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EDITORIAL

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΗ     
Οι πρωτόγνωρες τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε 
την ανάγκη για αύξηση της αγροτικής παραγωγής και µάλι-
στα µε το µικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, οδη-
γούν στην προσέγγιση ενός τελείως διαφορετικού παραγωγι-
κού µοντέλου, στο οποίο ο παράγων «αγροτική γη» έχει όλο 
και µικρότερη συµµετοχή. Είτε λοιπόν πρόκειται για ιδιότυπες 
κάθετες φάρµες, είτε για πρωτοποριακά θερµοκήπια, αυτό το 
οποίο καθίσταται ευρέως αντιληπτό, είναι ότι οι συνθήκες υπό 
τις οποίες οργανώνεται η παραγωγή, η διακίνηση και η διάθε-
ση των αγροτικών προϊόντων και δη των φρέσκων λαχανικών 
αλλάζουν θεαµατικά. Κι αυτό χωρίς να είναι, προς το παρόν 
τουλάχιστον, εξακριβωµένη η βιωσιµότητα του νέου µοντέλου, 
τόσο στο οικονοµικό όσο και στο περιβαλλοντικό πεδίο. 
Μέχρι στιγµής τουλάχιστον, η υπαίθρια παραγωγή φρέσκων 
λαχανικών ακόµα και σε προϊόντα όπως οι πράσινες σαλάτες 
(γαλλική, µαρούλι, λόλα κ.ά.) µοιάζει να είναι πιο ανταγωνιστι-
κή σε σχέση µε την αντίστοιχη που παρουσιάζουν τα οργανω-
µένα θερµοκήπια σύγχρονης τεχνολογίας. Ως προς τις περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, οι απόψεις διίστανται. Κι αυτό γιατί το 
ελεγχόµενο περιβάλλον των θερµοκηπίων υδροπονίας, εξα-
σφαλίζει παραγωγή µε σαφώς λιγότερα προϊόντα θρέψης και 
φυτοπροστασίας (µηδενική επιβάρυνση στο χώµα), ωστόσο 
είναι δύσκολο να µετρηθεί το περιβαλλοντικό κόστος. 
Αυτό εποµένως στο οποίο οι σύγχρονες θερµοκηπιακές µο-

νάδες δείχνουν να έχουν το πάνω χέρι, είναι όσον αφορά στη 
δυνατότητά τους να επιτυγχάνουν πολλαπλάσια παραγωγή σε 
µικρότερη έκταση και µε προφανώς λιγότερα αγροτικά εφό-
δια. Με δεδοµένη λοιπόν την ανάγκη επίτευξης διατροφικής ε-
πάρκειας στον πλανήτη, καθόσον ο πληθυσµός της Γης αυξά-
νεται ραγδαία, η αναζήτηση και προσέγγιση των νέων µορφών 
παραγωγής µοιάζει επιβεβληµένη εκ των πραγµάτων. 
Το θέµα είναι η «σύµπλευση», για ένα µεγάλο διάστηµα, πα-
λιών και νέων µοντέλων παραγωγής, η επίδραση του ενός στο 
άλλο και η δυνατότητα της αγοράς να συγχρονιστεί και να λει-
τουργήσει. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η εµφάνιση µεγάλων 
θερµοκηπιακών µονάδων έχει οδηγήσει στη χρεοκοπία µι-
κρών εκµεταλλεύσεων λαχανικών, όπως και περιπτώσεις ό-
που η εκτεταµένη προσφορά προϊόντος από υπαίθριες επιχειρή-
σεις ανέστειλε τη λειτουργία σύγχρονων θερµοκηπιακών εγκατα-
στάσεων. Πολλά θα εξαρτηθούν επίσης από τον τρόπο λειτουργίας 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όσο διευρύνεται η παρουσία των µε-
γάλων αλυσίδων λιανικής στον τοµέα της µαναβικής, τόσο θα δι-
ευκολύνεται η διάθεση προϊόντος από µεγάλα θερµοκήπια. Σ’ αυ-
τή την περίπτωση οι «µικροί» θα κληθούν να υποστηρίξουν το δικό 
τους προϊόν ταυτότητας, συνεργαζόµενοι µε µικρότερα σηµεία πώ-
λησης (µανάβικα) ή ακόµα και απευθείας µε την εστίαση.     
                       
                       Γιάννης Πανάγος Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ

 ΠΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ
 ΜΟΝΤΕΛΩΝ
 ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
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∆ύο πρόσωπα µε εµπλοκή σε επενδύσεις πα-
ραγωγής ενέργειας µε επίκεντρο τα αιολι-
κά και το βιοαέριο. Ο ένας εξ αυτών έχοντας 

ευρεία εµπειρία στο χώρο και λειτουργώντας ως 
σύµβουλος επενδύσεων αυτού του χαρακτήρα και 
ο δεύτερος ως κατασκευαστής αλλά και επενδυτής 
σε έργα αιολικής ενέργειας. Ο Κώστας Φιλιππα-
κόπουλος και ο Κωνσταντίνος Φιλιππίδης συνα-
ντήθηκαν µε αφορµή µία επένδυση σε µονάδα βι-
οαερίου, που κατέληξε εν τέλει στη δηµιουργία µί-
ας πρότυπης θερµοκηπιακής µονάδας και στη σύ-
σταση της εταιρείας Intelligence Green Crops, η ο-
ποία παράγει φυλλώδη λαχανικά. 
Ο επιχειρηµατίας Κωνσταντίνος Φιλιππίδης, πρόε-
δρος του οµίλου ΕΝΤΕΚΑ, ο οποίος δραστηριοποι-
είται στη µελέτη και κατασκευή αιολικών πάρκων 

ξεκίνησε τη διαδροµή του ως τεχνικός υπεύθυνος 
και διευθυντής στη σοκολατοβιοµηχανία Παυλίδη 
το 1980, όντας πτυχιούχος µηχανολόγος µηχανικός 
του Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την πρώτη δική του 
δραστηριότητα µε την υλοποίηση αιολικών έργων 
και αφαλατώσεων, αντιπροσωπεύοντας ξένους οί-
κους στην ελληνική αγορά. «∆ραστηριοποιούµαι έ-
ως και σήµερα στον τοµέα των αιολικών πάρκων. 
Ωστόσο θεωρώ ότι ο κύκλος για το µέγεθος των ε-
πιχειρήσεων όπως η δική µου έχει ολοκληρωθεί, 
δεδοµένου ότι ο κλάδος κυριαρχείται από τις πα-
ραδοσιακές δυνάµεις της ενέργειας. Βλέποντας ό-
τι δεν µπορώ να είµαι ανταγωνιστικός κυρίως λό-
γω µειωµένου χρηµατοοικονοµικού κόστους που 
έχουν οι µεγάλοι παίκτες της αγοράς, επέλεξα να 
κινηθώ προς νέες επενδύσεις όπως η δηµιουργία 

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΤΗΣ IGC, 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΦΥΛΛΩ∆Η ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΚΑΝΟΥΝ ΕΝΑ ΒΗΜΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ ª ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ 
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ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ   
ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ
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Το πρωτόγνωρο για 
τα ελληνικά δεδοµένα 
εγχείρηµα της IGC αυτήν 
τη στιγµή διαθέτει 21 
στρέµµατα στεγασµένων 
εγκαταστάσεων 
καλλιέργειας, τα οποία σε 
πλήρη λειτουργία παράγουν
έως 8 εκατοµµύρια  
φυλλώδη ανά έτος.

06-13_thermokoipia_voiotia.indd   7 15/06/2021   19:14



ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

του θερµοκηπίου, συνεχίζοντας παράλληλα τις ή-
δη υπάρχουσες δραστηριότητές µου µέχρι αυτές να 
πάψουν να υφίστανται», περιγράφει ο επιχειρηµα-
τίας Κωνσταντίνος Φιλιππίδης στο Fresher.

