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ΑΝ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ,   
ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΜΠΑΙΝΑΝ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
Ο τοµέας των οπωροκηπευτικών συγκεντρώνει τα τελευταία 
χρόνια στη χώρα µας µεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά 
των καλλιεργητών, ωστόσο οι αντικειµενικές συνθήκες δρα-
στηριότητας στον κλάδο δεν καθιστούν την υποστήριξη αυτής 
της επιλογής µια εύκολη υπόθεση.  Κατ’ αρχήν λίγοι από τους 
ιθύνοντες αντιλαµβάνονται ότι ο προσανατολισµός των αγρο-
τών στα οπωροκηπευτικά έρχεται κυρίως ως… διέξοδος στις 
ακόµη µεγαλύτερες δυσκολίες που καταγράφονται στις εκτα-
τικές καλλιέργειες. Είναι τα ελάχιστα οικονοµικά περιθώρια 
που αφήνει πλέον η άσκηση δραστηριότητας στις µονοετείς 
καλλιέργειες που υποχρεώνει τους αγρότες να µετακινηθούν 
και όχι ο στόχος να αυξήσουν θεαµατικά τα έσοδά τους. 
Άλλωστε, αν τα κηπευτικά και οι οπωρώνες ήταν µια εύκολη 
υπόθεση, θα αποτελούσαν την πρώτη επιλογή των αγροτών 
εδώ και χρόνια και δεν θα έρχονταν ως αποτέλεσµα της οικο-
νοµικής κρίσης που διήλθε η χώρα ή της έντασης του αντα-
γωνισµού στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής διεθνώς. 
Μόνο που οι εν λόγω καλλιέργειες έχουν µεγάλες απαιτή-
σεις. Προϋποθέτουν σαφώς µεγαλύτερα κεφάλαια, σαφώς 

περισσότερη απασχόληση (εργατικά χέρια), σίγουρα µεγαλύ-
τερο χρόνο απόσβεσης, ειδικά στις δενδρώδεις και στα θερ-
µοκήπια, και καλύτερη διασύνδεση µε την αγορά, µιας και τα 
νωπά οπωροκηπευτικά  δεν έχουν την πολυτέλεια να περιµέ-
νουν τη βελτίωση των συνθηκών της αγοράς. Κι αν στις µε-
γάλες καλλιέργειες, µε πληµµελή προσπάθεια στον τοµέα της 
καλλιεργητικής φροντίδας, η ζηµιά περιορίζεται στην απώλεια 
εισοδήµατος µιας χρονιάς, στα κηπευτικά και στις δενδρώδεις 
η ζηµιά µπορεί να καταστεί ανυπέρβλητη. Κι αυτό γιατί οι δα-
πάνες που απαιτούνται είναι πολύ µεγαλύτερες, εποµένως οι 
απώλειες εσόδων, λόγω του αντίστοιχου µεγέθους, επιδρούν 
καθοριστικά στην πορεία της εκµετάλλευσης. Εκτός όµως α-
πό τα χρηµατοδοτικά ζητήµατα που παραµένουν δυσεπίλυτα, 
εξίσου µεγάλα είναι και τα ζητήµατα εξεύρεσης προσωπικού 
που ανακύπτουν για τις ανάγκες των εκµεταλλεύσεων εντα-
τικής µορφής, ειδικά στη συγκοµιδή. Όσο µάλιστα δεν επιλύ-
ονται ριζικά τα θέµατα της εκµηχάνισης των καλλιεργειών, ί-
σως αυτό να είναι για καιρό ένα ακόµα σηµαντικό ζήτηµα. 
            Γιάννης Πανάγος  Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL
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6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οκλάδος των κηπευτικών αποτελεί σήµε-
ρα το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 
της τάσης συγκέντρωσης την οποία δείχνει 

να ακολουθεί, γενικότερα, ο τοµέας της αγροτικής 
παραγωγής. Τα µικρά και πολυδιάσπαρτα περιαστι-
κά κυρίως αγροκτήµατα, τα οποία αποτελούσαν για 
χρόνια τη ραχοκοκαλιά της υπαίθριας καλλιέργειας 
κηπευτικών, τροφοδοτώντας κατά βάση τις κεντρι-
κές και υπαίθριες λαϊκές αγορές, έχουν δώσει µε 
τον καιρό τη θέση τους σε µεγάλες - οργανωµένες 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, πολλές εκ των οποί-
ων διαθέτουν και υποδοµές τυποποίησης. Κι αυ-
τές ακόµα µε τη σειρά τους, δίνουν σταδιακά τη θέ-
ση τους σε µεγάλα – ακριβά θερµοκήπια, σύγχρο-
νης τεχνολογίας, υψηλής παραγωγικότητας και κο-
ρυφαίων αποδόσεων.
Ο νέος τρόπος οργάνωσης της παραγωγής στον το-
µέα των κηπευτικών είναι αποτέλεσµα τόσο των ε-
ξελίξεων στον τοµέα της τεχνολογίας όσο και συν-
θηκών που διαµορφώνονται στο πεδίο της διάθεσης 
των παραγόµενων προϊόντων. ∆εν υπάρχει αµφιβο-
λία ότι η τεχνολογία αγρού και ειδικά οι νέες ψηφια-
κές λύσεις που φθάνουν καθηµερινά στο χωράφι δί-
νουν τη δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης της καλλι-
εργητικής φροντίδας της εκµετάλλευσης, περιορίζο-
ντας τις ανάγκες σε ανειδίκευτο προσωπικό.
Την ίδια στιγµή, η διεύρυνση των παραγωγικών 

δυνατοτήτων της κάθε εκµετάλλευσης καθίστα-
ται µονόδροµος, από τη στιγµή που οι αλυσί-
δες λιανικής αυξάνουν συνεχώς τα µερίδιά τους 
στη διάθεση των προϊόντων µαναβικής και η συ-
νεργασία µαζί τους καθίσταται δυνατή µόνο υπό 
προϋποθέσεις και κυρίως µε βάση τον όγκο της 
παραγωγής και την ανάγκη κάλυψης των ανα-
γκών µιας αλυσίδας όλο το χρόνο. 

Στους χονδρέµπορους το 35%
Να θυµίσουµε ότι µε βάση τα διαθέσιµα στατιστι-
κά στοιχεία, η διακίνηση οπωροκηπευτικών µέ-
σω των Κεντρικών Λαχαναγορών (Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης) δεν υπερβαίνει σήµερα το 20%, οι 
χονδρεµπορικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται περί 
το 35%, τα super market παίρνουν απευθείας κά-
τι λιγότερο από 30%, ενώ µέσω των λαϊκών  αγο-
ρών φθάνει στην κατανάλωση ένα 15% των δια-
κινούµενων ποσοτήτων.
Με βάση τα παραπάνω ένα πολύ µικρό µέρος  των 
κηπευτικών (κάτω του 10%) ακολουθεί τη διαδρο-
µή των λαϊκών αγορών και έχει αναφορά σε  µι-
κροκαλλιεργητές, οι οποίοι διαθέτουν την παρα-
γωγή τους υποστηρίζοντας οι ίδιοι τις περισσότε-
ρες φορές και τον πάγκο της λαϊκής. Ο κύριος ό-
γκος των προϊόντων που διατίθεται στην εσωτερι-
κή αγορά περνάει από «κανάλια» τα οποία εκ της 

φύσεώς τους καθιστούν ανίσχυρη τη διαπραγµα-
τευτική θέση των µικρών καλλιεργητών. Η εµπει-
ρία δείχνει ότι οι καλλιεργητές αυτής της κατηγορί-
ας δεν έχουν καµιά τύχη στο «κατώφλι» των super 
market, ενώ υφίστανται όλο και συχνότερα απογο-
ητεύσεις στις κεντρικές λαχαναγορές, όπως και στα 
ανεξάρτητα καταστήµατα των χονδρεµπόρων. 
Ενδεχοµένως όλες αυτές οι παρατηρήσεις να 
µην είχαν κανένα απολύτως νόηµα, αν η συρ-
ρίκνωση των εκµεταλλεύσεων κηπευτικών µι-
κρής και µεσαίας κλίµακας δεν συνοδεύονταν 
από σοβαρές δυσκολίες απασχόλησης και οι-
κονοµικής επιβίωσης ενός σηµαντικού µέρους 
των δραστηριοποιούµενων στην ελληνική ύ-
παιθρο. Αλλά κι αυτό ακόµα θα µπορούσε ίσως 
να… υποτιµηθεί για χάρη της εξέλιξης και του 
διεθνούς ανταγωνισµού, αν οι καταναλωτές α-
πολάµβαναν καλύτερα ποιοτικά προϊόντα και σε 
πραγµατικά χαµηλότερη τιµή. Αντί αυτού βλέ-
πουµε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων να δίνει τη 
θέση τους στα εισαγόµενα, χωρίς µάλιστα, την ί-
δια στιγµή, να υπάρχει η δυνατότητα αντιστάθ-
µισης των απωλειών στο ισοζύγιο µε ανάλογες 
«κατακτήσεις» στο πεδίο των εξαγωγών.      

Επιµέλεια: Πέτρος Γκόγκος 

ΚΑΜΙΑ ΤΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΤΑ
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
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Η αξία της αγοράς υποκατάστατων κρέατος αναµένεται να φτάσει τα 140 δισεκατοµµύρια δολάρια παγκοσµίως, 

κατακτώντας το ένα δέκατο της παγκόσµιας αγοράς του συµβατικού µέσα στην επόµενη δεκαετία, µε κινητήριο 

δύναµη την τάση χορτοφαγίας, όπως προβλέπεται σε έκθεση της τράπεζας Barclays.     

ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ � ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
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Η αγορά εναλλακτικού 
κρέατος θα μπορούσε 
να αξίζει 140 

δισεκατομμύρια δολάρια και να κυριαρχεί 
στο 10% της παγκόσμιας αγοράς 
κρέατος μέσα σε μια δεκαετία, όπως 
προβλέπουν οι αναλυτές σε νέα έκθεση 
που δημοσιεύτηκε τέλη Μαΐου, από την 
τράπεζα Barclays. 
Στην έκθεση, η οποία προβλέπει την 
άνοδο των προϊόντων πρωτεΐνης φυτικής 
προέλευσης μέχρι το 2029, αναφέρεται 
συγκεκριμένα: «Αυτό που έχει επιτευχθεί 
μέχρι τώρα στο πεδίο του χωρίς κρέας 
κιμά, λουκάνικων και μπιφτεκιών, έχει 
αποδώσει μια θετική αρχική αντίδραση 
στους καταναλωτές, κάτι που φαίνεται 
αισιόδοξο για τον τομέα του εναλλακτικού 

Η θετική αντίδραση των 
καταναλωτών σε προϊόντα κιµά, 
λουκάνικων και µπιφτεκιών 
φυτικής προέλευσης, δηµιουργεί 
αισιοδοξία στον τοµέα του 
εναλλακτικού κρέατος.

καμπάνια της ομάδας «Δράση στο Αλάτι».
Τα μπιφτέκια χωρίς κρέας περιέχουν κατά 
μέσο όρο περισσότερο αλάτι από αυτά που 
φτιάχνονται με κρέας, με την ποσότητα 
αλατιού να κυμαίνεται σε 0,89 γραμμάρια 
ανά μερίδα, έναντι 0,75 γραμμαρίων όταν 
η μερίδα περιέχει κρέας.  «Τα εναλλακτικά 
προϊόντα κρέατος μπορούν μόνο εν μέρει 
να απευθύνονται σε ανησυχίες υγείας 
και ευζωίας, αφού έχουν χαμηλότερα 
επίπεδα χοληστερίνης, αλλά μεγαλύτερες 
ποσότητες νατρίου (αλάτι)», αναφέρουν οι 
αναλυτές της τράπεζας.  

Έχουν πολλά ακόµη να κάνουν 
οι εταιρείες τροφίµων
Με την υγεία και την ευζωία να βρίσκονται 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων των 
καταναλωτών, όπως αναφέρεται στην 
έκθεση, οι εταιρείες τροφίμων έχουν ακόμη 
πολλά να κάνουν για να εδραιώσουν μια 

κρέατος, όσον αφορά τη δυνατότητα που 
παρέχεται στον τομέα να πάρει μερίδιο 
από την παγκόσμια αγορά κρέατος».
Παρ’ όλα αυτά, γίνεται παραδεκτή 
η ύπαρξη εμποδίων στην επιτυχή 
υποκατάσταση κάποιων αγαπημένων 
στους καταναλωτές προϊόντων, όπως οι 
μπριζόλες μόσχου με κόκαλο. 
Όπως προσέθεταν οι αναλυτές της 
Barclays, «Η γεύση και η τιμή θα 
υπαγορεύσουν τελικά αν το εναλλακτικό 
κρέας θα τύχει ευρείας αποδοχής».
Παρά την αισιοδοξία της Τράπεζας, γίνεται 
παραδεκτό πως υπάρχουν ερωτηματικά σε 
σχέση με θέματα για την υγεία, όσον αφορά 
την κατανάλωση υποκατάστατων χωρίς 
καθόλου κρέας. Μερικά προϊόντα vegan 
που βρίσκονται στα ράφια των super-
markets, περιέχουν πολύ περισσότερο 
αλάτι ανά 100 γραμμάρια από ό,τι το 
θαλασσινό νερό, όπως αναφέρει η 
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ΤΑΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΟΓΙΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΦΥΤΑ ΠΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΠΡΩΤΕΪΝΗ

τέτοια επιλογή στην αγορά.  Η μετάβαση 
στη φυτική διατροφή «δεν είναι τόσο 
απλή όσο προηγουμένως θεωρούσαμε», 
καθώς ο κόσμος θα πρέπει να διευρύνει 
την παραγωγή σόγιας. Οι δυνατότητες 
πλήρους αντικατάστασης των ζωικών 
πρωτεϊνών στη διατροφή του ανθρώπου 
είναι «περιορισμένες» και θα απαιτούν 
«σημαντικές αλλαγές» στη δομή των 
παγκόσμιων γεωργικών συστημάτων 
διατροφής, σύμφωνα με νέα έρευνα. 
Η εν λόγω μελέτη δημοσιεύθηκε στο 
Frontiers in Sustainable Food Systems 
και διαπιστώνει ότι η διεύρυνση της 
παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης θα σήμαινε 
αύξηση της παραγωγής σόγιας έξω από τις 
σημερινές κύριες περιοχές παραγωγής της 
στη Βραζιλία, τις ΗΠΑ και την Αργεντινή.
Δεν συμμετέχει όμως μόνο η σόγια στην 
υποκατάσταση του κρέατος, αλλά και 
προϊόντα που ευδοκιμούν στην Ελλάδα, 
όπως το σιτάρι και το ρεβίθι.
Η πρωτείνη από τη σόγια, το ευρέως 
διαδεδομένο φυτό με τη μεγαλύτερη 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι η 
κύρια πηγή πρώτης ύλης για σκευάσματα 
υποκατάστασης κρέατος. Η σόγια έχε 
αποκτήσει κακό όνομα, όχι μόνο στις 
κοινότητες των οικολόγων, αλλά και των 
απλών πολιτών, ιδίως της Ευρώπης, λόγω 
της καλλιέργειας στην Αμερική καθολικά 
γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών του 

φυτού. Η διαφορά στην παραγωγή σε 
σχέση με τις συμβατικές ποικιλίες είναι 
τόσο μεγάλη που στην ουσία δεν αξίζει η 
καλλιέργεια συμβατικών. Πριν τη συζήτηση 
όμως για την ορθότητα της απαγόρευσης 
καλλιέργειας γενετικά τροποποιημένων 
προϊόντων, πρέπει να επισημανθεί πως, και 
άλλα καλλιεργήσιμα και στην Ελλάδα φυτά 
όπως το ρεβίθι, το φασόλι και το σιτάρι, 
περιέχουν ικανές ποσότητες πρωτείνης 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 
βιομηχανία υποκατάστασης κρέατος. 

Συµµέτοχος η Ελλάδα
Μονάδες επεξεργασίας και απομόνωσης 
του πρωτεϊνικού περιεχομένου 
προϊόντων, μπορούν να καταστήσουν 
την Ελλάδα συμμέτοχο στην παγκόσμια 
τάση.  Όλες αυτές οι επιλογές απαιτούν 
σημαντικές αλλαγές στη δομή της 
παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής 
και αντιμετωπίζουν τα εμπόδια που 
συνδέονται με τα τρέχοντα συστήματα. 
«Ορισμένες από αυτές τις επιλογές 
μπορεί επίσης να έχουν συνέπειες για 
τη χρήση της γεωργικής γης, επειδή 
οι εναλλακτικές καλλιέργειες θα 
χρειάζονταν πολύ μεγαλύτερη έκταση 
για να παράγουν την ίδια ποσότητα 
πρωτεϊνης με τη σόγια», δήλωσε ο Δρ 
Ilkka Leinonen, κύριος συγγραφέας 
της μελέτης.

Παρά τη µειωµένη ποσότητα χοληστερίνης, τα προϊόντα από υποκατάστατα κρέατος 
περιέχουν µεγάλες ποσότητες αλατιού, κάτι που κλονίζει την ιδέα υγείας και ευζωίας.
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ΠΕΡΑ ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΑΣΠΕΡΜΙΑ
ΨΑΧΝΕΙ  
ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
ΓΛΥΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΑ, ΤΡΑΓΑΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΣΤΗΝ MACFRUT 2019  ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ � ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Γ λυκά, πιο πράσινα και παραγωγικά στα-
φύλια ήταν οι επιθυµητές τάσεις στην ε-
πισκόπηση κατεύθυνσης της παραγω-

γής των επιτραπέζιων σταφυλιών κατά τη συ-
νάντηση της Macfrut 2019.
Ποικιλία καινοτοµιών, αλλά και γευστικών και 
χρωµατικών χαρακτηριστικών, όπως και τεχνι-
κές παραγωγής είναι µερικά από τα θέµατα που 
συζητήθηκαν στο συνέδριο επιτραπέζιων σταφυ-
λιών, που φιλοξενήθηκε από την Macfrut. Το συ-
νέδριο που πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 
10 Μαΐου, αξιολόγησε την εξέλιξη και την εµπο-
ρία των ποικιλιών και κατέστη ξεκάθαρο πως η 
λεκάνη της Μεσογείου επιδιώκει την ποιότητα 
που πλέον µεταφράζεται σε γεύση, χρώµα και 
τραγανότητα και όχι στην καθιερωµένη ασπερµία.
«Για να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί σε µια πα-
γκόσµια αγορά, χρειαζόµαστε ανταγωνιστικά 
προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα και υψηλές απο-
δόσεις. Όχι µόνο νέες ποικιλίες, αλλά και τεχνικές 
παραγωγής που µας επιτρέπουν να επιτύχουµε 
επιθυµητά χαρακτηριστικά µε χαµηλό κόστος», α-

νέφερε ο Giacomo Suglia, Πρόεδρος της APEO -  
ένωσης παραγωγών και εξαγωγέων επιτραπέζι-
ων σταφυλιών από την περιοχή της Απουλίας, η 
οποία αντιπροσωπεύει το 75% της καλλιεργούµε-
νης περιοχής στην Ιταλία.
Την εµπειρία του για το δίκτυο Rete IVC (ιταλικό 
δίκτυο ποικιλιών), το οποίο συγκεντρώνει/οργα-
νώνει δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς στη νό-
τια Ιταλία, µοιράστηκε ο Carlo Fideghelli. Επεσή-
µανε τις βασικές προσεγγίσεις για την καινοτο-
µία της ποικιλίας: «Επιδιώκουµε σταφύλια χω-
ρίς καθόλου σπόρους. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει 
ένα πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης για να κα-
ταστούν αυτά τα σταφύλια ανθεκτικά σε κρυπτο-
γλάµες. Όσον αφορά τη γεύση, η οικογένεια των 
σταφυλιών Muscat εκτιµάται όλο και περισσότε-
ρο από τους καταναλωτές».

Τραγανά και πράσινα στην Ευρώπη
Μια εικόνα για την αγορά του Ηνωµένου Βασι-
λείου έδωσε η Debbie Lombaard, από την οµά-
δα πωλήσεων της Richard Hochfeld LTD. «Στα-
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φύλια χωρίς σπόρους κυριαρχούν σχεδόν εντε-
λώς στη βρετανική αγορά, µε τους καταναλωτές 
να προτιµούν τα πιο γλυκά, τραγανά και πράσι-
να. Το κύριο πρόβληµα είναι η διατήρηση της 
ποιότητας, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν 
πολλές διαφορές µεταξύ των παραγωγών, ο-
πότε οι καλλιεργητές πρέπει να ξέρουν πώς να 
χειρίζονται αυτές τις νέες ποικιλίες.» 
Ο πρόεδρος της ισπανικής οργάνωσης παραγω-
γών Apoexpa, κ. Joaquin Gomez Carrasco, ανέ-
φερε πως δεν τίθεται θέµα παραγωγής, αλλά πο-
λύ περισσότερο θέµα βελτίωσης της ποιότητας.
Για τους Χιλιανούς παραγωγούς επιτραπέζι-
ων σταφυλιών µίλησε ο Stefano Borracci, ∆ι-
ευθυντής Πωλήσεων της Serroplast. Όπως τό-
νισε, προκειµένου να παραµείνουν ανταγωνι-
στικοί σε βασικές αγορές όπως η Βόρεια Αµερι-
κή, οι αγρότες αισθάνθηκαν την ανάγκη βελτίω-
σης της ποιότητας µέσω καινοτόµων τεχνολογι-
ών. Η επιλογή αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλα-
γή του κλίµατος, η οποία, κατά τα τελευταία χρό-
νια, προκάλεσε ακραίες καιρικές συνθήκες µε ε-
πίδραση στην ποιότητα.

Το κλίµα επηρεάζει την ποιότητα 
Το επιτραπέζιο σταφύλι πρέπει να προσαρµο-
στεί στις αλλαγές του καιρού για να διατηρή-
σει την ποιότητα και τις ποσότητες στην αγο-
ρά, όπως αναφέρεται στη µελέτη των Vittorino 
Novello και Laura de Palma από το πανεπιστή-
µιο του Τορίνο της Ιταλίας. 
Η µελέτη παρουσιάστηκε από τους συγγραφείς 
στο 8ο ∆ιεθνές Συµπόσιο του ∆ιεθνούς ∆ικτύ-
ου OENOVITI, στις 13 Μαίου 2019, στο Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Το σοβαρό στρες 
που µπορεί να προκληθεί στον φυτικό οργανι-

Η ΓΛΥΚΙΑ ΓΕΥΣΗ 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ  
ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ

Η Annabella Donnarumma, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Eurogroup Italia/
Rewe, εξήγησε πώς έχει εξελιχθεί  η 
κατανάλωση στη Γερµανία: «Σήµερα, 
το 70-75% των σταφυλιών είναι χωρίς 
σπόρους, ενώ τα σταφύλια θα γίνονται 
όλο και περισσότερο ένα εξειδικευµένο 
προϊόν, που θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στη ζήτηση. Στη Γερµανία, οι προτιµήσεις 
των καταναλωτών αλλάζουν: τα κίτρινα 
σταφύλια εξακολουθούν να πωλούνται 
στο νότο, αλλά όσο πιο βορειότερα 
πηγαίνει κανείς, τόσο παρατηρεί τη 
µετατόπιση του ενδιαφέροντος σε 
πιο πράσινα σταφύλια. Η καινοτοµία 
ποικιλίας πρέπει να επικεντρώνεται στα 
σταφύλια µε γλυκιά γεύση, ακόµη και αν 
δεν είναι ιδιαιτέρως πολύχρωµα.

σµό της αµπέλου από αυξηµένες θερµοκρασίες 
και έλλειψη νερού, χαµηλώνουν την παραγω-
γή λόγω µειωµένης φωτοσυνθετικής δραστηρι-
ότητας και µπλοκάρουν τη βιοσύνθεση ανθοκυ-
ανών. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το κακό χρώ-
µα στις ράγες. Επίσης, ο συνθήκες αυτές προ-
καλούν την εξαέρωση και απώλεια ουσιών που 
είναι υπεύθυνες για τα αρώµατα, επιφέροντας 
συνολικά υποβάθµιση της ποιότητας. 

Αντιµετώπιση προκλήσεων
Βασικός τρόπος αντιµετώπισης των αυξηµένων 
παγκοσµίως θερµοκρασιών, καθώς και της συ-
χνότητας εµφάνισης ακραίων φαινοµένων, είτε 
πρόκειται για παγετούς, είτε για καύσωνες, εί-
ναι η εύρεση και η δοκιµή ποικιλιών που µπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες της κά-
θε περιοχής, καθώς δεν είναι µακριά η εξαφά-
νιση της καλλιέργειας επιτραπέζιου σταφυλιού 
από περιοχές που καλλιεργούνταν παραδοσια-
κά. Ένα ακόµη µέτρο, καλλιεργητικής φύσεως, 
αποτελεί η υιοθέτηση της χρήσης αντιχαλαζι-
κών διχτυών ή πλαστικών φύλλων ή και των 
δύο, για κάλυψη των σταφυλιών. Αυτή η πρα-
κτική, εκτός από αποτελεσµατική προστασία α-
πό χαλάζι, βροχή και άνεµο, είναι δυνατόν λό-
γω της σκίασης να καθυστερήσει την ωρίµαν-
ση των σταφυλιών ή να παρατείνει τη διάρκεια 
ζωής τους πάνω στα φυτά, µετατοπίζοντας και 
τη συγκοµιδή, πετυχαίνοντας έτσι παραγωγή ό-
ψιµων επιτραπέζιων σταφυλιών, σε εποχή µε 
µικρότερη προσφορά στην αγορά.       

Ο Joaquin Gomez Carrasco, πρόεδρος  
της οργάνωσης παραγωγών Apoexpa

Η Annabella Donnarumma, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Eurogroup Italia/Rewe

ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΜΕ ΑΝΤΟΧΗ 
ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ 
ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΜΙΑ Ι∆ΙΟΤΥΠΗ
ΕΚ∆ΟΧΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΟΤΙ
ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΡΙΓΥΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ... ΛΕΓΕΩΝΕΣ ΟΠΩΡΩΝΩΝ, 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΘΕΝΟΣ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΣΤΑ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΝ  
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΟΆγ. Γεώργιος είναι ένα χωριό µόλις 7 χιλιόµετρα 
έξω από την πόλη της Βέροιας, προς τη Νάου-
σα, και όπως µπορεί να καταλάβει ο καθείς -αρ-

κεί να έχει έστω µια «µυρωδιά» από αγροτική γεωγρα-
φία- είναι χωροθετηµένο µέσα στην «καρδιά» της πα-
ραγωγής του ελληνικού ροδάκινου. Παρόλα αυτά, για 
να συντονιστούµε µε το κλίµα των ηµερών και µε τις 
αλλεπάλληλες εκλογικές αναµετρήσεις, το σύνολο των 
οικογενειών που απαρτίζουν τους 2.000 κατοίκους του, 
ψηφίζει «δαγκωτό» εδώ και τρεις γενιές υπέρ της καλ-
λιέργειας πιπεριάς και των κηπευτικών εν γένει. Το µό-
νο χωριό σε ολόκληρη την Ηµαθία που δεν έχει «υπο-
κύψει» στις Σειρήνες των δενδρωδών καλλιεργειών.
Χάριν αυτής της καθολικής και σχεδόν µονοδιάστατης 
ενασχόλησης του αγροτικού δυναµικού της κοινότητας 
µε τα κηπευτικά, ο Άγ. Γεώργιος χαρακτηρίζεται εδώ και 
πέντε δεκαετίες ο «µπαχτσές», που τροφοδοτεί τα τρα-
πέζια των νοικοκυριών στα αστικά κέντρα της Β. Ελλά-
δας, αλλά και γειτονικών χωρών της Βαλκανικής, όπου 
γίνονται εξαγωγές, µέσω της Λαχαναγοράς Θεσσαλονί-
κης, της οποίας είναι προµηθευτής.
«Στο χωριό µας υπάρχουν σήµερα περισσότερα από 
1.700 στρέµµατα µε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, ό-

16-19_thermokipia.indd   16 04/06/2019   23:57



17ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

που παράγουµε κηπευτικά. Είναι η βασική µας καλλι-
έργεια στην οποία απασχολούνται είτε ως παραγωγοί, εί-
τε ως εργάτες γης, πάνω από το 90% των µόνιµων κα-
τοίκων, που πλησιάζουν τα 2.000 άτοµα», επισήµανε στο 
Fresher ο πρόεδρος του οικισµού, ∆ήµος Παπαπετρίδης. 

Ναυαρχίδα η πιπεριά, µετά η µελιτζάνα
Παραγωγός και ο ίδιος, δεύτερης γενιάς, µε 22 στρέµ-
µατα θερµοκήπια, µας εξηγεί πως ναυαρχίδα των 
καλλιεργειών στο χωριό είναι η πιπεριά σε όλες τις εκ-
δοχές της (σε όγκο παραγωγής πρωτεύει η ψιλόφλου-
δη για γέµισµα κι έπονται η λεγόµενη «τηγάνι», που 
στη νότιο Ελλάδα την αποκαλούν «κέρατο», η «Φλω-
ρίνης» και η καυτερή) καλύπτοντας πάνω από το 60% 
των υπό κάλυψη εκτάσεων του οικισµού.
Αµέσως µετά, σε βαθµό σηµασίας για την τοπική παρα-
γωγή και οικονοµία, όπως µας ανέφερε ο παραγωγός 
Σάκης Παπαδίνας, έπεται η µελιτζάνα, η οποία αντιπρο-
σωπεύει γύρω στο 20% των θερµοκηπίων. «Το υπόλοι-
πο αφορά τα φασολάκια και τις ντοµάτες, οι οποίες εδώ 
και περίπου µια τριετία έχουν αρχίσει να κερδίζουν και 
πάλι µια θέση στις προτιµήσεις των αγροτών του χω-
ριού, καθώς οι τιµές τους έχουν «τσιµπήσει» ανοίγοντας 

παράθυρο ευκαιρίας», προσθέτει ο ίδιος. 
Σε ό,τι αφορά στις επίσπορες καλλιέργειες, που έρχο-
νται στο τέλος του φθινοπώρου, ως δεύτερη παραγωγή 
για να κλείσουν τον ετήσιο κύκλο αξιοποίησης των υπό 
κάλυψη χωραφιών, εδώ κυριαρχούν τα µαρούλια και 
γενικά οι σγουρές σαλάτες, τα κρεµµυδάκια, τα σέλινα, 
καθώς και άλλα χειµωνιάτικα κηπευτικά.
Οι µέσες στρεµµατικές αποδόσεις στα θερµοκήπια κυ-
µαίνονται στους 10-12 τόνους ανά στρέµµα, ανάλογα µε 
την καλλιέργεια, ενώ ο τζίρος που επιτυγχάνεται ετησί-
ως, γύρω από αυτή την τοπική «βιοµηχανία», υπολογί-
ζεται σε περίπου 17 έως 20 εκατ. , µε ένα µεγάλο µέρος 
αυτού του ποσού να αντιστοιχεί στο κόστος παραγωγής.

