγωγή κρεµµυδιού εξαιτίας της ψυχρής
άνοιξης που έριξε τις αποδόσεις.

ρικών εβδοµάδων εξαιτίας επίσης του παρατεταµένου χειµώνα όπως σηµειώνει ο Γιάννης Τζωρτζακάκης, γεωπόνος µέλος του ΑΣ
Τυµπακίου. Ως αποτέλεσµα η συγκοµιδή του
προϊόντος άρχισε προς τα τέλη Απριλίου αντί για αρχές του µήνα όπως συνήθως, επιτρέποντας τη διάθεση περισσότερου προϊόντος σε καλύτερες τιµές. Οι φυτεύσεις πεπονιού και φέτος προσεγγίζουν τα 35-40 χιλιάδες στρέµµατα και παραδοσιακά εστιάζονται στις θερµότερες νότιες περιοχές της
χώρας, µε κύριο παραγωγό την Κρήτη. Το
προϊόν διατίθεται σε συντριπτική πλειοψηφία στην εσωτερική αγορά στις αγορές της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, µε λίγες ποσότητες να εξάγονται στη γειτονική Βουλγαρία λόγω εγγύτητας. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

θύνονται για την ποιοτική και ποσοτική υποβάθµιση του 35-50% της παραγωγής Βαλέντσια, µε τις τιµές παραγωγού για τις λίγες
καλές ποσότητες να µην ξεπερνούν τα 18
λεπτά και µέσο όρο συναλλαγών τα 15 λεπτά. Ως αποτέλεσµα οι παραγωγοί σε Λακωνία και Αργολίδα, όπως επιβεβαιώνουν
και µέλη του ΑΣ Σκαφιδακίου Αργολίδας,
αναµένουν την πληρωµή της προκαταβολής των 22 λεπτών το κιλό, ποσό κοντά
στα 300 ευρώ το στρέµµα, ώστε µπουν
στα χωράφια µετά την αγορά των απαραίτητων εισροών και να είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τις αναγκαίες καλλιεργητικές εργασίες, όπως λίπανση και κλάδεµα,
που θα εξασφαλίσουν τη σοδειά για την επόµενη χρονιά. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

σότητες από Αυστρία και Ολλανδία. Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη της αγοράς θα είναι η έναρξη των εξαγωγών προς
τα τέλη του µήνα, ωστόσο άνθρωποι µε γνώση της δυναµικής στο εµπόριο, προεξοφλούν
ότι δεν θα υπάρξει φέτος η διόρθωση που εγκλώβισε στα χαµηλά του εύρους τιµών την
περσινή σοδειά. Και αυτό γιατί η κατανάλωση
τόσο στο εσωτερικό της χώρας (λόγω ιδιαίτερα θετικών µηνυµάτων από τα τουριστικά
πρακτορεία), όσο και στο εξωτερικό δείχνει
να έχει ανακάµψει στα προ πανδηµίας επίπεδα. ∆εν ισχύει το ίδιο για την παραγωγή, η οποία φέτος είναι µειωµένη κατά έως και 15%
εξαιτίας της ψυχρής άνοιξης που έριξε τις αποδόσεις αλλά και των µειωµένων στρεµµάτων της καλλιέργειας. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Τιµές αγροτικών
προϊόντων
Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΚΙΝΑΡΑ

ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΔΙΝΕΙ
ΕΩΣ ΕΝΑ ΕΥΡΩ Η ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

ΤΙΜΕΣ παραγωγού έως 60 λεπτά το τεµάχιο
και µειωµένες καλλιεργήσιµες εκτάσεις παρουσιάζει η ελληνική αγκινάρα τα τελευταία
χρόνια. Η παραγωγή συγκεντρώνεται εξίσου σε Αργολίδα και Κρήτη µε 3.500 στρέµµατα αντίστοιχα σύµφωνα µε τα τελευταία
στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και σε περίπου
8.500 στρέµµατα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο
οι εκτάσεις παρουσιάζουν σταθερή πτώση,
αν αναλογιστεί κανείς πως το 2015 καλλιεργούνταν σχεδόν 12.000 στρέµµατα. Η µείωση αυτή είναι απόρροια συνδυασµού παραγόντων µε κυριότερο τη στροφή των καταναλωτών στο κατεψυγµένο προϊόν, το οποίο
εισάγεται από το εξωτερικό κατά 95% σε µη
ανταγωνιστικές για τον Έλληνα παραγωγό

ΑΠΟΤΟΜΗ ανάκαµψη παρουσιάζει τις τελευταίες µέρες η τιµή παραγωγού στη µελιτζάνα θερµοκηπίου, επιστρέφοντας στα
επίπεδα των 80 λεπτών το κιλό όπως µεταφέρει στο Fresher ο Γιάννης Τζωρτζακάκης, γεωπόνος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Τυµπακίου, ο οποίος σηµειώνει πως
υπάρχουν και περαιτέρω θετικές προοπτικές για το ταλαιπωρηµένο προϊόν. Η µελιτζάνα την περίοδο του Πάσχα φέτος δεν έκανε…σεφτέ, όπως άλλα κηπευτικά, µε τις
τιµές να πέφτουν στα επίπεδα των 30 µε 35
λεπτών για κάτι περισσότερο από τρεις εβδοµάδες µέχρι τα τέλη Απριλίου.
Η πτώση της τιµής κατά 50 περίπου λεπτά
είχε παρουσιαστεί και το 2021, µε τους αν-

Σε περιόδους που το αγοραστικό ενδιαφέρον
είναι χαµηλό η τιµή της αγκινάρας µπορεί να
πέσει στα 3-3,5 ευρώ το δέµα των 10 ζευγαριών.

Η συντριπτική πλειοψηφία της εγχώριας
παραγωγής, των 30.000 τόνων, θερµοκηπιακής
µελιτζάνας διατίθεται στην ελληνική αγορά.

Μειωµένες από 10 έως 15% είναι οι εκτάσεις
που φυτεύθηκαν µε πατάτα στην Πελοπόννησο
ενώ σε Βοιωτία και Θήβα έως και 30%.

τιµές. Παράλληλα, οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής καθιστούν την καλλιέργεια απαιτητική σε φυτοπροστασία και πολύ ευαίσθητη σε φαινοµένα όπως ο παγετός της άνοιξης του 2021 που αποδεκάτισε την παραγωγή, µεταφέρει στο Fresher η Σοφία Καραµάνου, παραγωγός εδώ και 40 χρόνια βιολογικής αγκινάρας από την Αργολίδα. Εξίσου απρόβλεπτες είναι και οι τιµές οι οποίες
µπορούν να πέσουν ακόµη και στα επίπεδα
των 15-20 λεπτών, δηλαδή σε 3-3,5 ευρώ
το «δέµα», που αποτελείται από 10 ζευγάρια.
Η παραγωγός από την Αργολίδα συµπληρώνει πως έχει δηµιουργηθεί σκηνικό εγκατάλειψης της καλλιέργειας για ένα παραδοσιακό προϊόν που διαθέτει πιστοποίηση ΠΟΠ στα
Ίρια από το 2018. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

θρώπους της αγοράς να αποδίδουν την απότοµη πτώση σε µαζικές εισαγωγές από
το εξωτερικό. Πέραν των τιµών, υψηλή παρουσιάζεται και η ζήτηση για το προϊόν παρά την αυξηµένη προσφορά των περασµένων εβδοµάδων στην αγορά, µε τη µελιτζάνα να µην µένει φέτος παραδοσιακά αδιάθετη σε πολύ χαµηλές τιµές όπως άλλα κηπευτικά µέσα στο Μάιο.
Οι φυτεύσεις θερµοκηπιακής µελιτζάνας παρουσιάζουν σταθερότητα τα τελευταία χρόνια περίπου στα 3.700 στρέµµατα
σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ µε παραγωγή µεταξύ 25.000 και 30.000 τόνων, οι οποίες κατά
συντριπτική πλειοψηφία διατίθενται στην εσωτερική αγορά. ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