Η συνάντηση που έφερε την επένδυση
Φιλιππίδης και Φιλιππακόπουλος συναντήθηκαν 
για πρώτη φορά υπό την προοπτική µίας επένδυ-
σης σε µονάδα παραγωγής βιοαερίου. «Βρεθήκα-
µε όταν ο Κώστας (Φιλιππακόπουλος) µου ανέφερε 
την ύπαρξη ενός εργοστασίου βιοαερίου στα Φάρ-
σαλα. Με προέτρεψε τότε να περάσω από εκεί κα-
θώς επέστρεφα στην Αθήνα από το Βόλο. Ωστόσο 
δεν τα βρήκαµε µε τον επιχειρηµατία αυτόν και τε-
λικά πορευθήκαµε µαζί µε τον κ. Φιλιππακόπουλο, 
µε τον οποίο συνεχίζουµε έως και σήµερα µαζί», 
λέει ο πρόεδρος του οµίλου ΕΝΤΕΚΑ. Ρωτώντας 
τον σχετικά µε το πότε θα µπορούσε να δώσει µία 
απάντηση ως προς το εγχείρηµά του και εάν αυτό 
άξιζε τελικά τον κόπο, απαντάει: «∆ιατηρώ ανησυ-
χίες για το εάν θα αποδώσει η επένδυση. Αλλά εί-
µαι και αισιόδοξος. Κάθε φορά που συζητάω µε τον 
γιο µου το ενδεχόµενο να βάλουµε επενδυτή στην 
εταιρεία, η αντίδρασή του είναι: “Τι να τους κάνουµε 
τους επενδυτές, ρε µπαµπά; Με όσους συζητάω γι’ 
αυτό που κάνουµε, ενθουσιάζονται!”».
Όπως αφηγείται µε τη σειρά του ο κύριος Φιλιππα-
κόπουλος, «τον Αύγουστο του 2016 είχε ολοκληρω-

θεί η διαδροµή µου στα έργα βιοαερίου. Ήµουν µά-
λιστα ο πρώτος που ασχολήθηκε στο τέλος του 2005 
µε το βιοαέριο, το οποίο τότε αποτελούσε άγνωστη 
λέξη. Πάντοτε επίκεντρο της δουλειάς µου ήταν να 
παρακολουθώ καινοτοµίες σε όλους τους τοµείς της 
παραγωγικής δραστηριότητας. Είχα δει ένα θερµο-
κήπιο στην Ιαπωνία, κλειστού τύπου, στο οποίο δεν 
έµπαινε φως από πουθενά, ενώ υπήρχε φωτισµός 
µε led για τη φωτοσύνθεση. Εντυπωσιάστηκα. Έτσι 
ξεκίνησε η µελέτη για την κατασκευή ενός θερµοκη-
πίου καθώς είχα γνωρίσει ήδη τον Παναγιώτη Χου-
δάλη, επικεφαλής της εταιρείας µελέτης και κατα-

σκευής θερµοκηπίων Green Tech. Εκείνος µου πρό-
τεινε µία παραπλήσια τεχνολογία, αυτή των µετακι-
νούµενων καναλιών. Με βάση τη συγκεκριµένη µέ-
θοδο και σε αντίθεση µε την παραδοσιακή υδροπο-
νία -όπου το φυτό βρίσκεται σταθερά στην ίδια θέση 
από τη στιγµή που θα γεννηθεί έως τη στιγµή που θα 
πεθάνει– µπορεί πλέον να µετακινείται µε αποτέλε-
σµα να καλλιεργεί κανείς περισσότερα φυτά σε σύ-
γκριση µε τα φυτά που βρίσκονται σε σταθερή βά-
ση. Κάναµε αρκετά ταξίδια στη ∆ανία, όπου φαίνεται 
ότι ξεκίνησε και υλοποιήθηκε η συγκεκριµένη ιδέα. 
Το θέαµα και τα αποτελέσµατα ήταν εντυπωσιακά».

Το σύστημα των 
μετακινούμενων 
καναλιών διεκδικεί 
ποσοστό απόδοσης
της τάξης του 97%, 
ένα νούμερο 
ασύλληπτο και για 
τη θερμοκηπιακή 
καλλιέργεια

Aπό αριστερά Γιώργος Λαµπίρης, 
Κωνσταντίνος Φιλιππίδης,
Κώστας Φιλιππακόπουλος,   
και Γιάννης Πανάγος
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Για τη συγκεκριµένη επένδυση στη θερµο-
κηπιακή καλλιέργεια έδειξε αρχικά ενδια-
φέρον ένας Θεσσαλός επιχειρηµατίας. Έγι-

ναν κάποιες κουβέντες µαζί του, οι οποίες προ-
χώρησαν σε τέτοιο βαθµό που ο Κώστας Φιλιπ-
πακόπουλος κατάφερε τότε να πείσει τον Σκλαβε-
νίτη και τον ΑΒ Βασιλόπουλο, να του δώσουν ε-
πιστολές υποστήριξης της επένδυσης χωρίς αυτή 
να έχει υλοποιηθεί. «Με αυτές τις επιστολές πή-
γα στην Alpha Bank, η οποία τις υιοθέτησε. Βέ-
βαια όλες αυτές οι κινήσεις που σας περιγράφω 
αποτέλεσαν το αποτέλεσµα ενός µεγάλου αγώνα, 
που περιγράφω µε λίγες λέξεις. Φτάνουµε αισίως 
στις αρχές του 2018. Τότε, από µία συγκυρία που 
προέκυψε, ο όµιλος ΕΝΤΕΚΑ, ο οποίος έκανε τε-
λικά την επένδυση στο θερµοκήπιο που συζητά-
µε, εξέφρασε το ενδιαφέρον για να αγοράσει µία 
µονάδα βιοαερίου στα Φάρσαλα. Έτσι ξεκίνησε η 
γνωριµία µου τον Κωνσταντίνο Φιλιππίδη. Λίγους 
µήνες αργότερα του παρουσίασα το project του 
θερµοκηπίου. Αυτό που του είπα τότε ήταν ότι ε-
πρόκειτο για µία εξαιρετική επένδυση µε τα θετι-
κά και τα αρνητικά της, η οποία πραγµατοποιείται 
στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Πεποίθησή µου ή-
ταν ότι εάν µπαίναµε πρώτοι, θα είχαµε ένα προ-
βάδισµα σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Σκεφθείτε 

ότι η χρηµατοδότηση βρισκόταν σε προχωρηµένο 
στάδιο καθώς είχε ήδη εγκριθεί από την τράπεζα 
µόλις αποφάσισε να συµµετάσχει ο Όµιλος στην ε-
πένδυση», περιγράφει ο κ. Φιλιππακόπουλος.

Ένα πρωτόγνωρο εγχείρηµα 
για την Ελλάδα
Ο πρόεδρος του οµίλου ΕΝΤΕΚΑ, Κωνσταντίνος 
Φιλιπιπίδης, παρά το γεγονός ότι υπήρχε εγκε-
κριµένη χρηµατοδότηση από την τράπεζα, απο-
φάσισε να υλοποιήσει το σύνολο της επένδυσης, 
ύψους 7 εκατ. ευρώ, µε ίδια κεφάλαια. «Είναι χα-
ρακτηριστικό το γεγονός ότι η Alpha Bank είχε ε-
γκρίνει το 65% της επένδυσης. Παρόλα αυτά η φι-
λοσοφία του κ. Φιλιππίδη είναι ότι δεν θέλει να 
χρωστάει. Και έτσι αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει 
ο ίδιος το θερµοκήπιο», συµπληρώνει το στέλεχος 
της Intelligence Green Crops. 
Το γεγονός ότι το εγχείρηµα ήταν πρωτόγνωρο για 
την Ελλάδα, καθότι δεν υπήρχαν άλλες αντίστοι-
χες εγκαταστάσεις, οδήγησε την εταιρεία να προ-
σλάβει σύµβουλο γεωπόνο από την Ισπανία. «Θέ-
λοντας να ενισχύσουµε την οµάδα µας µε γεω-
πόνους, βρεθήκαµε τότε µπροστά στο δίληµµα ε-
άν θα έπρεπε να προσλάβουµε έµπειρους επαγ-
γελµατίες και να τους εκπαιδεύσει ο Ισπανός ή ε-