Ένα από τα πιο εύρωστα χωρία της Ηµαθίας
Ως εκ τούτου, ο Άγ. Γεώργιος συγκαταλέγεται ανάµεσα 
στα εύρωστα χωριά της Ηµαθίας και όπως αναφέρει η 
Τάνια Παπαρέντη, η οποία διατηρεί µαζί µε το σύζυγό 
της ένα θερµοκήπιο 7 στρεµµάτων, έχοντας διδαχθεί τα 
µυστικά της καλλιέργειας από τους γονείς της, «όταν εί-
ναι καλά ο Άγ. Γεώργιος, είναι καλά όλη η Βέροια».
Από την πλευρά ο 33χρονος Γιάννης Ανδρέου, παραγω-
γός τρίτης γενιάς, µε 15 στρέµµατα σηµειώνει πως «το 

πλεονέκτηµα στο θερµοκήπιο είναι ότι η παραγωγή δεν 
σταµατάει όλο το χρόνο, µε εξαίρεση κάποια µικρά χρο-
νικά διαστήµατα, που τα αξιοποιούν οι παραγωγοί για τις 
φυσικές απολυµάνσεις που πρέπει να γίνουν στο έδα-
φος, κατά των ασθενειών». Ο συνοµιλητής µας, πάντως, 
τονίζει ότι οι παραγωγοί του χωριού όλο και περισσότε-
ρο µπαίνουν στη λογική της βιολογικής καταπολέµησης 
των εχθρών, διότι έχουν κατανοήσει ότι έτσι περιορίζε-
ται ο κίνδυνος υπολειµµατικότητας και ταυτόχρονα βελ-
τιώνεται και το στοιχείο της ποιότητας των προϊόντων. 
«Είναι και αυτός ένας τρόπος για να µπορέσει η πιπεριά 
να αποκτήσει υπεραξία κι ο παραγωγός να κεφαλαιοποι-
ήσει επιτέλους τον κόπο που κάνει µέσα στο χωράφι», α-
ναφέρει, αλλά παραδέχεται πως «προς το παρόν δεν το έ-
χουµε καταφέρει, γιατί πάσχουµε και στο κοµµάτι της ορ-
γάνωσης». Τονίζει, βέβαια, πως γίνεται µια ατελέσφορη 
προσπάθεια εδώ και δύο χρόνια να συµφωνηθεί η ίδρυ-
ση µιας οµάδας παραγωγών, ώστε να µπορεί να «χτυπή-
σει µε αξιώσεις την πόρτα» λιανεµπορικών αλυσίδων, οι 
οποίες ζητούν, εκτός από ποιότητα, κρίσιµη µάζα παρα-
γωγής και συνέπεια στην τροφοδοσία.
Την αδυναµία στον τοµέα οργάνωσης των παραγωγών 
στο, κατά τ’ άλλα επιτυχηµένο παραγωγικό µοντέλο του 

Από αριστερά οι πα-
ραγωγοί κηπευτικών 
∆αµιανός Παπαδόπου-
λος, Γιάννης Ανδρέου και 
Θεοφάνης Κουτρουλιάς.

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Αγ. Γεωργίου, στηλιτεύει και ο ∆αµιανός Παπαδόπουλος, 
ένας 52χρονος παραγωγός µε 10 στρέµµατα κηπευτικά 
σε θερµοκήπιο και εσχάτως και µε 5 στρέµµατα διχτυο-
κήπια. Ο έµπειρος συνοµιλητής µας αναγνωρίζει ως βα-
σικό αίτιο αυτής της αναποτελεσµατικότητας στο να δη-
µιουργηθεί ένα µεγαλύτερο σχήµα εκπροσώπησης, την 
καχυποψία που έχει «φωλιάσει» στο µυαλό της πλειονό-
τητας των συναδέλφων του στο χωριό, από τα κρούσµα-
τα κακοδιαχείρισης στους συνεταιρισµούς που λειτουρ-
γούσαν στο παρελθόν στον Άγ. Γεώργιο.

Μέσω της Κεντρικής Λαχαναγοράς
Αποτέλεσµα; Καθηµερινά στο δροµολόγιο Άγ. Γεώρ-
γιος-Θεσσαλονίκη βγαίνουν περί τα 200 φορτηγά 

φορτωµένα µε κηπευτικά, καθώς ο κάθε παραγω-
γός, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, εµπορεύεται µε-
µονωµένα την παραγωγή του στην Κεντρική Λαχα-
ναγορά. Η τελευταία απορροφά περί το 90% των πο-
σοτήτων του χωριού, µε τιµές όµως σαφώς χαµη-
λότερες απ’ ό,τι πληρώνουν τα super markets, αφού 
θα πρέπει να βγάλει κέρδος ο χονδρέµπορος, όσο 
και ο προµηθευτής της λιανικής.
«Τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να τα καρπω-
θούν οι παραγωγοί αν συνεργάζονταν και απευ-
θύνονταν κατευθείαν στους λιανέµπορους, παρα-
κάµπτοντας τους µεσάζοντες», τόνισε ο 82χρονος 
∆ηµήτρης Ταρασίδης, του οποίου η οικογενειακή 
εκµετάλλευση αριθµεί 23 στρέµµατα θερµοκήπια 
και τροφοδοτεί εδώ κι 20 χρόνια µε πιπεριές και 
σαλάτες µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. 
Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως επιχείρησε να συνεργα-
στεί µε αγρότες του χωριού, καθώς η αλυσίδα έ-
χει πολύ µεγαλύτερες ανάγκες από τη δική του 
δυνατότητα τροφοδοσίας, αλλά δεν µπόρεσε να 
βρει κοινό τόπο και αναγκάστηκε να φτιάξει οµά-
δα παραγωγών στη Θεσσαλονίκη.
«∆εν φταίει µόνο το σαµάρι. Φταίει και ο γάιδαρος», 
σηµείωσε µε τη σοφία που του προσδίδει η µεγάλη ε-
µπειρία των 84 χρόνων του, πλέον, ο ∆ιογένης Παπα-
πετρίδης, επιρρίπτοντας ευθύνη για ό,τι συµβαίνει µε 
τη διάθεση των προϊόντων εκτός από τους εµπόρους 
και στους αγρότες του χωριού. Θυµάται, µάλιστα, κα-
θώς συγκαταλέγεται στους πρώτους των πρώτων του 
Αγ. Γεωργίου, που αποφάσισαν να στραφούν προς τα 
κηπευτικά γύρω στο 1967-68, ότι και τότε υπήρχε ανά-
γκη συνένωσης δυνάµεων των παραγωγών. 
«Ήµασταν λίγοι εκείνη την εποχή και δεν µπορού-
σαµε να ιδρύσουµε συνεταιρισµό. Έτσι αποφασίσα-
µε να κάνουµε µία οµόρρυθµο εταιρεία, µια κοινο-
πραξία. Αυτό επέτρεψε να αναπτυχθούµε και στα-
διακά να πάµε και σε εξαγωγές προς τη Γερµανία, 
πάντα µε την πιπεριά, ενώ την ντοµάτα, τα αγγούρια 
και τα υπόλοιπα κηπευτικά τα προωθούσαµε στην 
τοπική αγορά. Οι έµποροι, τότε, ερχόταν στο χωριό 

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΣ ΣΤΗΘΗΚΕ 
ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ‘50

Από τον παραγωγό Κυριάκο Παπαδόπουλο 
στήθηκε πρώτος µπαχτσές στον Άγ. Γεώρ-
γιο στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο οποί-
ος άρχισε να πουλά τα προϊόντα στο παζά-
ρι της Βέροιας. Λίγα χρόνια αργότερα άρχι-
σαν να κάνουν την εµφάνισή τους τα ξύλινα 
θερµοκήπια µε κύρια παραγωγή πιπεριές, 
ντοµάτες και αγγουράκια. Σταδιακά η οικο-
νοµία του χωριού στηριζόταν στα κηπευτικά 
και στα ροδάκινα. Το 1975 στήθηκε η πρώ-
τη Οµάδα Παραγωγών Κηπευτικών Αγ. Γε-
ωργίου, η οποία ξεπέρασε τους 100 παρα-
γωγούς-µέλη. Χρόνο µε το χρόνο οι εγκα-
ταστάσεις εκσυγχρονίζονται και οι ξύλινες 
κατασκευές δίνουν τη θέση τους σε µεγα-
λύτερες σιδερένιες, ενώ αυξήθηκαν και οι 
καλλιεργήσιµες υπό κάλυψη εκτάσεις, όσο 
και ο αριθµός των αγροτών. Η συνεχής επι-
µόρφωση οδήγησε σε πιο µεθοδικούς τρό-
πους καλλιέργειας, µε αποτέλεσµα τη βελ-
τίωση της ποιότητας και την αύξηση της 
στρεµµατικής απόδοσης. Σταδιακά όµως 
λόγω των προβληµάτων στη διαχείριση 
των οικονοµικών, αλλά και της εµπορίας 
των προϊόντων, οι οµάδες παραγωγών και 
οι συνεταιρισµοί που είχαν ιδρυθεί αποσυ-
ντίθενται κι οι παραγωγοί παίρνουν τις τύ-
χες τους στα χέρια τους. Παρόλα αυτά ο Άγ. 
Γεώργιος δεν χάνει τη φήµη του και παρα-
µένει βασικός προµηθευτής της Κεντρικής 
Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης. 
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για να ψωνίζουν και δεν χρειαζόταν να πηγαίνουµε 
εµείς στη λαχαναγορά όπως σήµερα».
Η χαµηλή διαπραγµατευτική ισχύ, όµως, που συνε-
πάγεται η κατά µόνας δραστηριοποίηση των παρα-
γωγών, έχει το τίµηµά της. «Στην πιπεριά η τιµή, µε-
σοσταθµικά, κυµαίνεται στα 40 έως 45 λεπτά το κιλό. 
Σε αυτά τα επίπεδα είναι οριακά βιώσιµες οι εκµεταλ-
λεύσεις, διότι τα κόστη παραγωγής είναι αυξηµένα», 
σηµειώνει ο ∆ήµος Παπαπετρίδης, ενώ ο ∆ηµήτρης 
Ανδρέου εκτιµά πως «αν καταφέρναµε να ανεβάσου-
µε το στήσιµο στα 70 λεπτά το κιλό, θα ήταν πολύ κα-
λά και όχι µόνο θα έµενε κάτι για τον παραγωγό, αλ-
λά θα µπορούσαµε και να αναπτυχθούµε µε µεγαλύ-
τερη άνεση, διότι ζήτηση υπάρχει για τα προϊόντα».

Σχέδια για νέες επενδύσεις και 
οι πρώτες µεταποιητικές δράσεις
Παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται η χαµηλή τιµή 
προϊόντος και το υψηλό κόστος παραγωγής, υπάρχουν 
σχέδια για νέες επενδύσεις στον κλάδο, κάτι που πιστο-
ποίησε και η συζήτησή µας, µε τους παραγωγούς του 
χωριού, αφού στο σύνολό τους είπαν ότι θέλουν να επε-
κτείνουν τις θερµοκηπιακές τους εγκαταστάσεις. 
Για παράδειγµα ο Γιάννης Ανδρέου µε τον αδελφό του 
έχουν στα πλάνα να προσθέσουν άλλα 10 στρέµµατα 
στην υφιστάµενη εκµετάλλευσή τους, την οποία προ-
σπαθούν ταυτόχρονα να αναβαθµίζουν τεχνολογικά 
χρόνο µε το χρόνο και ήδη έχουν τοποθετήσει παρά-
θυρα µε αισθητήρες για να ανοιγοκλείνουν µόνα τους, 
ανεµιστήρες για έλεγχο της θερµοκρασίας περιβάλλο-

ντος, καθώς και σύστηµα θέρµανσης, το οποίο τους δί-
νει τη δυνατότητα πρωίµισης έως και 1,5 µήνες της πα-
ραγωγής του και ως εκ τούτου και µια περίοδο εµπορι-
κής δραστηριότητας στην αγορά χωρίς ουσιαστικό αντα-
γωνισµό, µε καλύτερες τιµές. Εσχάτως δε, άρχισαν συ-
νεργασία µε µεγάλη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. ∆ιπλασι-
ασµό των θερµοκηπιακών υποδοµών τους δροµολογεί 
επίσης το ζεύγος της Τάνιας Παπαρέντη, ενώ και ο ∆ή-
µος Παπαπετρίδης δεν κρύβει πως έχει στο µυαλό του 
να προσθέσει άλλα 7 στρέµµατα θερµοκηπίων.
«Όλα αυτά σχεδιάζονται και υλοποιούνται µε ίδια κεφά-
λαια, διότι στις υπό κάλυψη καλλιέργειες δεν προβλέ-
πονται άµεσες ενισχύσεις όπως στις ανοικτές καλλιέρ-

γειες, µε εξαίρεση τις επιδοτήσεις από τα Σχέδια βελτί-
ωσης. Και να σας πούµε την αλήθεια, ούτε θέλουµε. Ε-
µπόδια να µην µας βάζουν και να µας αφήσουν να ζή-
σουµε από το προϊόν µας», επισηµαίνει ο ∆αµιανός Πα-
παδόπουλος, ο οποίος επεκτείνεται στα διχτυοκήπια.
Εκτός από το παραγωγικό κοµµάτι, που έχει αναπτυχθεί 
ικανοποιητικά, κάποιες προσπάθειες γίνονται και στον 
τοµέα της µεταποίησης, τονίζει ο πρόεδρος του Πολι-
τιστικού Συλλόγου του Αγ. Γεωργίου, Θεοφάνης Κου-
τρουλιάς. Ελλείψει αγροτικών συνεταιρισµών στο χω-
ριό, εξηγεί ο ίδιος, «έχουµε αναλάβει ως Πολιτιστικός 
Σύλλογος πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την προώ-
θηση των κηπευτικών που παράγονται τοπικά. Μια τέ-
τοια ήταν το συνέδριο που οργανώσαµε πριν από δύο 
χρόνια για την καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη, µε 
αφορµή τη συµπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατά-
σταση του πρώτου ξύλινου τότε θερµοκηπίου στον Άγ. 
Γεώργιο, ενώ υπάρχει και η ετήσια γιορτή κηπευτικών, 
η οποία φέτος προγραµµατίζεται στις 20 Ιουλίου και θα 
συνοδευτεί, µια ηµέρα πριν, µε ειδική προωθητική εκ-
δήλωση έξω από το δηµαρχείο Βέροιας. Θα στήσουµε 
έναν πάγκο µε τα νωπά κηπευτικά µας και θα γίνουν και 
διάφορες γαστρονοµικές παρασκευές µε προϊόντα του 
χωριού για να δείξουµε στους πολίτες - καταναλωτές 
τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη µεταποίησή τους».

Ο 84χρονος ∆ιογένης Παπαπετρίδης συγκα-
ταλέγεται στους πρώτους των πρώτων του 
Αγ. Γεωργίου, που αποφάσισαν να στραφούν 
προς τα κηπευτικά γύρω στο 1967-68.
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Σ ε αλλαγή του συστήµατος διαχείρισης της 
εκµετάλλευσης και ανεβασµένη ποιότητα ε-
φόσον ο καρπός βρίσκεται πιο κοντά στο ρι-

ζικό σύστηµα του δέντρου και θα τρέφεται καλύτε-
ρα, µπορούν να οδηγήσουν τα νάνα υποκείµενα στο 
επιτραπέζιο ροδάκινο, τα οποία σε µηλιές και κερα-
σίες ήδη κάνουν επιτυχηµένη «καριέρα». 
Την πεποίθηση αυτή εξέφρασε ο δρ Αθανάσιος 
Μολασιώτης από το εργαστήριο ∆ενδροκοµίας 
της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, οµιλητής στο 
∆ιεθνές Συνέδριο Ροδάκινου στα πλαίσια της έκ-
θεσης Freskon. Ο καθηγητής επισήµανε ακόµη 
πως ο καταιγισµός -µε ρυθµό πάνω από 100 κά-
θε χρόνο- νέων ποικιλιών ροδάκινου που παρά-
γουν οι ερευνητές δεν έχει αποδώσει στην επί-
λυση της ποιοτικής παραµέτρου, καθώς οδηγεί 
σε συνθήκες Βαβέλ. «Οι πολλές ποικιλίες από 

ευχή, έχουν γίνει κατάρα, διότι οδηγεί σε απο-
τυχηµένες επιλογές καλλιέργειας, µε δυσκολία 
στην ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα οι συνεχείς 
αλλαγές δεν βοηθούν και στην προσπάθεια να ε-
δραιωθεί ένα brand name», ανέφερε ο οµιλητής.
Μάλιστα εκτίµησε πως η µεγάλη επανάσταση στο ε-
πιτραπέζιο ροδάκινο σε σχέση µε τον παράγοντα ποι-
ότητα δεν θα προέλθει από τις ποικιλίες, αλλά, όπως 
έγινε και σε άλλα φρούτα, µέσα από τα νάνα υπο-
κείµενα. Έχουν µικρό ριζικό σύστηµα και βγάζουν µι-
κρά σε ύψος δέντρα. Έτσι µπορεί ο αγρότης να αλ-
λάξει το σύστηµα διαχείρισης της καλλιέργειας, αφού 
θα του επιτρέψει πιο πυκνές φυτεύσεις, και εύκολη 
µηχανοποίηση. ∆ηλαδή, το αραίωµα και η συγκοµι-
δή θα γίνονται πιο εύκολα, καθώς δεν θα χρειάζε-
ται ο εργάτης να αναβοκατεβαίνει στην πλατφόρµα. Η 
ποιότητα επηρεάζεται επίσης γιατί ο καρπός είναι πιο 

Του Λεωνίδα Λιάµη 

Έχουν µικρό ριζικό σύστηµα και βγάζουν µικρά σε ύψος δέντρα. Έτσι µπορεί ο αγρότης 
να αλλάξει το σύστηµα διαχείρισης της καλλιέργειας, αφού θα του επιτρέψει πιο 
πυκνές φυτεύσεις και εύκολη µηχανοποίηση. ∆ηλαδή, το αραίωµα και η συγκοµιδή 
θα γίνονται πιο εύκολα, καθώς δεν θα χρειάζεται ο εργάτης να ανεβοκατεβαίνει στην 
πλατφόρµα. Η ποιότητα είναι εγγυηµένη, λόγω εγγύτητας καρπού στο ριζικό σύστηµα, 
ενώ σε µηλιές και κερασιές ήδη κάνουν επιτυχηµένη «καριέρα». 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΝΑΝΑ 
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ  

ΤΟ ΑΡΑΙΩΜΑ ΚΑΙ 
Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ
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∆εξιά ο δρ. 
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Μολασιώτης από 
το Εργαστήριο 
∆ενδροκοµίας 
της Γεωπονικής 
Σχολής του ΑΠΘ 
και αριστερά  
ο πρόεδρος 
του ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού Νίκος 
Κουτλιάµπας
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κοντά στον κορµό απ’ ό,τι σε ένα µεγάλο δέντρο οπό-
τε τρέφεται καλύτερα από το ριζικό σύστηµα.

Το 60% των µεµονωµένων καλλιεργητών 
σε 3-4 χρόνια θα έχει φύγει απ’ το ροδάκινο
Μια βίαιη διόρθωση της καλλιέργειας επιτραπέζι-
ου ροδάκινου στην Ελλάδα, µε «θύµατα» τη µεγάλη 
πλειονότητα των µεµονωµένων παραγωγών, βλέ-
πει στα αµέσως επόµενα χρόνια από την πλευρά του 
ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Νίκος Κουτλι-
άµπας, προσθέτοντας, πάντως, ότι ο κλάδος συνολι-
κά έχει µέλλον, αρκεί να επενδύσει στην ποιότητα και 
σε µεγαλύτερα και πιο οργανωµένα σχήµατα, για να 
αποκτήσει δύναµη κι υπεραξία το προϊόν.
 «Το µεγάλο πρόβληµα στη χώρα µας σε σχέση µε την 

καλλιέργεια, είναι ότι το 60% των παραγωγών του ε-
πιτραπέζιου ροδάκινου διαχειρίζονται κατά µόνας την 
παραγωγή τους. Γι’ αυτούς δεν πρόκειται να υπάρξει 
µέλλον. Ελάχιστοι θα καταφέρουν να παραµείνουν στο 
χώρο, ενώ για την πλειονότητα η τύχη τους είναι ήδη 
προδιαγεγραµµένη. Στα επόµενα 3-4 χρόνια θα έχουν 
φύγει από τη καλλιέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά.
Για εκείνους που θα παραµείνουν στο χώρο, ο οµι-
λητής ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν προοπτικές ανά-
πτυξης, υπό τον όρο, πως θα παράγουν ένα ποιο-
τικό προϊόν. «∆υστυχώς σήµερα το ροδάκινο δεν έ-
χει γεύση και γι’ αυτό βλέπουµε την κατανάλωσή 
του, διεθνώς, να µειώνεται», ανέφερε και τόνισε ό-
τι «η λύση είναι να κάνουµε ένα εύγεστο προϊόν και 
να του δώσουµε υπεραξία. Επίσης, να πάµε και σε 

µεγαλύτερα σχήµατα για οικονοµίες κλίµακας και 
να αυξήσουµε και τη διαπραγµατευτική µας ισχύ».

Υποχωρεί η εγχώρια παραγωγή 7%
Μεγαλύτερες ποσότητες, σε ποσοστό 10% συ-
γκριτικά µε το 2018 και κατά 2% υψηλότερες από 
το µέσο όρο της πενταετίας 2013-2017, «υπόσχε-
ται» η καµπάνια του 2019, για την παραγωγή της 
Ευρώπης σε επιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκι-
να, καθώς και σε νεκταρίνια.
Ο πήχυς της προσδοκώµενης παραγωγής για φέ-
τος τοποθετείται στους 3.060.811 τόνους, έναντι 
2.777.580 της περσινής χρονιάς και 3.012.499 τό-
νων της πενταετίας 2013-2017, µε την Ισπανία, τη 
Γαλλία και την Ιταλία να αναµένουν αύξηση της συ-

Αποθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα
στην αγορά για το επιτραπέζιο
ροδάκινο, κυρίως λόγω 
υπερπαραγωγής στην Ισπανία 

ΑΡΓΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΚΑΙ 1,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ  
Αποθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα στην αγορά για το επιτραπέζιο ροδάκινο, κυρίως λόγω υπερπαραγωγής στην Ισπανία, όπως δήλωσε στο 
Fresher o Αντρέας Οβεζίκ, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Άµµου Βέροιας «Νέος Αλιάκµων». Η τιµή παραγωγού 
στις 4 Ιουνίου έχει διαµορφωθεί στο ένα ευρώ «µε το ζόρι», την ώρα που πέρυσι οι αντίστοιχη τιµή στην αρχή της σεζόν άγγιζε το 1,25 ευρώ 
το κιλό. Σηµειώνεται πως είναι πιο αργή από πέρσι και η ροή στις πωλήσεις σε εσωτερικό και εξωτερικό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, στην Ισπανία 
υπάρχει υπερπαραγωγή φέτος, µε ποσότητες 23% µεγαλύτερες από πέρυσι. Οι ποσότητες αυτές οδήγησαν τους Ισπανούς στην απόφαση να 
ρίξουν την τιµή, καθώς έπρεπε να µπουν πρώτοι στην αγορά για να µην έχουν πρόβληµα µε τον όγκο της προσφοράς τους. Έτσι, ξεκινώντας 
µε χαµηλότερες τιµές, παρέσυραν την αγορά όλης της Ευρώπης. Όσον αφορά την παραγωγή της Ελλάδας, παρά τις σφοδρές και πολλές 
χαλαζοπτώσεις που αύξησαν σηµαντικά τη φύρα, οι ποσότητες είναι ικανοποιητικές, µε τον Αντρέα Οβεζίκ να σηµειώνει πως αν δεν υπήρχαν 
αυτές οι αντίξοες καιρικές συνθήκες θα παρατηρούσαµε και στη χώρα µας υπερπαραγωγή στο επιτραπέζιο.    

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

20-25_rodakino 3.indd   22 05/06/2019   00:20



23ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΟΞΟ  
ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ

Σε φαύλο κύκλο χαµηλών τιµών 
παραγωγού, που οδηγούν σε πληµµελή 
καλλιεργητική φροντίδα και κατ’ επέκταση 
σε περιορισµένες αποδόσεις και εν τέλει σε 
υποβαθµισµένη ποιότητα προϊόντος, έχει 
εγκλωβιστεί ο κλάδος του συµπύρηνου 
ροδάκινου -και απειλείται µε κατάρρευση. 
Ο κίνδυνος είναι ορατός και έχει αποτυπωθεί 
στην κατακόρυφη µείωση των αποδόσεων, 
όσο και στην απώλεια µεριδίων στις διεθνείς 
αγορές, ενώ η ευθύνη για να ανατραπεί η 
δυσµενής κατάσταση και να σπάσει αυτός 
ο αρνητικός κύκλος, βαραίνει κυρίως τη 
µεταποίηση. Η τελευταία πρέπει να βάλει 
το χέρι πιο βαθιά στην τσέπη, προκειµένου 
να µπορέσουν και οι παραγωγοί να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Οι 
εκπρόσωποι της µεταποιητικής βιοµηχανίας 
αναγνωρίζουν ότι είναι κρίσιµο να τονωθεί 
το εισόδηµα του παραγωγού ακόµη και µε 
µια παρέµβαση στην τιµή, αλλά επιµένουν 
πως δεν είναι η ονοµαστική τιµή η κρίσιµη 
παράµετρος που θα κάνει τη διαφορά. «∆εν 
είναι θέµα απλώς ονοµαστικής τιµής. Σίγουρα 
οι τιµές θα πρέπει να ανέβουν, αλλά θα πρέπει 
ταυτόχρονα να ανέβουν και οι αποδόσεις», 
τόνισε ο γενικός διευθυντής της Venus 
Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο της Freskon, ο οποίος παραδέχθηκε 
ότι για το θέµα της ποιότητας της πρώτης 
ύλης υπάρχει συνευθύνη βιοµηχανίας και 
παραγωγού. Στη διαπίστωση παριστάµενου 
παραγωγού ότι η απαίτηση για ποιοτική 
παραγωγή δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητη 
της τιµής του προϊόντος, ο κ. Θεοδουλίδης 
υποστήριξε πως ακόµη κι αν το συµπύρηνο 
πληρωθεί µε 25 ή 30 λεπτά το κιλό, η επίδραση 
στο εισόδηµα του παραγωγού δεν θα είναι 
αισθητή, όσο οι στρεµµατικές αποδόσεις 
παραµένουν στους 1,5 µε 2 τόνους το στρέµµα, 
που έχουν υποχωρήσει µεσοσταθµικά σήµερα. 
«Αν επανέλθει το στήσιµο στους 3,5 µε 4 
τόνους το στρέµµα, µε 25 λεπτά µπορεί να 
κάνει τη διαφορά, διότι διπλασιάζεται και η 
οικονοµική απόδοση», εξήγησε.
Η έλλειψη σταθερότητας στην παραγωγή 
και ποιότητας στην α’ ύλη, σύµφωνα µε τον 
οµιλητή, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και 
στις εξαγωγές κοµπόστας, όπου η Ελλάδα, 
σε µια αγορά της τάξης των 630.000-
700.000 τόνων έχει ηγετική θέση.

νολικής παραγωγής τους, κατά 12%, 13% και 17%, 
αντίστοιχα, έναντι του 2018, εν αντιθέσει µε την Ελ-
λάδα, που προβλέπει υποχώρηση κατά 7%. Στις ε-
κτιµήσεις αυτές προχώρησε το Αγροτικό Επιµε-
λητήριο της Λέριδα, στην Καταλονία της Ισπανίας, 
συνθέτοντας επιµέρους προεκτιµήσεις, τις οποίες 
διατύπωσαν εκπρόσωποι του κλάδου και από τις 
τέσσερις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπου καλ-
λιεργούνται τα εν λόγω πυρηνόκαρπα.
Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, σύµφωνα µε τις προβλέ-
ψεις του Ευάγγελου Καραΐνδρου, από την Κοινοπρα-
ξία Οµάδων Παραγωγών και Συνεταιρισµών Ηµαθί-
ας, η φετινή παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων α-
ναµένεται να κυµανθεί στους 216.416 τόνους, κατα-
γράφοντας πτώση κατά 11% έναντι των 243.600 τό-
νων του 2018. Σε σχέση, ωστόσο, µε τις επιδόσεις 
της πενταετίας 2013-2017 η προβλεπόµενη παρα-
γωγή του 2019 είναι υψηλότερη κατά 15%.