γορά για τη φετινή σοδειά ξεκίνησε µε τα 60
λεπτά το κιλό στις θερµοκηπιακές, ενώ στη
συνέχεια, η παραγωγή της Μεσσηνίας πρόλαβε την τιµή αυτή και για την υπαίθρια καλλιέργεια. Πλέον, ο µεγαλύτερος όγκος πράξεων γίνεται πέριξ των 55 λεπτών και αναµένεται να ξεκινήσει η συγκοµιδή στην Ηλεία και
την Αχαΐα τις επόµενες ηµέρες. Επιστρέφοντας στην εγχώρια παραγωγή, η ζηµιογόνα διετία 2020-2021 απέτρεψε αρκετούς παραγωγούς από την σπορά, µε αποτέλεσµα οι εκτάσεις στην Πελοπόννησο να είναι µειωµένες από 10 έως 15%, ενώ στη Βοιωτία και τη Θήβα
ακόµα και 30%. Σ’αυτή τη συνθήκη, άνθρωπος της αγοράς µεταφέρει την προσωπική του
εκτίµηση ότι η αγορά «θα πάει τρένο τουλάχιστον µέχρι και τον Αύγουστο». ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΔΕΝ ΧΟΡΤΑΙΝΕΙ ΦΕΤΟΣ
ΠΑΤΑΤΑ Η ΑΓΟΡΑ
ΞΕΚΙΝΗΜΑ µε 55 έως 60 λεπτά το κιλό για
την υπαίθρια πατάτα από την περιοχή της
Καλαµάτας, µε τη συγκοµιδή να ετοιµάζεται
να µπει σε φουλ ρυθµούς τις προσεχείς ηµέρες και τα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της
Πελοποννήσου. Καθώς οι ποσότητες αυξάνονται, ήδη το εµπόριο επιχειρεί µια διόρθωση των τιµών στη ζώνη των 50 λεπτών, ωστόσο φαίνεται ότι το µείγµα στην αγορά είναι
τέτοιο που δεν αφήνει σηµαντικά περιθώρια
υποχώρησης των τιµών. Συγκεκριµένα, η α-
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ΒΑΒΥ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΑ ΦΥΛΛΩΔΗ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΜΕ ΕΝΑ ΒΑΡΥ ΕΠΙΘΕΤΟ ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ ΜΕΤΕΤΡΕΨΕ ΕΝΑ
ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΝΤΡΩ∆ΩΝ ΣΕ ΜΙΑ
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΘΕΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 12ΜΗΝΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ BABY LEAF ΠΟΥ ∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΠΟΤΕ
ΝΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙ∆ΗΣ

Α

πό τραπεζικό κουστουµάτο στέλεχος στο Citi του Λονδίνου στα χωράφια του Γιδά, της
Αλεξάνδρειας Ηµαθίας, µε ψηλές γαλότσες το χειµώνα και ψάθινο καπέλο το καλοκαίρι.
Χωρίς καλά - καλά να το συνειδητοποιήσει, ο Αντώνης Βεζύρογλου, όπως δηλώνει στο
Fresher, αγάπησε τον πρωτογενή τοµέα όταν γύρισε στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη θητεία του
στο στρατό. Με τη βοήθεια και του πατέρα του, είδε ένα παράθυρο ευκαιρίας στην ανοργανωσιά και τον
κατακερµατισµό στον τοµέα της εγχώριας αγοράς των κηπευτικών και αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί.
Ανέλαβε το 2005, ως εκπρόσωπος της 4ης γενιάς, την οικογενειακή εκµετάλλευση και µέσα σε µια
15ετία τη µετέτρεψε από ένα κλασικό αγρόκτηµα µε αροτραίες καλλιέργειες και δέντρα, σε µια σύγχρονη
κάθετη εταιρεία παραγωγής, τυποποίησης και εµπορίας φρέσκων µικρών φυλλωδών λαχανικών,
µε ηγεµονικό µερίδιο αγοράς 75% και branded προϊόντα. Σήµερα καλλιεργεί µε ήπιες µεθόδους και
φιλοπεριβαλλοντική προσέγγιση περισσότερα από 10 διαφορετικά είδη baby φυλλωδών λαχανικών και
διαθέτει και ευρεία γκάµα συσκευασµένων προϊόντων σαλάτας. Εκτιµά δε, πως τα προσεχή χρόνια οι
προοπτικές είναι ευοίωνες για τον κλάδο και η αντίστοιχη αγορά θα µεγεθύνεται µε διψήφιο ποσοστό
ετησίως. Μάλιστα για να µπορεί να ανταποκριθεί η επιχείρησή του στην αυξανόµενη ζήτηση, ετοιµάζει
νέες επενδύσεις, ενώ σχεδιάζει και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του.
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ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

Ένα βαρύ επίθετο που πάει πίσω στην ιστορία.
Ο προπάππους µου, ο Γιάνκος, είχε ζήσει στη Μικρά Ασία, κοντά στη Σµύρνη. Εκεί ως γαιοκτήµονας είχε ένα τσιφλίκι χιλιάδων στρεµµάτων. Το
1914, µετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
από τους Οθωµανούς, αντάλλαξε, µάλλον εξαναγκαστικά µε έναν Τούρκο προεστό, το τσιφλίκι του
µε ένα αντίστοιχο στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας. Όταν βέβαια ήρθε να δει την περιοχή, βρέθηκε από την κοσµοπολίτικη Σµύρνη στον Γιδά, ένα µικρό χωριό στην άκρη της λίµνης των Γιαννιτσών,
που δεν ήταν αποξηραµένη τότε και θύµιζε έλος.
Φαίνεται ότι απογοητεύτηκε.
Ναι, δεν του άρεσε, οπότε επέστρεψε στη Σµύρνη, όπου ξαναγόρασε το τσιφλίκι του. Πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, ωστόσο, πέθανε και την
εκµετάλλευση ανέλαβε ο παππούς µου Αντώνης
Βεζύρογλου, ο οποίος είχε και τρία µικρότερα αδέλφια. Στην καταστροφή της Σµύρνης το 1922
άφησαν ό,τι είχαν και µαζί µε άλλους 1,5 εκατοµµύριο Έλληνες ήρθαν στην Ελλάδα. Σε αντίθεση
µε τη µεγάλη πλειονότητα των προσφύγων που
δεν είχαν τίποτε εδώ, ο παππούς µου είχε ένα
τσιφλίκι 11.500 στρεµµάτων. Το κράτος, βέβαια,
απαλλοτρίωσε το κτήµα στο µεγαλύτερό του µέρος για να δώσει γη και σε άλλους πρόσφυγες.
Οπότε άρχισε σιγά σιγά ο παππούς Αντώνης
Βεζύρογλου να καλλιεργεί αυτή την έκταση;
Ξεκίνησε µε σιτηρά και καλαµπόκια, κατόπιν στη
δεκαετία του 1930 µπήκε και στο βαµβάκι, στα
τέλη της δεκαετίας του 1950 άρχισε τους πειραµατισµούς στα ζαχαρότευτλα, µε τις πρώτες εκτάσεις να µπαίνουν σε αυτό το αγρόκτηµα και
συνεχίστηκαν και στις επόµενες δεκαετίες του
‘60 του ‘70 και του ‘80. Μάλιστα ο παππούς µου
ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης και στο εργοστάσιο του Πλατέος
υπάρχει και σήµερα η προτοµή του. Στα τέλη της
δεκαετίας του ‘80 - αρχές του ‘90 µπαίνει στην
εκµετάλλευση ο πατέρας µου. Στο κτήµα είχε αναπτυχθεί ήδη ο µεγαλύτερος οπωρώνας µήλων
και αχλαδιών στη χώρα, 250 στρεµµάτων.
Ανήσυχα πνεύµατα και ο παππούς κι ο µπαµπάς…
∆οκίµαζαν διαρκώς και στα τέλη του 1990 αρχές
του 2000 είχαν και τον µεγαλύτερο σπαρραγγώνα
µε 150 στρέµµατα. Τότε το σπαράγγι ήταν προσοδοφόρα καλλιέργεια. Έτσι φτάσαµε έως το 2005...
Τότε αναλαµβάνετε δράση και εσείς...
Είµαι 26-27 ετών, έχω µόλις επιστρέψει από τις
σπουδές µου στην Αγγλία, είχα τελειώσει γεω-
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πόνος στο Νότιγχαµ, έκανα και µεταπτυχιακό
στην Αγροτική Οικονοµία και µετά ένα δεύτερο
µεταπτυχιακό στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων.
Από τις µεγάλες καλλιέργειες στα κηπευτικά...
Με τον πατέρα µου Γιάννη, ο οποίος είναι ακόµη
στη δουλειά, αρχίσαµε να σκεφτόµαστε πώς θα
εξελίξουµε το αγρόκτηµα, διότι τα προϊόντα που
παρήγαγε δεν είχαν κάποια προστιθέµενη αξία.
Καταλήξαµε ότι ο τοµέας των κηπευτικών είναι
κατακερµατισµένος κι ανοργάνωτος µε πολλές
εισαγωγές, όπως και σήµερα δυστυχώς. Το µελετήσαµε και είπαµε να ξεκινήσουµε. Στην περιοχή βέβαια τότε δεν υπήρχε ούτε εµπειρία, ούτε
τεχνογνωσία, ούτε εξοπλισµός για τα κηπευτικά.
Το πρώτο βήµα πότε γίνεται;
Το 2005 κάνουµε τις πρώτες δοκιµές και το 2006,
ιδρύθηκε η εταιρεία. Αν και ξεκινήσαµε µε περίπου 10 διαφορετικά είδη, καταλήξαµε στο τέλος
της χρονιάς ότι µάλλον µας ταιριάζουν τα φυλ-

ΣΗΜΑ ΜΑΣ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΝ
ΛΑΓΟ ΓΙΑΤΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΜΟΝΟ
ΤΑ ΠΙΟ ΦΡΕΣΚΑ
ΤΟΥ ΜΠΑΞΕ
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Έρευνας &
Ανάπτυξης