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 
7 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Στην ελληνική αγορά η IGC συνεργάζεται 
µε αλυσίδες όπως τα My Market, η Lidl 
και η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ διαθέτει 
τα προϊόντα της και στην Κεντρική 
Λαχαναγορά µέσω της Καραντινός. 
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άν θα έπρεπε να φέρουµε άπειρους γεωπόνους, 
που ενδεχοµένως µόλις θα είχαν αποφοιτήσει α-
πό το πανεπιστήµιο κσι να τους εκπαιδεύσουµε α-
πό το µηδέν. Αποφασίσαµε το δεύτερο. Συνάντη-
σα τότε στον καθηγητή ∆ηµήτρη Σάββα στο Γεω-
πονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Εκτός από την επι-
στηµονική του συµβολή, ζήτησα να µου συστήσει 
και 15 από τους φοιτητές του για να επιλέξουµε ο-
ρισµένους και να συνεργαστούµε µαζί τους», λέει 
ο Κώστας Φιλιππακόπουλος. «Το αποτέλεσµα ήταν 
από 1η Απριλίου του 2021, οδηγούµε το υπερωκε-
άνιο µόνοι µας. Χωρίς τη συµµετοχή του Ισπανού».
Όπως λέει από την πλευρά του ο επικεφαλής της 
International Green Crops, Κωνσταντίνος Φιλιπ-
πίδης, «προχωρήσαµε στη συγκεκριµένη επένδυ-
ση χωρίς να πάρουµε καµία χρηµατοδότηση από 
το κράτος. Παρά το γεγονός ότι µας είχαν εγκριθεί 
500.000 ευρώ, επιλέξαµε να µην τα αξιοποιήσου-
µε. Ο λόγος είναι ότι ξέραµε πως δεν θα τα πάρου-
µε καθότι η επιδότηση είχε τη µορφή φοροαπαλλα-
γής. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν επιδοτή-
σεις, από τις οποίες δεν έχω πάρει ακόµη χρήµα-
τα και σχετίζονται µε την ενασχόλησή µου στα αιο-
λικά πάρκα. Παρά το γεγονός ότι δεν πήραµε ούτε 
ευρώ, ζητάµε τώρα κάποια χρήµατα για να τοπο-
θετήσουµε τεχνητό φωτισµό, η απάντηση που λαµ-

βάνουµε στο αίτηµά µας για επιδότηση είναι αρνη-
τική, διότι όπως µας απαντούν οι χρηµατοδοτήσεις 
αφορούν µόνο σε νέες µονάδες. Έτσι, εάν ξεκινή-
σει κάποιος επενδυτής σήµερα έχει προβάδισµα σε 
σχέση µε µένα καθότι πλέον λόγω της αλλαγής της 
νοµοθεσίας, τέτοιες επενδύσεις περιορίζονται από 
το πλαφόν των 500.000 ευρώ που υπήρχε όταν έ-
κανα εγώ τη δική µου επιχειρηµατική κίνηση».

«Φέτος θα αγοράσουµε ηλιοφάνεια»
Αναφερόµενος στις κλιµατικές συνθήκες, ο κύρι-
ος Φιλιππίδης εξηγεί πως παρά το γεγονός ότι τα 
λαχανικά αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλ-
λον, παρόλα αυτά παράγοντες όπως η ηλιοφάνεια 
µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη της καλλι-
έργειας. «Οι ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές συνθή-
κες είναι για εµάς οι ιδανικές. Ωστόσο κατά τη δι-
άρκεια του χειµώνα, δεδοµένου ότι δεν διαθέτου-
µε ακόµα τεχνητό φως για να ενισχύσουµε τις δια-
δικασίες φωτοσύνθεσης, µας λείπει η ηλιοφάνεια. 
Φέτος θα αγοράσουµε ηλιοφάνεια, εγκαθιστώντας 
συστήµατα φωτισµού». 
Το πότισµα πραγµατοποιείται µε την ανακύκλωση 
του νερού, το οποίο περιέχει όλα τα υλικά θρέψης 
των φυτών, διαπερνώντας το ριζικό σύστηµα και 
δίνοντας την δυνατότητα στα φυλλώδη να διακρα-

 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Η εταιρεία έχει προγραµµατίσει να 
επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της 
κατά 10,5 στρµ. σε όµορο οικόπεδο, 
έχοντας ήδη στη διάθεσή της 21 
στρεµ. στεγασµένων εγκαταστάσεων 
καλλιέργειας. Ταυτόχρονα 
έχει προβλέψει τη δυνατότητα 
καλλιέργειας αρωµατικών φυτών σε 
τµήµα των θερµοκηπίων της.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Στην ελληνική αγορά η IGC 
συνεργάζεται µε αλυσίδες όπως 
είναι τα My Market, η Lidl και η 
ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ διαθέτει 
τα προϊόντα της και στην Κεντρική 
Λαχαναγορά µέσω της Καραντινός. 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται αυτή 
τη στιγµή και στο εξωτερικό, έχοντας 
κάνει το πρώτο της εξαγωγικό βήµα 
στη Βουλγαρία όπου διαθέτει τα 
προϊόντα της στα καταστήµατα της Lidl. 

ΚΑΣΤΡΟ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΦΥΛΛΩ∆Η/ΕΤΟΣ

ΦΥΛΛΩ∆Η/ΕΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ
ΧΩΡΟΣ

7
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

21

ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

8

ΕΚΑΤ. ΦΥΤΑ

3

300.000�400.000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

50%

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΝΕΡΟΥ

ΛΕΠΤΑ/ΦΥΤΟ

30

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ
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τούν µόνο τις ποσότητες νερού που έχουν ανάγκη.
Ως προς το ενδεχόµενο συµπαραγωγής ηλεκτρι-
κής και θερµικής ενέργειας ο ίδιος απαντάει ότι το 
µεγαλύτερο πρόβληµα της περιοχής, που δεν έχει 
επιτρέψει µία τέτοια κίνηση, ήταν πως δεν υφίστα-
ται αγωγός για να τροφοδοτήσει τις εγκαταστάσεις 
µε φυσικό αέριο. «Ευτυχώς πολύ πρόσφατα η ∆Ε-
ΠΑ ξεκίνησε να κάνει διανοµή υγρού φυσικού αε-
ρίου και να το εγκαθιστά σε δεξαµενές», εξηγεί ο 
επιχειρηµατίας.