Άγρια επιθετική 
η Ισπανία στις αγορές 
Τον παραγωγικό «χάρτη» του ροδάκινου σε πα-
γκόσµια κλίµακα και πώς τοποθετείται σε αυτόν 
η ελληνική παραγωγή, περιέγραψε σε οµιλία του 
στο ∆ιεθνές Συνέδριο ο πρόεδρος της Κοινοπραξί-
ας Συνεταιρισµών - Οµάδων Παραγωγών Ηµαθί-
ας, Χρήστος Γιαννακάκης, προσδιορίζοντας ως τον 
πλέον επιθετικό και άγριο ανταγωνιστή για το ελλη-
νικό ροδάκινο, την Ισπανία.  «Μέσα σε 6 χρόνια αύ-

ξησαν την παραγωγή τους κατά 600.000 τόνους, φθά-
νοντας στους 1,8 εκατ. τόνους και οι όγκοι αυτοί, µετά 
το εµπάργκο στη Ρωσία, κατευθύνονται κατά κύριο λό-
γο στις αγορές της Ευρώπης, όπου στοχεύει και το ελ-
ληνικό ροδάκινο και αυτό το ζούµε στο πετσί µας. Μό-
νο που η κατανάλωση στην Ευρώπη, όπως και στον υ-
πόλοιπο κόσµο, βαίνει µειούµενη και από το 2005 έχει 
συρρικνωθεί κατά 35%-40%. Αυτό όπως είναι φυσικό 
έχει τον ακτίκτυπό του στην τιµή», είπε. Έθιξε δε, και 
µια άλλη παράµετρο στην οποία η χώρα µας υστερεί έ-
ναντι των Ισπανών, αφού, όπως ανέφερε, οι τελευταίοι 
έχουν καταφέρει να αρχίζουν τις εξαγωγές των ροδά-
κινών τους από τις πρώτες εβδοµάδες του Απρίλη και 
να τελειώνουν στα τέλη Νοεµβρίου, ενώ εµείς στα τέ-
λη Μαΐου µε αρχές Ιουνίου και να ολοκληρώνουµε τέ-
λη Σεπτεµβρίου. «Αυτό τους δίνει πλεονέκτηµα στη δι-
απραγµάτευση µε τα σούπερ µάρκετ, καθώς τους κα-
λύπτουν για µεγαλύτερο παράθυρο χρόνου, ενώ µε 
τις συνενώσεις που έχουν κάνει προσφέρουν και πιο 
πολλούς κωδικούς, σε σχέση µε εµάς», τόνισε.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
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2019
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Οι επιπτώσεις των αλλαγών της θερµοκρασί-
ας, στην παραγωγή των οπωροφόρων δέν-
δρων όπου παρατηρείται µείωση σε απόδο-

ση και ποιότητα, καθώς και η ανάγκη παραγωγής 
και υιοθέτησης νέων ποικιλιών και τεχνικών, συ-
ζητήθηκε στην εσπερίδα µε τίτλο «Κλιµατική Αλλα-
γή και Νέα ΚΑΠ», στις 15 Μαΐου 2019 στη Νάουσα.
Οι υψηλές θερµοκρασίες που παρατηρούνται 
κατά τους θερινούς µήνες προκαλούν καταπό-
νηση στους καρπούς όλων των οπωροφόρων 
δένδρων, ηλιοεγκαύµατα και παρουσία διπλών 
καρπών την επόµενη χρονιά, σύµφωνα µε την 
παρουσίαση της ∆ρ Παυλίνας ∆ρογούδη, α-
πό το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του Τµήµατος Φυλλοβό-
λων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας. Οι υψη-
λές θερµοκρασίες κατά τη διάρκεια ωρίµανσης 
των καρπών µειώνουν την παραγωγή ανθοκυ-
ανινών στους καρπούς και αυξάνουν τη συγκέ-
ντρωση των διαλυτών στερεών. Συγκεκριµένα 
στα νεκταρίνια, παρατηρείται εµφάνιση φακι-
δίων όταν έχουµε ζεστά και ξηρά καλοκαίρια.
Τα φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα έχουν ανά-
γκη από χαµηλές θερµοκρασίες για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους σε ψύχος και να παρά-
γουν κανονικά. Σηµαντική µείωση της συσσώ-
ρευσης ψύχους έχει ήδη καταγραφεί σε πολ-
λές ηπειρωτικές περιοχές, σε σύγκριση µε την 
προ-βιοµηχανική περίοδο. Λόγω αυτού του 
φαινοµένου, σύµφωνα µε την Π. ∆ρογούδη, 
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της παρα-

γωγής ακτινιδίων στην Άρτα το 2016, µια πε-
ριοχή µε οριακό ψύχος για την καλλιέργεια της 
ακτινιδιάς. Η µειωµένη παραγωγή είναι η βα-
σική επίπτωση από το ελλιπές ψύχος, καθώς 
παρατηρείται καθυστέρηση στην άνθηση και 
έκπτυξη των βλαστοφόρων οφθαλµών και πι-
θανότητα να υπάρχουν καρποί διαφορετικών 
µεγεθών στο ίδιο κλαδί. 
Κηλιδώσεις, γραµµώσεις, συρρίκνωση, ακόµη 
και πτώση καρπών, αλλά και µεγάλες ζηµιές α-
πό µονίλια επιφέρουν στα ροδάκινα οι παρατε-
ταµένες βροχοπτώσεις τους θερινούς µήνες, ε-
νώ στα βερίκοκα παρατηρείται συρρίκνωση και 
σχίσιµο καρπών. 
Σύµφωνα µε τη ∆ρ Π. ∆ρογούδη, προγραµµατισµός 
στις φυτεύσεις και χαρτογράφηση των περιοχών 
καλλιέργειας ανάλογα µε το ψύχος, για να φυτεύε-
ται το κατάλληλο είδος και ποικιλία όπου πρέπει, θα 
συµβάλλει σε αναδιάρθρωση προς τη σωστή κατεύ-
θυνση στα δενδρώδη. Συνεχής καταγραφή της συσ-
σώρευσης ψύχους και ενηµέρωση των παραγωγών 
για την ανάγκη και το χρόνο ψεκασµού µε ουσίες που 
διασπούν το λήθαργο, πιθανόν να δώσει λύση για την 
ανεπάρκεια ψύχους το χειµώνα. Για προστασία από 
υψηλές θερινές θερµοκρασίες, θετικά αποτελέσµα-

τα µπορεί να δώσει η εφαρµογή καολίνη. Πρέπει εν 
γένει να αξιολογηθούν ποικιλίες σε διαφορετικά πε-
ριβάλλοντα και να δηµιουργηθούν ανθεκτικές σε α-
σθένειες και καταπονήσεις, µέσα από την ενίσχυση 
των δοµών έρευνας στην Ελλάδα.

Τροποποίηση φυτοπροστασίας
Αναγκαίες είναι οι προσαρµογές στη δενδρο-
καλλιέργεια και όσον αφορά στα παθογόνα, ό-
πως ανέφερε στην παρουσίασή του ο ∆ρ Αντώνι-
ος Ζαµπούνης, από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτί-
ωσης και Φυτογενετικών Πόρων – Τµήµα Φυλ-
λοβόλων Οπωροφόρων ∆ένδρων Νάουσας. Αυ-
τό καθώς, εξ’ αιτίας των διαφορετικών συνθη-
κών, αλλάζει η επιδηµιολογία, ο κύκλος ζωής, η 
ανάπτυξη και η παθογένεια µε τους παραγωγούς 
να βρίσκονται αντιµέτωποι µε νέα είδη και φυλές 
παθογόνων, καθώς παρατηρείται γενετική εξελι-
κτική αναδιάταξή τους.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ  
ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΝΕΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
∆ΕΝΤΡΩΝ

Η µεταβολή των αλληλεπιδράσεων φυτών 
- παθογόνων έρχεται να επιβάλλει την τρο-
ποποίηση των εφαρµογών των συστηµάτων 
φυτοπροστασίας.

Του Ελισσαίου-Ιωάννη Mανιάτη 

20-25_rodakino 3.indd   24 05/06/2019   00:20



20-25_rodakino 3.indd   25 05/06/2019   00:20



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

26 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΤΗΝ DEL MONTE ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΝΣΕΡΒΑ ∆ΙΩΧΝΟΥΝ 
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ ΣΕ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Για ένα «πληθωριστικό περιβάλ-
λον» στο οποίο η εταιρεία του 
προσπαθεί να προσαρµοστεί κάνει 
λόγο ο CEO της Del Monte Foods 
Inc. αναφερόµενος στην πολιτική 
της κυβέρνησης Τραµπ στις ΗΠΑ. 
Σύµφωνα µε τον Greg Longstreet, 

η επιβολή δασµών 25% στον εισα-
γόµενο χάλυβα και 10% στο εισα-
γόµενο αλουµίνιο αύξησαν «εν µια 
νυκτί» το κόστος για τα κονσερ-
βοποιηµένα φρούτα και λαχανικά 
κατά 25% ενώ, όπως ο ίδιος τό-
νισε στο πρακτορείο Bloomberg, 

η εταιρεία του απορρόφησε µέ-
ρος του κόστους, ωστόσο, του-
λάχιστον 10% περνά στον τελι-
κό καταναλωτή. Ως αποτέλεσµα η 
Del Monte στρέφεται τώρα στα µη 
κονσερβοποιηµένα τρόφιµα, που 
το 2019 θα αποτελέσουν, σύµφω-

να µε τις εκτιµήσεις του, το 40% 
των εσόδων της εταιρείας. Το τε-
λευταίο διάστηµα η εταιρεία πα-
ρουσίασε επτά νέα προϊόντα, που 
δεν είναι κονσερβοποιηµένα, ό-
πως τα Fruit Crunch Ρarfaits και 
τα κατεψυγµένα Veggieful Bites. 

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ 4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ολοκληρώνεται την Κυριακή 9 Ιου-
νίου το 4ο Φεστιβάλ Ροδάκινου του 
Τουριστικού Οµίλου Βέροιας προ-
σφέροντας µια σειρά από δράσεις 
µε επίκεντρο το ροδάκινο. Βιωµα-
τικές εµπειρίες συγκοµιδής ροδά-
κινων για οικογένειες, δηµιουργικά 
εργαστήρια και παιχνίδια για παιδιά, 

έκθεση φωτογραφίας «Ανθισµέ-
νες Ροδακινιές», γιορτές γαστρο-
νοµίας µε τοπικές λιχουδιές αλλά 
και.. γκουρµεδιές από κορυφαίους 
Έλληνες σεφ, συναυλίες και πολλά 
ροδάκινα… συνθέτουν ένα πολύ-
χρωµο µωσαϊκό εκδηλώσεων -ό-
λες µε ελεύθερη είσοδο.
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Την πόρτα της Ευρώπης χτυπά 
η µαύρη κηλίδωση εσπεριδοειδών

ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ της µαύρης κηλίδωσης στη Μεσόγειο επιβε-
βαιώνουν τα αποτελέσµατα φυτοϋγειονοµικών ελέγχων που δι-
ενεργήθηκαν σε πύλες εισόδου της ΕΕ σε επτά φορτία εσπερι-
δοειδών µε χώρα προέλευσης την Τυνησία. Ειδικότερα, την πα-
ρουσία του µύκητα Guirnardia citricarpa CBS που προκαλεί τη 
µαύρη κηλίδωση στα εσπεριδοειδή ανακοίνωσε η ισπανική ένω-
ση παραγωγών Asaja, η οποία καταγγέλλει την ΕΕ για πολύ χα-
λαρούς ελέγχους οι οποίοι θα έχουν ως αποτέλεσµα την επέ-
κταση της ασθένειας εντός της Ένωσης, µε καταστροφικές συνέ-
πειες για χώρες µε σηµαντική παραγωγή στον ευρωπαϊκό Νότο.

ΠΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ TOMLOXC

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ στη 
γεύση της ντοµάτας δίνει το 
TomLoxC, ένα «χαµένο» γονί-
διο που ανακαλύφθηκε, το ο-
ποίο παίζει ρόλο-κλειδί στη γεύ-
ση και µπορεί να ενσωµατωθεί 
σε νέες ποικιλίες. Επιστήµονες 
από ΗΠΑ, Ισπανία, Ισραήλ και 
Κίνα, µε επικεφαλής τον µορια-
κό βιολόγο Τζέιµς Τζιοβανόνι της 
Υπηρεσίας Γεωργικών Ερευνών 
(ARS) του USDA δηµοσίευσαν 
στο περιοδικό Γενετικής «Nature 
Genetics» τη µελέτη τους σχετι-
κά µε τη χαρτογράφηση όλων 
των γνωστών ποικιλιών ντοµά-
τας. Το νέο παν-γονιδίωµα που 
χαρτογραφήθηκε έφερε στο 

φως 5.000 άγνωστα µέχρι τώρα 
γονίδια, µερικά από τα οποία ε-
µπλέκονται και στη γευστικότη-
τα της ντοµάτας, µε πρωταγωνι-
στή το TomLoxC. Αξιοσηµείωτο 
είναι πως το εν λόγω γονίδιο υ-
πάρχει στο 91% των άγριων ντο-
µατιών, αλλά µόνο στο 2% των 
καλλιεργούµενων που έχει εξε-
λίξει ο άνθρωπος, δίνοντας βάση 
στην παγκόσµια συζήτηση πως 
οι ντοµάτες δεν έχουν τη γεύση 
των παλιών ποικιλιών. Ας ση-
µειωθεί ότι οι σηµερινές ντοµά-
τες έχουν πια µια στενή γενετι-
κή βάση, δηλαδή περιέχουν µια 
µικρή γκάµα γονιδίων που εξυ-
πηρετούν εµπορικούς σκοπούς.
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΠΕΠΟΝΙ ΚΑΙ 
ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΟΙ 
ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΗΣ MACFRUT 2019
Στην κατηγορία «Σπόροι και Καλ-
λιεργητικές Ποικιλίες Φρέσκων 
και Επεξεργασµένων Φρούτων 
και Λαχανικών» το Χρυσό Βραβείο 
Καινοτοµίας απέσπασε στη Μacfrut 
2019 το πεπόνι Corallo της ιταλικής 
O. P. Agricola Campidanese. Έχει 
εξωτερικά πράσινο χρώµα, πορ-
τοκαλί σάρκα και έντονο άρωµα. 
Θεωρείται υβρίδιο που προέρχεται 
από τον συνδυασµό των ποικιλι-
ών Piel de Sapo και Charentais. Ό-
πως σηµειώνεται στο σκεπτικό της 
βράβευσης, χάρη στην υψηλή πε-
ριεκτικότητα σε σάκχαρα (βαθµός 
Brix = µίνιµουµ 14) και τη διάρκεια 
ζωής του στο ράφι που φτάνει τις 
20 ηµέρες, θεωρείται ότι διατηρεί 
την υψηλή του ποιότητα και ότι εί-
ναι εύκολη η συντήρησή του. Το 
Ασηµένιο δόθηκε στην αγκινάρα 
Violì (των εταιρειών Apofruit Ιτα-
λίας, Cericola και La Mongolfiera). 
Έχει παρασκευαστεί από υβριδι-
κούς σπόρους, συνδυάζοντας τους 
τύπους τρυφερής αγκινάρας που 
συναντάµε στις περιοχές Βένετο, 
Εµίλια Ροµάνια, Απουλία και Σικε-
λία ενώ θα είναι διαθέσιµη στην α-
γορά εννιά µήνες τον χρόνο.

H µελιτζάνα L’ Ortolano 

ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στην ίδια κατηγορία 
απονεµήθηκε στη µελιτζάνα µε ραβδώ-
σεις της εταιρείας L’Ortolano s.r.l. που 
κρίνεται κατάλληλη να καλλιεργηθεί ό-
χι µόνο την άνοιξη και το καλοκαίρι αλλά 
και τον χειµώνα, αφού είναι πολύ ανθε-
κτική στις χαµηλές θερµοκρασίες. 

EΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΙΝΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, τα βλέµµατα τώ-
ρα στρέφονται στην Macfrut Attraction 
(19-21 Σεπτεµβρίου 2019), στην περιοχή 
Qingdao στα πλαίσια της ΗΟRTI Κίνας γύ-
ρω από τα φρέσκα φρούτα, τα λαχανικά 
και  τα λουλούδια. Σύµφωνα µε όσα έχουν 
γίνει µέχρι στιγµής γνωστά, προγραµµα-
τίζεται ∆ιεθνής Σύνοδος για τα κηπευτικά 
θερµοκηπίου (Greenhouse Horticulture 
Industry Summit), Φόρουµ προσανατολι-
σµένο στη διαχείριση και ενσωµάτωση νε-
ρού και λιπασµάτων µε τη βοήθεια της τε-
χνολογίας, Φόρουµ για παραγωγή φιντα-
νιών λαχανικών και φυτών σε προδιαγρα-
φές εργοστασίου, ∆ιεθνές φόρουµ τεχνο-
λογίας για καθετοποιηµένη παραγωγή, 
συνέδριο και εκδηλώσεις «Αναζωογόνη-
σης Χωριών», σεµινάρια χρήσης µικρών 
γεωργικών µηχανηµάτων και άλλου εί-
δους εξοπλισµού, ανάδειξη θεµάτων που 
αφορούν τον κλάδο της κτηνοτροφίας. 
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ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ, 
ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ∆ΟΡΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Θετικά δείχνει να προσεγγίζει η 
Κίνα το αίτηµα της Ελλάδας για ο-
µαδοποίηση των φρούτων, ώστε 
να εξεταστούν ταυτόχρονα οι τε-
χνικοί φάκελοι για τα πυρηνόκαρ-
πα κατά τον έλεγχο των κινεζικών 
αρχών για τα κεράσια, όπως και 
την εξέταση του φακέλου εξαγω-
γών ακτινιδίων από το σύνολο της 
χώρας µας. Τα θέµατα αυτά µετα-
ξύ άλλων  έθεσε η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπία 
Τελιγιορίδου, στους οµολόγους 
της στην Κίνα κατά την επίσκε-
ψή της στο Πεκίνο στο πλαίσιο της 
4ης ∆ιάσκεψης των Υπουργών Α-
γροτικής Ανάπτυξης της Πρωτο-
βουλίας 17+1 ανάµεσα στην Κίνα 
και τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης.
Η κυρία Τελιγιορίδου, στη διάρ-
κεια διµερούς σύσκεψης µε τη Γε-
νική ∆ιεύθυνση Τελωνείων της 
Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας και 
τον αρµόδιο υφυπουργό έβαλε 
στην ατζέντα και την άµεση ολο-
κλήρωση της διαδικασίας για την 
υπογραφή πρωτοκόλλου για την 
εξαγωγή στην Κίνα του κρόκου 
Κοζάνης αλλά και την εξέταση του 
φακέλου εξαγωγών για το ελλη-
νικό λαβράκι και άλλα προϊόντα. 
Παράλληλα, σε διµερή σύσκεψη 
εργασίας µε τον αναπληρωτή υ-
πουργό Γεωργίας Qu Dondgyu α-
νέπτυξε τις θέσεις της Ελλάδας για 
την συνεργασία στον αγροτικό το-
µέα µε την Κίνα. 

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολυµπία Τελιγιο-
ρίδου, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Κίνα.

ME 627 ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΟ 7 ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟ VEGITERRANEO

Όλη τη γευστική µαγεία της 
Μεσογείου περιέχει το τριετές 
πρόγραµµα προώθησης κη-
πευτικών που παράγονται στην 
Ελλάδα «Vegiterraneo». Στην 
προϊοντική παλέτα του προ-
γράµµατος η ντοµάτα, το αγ-

γούρι, η πιπεριά και η µελιτζά-
να, προϊόντα που αποτελούν α-
παραίτητα συστατικά της µεσο-
γειακής διατροφής και συνδέ-
ονται µε τη µακρά καλλιεργητι-
κή παράδοση της Ν. Ευρώπης. 
Το Vegiterraneo, όπου συµµε-
τέχουν 627 παραγωγοί από ε-
πτά συνεταιρισµούς της Κρή-
της, ξεκίνησε την 1η Απριλί-

ου 2017 και ολοκληρώνεται το 
Μάρτιο του 2020, ενώ οι αγο-
ρές-στόχοι που έχουν τεθεί εί-
ναι Γερµανία, Τσέχικη ∆ηµο-
κρατία, Πολωνία και Ελλάδα, 
στις οποίες οι παραγωγοί δί-
νουν το 70% της παραγωγής, 
ενώ το υπόλοιπο 30% κατευ-
θύνεται σε Μ. Βρετανία, Βουλ-
γαρία και Ρουµανία.

Στιγµιότυπο από ειδική 
εκδήλωση στο περιθώριο 
της Freskon στη Θεσσαλονίκη.
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ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΜΕ 4,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Mε προίκα 250 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων 4,7 εκατ. αντιστοι-
χούν στην Ελλάδα, εγκρίθηκε α-
πό την Κοµισιόν το πρόγραµµα 
προώθησης και κατανάλωσης 
φρουτολαχανικών και γάλακτος 
στα σχολεία της ΕΕ για το σχο-
λικό έτος 2019-2020. Το πρό-

γραµµα διανοµής συµπληρώνε-
ται από µέτρα για την εκπαίδευ-
ση των παιδιών σχετικά µε τη 
γεωργία και για την προαγωγή 
της υγιεινής διατροφής. Πέρυσι 
επωφελήθηκαν της δράσης πά-
νω από 20 εκατοµµύρια παιδιά 
σε περίπου 159.000 σχολεία.

ΜΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ Η ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
Με κλιµακωτά ιχθυοτροφεία, γλάστρες µε 
λαχανικά στις ταράτσες γραφείων και γα-
ρίδες που φτιάχνονται σε εργαστήρια, η 
Σιγκαπούρη επιδιώκει να αυξήσει τις δυ-
νατότητες παραγωγής τροφίµων και να 
ανεξαρτητοποιηθεί από τις απαραίτητες 
σήµερα εισαγωγές, ώστε να θρέψει τον 
πληθυσµό 5,6 εκατ. ανθρώπων της. 
Η χώρα παράγει περίπου το 10% των τρο-
φίµων της, αλλά καθώς η αλλαγή του κλί-
µατος και η αύξηση του πληθυσµού απει-
λούν τον παγκόσµιο εφοδιασµό σε τρόφι-
µα, έχει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό 
αυτό στο 30% µέχρι το 2030, σύµφωνα µε 
ένα σχέδιο γνωστό ως «30-µε-30».
Μόνο το 1% της έκτασης γης της Σιγκα-
πούρης των 724 τ. χλµ., είναι αφιερωµέ-
νο στη γεωργία και το κόστος παραγωγής 
υψηλότερο από κάθε άλλη χώρα της ΝΑ 
Ασίας. Την πρόκληση λοιπόν αναλαµβά-
νουν οι νέοι «αστικοί» αγρότες ώστε να α-
παντήσουν στο αίτηµα της κυβέρνησης να 
«καλλιεργήσουν περισσότερο µε λιγότε-

ρα». Η κυβέρνηση έχει διαθέσει 144 εκατ. 
δολάρια για έρευνα και ανάπτυξη σε τρό-
φιµα και 63 εκατ. δολάρια που απευθύνο-
νται σε γεωργικές επιχειρήσεις, ώστε να 
χρησιµοποιούν τεχνολογία για την αύξηση 
της παραγωγικότητάς τους. Σχεδιάζει επί-
σης να κατασκευάσει µια περιοχή αγρο-
διατροφής 18 εκταρίων για µονάδες πα-

ραγωγής φυτών σε εσωτερικούς χώρους 
αλλά και µονάδες παραγωγής βρώσιµων 
εντόµων µέχρι τα µέσα του 2021. Ας ανα-
φερθεί βέβαια εδώ πως ένα σηµαντικό ε-
µπόδιο για τους αστικούς αγρότες, είναι 
οι δαπανηρές εισροές όπως η τεχνολογία 
που καθιστά τα προϊόντα τους απλησίαστα 
για πολλούς καταναλωτές.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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ΕΥΝΟΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΣΚΟΡ∆ΟΥ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ TRUMP ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Σε αντίθεση µε τα εκατοµµύρια άλλων Αµερι-
κανών αγροτών, οι καλλιεργητές σκόρδων έ-
χουν ευηµερήσει µετά την τελευταία οικονοµι-
κή επίθεση του προέδρου Donald Trump στην 
Κίνα. Οι πωλήσεις του σκόρδου που καλλιεργεί-
ται στην Καλιφόρνια αυξάνονται, ενώ εδώ και 
πολλές δεκαετίες είχαν συνηθίσει να χάνουν έ-
δαφος από τις φθηνότερες κινεζικές εισαγωγές. 
Και οι πωλήσεις, πλέον, είναι έτοιµες να γίνουν 
ακόµα καλύτερες, καθώς το κινέζικο σκόρδο α-
ντιµετωπίζει ακόµη υψηλότερους δασµούς, σε 
έναν εµπορικό πόλεµο χωρίς τέλος.
«Σε έναν τέλειο κόσµο, θα θέλαµε να δούµε 
τους δασµούς να παραµένουν για πάντα», δή-
λωσε ο Ken Christopher, εκτελεστικός αντιπρό-
εδρος του Christopher Ranch, ενός από τους 
τρεις µεγαλύτερους εναποµείναντες εµπορι-
κούς παραγωγούς σκόρδου στην αµερικανική 
αγορά. Και ενώ οι παραγωγοί σόγιας στην α-
µερικανική ∆ύση παρακολουθούσαν τα σιλό να 
γεµίζουν µε απούλητες καλλιέργειες, καθώς ο 
κορυφαίος αγοραστής, η Κίνα, έπαψε να αγορά-
ζει, ο Christopher Ranch, η εκµετάλλευση του 

οποίου εκτείνεται σε 5.900 στρέµµατα αγρω-
στωδών σκόρδου στο Gilroy της Καλιφόρνια, εί-
δε τις πωλήσεις στο σκόρδο να αυξάνονται 15% 
το τελευταίο τρίµηνο του 2018, αφού οι ΗΠΑ ε-
φάρµοσαν δασµό 10% στις εισαγωγές κινεζικού 
σκόρδου τον Σεπτέµβριο και έπεται συνέχεια. 

∆ιαφωνεί η McCormick
∆εν είναι, όµως, όλοι υπέρ της δασµολόγησης 
του σκόρδου. Ενώ ο Christofer δήλωνε υπέρ 
των ναύλων στην αµερικανική Επιτροπή ∆ιε-

θνούς Εµπορίου, τα στελέχη µιας από τις κο-
ρυφαίες εταιρείες καρύκευσης στον κόσµο, η 
McCormick & Company Inc., τάχθηκαν εναντί-
ον τους. Η McCormick λέει ότι οι συνταγές της 
εξαρτώνται κυρίως από το κινέζικο σκόρδο, 
χαρακτηρίζοντάς το ως ένα διαφορετικό προ-
ϊόν από αυτό που καλλιεργείται στις ΗΠΑ. «∆εν 
πρόκειται για υποκατάστατα», δήλωσε σε συ-
νέντευξή του στο Reuters ο  CEO Lawrence 
Kurzius. «Ακριβώς όπως και στο κρασί, η ση-
µασία της καταγωγής µετράει».
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ΝΕΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ 
ΤΟΥ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 

Ν έες κατηγορίες καλλιεργειών 
σχεδιάζεται να προστεθούν σε 
µία 3η προκήρυξη για το Μέτρο 

10.1.8 «Κοµφούζιο», όπου εκτός από τα 
πυρηνόκαρπα και τα µηλοειδή, εξετάζε-
ται η προσθήκη εσπεριδοειδών, αµπε-
λιού και ντοµάτας. Τα ποσά που έχουν 
οριστεί και οι εχθροί για τους οποίους 
προβλέπεται η µέθοδος του Κοµφούζιο 
για τις νέες καλλιεργητικές οµάδες βάσει 
µελέτης του ΓΠΑ είναι:  
Ευδεµίδα της αµπέλου και ψευδό-
κοκκος: Για την πενταετία η ενίσχυση 
που προτείνεται να είναι: Tρία πρώτα έ-
τη 84,26 ευρώ το στρέµµα και για τα δύο 
µετά 117,14 ευρώ ανά στρέµµα. Οι δια-
χυτήρες για την ευδεµίδα εφαρµόστηκαν 
σε πυκνότητα 25 (το κατώτερο) έως 50 
(το ανώτερο) αµπούλες ανά στρέµµα ε-
νώ είναι καλό να προστίθενται µερικές 
ακόµη αµπούλες στην περίµετρο του α-
γρού για καλύτερα αποτελέσµατα. Προ-
τείνεται παράλληλα µε τη χρήση της µε-
θόδου να χρησιµοποιούνται παγίδες πα-
ρακολούθησης του εντόµου. Για την ε-
φαρµογή της µεθόδου Κοµφούζιο για 
τον ψευδόκκοκο τοποθετήθηκαν 50-
60 CheckMate διαχυτήρες ανά στρέµµα 
λαµβάνοντας πάντοτε υπ’ όψιν τη µορ-
φολογία και το ανάγλυφο του αγρού. 
Ανθοτρήτης της λεµονιάς και µα-
νταρινιάς: Για την πενταετία η ενίσχυ-
ση που προτείνεται να είναι: ∆ύο πρώ-
τα έτη 52,8 ευρώ το στρέµµα και για τα 
τρία µετά 60,1 ευρώ ανά στρέµµα. Οι δι-
αχυτήρες πρέπει να αναρτώνται περί-
που στα 1,5 µέτρα από το έδαφος ή λίγο 

ψηλότερα σε περιπτώσεις όπου έχουµε 
παλαιές φυτείες µε ψηλά δένδρα. Οι δι-
αχυτήρες φαίνεται να δουλεύουν καλά 
τις πρώτες 4 έως 6 εβδοµάδες ενώ µε-
τέπειτα ενδεχοµένως να χρειάζονται α-
ντικατάσταση. Η αποτελεσµατικότητα 
της µεθόδου µετά την περίοδο των 4-6 
εβδοµάδων µπορεί να εξακριβωθεί µε 
την παρακολούθηση των συλλήψεων 
στις φεροµονικές παγίδες. 
Παράλληλα υπάρχει αίτηµα από παρα-
γωγούς, κυρίως από την Κρήτη, για έ-
νταξη της ντοµάτας στο Μέτρο για την α-
ντιµετώπιση της Tuta Absoluta. Σηµειώ-
νεται πως οι καλλιέργειες στην περασµέ-
νη πρόσκληση στο επιλέξιµο φυτικό κε-
φάλαιο ήταν ροδάκινα, νεκταρίνια, βερί-
κοκα, µήλα, αχλάδια και κυδώνια.