λώδη λαχανικά και επενδύσαµε αποκλειστικά σε
αυτά. Τότε ξεκινήσαµε να βρούµε και τους πρώτους πελάτες. Καταλαβαίνετε πως δεν είχαµε να
µάθουµε µόνο την καλλιέργεια και τη συσκευασία, αλλά έπρεπε να στήσουµε υποδοµές, ψυκτικούς θαλάµους, να οργανώσουµε τις µεταφορές
και τα logistics. Τα πρώτα χρόνια είχαµε µόνο
πρωτογενή παραγωγή. Χωράφι, συγκοµιδή και
αποστολή στον πελάτη την ίδια ηµέρα ή την επόµενη. ∆ίναµε χονδρική στις λαχαναγορές, αλλά
και σε βιοµηχανία παραγωγής κοµµένων φρέσκων σαλατών. Τα υπόλοιπα ήρθαν σιγά – σιγά.
Με πολλά στρέµµατα από το ξεκίνηµα;
Τον πρώτο χρόνο ήµασταν στα 50 στρέµµατα, µετά πήγαµε στα 100 και κάθε χρόνο «κλέβαµε» από τις µεγάλες καλλιέργειες για τα φυλλώδη.
Ποια συνεργασία θεωρείται ότι σας έκανε καλύτερους ως επιχείρηση;
Η βασική µας συνεργασία τότε ήταν ο Μπάρµπα

Στάθης. Μας πίστεψαν και µας έκαναν το πρώτο
συµβόλαιο για παραδόσεις κάποιων τόνων ανά
εβδοµάδα για έξι µήνες. Μας εµπιστεύτηκε και
εµείς κάναµε ό,τι περνούσε από το χέρι µας να
ανταποκριθούµε στις προσδοκίες τους. Με αυτό τον τρόπο είχαµε σταθερή διαθεσιµότητα µέσα στο έτος. Λέγαµε έξι µήνες αυτό το προϊόν και
το είχαµε. Ενώ η κλασική νοοτροπία, που εν πολλοίς υπάρχει και σήµερα, είναι ότι έχουµε για 2-3
εβδοµάδες π.χ. µαρούλια, µετά διακόπτουµε και
επανερχόµαστε µε κάτι άλλο και πάει λέγοντας.
Οι µεγάλοι και σοβαροί πελάτες θέλουν να τους
προµηθεύεις µε προϊόν για 12 µήνες το χρόνο
και, αν δεν µπορείς, τουλάχιστον για 6 µήνες.

Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια έχουµε ένα ξεχωριστό τµήµα R&D, µε
δύο γεωπόνους µε διδακτορικό για
να αναπτύξει νέα είδη, αλλά και νέους τρόπους καλλιέργειας, όπως
και νέα σκευάσµατα πιο φιλικά στο
περιβάλλον. ∆εν αρκεί να αναπτύξει
κάποιος ένα είδος, πρέπει να διαφέρει και να έχει κάτι να δώσει. Επίσης
στο κοµµάτι της φυτοπροστασίας έχουµε επενδύσει αρκετά σε έρευνα
για τη χρήση λιγότερων χηµικών ή
για την αντικατάστασή τους µε βιολογικά σκευάσµατα κάνοντας πράξη
αυτό που λέµε «ήπια καλλιέργεια».
Σήµερα παράγουµε baby ρόκα, που
είναι το Νο1, ακολουθεί το baby
σπανάκι και µετά είναι γενικότερα
η κατηγορία των baby µαρουλιών,
πράσινο, κόκκινο, crispy, µετά πάµε στο tatsoi, το οποίο το χρησιµοποιούµε εποχικά ένα τρίµηνο το καλοκαίρι σε αντικατάσταση του σπανακιού, τη βαλεριάνα, το φύλλο παντζαριού και τα τελευταία 2-3 χρόνια καλλιεργούµε επίσης φύλλα
µουστάρδας, µιζούνας και baby λαχανίδα. Σε ό,τι αφορά την παραγωγή
των φυτών, στην αρχή καλύπταµε
τις ανάγκες µας σε ποσοστό 100%,
τώρα τα δικά µας φυτά αντιπροσωπεύουν περίπου 90% και ένα 10%
τα αγοράζουµε. Αυτό βοηθά πολύ
στο να ελέγχουµε εµείς την ποιότητα του προϊόντος πριν συγκοµιστεί.

Μετά τα κρίσιµα 3-4 χρόνια τι ακολουθεί;
Έχουµε φτάσει µαθαίνοντας από τα λάθη µας, γύρω στο 2009 και έχουµε φτιάξει και το πρώτο µας
συσκευαστήριο, µε τους ψυκτικούς θαλάµους. Τέλη του 2009 αρχίζουµε να παράγουµε τυποποιηµένες σαλάτες baby leaf, που καλλιεργούσαµε δοκι-
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

µαστικά από το 2006. Αυτή την καλλιέργεια είδαµε
για πρώτη φορά στην Ιταλία, όπου κάναµε αρκετά
ταξίδια τότε για να παρακολουθούµε τις εξελίξεις.
Να σηµειώσω ότι όταν στα µέσα του 2000 εδώ ξεκινούσαν οι κοµµένες σαλάτες, στην Ιταλία ήταν ήδη κάτι το ξεπερασµένο και είχαν περάσει στα baby
leaf. Τότε αποκτήσαµε και την πρώτη σπαρτική και
συγκοµιστική µηχανή για baby leaf, αν και η παραγωγή µας ήταν λίγα κιλά την εβδοµάδα. Μπήκαµε
νωρίς στο αντικείµενο να το µάθουµε.
∆ιαφέρει η καλλιέργεια από τα κλασικά φυλλώδη;
Θα έλεγα πως είναι πολύ πιο απαιτητική, προϋποθέτει µεγαλύτερη λεπτοµέρεια και µπορεί να
προκύψουν µεγαλύτερες αστοχίες.
Και µπαίνετε δοκιµαστικά στην αγορά;
Τότε δεν υπήρχε καν η αγορά. Το έδειχνα σε πελάτες στη λαχαναγορά και µου έλεγαν θα σε στηρίξω αλλά δεν µπορώ να σου πω πόσο θα πουλήσω. Εµείς, ωστόσο, είχαµε πει πως όπως και
να έχει θα το ξεκινήσουµε. Αρχίσαµε τέλη του
2009, ενώ το 2010 ήταν η πρώτη ολόκληρη χρονιά. Και µάλιστα εκείνη την περίοδο βγάλαµε το
brand µε το λαγό, τα Περιβόλια του Βεζύρογλου.

Πότε αντιληφθήκατε ότι η καλλιέργεια των baby
leaf έχει ενδιαφέρον;
Μετά από 2-3 χρόνια. Άρχισε να ανεβαίνει απροσδόκητα η ζήτηση και να δηµιουργείται και ο ανταγωνισµός. Εκείνη την περίοδο η αγορά εµφανίζει
γοργούς ρυθµούς ανάπτυξης και εµείς ανεβάζουµε τις εκτάσεις µε baby φύλλα, αλλά και τα θερµοκήπια, που µας βοηθούν να διατηρούµε 12µηνη διαθεσιµότητα. Παράλληλα επενδύουµε σε γρήγορες
µηχανές συσκευασίας και τυποποίησης, για καλύψουµε τις αυξανόµενες ανάγκες των πελατών µας.
Σε αυτά τα τελευταία 7-8 χρόνια, πώς διαµορφώνεται το παραγωγικό σας χαρτοφυλάκιο;
Το 2010 η καλλιέργεια των baby φύλλων αντιπροσώπευε µονοψήφιο ποσοστό. Σήµερα καλύπτει
γύρω στο 70% - 75% των εκτάσεών µας. Είναι το
βαρύ µας πυροβολικό. Και αυτό αποτυπώνεται όχι
µόνο στα στρέµµατα και τις πωλήσεις αλλά και στη
στρατηγική της εταιρείας µας. Μαρούλια ολόκληρα
καλλιεργούν πάρα πολλοί. Baby φύλλα, 10 διαφορετικά είδη, για 12 µήνες, δεν έχει κανείς άλλος.
Ποιος είναι ο ετήσιος όγκος παραγωγής;
Συνολικά σήµερα είµαστε λίγο παραπάνω από