Η υψηλότερη τιµή λόγω αυξηµένου 
κόστους παραγωγής και ο παράγοντας 
αναγνώρισης της ποιότητας
Στο ερώτηµα για τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται 
ο διαχωρισµός των προϊόντων της εταιρείας στα 
οπωροπωλεία µίας µεγάλης αλυσίδας σούπερ 
µάρκετ σε σχέση µε το µαρούλι µίας συµβατικής 
καλλιέργειας ο κ. Φιλιππίδης απαντά: «Οι τιµές κι-
νούνται στα επίπεδα των 40 λεπτών για το συµ-
βατικό µαρούλι, στα 50-60 λεπτά οι σαλάτες, στο 
1,20-1,30 τα βιολογικά. Εγώ αυτό που ζητάω εί-
ναι τιµή στο µαρούλι στα 70 λεπτά γιατί έχω κό-
στος παραγωγής που υπερβαίνει τα 30 λεπτά ανά 

τεµάχιο. Για να µπορέσω να τονίσω ότι το προϊόν 
µου διαφέρει από τα συµβατικά φυλλώδη λαχανι-
κά κάνω ό,τι είναι εφικτό για να διαφοροποιηθώ 
µε τη συσκευασία του αναγράφοντας συγκεκρι-
µένες πληροφορίες για τον τρόπο και τις συνθή-
κες καλλιέργειας ενός µαρουλιού στις εγκαταστά-
σεις µας. Οπωσδήποτε όµως η εικόνα του προϊό-
ντος µπορεί να πετύχει πολλά από µόνη της. Όταν 
δει κανείς το προϊόν να του “µιλάει” στο ράφι, τότε 
τα δεδοµένα αρχίζουν να αντιστρέφονται. Θυµάµαι 
κάποια στιγµή σε σούπερ µάρκετ της Αγριάς -λίγο 
έξω από τον Βόλο- όταν είδα ένα µαρούλι και α-
ναρωτήθηκα “ποιος άραγε να το έφτιαξε;”. ∆εν ή-
ξερα ότι είναι το δικό µας γιατί παράγεται για λο-
γαριασµό της Lidl και είχε τη δική της ετικέτα. Σή-
κωσα το κουτί µε την ελπίδα ότι θα µπορούσε να 
είναι το δικό µας µαρούλι. Όταν διαπίστωσα ότι ή-
ταν όντως έτσι, το χάρηκα». 
Για το πώς θα µπορούσε να έρθει η µελλοντική ε-
πένδυση της αρχικής επένδυσης ο Κωνσταντίνος 
Φιλιππίδης απαντά: «Επιδίωξή µας είναι να έχου-
µε µία κερδοφόρα λειτουργία. Ως προς την από-
σβεση της αρχικής µας επένδυσης, είναι κάτι που 
θα εξετάσουµε εάν µπορούµε να το πετύχουµε στη 

συνέχεια. Εκτιµώ ότι µόνο η επέκταση των εγκατα-
στάσεών µας θα µπορέσει να µας προσφέρει συνο-
λική απόσβεση, καθότι θα έχουµε αποκτήσει την τε-
χνογνωσία, ενώ δεν θα έχουµε να αντιµετωπίσου-
µε το κόστος πρώτης λειτουργίας και εκµάθησης 
γεωπόνων και προσώπων στις εγκαταστάσεις κα-
θώς και δοκιµών για τα προϊόντα µας». 

Λαχανικά σε γλαστράκι
Στις σκέψεις της επιχείρησης είναι να καινοτοµή-
σει, φέρνοντας στην αγορά και λαχανικά σε γλα-
στράκι, µέσα στο οποίο αναπτύσσονται ούτως ή 
άλλως ευρισκόµενα στο θερµοκήπιο. 
Με αυτόν τον τρόπο το φυτό διατηρείται ζωντα-
νό για τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες µέσα στο 
γλαστράκι που περιέχει θρεπτικά συστατικά ό-
πως η τύρφη. «Προσπαθήσαµε να το φέρουµε 
στην αγορά και µέσα στο γλαστράκι, ωστόσο οι 
έµποροι αντιδρούν. Παρά το γεγονός ότι επιβα-
ρυνόµαστε εµείς µε το κόστος logistics. Παρά το 
γεγονός ότι µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσαν 
να αποφύγουν τις µεγάλες ποσότητες φυλλωδών 
που πετούν, όταν λήξει η σύντοµη διάρκεια ζωής 
τους», λέει ο επιχειρηµατίας.

Έως 400.000 
φυλλώδη ανά 
στρέµµα/έτος 
υπολογίζεται η 
παραγωγή του 
θερµοκηπίου  
της IGC.
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 Έχοντας ξεπεράσει τα όρια της «μόδας», οι κάθετες φάρμες (vertical farms) 
φαίνεται πως ήρθαν για να…υψωθούν κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα 
του κόσμου, με σκοπό να ικανοποιήσουν την επισιτιστική ασφάλεια 

του εκθετικά αυξανόμενου πληθυσμού και τον νέο «γαστρονομικό πατριωτισμό». Το 
«πάγωμα» των εμπορικών συναλλαγών και της μεταφοράς των φρέσκων προϊόντων από 
περιοχή σε περιοχή λόγω πανδημίας, η προσπάθεια μείωσης των εισροών, καθώς και τα 
όλο πιο συνηθισμένα ακραία καιρικά φαινόμενα, είναι παράγοντες που ενισχύουν την 
ανάπτυξη του κλάδου. Το μερίδιο αγοράς για τις κάθετες φάρμες ανήλθε το 2020 σε 2,4 
δισ. ευρώ, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι έως το 2025 θα αγγίξει τα 6 δισ. ευρώ, έχοντας 
ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) από 8,9% έως 20,2%.  Έχοντας ως συνώνυμο τον όρο «γεωργία 
ελεγχόμενου περιβάλλοντος», οι κάθετες φάρμες είναι «ελεύθερες» φυτοπροστατευτικών 
ουσιών, αξιοποιούν τεχνικές όπως η υδροπονία ή/και η αεροπονία, μειώνοντας κατά 90 - 
95% την κατανάλωση νερού, ενώ την ίδια στιγμή τα φυτά μεγαλώνουν στις ιδανικές για το 
κάθε είδος συνθήκες προσφέροντας μέγιστες αποδόσεις. 

ΑΚΡΙΒΟ  
ΣΠΟΡ 
ΟΙ ΚΑΘΕΤΕΣ  
ΦΑΡΜΕΣ 

Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
∆ΥΟ ΕΤΩΝ ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑ... ΜΠΕΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΘΕΤΑ... 
TΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΘΕΤΗ ΦΑΡΜΑ
3 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ15
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ 
ΦΩΤΙΣΜΟ�
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΥΡΩ88.300

ΑΕΡΙΣΜΟ�ΨΥΞΗ
ΕΥΡΩ49.000
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ΚΑΘΕΤΕΣ ΦΑΡΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΜΕΡΙ∆ΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΘΕΤΕΣ 
ΦΑΡΜΕΣ 

ΤΟΝΟI / ΣΤΡΕΜΜΑ

�∆ΙΣ. ΕΥΡΩ�

2020 2025

145

2,4

6,0 ΑΠΟ∆ΟΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

1/5

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΧΩΡΟΥ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ 
5 ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

7�20%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 
C02

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

�400 ΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ�

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
70�95%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΕΡΟΥ
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Τα παραγόμενα 
σε ένα τόσο 
ελεγχόμενο 
περιβάλλον 
προϊόντα 
κοστίζουν πέντε 
φορές ακριβότερα 
από τα συμβατικά

ΣΤΟΙΒΑΖΟΝΤΑΣ 
ΣΕ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 
ΚΑΙ ΟΡΟΦΟΥΣ  
ΕΩΣ ΚΑΙ 400  
ΦΟΡΕΣ  
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Α πό υπερσύγχρονα θερµοκήπια έως κοντέ-
ινερ και εγκαταλελειµµένα ορυχεία, οι κά-
θετες φάρµες µπορούν εύκολα να βρουν 

πρόσφορο «έδαφος» ανάπτυξης σε κάθε περι-
βάλλον, µιας που είναι σχεδόν ολοκληρωτικά α-
ποκοµµένες από αυτό, µε τη βοήθεια των νέων τε-
χνολογιών. Οι συνήθεις καλλιέργειες των συστη-
µάτων αυτών ταιριάζουν κυρίως στα φυλλώδη 
λαχανικά, σε κάποια βότανα και κηπευτικά. 
Η ηλιακή ακτινοβολία συµπληρώνεται ή αντικαθί-
σταται πλήρως από LED φωτισµό, που τοποθετεί-
ται σε κάθε ράφι, και µπορεί να εκπέµπει σε διά-
φορα φάσµατα, ιδανικά για την ανάπτυξη των φυ-
τών. Οικονοµικές αναλύσεις δείχνουν ότι ο κλάδος 
του φωτισµού σε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι ο τα-
χύτερα αναπτυσσόµενος, πιάνοντας ρυθµούς έως 
και 25% για την περίοδο 2020-2028. 
Πέρα από το φωτισµό, ο καλλιεργητής µπορεί να 
ελέγξει πλήρως το διοξείδιο του άνθρακα στην α-
τµόσφαιρα, την υγρασία καθώς και την παροχή 
των φυτών µε τις κατάλληλες ποσότητες νερού 
και θρεπτικών. Με το εδαφικό υπόστρωµα να α-
πουσιάζει, τα γυµνόριζα φυτά τροφοδοτούνται µε 