Πρόσκληση για αντιχαλαζικά 
µέσα στο µήνα Ιούνιο
Επιπλέον νέες καλλιέργειες αναµένεται 
να ενταχθούν και στο Μέτρο 5.1 «Αντιχα-
λαζικά» που σχεδιάζει να προκηρύξει ο 
ΕΛΓΑ µέσα στον Ιούνιο. Αυτές είναι µύρ-
τιλα, γκότζι µπέρι κ.λπ., όψιµες ποικιλί-
ες πορτοκαλιάς, δίφορες και λοιπές ποι-
κιλίες λεµονιάς. Οι παρεµβάσεις που ή-
ταν επιλέξιµες αφορούσαν καλλιέργειες 
εσπεριδοειδών (αντιπαγετικοί ανεµοµεί-
κτες), αντιχαλαζικές εγκαταστάσεις για 
καλλιέργειες µηλοειδών, πυρηνοκάρ-
πων, ακτινιδίων, αµπέλου και ροδιάς, α-
ντιβροχικές εγκαταστάσεις καλλιέργειες 
κερασιάς και αµπέλου και τα ενεργητικά 
συστήµατα για τη συνδυαστική προστα-
σία για κερασιές και αµπέλια.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

84,26 117,14

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΜΠΕΛΙ

TΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΕΤΗ

∆ΥΟ MΕΤΑ

ΑΜΠΕΛΙ

52,8 60,1

ΛΕΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ

38,7 45,4

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ, ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ, ΒΕΡΙΚΟΚΑ

54,2 62,7

ΜΗΛΑ, ΑΧΛΑ∆ΙΑ, ΚΥ∆ΩΝΙΑ
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ΜΕ 6.330 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ 
Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Αναρτήθηκε η κατάταξη των δικαιούχων 
στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
όπου υποβλήθηκαν 37.826 αιτήσεις και 
εγκρίνονται από αυτές µόλις οι 6.330, µε 
πληροφορίες που έφτασαν στο Fresher α-
πό εν δυνάµει δικαιούχους να κάνουν λό-
γο για «παραποίηση της λίστας µοριοδό-
τησης». Σύµφωνα µε πηγές, αγρότες που 
βρισκόντουσαν στη λίστα των επιλαχό-
ντων πριν την υπερδέσµευση των χρη-
µάτων και ήταν κοντά να µπουν στο Μέ-
τρο, µετά τη µοιρασιά, είδαν αφενός τα µό-
ριά τους µειωµένα και αφετέρου το όνο-
µά τους εκτός δικαιούχων. «Είχα 76 µόρια 
στην πρώτη λίστα και βλέπω το όνοµά µου 
στη δεύτερη µε 68», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά βιοκαλλιεργητής στο Fresher, προ-
σθέτοντας πως πλέον δεν υπάρχει δικαί-
ωµα ένστασης, ενώ και από τα µελετητι-
κά γραφεία αδυνατούν να του δώσουν α-
πάντηση για αυτή την πτώση στη βαθµο-
λογία, ενηµερώνοντάς τον πως «δεν εί-
ναι µεµονωµένο γεγονός». Το ζήτηµα εί-
ναι πολύ µεγάλο µε κάποιους να κάνουν 
λόγο για προφανές βόλεµα ηµετέρων και 
«σκάνδαλο», εφόσον δεν µιλάµε απλά 
για ένα «µηχανογραφικό λάθος»
Όσον αφορά τώρα την κατανοµή των χρη-
µάτων για τη ∆ράση 11.2.1 (παλαιοί βιο-
καλλιεργητές) εγκρίνονται, σύµφωνα µε 
τον συνολικό προϋπολογισµό των 155,3 ε-
κατ. ευρώ που έχει κατανεµηθεί ανά Περι-
φέρεια, 4.033 αιτήσεις. 
Για τη ∆ράση 11.1.1 (νεοεισερχόµενοι βι-
οκαλλιεργητές) εγκρίνονται, σύµφωνα µε 
τον συνολικό προϋπολογισµό των 49,9 ε-
κατ. ευρώ που έχει κατανεµηθεί ανά Περι-
φέρεια, 2.297 αιτήσεις. Αναλυτικά η κατα-
νοµή του ποσού (σε ευρώ) έγινε ανά Περι-
φέρεια ως εξής:
●Αν. Μακεδονία και Θράκη: 17.263.680
●Αττική: 1.425.580
●Bόρειο Αιγαίο 11.037.100
●∆υτική Ελλάδα 20.069.010
●∆υτική Μακεδονία 36.920.764
●Ήπειρος 3.777.824
●Θεσσαλία 19.642.710
●Ιόνια Νησιά 1.824.120
●Κεντρική Μακεδονία 38.452.722
●Κρήτη 14.993.680
●Νότιο Αιγαίο 663.350
●Πελοπόννησος 23.027.160
●Στερεά Ελλάδα 16.914.480

O ι ίδρυση ή η επέκταση θερµοκηπιακών 
µονάδων και οποιαδήποτε µεταποιη-
τική δραστηριότητα στα οπωροκηπευ-

τικά είναι επιλέξιµες δράσεις προς ενίσχυση 
στο νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόµου 
µε τον τίτλο «Πολύ Μικρές και Μικρές Επι-
χειρήσεις». Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοί-
νωση του υπουργείου Οικονοµίας, η προ-
κήρυξη γι’αυτήν τη δράση θα βγει το πρώ-
το δεκαήµερο του Ιουνίου και θα χαρα-
κτηρίζεται από χαµηλοµένο ελάχιστο όριο 
προϋπολογισµού ανά επένδυση, που ξεκι-
νά από τα 50.000 ευρώ. Στο προσχέδιο της 
προκήρυξης αναφέρεται ότι δικαιούχοι ενί-

σχυσης θα είναι νεοσύστατες ή υπό ίδρυση 
επιχειρήσεις που ανήκουν µεταξύ άλλων 
και στον αγροτικό τοµέα (πρωτογενείς). Ο 
συνολικός προϋπολογισµός του καθεστώ-
τος ανέρχεται στα 150 εκατ. ευρώ.
Το ελάχιστο επιλέξιµο ύψος της επένδυσης 
για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο 
παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται µε βά-
ση το µέγεθος του φορέα, ήτοι: α. για µικρές 
επιχειρήσεις 150.000 ευρώ, β. για πολύ µι-
κρές επιχειρήσεις 100.000 ευρώ, γ. για Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Πα-
ραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συ-
µπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ 
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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Η επιδότηση αφορά επενδύσεις σε κτιρια-
κό εξοπλισµό, µηχανήµατα και λοιπό εξοπλι-
σµό, στήσιµο θερµοκηπιακής µονάδες, στα-
βλικής εγκατάστασης και γενικότερα όσα ο-
ρίζονται ως «ενσώµατα στοιχεία ενεργητι-
κού» και «άυλα στοιχεία ενεργητικού», όπως 
συστήµατα διασφάλισης και ελέγχου ποιότη-
τας, πιστοποιήσεων, προµήθειας και εγκατά-
στασης λογισµικού και συστηµάτων οργά-
νωσης. Επιπλέον επιδοτείται το µισθολογικό 
κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Είδη ενισχύσεων
α. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται 
στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου ει-
σοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων 
προ φόρου κερδών.
β. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δω-
ρεάν παροχή από το ∆ηµόσιο χρηµατικού 
ποσού για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυ-
όµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
γ. Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η ο-
ποία συνίσταται στην κάλυψη από το ∆ηµό-
σιο τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
δ. Συνδυασµός των παραπάνω.
Τα ποσοστά ενίσχυσης είναι ανάλογα µε 
την Περιφέρεια όπου δραστηριοποιείται η 
µονάδα, από 30-55%.  

DE MINIMIS ΣΕ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΑΧΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Για ένα τριετές σχέδιο εκσυγχρονισµού του 
εξοπλισµού του Περιφερειακού Κέντρου 
Ελέγχου Υπολειµµάτων στη Θεσσαλονίκη και 
των Aποκεντρωµένων Yπηρεσιών Eλέγχου 
του πολλαπλασιαστικού υλικού, έκανε λόγο η 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
κατά την περασµένη συνέντευξη Τύπου, 
στα µέσα Μαΐου. Παράλληλα, ο υπουργός, 
Σταύρος Αραχωβίτης, µίλησε για τη 
δροµολόγηση ενισχύσεων de minimis που θα 
δοθούν το ερχόµενο διάστηµα σε µανταρίνια 
(Κληµεντίνες στην Αργολίδα), στα αχλάδια 
Κρυστάλλια και τα επιτραπέζια σταφύλια.
Από την πλευρά του ο γ.γ. Κοινοτικών 
Πόρων, δίνοντας στοιχεία για το Μέτρο 4.2.1 
«Μεταποίηση και Εµπορία», τόνισε ότι ο 
µεγαλύτερος αριθµός επενδύσεων αφορά τον 
κλάδο των οπωροκηπευτικών. Παράλληλα, 
όπως είπε νέοι και σύγχρονοι αγρότες 
αντιλαµβάνονται την ανάγκη να επενδύσουν 
σε όλο το φάσµα της αλυσίδας υπεραξίας 
της αγροτικής παραγωγής και όχι µόνο 
στον πρωτογενή τοµέα. Λίγες µέρες πριν τη 
συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός είχε βρεθεί 
στην Ηµαθία όπου βρέθηκε αντιµέτωπος 

µε «βροχή» παραπόνων, από οµάδες 
παραγωγών και εκπροσώπους συνεταιρισµών 
και συλλόγων της περιοχής, για τις 
απαράδεκτα, όπως τονίστηκε, χαµηλές τιµές 
µε τις οποίες πωλούν τα προϊόντα τους, αλλά 
και για τη µαύρη διακίνηση, που κάνει θραύση 
τόσο τοπικά, όσο και σε όλη την ελληνική 
ύπαιθρο. «Η τιµή πέρσι, αν την αντιστοιχίσει 
κανείς µε την αξία της δραχµής, ήταν όσο και 
πριν από 30 χρόνια. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, 
όµως, το κόστος παραγωγής αυξήθηκε 
1.500% και αντίστοιχα και το κόστος ζωής». Ο 
ίδιος επικαλέστηκε µελέτη του Αριστοτέλειου, 
µε βάση την οποία προκύπτει πως το κόστος 
παραγωγής στο συµπύρηνο είναι στα 600 
ευρώ το στρέµµα, ενώ σύµφωνα µε τις 
περσινές τιµές και αποδόσεις, στην τσέπη του 
παραγωγού πήγαν 480 ευρώ το στρέµµα. 
«∆εν µπορεί ο µεταποιητικός τοµέας να 
αρχίζει να συγκεντρώνει το βιοµηχανικό 
ροδάκινο από τις αρχές Ιουλίου έως και το 
Σεπτέµβριο κι ο παραγωγός να µαθαίνει την 
τιµή του προϊόντος του όταν αυτό θα έχει γίνει 
ήδη κοµπόστα», ανέφερε ο πρόεδρος του Α.Σ. 
Ηµαθίας, Γιώργος Γαλανοµάτης.

Σύµφωνα µε επίσηµη ανακοί-
νωση του υπουργείου Οικο-
νοµίας, η προκήρυξη γι’αυτήν 
τη δράση θα βγει το πρώτο 
δεκαήµερο του Ιουνίου.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σε δραστική µείωση του κόστους παρα-
γωγής, µε ταυτόχρονη βελτίωση της ποι-
ότητας και παραγωγικότητας στην καλλι-

έργεια του συµπύρηνου ροδάκινου, προσβλέ-
πει ένα νέο πιλοτικό πρόγραµµα που εφαρµό-
ζεται στον κάµπο της Ηµαθίας, της Πέλλας και 
της Φλώρινας, αξιοποιώντας σύγχρονες τε-
χνολογίες καταγραφής και παρέµβασης στη δι-
αχείριση της λίπανσης, της άρδευσης και της 
φυτοπροστασίας των εν λόγω φυτειών.
Πίσω από το εγχείρηµα, που εκδηλώνεται µέ-
σω µιας κοινής δράσης στο πλαίσιο του προ-
γράµµατος «Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, Καινο-
τοµώ», έχουν συνασπιστεί δηµόσιοι φορείς, ό-
πως είναι τα εργαστήρια ∆ενδροκοµίας και Τη-
λεπικοινωνιών και ∆ικτύων του Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας και το Φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ, 
µε την ιδιωτική κονσερβοποιία «Κρόνος».
«Η κεντρική ιδέα είναι να κάνουµε ένα πρό-
γραµµα όπου µε τη βοήθεια κλιµατικών δε-
δοµένων και διαφόρων κρίσιµων πληροφο-
ριών, που θα συλλέγουµε από τους αγρούς 

µε ειδικό εξοπλισµό και µε  επιτόπια παρου-
σία γεωπόνων, να στήσουµε επιµέρους λο-
γισµικά σχετικά µε τη λίπανση, την άρδευση 
και ίσως τη φυτοπροστασία, που θα µεταδί-
δουν την πληροφορία στους παραγωγούς για 
καλύτερη διαχείριση της καλλιέργειάς τους», 
εξηγεί ο καθηγητής Γιώργος Νάνος (φωτό δε-
ξιά), ο οποίος συµµετέχει στο έργο ως εκπρό-
σωπος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Παρότι η δράση βρίσκεται ακόµη στα πρώ-
τα βήµατα της ανάπτυξής της, η επιστηµονι-
κή οµάδα σε συνεργασία µε την κονσερβοποι-
ία Κρόνος και παραγωγούς, έχει προχωρή-

Ασύρµατες τεχνολογίες 4G, 
αισθητήρες εδάφους και 
αέρος µέχρι και κάµερες 
χρησιµοποιούνται για τη 
συλλογή των πληροφοριών 
από τον αγρό όπου θα 
παρακολουθείται η πορεία 
ωρίµανσης του καρπού και 
αναλόγως θα προσαρµόζεται  
η καλλιεργητική φροντίδα

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ, 
ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΚΡΟΝΟΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ 
ΣΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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σει στην επιλογή των 14 φυτειών ροδάκινου 
και των πιο αντιπροσωπευτικών ποικιλιών, ε-
πί των οποίων θα γίνουν οι σχετικές παρατη-
ρήσεις και εφαρµογές, ενώ παράλληλα έλαβε 
και δείγµατα εδάφους των οποίων η σύσταση 
έχει ήδη αναλυθεί. Επιπλέον, τοποθετείται και 
ο τεχνολογικός εξοπλισµός (το hardware), που 
απαιτεί το εγχείρηµα. Μέσα από τις πρακτικές 
αυτές, σηµειώνει, είναι εφικτό να µειωθεί δρα-
στικά το κόστος και να αυξηθούν οι χαµηλές α-
ποδόσεις. «Πιστεύω ότι µπορούµε να κατεβά-
σουµε σχεδόν στο µισό το κόστος της λίπανσης, 
ενώ µε την κατάλληλη διαχείριση και του νε-
ρού, νοµίζω ότι θα καταφέρουµε να ελέγξουµε 
πολύ καλύτερα και τις προσβολές από ασθένει-
ες και εχθρούς, µειώνοντας, έτσι, 1 έως 2 ψε-
κασµούς τη σεζόν, που θα σηµάνει σηµαντική 
µείωση του κόστους», τόνισε ο ίδιος.

Η ΣΚΙΑΣΗ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
Αναφερόµενος ο καθηγητής του Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλίας Γιώργος Νάνος στις χαµηλές α-
ποδόσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 

χρόνια στο συµπύρηνο ροδάκινο, επεσήµανε 
ότι αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στη 
σκίαση που δηµιουργείται στα δέντρα, διότι οι 
παραγωγοί δεν κάνουν θερινό κλάδεµα κι ε-
φαρµόζουν υπερβολική αζωτούχο λίπανση την 
άνοιξη, µε αποτέλεσµα τα δέντρα να έχουν τρε-
λή βλάστηση. «Η σκίαση οδηγεί σε µικρή πα-
ραγωγή σε κακή ποιότητα, αφού πολλά φρούτα 
είναι µικρά σε µέγεθος και πράσινα, καθώς δεν 
ωριµάζουν ταυτόχρονα µε τους υπόλοιπους 
καρπούς στα υψηλότερα σηµεία», επεσήµανε 
και σηµείωσε πως «έτσι, ζηµιωµένοι είναι τό-
σο οι παραγωγοί, που χάνουν εισόδηµα, όσο 
και η µεταποιητική βιοµηχανία, η οποία πετά-
ει τους ποιοτικά υποβαθµισµένους καρπούς».
Τέλος, ο καθηγητής τόνισε ότι «έχουµε κα-
ταρτίσει επίσης το πρόγραµµα ενεργειών που 
θα κάνουµε στους επιλεγµένους αγρούς, οι 
οποίοι χωροταξικά βρίσκονται στις τρεις πε-
ριφερειακές ενότητες της Ηµαθίας, της Πέλ-
λας και της Φλώρινας για να µπορούµε να έ-
χουµε µεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα ως 
προς τις κλιµατικές ζώνες».

ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 
ΓΕΩΠΟΝΟΙ, ΠΟΥ 
ΘΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

Με το τέλος του προγράµµατος 
«Ερευνώ, ∆ηµιουργώ, 
Καινοτοµώ», στο οποίο 
συµµετέχουν το Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, το Αριστοτέλειο και 
η Κονσερβοποιία Κρόνος, θα 
έχει τριετή διάρκεια εφαρµογής 
και χρηµατοδοτείται µε το 
ποσό των περίπου 800.000 
ευρώ, στόχος είναι να έχει 
δηµιουργηθεί και µια οµάδα 
εξειδικευµένων γεωπόνων. 
Οι τελευταίοι, σύµφωνα µε 
τον καθηγητή Γιώργο Νάνο, 
ο οποίος συµµετέχει στο 
έργο ως εκπρόσωπος του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, θα 
αναλάβουν να «κοουτσάρουν» 
τους συνεργαζόµενους 
µε την κονσερβοποιία 
ροδακινοπαραγωγούς, ώστε 
να διαχυθεί η γνώση και µε τα 
αποτελέσµατα που θα προκύψουν 
να βελτιωθεί η ποιότητα και η 
παραγωγικότητα των φυτειών. 

ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 
ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ 
ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ 
ΑΠΟΛΥΤΑ ΤΗ 
ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Γιώργος Νάνος
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ΒΕΡΙΚΟΚΟ

ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ
ΟΙ ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ 
ΣΤΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟ
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ, ΠΙΕΖΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ
ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ, ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 1,80 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟ 0,40 ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ     ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α  ΛΙΑΜΗ

Έχασε τη δυναµική του το βερίκοκο στα µε-
γάλα παραγωγικά κέντρα της Μακεδονί-
ας, αφού µετά το αρχικό «τίναγµα» των 

τιµών έως και πάνω από 1,80 ευρώ το κιλό για 
τις υπερπρώιµες ποικιλίες, η συνέχεια φαίνε-
ται να απογοητεύει τους παραγωγούς. Σύµφω-
να µάλιστα µε το ρεπορτάζ, όσο προχωρά η συ-
γκοµιδή στις µεσοπρώιµες ποικιλίες, το εύρος 
τιµών κυµαίνεται από 0,40 έως 0,60 ευρώ το κι-
λό στη Χαλκιδική, 0,80 ευρώ στην Πέλλα, ενώ 
στα 0,90 ευρώ, κατά µέσο όρο, πουλά η Ηµαθία, 
µε περαιτέρω καθοδική τάση. 
Ένας από τους µοχλούς πίεσης που χρησιµοποι-
είται είναι η ποιοτική υποβάθµιση µέρους της 
παραγωγής από τις χαλαζοπτώσεις αναφέρουν 
καλλιεργητές του προϊόντος, που εξηγούν ότι το 
εµπόριο γνωρίζει ότι οι παραγωγοί είναι ανορ-
γάνωτοι και «πατάει» πάνω σε αυτό για να α-
γοράζει φθηνά τα προϊόντα, επικαλούµενο κάθε 
φορά και µια διαφορετική δικαιολογία.
«Είναι ένα πρόβληµα τα χαλαζοχτυπηµένα προ-
ϊόντα, διότι ειδικά τα µεγάλα σούπερ µάρκετ της 
Ευρώπης µε το παραµικρό γυρίζουν την παραγ-

γελία πίσω. Όµως πρακτικά αυτό θα σήµαινε ότι 
στα βερίκοκα της πρώτης ποιότητας, η τιµή θα έ-
πρεπε να έχει εκτοξευτεί, αφού οι ποσότητες εί-
ναι λίγες. ∆εν συµβαίνει, όµως, κάτι πάει στραβά 
εδώ» αναφέρει παραγωγός που θέλει να διατη-
ρήσει την ανωνυµία του.
Ο παραγωγός Κώστας Μαρκοβίτης, πάντως, µε 
περίπου 200 στρέµµατα στην περιοχή της Αγ. Μα-
ρίνας και Αγ. Γεωργίου στην Ηµαθία, θεωρεί πως 
οι έµποροι που θέλουν να κρατήσουν τις ποιοτικές 
τους αγορές, θα βάλουν το χέρι στην τσέπη τουλά-
χιστον για τα ποιοτικά βερίκοκα. «Αυτή την περίο-
δο ωστόσο οι τιµές κυµαίνονται από 0,70 έως και 
1,10 ευρώ, µε τα περισσότερα να πωλούνται στα 
0,90 ευρώ», τονίζει ο κ. Μαρκοβίτης και σηµειώ-
νει πως µικρές ποσότητες από τις υπερπρώιµες 
ποικιλίες πουλήθηκαν και µε 1,60 ευρώ το κιλό.

Έφθασε τα 0,40 ευρώ στην Πέλλα
Ανώµαλη προσγείωση κατέγραψαν οι τιµές 
και στην Πέλλα, όπου µετά το «άνοιγµα» της 
αγοράς µε έως και 1,80 ευρώ το κιλό, για 
το ποιοτικό βερίκοκο, σήµερα, όπως τονίζει 
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∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
«Ειδικά οι Ισπανοί έχουν κλείσει συµφωνίες 
µε όλες τις µεγάλες λιανεµπορικές αλυσίδες 
στην Ευρώπη, βάσει των οποίων παραδίδουν 
τις παραγγελίες µε τιµή στα 0,65 ευρώ στις 
αποθήκες τους και αυτό µας δυσκολεύει. 
Εµείς δεν µπορούµε να κατέβουµε τόσο, 
ιδιαίτερα αν συµπεριληφθούν η τυποποίηση 
και η µεταφορά, διότι το κόστος παραγωγής 
στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλότερο από 

το ισπανικό», επισηµαίνει ο παραγωγός 
∆ηµήτρης Γκουτζιούχας.  Ο ίδιος τονίζει 
ακόµη ότι στην περίπτωση της ιταλικής 
παραγωγής, που είναι φέτος όψιµη κατά 
µια εβδοµάδα, είναι κρίσιµο το ελληνικό 
βερίκοκο, να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. 
«Αν δεν προλάβουµε να βγούµε στην αγορά 
πριν από αυτούς, θα έχουµε µεγαλύτερο 
πρόβληµα διάθεσης», σηµειώνει.

στο Fresher ο γεωπόνος Πελοπίδας Παπαγε-
ωργίου από τη Σκύδρα, παίζει µεταξύ 0,70-
0,80 ευρώ το κιλό, όµως έχουν καταγραφεί 
συναλλαγές και µε 0,40 ευρώ το κιλό. «Οι ό-
ψιµοι παγετοί και οι βροχοπτώσεις προκάλε-
σαν προβλήµατα και σε κάποιες περιοχές, η 
ποιοτική υποβάθµιση φτάνει έως και το 40%-
45%», επισηµαίνει ο ίδιος.

Με 1,10 ευρώ άνοιξε η Πορταριά
Ακόµη πιο δύσκολη, ωστόσο, είναι η κατάσταση 
για τους παραγωγούς στη Χαλκιδική, όπου η ε-
κτιµώµενη παραγωγή φέτος είναι στους 20.000 
τόνους. «Η σεζόν στην Πορταριά, την καρδιά της 
καλλιέργειας, άνοιξε µε µόλις 1,10 ευρώ το κι-
λό στις υπερπρώιµες», τονίζει ο παραγωγός 
∆ηµήτρης Γκουτζιούχας, προσθέτοντας πως 
«πολλά κτήµατα θα µείνουν ασυγκόµιστα, κα-
θώς το εµπόριο ζητά τα χαλαζοχτυπηµένα για 
χυµοποίηση µε 9 λεπτά το κιλό, όταν το κόστος 
συγκοµιδής είναι στα 11 λεπτά».
Με την εξόχως ενδεικτική φράση «µαύρα χά-
λια» περιγράφει τη φετινή χρονιά για το βερί-

κοκο και ο παραγωγός Παύλος Γιαλαγκολίδης, 
µε 25 στρέµµατα της καλλιέργειας, καθώς, ό-
πως αναφέρει, αυτή τη στιγµή για τα καλής ποι-
ότητας βερίκοκα η τιµή είναι έως 0,50 ευρώ το 
κιλό, ενώ τα δεύτερης ποιότητας µε το ζόρι πιά-
νουν 0,20 ευρώ το κιλό. «Το κακό είναι πως και 
ο ΕΛΓΑ αυτά που δίνει για αποζηµίωση είναι ψί-
χουλα», όπως σχολιάζει ο ίδιος. 
Πέραν της αναµφίβολης επίδρασης που έχει η 
ποιοτικά υποβαθµισµένη από τις χαλαζοπτώ-
σεις και τους όψιµους παγετούς φετινή παρα-
γωγή στη διαµόρφωση της τιµής του προϊόντος, 
µια ακόµη παράµετρος που φαίνεται να επιτείνει 
το πρόβληµα για τους παραγωγούς του βερίκο-
κου από τη Βόρεια Ελλάδα, κατά την τρέχουσα 
εµπορική σεζόν, είναι και η ένταση του ανταγω-
νισµού από την Ισπανία και την Ιταλία στις αγο-
ρές στόχους της Ευρώπης. 
Οι δύο µεσογειακές χώρες, όπως επιβεβαιώ-
νουν οι συνοµιλητές µας, έχουν φέτος σηµαντι-
κά µεγαλύτερη παραγωγή βερίκοκων από ό,τι το 
2018, µε συνέπεια να πέφτουν στην ευρωπαϊκή 
αγορά σηµαντικές ποσότητες. 

ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ 

0,40�0,60

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ

0,80

ΠΕΛΛΑ

0,90

ΗΜΑΘΙΑ
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«∆εν είναι υπερβολή να σας πω ότι αυτές τις 
ηµέρες στα παραγωγικά κέντρα της περι-
οχής κυκλοφορούν πάνω από 30 Ιταλοί έ-

µποροι, που αγοράζουν κεράσια γιατί οι πρώιµες και οι 
µεσοπρώιµες ποικιλίες τους έχουν πάθει µεγάλες ζη-
µιές», ανέφερε στο Fresher ο αντιπρόεδρος του Συνε-
ταιρισµού Άγρα Έδεσσας, Χρήστος Πέτκος. Ο ίδιος µας 
είπε πως µέχρι στιγµής από τους περίπου 200 τόνους 
που έχει πουλήσει ο Συνεταιρισµός, οι τιµές εκκαθάρι-
σης Μαΐου θα δώσουν στον παραγωγό 2 ευρώ το κιλό. 
Στην περιοχή του Άγρα, όπως µας είπε, οι ζηµιές δεν εί-
ναι µεγάλες, αλλά δεν συµβαίνει το ίδιο σε χωριά όπως 
τα Βρυττά, το Νησί, η Αγ. Φωτεινή και η Φλαµουριά, ό-
που οι καταστροφές από το χαλάζι, ειδικά σε αυτά που 
τα χτύπησε δύο φορές φτάνουν έως και το 100%.
Εικόνα καταστροφών στην παραγωγή, αλλού µεγα-
λύτερη και αλλού µικρότερη κατά περίπτωση, µας 
µετέφερε για χωριά όπως η Αµπελιά, ο Νέος Μυλό-
τοπος, η Αραβησσός, το Αχλαδοχώρι και ο Παλαιός 
Μυλοπόταµος και ο πρόεδρος του Α.Σ. Παλαιού Μυ-
λοτόπου, Γιάννης Λυσίτσας. «Στα κεράσια που κατα-
φέρνουν να µαζέψουν οι αγρότες οι τιµές αυτή την 
περίοδο κινούνται στα 1,80 µε 2 ευρώ το κιλό και εί-
ναι καλές, όµως σηµειώνω πως µιλάµε για ελάχι-
στες ποσότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πα-

Η ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΣΕ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ
ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 
ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α, ΠΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1,70 
ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΙΤΑΛΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΡΑΣΙ

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΑΣΙΟΥ 
ΤΙΜΕΣ 

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

2,00
1,50 -1,80 

1,80-2,00

1,40-2,00

2,00-3,00

ΑΓΡΑΣ
Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΚΕΡΑΣΙΑ
Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΑΛΜΩΠΙΑ
ΠΕΛΛΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗ ΡΑΧΗ
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ρόµοια κατάσταση περιγράφει και ο ∆ηµήτρης Πίλ-
τσης από την Έδεσσα που είδε την παραγωγή του να 
πλήττεται ολοκληρωτικά από τη χαλαζόπτωση. Στην 
Αλµωπία δεν υπήρξαν τέτοια προβλήµατα και οι πα-
ραγωγοί, σύµφωνα µε τον Γιάννη Χαντζή είναι ικα-
νοποιηµένοι καθώς «πουλάµε από 1,80 έως 2 ευρώ 
το κιλό, που είναι πολύ καλή τιµή».

Ελπίζει στις µεσοπρώιµες η Ροδόπη
Ένα τριήµερο βροχοπτώσεων, στις αρχές της συ-
γκοµιδής, τα έκανε... µούσκεµα στις υπερπρώιµες 
ποικιλίες της Ροδόπης, µε συνέπεια να εµφανι-
στούν σκισίµατα στους καρπούς, απογοητεύοντας 
τους παραγωγούς. «Τα πρώιµα κεράσια όλα σά-
πισαν, ενώ και στις µεσοπρώιµες και όψιµες ποι-
κιλίες λόγω των βροχών έχουµε σκασίµατα», το-
νίζει ο παραγωγός Γκαλίπ Χουσεΐν, προσθέτοντας 
πως «αν δεν είχαµε τις ζηµιές, για τις οποίες πε-
ριµένουµε αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ, θα µιλού-
σαµε για µια πάρα πολύ καλή χρονιά, γιατί οι τιµές 
στην πρώτη κατηγορία φτάνουν έως και τα 2 ευ-
ρώ, ενώ η πιο χαµηλή ποιότητα πιάνει 1,40 ευρώ 
το κιλό». Την τιµή αυτή δίνει η τυποποιητική µονά-
δα της YAKA IKE, η οποία, όπως είπε στο Fresher 
ο διαχειριστής της Λεβέντ Σαδίκ, µπορεί να απορ-

ροφήσει και να διαχειριστεί πάνω από 2.000 τό-
νους κερασιών ετησίως. Όπως µας ανέφερε µε 
την YAKA συνεργάζονται περισσότεροι από 240 
παραγωγοί, στις φυτείες των οποίων εφαρµόζε-
ται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα φροντίδας της 
κερασοκαλλιέργειας, από το οποίο αναµένεται να 
ανεβεί η στρεµµατική απόδοση από τα 450 κιλά 
σήµερα, στα 600 κιλά το στρέµµα, σε τρία χρόνια.
Όσον αφορά στη διάθεση, ο κ. Σαδίκ ανέφερε 
πως τα κεράσια που τυποποιεί και εµπορεύε-
ται η YAKA IKE, κατευθύνονται κατά κύριο λόγο 
στο εξωτερικό και σε αγορές όπως αυτές της 
Αγγλίας και της Γερµανίας, µέσω συνεργασι-
ών µε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. «Φέ-
τος θα ξεκινήσουµε και στην Ασία, καθώς οι 
δοκιµές που κάναµε πέρυσι, είχαν πολύ καλή 
αποδοχή», επισήµανε ο ίδιος και προσδιόρισε 
ως στόχους το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΟΨΙΜΑ ΣΤΗ ΡΑΧΗ
Στην Πιερία, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του ΑΣ Ράχης «Άγιος Λουκάς», ∆ηµήτρη 
Ντούρο, η συγκοµιδή των 2.000 
στρεµµάτων της οργάνωσης εκτιµάται 
ότι θα δώσει φέτος παραγωγή 700-
800 τόνων. «Ανάλογα µε την περιοχή 
και την ποικιλία, η µείωση υπολογίζεται 
µεταξύ 30% και 50%», είπε ο κ. 
Ντούρος, ο οποίος µας ανέφερε πως 
ξεκινά η συγκοµιδή και των όψιµων. «Το 
ενδιαφέρον είναι ικανοποιητικό, αλλά 
οι ποσότητες δεν είναι πολύ µεγάλες. 
Κάνουµε εξαγωγές σε Λιθουανία, 
Πολωνία, Ντουµπάι, Μαλαισία και 
Σιγκαπούρη, σε τιµές που παίζουν από 
2 έως και 3 ευρώ το κιλό, ανάλογα το 
µέγεθος», µας είπε ο κ. Ντούρος και τις 
χαρακτήρισε ικανοποιητικές.