3.000 τόνους. Σχεδιάζουµε σε µια τριετία να πάµε στους 4.000 τόνους και θα αξιοποιηθούν και
νέοι αγροί. Έχουµε µισθώσει 200 στρέµµατα, που
θα αυξήσουν το αγρόκτηµα στα 1.000 στρέµµατα.
Τι αντιπροσωπεύει σήµερα το αγρόκτηµα και στο
επενδυτικό κοµµάτι έχετε κάποια σχέδια;
Σήµερα είµαστε στα 800 στρέµµατα. Από αυτά 130 στρέµµατα είναι θερµοκήπια, άλλα περίπου 400 στρέµµατα είναι διχτυοκήπια και τα υπόλοιπα είναι ανοικτές καλλιέργειες. Το 2021 κατασκευάσαµε ένα νέο θερµοκήπιο 30 στρεµµάτων
και φέτος θέλουµε να ολοκληρώσουµε ένα ακόµη 25 στρεµµάτων. Στην επόµενη τριετία προγραµµατίζουµε άλλα 100 στρέµµατα θερµοκήπια
για να ανταπεξέλθουµε στη ζήτηση.
Ποιο θα είναι το ύψος της επένδυσης;
Θα είναι της τάξης των 5-6 εκατ. ευρώ, γιατί περιλαµβάνει κι εξοπλισµό άρδευσης, θέρµανσης, αγροτικά µηχανήµατα, τρακτέρ κ.λπ., και θέλουµε
να την εντάξουµε σε επενδυτικό πρόγραµµα. Εκτιµούµε ότι για 3-4 χρόνια η συγκεκριµένη υποδοµή
µε µικρές τροποποιήσεις θα µας καλύπτει ακόµη
και για την αυξηµένη παραγωγή που αναµένουµε.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ
ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ
ΕΠΙΛΕΞΑΜΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
BABY LEAF 12
ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΑΜΕ
ΜΕ ΔΙΚΗ ΜΑΣ
ΦΙΡΜΑ
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Αν πούµε πως τα baby leaf ήταν µια επανάσταση
για την εγχώρια αγορά των νωπών σαλατών, οι
νέες τάσεις που οδηγούν;
Το επόµενο στάδιο, που έχει ήδη ξεκινήσει δειλά
- δειλά, είναι τα έτοιµα γεύµατα. Η τάση θα έλεγα
πως είναι σε προϊόντα πιο εύχρηστα για τον καταναλωτή, πιο υγιεινά και θρεπτικά. Εµείς πέρσι ολοκληρώσαµε µια διαδικασία rebranding και
συµπεριλάβαµε την αλλαγή των συσκευασιών
µας, δηµιουργήσαµε τέσσερις νέες σαλάτες, διότι είδαµε στις έρευνες ότι οι καταναλωτές θέλουν
να δοκιµάσουν νέα προϊόντα και αναµορφώσαµε και κάποιες εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου.
Πόσο κόσµο απασχολείτε;
Σήµερα έχουµε πάνω από 70 άτοµα µόνιµο προσωπικό, συν εποχικούς οι οποίοι είναι από 30 έως 80 άτοµα, ανάλογα µε την εποχή. Άρα µιλάµε από 100 έως 150 άτοµα, ανάλογα µε την περίοδο του έτους.
Σε αυτή τη διαδροµή υπάρχουν γεγονότα που σας
σηµάδεψαν θετικά και αρνητικά;
Θα εστιάσω σε ένα θετικό. Ήταν την πρώτη φορά που βάλαµε τα επώνυµα προϊόντα µας σε µια
µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. Πήγα στο κατάστηµα και έβλεπα το προϊόν µου, το οποίο το
συσκευάζαµε ήδη 4-5 χρόνια νωρίτερα για άλλους πελάτες, στο ράφι δίπλα σε άλλα προϊόντα.
Μια ικανοποίηση ότι οι κόποι µας κάπου απέδωσαν. Και είπα, «ναι ρε συ, µπορώ να πάω και
παραπέρα». Η τοποθέτηση είχε γίνει σε 30 καταστήµατα της αλυσίδας.
Τώρα σε πόσα σηµεία βρίσκονται τα προϊόντα σας;
Νοµίζω ότι είµαστε σε πάνω από 1.000 κατάστηµα. Όµως εκείνο το πρώτο κατάστηµα και η πρώτη απόδειξη από ένα τεµάχιο που αγόρασα εκείνη την ηµέρα µου έχουν µείνει αξέχαστα. Την απόδειξη µάλιστα την είχα βάλει στο ψυγείο µε
µαγνητάκι για να το θυµάµαι. Ναι…
Πώς οραµατίζεστε την εταιρεία σε πέντε χρόνια;
Η δουλειά έχει µέλλον. Και όχι µόνο για τα baby
φύλλα. Εκτιµώ ακόµη ότι ο τοµέας των κηπευτικών έχει ακόµη πάρα πολύ χώρο βελτίωσης για
οποιονδήποτε έχει όρεξη και όραµα. Εξακολουθεί να είναι ένας χώρος για ανάπτυξη. Έτσι βλέπω και την εταιρεία µας να αναπτύσσεται και να
ανοίγει και η βεντάλια των προϊόντων της.
Ετοιµάζεται κάποιος άλλος νεότερος της οικογένεας Βεζύρογλου για τη διαδοχή;
Για την ώρα εγώ είµαι ο διάδοχος. Υπάρχουν και

µικρότεροι, που δεν υπολογίζονται ακόµη. Ξέρετε καµιά φορά νοµίζουµε πως τα παιδιά θέλουν
να κάνουν ό,τι και εµείς. Έχω δύο αγόρια και χαίρονται να έρχονται εδώ. Ποιος µου λέει, όµως,
ότι σε 20 χρόνια θα θέλουν να δουλέψουν εδώ;

ΓΙΑ ΤΟ 2021
Ο ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
ΕΚΛΕΙΣΕ ΣΤΑ
8,5 ΕΚΑΤ. ΣΕ
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ
ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ
13 ΕΚΑΤ.

Εσείς φανταζόσασταν τον εαυτό σας να εργάζεται στον πρωτογενή τοµέα, ιδίως µετά την
παραµονή σας στην Αγγλία;
Με τίποτε. Στο Λονδίνο ήµουν στο Citi εργαζόµουν σε µια τράπεζα, µε γραβάτα και κοστούµι.
Καµία σχέση µε χώµατα, µπότες, βροχές.
Τι σας «τούµπαρε» αλήθεια;
∆εν ξέρω. Νοµίζω εντέλει αγάπησα την πρωτογενή παραγωγή, όχι το γραφείο και τη διαχείριση που µε βλέπετε εδώ. Τα πρώτα δύο
χρόνια που ήταν τα κρίσιµα ήταν µόνο στο χωράφι. Εκεί κάτι µου άρεσε και δεν µπορώ να το
προσδιορίσω. ∆εν ξέρω αν σήµερα θα ήθελα
να είµαι 12 µήνες στο χωράφι συνέχεια, αλλά
προφανώς τότε αυτό µε τράβηξε στη δουλειά.
Γιατί δεν υπήρχαν ούτε συσκευαστήρια, ούτε
γραφεία, ούτε στεγασµένοι χώροι. Ένα δέντρο
είχε εκεί κάτω και καθόµασταν στη σκιά του για
να ξεκουραζόµαστε.
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ΝΕΑ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Προτεραιότητα της
Ηellenic Land- Saitis
S.A. σύµφωνα µε την
Ιωάννα Σαΐτη, αποτελούν
οι παραγωγοί και το
ανθρώπινο δυναµικό.

Η διοικητική οµάδα
αποτελείται από τους
Ιωάννα-Αλεξάνδρα
Σαΐτη, Jonathan
Βαϊτση, Αναστασία
Γεωργιάδη (φωτό
επάνω) και Χρήστο
Μπαλτά (φωτό επάνω
δεξιά)

ΜΕ NEO BHMA ΣΤΑ ΝΩΠΑ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΪΤΗ
Μ

ε στόχο την ανάπτυξη συµβολαιακής γεωργίας και στον τοµέα των
νωπών φρούτων κινείται αυτή την
περίοδο η οικογένεια Σαΐτη, η οποία προέβη
πρόσφατα σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και στην ανάληψη του ελέγχου στην προϋπάρχουσα εταιρεία Κ. Χρυσικός – Golden
Fruit, που φέρει πλέον τη νέα εµπορική επωνυµία, Hellenic Land – Saitis. Επί της ουσίας και όπως αναφέρει η επικεφαλής της ε-
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ταιρείας, Ιωάννα - Αλεξάνδρα Σαΐτη, στόχος της Hellenic Land είναι να κινηθεί προς
την ίδια κατεύθυνση µε τις εταιρείες Κρόνο,
Intercomm και Agrophoenix µε αντικείµενο

την ανάπτυξη µοντέλου συµβολαιακής γεωργίας µε τους παραγωγούς. «Με στόχο να διατηρήσουµε τις στενές σχέσεις µας µε την παραγωγική βάση, αντιλαµβανόµενοι ταυτόχρονα την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής και
τις σύγχρονες προκλήσεις, σχεδιάζουµε ένα
πλάνο δράσης, εφαρµόζοντας νέες τεχνικές
σε συνεργασία µε γεωπόνους και συµπράττοντας µε παραγωγούς στον τοµέα της συµβολαιακής γεωργίας». Όπως αναφέρει η κυρία
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Ειδική τιµητική διάκριση

EY EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ Λ. ΣΑΪΤΗ

K

Σαΐτη, το µοντέλο συµβολαιακής θα έχει στο
επίκεντρο τα σταφύλια, τα εσπεριδοειδή και τα
πυρηνόκαρπα, ιδίως το βερίκοκο. «Προτεραιότητά µας θα αποτελέσουν τα σταφύλια, όπου
υπάρχει έντονη κινητικότητα µε την εµφάνιση
στην αγορά και νέων, ανθεκτικών και παραγωγικότερων ποικιλιών. Σκοπός µας είναι να
συνάψουµε συµβόλαια µε τους παραγωγούς
σε νέες ποικιλίες σταφυλιού, πλην της παραδοσιακής Σουλτανίνας, η ζήτηση για την οποία
έχει αρχίσει να φθίνει τα τελευταία χρόνια».