νερό και θρεπτικά µέσω ενός υδροπονικού ή αε-
ροπονικού συστήµατος. Η «ανωτερότητα» αυτών 
των συστηµάτων είναι ήδη γνωστή στους παρα-
γωγούς και «κρύβεται» στην εξοικονόµηση χώρου 
(1/5 συγκριτικά µε την παραδοσιακή καλλιέργεια) 
και εισροών (µείωση κατανάλωσης νερού από 70-
95%), καλύπτοντας µε εξαιρετική ακρίβεια τις ανά-
γκες των φυτών ανά στάδιο ανάπτυξης, µέσω ενός 
κλειστού συστήµατος τροφοδοσίας, ενώ οι επεµ-
βάσεις φυτοπροστασίας απουσιάζουν. 
Η αποτελεσµατικότητα της καλλιέργειας σε κάθε-
τη φάρµα αντικατοπτρίζεται από την απόδοση, που 
µπορεί να είναι ακόµα και 400 φορές υψηλότερη 
από αυτή της συµβατικής καλλιέργειας στο χωρά-
φι, µε µία εγκατάσταση 7 στρµ. να παράγει έως και 
1.000 τόνους φρέσκων λαχανικών τον χρόνο.
Κοιτώντας και την άλλη πλευρά του νοµίσµατος α-
ποκαλύπτονται και τα ακανθώδη σηµεία των συ-
στηµάτων αυτών. Με αρχικό κόστος εγκατάστασης 
για περίπου 3 στρµ. να αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ και 
το ετήσιο κόστος για φωτισµό-θέρµανση και αερι-
σµό-ψύξη να φτάνει τα 88.300 και 49.000 ευρώ, 
αντίστοιχα, οι κάθετες φάρµες αποτελούν ένα α-
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ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΕΣ  
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ  
ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
■ΕΛΒΕΤΙΑ: Τη µεγαλύτερη 
κάθετη φάρµα φιλοδοξεί να 
κατασκευάσει η YASAI σε 
εγκαταλελειµµένα ορυχεία στα 
βουνά της Ελβετίας. Μια έκταση 
100.000 τ.µ. µε τρύπες βάθους 
100 µ. θα γεµίσει µε κάθετες 
φάρµες που θα παράγουν 
ετησίως 3.525 τόνους φρέσκων 
κηπευτικών και θα δεσµεύουν 
614 τόνους CO2.

■ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ: Oι 
υπογραφές µπήκαν και η 
αµερικανικών συµφερόντων 
AeroFarms ξεκινάει την 
κατασκευή της µεγαλύτερης 
παγκοσµίως κάθετης φάρµας 
8.200 τ.µ. στο Αµπού Ντάµπι, για 
παραγωγή τοπικών καλλιεργειών, 
µε 95% λιγότερο νερό.  

■ΣΟΥΗ∆ΙΑ: Παρ’ ότι 
κατασκευάζεται, η κάθετη φάρµα 
των 40 εκατ. δολαρίων και 
ύψους 186 µ. στο Linköping της 
Σουηδίας έχει ήδη βραβευτεί. 
Με16 ορόφους µπορεί να 
«ταΐσει» 5.000 ανθρώπους.   

■∆ΑΝΙΑ: Σε λειτουργία µπήκε 
πριν από µερικούς µήνες στα 
περίχωρα της πρωτεύουσας 
της ∆ανίας η µεγαλύτερη, 
µέχρι στιγµής κάθετη φάρµα 
της Ευρώπης, έκτασης 7.000 
τ.µ.. Τα φυτά που θα δίνουν 
ετήσια απόδοση 1.000 τόνων 
θα µεγαλώνουν σε υδροπονικά 
συστήµατα 14 ορόφων, ενώ η 
καινοτοµία είναι πως η ενέργεια 
παράγεται εξ ολοκλήρου από 
τον άνεµο καθιστώντας την 
ανθρακικά ουδέτερη.  

κριβό «σπορ». Επιπροσθέτως, η «πράσινη» αυτή 
λύση δεν είναι ακόµα όσο βιώσιµη όσο φαίνεται, 
καθώς παράγει 7-20% µεγαλύτερες εκποµπές C02 
από µια παραδοσιακή εκµετάλλευση. Την «λυπη-
τερή» θα πληρώσει και ο καταναλωτής, µε τα προ-
ϊόντα που καλλιεργούνται σε τέτοια περιβάλλοντα 
να κοστίζουν έως και 5 φορές περισσότερο. 
Τέλος, τα «εξελιγµένα» αυτά συστήµατα απαιτούν 
ιδιαίτερα εξειδικευµένο και συνεχώς εκπαιδευ-
όµενο προσωπικό. Όσο πιο ελεγχόµενα τα περι-
βάλλοντα αυτά, τόσο πιο «έξυπνα» και αυτοµατο-
ποιηµένα απαιτείται να είναι, µε τεχνολογίες τε-
χνητής νοηµοσύνης να γίνονται όλο και συνηθέ-
στερο «αξεσουάρ». Μηχανήµατα αυτόµατων φυ-
τεύσεων, ιµάντες µετακίνησης, αισθητήρες και 
ροµποτικά χέρια για συγκοµιδή, αποτελούν µερι-
κές από τις νέες τεχνολογίες µε τις οποίες θα πρέ-
πει να εξοικειωθεί ένας επίδοξος καλλιεργητής.  

Τον γεωργό του µέλλοντος 
σκιαγράφησε η Κοµισιόν
Το προφίλ του γεωργού του µέλλοντος που «σκι-
αγράφησε» σε έκθεσή της η Κοµισιόν, φαίνεται 

πως ταιριάζει µε αυτό του παραγωγού µιας κάθε-
της φάρµας. Στην αιχµή των τεχνολογικών εξελί-
ξεων, µε ικανότητες επικοινωνίας ώστε να συγκε-
ντρώνει επιχορηγήσεις, να συνεργάζεται µε τους 
αγοραστές καθώς και να συνεταιρίζεται µε άλλους 
παραγωγούς ο γεωργός του µέλλοντος µπορεί και 
προσαρµόζεται στις νέες απαιτήσεις του χώρου. 
Παρ’ όλο που οι κάθετες φάρµες «ανθίζουν» σε 
πιο προηγµένες οικονοµικά χώρες, ο Έλληνας πα-
ραγωγός µπορεί να µπει στο παιχνίδι δυναµικά, α-
φού πρώτα το µελετήσει και το φέρει στα µέτρα 
του. Παράδειγµα αποτελούν παραδοσιακοί αγρό-
τες ανά τον κόσµο που αποφάσισαν να εκµεταλ-
λευτούν τις νέες αυτές δυνατότητες εξοικονόµη-
σης χώρου και να µετατρέψουν τις κάθετες φάρ-
µες σε κάθετα σπορεία, εξασφαλίζοντας και βέλτι-
στες συνθήκες ανάπτυξης για τα φυτάρια.   
Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε παραγωγός ή ε-
πιχειρηµατίας θα πρέπει να µελετήσει όλες τις 
πλευρές µια τέτοιας επένδυσης προτού αρχίσει 
να στοιβάζει ράφια, καθώς είναι πολλά τα κοµ-
µάτια του «παζλ» που λείπουν ακόµα από αυτή 
τη σχετικά νέα τεχνική. 
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Με πλάνο βιωσιμότητας  
η κάθετη φάρμα του Μιλάνο

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ

Σε µικρή απόσταση α-
πό την πόλη του Μι-
λάνου στην τοποθεσία 

Cavenago βρίσκεται η κάθε-
τη φάρµα µε τις µεγαλύτε-
ρες κτιριακές εγκαταστάσεις 
στην Ιταλία. Με συνολική ε-
πιφάνεια 9 στρέµµατα η φάρ-
µα, που αναµένεται να ξεκι-
νήσει παραγωγή στα τέλη της 
άνοιξης, φιλοδοξεί να απο-
δείξει ότι µε τη βοήθεια υ-
περσύγχρονων τεχνολογιών 
η παραγωγικότητα σε συνθή-
κες κάθετης κλειστής καλλι-
έργειας µπορεί να ξεπεράσει 
αυτή στον αγρό. 