Βάζουν γερµανικές ποικιλίες
στην Κερασιά της Έδεσσας
Μεσοπρώιµες γερµανοειδής 
ποικιλίες καθώς και τα Μπακιρτζέικα, 
συγκοµίζουν στην Κερασιά της Έδεσσας, 
και όπως τονίζει ο παραγωγός Χρήστος 
Γιώργου οι τιµές κινούνται µεταξύ 
1,50 και 1,80 ευρώ το κιλό, έναντι 
0,80 – 1 ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.  Ο 
ίδιος πρόσθεσε πως στην Κερασιά 
καταγράφεται τάση αντικατάστασης 
τοπικών ποικιλιών µε γερµανικές.

Ανάλογα µε 
την περιοχή και την 

ποικιλία, η µείωση στην 
απόδοση στις περισσότερες 

κερασοπαραγωγικές περιοχές 
υπολογίζεται µεταξύ 30% και 50% 
σύµφωνα µε τους παραγωγούς, 

ενώ δεν λείπουν και οι 
περιπτώσεις που η ζηµιά 

έφθασε το 100%.

Ο πρόεδρος του ΑΣ Ράχης «Άγιος 
Λουκάς», ∆ηµήτρης Ντούρος
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ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΠΟΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ 32 ΩΣ 35 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΠΙΕΖΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ � ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ  
ΛΟΓΩ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
ΑΦΗΝΟΥΝ ΓΗΠΕ∆Ο ∆ΙΕΘΝΩΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ  

Η τιµή στο καρπούζι έχει προκαλέσει α-
νάµεικτες αντιδράσεις στους παραγω-
γούς της Μεσσηνίας, καθώς κυµαί-

νεται από τα 32 έως τα 35 λεπτά το κιλό αυ-
τή την εποχή στην περιοχή της Τριφυλίας. Ε-
κεί, ενώ παραδοσιακά καλλιεργούνταν το πιο 
πρώιµο καρπούζι της Ευρώπης, οι καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν τον προηγού-
µενο καιρό ακύρωσαν την υπερπρωιµότη-
τα και τις υψηλές τιµές της. Ακόµη και τώ-
ρα, όµως, χωράφια µε καλή ποιοτικώς πα-
ραγωγή πετυχαίνουν να πιάσουν µέχρι και 
38 λεπτά το κιλό µε τις αποδόσεις να ξεπερ-
νούν του 4,5 τόνους ανά στρέµα.  Η παρα-
γωγή της Ελλάδας συνολικά είναι πιο πρώ-
ιµη από τις υπόλοιπες χώρες. Έτσι, ακόµη 
και µε µεταγενέστερη συγκοµιδή, πάλι µπο-
ρούν να χτυπίσουν τιµές διεθνώς µε προ-
σφορά πριν από άλλους.
Όπως τονίζει ο Χρήστος Βλάχος, σύµβουλος 
γεωπόνος στη Μεσσηνία, το ενοίκιο του χω-
ραφιού παίζει µεγάλο ρόλο στο αν ο αγρότης 
θα µείνει ευχαριστηµένος. Σε άλλους νοµούς 
όπου καλλιεργείται το καρπούζι, όπως στο νο-
µό Αχαΐας, το ενοίκιο για µια περίοδο ενός α-
γροτεµαχίου στο οποίο ευδοκιµεί το καρπού-

ζι φτάνει περίπου τα 50 ευρώ το στρέµµα. Στη 
Μεσσηνία, τα αντίστοιχα αγροτεµάχια έχουν 
τιµή ενοικίασης από 250 έως 300 ευρώ το 
στρέµµα, µε αποτέλεσµα οι διαφορές στην τι-
µή πώλησης να έχουν τεράστια σηµασία για 
την τσέπη του παραγωγού. Φέτος, η συ-
γκοµιδή του καρπουζιού στους δήµους 
Τριφυλίας και Πύλου Νέστορος καθυ-
στέρησε σε σχέση µε πέρσι που ξεκί-
νησε στις 12 Μαΐου. Σε αυτό συνέβα-
λαν αρχικά τα καιρικά φαινόµενα στην 
έναρξη της σεζόν που ανάγκασαν πα-
ραγωγούς να φυτεύσουν αργότερα. Έ-
πειτα, οι βροχές και τα κρύα στα τέλη του 
Απριλίου, την περίοδο που ξεκινά η καρ-
πόδεση, έκαναν τα φυτά να ρίχνουν αµέσως 
τους καρπούς που δένονταν. Πέρυσι που ε-
πετεύχθη η υπερπρωιµότητα, οι παραγωγοί 
απήλαυσαν τιµές που ξεκίνησαν από τα 50 
λεπτά στο χωράφι.

Ξεκίνησε η συγκοµιδή στην Ηλεία
Στην Ηλεία που τώρα ξεκινά η συγκοµιδή οι 
τιµές «παίζουν» από 32 έως και 45 λεπτά το 
κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα και την ποικι-
λία. Η κακοκαιρία είχε και εδώ επιπτώσεις, 

κυρίως στην ποσότητα, η οποία ήταν µειωµέ-
νη από 10 έως 50%, ανάλογα µε τη διαχείριση. 
Παρ’ όλα αυτά, οι παραγωγοί είναι αισιόδοξοι 
για την πορεία των εξαγωγών, όπως δήλωσε 
ο Παναγιώτης Πασσάς, παραγωγός καρπου-
ζιού από την Ηλεία.  Τονίζει πως οι ζηµιές σε 
άλλες χώρες, καθώς και το timing της ελληνι-
κής παραγωγής, σχηµατίζουν καλές προοπτι-
κές για την πορεία του ελληνικού καρπουζιού 

Η κακοκαιρία 
κατά την περίοδο 
ανάπτυξης των 

καρπουζιών είχε αντίκτυπο 
στην ποσότητα παραγωγής 

στην Ηλεία, από 10% 
έως 50%, ανάλογα µε 

τη διαχείριση του 
προβλήµατος.
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ΜΑΙΟΣ 2018 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019
 

ΤΙΜΗ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ  
�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�

και υποστηρίζει πως το προϊόν θα κατέχει κυ-
ρίαρχη θέση στη διεθνή αγορά.
 
Εξαγωγές προς Ιταλία και Βουλγαρία
Οι πρώτες εξαγωγές ξεκίνησαν από τα τέλη 
Μαΐου προς Ιταλία και Βουλγαρία, όµως η ζή-
τηση παραµένει υποτονική στην αγορά λόγω 
των χαµηλών θερµοκρασιών, που δεν φέρ-
νουν το φρούτο στις πρώτες επιλογές του κα-
ταναλωτή. ∆ιατηρείται όµως η ελπίδα, πως σι-
γά-σιγά, ενώ έχει αρχίσει η µαζική συγκοµιδή 
καρπουζιών, θα έχουµε αύξηση των θερµο-
κρασιών για να ενισχυθεί η ζήτηση στις αγο-
ρές του εξωτερικού.
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Κοντά στους 18.000 µε 20.000 τόνους υ-
πολογίζεται η παραγωγή κρεµµυδιού 
στην περιοχή της Θήβας, στα ίδια δη-

λαδή επίπεδα µε πέρυσι, ωστόσο οι τιµές που 
πληρώνονται οι παραγωγοί ξεπερνούν τα 50 
λεπτά το κιλό, όταν την αντίστοιχη περίοδο για 
το 2018, η τιµή βρισκόταν κοντά στα 20 λε-
πτά. Οι τιµές αυτές αφορούν τα ξανθά κρεµµύ-
δια, αφού τα κόκκινα υπερβαίνουν τα 60 λε-
πτά το κιλό. Πρόκειται για µία αύξηση που εί-
ναι απόρροια µιας πανευρωπαϊκής έλλειψης 
σε κρεµµύδι, που έρχεται από τον χειµώνα, α-
φού ήδη από τα Χριστούγεννα του 2018 είχαν 
αδειάσει αρκετές αποθήκες. 
Η Ελλάδα, µάλιστα, ήδη από τον Φεβρουάριο 
είχε µετατραπεί σε µια καθαρά εισαγωγική 
χώρα, αφού τόσο οι µειωµένες εκτάσεις όσο 
και τα ακραία καιρικά φαινόµενα, δεν επέτρε-
ψαν την παραγωγή αρκετών όψιµων κρεµµυ-
διών, που είναι και η κύρια παραγωγή, η σπο-
ρά της οποίας ξεκινά µετά τις 20 Ιουλίου. Σε 
µεγαλύτερο βαθµό από την έλλειψη επηρεά-
στηκαν αρκετές χώρες από την κεντρική Ευ-
ρώπη. Η Ινδία, η Αίγυπτος, η Αυστρία και η Ι-
σπανία, µε υψηλές τιµές, ήρθαν να καλύψουν 
το κενό της αγοράς όλο αυτό το διάστηµα, µέ-
χρι και τις αρχές Μαΐου. Τότε ήταν που οι τιµές 
κατέγραψαν και ιστορικά υψηλά. 
Το βατικιώτικο κρεµµύδι βρίσκεται στις αγορές 
επίσης αυτό το διάστηµα, µε την τιµή που απο-
λαµβάνουν οι Λάκωνες παραγωγοί να ξεπερ-
νά τα 70 λεπτά το κιλό. Ας σηµειωθεί ότι στην 

περίπτωση των βατικιώτικων κρεµµυδιών, 
η προσφορά διαχρονικά δεν είναι αρκετή για 
να καλύψει τη ζήτηση πανελλαδικώς, κάτι που 
δεν ισχύει για τις παραγωγές άλλων περιο-
χών. Μάλιστα το 90% των κρεµµυδιών αυτών 
φτάνουν στο νοµό Αττικής. Ας αναφερθεί πως 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, στις περιοχές 
της Λακωνίας που καλλιεργείται, η τιµή βρι-
σκόταν κοντά στα 40 λεπτά.

ΣΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙ∆ΗΣ ΣΕ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ∆ΙΠΛΑΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΕΡΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο   ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Α∆ΕΙΕΣ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΣΟ∆ΕΙΑ 

Ο Γιάννης Μάντζαρης είναι εκπρόσωπος 
της εταιρείας Αγροδίκτυο από τη Θήβα.

Παραγωγοί και έµποροι πρέπει να επιδεί-
ξουν προσοχή ώστε να µην πέσουν απότοµα 
οι τιµές σε ένα µήνα που θα ξεκινήσουν οι 
παραγωγές στην Κεντρική Ευρώπη.

18.000 
ΜΕ 20.000 
ΤΟΝΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΗΒΑΣ

ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΟΥ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

2019 
2018 

50 28

60 30

70 40
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Από τη Θήβα στη Γερµανία
«∆έκα φορτηγά περίπου κάθε µέρα φεύγουν 
από τη Θήβα µε προορισµό χώρες όπως η 
Πολωνία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, η Σλο-
βενία και η Ρουµανία, ενώ τελευταία χτυπάει 
το τηλέφωνο από τη Γερµανία» αναφέρει στο 
Fresher o Γιάννης Μάντζαρης από την εταιρεία 
Αγροδίκτυο στη Θήβα. Τα µηνύµατα που έρχο-
νται είναι θετικά, ωστόσο η τιµή δεν αναµένεται 

να ανέβει παραπάνω. Παραγωγοί και έµποροι 
είναι προσεκτικοί, για να γίνει σωστή διάθεση 
της παραγωγής, ώστε να µην πέσουν απότοµα 
οι τιµές, όταν σε περίπου ένα µήνα ξεκινήσουν 
οι παραγωγές στην Κεντρική Ευρώπη. 

Εν αναµονή της Γαλλίας, 
πάνε καλά και οι Ισπανοί
Ευκαιρία για µια καλή κερδοφορία από τη φε-

τινή καλλιέργεια κρεµµυδιού έχουν και οι Ι-
σπανοί, οι οποίοι βρίσκονται στα χωράφια από 
τα τέλη Απριλίου στις νοτιότερες περιοχές της 
χώρας τους. Οι πληροφορίες από την Ιβηρι-
κή χερσόνησο επιβεβαιώνουν την κατάσταση 
στην Κεντρική Ευρώπη, όπου οι εισαγωγικές 
εταιρείες καλύπτουν µέρος της ζήτησης από το 
Νότιο Ηµισφαίριο. Μέχρι να ξεκινήσει στα µέ-
σα Ιουνίου η παραγωγή της Γαλλίας, αναµένε-
ται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα.
Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς κρεµµυ-
διών εξακολουθεί να διαµορφώνεται από την ξη-
ρασία του περασµένου καλοκαιριού. Υπάρχει ζή-
τηση από όλες τις αγορές για την παραγωγή ή-
δη από τη χειµερινή εκστρατεία. Προς το παρόν, 
η Ευρώπη έχει άδειες αποθήκες και τα πρώιµα 
κρεµµύδια απέχουν πολύ από το να καλύψουν τη 
ζήτηση. Αυτή η κατάσταση µεταφράζεται σε υψη-
λές τιµές µεσοπρόθεσµα, αφού η ποιότητα των 
εισαγωγών εκτός ΕΕ, δεν είναι και η καλύτερη.
Η κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς κρεµµυ-
διών εξακολουθεί να διαµορφώνεται από την 
ξηρασία του περασµένου καλοκαιριού. Υπάρ-
χει ζήτηση από όλες τις αγορές για την παρα-
γωγή ήδη από τη χειµερινή εκστρατεία. Προς 
το παρόν, η Ευρώπη έχει άδειες αποθήκες και 
τα πρώιµα κρεµµύδια απέχουν πολύ από το να 
καλύψουν τη ζήτηση. Αυτή η κατάσταση µετα-
φράζεται σε υψηλές τιµές µεσοπρόθεσµα, α-
φού η ποιότητα των εισαγωγών εκτός ΕΕ, δεν 
είναι και η καλύτερη.

Μοχλός της 
αυξηµένης ζήτησης, οι 

ελλείψεις που συνεχίζουν 
να υπάρχουν στις ευρωπαϊκές 

αγορές και οι οποίες οφείλονται 
στην ξηρασία του περασµένου 

καλοκαιριού. Εκτός από το 
ελληνικό προϊόν, πρόσφορο 

πεδίο βρίσκει και το ισπανικό, 
ενώ αναµένεται και το 

γαλλικό.
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ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΠΑΤΑΤΑΣ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑ 35 ΛΕΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ, ΕΝΩ ΠΙΟ ΥΨΗΛΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ  ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΤΟ ΦΛΕΡΤ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Βροχές και χαµηλές θερµοκρασίες σε πολ-
λές περιπτώσεις καθυστέρησαν τη συγκο-
µιδή της πατάτας στη Μεσσηνία, αφού α-

πό τη µια δηµιούργησαν αντίξοες συνθήκες για α-
νάπτυξη των φυτών αλλά έφεραν και καθυστερή-
σεις στη φύτευση, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε 
στις αρχές Φεβρουαρίου. 
Λόγω αλλαγών στον καιρό, που επιφέρουν µεγά-
λες ζηµίες στην παραγωγή όπως φέτος στις πατάτες 
Τρίπολης, προϊόντα που καλλιεργούνται παραδοσια-
κά σε κάποιους τόπους έχουν αρχίζει να «µετανα-
στεύουν». Πατάτες έχουν αρχίσει να καλλιεργούνται 
σε τοποθεσίες που το επιτρέπει το κλίµα στη Θεσ-
σαλία, φέρνοντας πέρυσι καλά αποτελέσµατα. Τέ-
τοια παραδείγµατα επισηµαίνουν πως οι συνθήκες, 
καιρικές και εµπορικές, δεν µένουν στάσιµες, αλλά 
εξελίσσονται συνεχώς και κατ’ επέκταση οι παρα-
γωγοί οφείλουν να εξελιχθούν παράλληλα. Η πεπα-
τηµένη και εδώ δεν θα φέρνει πάγια αποτελέσµα-
τα στην παραγωγή. Νέες καλλιέργειες, που ανταπο-
κρίνονται στις νέες συνθήκες και στη ζήτηση της α-
γοράς θα πρέπει πάντα να αναζητούνται από τους α-
γρότες, να αντικαθιστούν παλαιότερες που δεν είναι 
αποδοτικές αν είναι επιθυµητή η αποφυγή της πα-
ρακµής κάποιων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.   

Τα καιρικά φαινόµενα λοιπόν στη Μεσσηνία έφεραν 
όψιµη παραγωγή, µε τις πατάτες που είχαν φυτευθεί 
το ∆εκέµβριο να µαζεύονται τον Μάιο και την τιµή ψη-
λά στο νοµό  µόνο στην αρχή. Όσοι κατάφεραν να συ-
γκοµίσουν νωρίς πούλησαν έως και 65 λεπτά το κιλό 
τη χοντρή πατάτα. Όσο βέβαια αυξάνεται η προσφο-
ρά, η τιµή κατεβαίνει µέχρι τα  42 µε 45 λεπτά για τη 
χοντρή και 38 µε 40 λεπτά για την ψιλή σύµφωνα µε 
τον ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, σύµβουλο θρέψης στη 
Μεσσηνία. Παράλληλα ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
συσκευαστηρίων δηµιουργεί σκαµπανεβάσµατα κα-
τά περίπτωση, µε κάποιους αγοραστές να δίνουν α-
κόµη και ενιαία τιµή για χοντρή και ψιλή στα 40 λεπτά. 
Όπως επισηµαίνουν οι ∆. Παπαδηµητρίου και ο Χρή-
στος Βλάχος, επίσης σύµβουλος γεωπόνος µε δράση 
στη Μεσσηνία, µέχρι τις 20 Ιουνίου περίπου θα συ-
νεχιστεί η συγκοµιδή µε τις αναµενόµενες επιδράσεις 
-προς τα κάτω- στην τιµή.   

Συγκοµίστηκε το 70% της παραγωγής
Στην Αχαΐα έχει συγκοµιστεί το µεγαλύτερο µέρος της 
παραγωγής, µε την Ελένη Γκοτσοπούλου, σύµβουλο 
θρέψης για το νοµό, να αναφέρει πως γύρω στο 30% 
της πατάτας που φυτεύτηκε µένει ακόµη στα χωρά-
φια. Εδώ, λόγω πιο όψιµης γενικά παραγωγής, οι τι-

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΜΕ ΠΑΤΑΤΑ ΣΤΟ ΛΑΣΙΘΙ
Παρά τον βαρύ χειµώνα και 
τις µεγάλες καταστροφές από 
πληµµύρες που σηµειώθηκαν 
στο Νοµό Λασιθίου, µε ελάχιστη 
καθυστέρηση ολοκληρώνεται 
επιτυχώς η φύτευση της 
πατάτας στο Οροπέδιο.
Σύµφωνα µε τον Μανώλη 
∆ερµιτζάκη, υπεύθυνο 
γεωπόνο της Lasagro, µε 
δράση στο νοµό, πάνω από το 
95% της φύτευσης της πατάτας 
έχει ολοκληρωθεί. Το µήνα 
Μάιο δεν έβρεξε καθόλου, µε 
αποτέλεσµα να µπορούν τα 
χωράφια να φυτευτούν.
Σύµφωνα µάλιστα µε 
τον κ. ∆ερµιτζάκη φέτος 
έχουν φυτευτεί 25 µε 30% 
περισσότερα στρέµµατα 
από πέρσι. Αυτό µπορεί να 
χαρακτηριστεί επιστροφή στην 
οµαλότητα, καθώς τα περσινά 
λίγα στρέµµατα ήταν απόρροια 
της χαµηλής τιµής και της 
κακοκαιρίας του 2017, που 
έκαναν τους παραγωγούς να 
φοβηθούν την αµέσως επόµενη 
χρονι την καλλιέργεια.
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ΤΙΜΗ ΠΑΤΑΤΑΣ
�ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ�

42

35

30

ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΑΧΑΪΑ ΗΛΕΙΑ

µές άνοιξαν µε 55 λεπτά το κιλό. Όσο περισσότεροι 
τόνοι συλλέγονταν, τόσο η τιµή έπεφτε σταδιακά το 
Μάιο, φτάνοντας τα 42 λεπτά µετά από τη συγκοµιδή 
του µεγαλύτερου µέρους της παραγωγής. Όµως, στο 
τέλος του µήνα, γύρω στις 28 Μαΐου, προέκυψε από-
τοµη πτώση 7 λεπτών, µε την τιµή να διαµορφώνεται 
κατά µέσο όρο στα 35 λεπτά. Η ικανοποιητική απόδο-
ση όµως έχει φέρει καλό εισόδηµα στους παραγω-
γούς ακόµη και µε αυτήν την τιµή. 
Ας σηµειωθεί ότι η τιµή των 35 λεπτών χαρακτηρί-
στηκε ευαίσθητο όριο από την κυρία Γκοτσοπούλου, 
καθώς µέσα από την εµπειρία της στην καλλιέργεια έ-
χει παρατηρήσει πως αν ξεπεραστεί προς τα κάτω, θα 
πάρει τον κατήφορο η τιµή µε µεγάλες µειώσεις. Σε 
εξαγωγές ελπίζουν οι παραγωγοί στη ∆υτική Ελλά-
δα, ίσως προς τη Βουλγαρία, για να σταθεροποιηθεί η 
τιµή στα 35 λεπτά. Στην Ηλεία αναφέρονται τιµές από 

Οι παραγωγοί πατάτας 
στη ∆υτική Ελλάδα ποντάρουν στις 
εξαγωγές για διατήρηση της τιµής. 

30 λεπτά, µε τους παραγωγούς πιο ανήσυχους από 
τους άλλους νοµούς, αλλά επίσης µε καλές αποδό-
σεις, σύµφωνα µε τον παραγωγό Παναγιώτη Πασσά.

Στο κυνήγι της πρωιµότητας
Παράλληλα υπήρξαν περιπτώσεις παραγωγών στην 
Αχαΐα, που αποφάσισαν να συγκοµίσουν νωρίς, µε 
σκοπό την πώληση µε µεγαλύτερες τιµές πρώιµης 
αγοράς, καθώς διάχυτος στους πατατοπαραγωγούς 

της περιοχής είναι ο φόβος για απότοµη πτώση των 
τιµών κάθε χρόνο. Σηµειώθηκαν και φέτος περιπτώ-
σεις στις οποίες αγρότες συγκόµισαν την πατάτα τους 
πριν ολοκληρώσει την ανάπτυξή της η καλλιέργεια. 
Έτσι έπραξε και ο Στάθης Σταυρόπουλος, που συγκό-
µισε εκατό στρέµµατα πριν φτάσει το προϊόν το τελι-
κό του µέγεθος για να πιάσει την αρχική τιµή των 55 
λεπτών, χάνοντας αρκετά σε κιλά, αλλά αντισταθµίζο-
ντας το κέρδος µε την υψηλή τιµή.
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ΥΠΕΚΥΨΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

ΟΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ τιµές έχουν απογοητεύ-
σει τους παραγωγούς αγγουριού στη ∆υτι-
κή Ελλάδα, που αντιµετωπίζουν µια χρο-
νια σίγουρα χειρότερη από την περσινή. Στη 
Μεσσηνία, στην περιοχή της Τριφυλίας ό-
που το θερµοκηπιακό αγγούρι αποτελεί µια 
από τις δυναµικές καλλιέργειες που στη-
ρίζουν την τοπική οικονοµία, οι τιµές αυ-
τή τη στιγµή βρίσκονται στα 10 µε 15 λε-
πτά το «ζευγάρι». Αυτή η τιµή τους κάνει 
να «µπαίνουν µέσα», όπως αναφέρουν ο 
Χρήστος Βλάχος και ο ∆ηµήτρης Παπαδη-
µητρίου, σύµβουλοι θρέψης στην περιοχή. 
Το αγγούρι, όπως είναι γνωστό, είναι ένα 
ιδιαίτερα ευπαθές προϊόν µε µικρή µετα-
συλλεκτική διάρκεια ζωής.

Μέχρι πριν από ένα µήνα, η ζήτηση στην 
περιοχή ήταν αρκετά ανεβασµένη, µε την 
τιµή να διαµορφώνεται στα 50 λεπτά το 
ζευγάρι. Η εγχώρια όµως αγορά κυρίως, 
σταµάτισε να διψά τόσο για το προϊόν, µε 
αποτέλεσµα την πτώση της τιµής. Η Βουλ-
γαρία ήταν ο κύριος παίχτης στην αγορά 
της περιοχής όσον αφορά την απορρόφη-
ση µεγάλων ποσοτήτων, πλέον όµως έχει 
πέσει η ζήτηση και από εκεί. Ας σηµειωθεί 
ότι οι καιρικές συνθήκες είχαν και στο αγ-
γούρι µεγάλες επιπτώσεις, ακόµη και στο 
θερµοκηπιακό. Αυτό είχε αντίκτυπο στο 
ρυθµό συγκοµιδής του προϊόντος, που ή-
ταν ακανόνιστος, λόγω µη σωστής ανά-
πτυξης των αγγουριών, αφού τα φυτά δεν 
εξελίσσονταν πολύ καλά. 

ΜΕ ∆ΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΕΠΟΝΙ

ΓΥΡΩ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ το κιλό κυµαίνεται η τι-
µή του υπαίθριου πεπονιού που µπήκε στην 
αγορά, σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Ζαβό, επι-
χειρηµατία στον τοµέα των γεωργικών φαρ-
µάκων µε έδρα στην Αρχαία Ολυµπία. Το 
θερµοκηπιακό στην περιοχή βρίσκεται στα 
τελειώµατα, µε την τιµή από το Πάσχα στα 
70 µε 80 λεπτά. Παρόµοια κατάσταση εντο-
πίζεται και στην Κρήτη, µε ανεβασµένο τα-
βάνι, καθώς εκεί οι παραγωγοί πεπονιού 
θερµοκηπίου πουλάνε µε τιµή από 70 λεπτά 
ως και 1,00 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις, 
ενώ στην αρχή του Απριλίου είχαν απολαύ-
σει υψηλές τιµές της τάξεως του 1,8 ευρώ.
Η παραγωγή στην Ηλεία αντιµετώπισε προ-
βλήµατα λόγω του καιρού, µε αντίκτυπο 

στην ποιότητα του υπαίθριου, αλλά και του 
πεπονιού στα θερµοκήπια. Την ίδια ώρα, 
στην ευρύτερη περιοχή Τρικάλων και Καρδί-
τσας, αναµένεται παραγωγή 6 µε 7 χιλιάδων 
τόνων, από 200 στρέµµατα περίπου που έ-
χουν φυτευτεί µε τις «ευλογίες» των καιρι-
κών συνθηκών. Σηµειώνεται πως η καθυ-
στέρηση της έλευσης της ζέστης, έχει απο-
τέλεσµα τη µειωµένη ζήτηση και στο πεπό-
νι που είναι ένα χαρακτηριστικό δροσιστικό 
καλοκαιρινό προϊόν. Γενικά, η µειωµένη ζή-
τηση που καταγράφεται από Έλληνες κατα-
ναλωτές για το προϊόν, έχει οδηγήσει σε ανη-
συχία πως δεν θα καλυφθεί η προσφορά α-
πό τη ζήτηση της εγχώριας αγοράς, µε απο-
τέλεσµα την αναζήτηση αγοραστών σε χώ-
ρες των Βαλκανίων.  

ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Η ΑΙΧΜΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΙΠΕΡΙΑ

ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ ∆ΥΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ, η χρονιά 
φάνταζε ιδανική για τους παραγωγούς πι-
περιάς θερµοκηπίου, οι οποίοι απολάµβα-
ναν τιµές που ξεπερνούσαν τα 1,50 ευρώ 
ανά κιλό. Όµως η αισιοδοξία τους διατηρεί-
ται, αφού στα τέλη του µήνα η ζήτηση ανα-
κάµπτει και οι τιµές ανεβαίνουν ξανά. Ειδι-
κότερα, η τιµή παραγωγού πιπεριάς µέχρι 
και την πρώτη εβδοµάδα του Ιουνίου κυ-
µαινόταν στα 60 µε 50 λεπτά το κιλό σε πε-
ριοχές της ∆υτικής Ελλάδας, µε τους πα-
ραγωγούς να αποδίδουν τη µείωση της τι-
µής στην κρητική παραγωγή, η οποία βγήκε 
το διάστηµα αυτό. Το σχήµα είναι αυτό που 
µετράει την περίοδο αυτή, αφού στην Κρή-
τη, το προϊόν είναι µακρόστενο και προτι-

µητέο από το αθηναϊκό κοινό, ενώ στη ∆υ-
τική Ελλάδα, οι στρογγυλές πιπεριές, πε-
ρισσότερο κατάλληλες για γέµισµα, απο-
κτούν ξανά ζήτηση µε την κορύφωση της 
τουριστικής περιόδου. Ας σηµειωθεί πά-
ντως πως την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η 
πιπεριά ήταν ακριβότερη. Πάντως δεδοµέ-
νου ότι έχει λιγότερα έξοδα από άλλες καλ-
λιέργειες, µε τιµές άνω των 60 λεπτών, εί-
ναι µια καλλιέργεια που µπορεί να αντέξει 
µια τόσο απότοµη µείωση, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, αν και µια ιδανική τιµή κρίνονται 
τα 80 µε 90 λεπτά. Ας σηµειωθεί τέλος, πως 
από 20 Ιουλίου µπαίνει στην αγορά η υπαί-
θρια, η οποία ποιοτικά υπερέχει της θερµο-
κηπιακής, και τότε καθίσταται µη συµφέ-
ρουσα η παραγωγή. 