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 55.000 τ.µ.
Η επιχείρηση βρίσκεται στη Θέση Προφήτης Ηλίας στο Βέλο Κορινθίας και στεγάζεται
σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επί οικοπέδου
55.000 τ.µ. Οι χώροι παραγωγής είναι 11.000
τ.µ. και περιλαµβάνουν αποθήκες 6.500 τ.µ.,
χώρους επεξεργασίας και διαλογής, γραφεία
προσωπικού, θαλάµους ψύξης και πρόψυξης
φρούτων. ∆ιαθέτει επίσης ιδιόκτητα φορτηγά
ψυγεία, ώστε να ανταποκρίνεται στους απαιτητικούς χρόνους συγκοµιδής και παράδοσης.
Τα φρούτα που εµπορεύεται η εταιρεία είναι
ανάλογα µε την εποχή, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, σταφύλια και λοιπά αγροτικά προϊόντα. Η Hellenic Land επεξεργάζεται πάνω από
12.000 τόνους φρούτων ετησίως. Σηµειώνεται
ότι η ανάληψη του ελέγχου στη συγκεκριµένη εταιρεία από πλευράς της οικογένειας Σαΐτη, ολοκληρώθηκε µε την αποπληρωµή του
συνόλου των υποχρεώσεων και των επιβα-

ρύνσεων που προέρχονταν από το προηγούµενο ιδιοκτησιακό σχήµα. Η επιχείρηση, η οποία κατά την προηγούµενη ιδιοκτησία της διατηρούσε κυρίως παρουσία και διανοµή των
προϊόντων της στην ελληνική αγορά, πλέον αποτελεί µία αµιγώς εξαγωγική επιχείρηση µε
το 60% των πωλήσεών της να προέρχεται από
τις διεθνείς πωλήσεις της.

Αύξηση της ιδιοπαραγωγής βερίκοκου
Η Ηellenic Land-Saitis S.A. έχει προχωρήσει στην υλοποίηση επενδύσεων για την αντικατάσταση των µηχανισµών στους ψυκτικούς θαλάµους της, µε την τοποθέτηση νέων µηχανισµών υβριδικής τεχνολογίας. Επιπλέον θα προβεί σε κύκλο επενδυτικών δαπανών ύψους έως και 2 εκατ. ευρώ µε χρονικό ορίζοντα υλοποίησης κατά την προσεχή τριετία. Αντικείµενα της εν λόγω επένδυσης θα είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων για την ιδιοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα καλύπτει µέρος των αναγκών της εταιρείας, ο εκσυχρονισµός του
µηχανολογικού εξοπλισµού, η επέκταση των
γραµµών παραγωγής και η αυτοµατοποίησή
τους. Στόχευση της Hellenic Land στο πλαίσιο
των επενδύσεων που θα πραγµατοποιήσει,
είναι να επεκτείνει και τις εκτάσεις ιδιοπαραγωγής βερίκοκου, όπου ήδη διατηρεί καλλιέργεια της ποικιλίας ∆ιαµαντοπούλου, σε όµορο κτήµα µε τις εγκαταστάσεις παραγωγής.

ρυφαία τιµητική διάκριση σε έναν καταξιωµένο θεσµό επιβράβευσης της επιχειρηµατικής αριστείας, εξασφάλισε ο Θεσσαλός επιχειρηµατίας, ιδρυτής και πρόεδρος των εταιρειών Kronos, Intercomm Foods και Agrophoenix,
Λευτέρης Σαΐτης. Ο άνθρωπος που έχει αναγάγει το management του βλάχικου τσελιγκάτου
σε συνταγή επιτυχίας, γνώρισε την ιδιαίτερη τιµή
για τη συνολική επιχειρηµατική του προσφορά,
στο διαγωνισµό που διοργάνωσε για 8η φορά η
«ΕΥ Entepreneur Of The Year». «Με τη βράβευση του Λευτέρη Σαΐτη για τη συνολική επιχειρηµατική του προσφορά, τιµούµε την πίστη στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πατρίδας µας», τόνισε κατά την απονοµή του τίτλου, ο Βασίλης Ψάλτης, CEO του οµίλου Alpha Bank και µέλος της
ανεξάρτητης 9µελούς επιτροπής για την ανάδειξη των νικητών. Στον σύντοµο χαιρετισµό του
κατά την απονοµή του βραβείου στον κ. Σαΐτη,
ο κ. Ψάλτης σηµείωσε µεταξύ άλλων: «Είναι η
πρώτη φορά στην ιστορία του θεσµού που απονέµεται αυτή η ειδική τιµητική διάκριση.
«Έχοντας ως αρχή, το αίεν αριστεύειν και γράψε
τα ονόµατα εκείνων που σε βοήθησαν µε χρυσά
γράµµατα και εκείνων που σε έβλαψαν στην άµµο, ευχαριστώ επίσης τους συνοδοιπόρους - συνεταίρους µου, το ανθρώπινο δυναµικό των εταιρειών µας, τους παραγωγούς µας, τους συνεργάτες µας και την οικογένειά µου. Όλοι µαζί συνεργαστήκαµε για την καθιέρωση του ελληνικού ροδάκινου και ελιάς σε όλο τον κόσµο, κάνοντας ένα δύσκολο αλλά ωραίο αγώνα» τόνισε
παραλαµβάνοντας το βραβείο ο κ. Σαΐτης.

Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ
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Ένα παραδοσιακό μακεδονίτικο έδεσμα από τη Voras Flavours

ΑΛΕΙΜΜΑ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΙΠΕΡΙΑΣ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΧΗ ΤΟΥ

Ο

Ο Ηλίας Σφέκτος µε την Κατερίνα
Λυσσούδη και τον γιο τους Χρήστο.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
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ικογενειακή υπόθεση τη µεταποίηση των
προϊόντων που παράγει ο άντρας της, Ηλίας
Σφέτκος, στα 70 στρέµµατα που καλλιεργεί σε
ένα χωριό κοντά στην Έδεσσα, έκανε η Κατερίνα
Λυσσούδη. Σήµερα, η πενταµελής οικογένεια
που βρίσκεται πίσω από την Voras Flavours
παρασκευάζει στο εργαστήριό της ένα από τα
πιο χαρακτηριστικά µακεδονίτικα εδέσµατα, το
άλειµµα κόκκινης πιπεριάς σε έξι διαφορετικές
γεύσεις, αλλά και σιρόπια αρωµατικών φυτών.
«Στην περιοχή υπήρχαν ωραίες παραδοσιακές
συνταγές µε σάλτσες που γίνονταν στα χωριά από
παλιά. Εγώ το εξέλιξα, έπαιξα µε διαφορετικούς
γευστικούς συνδυασµούς. Ουσιαστικά
προσπάθησα να παντρέψω την καινοτοµία µε την
παράδοση, προσφέροντας µια νέα πρόταση στην
αγορά», αναφέρει η κυρία Λυσσούδη.
Ένα χρόνο πριν στήσει το εργαστήριο µεταποίησης,
το 2013, η κυρία Λυσσούδη ξεκίνησε να
παρακολουθεί σεµινάρια στην Αµερικανική
Γεωργική Σχολή, για την αγροδιατροφική
επιχειρηµατικότητα. Τότε ήταν που πήρε
υποτροφία, µε τη συµβολή της οποίας µπόρεσε
να δηµιουργήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, αλλά
και να κατασταλάξει στις συνταγές και τα προϊόντα
τα οποία θα παρήγε. Το 2014, λοιπόν, ξεκίνησε να
στήνει το εργαστήριο, ωστόσο χρειάστηκε ένας
διετής πειραµατισµός. Σήµερα, βασική αγορά