Επιφάνεια 1.300 τ.µ. 
ανά όροφο
Σε έξι επίπεδα χώρου επιφά-
νειας 1.300 τ.µ. ανά όροφο η 
εταιρεία Planet Farms έχει 
σχεδιάσει σύστηµα απόλυτα 
ελεγχόµενων συνθηκών που 
προσοµοιάζουν τις φυσικές 
συνθήκες σε φως, υγρασία, 
θερµοκρασία. 

Σε υπόστρωµα τύρφης
Τα φυτά που περιλαµβάνουν 
αρωµατικά, δενδρύλλια και 
κηπευτικά-σαλάτες µεγαλώ-
νουν σε ένα υπόστρωµα τύρ-
φης εµπλουτισµένου µε α-
νόργανα άλατα. Επειδή µε-
γαλώνουν σε περιβάλλον α-
πόλυτα αποµονωµένο από 
τις εξωτερικές συνθήκες δεν 
έχουν ανάγκη φυτοπροστασίας ενώ δεν φύονται 
ούτε ζιζάνια. Οι ανάγκες για ηλιακό φως καλύ-
πτονται µε τον φωτισµό από λάµπες LED που α-
ναπαράγουν το κατάλληλο φάσµα της ηλιακής α-

κτινοβολίας που χρειάζο-
νται τα φυτά για να φωτο-
συνθέσουν και να αναπτυ-
χθούν ενώ εξοικονοµούν 
ενέργεια. Η κάθετη φάρ-
µα θα λειτουργεί παράλλη-
λα και ως φυτώριο για την 
παραγωγή δενδρυλλίων τα 
οποία ύστερα θα διατίθε-
νται στην αγορά για καλλι-
έργεια στον αγρό. 

Πολλές ειδικότητες
Στην κάθετη φάρµα ο α-
γρότης πλέον θα είναι µό-
νο ένας από τους ειδικούς 
που θα παρέχουν καλλι-
εργητικές φροντίδες. Έτσι 
στις νέες ειδικότητες που 
θα χρειαστεί να συνεργα-
στούν στην παραγωγή συ-
γκαταλέγονται µηχανικοί, 
διατροφολόγοι, βιοχηµικοί 
και φυσικοί επιστήµονες. 

Περί βιωσιµότητας 
της επένδυσης
Μπορεί όµως µια κάθετη 
φάρµα που προϋποθέτει 
τεράστιες επενδύσεις να 
είναι βιώσιµη οικονοµικά; 
Η εταιρεία Planet Farms 
υποστηρίζει ότι το εγχείρη-
µα µπορεί να στεφθεί µε ε-
πιτυχία. Ο λόγος είναι η τε-
ράστια αποδοτικότητα που 
αναµένεται σύµφωνα µε 
τους επιχειρηµατίες πίσω 
από το φιλόδοξο έργο. Επι-
πλέον λόγω των θερµοκη-
πιακών συνθηκών η φάρ-

µα θα µπορεί να διοχετεύει τα προϊόντα καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του χρόνου στην αγορά σε τιµές 
που θα είναι ανταγωνιστικές ώστε να εξασφαλίζει  
σταθερές οικονοµικές αποδόσεις. 
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ψήφο εμπιστοσύνης στις λύσεις φυτοπροστασίας δίνουν οι Ευρωπαίοι
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ και επίσηµη «ψήφο εµπιστοσύνης» 
στις διαθέσιµες λύσεις φυτοπροστασίας και 
θρέψης δίνουν πολίτες στην Ευρώπη, µε τις ε-
πισηµότητες που συνεπάγεται η διαδικασία του 
δηµοψηφίσµατος και µάλιστα παρά το αντιπα-
ραγωγικό κλίµα κινδυνολογίας που καλλιερ-
γείται από θιασώτες του φιλοπεριβαλλοντικού 
ακτιβισµού. Στις κάλπες προσήλθαν οι Ελβετοί 
την Κυριακή 13 Ιουνίου και ψήφισαν κατά της 

κατάργησης των συνθετικών φυτοπροστατευ-
τικών, στηρίζοντας έτσι και την κυβέρνηση που 
σε επίσηµες ανακοινώσεις είχε ταχθεί κατά της 
κατάργησης. Το 61% των ψηφοφόρων και 25 
από τα 26 καντόνια καταψήφισαν την πρωτο-
βουλία που θα έκανε την Ελβετία την πρώτη 
χώρα στην Ευρώπη και τη δεύτερη στον κό-
σµο -µετά το Μπουτάν- που πράττει κάτι τέ-
τοιο. Οι περισσότεροι αγρότες, που κατέχουν 

περίπου 50.000 φάρµες στην Ελβετία, ψήφισαν 
κατά της πρωτοβουλίας. Η ελβετική κυβέρνη-
ση είχε προειδοποιήσει τον κόσµο ότι σε περί-
πτωση που ψήφιζαν «ναι» στην πρωτοβουλία, 
υπήρχε το ενδεχόµενο της αύξησης των τιµών 
των τροφίµων. Επιπλέον, µια πλήρης κατάργη-
ση των συνθετικών φυτοπροστατευτικών θα 
οδηγούσε τους πολίτες να περάσουν τα σύνο-
ρα για αγορές στις γειτονικές χώρες.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑ δεκάδα των ελληνικών
εξαγωγών προς τη Γερµανία, τη µεγα-
λύτερη οικονοµία της Ευρωζώνης, κατά 
τους τρεις πρώτους µήνες του τρέχοντος
έτους, τοποθετούνται τα φρέσκα φρού-
τα, και τα µη κατεψυγµένα λαχανικά το α΄ 
τρίµηνο του 2021 σύµφωνα µε τα προ-
σωρινά στοιχεία της Destatis. Τη µεγαλύ-
τερη αύξηση σε επίπεδο αξίας σηµείω-
σαν τα φρούτα µε άνοδο +58,26% και α-
κολούθησαν τα λαχανικά µε +9,22% ενώ 

εξαίρεση αποτέλεσαν οι εξαγωγές παρα-
σκευασµένων φρούτων και ξηρών καρ-
πών , οι οποίες υποχώρησαν κατά -5,43% 
σε σχέση µε το αντίστοιχο περσινό διά-
στηµα. Να σηµειωθεί ότι συνολικά οι εξα-
γωγές της Ελλάδας προς τη Γερµανία κα-
τέγραψαν τη µεγαλύτερη αύξηση σε σχέ-
ση µε άλλες µεσογειακές - ανταγωνίστρι-
ες των ελληνικών προϊόντων- χώρες. Συ-
γκεκριµένα, η άνοδος ανήλθε στο +23% 
για το α΄ τρίµηνο του έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΑΞΙΑΣ  
43 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΓΟΡΑΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΦΡΕΣΚΑ
ΦΡΟΥΤΑ