Οι καιρικές συνθήκες είχαν και στο αγγούρι 
επιπτώσεις, ακόµη και στο θερµοκηπιακό, σε ό,τι 
αφορά τον ρυθµό συγκοµιδής του προϊόντος.

Ψάχνει αγοραστές στα Βαλκάνια το υπαίθριο ελληνικό 
πεπόνι µε τους παραγωγούς να ανησυχούν ότι δεν θα 
καλυφθεί η προσφορά από την εγχώρια ζήτηση.

Παραδοσιακά στο τέλος Ιουνίου µε την κορύφωση 
της τουριστικής σεζόν η ζήτηση της στρογγυλής 
πιπεριάς θερµοκηπίου ανακάµπτει, όπως και η τιµή.
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ΝΤΟΜΙΝΟ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ µε αποκαρδιωτικές ε-
πιδόσεις η φετινή εµπορική σεζόν για το 
σπαράγγι στην περιοχή της Καβάλας, κα-
θώς τόσο οι στρεµµατικές αποδόσεις, ό-
σο και οι τιµές του προϊόντος κατέγραψαν 
µείωση µέχρι και 40%, µε συνέπεια οι πα-
ραγωγοί να µιλούν για µια από τις χειρότε-
ρες χρονιές της τελευταίας δεκαετίας. Ένα 
ντόµινο αρνητικών συγκυριών που κατέ-
ληξε σε µια ανάλογη καθυστέρηση στην έ-
ναρξη της εµπορικής σεζόν, το οποίο έτσι 
δεν µπόρεσε να βγει έγκαιρα στις ευρω-
παϊκές αγορές και επί της ουσίας να εκ-
µεταλλευτεί το βασικό του πλεονέκτηµα, 
που είναι η πρώιµη συγκοµιδή.
«Η οψίµηση µας στέρησε το παράθυρο ευ-

καιρίας να βγούµε εµπορικά πριν από τους 
ανταγωνιστές µας. Στην ουσία συγκοµίζαµε 
ταυτόχρονα µε τους Γερµανούς και τους Γάλ-
λους και όταν έφτασαν τα σπαράγγια µας στις 
αγορές τους, οι καταναλωτές σε αυτές τις α-
γορές που πάει ο µεγαλύτερος όγκος των ε-
ξαγωγών µας, προτιµούσαν τα προϊόντα δι-
κής τους παραγωγής», ανέφερε ο πρόεδρος 
του ΑΣ Νέστου, Γιάννης Πασσαλίδης. «Εκτι-
µώ πως αν πέρυσι, πανελλαδικά, ο παραγω-
γός πήρε στο χέρι γύρω στα 1,80 µε 1,90 ευ-
ρώ το κιλό, φέτος δεν νοµίζω ότι θα πάρει 
πάνω από 1,40-1,50 ευρώ» µας ανέφερε ο 
κ. Πασσαλίδης, ενώ ακόµη πιο δυσµενή πρό-
βλεψη διατύπωσε ο γενικός διευθυντής της 
ΕΑΣ Καβάλας, Κλέαρχος Σαραντίδης, κατε-
βάζοντας τον πήχη κοντά στο 1 ευρώ το κιλό.

ΙΣΧΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ 

ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ που δεν ήρθαν ποτέ ή άργησαν 
στην Ευρώπη και την Ελλάδα κρατάνε ακό-
µη χαµηλά την τιµή στα πορτοκάλια Βαλέ-
ντσια. Από 17 µέχρι 20 λεπτά αφήνει το κιλό 
στο χέρι του παραγωγού αυτήν την εποχή 
στη Σκάλα Λακωνίας, την κύρια παραγωγό 
περιοχή. Βασική χρήση της είναι η µεταποί-
ηση σε χυµό, του οποίου η ζήτηση είναι µει-
ωµένη, καθώς το καταναλωτικό κοινό τον 
αντιµετωπίζει σαν ένα δροσιστικό ρόφηµα 
για τις θερµές ηµέρες. Αυτό έχει κρατήσει 
τις εξαγωγές, αλλά και τις αγορές από την 
εγχώρια βιοµηχανία χυµοποίησης σε πο-
λύ χαµηλά επίπεδα. Σηµειώνεται πως λόγω 
καιρού και χαλαζοπτώσεων, η φύρα κατά 
τη συγκοµιδή αγγίζει το 30%. 

Παρά το γεγονός ότι η µικρότερη φετινή 
παραγωγή έκανε τους αγρότες να περιµέ-
νουν καλές τιµές, η χαµηλότερη ποιότητα 
σε πολλές περιπτώσεις λόγω των αντίξο-
ων καιρικών συνθηκών, σε συνδυασµό µε 
τη µειωµένη ζήτηση, έχουν απογοητεύσει 
πολλούς. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί 
µειωµένη κινητικότητα των εµπόρων, κα-
θώς πολλές ακόµη καλλιέργειες στην πε-
ριοχή της Σκάλας δεν πήγαν καλά φέτος, 
µε αποτέλεσµα οι λιγότεροι από δέκα έ-
µποροι που αγοράζουν στην περιοχή να έ-
χουν πρόβληµα ρευστότητας. Και φυσικά η 
τεκτική της µετακύλησης επιταγών που ε-
φαρµόζουν δεν φαίνεται ελκυστική σε πα-
ραγωγούς που προσπαθούν να διαθέσουν 
τα πορτοκάλια τους. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΗΡΘΑΝ  
�ΤΑ ΠΑΘΗ� ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΧΑΜΗΛΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ και υψηλή προσφο-
ρά έχουν πιέσει την τιµή της ντοµάτας θερµο-
κηπίου στα επίπεδα των 50 και 60 λεπτών. Ου-
σιαστικά οι τιµές είναι περιορισµένες στο µισό 
επί των τιµών που είχε η ελληνική επιτραπέζια 
ντοµάτα το διάστηµα πριν και κατά την διάρ-

κεια του Πάσχα, όταν και ξεκίνησε να διατίθε-
ται στην αγορά σε µεγαλύτερη κλίµακα η φετι-
νή παραγωγή. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αρ-
κετές παραγωγές βγήκαν µαζεµένες εξαιτίας 
της οψίµισης που χαρακτήρισε τη φετινή χρο-
νιά, µε αποτέλεσµα ο παραγωγός να πληρώ-
νεται αυτές τις µέρες ακόµα 50 λεπτά, όταν µε-
ρικές εβδοµάδες νωρίτερα έπαιρνε γύρω στο 
1,05 ευρώ. Ακόµη ένας παράγοντας που πιέ-
ζει τις τιµές ωστόσο, φαίνεται να είναι η τιµή 
του προϊόντος στο ράφι. «Άµα πουλάνε 100% 
πάνω από την τιµή που αγοράζουν, οι ντοµά-
τες δεν µπορούν να απορροφηθούν» αναφέ-
ρει στο Fresher ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, 
παραγωγός από τα Φιλιατρά. Υπενθυµίζεται 
πως πέρυσι την ίδια περίοδο, οι τιµές για τον 
παραγωγό ήταν τουλάχιστον 20 λεπτά πάνω.

Τιµές αγροτικών προϊόντων
Ζήτηση στην αγορά

Εκτιµήσεις παραγωγής

Στο 1,40 µε 1,50 ευρώ το κιλό η τιµή παραγωγού 
στο σπαράγγι, που φέτος έχασε και το κύριο 
πλεονέκτηµά του, αυτό της πρώιµης συγκοµιδής.

Μειωµένη είναι η κινητικότητα των εµπόρων στην 
Σκάλα καθώς πολλές καλλιέργειες της περιοχής 
δεν πήγαν καλά και υπάρχει θέµα ρευστότητας.

Αρκετές σοδειές βγήκαν µαζεµένες εξαιτίας της 
οψίµισης της φετινής χρονιάς µε αποτέλεσµα η τιµή 
της ντοµάτας να κατρακυλήσει στο µισό µετά το Πάσχα.

ΤΩΝ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΑΝΙΑΤΗ & 
ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Η NEA ΠΡΟΤΑΣΗ 
KALE MIX SALAD 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΒ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Κατασκευή νέων θερµοκηπίων και 
διχτυοκηπίων, που θα αυξήσουν 
την παραγωγική δυναµικότητα των 
υφιστάµενων εγκαταστάσεών της κατά 
25% - 30%, αλλά κι αγορά πρόσθετου 
µηχανολογικού εξοπλισµού για το 
συσκευαστήριό της, περιλαµβάνει το 
αναπτυξιακό πρόγραµµα του 2019 για 
τη «Φάρµα Βεζύρογλου», το οποίο 
έρχεται να καλύψει τις ανάγκες σε 
υποδοµές που δηµιουργεί η αύξηση 
εργασιών κατά 20% ετησίως.
Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης από 
την Αλεξάνδρεια Ηµαθίας βρίσκεται ήδη 
σε στάδιο υλοποίησης, µε το πρώτο βήµα 
να έχει γίνει µε την έναρξη εργασιών 
για τη δηµιουργία υποδοµής που θα 
επιτρέψει να καλυφθούν µε διχτυοκήπια 
καλλιέργειες φυλλωδών έκτασης 
120 στρµ. Στους επόµενους µήνες, 
προγραµµατίζεται και η κατασκευή νέου 
θερµοκηπίου, µε επιφάνεια 30 στρµ.
«Και οι δύο νέες επενδύσεις στο 
παραγωγικό κοµµάτι θα έχουν 
ολοκληρωθεί πριν τελειώσει το φετινό 
καλοκαίρι», επισηµαίνει ο Αντώνης 
Βεζύρογλου (φωτό αριστερά) και 
θυµίζει ότι η επιχείρηση διαθέτει 

ήδη εγκαταστάσεις µε διχτυοκήπια, 
συνολικής επιφάνειας 300 στρεµµάτων, 
καθώς κι άλλα 80 στρέµµατα 
θερµοκηπίων, που σηµαίνει πως η 
παραγωγική δυναµικότητά της θα 
αυξηθεί κατά σχεδόν 25% - 30%.
«Στα θερµοκήπια θα καλλιεργήσουµε 
φυλλώδη λαχανικά, δίνοντας ακόµη 
µεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη 
της γκάµας των baby leaf, τα οποία 
αποτελούν ένα κοµµάτι της εταιρείας 
που παρουσιάζει ανοδική πορεία», 
τονίζει. Το κόστος της επένδυσης 
σε διχτυοκήπια και θερµοκήπια 
υπολογίζεται περί το 1 εκατ. ευρώ, 
µέρος των οποίων εντάχθηκε σε 
πρόγραµµα και θα επιδοτηθεί, ενώ το 
υπόλοιπο από ίδιους πόρους. 
Στο πλάνο της επιχείρησης και η επέκταση 
της δυναµικότητας του συσκευαστηρίου 
µε προσθήκη δύο νέων γραµµών 
συσκευασίας για τα baby leaf.  Ας 
σηµειωθεί ότι εκτός από τα µονοποικιλιακά 
προϊόντα της εταιρείας που καταναλώνονται 
ως σαλάτες, έχει προχωρήσει και σε 
γευστικές προτάσεις για ολόφρεσκες 
σαλάτες µέσω µειγµάτων µε πρόσφατη 
προσθήκη την Kale Mix Salad.

Αύξηση παραγωγής κατά 25 έως 30% και αγορά πρόσθετου εξοπλισµού

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΑ BABY LEAF   
ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Στρατηγικό εταίρο  
στο project της 
Agritex αναζητά  
ο Όμιλος Ευθυμιάδη
Την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στη θυγα-
τρική του Agritex AE, που «τρέχει» τις θερ-
μοκηπιακές δραστηριότητες και έχει ανα-
πτύξει το εμπορικό σήμα «Lucia» για τις ντο-
μάτες που παράγει, συζητά ο Όμιλος Ευθυ-
μιάδη, γνωστός κι ως Redestos Efthymiadis 
Agrotechnology Group. Σύμφωνα με αποκλει-
στικές πληροφορίες του Fresher, η διοίκηση 
του Ομίλου έχει σε εξέλιξη προχωρημένες δι-
απραγματεύσεις με τρεις σοβαρούς ενδιαφε-
ρόμενους που θέλουν ζωηρά να επενδύσουν 
στην Agritex AE και, εκτός απροόπτου, εντός 
των ημερών θα καταλήξει με ποιον από αυτούς 
θα συμπορευτεί επιχειρηματικά. «Οι δύο είναι 
ισχυροί παίκτες του αγροτεχνολογικού τομέα 
και έλκουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα, ενώ ο 
τρίτος είναι ένα fund από το εξωτερικό», μας α-
νέφερε καλά πληροφορημένη πηγή.
Η συζήτηση αφορά την απόκτηση μετοχικού 
μεριδίου της Agritex, που σημαίνει άμεση ε-
μπλοκή του στρατηγικού εταίρου στο υπάρχον 
project με το θερμοκήπιο υδροπονικής ντομά-
τας των 100 στρεμμάτων στην Αλεξάνδρεια Η-
μαθίας, αλλά και στη δεύτερη επένδυση που 
σχεδιάζει ο Όμιλος στο γεωθερμικό πεδίο της 
Νέας Κεσσάνης Ξάνθης, όπου έχει αποκτή-
σει την άδεια χρήσης για κάποια χρόνια σε έ-
να σχετικό γήπεδο. Το επενδυτικό πλάνο εκεί 
είναι να αναπτυχθεί ένα δεύτερο υδροπονικό 
θερμοκήπιο επιφάνειας 100 στρεμμάτων, πι-
θανότατα και αυτό για ντομάτα, το οποίο προϋ-
πολογίζεται στα 12 ως 15 εκατ. ευρώ. 
H συζήτηση γίνεται μεν για το «πακέτο» της Α-
λεξάνδρειας και της Κεσσάνης, αλλά αν χρει-
αστεί θα προχωρήσει και μόνο με την υποδο-
μή της Agritex. Αυτό γιατί γενικά οι επενδύ-
σεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες τόσο με-
γάλης  κλίμακας απαιτούν κεφάλαια και χωρίς 
σοβαρή επιδότηση είναι δύσκολο να αποβούν 
κερδοφόρες σε ένα ορατό βάθος χρόνου.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ

Καθετοποίηση της παραγωγής για απόλυτο έλεγχο

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ    
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΚΗΠΟ ΧΑΛΒΑΤΖΗ
Τη ζήτηση ελληνικών προϊόντων από τους 
τουρίστες που φθάνουν στη χώρα µας αξιοποιεί 
στο έπακρο για επέκταση της δραστηριότητάς 
της η οικογενειακή επιχείρηση «Αγρόκηπος 
Χαλβατζή, µέσω του προγράµµατος 
Συµβολαιακής Γεωργίας αλλά και Συµβολαιακής 
Τραπεζικής µε την Τράπεζα Πειραιώς. Μάλιστα, 
ο ξενοδοχειακός όµιλος Hotel Brain Capital 
ΑΕ έχει ήδη εντάξει στους καταλόγους του 
την ευρεία γκάµα από τα καινοτόµα προϊόντα 
της «Αγρόκηπος Χαλβατζή», τα οποία γίνονται 
γνωστά στους επισκέπτες, οι οποίοι  θα 
µπορούν να τα αναζητούν, είτε στην τοπική 
αγορά, είτε στις αγορές  της χώρας τους. 
Όπως εξηγεί ο Βασίλης Χαλβατζής τα έτοιµα 
προϊόντα «Αγρόκηπος Χαλβατζής» είναι 

φροντισµένα από τον αγρό και το σπόρο µέχρι 
το τελικό προϊόν, στο ράφι του σούπερ µάρκετ 
και προσθέτει «για να το εξασφαλίσει αυτό 
η εταιρεία προχώρησε στην καθετοποίηση 
της παραγωγής. Συνεργαζόµαστε µε οµάδα 
αγροτών, που διαρκώς µεγαλώνει. Ετησίως, 
καλλιεργούν πάνω από 1.000 στρέµµατα. 
Πρόκειται για συµβολαιακή παραγωγή. Ο 
σπόρος, ο γεωπόνος, η επίβλεψη, δηλαδή 
τα πάντα περνούν από την εταιρεία µας». 
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει την εξαγωγική 
δραστηριότητα της, καθώς όπως λέει ο κ. 
Χαλβατζής «η βελτίωση της διείσδυσης στην 
αµερικανική αγορά είναι ένα ακόµα βήµα. 
Ξεκινήσαµε προ διετίας και συνεχίζουµε να 
µπαίνουµε σε αλυσίδες».
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Το µεγαλύτερο υδροπονικό θερµοκήπιο που χρησιµοποιεί γεωθερµία

ΝΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΓΓΟΥΡΙ
ΣΕ 183 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Προς ολοκλήρωση βαίνει η επένδυση 
του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, στη θυ-
γατρική Θερμοκήπια Θράκης, το  joint 
venture με την εταιρεία ΕΛΑΣΤΡΟΝ. 
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυ-
σης η Θερμοκήπια Θράκης θα διαθέ-
τει δυναμική 183 στρεμμάτων φύτευ-
σης ντομάτας και αγγουριών, τα οποία 
διατίθενται προς το παρόν στην ελλη-
νική αγορά. Όπως ανέφεραν στελέχη 
της εταιρείας και συγκεκριμένα ο CFO 
της Πλαστικά Θράκης, Δημήτρης Μα-
λάμος, σε παρουσίαση της Ένωσης Θε-
σμικών Επενδυτών, η θυγατρική του 
ομίλου θα διαθέτει το μεγαλύτερο υ-
δροπονικό θερμοκήπιο, το οποίο χρη-

σιμοποιεί γεωθερμία στην Ελλάδα με 
το συνολικό ύψος της επένδυσης στη 
μονάδα ανέρχεται σε 12,2 εκατ. 
«Προτεραιότητα είναι να προχωρήσου-
με με την παραγωγή των προϊόντων, 
και θα σκεφτούμε αν θα αναπτυχθεί ή 
όχι και με ποιον τρόπο η συγκεκριμέ-
νη επένδυση», εξήγησε ο CFO του ομί-
λου. Επί του παρόντος, στόχος της Θερ-
μοκήπια Θράκης είναι να καλύψει το 
παραγωγικό έλλειμμα που εμφανίζεται 
στην Ελλάδα στα συγκεκριμένα προϊ-
όντα και στη συνέχεια, σε ορίζοντα τρι-
ετίας, τα στελέχη του Ομίλου θα κλη-
θούν εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτα-
σης, με την πιθανότητα εξαγωγών. 

Αιωνόβιος αλλά
και σύγχρονος 
ο ΑΣ Ζαγοράς 
Στις κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας βρέ-
θηκε ξανά ο ΑΣ Ζαγοράς, αφού στις 28 Μαΐ-
ου βραβεύτηκε στη διοργάνωση «Business IT 
Excellence Awards 2019». Η υποψηφιότη-
τα είχε υποβληθεί στην κατηγορία των εξειδι-
κευμένων κλαδικών εφαρμογών για το νέο 
λογισμικό που χρησιμοποιείται από φέτος., 
το οποίο επιδοτήθηκε από τα κονδύλια του ε-
πιχειρησιακού της Ομάδας Παραγωγών.

Ο πρώτος χυμός 
σε συσκευασία 
πολλαπλής χρήσης
Από ελληνικά πορτοκάλια και χωρίς 
ζάχαρη είναι ο νέος χυμός πορτοκάλι της 
Οικογένειας Χριστοδούλου, που διατίθεται 
σε συσκευασία πολλαπλών χρήσεων με 

διάρκεια ζωής έως 200 
χρόνια και ειδική 
λαβή. Πρόκειται για 

τον πρώτο χυμό 
στην ελληνική 
αγορά που 
κυκλοφορεί στην 
συγκεκριμένη 
οικογενειακή 
συσκευασία με 
την εταιρεία να 
δίνει έμφαση 
τόσο στην 
πρακτικότητα, 
όσο και στο 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμά της. 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Στην καλλιέργεια επιτραπέζιας ντοµάτας 
στρέφονται, για πρώτη φορά στην ιστο-
ρία τους, ο συνεταιρισµός «ΑΣΠΟ Ράχης» 
και η ΟΠ «Ολύµπου Πεδιάς» του «ΣΠΕ-
ΚΟ Βροντούς», από την ΠΕ Πιερίας, ανα-
ζητώντας εναλλακτική για την καπνοκαλ-
λιέργεια, που ακολουθεί φθίνουσα πορεία 
στην περιοχή. Στην περίπτωση του «ΑΣΠΟ 
Ράχης», η οργάνωση θα δοκιµάσει αρχι-
κά µε 30 στρέµµατα, ενώ αντίστοιχα στην 

«Ολύµπου Πεδιάς» το πλάνο «γνωριµίας» 
προβλέπει 40 στρέµµατα. Εφόσον όλα πά-
νε καλά καλλιεργητικά κι εµπορικά, αµφό-
τερες οι οργανώσεις, την επόµενη σεζόν 
θα εισέλθουν πιο δυναµικά. «Συµµετέχει 
µια µικρή οµάδα παραγωγών µελών µας, 
οι οποίοι έχουν τη διάθεση να δουν στην 
πράξη εάν αποδίδει η καλλιέργεια», επιση-
µαίνει ο πρόεδρος της «Ολύµπου Πεδιάς», 
Χρήστος Βάγιας (φωτό επάνω).

Το συνολικό ύψος της  
επένδυσης στη θερµοκηπιακή 
µονάδα ανέρχεται  
σε 12,2 εκατ. ευρώ.

Στα σχέδια της εταιρείας 
είναι και η περαιτέρω 

ανάπτυξη των 
εξαγωγών, που σήµερα 

αντιπροσωπεύουν το 
20% των πωλήσεων, 

ήτοι 30 εκατ. ευρώ. 

Επενδύσεις  
8,5 εκατ. ευρώ ως 
το 2020 για την 
Μπάρμπα Στάθης
Επενδύσεις ύψους 8,5 εκατ. ευρώ για τη 
διετία 2019-2020 δρομολογεί η Μπάρμπα 
Στάθης, οι οποίες αφορούν μία πλήρως αυ-
τοματοποιημένη αποθήκη 11.000 παλετο-
θέσεων, τρεις νέες γραμμές συσκευασίας 
και μια νέα γραμμή παραγωγής σπαραγ-
γιών και αρακά, 10.000 τόνων ετησίως. 
Στα σχέδια, της θυγατρικής του Ομίλου 
Vivartia, που συμπληρώνει 50 χρόνια 
δραστηριότητας, η σημαντική ενίσχυση 
των εξαγωγών της και ο τετραπλασιασμός 
της παραγωγής βιολογικών προϊόντων μέ-
σα σε 4 χρόνια. Σήμερα στην Ελλάδα συ-
νεργάζεται με περισσότερους από 1.000 
Έλληνες παραγωγούς μέσω «Συμβολαια-
κής Γεωργίας» οι οποίοι καλλιεργούν πε-
ρισσότερα από 30.000 στρέμματα.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης το λανσά-
ρισμα μίας νέας σειράς κατεψυγμένων ζυ-
μαρικών με λαχανικά σε πέντε γεύσεις, ε-
νώ εξετάζει τον κλάδο των κατεψυγμέ-
νων φρούτων και vegan προϊόντων, ό-
πως vegan μπιφτέκια. Παράλληλα, έ-
χει ξεκινήσει μία διαδικασία εξορθολογι-
σμού των προσφορών καθώς εκτιμά οι υ-
πέρμετρα μεγάλες προσφορές αποπροσα-
νατολίζουν την αγορά και έχουν επίπτω-
ση στην ποιότητα. Στο μεταξύ, το 2019 εκ-
κίνησε δυναμικά για την εταιρεία καθώς 
στους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους 
καταγράφει ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων 
καθώς, οι πωλήσεις φέτος είναι αυξημέ-
νες κατά 4% σε ετήσια βάση, συγκριτικά 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 

ΡΑΧΗ ΚΑΙ ΣΠΕΚΟ ΦΥΤΕΥΟΥΝ  
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΝΤΟΜΑΤΑ
Εναλλακτική για τη φθίνουσα καπνοκαλλιέργεια ψάχνουν οι οργανώσεις της Πιερίας
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∆ ηµιούργησε νέες προσεγγίσεις στην αντιµετώ-
πισή τους, φθηνότερες και φιλικότερες για πε-
ριβάλλον και καταναλωτή, νέες δυνατότητες 

προστασίας και πρόληψης προβληµάτων υγείας σε φυ-
τά, ζώα και τον άνθρωπο. Προσέδωσε όµως και νέες α-
ξίες στην πληθώρα των αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών, της πλούσιας δηλαδή βιοποικιλότητας του 
τόπου µας. Ο τεράστιος φυσικός πλούτος µας που καθη-
µερινά σχεδόν αποκτά νέες αξίες. Χάρις και στις προ-
όδους της επιστήµης, των αλλαγών στα καταναλωτι-
κά πρότυπα, της µεγαλύτερης περιβαλλοντικής ευ-
αισθησίας της κοινωνίας, των κλιµατικών αλλαγών, 
της ανάγκης για αειφόρα διαχείριση πόρων και εισ-
ροών στη γεωργία, τη διογκούµενη τάση της βιοοι-
κονοµίας και κυκλικής οικονοµίας κ.ά. 
Πόσοι γνωρίζετε ότι όλη η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει 
µόνον το 10% της Ελληνικής Φυσικής Βιοποικιλό-
τητας; Στην τελευταία περίοδο των παγετώνων που 
σκέπασε µε πάγο για χιλιάδες χρόνια την ευρωπα-
ϊκή ήπειρο, η Ελλάδα έµεινε απάγωτη διατηρώντας 
ζωντανό ό, τι υπήρχε στα εδάφη της. Ευτυχώς, για-
τί, µε το λιώσιµο των πάγων, από αυτή την ελληνική 
γωνιά, ξεκίνησε η σταδιακή εξάπλωση των φυτικών 
µας ειδών στα ελεύθερα από πάγο ευρωπαϊκά εδά-
φη. Κάτι που συνεχίζεται! Και είναι χρέος µας και ό-
λου του κόσµου να τη διατηρήσουµε πάση θυσία, αν 
θέλουµε να διασφαλίσουµε τη βιωσιµότητα του έµβι-
ου και άβιου περιβάλλοντος, των παραγωγικών µας 
συστηµάτων, της οικονοµίας και της κοινωνίας. 
Οι εξελίξεις στις γονιδιωµατικές τεχνολογίες του DNA, 
όχι µόνον την επιβεβαιώνουν µε αντικειµενικές µετρή-
σεις αλλά δηµιουργούν, συνεχώς νέα πεδία αξιοποίη-

σής της, νέες εφαρµογές, νέες προσεγγίσεις και δυνα-
τότητες αντιµετώπισης προβληµάτων και προκλήσεων. 

Το παράδειγµα του κολοκυθιού
Πάρτε, για παράδειγµα, τα ταπεινά κολοκύθια, της οικο-
γένειας των Κολοκυνθοειδών, σπουδαία είδη µε άπει-
ρη σχεδόν παραλλακτικότητα καρπών. Σε µέγεθος (από 
τις γιγάντιες κολοκύθες των 400 κιλών έως των λίγων 
γραµµαρίων διακοσµητικές), σε σχήµα (από τα στρογ-
γυλά ή µακρόστενα πράσινα µέχρι τους δίµετρους σω-
λήνες των διακοσµητικών στους φράκτες), σε µορφή 
(όλων σχεδόν των τύπων ακόµη και τις αχλαδόµορφες 
µε το χερούλι που χρησιµοποιούσαµε παλιά ως κατσα-
ρόλες νερού) και σε χρώµα κ.ά. Θυµηθείτε ότι στην ί-
δια οικογένεια ανήκουν και τα διάφορα είδη πεπονιάς, 
καρπουζιάς, αγγουριάς και πολλά άλλα. Σπουδαία φυτά, 
µεγάλης καλλιέργειας αλλά και λαχανοκοµικά. Ό,τι µα-
θαίνουµε δηλαδή από τα κολοκυνθοειδή ισχύει απόλυ-
τα για τα συγγενικά τους πεπόνια, καρπούζια, αγγούρια 
κ.ά. Για σπουδαίες δηλαδή καλλιέργειες του τόπου µας. 
Τα κολοκυνθοειδή καλλιεργούνται εκτεταµένα, όχι µόνο 
τα γνωστά λαχανοκοµικά κολοκύθια τηγανίσµατος, γε-
µίσµατος κ.ά. Σήµερα αξιοποιούνται όµως και ως υπο-
κείµενα στα εµβολιασµένα φυτάρια πεπονιών, καρπου-
ζιών, αγγουριών, κ.ά. Ίσως δεν γνωρίζετε οι περισσότε-
ροι ότι όλες σχεδόν οι εκτάσεις που καλλιεργούνται στη 
χώρα µας (αλλά και παντού σχεδόν) µε πεπόνια, καρ-
πούζια και αγγούρια είναι όλες φυτεµένες µε εµβολι-
ασµένα φυτά σε ρίζα κολοκυνθοειδών! Τελείως ξαφνι-
κά προέκυψε µια νέα χρήση της αγριοκολοκυθιάς µας 
που δεν µπορούσαµε να προβλέψουµε τα χρόνια πριν.
Το ίδιο θα έλεγα για τον γιγάντιο πλούτο της πληθώ-

ρας των αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών του 
τόπου µας, που καθηµερινά σχεδόν «φυτρώνουν» 
νέες χρήσεις τους πέραν της παρασκευής αρωµάτων 
και φαρµακευτικών σκευασµάτων. ∆είτε π.χ. που ο-
δήγησε η πρόσφατη ανακάλυψη της αέριας µορφής 
ορµονών (όπως το Μονοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ), το 
Υδροξείδιο (H2S) που δίνει τη δυσώδη µυρωδιά του 
κλούβιου αυγού κ.ά. άλλες παρόµοιες που αναφέρο-
νται ως γκαζοτρανσµίτερς. Και για να συνειδητοποι-
ήσουµε τις γρήγορες επιπτώσεις των νέων ανακα-
λύψεων και των συνεπακόλουθων τεχνολογιών στις 
παραγωγικές διεργασίες, την οικονοµία, σκεφτεί-
τε πόσο γρήγορα η ανακάλυψη του γκαζοτρανσµίτερ 
NO οδήγησε στο χάπι Viagra. Το νούµερο ένα σε πω-
λήσεις σήµερα χάπι στον κόσµο που καταναλώνεται 
για να παρέχει NO στον οργανισµό µας. 