της επιχείρησης είναι επιλεγµένα delicatessen
καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, ενώ γίνονται
κάποιες µικρές εξαγωγές σε Βέλγιο, Γαλλία,
Γερµανία και Φιλανδία. Στόχος της επιχείρησης είναι
να ενισχύσει την παρουσία της στην Αθήνα αλλά και
να τοποθετήσει να προϊόντα της σε κάθε πόλη της
Ελλάδας. «Με ό,τι είχαµε, στήσαµε το εργαστήριο κι
αν όλα πάνε καλά, µπορεί να επεκταθεί. Ανοίξαµε
σε µια δύσκολη περίοδο, και η φιλοσοφία µου
είναι να µην ανοίγοµαι παραπάνω από αυτό που
µπορώ», είπε χαρακτηριστικά η ίδια. Ακόµα βέβαια
είναι νωρίς ώστε να µπορέσει να αποδώσει σε
έσοδα η όλη προσπάθεια. «Όµως κάθε χρονιά είναι
καλύτερη από την προηγούµενη κι αυτό µας δίνει
ώθηση», εξηγεί η Κατερίνα Λυσσούδη.
Έτσι προς το παρόν τα έσοδα της οικογένειας
έρχονται από τις λαϊκές αγορές στις οποίες
ο σύζυγος διαθέτει τον µεγαλύτερο όγκο της
παραγωγής του. «Η κύρια καλλιέργεια είναι
κεράσια, ροδάκινα και µήλα» αναφέρει η ίδια,
συµπληρώνοντας πως καλλιεργούν και βύσσινα,
δαµάσκηνα, και φυσικά πιπεριές, ενώ έβαλαν στα
70 στρέµµατα και φράουλες αλλά και αρωµατικά
φυτά, για τις µαρµελάδες που παρασκευάζουν
καθώς και για τα σιρόπια. Στο κοµµάτι της
παραγωγής βοηθάει και ο µεγαλύτερος γιος της
οικογένειας, ο Χρήστος, ο οποίος έχει σπουδάσει
Τεχνολόγος Γεωπόνος. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ
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Ανατροπές στη
φετινή σεζόν
Η φετινή χρονιά για το προϊόν, πάντως,
όπως σηµειώνει ο Χρήστος Κολιός, ο
οποίος κατέχει και τη θέση του προέδρου
στην υπό ίδρυση Eθνική ∆ιεπαγγελµατική
Οργάνωση Ακτινιδίου, δεν εξελίσσεται το
ίδιο καλά µε το πώς ξεκίνησε. «Μέχρι τον
Ιανουάριο η ζήτηση ήταν καλή και οι τιµές
δικαιολογούσαν τις ακριβές αγορές πρώτης
ύλης που έγιναν από τους τυποποιητές και
τους διακινητές. Ειδικά, όµως, µετά τον
πόλεµο, όλα ανατράπηκαν. Την ίδια στιγµή,
άλλαξε η ψυχολογία των καταναλωτών και
στις αγορές ειδικά στην Ευρώπη έχουµε
υποκατανάλωση, µε συνέπεια οι τιµές να
έχουν υποχωρήσει σε ένα εύρος από 0,90
έως 1,20 ευρώ το κιλό, για το συσκευασµένο
προϊόν και ουσιαστικά να πουλάµε κάτω του
κόστους», αναφέρει ο κ. Κολιός.

Στα ψυγεία βρίσκεται ένα 30%
της περσινής παραγωγής ακτινιδίου
σύµφωνα µε τον κ. Κολιό.

Από τον Όμιλο Κολιός ΑΕΒΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
ΣΤΑ BΡΕΤΑΝΙΚΑ HARRODS

Σ

τα φηµισµένα «Harrods» στο Λονδίνο,
πήρε για πρώτη φορά θέση το ελληνικό
ακτινίδιο. Η σχετική συµφωνία αφορά στα
κίτρινα ακτινίδια της ποικιλίας «Soreli», που
καλλιεργεί και τυποποιεί ο όµιλος «Κολιός
ΑΒΕΕ» από την Άρτα κι οριστικοποιήθηκε
στο πρώτο µισό του Μαρτίου, αφού πρώτα
τα προϊόντα πέρασαν από το «ψιλό κόσκινο»
των Άγγλων. «Ήρθαµε σε επαφή µαζί τους
µέσω µιας ολλανδικής εταιρείας. Αρχικά
στείλαµε κάποια προϊόντα, αξιολογήθηκαν για
την ποιότητα και για τη γεύση τους, µέτρησε
και η συνέπεια που µας διακρίνει και άναψαν
το πράσινο φως για να τοποθετηθούν τα
κίτρινα ακτινίδιά µας στα ράφια του κεντρικού
καταστήµατος στο Λονδίνο», περιέγραψε στο

Fresher ο πρόεδρος του ελληνικού οµίλου,
Χρήστος Κολιός. Σε πρώτη φάση, οι όγκοι που
θα απορροφήσουν τα Harrods υπολογίζονται
σε περίπου 30-40 τόνοι. Ωστόσο υπάρχει
συµφωνία και για τη νέα εµπορική περίοδο,
στο πλαίσιο της οποίας η τροφοδοσία θα
φτάσει στους 200 – 250 τόνους, ενώ δεν
αποκλείεται να συνδυαστεί και µε εξαγωγές
πρασινοσαρκών ακτινιδίων δεδοµένου ότι ο
Όµιλος έχει στείλει δείγµατα και από Hayward.
«Το πιο σηµαντικό είναι ότι για πρώτη φορά
το ελληνικό ακτινίδιο, όχι απλώς το δικό µας,
µπαίνει στα Harrods και αυτό του δίνει την
έξωθεν καλή µαρτυρία για την ποιότητά του, µε
ό,τι αυτό µπορεί να σηµάνει γενικότερα για την
εµπορία του», τονίζει ο κ. Κολιός. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΓΙΑ ΑΡΧΗ H ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΦΟΡΑ ΚΙΤΡΙΝΑ SORELI ΚΑΙ
ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ HAYWARD
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Από 100 στρέµµατα στον οπωρώνα της
Έδεσσας ο 29χρονος Μάκης Λιάσης επιχειρεί
µε αυτοπεποίθηση το πρώτο του βήµα στη
µεταποίηση και µε µια έξυπνη επένδυση 40.000
ευρώ, φέρνει έναν δηµοφιλή στο ελληνικό
διαδίκτυο χυµό από µήλα ποικιλίας Φούτζι.

Με τη φροντίδα της οικογένειας Λιάση

ΧΥΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΤΑ FUJI ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Μ

ε τα Fuji στο ψυγείο, η ιδέα του χυµού
µήλου έπεσε ξαφνικά στο µυαλό του
29χρονου αγρότη Μάκη Λιάση που ξεκίνησε ευθύς αµέσως τους πειραµατισµούς για
τη συνταγή. Η παρουσία της οικογένειας Λιάση στους οπωρώνες της Πέλλας, τραβάει
τουλάχιστον τέσσερις γενιές πίσω και σήµερα, ο Μάκης µε τα δύο αδέρφια του και τον
πατέρα τους Γιάννη δουλεύουν 50 στρέµµατα µε µηλιές και άλλα τόσα µε κεράσια. Με
µια δυναµική 300 τόνων µήλων ετησίως
και 50 τόνων κερασιού, οι δυνατότητες µεταποίησης στο δρόµο του χυµού ξετυλίγονται πολλά υποσχόµενες για το συνοµιλητή
µας. Σε αυτήν τη φάση, ο χυµός µήλου Μα-

46

χάβα (εκ του Μάκης, Χάρης, Βασίλης – τα ονόµατα των τριών αδερφιών) εµφιαλώνεται
σε 1.000 µπουκάλια την εβδοµάδα, ανάλογα µε τις παραγγελίες. Αν µη τι άλλο, οι προσπάθειες µεταποίησης βρίσκονται σε αρχικό
στάδιο, ωστόσο ο 29χρονος αγρότης προχώρησε σε µια επένδυση στο εργαστήριο παραγωγής χυµού, που του επιτρέπει, αν χρειαστεί, να µεταποιήσει το σύνολο της παραγωγής από τις µηλιές της οικογένειες. Χρειάστηκαν πάνω από 40.000 ευρώ για τον εξοπλισµό ενώ ο συνοµιλητής µας αναζητεί τώρα τις επόµενες κινήσεις. «Μαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού είναι ένα φυσικό
επόµενο βήµα» θα πει, εξηγώντας πως πα-

ράλληλα προσπαθεί να διευρύνει το δίκτυο
πωλήσεων. «Με τα µήλα στο ψυγείο, όποτε
θέλω µπορώ να εµφιαλώσω φρέσκο χυµό»
συνεχίζει, λεγόντας πως τα προϊόντα του είναι αρκετά δηµοφιλή στο διαδίκτυο, όπου
διευκολύνονται άµεσες πωλήσεις απευθείας σε καταναλωτές.
Παράλληλα, στέλνει τα προϊόντα του σε
delicatessen καταστήµατα της Αθήνας και
της Θεσσαλονίκης αλλά και στα µανάβικα στα
οποία πουλάει και τα κεράσια και τα µήλα
του. Στο µεταξύ αποστέλει δείγµατα στο εξωτερικό, όπου πέρα από τη Γερµανία, ενδιαφέρον έχουν εκφράσει καταστήµατα σε Αγγλία
και Καναδά. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Λύσεις
Αγροτικών
Συσκευασιών
για εγγυηµένα
φρέσκα
προϊόντα
Εδώ και 11 χρόνια, η UNIPAKHELLAS
αποτελεί υπερήφανο µέλος του διεθνώς
αναγνωρισµένου οµίλου INDEVCO GROUP.
Συνδυάζοντας την βαθιά γνώση της εγχώριας
αγοράς µε τη διεθνή τεχνογνωσία, διαθέτει
µια µεγάλη ποικιλία δηµιουργικών και
βιώσιµων λύσεων συσκευασίας, τόσο για
τον βιοµηχανικό, όσο και για τον (ιδιαίτερα
απαιτητικό) αγροτικό τοµέα. Ως αποτέλεσµα,
τα αγροτικά προϊόντα φτάνουν στο τραπέζι
του καταναλωτή πάντα φρέσκα.