Α΄ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 
2020

Α΄ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 
2021

+58,26% 

+9,22% 

ΜΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

16.183

25.611

15.970

17.443

�ΧΙΛ. ΕΥΡΩ�

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
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ΠΕΝΤΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ οµάδες που χρησι-
µοποίησαν συστήµατα τεχνητής νοηµοσύ-
νης για να διαχειριστούν εξ αποστάσεως έ-
να θερµοκήπιο µε ντοµατίνια, ξεπέρασαν σε 
αποδοτικότητα τους αγρότες στο διαγωνισµό 
Autonomous Greenhouse Challenge. Απο-
τελούµενες από ερευνητές, µηχανικούς και 
φοιτητές, οι οµάδες -µεταξύ των οποίων και 
η νικήτρια Team AuTomatoes από το πανε-
πιστήµιο του Del°   της Ολλανδίας που κα-
τόρθωσε να επιτύχει την υψηλότερη από-
δοση σε καρπούς µε τις χαµηλότερες εισρο-
ές- πέρασαν έξι µήνες καλλιεργώντας  ντο-

µατίνια, µε τη χρήση ενός αλγόριθµου (δικής 
τους επινόησης), αισθητήρων και τεχνολογι-
κού εξοπλισµού σε θερµοκηπιακές εγκατα-
στάσεις (96 τ.µ. ανά οµάδα) του Πανεπιστη-
µίου Wageningen στο Bleiswijk. Με την ολο-
κλήρωση των πειραµάτων τα αποτελέσµατα 
(απόδοση, ποιότητα, βιωσιµότητα) συγκρί-
θηκαν µε αυτά µιας οµάδας αναφοράς που 
απαρτιζόταν από καλλιεργητές. Τα τελικά α-
ποτελέσµατα έδειξαν ότι όλες οι οµάδες πα-
ρήγαγαν υψηλότερες αποδόσεις και ντοµά-
τες µε ανώτερη ποιότητα και γεύση συγκρι-
τικά µε την οµάδα των καλλιεργητών.

ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ αιτήσεις για ειδικές ενισχύ-
σεις καλούνται µέχρι τις 2 Ιουλίου οι παρα-
γωγοί υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, 
καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών σε ντοµάτες 
και αγγούρια όλης της χώρας. Αυτό αυτο-
µάτως αυτό µεταθέτει την πληρωµή των δι-
καιούχων το νωρίτερα για τα µέσα Ιουλίου. 

Υπενθυµίζεται ότι δικαιούχοι είναι οι παρα-
γωγοί που πληρούν τους εξής όρους επιλε-
ξιµότητας:  n Έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ-
∆Ε για το έτος αιτήσεων 2020.  n ∆εν εξακο-
λουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυ-
ση που έχει κριθεί παράνοµη και ασυµβίβα-
στη µε βάση προηγούµενη απόφαση της ΕΕ 
ή του ∆.Ε.Ε του ν. 4152/2013.

Με καύσιμο 
από κουκούτσια 
η βιομηχανία 
κομπόστας

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ τεχνική παραγωγής α-
τµού για την κονσερβοποιία χρησιµοποιώ-
ντας βιοµάζα από τα κουκούτσια των ροδά-
κινων εφαρµόζουν η Ευρωπαϊκή Οργάνω-
ση Μεταποιηµένων Φρούτων και Λαχανι-
κών PROFEL και η Ένωση Κονσερβοποιών 
Ελλάδος προσαρµοζόµενες στους στόχους 
που έχει θέσει το Grean Deal. Ας σηµειωθεί 
ότι επειδή η κονσερβοποίηση ροδάκινων ε-
ξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την παραγω-
γή ατµού για τις επιµέρους διαδικασίες της, 
η PROFEL εγκατέστησε πρώτη ένα σύστηµα 
καύσης βιοµάζας από τα κουκούτσια για την 
παραγωγή ατµού. Η δηµιουργία βιοµάζας α-
πό τα υπολείµµατα του ροδάκινου γίνεται µε 

ειδική επεξεργασία καθαρισµού του κου-
κουτσιού από τη σάρκα, προκειµένου να λη-
φθεί η πιο καθαρή µορφή βιοµάζας µε τη µε-
γαλύτερη θερµογόνο δύναµη. Η εγκατάστα-
ση είναι φιλική προς το περιβάλλον, µε χαµη-
λότερες εκποµπές ρύπων συγκριτικά µε άλ-
λα συµβατικά καύσιµα, δεν καπνίζει, δεν α-
πελευθερώνει οσµές, αλλά ούτε και περιέχει 
τοξικές ενώσεις ή βαρέα µέταλλα, ενώ την ί-
δια στιγµή δηµιουργεί την ελάχιστη ποσότητα 
τέφρας, η οποία συλλέγεται και απορρίπτεται 
σε χώρο υγειονοµικής ταφής.

ΝΙΚΗΣΕ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΜΕΧΡΙ 2 IOYΛΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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TO StixFresh ΔΙΝΕΙ 
ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΖΩΗ 
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ που περιλαµβάνει 
την επένδυση του αυτοκόλλητου µε α-
ντιµικροβιακή ουσία που επιβραδύνει 
τη διαδικασία ωρίµανσης του φρούτου, 
το StixFresh µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε φρούτα και να συµβάλλει τελικά στη 
µείωση του παγκόσµιου προβλήµατος 
απόρριψης τροφίµων. Η χρησιµοποι-
ούµενη ουσία είναι 100% φυσικής προ-
έλευσης και «αντιγράφει» σε σύστα-
ση και λειτουργία τις χηµικές ενώσεις 
που συνθέτουν τα φρούτα και βρίσκο-
νται στην επιφάνεια της φλούδας τους 
προστατεύοντάς τα από µυκητολογικές 
µολύνσεις. Τα µη τοξικά αυτά αυτοκόλ-
λητα έχουν υψηλότερη αποτελεσµατι-
κότητα σε εφαρµογή σε µήλα, αβοκά-
ντο, λεµόνια, και µάνγκο, ενώ επόµε-
νος στόχος της εταιρείας είναι η δηµι-
ουργία αντίστοιχων αυτοκόλλητων για 
τα µούρα και τα λαχανικά. Σηµειώνεται 
ότι τo StixFresh αποτελεί πρωτοβου-
λία των γερµανικών σούπερ µάρκετ 
SirPlus, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των 
επιχειρηµατιών της κυκλικής οικονοµί-
ας. Παράλληλα το συγκεκριµένο σού-
περ µάρκετ προσφέρει τα «άσχηµα» 
φρούτα και λαχανικά µε έκπτωση 80%.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
ΑΝΟΙΧΤΟ ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την 
επιλογή του εκτελεστικού οργανισµού που 
θα αναλάβει την υλοποίηση του προγράµ-
µατος Cherry LoveEU, µε αντικείµενο την 
προώθηση του φρέσκου ελληνικού κερα-
σιού στις αγορές της Ουκρανίας και της Αι-
γύπτου, προκήρυξε το Επιµελητήριο Πιερί-
ας. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχε-
ται σε 546.729,50 ευρώ, συν ΦΠΑ. Καταλη-
κτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
είναι η ∆ευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 
14:00 µ.µ., ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγι-
ση των προσφορών θα γίνει στις 12 Ιουλί-
ου 2021 και ώρα 14:00 µ.µ.