Το φαινόµενο της «αίσθησης απαρτίας»
Κι έρχοµαι στην πρόσφατη ανακάλυψη του φαινοµέ-
νου της «αίσθησης απαρτίας» στα µικρόβια. Κύριος το-
µέας σήµερα για αντιµετώπιση παθογόνων σε φυτά, 
ζώα και άνθρωπο για την αποφυγή χρήσης φυτοφαρ-
µάκων, αντιβιοτικών κ.λπ. Η επιστηµονική κατανόηση 
της ανταλλαγής µηνυµάτων (πληροφοριών), το κουβε-
ντολόι δηλαδή µέσω χηµικών µηνυµάτων που ανταλ-
λάσσουν, πολύ πιο απλούστεροι µικροοργανισµοί, ό-
πως τα µικροσκοπικά βακτήρια. Το κάθε βακτήριο «ρί-
χνει την ψήφο του στο περιβάλλον του» µέσω µιας ου-
σίας (Λακτόνη της ΑκετυλοΣερίνης, συντοµογραφού-
µενη ΛΑΣ) ενώ ταυτόχρονα έχει ενσωµατωµένους 
στην κυτταρική µεµβράνη που το περιβάλει, δηλαδή 
το «δέρµα» του, υποδοχείς-κλειδαριές που αναγνωρί-

H KATANΟΗΣΗ  
ΤΗΣ «ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ» 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,
ΤΟ ²ΚΟΥΒΕΝΤΟΛΟΪ´ ΜΕΣΩ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Του δρ Αθανάσιου Τσαυτάρη, Οµ. Καθηγητή, τ. Υπουργού, Κοσµήτορα Κολλέγιο Περρωτής, ΑΓΣ
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ζουν, δεσµεύουν και κατανοούν τις ΛΑΣ τους. Μηνύµα-
τα-κλειδιά που ξεκλειδώνουν (ενεργοποιούν) τα κρί-
σιµα για τη µολυσµατικότητα γονίδια στο DNA τους. Έ-
να βακτήριο µόνο του ρίχνει στο περιβάλλον του 2-3 
µόρια ΛΑΣ-κλειδιά, που δεν φτάνουν βέβαια να καλύ-
ψουν τις χιλιάδες κλειδαριές-υποδοχείς της µεµβρά-
νης του. Το µεµονωµένο βακτήριο νιώθει έτσι τη µο-
ναξιά του. Μόλις όµως τα βακτήρια πολλαπλασιαστούν 
(θυµίζω ότι τα βακτήρια ζουν 20 λεπτά, µετά ενηλικιώ-
νονται και διαιρούνται δίνοντας 2 κ.ο.κ.), γεµίζει ο τό-
πος µε συγγενείς του. Πληµµυρίζει το περιβάλλον α-
πό ΛΑΣ-κλειδιά τους και γεµίζουν οι κλειδαριές-υπο-
δοχείς τους. Τότε, νιώθοντας απαρτία στην αγέλη τους, 
όλα µαζί πλέον ενεργοποιούν τα κρίσιµα για τη µολυ-
σµατικότητα γονίδια, επιτιθέµενα σε µεγαλύτερου µε-
γέθους αντιπάλους: φυτά, ζώα, ανθρώπους. Μεµο-
νωµένα παθογόνα βακτήρια δεν δηµιουργούν παθο-
γένειες, χρειάζεται πρώτα ο πολλαπλασιασµός τους, 
πριν ενεργοποιηθούν τα παθογόνα γονίδια. Που πέ-
ραν των συστατικών µολυσµατικότητας συνθέτουν και 
εκκρίνουν συστατικά που συµβάλλουν στο σχηµατι-
σµό εξωτερικής «πλάκας-βιοφίλµ», έναν υµένα-ζελέ 
µε ενσωµατωµένη την αγέλη, που την προστατεύει α-
πό αµυντικές ουσίες του ξενιστή και από τα φάρµα-
κα που δίνουµε σε άνθρωπο, ζώα, φυτά. Τα παθογόνα 
βακτήρια σε πλάκες-βιοφίλµ είναι πολύ µολυσµατικά, 
δυσκολοεξόντωτα, συχνά θανατηφόρα.
Αντιλαµβάνεσθε πως τα ΛΑΣ-κλειδιά είναι εξειδικευµέ-
να για το κάθε είδος βακτηρίου, όπως φυσικά και οι α-
ντίστοιχες κλειδαριές-υποδοχείς. Αλλιώς όλα τα κλει-
διά θα άνοιγαν όλες τις κλειδαριές στα διαµερίσµατα της 
πολυκατοικίας µας! Οι χηµικές ουσίες ΛΑΣ µοιάζουν µε 
τον γυρίνο, που προσοµοιάζει πράγµατι τα κλειδιά µας! 

Μια στρογγυλή κεφαλή και µια µικρότερη ή µεγαλύτερη 
οδοντωτή ουρά. Ουσιαστικά το µήκος και η µορφή (δό-
ντια) της ουράς διαφοροποιούν τις ΛΑΣ στα διαφορετι-
κά είδη βακτηρίων. Και για να δείτε την εξυπνάδα τους, 
πέραν αυτού του µηχανισµού απαρτίας, όλα τα βακτη-
ριακά είδη έχουν κι ένα δεύτερο, επιπρόσθετο, παρό-
µοιο µηχανισµό αίσθησης απαρτίας κοινό σ’ όλα τα είδη. 
Μ’ αυτόν το κάθε διαφορετικό είδος µετράει και την τυ-
χόν παρουσία διαφορετικών ειδών. Αν βρεθεί σε τόπο 
γεµάτο από κλειδιά γενικής χρήσεως, προφανώς λένε 
«πάµε να φύγουµε από δω πριν βρούµε κανένα µπελά, 
αφού ήρθαµε δεύτεροι, ο τόπος είναι γεµάτος ανταγω-
νιστές»! Έτσι ποτέ δεν ενεργοποιούν το δικό τους εξει-
δικευµένο σύστηµα. Και φυσικά ποτέ δεν σχηµατίζονται 
µολυσµατικές πλάκες. Τόση εξυπνάδα στα βακτήρια; 

Απεριόριστες δυνατότητες φυτοπροστασίας
Αντιλαµβάνεστε τις δυνατότητες φυτοπροστασίας 
που πηγάζουν ήδη από το νέο αυτό επιστηµονικό 

πεδίο. Απέναντι σ’ αυτή τη µολυσµατική στρατηγι-
κή των βακτηρίων, τα φυτά και οι επιστήµονες δεν 
κάθονται µε σταυρωµένα τα χέρια. Φανταστείτε ένα 
φυτό να ρίχνει λίγη ΛΑΣ που το ίδιο συνθέτει! Μό-
λις φτάσει ένα παθογόνο βακτήριο στο φυτό που εί-
ναι γεµάτο από τη εξειδικευµένη γι’ αυτό ΛΑΣ, αι-
σθάνεται µια ψεύτικη απαρτία. Αρχίζει την επίθεση 
µόνο του που φυσικά είναι ανεπιτυχής. Με αυτό τον 
τρόπο ορισµένα φυτά γίνονται ανθεκτικά σε συγκε-
κριµένα παθογόνα. Σε ένα διαφορετικό τρόπο αντο-
χής τα φυτά µεταβολίζουν (καταστρέφουν) γρήγορα 
τη ΛΑΣ του παθογόνου µικροβίου. Έτσι η ΛΑΣ δεν 
συσσωρεύεται ποτέ στα απαιτούµενα επίπεδα για 
την αίσθηση απαρτίας τα µικρόβια και να ενεργο-
ποιήσουν τα γονίδια µολυσµατικότητας. ∆ηλαδή πα-
ρά τον πολλαπλασιασµό τους, τα βακτήρια δεν νιώ-
θουν ποτέ την αίσθηση απαρτίας για να γίνουν µο-
λυσµατικά. Έτσι το φυτό γίνεται ανθεκτικό. Το πιο α-
ποτελεσµατικό σε αυτή την άµυνα είναι το δενδρο-
λίβανο µε την ουσία ροζµαρίνη και ο βασιλικός µε 
τη βασιλικίνη του. Και εννοείται, όπως προανέφε-
ρα, και οι επιστήµονες συνθέτουν µε πλέον χηµικό 
τρόπο αντίστοιχες ουσίες που χρησιµοποιούνται ως 
φυτοπροστατευτικά. Μια νέα γενιά φαρµάκων που 
αντί να σκοτώνει αδιάκριτα όλα τα µικρόβια -παθο-
γόνα και φιλικά- παρεµβαίνουν στα εξειδικευµένα 
σήµατα επικοινωνίας των παθογόνων και τα µπερ-
δεύουν πριν την παθογένειά τους. Να λοιπόν που 
ξαφνικά τα αρωµατικά και τα φαρµακευτικά είδη α-
πέκτησαν µια νέα αξία τόσο για την κατανόηση νέ-
ων τρόπων άµυνας των φυτών, όσο και για την πα-
ρασκευή νέων φιλικότερων προς το περιβάλλον και 
τον καταναλωτή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΗ

Νέα αξία αποκτά ο πλούτος των 
αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών, 
σύµφωνα µε τον καθηγητή Τσαυτάρη.
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ΛΙΠΑΝΣΗ & ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η διαφυλλική λίπανση πρέπει να 
εφαρµόζεται µε συγκεκριµένο 
τρόπο για να έχει το αναµενόµε-

νο αποτέλεσµα. Ο τρόπος µε τον οποίο 
διενεργείται η διαφυλλική λίπανση µπο-
ρεί να κάνει µεγάλη διαφορά στην επί-
τευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος 
για τον παραγωγό. Το pH του διαλύµα-
τος, οι ουσίες που περιέχονται στο ψεκα-

στικό υγρό, το πότε, πόσο, και µε τι µέγε-
θος σταγονιδίων θα ψεκαστούν τα φυτά, 
µπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάµεσα 
σε ένα καλό αποτέλεσµα και σε µια δα-
πάνη χρηµάτων χωρίς αντίκρισµα στην 
παραγωγή.
Η διαφυλλική λίπανση, όπως και η υδρο-
λίπανση, εφαρµόζεται µε υδατοδιαλυτά 
λιπάσµατα και προϊοντα θρέψης και πολ-

ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΑ, ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, PH ΚΑΙ ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ         ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΗ Η ∆ΙΑΦΥΛΛΙΚΗ   
ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Το όξινο pH βελτιώνει τη 
διείσδυση των θρεπτικών 
συστατικών µέσω της 
φυλλικής επιφάνειας και οι 
διακυµάνσεις του µπορεί  
να επηρεάσουν  
τη φυτοτοξικότητα
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λές φορές φέρνει θεαµατικά καλύτερα α-
ποτελέσµατα από τη λίπανση στο έδαφος, 
αν οι συνθήκες και το στάδιο του φυτού 
είναι κατάλληλα.
Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να είναι σε 
διαλυτή µορφή για να µπορέσει το φυτό 
να τα απορροφήσει. Το pH επηρεάζει τη 
διαλυτότητα των θρεπτικών ουσιών και 
την αλληλεπίδρασή τους µε άλλα συστα-
τικά στο νερό. Γενικά, το όξινο pH βελ-
τιώνει τη διείσδυση των θρεπτικών συ-
στατικών µέσω της φυλλικής επιφάνειας.
Επιπλέον, το pH επηρεάζει την απορρό-
φηση των θρεπτικών συστατικών από τα 
φύλλα µε άλλους τρεις τρόπους:
1. Tο pH επηρεάζει το φορτίο της επιδερ-
µίδας των φύλλων και εποµένως την ε-
πιλεκτικότητά της όσον αφορά στα ιόντα.
2. Η ιοντική µορφή των θρεπτικών ουσι-
ών εξαρτάται από το pH και εποµένως το 
pH µπορεί να επηρεάσει το ρυθµό διείσ-
δυσης.
3. Το pH µπορεί να επηρεάσει τη φυτοτο-
ξικότητα των σκευασµάτων.
Συµπερασµατικά, λοιπόν, το pH του ψε-
καστικού διαλύµατος θα πρέπει να ρυθ-
µίζεται σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη 
θρεπτική ουσία.

Επιφανειοδραστικά και χρόνος
Τα επιφανειοδραστικά συµβάλλουν στην 
οµοιόµορφη κάλυψη του φυλλώµατος. 
Αυξάνουν τη συγκράτηση του ψεκαστι-
κού διαλύµατος, µειώνοντας έτσι την επι-
φανειακή τάση των σταγονιδίων.
Ο καλύτερος χρόνος για διαφυλλικές ε-
φαρµογές είναι νωρίς το πρωί ή αργά το 
βράδυ, όταν τα στόµατα είναι ανοιχτά. ∆ε 
συνιστώνται ψεκασµοί όταν η θερµοκρα-
σία υπερβαίνει τους 26.6 ° C.
Τα µικρότερα σταγονίδια καλύπτουν µια ευ-
ρύτερη περιοχή και αυξάνουν την αποτελε-
σµατικότητα των εφαρµογών. Ωστόσο, όταν 
τα σταγονίδια είναι πάρα πολύ µικρά, µπο-
ρεί να υπάρξει ανεπιθύµητη απορροή.
Ο όγκος του ψεκαστικού διαλύµατος έχει 
σηµαντική επίδραση στην απόδοση της α-
πορρόφησης των θρεπτικών ουσιών. Θα 
πρέπει να επαρκεί για να καλύψει πλή-
ρως ολόκληρο το φυτό, αλλά να µην είναι 
πολύ υψηλός ώστε τα θρεπτικά συστατι-
κά να απορρέουν στο φύλλωµα.

ΖΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ αλλά και 
την ποιότητα της παραγωγής επι-
φέρουν οι νηµατώδεις στις καλ-
λιέργειες που χτυπούν. Είναι ορ-
γανισµοί που µοιάζουν µε µικρά 
σκουληκάκια που δεν γίνονται α-
ντιληπτά όµως µε γυµνό µάτι. Ση-
µαντικό βήµα στον έλεγχο των 
νηµατωδών είναι να προσδιορι-
στεί το µέγεθος της προσβολής 
και το είδος του νηµατώδη που έ-
χει προσβάλλει την καλλιέργεια.
Οι νηµατώδεις είναι παράσιτα, µε 
αυτό να σηµαίνει ότι βασίζονται 
στη διατήρηση του φυτού ζωντα-
νού, ώστε να συνεχίζει να αποτε-
λεί µια συνεχή πηγή τροφής για 
να πολλαπλασιαστούν. Η ταχύτη-
τα πολλαπλασιασµού τους εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες 
και µπορεί να είναι πολύ µεγάλη 
αναλόγως του φυτού ξενιστή.
Τα συµπτώµατα συνήθως διακρί-
νονται εύκολα από τον καλλιερ-
γητή, καθώς τα φυτά φαίνονται α-
σθενικά λόγω της παρεµπόδισης 
ανάπτυξης του ριζικού συστήµα-
τος λόγω του παρασιτισµού από 
τους νηµατώδεις.
Οι πιο σηµαντικές προσβολές, ο-
φείλονται στους νηµατώδεις του 
γένους Meloidogyne και των γε-
νών Heteroderα-Globoderα.
Τα είδη των Meloidogyne, προκα-
λούν εξογκώµατα στις ρίζες µε α-
ποτέλεσµα τη µη φυσιολογική α-
νάπτυξη του ριζικού συστήµατος 
και απορρόφηση θρεπτικών στοι-
χείων. Όταν βρεθούν σε ευνοϊκές 
συνθήκες, όπως είναι αυτές που 
επικρατούν για πολύ χρόνο στα 
θερµοκήπια, και δεν καταπολε-
µηθούν έγκαιρα, µπορούν όχι µό-
νο να µειώσουν την παραγωγή 
αλλά να καταστρέψουν την καλ-

λιέργεια.Βασικές καλλιέργειες ξε-
νιστών των Meloidogyne είναι τα 
φασόλια, το καρότο, οι πιπεριές, 
τα κολοκυνθοειδή, το µαρούλι, οι 
πατάτες, οι ντοµάτες, καθώς και 
πάνω από 2000 είδη ζιζανίων.
Η χρήση ανθεκτικών υβριδίων 
ή ποικιλιών αποτελεί το βασικό 
προληπτικό µέτρο.
Η ηλιοαπολύµανση και η εξασφά-
λιση υγειών φυτών κατά τα πρώ-
τα στάδια εγκατάστασης καθώς 
και η εναλλαγή καλλιεργειών µε 
φυτά που δεν αποτελούν ξενι-
στές νηµατωδών συµβάλλουν ε-
πίσης σε πολύ µεγάλο βαθµό. Η 
καταπολέµηση του νηµατώδη µε 
χρήση νηµατωδοκτόνων αποτε-
λεί το βασικότερο παράγοντα για 
την µείωση των προσβολών των 
φυτών και µείωση των απωλειών 
παραγωγής.

ΚΡΥΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΟΙ ΝΗΜΑΤΩ∆ΕΙΣ

ΕΧΘΡΟΙ
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ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

ΖΟΥΝΕ ΣΤΗΝ   
ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 
Τα φρούτα και τα λαχανικά κατά τη 
διάρκεια της συντήρησής τους 
αναπνέουν µε κύριο 
χαρακτηριστικό την έκλυση 
αερίων, υγρασίας και σηµαντικής 
ποσότητας θερµότητας

 Ένα από τα εκλυόµενα 
αέρια είναι το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2 ), το οποίο σε 
κατάλληλες συγκεντρώσεις 
και µε συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις µπορεί να 
βοηθήσει στη διατήρηση της 
ποιότητας των προϊόντων. 
Σε αντίθετη περίπτωση, 
δηλαδή στην υπέρβαση των 
συνθηκών αυτών µπορεί 

να τα καταστρέψει. Το 
διοξείδιο του άνθρακα 

είναι αέριο άχρωµο, 
άοσµο, άγευστο, 
βαρύτερο του αέρα. 

Προστατεύει το διοξείδιο του άνθρακα
Σε συγκεντρώσεις κάτω από τα µέγιστα ασφαλή 
επίπεδα παρουσιάζει ωφέλιµες δράσεις, αφού 
κρατά το προϊόν σε καταστολή, εµποδίζει τη 
δράση του αιθυλενίου και προστατεύει τα 
φρούτα και τα λαχανικά από µύκητες 
και βακτήρια. 

Ησυγκοµιδή των ροδάκινων και των νε-
κταρινιών αρχίζει από τα τέλη Μαΐου 

και ολοκληρώνεται στα τέλη Σεπτεµβρίου. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι θερ-
µοκρασίες του περιβάλλοντος είναι υψη-
λές, µε αποτέλεσµα να αποτελούν αρνητικό 
παράγοντα για την αποθήκευση των προϊό-
ντων. Τα πιο πάνω φρούτα είναι κλιµακτη-
ριακά και διαθέτουν ενζυµικό µηχανισµό 
για να ωριµάσουν µετά την αποµάκρυνση 
από το δένδρο συλλογής τους. Αυτό ση-
µαίνει ότι εάν επιθυµούµε να επιτύχουµε 
το µέγιστο χρόνο αποθήκευσης σε ψυκτι-
κούς θαλάµους, πρέπει να φροντίσουµε να 
τα συγκοµίσουµε ηµιώριµα και σκληρά.
Η επόµενη σηµαντική ενέργεια µετά τη συ-
γκοµιδή είναι η πρόψυξη µε σκοπό την ά-
µεση αφαίρεση της αισθητής θερµότητας 
που έχουν αποκτήσει από το ζεστό περι-
βάλλον, αλλά και εκείνης που δηµιουργεί-
ται από την αναπνοή τους.
Αρχικά τα προϊόντα πρέπει να συγκεντρώνο-

νται σε δροσερό και σκιερό µέρος στο χωρά-
φι, ενώ η έναρξη της πρόψυξης πρέπει να γί-
νεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 2 έως 4 
ωρών από τη στιγµή της συγκοµιδής τους. Η 
διαδικασία πρόψυξης µέσα στα προψυκτή-
ρια πρέπει να εκτελείται µέσα σε χρονικό δι-
άστηµα 4 έως 8 ωρών και να επιτυγχάνεται 
θερµοκρασία 2 έως 3ο C. Εδώ πρέπει να το-
νίσουµε ότι η θερµοκρασία πρόψυξης πρέπει 
να εξασφαλίζεται µετρηµένη στον πυρήνα του 
καρπού και να επιβεβαιώνεται µε µετρήσεις, 
χρησιµοποιώντας ειδικά θερµόµετρα.

Προϋποθέσεις για απώλεια ποιότητας
Αυτό έχει τη σηµασία του, γιατί εάν ο πυ-
ρήνας δεν αποκτήσει τη χαµηλή επιθυµητή 
θερµοκρασία αλλά παραµείνει σε υψηλότε-
ρα επίπεδα, δηµιουργεί προϋποθέσεις α-
πωλειών ποιότητας στη σάρκα του καρπού. 
Αυτό βεβαίως διαπιστώνεται αργότερα ό-
ταν η απώλεια της ποιότητας αρχίζει να εµ-
φανίζεται από το εσωτερικό τµήµα της σάρ-

κας προς το εξωτερικό, µε δυσµενείς συνέ-
πειες για τον καταναλωτή.
Άλλος παράγοντας που θέλουµε να περιο-
ρίσουµε είναι το αιθυλένιο. Το αιθυλένιο εί-
ναι γνωστό ότι επιδρά αρνητικά στην απο-
θήκευση, ωριµάζοντας τα ροδάκινα και τα 
νεκταρίνια, µε ταχύτερες διαδικασίες όταν 
βρίσκονται σε συνθήκες περιβάλλοντος και 
χαµηλότερες όσο µειώνεται η θερµοκρα-
σία περιβάλλοντος. Αυτό γιατί τα εν λόγω 

ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ
Η ΠΡΟΨΥΞΗ ΣΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 
ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
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Πρόβληµα αν ξεφύγει
Αντίθετα σε συγκεντρώσεις πάνω από τα 
ασφαλή επίπεδα προκαλεί εγκαύµατα στα 
προϊόντα, αυξάνει την αναερόβια αναπνοή, 

αλλοιώνει τη γεύση και δηµιουργεί 
δυσάρεστες οσµές. Το διοξείδιο του 

άνθρακα ως ελεύθερο αέριο, 
κινείται µέσα στον ψυκτικό 

θάλαµο και επικάθεται στα 
φρούτα ή τα λαχανικά 
καταλαµβάνοντας τους 
ίδιους υποδοχείς µε το 
οξυγόνο και το αιθυλένιο, 

περιορίζοντας τη δράση 
τους. 

Ανταγωνισµός αερίων   
Η µείωση της προσλαµβάνουσας από 
το προϊόν ποσότητας οξυγόνου έχει ως 
αποτέλεσµα την παραµονή του προϊόντος 

σε καταστολή. Επιπρόσθετα η µειωµένη 
ποσότητα του αιθυλενίου οδηγεί και αυτή στην 

αναστολή της φυσιολογικής δράστηριότητας. 
Έτσι τα φρούτα ή τα λαχανικά προστατεύονται από 
την πρόκληση ωρίµανσης, γήρανσης και τελικά 
από την απώλειά τους. Το διοξείδιο του άνθρακα 
µε την υγρασία που υπάρχει στην ατµόσφαιρα του 
ψυκτικού θαλάµου συνδυάζεται και δηµιουργεί 
αραιό ανθρακικό οξύ, το οποίο επικάθεται στην 
επιφάνεια των προϊόντων, δηµιουργώντας όξινο 
περιβάλλον που δεν είναι κατάλληλο για την 
επιβίωση βακτηρίων και µυκήτων.
 ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ�ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

φρούτα έχουν πολύ υψηλή παραγωγή αι-
θυλενίου στους 20οC που φθάνει τα 160 ml 
/kg.h ενώ αντιθέτως πολύ χαµηλή στους 
0οC από 0,01 έως 5 ml/kg.h (Carlos H. 
Crisosto, Elizabeth J. Mitcham, and Adel A. 
Kader University of California, Davis).
Από την προηγούµενη παρατήρηση φαίνε-
ται ότι µε τη γρήγορη µετάβαση στις χαµη-
λές θερµοκρασίες, δηµιουργούνται προϋ-
ποθέσεις προστασίας των προϊόντων από 

την ωρίµανση που δηµιουργεί η παρουσία 
του αιθυλενίου.

Τα πλεονεκτήµατα της πρόψυξης
Πέραν του γεγονότος αυτού µε την πρόψυξη 
επιτυγχάνονται και τα πιο κάτω: 
1) Αναστέλλεται ή περιορίζεται η δρά-
ση των µικροοργανισµών. 2) Αυξάνεται ο 
χρόνος αποθήκευσης. 3) ∆ιατηρείται πρα-
κτικά το βάρος των προσόντων. 4) ∆ιατη-
ρούνται η γεύση και η τραγανότητά τους.
Από τις λίγες παραπάνω παρατηρήσεις φαί-
νεται ότι η διαδικασία της πρόψυξης είναι 
µονόδροµος ειδικά για τα εξαγώγιµα προϊ-
όντα ή για τα προϊόντα που επιθυµούµε να 
τα αποθηκεύσουµε µακροχρόνια. Πρόψυξη 
µπορεί να γίνει είτε σε ειδικά διαµορφωµέ-
νους ψυκτικούς θαλάµους (προψυκτήρια), 
µε πολλές θέσεις πρόψυξης, εφόσον πρό-
κειται για µεγάλες µονάδες διακίνησης και 
αποθήκευσης προϊόντων, είτε µε χρήση µε-
τακινούµενων κατασκευών πρόψυξης, τύ-
που (ΒΟΧ) είτε µε κατασκευή ειδικών θέσε-
ων πρόψυξης µέσα στους ψυκτικούς θαλά-

µους για µικρότερες παραγωγές.
Τα δυναµικά προψυκτήρια (εικόνα) που α-
ποτελούν την εξέλιξη των κλασικών προψυ-
κτηρίων, βασίζονται στη συνεχή εποπτεία µε 
παράλληλη διαχείριση πολλαπλών σηµείων 
τόσο στα αποθηκευµένα προϊόντα όσο και 
στους µηχανισµούς ψύξης. Με αυτήν τη µέ-
θοδο επιτυγχάνεται χαµηλή θερµοκρασία µέ-
χρι την καρδιά του προϊόντος, εξασφαλίζο-
ντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά µε τη χαµη-
λότερη δυνατή απώλεια βάρους.

Περισσότερες πληροφορίες 
στο site: www.isofruit.gr

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
ΠΡΟΨΥΚΤΗΡΙΑ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ
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Ο ∆ρ. Ευάγγελος Φάββας, 
ερευνητής του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
«∆ηµόκριτος».

Η «σύλληψη» της ιδέας για την κατασκευή 
ειδικής µηχανής που θα µπορεί να ποτί-
ζει καλλιέργειες εισάγοντας νανοφυσαλί-
δες στο νερό, ανήκει στον ερευνητή του 
Ινστιτούτου Νανοεπιστήµης και Νανοτε-
χνολογίας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», δρ. 
Ευάγγελο Φάββα. «Θέλαµε να σχεδιά-
σουµε µία γεννήτρια νανοφυσαλίδων νέ-
ου τύπου, η οποία θα µπορεί να παρέχει 
µεγάλη ποσότητα για το πότισµα των φυ-
τών και να λειτουργεί σε πιέσεις 3-5 bar, 
να δίνει ικανοποιητική παροχή εµπλου-
τισµένου σε νανοφυσαλίδες νερού και να 
είναι µικρών διαστάσεων και µάζας, εύκο-
λη στη λειτουργία της. Το δύσκολο εγχεί-
ρηµα ανέλαβε να κάνει πράξη το ΤΕΙ Κα-
βάλας», σηµειώνει ο ίδιος και προσθέτει 
πως όλο το πρότζεκτ χρηµατοδοτείται α-
πό το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος. Το µηχά-
νηµα µεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής και το 

περασµένο φθινόπωρο ξεκίνησαν τα πει-
ράµατα, ενώ στις 17 Μαΐου παρουσιάστη-
καν τα αποτελέσµατα.
Η εφαρµογή του πειράµατος των µαθητών 
της Σχολής έγινε στο έδαφος σε τρία δια-
φορετικά είδη µαρουλιών. Συγκεκριµένα: 
20% αύξηση στο Κατσαρό Κεφαλωτό, 55% 
αύξηση στην ποικιλία Κως και 16% αύξη-
ση στο Lollo Rosso.

Ξεχώρισε το Κατσαρό Κεφαλωτό
Η σπουδάστρια του Perrotis College, Μ.
Χατζηαθανασίου, παρουσίασε τα αποτε-

λέσµατα της δικής της µελέτης. Τρία είδη 
µαρουλιών φυτεύτηκαν σε γλάστρες µε δι-
αφορετικά είδη εδάφους (αργιλοπηλώδες, 
αµµώδες και τύρφη-περλίτη), σε επιπλέο-
ντες δίσκους και σε υδροπονικό σύστηµα 
εύκαµπτων σάκων ανάπτυξης µε υπό-
στρωµα από κοκοφοίνικα και ελαφρόπε-
τρα. Από τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, 
ξεχώρισε η αύξηση του βάρους κατά 95% 
της ποικιλίας «Κατσαρό Κεφαλωτό» που 
ποτιζόταν µε νανοφυσαλίδες στις γλάστρες 
µε αµµώδες έδαφος.
Ο δρ. Φάββας ανέφερε µελέτη του Shu 
Liu, καθηγητή στο τµήµα Περιβαλλοντι-
κής Επιστήµης και Μηχανικής στο Πανε-
πιστήµιο Beihang του Πεκίνου και συνερ-
γατών του, σύµφωνα µε την οποία η ανά-
πτυξη της βλάστης σπόρων κριθαριού αυ-
ξήθηκε κατά 15%-25% όταν ποτίστηκαν µε 
νερό µε νανοφυσαλίδες.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

Πειραµατική καλλιέργεια στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή

ΕΩΣ 95% ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΑΡΟΥΛΙΩΝ 
ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΑΝΟΦΥΣΑΛΙ∆ΕΣ
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Αποτελώντας ένα σπανιότατο ορυκτό µε ποι-
κίλες ωφέλιµες ιδιότητες, ειδικά αναγνωρι-
σµένες στα πλαίσια της γεωργίας, o ελληνικός 
ατταπουλγίτης που εξορύσσεται και επεξερ-
γάζεται στα Γρεβενά από την εταιρεία «ΓΕΩ-
ΕΛΛΑΣ» αναφέρεται και ως ένας βιολογικός 
τρόπος συµβολής στις καλλιέργειες.
Παίζοντας τον ρόλο του ρυθµιστή υγρασί-
ας και θρεπτικών ουσιών στο έδαφος, ο ατ-
ταπουλγίτης συγκρατεί στο ριζικό σύστηµα 
του φυτού την επιθυµητή υγρασία χωρίς να 
απορρέουν νερά και χωρίς να σαπίζει η ρίζα. 
Η µη απορροή νερού συνεπάγεται και συ-
γκράτηση όλων των ωφέλιµων θρεπτικών 
στοιχείων του εδάφους. Το αποτέλεσµα είναι 
υγιή και πρόωρα ανεπτυγµένα φυτά, ενώ την 
ίδια στιγµή έχουµε µείωση των ποτισµάτων 
και χρήσης λιπασµάτων.