Αξιοποιώντας καινοτόµες πρακτικές και νέες τεχνολογίες, η UNIPAKHELLAS έχει δεσµευτεί να
παρέχει κορυφαίες λύσεις, λειτουργώντας πάντα µε σεβασµό προς τις τοπικές κοινωνίες και
το περιβάλλον. Έτσι, ενισχύει µε βιώσιµο τρόπο
τις δραστηριότητες όλων εκείνων που επιλέγουν
τα προϊόντα της, ενώ την ίδια στιγµή αξιοποιεί την
πολυετή εµπειρία της προσφέροντας λύσεις συσκευασίας µε προστιθέµενη αξία για τον πρωτογενή τοµέα στο σύνολό του.
Εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών της, αλλά
και σε εκείνες του σύγχρονου καταναλωτή, η εταιρεία βελτιώνει διαρκώς τα προϊόντα της. Μέσα
από την κατασκευή και µετατροπή µεγάλης ποικιλίας ανακυκλωµένων χαρτιών σε κυµατοειδές
χαρτόνι και λύσεις κυµατοειδούς συσκευασίας, η
εταιρεία έχει ταυτιστεί στη συνείδηση των πελατών της ως ένας αξιόπιστος επιχειρηµατικός συνεργάτης.
Ως µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες στον
κλάδο της η UNIPAKHELLAS αναγνωρίζει ότι η
σωστή συσκευασία των αγροτικών προϊόντων
είναι ζωτικής σηµασίας σε όλη την εφοδιαστική
αλυσίδα, αφού αυξάνει την ασφάλεια στην κατανάλωσή τους, διευκολύνει τη µεταφορά τους
και διασφαλίζει την αποθήκευσή τους. Επιπλέον,
προστατεύει τα προϊόντα, διατηρώντας αναλλοίωτη την εµφάνισή τους, ενώ προλαµβάνει οποιαδήποτε επιµόλυνσή τους µέσα από τη χρήση µία
νέας καθαρής συσκευασίας κάθε φορά. Με αυτόν τον τρόπο, συµβάλλει και στον κύκλο ασφαλείας των τροφίµων καθώς, σε κάθε διακίνηση, η
συσκευασία µεταφοράς είναι νέα, εφόσον χρησιµοποιείται για πρώτη φορά.
Η UNIPAKHELLAS πιστεύει ισχυρά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη που δηµιουργεί αξία και βελτιώνει
τον τρόπο ζωής στις τοπικές κοινωνίες, αλλά και
στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα υιοθετεί κορυφαίες περιβαλλοντικές βέλτιστες πρακτικές δηµιουργώντας ένα πιο βιώσιµο µέλλον για τις νέες γενιές. Κάθε συσκευασία
της UNIPAKHELLAS είναι φιλική προς το περιβάλλον, οικονοµικά αποδοτική και παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα σε όλη την Ελλάδα και
τις ευρύτερες ευρωπαϊκές αγορές. Ολόκληρος ο
κύκλος ζωής των προϊόντων της εταιρείας αντανακλά και ενσωµατώνει το µοντέλο της Κυκλικής
Οικονοµίας. ∆ιασφαλίζοντας την υπεύθυνη προέ-
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λευση όλων των υλικών, η εταιρεία χρησιµοποιεί
τα παλαιόχαρτα ως νέους πόρους, τα ανακυκλώνει σε νέο χαρτί ενώ παράλληλα, όπου χρειάζεται, χρησιµοποιεί πρωτογενές χαρτί για την κατασκευή προϊόντων µε πιστοποίηση FSC-COC.
Επιπλέον, όλες οι συσκευασίες της
UNIPAKHELLAS είναι 100% ανακυκλώσιµες, ελαφρύτερες από οποιοδήποτε αντίστοιχη ξύλινη
ή πλαστική συσκευασία, µεταφέρονται εύκολα,
διαθέτουν οπές αερισµού που κατασκευάζονται
ανάλογα µε τις ανάγκες, µειώνουν τη διείσδυση
και την ανάπτυξη µικροβίων και δίνουν τη δυνατότητα εκτύπωσης του δικού σας brand ή µηνύµατος επικοινωνίας.
Σήµερα, η εταιρεία διαθέτει:
• Αυτόκλειστα χαρτοτελάρα αγροτικών προϊόντων απλά ή και µε προστατευτικό κάλυµµα.
• Traypak χαρτοτελάρα αγροτικών προϊόντων απλά ή και µε ενισχυµένες γωνίες.
• Κουτιά µεγάλης αντοχής.
• ∆οχεία χύδην µεταφοράς µε διπλό κάλυµµα.
• ∆οχεία χύδην µεταφοράς νωπών προϊόντων
• Απλά χαρτοκιβώτια κλασικού τύπου (RSC).
Αξίζει σε αυτό το σηµείο να τονίσουµε ότι η εταιρεία έχει δυναµική παρουσία στην Ελλάδα, µε
γραφεία στην Αθήνα και µονάδες παραγωγής υψηλών λειτουργικών προδιαγραφών στην Πελαγία, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη. Επιπλέον,
παρέχει υπηρεσίες υλικοτεχνικής, αποθηκευτικής και µεταφορικής υποστήριξης µέσω κόµβων που διαθέτει στη Θήβα, τη Θεσσαλονίκη και
την Κρήτη.Πάνω από όλα όµως, η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στο ανθρώπινο δυναµικό της
που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της σε υψηλά επαγγελµατικά επίπεδα, καθώς και για την
ανάπτυξή της. Γι’ αυτό και η UNIPAKHELLAS υποστηρίζει και ενθαρρύνει τους ανθρώπους της
προς αυτή την κατεύθυνση και προσφέρει ευκαιρίες µάθησης, κατάρτισης και ανάπτυξης.
Για όλα τα παραπάνω, η UNIPAKHELLAS δικαιολογεί την ηγετική της θέση στον συγκεκριµένο βιοµηχανικό χώρο δηµιουργώντας παράλληλα κορυφαίες λύσεις συσκευασίας του αγροτικού τοµέα.
∆είτε ακόµα περισσότερα για τις Αγροτικές/Γεωργικές Συσκευασίες της UNIPAKHELLAS, στο www.unipakhellas.gr

10/05/2022 19:43

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

Ιδανικές για χρήση σε όλα τα γεωργικά προϊόντα

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ
ΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ είναι κλιµακτηριακά φρούτα µε πολύ υψηλή ευαισθησία στο αιθυλένιο που ακόµα και σε πολύ µικρές συγκεντρώσεις, µπορεί να προκαλέσει διαταραχές στις σάρκες τους. Τα ακτινίδια
παράγουν υψηλές ποσότητες αιθυλενίου
στους 20οC, ενώ πολύ µικρές στους 0οC.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδοµένα
η ταχεία πρόψυξη και η αποθήκευση σε
ψυκτικούς θαλάµους µε αυστηρή τήρηση
όλων των παραγόντων αποθήκευσης όπως η θερµοκρασία, η σχετική υγρασία,
οι συγκεντρώσεις του αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα, αποτελούν απαράβατους κανόνες όταν τα ακτινίδια αποθηκεύονται για µακροχρόνια συντήρηση.
Εκτός από τους ψυκτικούς θαλάµους δυναµικής ψύξης υπάρχουν λύσεις για έναν παραγωγό ή έναν διακινητή ακτινιδίων που θέλει να τα προψύξει, αλλά δεν
διαθέτει προψυκτήρια, ενώ διαθέτει ψυ-
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κτικούς θαλάµους για τη συντήρησή τους.
Στην περίπτωση αυτή η ISOFRUIT προτείνει τις µεταφερόµενες συσκευές δυναµικής πρόψυξης, οι οποίες είναι σχετικά µικρές, ελαφριές, µεταφέρονται εύκολα µε
«κλαρκ» και δεν απαιτούν για τον χειρισµό
τους εξειδικευµένο προσωπικό. Τοποθετούνται µέσα στους υπάρχοντες ψυκτικούς
θαλάµους και χρησιµοποιούν τον ψυχρό αέρα του χώρου όπου βρίσκονται ενώ µετά
το πέρας της εργασίας τους, µεταφέρονται

και αποθηκεύονται σε άλλο σηµείο.
Σύµφωνα µε πληροφορίες από την κατασκευάστρια Alfa Cool Hellas οι µεταφερόµενες συσκευές δυναµικής πρόψυξης
διαθέτουν µηχανισµό διαχείρισης των αερίων διοξειδίου του άνθρακα CO2 και αιθυλενίου C2H4, ανεµιστήρα υψηλής αναρροφητικής ικανότητας, ρυθµιστή στροφών (inverter) και τρία προεγκατεστηµένα προγράµµατα δυναµικής πρόψυξης:
nΠρόγραµµα 1 χαµηλής ταχύτητας, για
προϊόντα που έχουν συγκοµισθεί και έχουν
τοποθετηθεί µέσα σε διάτρητες «κλούβες».
nΠρόγραµµα 2 µέσης ταχύτητας, για προϊόντα που είναι προς εµπορική αποστολή
και είναι συσκευασµένα σε µονόσειρα ή δίσειρα χάρτινα κιβώτια ή σε απλές συσκευασίες. n Πρόγραµµα 3 υψηλής ταχύτητας,
για προϊόντα που είναι προς εµπορική αποστολή και είναι συσκευασµένα σε µικροσυσκευασίες ή σε συσκευασίες µε επικά-

ΜΑΙΟΣ 2022

10/05/2022 19:47

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ

Μεταφερόµενη συσκευή δυναµικής
πρόψυξης τοποθετηµένη σε υπάρχοντα
ψυκτικό θάλαµο.