Τα οφέλη σε καλλιέργειες 
πεπονιού και καρπουζιού
Με µία εφαρµογή ο ατταπουλγίτης παραµένει 
κοντά στο ριζικό σύστηµα έως και 5 χρόνια, 

ενώ σε δενδρώδεις καλλιέργειες ακόµη πε-
ρισσότερο. Στην περίπτωση της καλλιέργει-
ας πεπονιάς, είχε προηγηθεί εφαρµογή αττα-
πουλγίτη (200 kg/στρ) σε προηγούµενη καλ-
λιέργεια κολοκυθιάς. Τα οφέλη του ορυκτού 
βελτίωσαν και την 2η καλλιέργεια σε πεπόνια 
(βλ. Εικόνα 1). Χαρακτηριστικά ήταν η βελτί-
ωση του αερισµού του εδάφους, το µέγεθος 
του ριζικού συστήµατος (x 2) και η αύξηση 
της παραγωγής κατά 30% (στις 45 ηµέρες). 
Στα οικονοµικά οφέλη του παραγωγού ήταν 
επίσης και η µείωση των ποτισµάτων κατά 
50%, δηλαδή ένα πότισµα αντί για δύο, ενώ 
η υγρασία σε διαφορετικά σηµεία του χωρα-
φιού κυµάνθηκε στο 80% µε 90%.
Στην περίπτωση του καρπουζιού παρατη-
ρήθηκε γρήγορη ανάπτυξη (δηλαδή πρωίµι-
ση κατά 14 ηµέρες, από τις 89 στις 75), ενώ η 
βελτίωση της απόδοσης της καλλιέργειας έ-
φτασε σε ποσοστά έως και το 62% (βλ. Εικό-
να 2). Και σε αυτή την παραγωγή σηµειώθη-
κε σηµαντική µείωση των ποτισµάτων (66%) 
και χρήσης λιπασµάτων (25%), ενώ χαρακτη-

ριστική ήταν επίσης η αύξηση των σακχάρων 
12-13% (Brix), λόγω καλύτερης αξιοποίησης 
του Καλίου (βλ. Εικόνα 3) .

Ε. Τσέλιου Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, 
Αθ. Β. Κωσταντάκης Ριζική ∆ύναµις ΟΕ, 

Ν. Θεοφίλου, Γεωελλάς ΑΜΜΑΕ

Στις καλλιέργειες πεπονιού και καρπουζιού

ΥΓΙΗ ΦΥΤΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ  

Α∆ΕΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ EXIREL 
Για περιορισµένη και ελεγχόµενη χρήση στην 
καλλιέργεια της κερασιάς εναντίον του δίπτε-
ρου Drosophila suzukii το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης χορήγησε και φέτος άδεια χρή-
σης στο εντοµοκτόνο Exirel® 10SE (δραστική 
ουσία: cyazypyr®). H D. suzukii, προερχόµενη 
αρχικά από τη Νοτιοανατολική Ασία, εµφανί-
στηκε για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ήπει-
ρο το 2009 και από τότε διαρκώς εξαπλώνε-

ται. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζηµιά στην 
παραγωγή και αντίστοιχα σηµαντικό οικονοµι-
κό πλήγµα για τους παραγωγούς κερασιών ε-

νώ είναι λίγες οι διαθέσιµες αποτελεσµατικές 
λύσεις για τον έλεγχό της. Το Exirel® 10SE µε 
δραστική το cyazypyr® παρέχει ένα νέο τρό-
πο δράσης για τον έλεγχο της δροσόφιλα (IRAC 
group 28). Προστατεύοντας τα κεράσια κατά το 
κρίσιµο στάδιο της ωρίµανσης, θέτει τις βάσεις 
για µια συγκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία και 
βοηθά τους παραγωγούς να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της αλυσίδας τροφίµων.

Εικόνα 1 Εικόνα 2

Εικόνα 3
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Οι τεχνολογίες Pekacid και Fertivant από τη Medilco

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Η Medilco Hellas παρέχει ολο-
κληρωµένες λύσεις θρέψης για 
τις καλλιέργειες των πυρηνο-
κάρπων, συνδυάζοντας τα µο-
ναδικά πλεονεκτήµατα των και-
νοτόµων τεχνολογιών της ICL 
Specialty Fertilizers. Τα ερευνη-
τικά κέντρα της εταιρείας σε Ισ-
ραήλ και Ολλανδία εξειδικεύο-
νται στην ανάπτυξη νέων τεχνο-
λογιών που καθιστούν τη θρέψη 
των σύγχρονων καλλιεργειών 
πιο αποδοτική, πιο οικονοµική 
και πιο φιλική  στο περιβάλλον. 

Novacid για 
καλύτερη απορρόφηση 
Τα λιπάσµατα Novacid είναι µια 
σειρά ειδικών, όξινων λιπασµά-
των για υδρολίπανση. Με βά-
ση το µοναδικό Pekacid της ICL,  
τα Novacid  µειώνουν το pΗ του 
αρδευτικού νερού, εµποδίζο-
ντας τη δηµιουργία ιζηµάτων και 
διατηρώντας το σύστηµα άρδευ-
σης καθαρό. Παράλληλα αυξά-
νουν τη διαθεσιµότητα των θρε-
πτικών στοιχείων στο έδαφος, ι-
διαίτερα του φωσφόρου και των 
ιχνοστοιχείων (σίδηρος, µαγγά-
νιο κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό η 
υδρολίπανση γίνεται πολύ πιο α-

ποτελεσµατική και η επίδραση 
στην καλλιέργεια είναι άµεση. 

Nutrivant
Τα εξειδικευµένα διαφυλλικά λι-
πάσµατα Nutrivant, χάρη στη 
µοναδική τεχνολογία Fertivant, 
κάνουν κάθε ψεκασµό αποδο-
τικό. Η τριπλή δράση τους εξα-
σφαλίζει καλύτερη διασπορά 
πάνω στα φύλλα και µεγαλύ-
τερη απορρόφηση των θρεπτι-
κών στοιχείων. Έτσι  προλαµβά-
νονται οι ελλείψεις σε θρεπτικά 
στοιχεία και ενισχύεται η ευρω-
στία των φυτών σε κάθε κρίσι-
µο στάδιο ανάπτυξης (βλάστηση, 
άνθηση, καρπόδεση, ωρίµανση).  

Ο συνδυασµός που κερδίζει 
Προσφέροντας ολοκληρωµέ-
νες λύσεις θρέψης µέσω του 

συνδυασµού των Novacid για 
υδρολίπανση και των ειδικών 
διαφυλλικών Nutrivant,  τα α-
ποτελέσµατα σε καλλιέργειες 
βερίκοκου, ροδάκινου, κερα-
σιάς, κ.ά. πυρηνοκάρπων εί-
ναι θεαµατικά. 

Ροδάκινο:  
Μεγαλύτερη παραγωγή 
Αυξηµένη απόδοση κατά 10%  
που προήλθε από αντίστοιχη 
αύξηση του ποσοστού των µε-
γάλων καρπών σε αποδεικτικό 
αγρό,  κατέγραψε η εφαρµογή 
των Novacid και Nutrivant.  Ε-
ξασφαλίστηκε  πλήρης θρέψη 
των δέντρων χωρίς καµία  τρο-
φοπενία, µε την κατάλληλη υ-
δρολίπανση µε Novacid  και µε 
δύο  διαφυλλικές εφαρµογές 
Nutrivant.

Βερίκοκο:  
Οµοιοµορφία & πρωιµότητα
Πιο οµοιόµορφη και πιο γρήγο-
ρη ωρίµανση των καρπών  εξα-
σφάλισε η εφαρµογή του προ-
γράµµατος θρέψης µε Novacid 
και Nutrivant, παρέχοντας πρό-
σθετα οφέλη για το εισόδηµα 
του παραγωγού.

O συνδυασµός των Novacid για υδρολίπανση και των ειδικών διαφυλλικών Nutrivant προσφέρει θεαµατικά αποτελέσµατα στα πυρηνόκαρπα.
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H Hellafarm προτείνει για φρούτα και λαχανικά

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.
Admiral, εντοµοκτόνο που ανήκει στην οµάδα 
των ρυθµιστών ανάπτυξης µε δράση σε Αλευ-
ρώδεις, Κοκκοειδή και γενικά µυζητικά έντοµα.
Borneo, µακράς υπολειµµατικής δράσης ακα-
ρεοκτόνο (διάρκεια προστασίας 45 – 60 ηµέρες) 
που ελέγχει τα πιο σηµαντικά είδη τετρανύχων.
Dipel / Bactospeine / Bactecin, εντοµο-
κτόνα µε εκλεκτική δράση για την καταπολέ-
µηση προνυµφών των Λεπιδοπτέρων µε βά-
ση το βακτήριο Bt subsp. kurstaki. H Valent 
BioSciences Corp. (Sumitomo Chem. Agro 
Europe S.A.S.) µε τεχνογνωσία 50 χρόνων εί-
ναι η µόνη που έχει αναπτύξει σκευάσµατα 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki µε τη 
φυλή του βακτηρίου (strain) ABTS-351, η ο-
ποία παράγει τις ενδοτοξίνες Cry1Aa, Cry1Ab, 
Cry1Ac & Cry2A µε ταυτόχρονη παρουσία σπο-
ρίων του βακτηρίου στο σκεύασµα.
MycoApply DR, σκεύασµα που περιέχει έ-
να ιδανικό συνδυασµό τεσσάρων ειδών εν-
δοµυκορριζών, των Glomus, καθώς και βα-
κτήρια ριζόσφαιρας, που εποικίζουν το ριζι-
κό σύστηµα αναπτύσσοντας ένα εκτεταµένο 
δίκτυο µυκηλιακών υφών δηµιουργώντας 
µία επωφελή συµβιωτική σχέση µε το φυ-
τό για καλύτερη εκµετάλλευση του εδάφους 
που περιβάλλει τη ρίζα.

Protone SL, φυτορρυθµιστής ανάπτυξης 
που περιέχει S-abscisic acid (Γνωστό ως S-
ABA) . Το Protone ενισχύει και βελτιώνει το 
χρωµατισµό των κόκκινων ποικιλιών  επι-
τραπέζιων σταφυλιών. Ειδικά για την ποικι-
λία Crimson Seedless έχουµε τον επιθυµητό  
χρωµατισµό µε καλύτερη κατανοµή του χρώ-
µατος στο σταφύλι .

ISK Biosciences Europe NV
Nemathorin G / Nemathorin EC, νηµατοδω-
κτόνα µε εξαιρετική δράση σε κυστονηµατώ-
δεις και κοµβονηµατώδεις.
Katana, το νέο πολυδύναµο ζιζανιοκτόνο για υ-
ψηλή αποτελεσµατικότητα σε µεγάλο φάσµα ζι-
ζανίων (και σε δύσκολα ζιζάνια π.χ. Κόνυζα ή 
Κυπαρισσάκι) προφυτρωτικά ή νωρίς µεταφυ-
τρωτικά σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών, αµπε-
λιού και ελιάς.

AlzChem Trostberg GmbH
Sitofex, φυτορρυθµιστικό σκεύασµα που 
αυξάνει το µέγεθος των καρπών σε καλλι-

έργειες ακτινιδίου και αµπελιού (επιτραπέζια 
ποικιλία σουλτανίνα).
Perlka, λίπασµα ασβεστοκυαναµίδης µε 
πολλαπλή δράση. Εφοδιάζει τα φυτά µε ά-
ζωτο ενώ παράλληλα αυξάνει τη γονιµό-
τητα του εδάφους. Η ηλιοαπολύµανση σε 
συνδυασµό µε το ειδικό λίπασµα Perlka εί-
ναι η αποτελεσµατική και δοκιµασµένη µέ-
θοδος για την απολύµανση, αναζωογόνηση 
και βελτίωση των εδαφών σε θερµοκηπια-
κές και υπαίθριες καλλιέργειες.

Επίσης διατίθενται  
Προϊόντα της εταιρείας  SUTERRA  όπως η σει-
ρά CHECKMATE  σε εξατµιστήρες και σε PUFFER  
που είναι σκευάσµατα Παρεµπόδισης Σύζευξης 
για Καρπόκαψα Μηλιάς , Ανάρσια και Καρπόκα-
ψα Ροδακινιάς και Ψευδόκοκο Αµπελιού.
Για την Μύγα της Μεσογείου  το σκεύασµα  
MAGNET MED ειδικές παγίδες προέλκυσης και 
Θανάτωσης του Εντόµου µε µεγάλη διάρκεια. 
Τέλος τα Penergetic p και Penergetic b της 
Penergetic Int. Ag Ελβετίας, σκευάσµα-
τα που, διεγείρουν και προωθούν τη βιολογική 
δραστηριότητα στο έδαφος καθώς και ενεργο-
ποιούν τα φυτά βελτιώνοντας τη φωτοσυνθε-
τική τους ικανότητα και την απορρόφηση των 
θρεπτικών στοιχείων. 

ΣΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Η φετινή χρονιά ήταν µια από τις δυσκολότε-
ρες για την καλλιέργεια της ντοµάτας και µια 
από τις πιο επικερδείς για τους επαγγελµατί-
ες. Αυτή τη χρονιά λοιπόν η ΕΛΠΙ∆Α δικαιο-
λόγησε ξανά γιατί είναι η ασφαλέστερη επι-
λογή για τις φθινοπωρινές και χειµωνιάτικες 
φυτεύσεις.  Έχοντας  αντιµετωπίσει ένα καλο-
καίρι µε εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες και 
ένα χειµώνα δριµύ είχε εκπληκτική καρπόδε-
ση και στη ζέστη και στο κρύο.  Καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του χειµώνα ωρίµαζε και έδινε τους 
καρπούς της σταθερά µε τη γνωστή ποιότητά 
της. Αξιοσηµείωτη ήταν και η ανθεκτικότητά 
της σε χωράφια µε έντονη πίεση φουζαρίου 
που σε χρονιές σαν τη φετινή εµβολιασµένες 
ντοµάτες, εκδήλωσαν σοβαρά προβλήµατα. 

Έδωσε εµπορικές λύσεις στις λαϊκές αγορές 
όπου η γεύση και το έντονο κόκκινο χρώµα 
είναι σηµαντικό και στις εξαγωγές και σούπερ 
µάρκετ όπου η διατηρησιµότητα έχει σηµα-
σία. Στη ΣΠΥΡΟΥ είµαστε υπερήφανοι για την 
επιµονή και την εµπιστοσύνη µας στην ΕΛΠΙ-
∆Α. Χαιρόµαστε που αυτή η επιλογή έφερε υ-
περαξία στους καλλιεργητές συνεργάτες  µας 
γιατί, όταν τα περισσότερα υβρίδια κατέρρευ-
σαν,  η ΕΛΠΙ∆Α στάθηκε παλικάρι. Η ΕΛΠΙ∆Α 
αποτελεί µέρος επιλεγµένων προϊόντων του 
προγράµµατος Golden Fruit από τον Αγροτικό 
Οίκο Σπύρου, τα οποία θα παρουσιαστούν στο 
άµεσο κοντινό µέλλον στην ελληνική αγορά.  

∆ηµήτρης Βασίλας Γεωπόνος, 
∆ιευθυντής Πωλήσεων Σπύρου
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Το πρόγραµµα συνεργασίας της Compo 
Expert µε παραγωγούς, σε πειραµατικά α-
γροτεµάχια κατά την καλλιέργεια των οποί-
ων εφαρµόζεται πλήρες σύστηµα θρέψης 
Compo Expert, παρουσιάστηκε στην εκδή-
λωση της εταιρείας Compo Expert - Game 
Changers - Από το λίπασµα στο τρόφιµο, 
στις 12 Απριλίου στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κι-
νηµατογράφου Θεσσαλονίκης. 
Παραγωγοί σε όλη την Ελλάδα έκαναν χρή-
ση ολοκληρωµένου προγράµµατος θρέ-
ψης της εταιρείας σε τµήµα των καλλιερ-
γειών τους µε σκοπό τη σύγκριση µε προ-
ηγούµενες πρακτικές. Σκοπός, σύµφωνα µε 
τον Αποστόλη Χατζηθεοδώρου, γεωπόνο 
της Compo Expert, είναι η επίτευξη της ποι-
ότητας που ζητά η αγορά, η παραγωγή δη-
λαδή προϊόντος που από µόνο του αποτελεί 
διαβατήριο για εµπορικές συµφωνίες. Επιδι-
ώκεται, ακόµη, η εκπαίδευση των παραγω-
γών και η προσέλκυση µέσω των βελτιωµέ-
νων αποτελεσµάτων όλο και περισσότερων 
να συµµετέχουν σε τέτοια προγράµµατα της 
εταιρείας, για να επιτευχθεί η διάχυση της 
γνώσης για νέες µεθόδους διαχείρισης. 

Ταξιδεύουν τα µανταρίνια Θεσπρωτίας
Ο ∆ιονύσης Γκίκας, παραγωγός µανταρι-
νιών από τη Θεσπρωτία, που παίρνει µέ-
ρος στο πρόγραµµα, υπερασπίστηκε την 
προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των 
µανταρινιών, η οποία και στέφθηκε µε ε-
πιτυχία. Ο Άγγελος Ντόρκος, γεωπόνος, 
σύµβουλος στην πειραµατική καλλιέργεια 
του ∆. Γκίκα, τόνισε πως δεν αρκούν οι ε-
ξαγωγές στα Βαλκάνια, για τις οποίες µέ-
χρι τώρα επιδιώκεται το µέγιστο tonnage. 
Η Ελλάδα πρέπει να µπει σε αγορές της Κε-
ντρικής Ευρώπης, διαβατήριο για τις οποί-
ες είναι η καλή ποιότητα καρπών.   

Μόνο τα καλύτερα µήλα στην Αγιά
Στην καλλιέργεια µήλων, ο Αποστόλης Κα-
φετσιούλης (φωτό δεξιά επάνω), παραγω-
γός από την Αγιά, την περιοχή όπου καλ-
λιεργείται το µήλο στη µεγαλύτερη έκταση 
στην Ελλάδα, µε τον σύµβουλό  του, γεωπό-
νο Θεόδωρο Ριζούλη, τόνισαν τη εµπορική 

αξία του καλού προϊόντος. Προτιµούν στην 
πειραµατική καλλιέργεια µε τα προϊόντα 
Compo Expert να πετούν τα όχι τόσο καλά 
µήλα για να αυξηθεί η ποιότητα αυτών που 
αποµένουν, παρά να τα κρατήσουν για να τα 
πουλήσουν ως β’ διαλογής. Πετυχαίνουν έ-
τσι τη βέλτιστη ποιότητα στο τελικό προϊόν, 
που είναι και αυτή που θα ανταποδώσει σε 
τελικό κέρδος για την επιχείρηση. Η ποικι-

λία Granny Smith, την οποία καλλιεργεί ο Α. 
Καφετσιούλης, είναι το βαρύ πυροβολικό 
των ελληνικών εξαγωγών και ο παραγω-
γός εµφανίζεται αισιόδοξος πως µε νέα συ-
σκευαστήρια θα καταφέρουν την εξαγωγή 
προς τη Β. Ευρώπη, ενώ µέχρι τώρα εξά-
γουν κυρίως προς χώρες της Μ. Ανατολής. 

Εµπιστεύονται τον γεωπόνο τα αχλάδια   
Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται ο Νίκος Αρ-
βανίτης (φωτό αριστερά κάτω), παραγωγός 
αχλαδιών. Στην πειραµατική καλλιέργειά 
του µε την Compo Expert πέτυχε ίσως και 
καλύτερη ποιότητα από την Α ποιότητα που 
ζητείται στην αγορά. Με τον σύµβουλο γε-
ωπόνο Γεώργιο Πατιαβούρα, συµφώνησαν 
πως πρέπει να διαδοθεί το µήνυµα εµπιστο-
σύνης του παραγωγού στον γεωπόνο. Όσο 
και να φαίνονται κάποιες αποφάσεις µικρής 
σηµασίας δικαιώνεται όποιος παραµένει 
συνεπής µε τις ενδεδειγµένες από την επι-
στήµη πρακτικές, αποφεύγοντας να ρισκά-
ρει τη φήµη και την τιµή του προϊόντος του. 

Σε πειραµατικούς αγρούς από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο

ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ COMPO

Την εκδήλωση άνοιξε µε οµιλία 
του ο Παναγιώτης Χαµακιώτης, 
διευθυντής του Compo Expert 

Group για Ευρώπη, Μέση  
Ανατολή και Αφρική .
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Η Fytro Seeds προτείνει για τον Έλληνα αγρότη

ΥΓΙΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

Τοµάτα αναρριχώµενη 
RUNNER F1:
Για συγκοµιδή όλο το χρόνο, µε ά-
ψογη εµπορική παρουσία και εξαι-
ρετική γεύση.
Ζωηρό και αραιόφυλλο φυτό, υ-
ψηλής ανοχής σε ασθένειες ρίζας 
και φυλλώµατος. Εύκολη καρπό-
δεση σε υψηλές αλλά και χαµηλές 
θ0C. Πρώιµη, υψηλή και σταθε-
ρή παραγωγή µέχρι το τέλος της 
καλλιέργειας. Οµοιόµορφοι, σφι-
κτοί καρποί, δίχως πράσινη ράχη, 
βάρους 300- 350 gr. Υψηλή διατη-
ρησιµότητα και αντοχή στο σκάσι-
µο. Εξαιρετική γεύση και απουσία 
«ξύλου» εσωτερικά. 
ΑΝΟΧΕΣ: HR: ToMV/Va/Vd/TSWV/
F0,1 IR: On/ Ma/Mi/Mj

Πιπεριά ABANTO F1
Η δηµοφιλέστερη πιπεριά τ. Φλωρί-
νης. 
Ζωηρό φυτό µε κανονικά µεσογονά-
τια, εύκολη καρπόδεση και αντοχή 
στο κρύο. Υψηλές αποδόσεις και πο-
λύ καλή ανοχή στην ίωση ΤΜ0-2. Υ-
βρίδιο ανεκτικό στο µικροσκάσιµο της 
επιδερµίδας των καρπών. Οµοιόµορ-

φη παραγωγή δίχως ατέλειες από ά-
ριστης ποιότητας καρπούς, µήκους 
18- 21 cm. Χρώµα σκούρο πράσινο 
που εξελίσσεται σε λαµπερό, έντονο 
κόκκινο στην ωρίµανση. 
ΑΝΟΧΕΣ: ToMV, 0,1, 2

Πιπεριά τ. Φλωρίνης ΖΑΝΕΤΤΙ F1
Η νέα πιπεριά τ. Φλωρίνης µε µοναδι-
κά καλλιεργητικά και εµπορικά πλεο-
νεκτήµατα. 
Φυτό ζωηρό και πολύ παραγωγικό, 
ανθεκτικό στη ζέστη και στο κρύο, 
µε ισχυρό ριζικό σύστηµα. Υψηλή α-
νοχή στις ιώσεις Tm0 και TSWV αλ-
λά και στο µικροσκάσιµο της επιδερ-
µίδας των καρπών. Καρποί εξαιρετι-
κής ποιότητας, µήκους 19- 22 cm, µε 
µεγάλο ειδικό βάρος. Χρώµα σκούρο 
πράσινο που εξελίσσεται σε λαµπερό 
κόκκινο στην ωρίµανση. Βαρύς καρ-
πός µε πολύ καλή µετασυλλεκτική συ-
µπεριφορά. 
ΑΝΟΧΕΣ: ToMV, TSWV

Η οµάδα έρευνας της Syngenta δουλεύει εντα-
τικά πάνω στη νέα γενιά των υβριδίων καρπου-
ζιού. Ένα τέτοιο παράδειγµα στην Ελλάδα είναι 
και το καρπούζι σχήµατος βαρέλα, Ariadne, η ο-
ποία ακόµη και σε υπερπρώιµες φυτεύσεις κα-
ταφέρνει να έχει πολύ καλά δεσίµατα τόσο σε 
θερµοκηπιακές όσο και σε υπαίθριες καλλιέρ-
γειες. Η Ariadne διατηρεί το κυλινδρικό της σχή-
µα ακόµα και σε συνθήκες χαµηλής ηλιοφάνει-
ας και έντονων αυξοµειώσεων θερµοκρασίας ό-
ταν τα υπόλοιπα καρπούζια γίνονται πιο στρογ-
γυλά µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατό να που-
ληθούν σαν βαρέλες στις απαιτητικές αγορές υ-

ψηλής αξίας της Β. Ευρώπης. Η έκπληξη συνεχί-
ζεται µόλις την κόψεις: Έντονο κόκκινο χρώµα, 
ζουµερή υφή σάρκας χωρίς ίνες που πραγµατικά 
θυµίζει καρπούζι που συγκοµίζεται στη µέση του 
καλοκαιριού. Και η Syngenta δεν σταµατά εδώ: 
Έρχεται το Candice η νέα πρόταση για την κύρια 
φύτευση, το WMH6715 για τις πρώιµες φυτεύ-
σεις, το Fascination το πιο νόστιµο άσπερµο, το 
WMH6883 βαρέλα µε αξιώσεις για κύρια φύτευ-
ση και πολλά ακόµα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΗΣ, 
MARKETING OPERATIONS MANAGER 

VEGETABLE SEEDS MEDA

Ποιότητα και σταθερότητα στον απρόβλεπτο καιρό

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ SYNGENTA
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ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

ΟΙ ΜΙΚΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΛΛΑ 
ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ  ΣΕΛ. 6ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 140 ∆ΙΣ

ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ  

Μετά τη µεσογειακή διατροφή και τα smoothies το κίνηµα των vegan 

ενισχύει τη ζήτηση για προϊόντα φυτικής προέλευσης µε τα burger 

λαχανικών να κλέβουν µερίδιο 10% από τα κρεατικά     ΣΕΛ. 8�11

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΞΑΝΑΒΡΙΣΚΕΙ ΘΕΣΗ 
ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ  ΣΕΛ. 12�15  

ΤΡΕΙΣ ΓΕΝΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΟΥΝ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  ΣΕΛ. 16�19
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

Πλατφόρµα φέρνει κοντά 
ακαδηµαϊκούς και παράγοντες 
της αγοράς στο Χονγκ Κονγκ 
Στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Έκθεσης Asia 
Fruit Logistica που θα διεξαχθεί 4 - 6 Σε-
πτεµβρίου προγραµµατίζεται ∆ιεθνές Συ-
µπόσιο (FRUTIC) µε σκοπό, µεταξύ άλλων, 
την κατάρτιση πλατφόρµας έρευνας και οδι-
κών χαρτών για αναδυόµενες τεχνολογίες 
ενώ θα προηγηθεί Συνέδριο µε επίκεντρο 
τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στην Ασία.  

Fruitnet Φόρουµ ΝΑ Ευρώπης, 
6-7 Νοεµβρίου 2019 στο Βελιγράδι
∆ιερευνώντας τις προοπτικές των χω-
ρών της περιοχής, το Φόρουµ επιχει-
ρεί να συνεισφέρει στον εντοπισµό πε-
δίων µε αυξηµένη ζήτηση για ενηµέρω-
ση εµπόρων και προτάσεις για εµπλου-
τισµό εξαγωγών. Πληροφορίες: www.
fruitnetforumsee.com. 

Λαχανικά, φρούτα και αρωµατικά 
φυτά στην Agroland το Νοέµβριο 
Στο Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. Παιανίας 
θα γίνει στις 22-24 Νοεµβρίου η Έκθε-
ση Agroland για επαγγελµατίες µε έµφα-
ση σε φαρµακευτικά φυτά / βότανα, ξη-
ρούς καρπούς, αποξηραµένα, βιολογικά, 
φυτώρια, παρασκευάσµατα, αγροεφόδια. 
Πληροφορίες: agroland-expo.gr. 

Η Ινδία και η Σιγκαπούρη, εµφανιζόµενες να έ-
χουν καταγράψει αύξηση τα τελευταία χρόνια 
στις εισαγωγές φρούτων και λαχανικών από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι επίτιµες προ-
σκεκληµένες στην 11η Fruit Attraction που θα 
πραγµατοποιηθεί από 22 έως 24 Οκτωβρίου 
στη Μαδρίτη. Οι δύο χώρες θα βρεθούν στο ε-
πίκεντρο Παγκόσµιου Φόρουµ Φρέσκων, µε τη 
Σιγκαπούρη να θεωρείται επίσης κέντρο διακο-
µιδής για γειτονικούς προορισµούς. 
Θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια στον τοµέα της 
τεχνολογίας και υπηρεσίες προς διευκόλυνση 
ανάληψης πρωτοβουλιών (Meet and Scan, ση-
µείο συνάντησης επαγγελµατιών, Freshnews).  
Θα υπάρχει επίσης αγορά Ecorganic, ειδικός 
χώρος για ξηρούς καρπούς (Nuts Hub), για ε-
ταιρείες µε υπηρεσίες τεχνικών λύσεων (Smart 

Agro) και για άλλες που δραστηριοποιούνται 
στον χώρο των φυτών και των ανθέων. 
Στο ∆ιεθνές Συνέδριο για το επιτραπέζιο σταφύ-
λι χωρίς κουκούτσι στις 24 Οκτωβρίου θα φιλο-
ξενηθούν επαγγελµατίες από την Ισπανία (της ο-
ποίας η παραγωγή υπολογίζεται στους 120.000 
τόνους, µε το 90% αυτής από την περιοχή της 
Murcia), και την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Χιλή και 
τη Ν. Αφρική. Σε παρουσιάσεις και συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης θα αναδειχθούν πτυχές 
της παραγωγής των σταφυλιών «Apyrena».
Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχή Ελλήνων εκθετών 
θα είναι, όπως µεταφέρεται, σηµαντική και θα ε-
κτείνεται σε 600 τµ. 

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://fruitattraction.com

ΤHΣ ΑΛΙΚΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

FRUIT ATTRACTION 2019 ΣΤΗ ΜΑ∆ΡΙΤΗ
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