λυψη µεµβράνης (flow pack).
Στη συνέχεια η µακροχρόνια αποθήκευση ολοκληρώνεται µε την τοποθέτηση
των προψυγµένων ακτινιδίων σε ψυκτικούς θαλάµους δυναµικής ψύξης. Σύµφωνα µε πληροφορίες από την Alfa Cool
Hellas αλλά και µαρτυρίες πελατών της
που χρησιµοποιούν ψυκτικούς θαλάµους η επιτυχία της διατήρησης της ποιότητας οφείλεται στη δυναµική ψύξη, η οποία βασίζεται στο συνεχή έλεγχο πολλαπλών παραµέτρων όπως θερµοκρασία, υγρασία, συγκέντρωση των αερίων
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αιθυλενίου (C2H4), από πολλούς αισθητήρες διαφόρων ειδών µέσα στον ψυκτικό θάλαµο
και στα αποθηκευµένα προϊόντα.
Σηµειώνεται ότι η δυναµική ψύξη µπορεί
να εφαρµοστεί σε όλους τους συµβατικούς ψυκτικούς θαλάµους µε τις απαραίτητες προσθήκες και προσαρµογές.

ΤΟ TUSAL, ένα ισχυρό
βιολογικό µυκητοκτόνο, αποτελεί ένα προϊόν
σε µορφή βρέξιµων κόκκων (WG) µε δραστική ουσία τα αποκλειστικά καταγεγραµµένα στελέχη Trichoderma atroviride (Τ25) &
Trichoderma asperellum (Τ11), που εµφανίζουν αποδεδειγµένα συνεργιστική δράση µεταξύ τους. Πρόκειται για είναι ένα προϊόν χωρίς υπολειµµατικότητες και χωρίς ελάχιστο
χρόνο εφαρµογής πριν τη συγκοµιδή, καθιστώντας το εγκεκριµένο για χρήση στη βιολογική γεωργία. Αυτό που κάνει µοναδική τη
σύνθεση του TUSAL είναι ότι συνδυάζει τρεις
διαφορετικούς τρόπους δράσης. Α) Προστατευτική Β) Επιθετική Γ) Ενίσχυση της άµυνας & της φυσιολογίας του φυτού.
Το γένος Trichoderma αποτελεί µια οµάδα
σαπροφυτικών µυκήτων που συναντώνται
στο έδαφος και τη ριζόσφαιρα. Είναι ευρέως µελετηµένο και καταγεγραµµένο για τη
µεγάλη ικανότητα προσαρµογής του και οικολογικού επιπολασµού του έναντι άλλων
µυκήτων, ενώ δεν επηρεάζουν αρνητικά
τα φυτά µε τα οποία αποκτούν συµβιωτική
σχέση. Συγκεκριµένα, τα στελέχη του γένους χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να
αποικίζουν ισχυρά το ριζικό σύστηµα των
φυτών, παράγοντας πληθώρα χηµικών ενώσεων και δευτερογενών µεταβολιτών,
οι οποίοι επιδρούν στο µεταβολισµό των
φυτών και των φυτοπαθογόνων µυκήτων.
Η αποκλειστική σύνθεση του TUSAL αποτελείται από τα δύο πιο επιθετικά στελέχη
Τrichoderma απέναντι σε φυτοπαθογόνους µύκητες, τα οποία εµφανίζουν προσαρµοστικότητα ανεξαρτήτως εδαφοκλιµατικών συνθηκών. Χαρακτηριστικά, µπορούν
και αναπτύσσονται ικανοποιητικά σε θερµοκρασίες εδάφους από
10οC - 35οC µε βέλτιστη
θερµοκρασία ανάπτυξης τους 25οC - 30οC.
Εµφανίζουν
µεγάλο

εύρος ανοχής όσον αφορά το pH και την αλατότητα του εδάφους
ενώ η ανάπτυξή τους ευνοείται από την ύπαρξη υγρασίας και οργανικής ουσίας.

Τρόποι δράσης TUSAL
n Ανταγωνισµός χώρου-Αποικισµός
n Επαγωγή αµυντικών µηχανισµών φυτών
n Παραγωγή αντιβιοτικών ουσιών, ενζύµων και δευτερογενών µεταβολιτών
n Μυκοπαρασιτισµός
n Μεγαλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και αύξηση αντοχής στα στρες
n Ενίσχυση & υποστήριξη των φυσιολογικών µηχανισµών του φυτού.
Το TUSAL έχει έγκριση για χρήση σε ευρύ φάσµα καλλιεργειών και είναι αποτελεσµατικό µεταξύ άλλων ενάντια
σε Phytophthora sp., Rhizoctonia sp.,
Sclerotinia sp., Pythium sp., Fusarium sp.
Χάρη στον τρόπο δράσης τους, τα
Trichoderma εµφανίζουν ανθεκτικότητα σε
µυκητοστατικές ουσίες που παράγονται από
µικροοργανισµούς και φυτά, καθώς επίσης
και σε χηµικές ουσίες όπως ζιζανιοκτόνα,
µυκητοκτόνα και εντοµοκτόνα που καταλήγουν στο έδαφος. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι δεν έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη ανθεκτικότητας παθογόνου κατά ζωντανών οργανισµών όπως τα στελέχη Trichoderma που εµπεριέχονται στο TUSAL. Αυτό το καθιστά
ιδανική επιλογή, όχι µόνο για τη βιολογική γεωργία αλλά και για την ολοκληρωµένη που αξιοποιεί προγράµµατα διαχείρισης ανθεκτικότητας. Ακολουθώντας τις
επιταγές της αειφόρου
ανάπτυξης, όπως αυτές
υπαγορεύονται από το
Green Deal του Farm to
Fork, το TUSAL ξεχωρίζει καθώς µπορεί να
µειώσει τις εφαρµογές
χηµικών σκευασµάτων
που επιδρούν αρνητικά
στο περιβάλλον και στον
άνθρωπο.
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΡΟΥΠΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ,
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΩΔΗ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέµπτη 12 Μαΐου στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης το Εµπορικό Γεγονός Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών
FRESKON, το οποίο αποτελεί επίκεντρο των εξελίξεων
στον κλάδο των φρέσκων προϊόντων τα τελευταία έξι χρόνια. H Agrenda στο πλαίσιο της έκθεσης διοργανώνει το Σάββατο 14 Μαΐου εκδήλωση µε θέµα «Ποικιλίες, αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ψηφιακές λύσεις στις δενδρώδεις καλλιέργειες». Καλεσµένοι στη
συζήτηση, οι Χρήστος Γιαννακάκης (ΕΘΕΑΣ), Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (ΑγροΛύσις), Σπύρος Μουρελάτος (Οικοανάπτυξη), Αντώνης Παυλίδης (Vitro Hellas),
Άρης Ζαµίδης (Tractor GPS) και Κώστας Ελευθεριάδης
(Αγρότης). Την εκδήλωση θα συντονίσει ο εκδότης και
διευθυντής της Agrenda Γιάννης Πανάγος. Περισσότερες πληροφορίες στο https://freskon.helexpo.gr/el.

Fresher
∆ιεθνές Συµπόσιο
Ροδάκινων στη Νάουσαης

Η Νάουσα θα φιλοξενήσει το
10ο ∆ιεθνές Συµπόσιο Ροδάκινων, το οποίο πραγµατοποιείται από τις 30 Μαΐου
έως 3 Ιουνίου του 2022 και
τελεί υπό την αιγίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου
Κύπρου, του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου και της
International Society for
Horticultural Science.

Συνέδριο Farm to Fork
στην Αθήνα τον ΙούνιοNe

Η Νew Ag International και
ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσµος
Βιοδιεγερτών (EBIC) διοργανώνουν στην Αθήνα το
∆ιεθνές Συνέδριο «Farm to
Fork Europe» µε θέµα
«Plant Biostimulants in The
Global Context». Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί
στις 21 – 23 Ιουνίου 2022,
στο Ξενοδοχείο Divani
Caravel Hotel στην Αθήνα.

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

Από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2022 διοργανώνεται η
13η ∆ιεθνής Έκθεση «Fruit
Αttraction», για την ανάδειξη των φρέσκων προϊόντων, µε φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. Πληροφορίες στο www.ifema.es/en/
fruit-attraction.
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ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Πέτρος Γκόγκος

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη
Γιάννης Ρούπας
Γιώργος Λαµπίρης
Λεωνίδας Λιάµης

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παναγιώτης Ταµπαξής

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Χαρά Οικονόµου
Σπύρος Αλεξίου
Φανή Παπαπετροπούλου

ENAΡΞΗ_________
ΛΗΞΗ:___________
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
___________________
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
___________________
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
____________________
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
____________________
Ε-ΜΑΙL:
____________________
ΤΗΛ:________________

Στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο
η 13η Fruit Attraction

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

Ξεκινήστε την
εγγραφή σας
ΤΩΡΑ!

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 30€
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται
ο Φ.Π.Α - Η πληρωμή
της συνδρομής γίνεται
με αντικαταβολή, με κατάθεση
σε τραπεζικό λογαριασμό,
ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας.
Τηλ. επικοινωνίας: 2103232905

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967
E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr
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