ΕΦΥΓΕ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 23 Μαΐου 2021 έφυγε από 
τη ζωή ο Ανδρέας Μητροσύλης, ιδρυτής 
της Μητροσύλης ΑΕ, κορυφαίας εταιρείας 
στο χώρο της εξαγωγής νωπών φρούτων 
και µέλος του Συνδέσµου Ελληνικών Επι-
χειρήσεων Εξαγωγής ∆ιακίνησης Φρού-
των Λαχανικών και Χυµών INCOFRUIT - 
HELLAS. Η εται ρεία Μητρο σύ λης Α Ε, που 
ιδρύθηκε το 1976,  βρί σκε ται στην καρ διά 
της Αργο λί δας. Σύµφωνα µε τη σχετική α-
νακοίνωση του Συνδέσµου, ο εκλιπών υ-
πήρξε από τους πρωτοπόρους της εξα-
γωγικής προσπάθειας της χώρας µας και 
προσέφερε τα µέγιστα στην εξέλιξη της ε-
ξαγωγής των φρούτων και λαχανικών ε-
νώ συνέβαλε στην ανάπτυξη και τη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητος της ελληνι-
κής γεωργίας µε την  εξέλιξη της  τυποποί-
ησης,  της συσκευασίας και της εξαγωγής 
των εγχώριων φρούτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ στο λεξικό εννοι-
ών του Πανεπιστηµίου Cambrigde α-
ποτυπώνει µια παράλληλη τάση στην 
κατανάλωση τροφίµων, που αφή-
νει πίσω της το ρεύµα του βεγκανι-
σµού. Η νέα µόδα εστιάζει στο απο-
τύπωµα του άνθρακα που φέρει η 
παραγωγή των φρούτων και λαχανι-
κών και η ονοµασία των θιασωτών: 
«climaterians» (κλιµατι-
στές). Η σύλληψη της ι-
δέας µετράει ήδη µια 
πενταετία και πειρά-
µατα σε εστιατόρια του 
Λονδίνου έδειξαν αύξη-

ση 10% του τζίρου των σαλατών που 
έφεραν πιστοποίηση ουδέτερου αν-
θρακικού αποτυπώµατος. Ήδη και 
στην Ελλάδα, αγροτικές εκµεταλλεύ-
σεις και συσκευαστήρια προχωρούν 
σε επενδύσεις που εστιάζουν στη 
µείωση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώµατος ξεκινώντας από την συ-
σκευασία και τα µεταφορικά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ 
«eNtopioPlatikampou»
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ελληνικό προϊόν µε σήµα πιστοποίησης «AFQ» είναι το σκόρ-
δο µε την ονοµασία «eNtopioPlatikampou». Η πιστοποίηση οριστικοποι-
ήθηκε από την εταιρεία FoodOxys και χορηγήθηκε στον Αγροτικό Συνε-
ταιρισµό Πλατυκάµπου. «Το ζητούµενο για την ελληνική αγροτική παρα-
γωγή είναι να βελτιώσει και να κατοχυρώσει την ποιότητά της, ώστε οι 
αγρότες να µην πουλούν τα προϊόντα τους µισοτιµής και οι εταιρείες τα 
πουλούν χρυσάφι. Όταν ο κόσµος και η περιοχή µας κατακλύζονται από 
µη ελεγµένα προϊόντα, το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα πρέπει να είναι 
η ποιότητα και η ανάδειξη της προέλευσης. Έτσι ώστε τα αγροτικά προϊ-

όντα να παίρνουν προ-
στιθέµενη αξία και αυ-
τό κάνουµε πιστοποι-
ώντας τα σκόρδα του 
Συνεταιρισµού Πλα-
τυκάµπου», τονίζει ο 
∆ηµήτρης Κουρέτας 
καθηγητής βιοχηµεί-
ας του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και ιδρυτής 
της FoodOxys. Για «νέ-
ους ορίζοντες που α-
νοίγονται για το σκόρ-

δο του Πλατυκάµπου», έκανε λόγο ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού, Ι. 
Κουκούτσης σηµειώνοντας ότι «µε το σύστηµα ποιότητας AFQ τα πλε-
ονεκτήµατα του σκόρδου Πλατυκάµπου είναι µετρήσιµα και το προϊόν 
µας θα διεκδικήσει καλύτερες τιµές».   Λ. ΛΙΑΜΗΣ

ΟΤΑΝ ΟΙ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΕΣ» ΜΠΗΚΑΝ 
ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ CAMBRIGDE
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EI∆ΗΣΕΙΣ ΝΕΑ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
ΜΕΣΩ ΤΟΥ NTOMATOMICS

Ο,ΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ γενετι-
κά εµπεριέχουν ελληνι-
κές παραδοσιακές ποικι-
λίες ντοµάτας θα αξιοποι-
ηθεί µέσω του ερευνητι-
κού πρότζεκτ «ΝΤΟΜΑ-
ΤΟΜICS» για την παρα-
γωγή υβριδίων µε ακό-
µη πιο βελτιωµένα χαρα-
κτηριστικά τόσο σε επίπε-
δο ποιότητας αλλά και α-
ντοχής σε ασθένειες. Το 
έργο, που τρέχει από τον 
Σεπτέµβριο 2020 µε δι-

άρκεια 30 µήνες, ερευνη-
τική κοινοπραξία µε συ-
ντονιστή φορέα το Τµήµα 
Γενετικής & Βιοτεχνολο-
γίας Οπωροκηπευτικών-
ΜΑΙΧ, στοχεύει στο χαρα-
κτηρισµό και αξιοποίηση 
των ελληνικών παραδο-
σιακών ποικιλιών µε κε-
ντρικό στόχο την παρα-
γωγή ελληνικών ποικιλι-
ών είτε µε τη µορφή υ-
βριδίου είτε καθαρής σει-
ράς. 

ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ, DRONES ΚΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΟΚΟΛΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ της προσδοκώµενης πα-
ραγωγής µε ακρίβεια έως και 90% σε 
διάστηµα έως και 40 ηµέρες πριν από τη 
µέρα συγκοµιδής, φέρνουν οι νέες ψη-
φιακές τεχνολογίες και οι καλλιεργητι-
κές πρακτικές µε µεθόδους γεωργίας 
ακριβείας. Το ενθαρρυντικό αυτό απο-
τέλεσµα προέκυψε από ένα πειραµατικό 
έργο ερευνητικής οµάδας του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, που εί-
ναι σε εξέλιξη σε τρεις καλλιέργειες, εκ 
των οποίων µία είναι το υπαίθριο µπρό-
κολο. Όπως εξηγεί ο Σπύρος Φουντάς, 
συντονιστής του έργου κι αναπληρωτής 
καθηγητής στη Σχολή Αξιοποίησης Φυ-
σικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 
του ΓΠΑ, η µελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη 
τα τελευταία δύο χρόνια σε ένα µεγάλο 
αγρόκτηµα στο Μαραθώνα της Αττικής.
«Χρησιµοποιήσαµε τρία διαφορετικά ερ-
γαλεία για την έρευνά µας. Το ένα αφο-
ρούσε σε δορυφορικές εικόνες, που έ-

χουν ακρίβεια κελιού 10 επί 10 µ. και για 
τα οποία η πρόσβαση γίνεται δωρεάν, 
µέσα από το πρόγραµµα Κοπέρνικος µε 
µια βασική εκπαίδευση. Το δεύτερο ερ-
γαλείο είχε να κάνει µε την αξιοποίηση 
drones και το τρίτο τη χρήση µιας σει-

ράς από αισθητήρες, που ήταν προσαρ-
µοσµένοι σε τρακτέρ», επισηµαίνει ο κ. 
Φουντάς. Τα αποτελέσµατα της οµάδας 
του ΓΠΑ, παρουσιάστηκαν στις εργασίες 
του διεθνούς συνεδρίου της EFITA το δι-
ήµερο 25-26 Μαΐου.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 60 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΙΑ  
ΟΛΑ ΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ µε τη µελέτη που είχε παραγγεί-
λει το ΥΠΑΑΤ όσον αφορά τη νέα προκή-
ρυξη για τη Βιολογική Γεωργία που θα βγει 
τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, προβλέπεται ο-
ριζόντια πριµοδότηση 60 ευρώ το στρέµµα 
για όλα τα κηπευτικά που µπαίνουν στο 
Μέτρο. Με βάση τα έως τώρα δεδοµένα τα 
νέα κηπευτικά που θα ενταχθούν στο πρό-
γραµµα µε 60 ευρώ το στρέµµα ενίσχυση 
είναι: η αγκινάρα, τα φασολάκια, ο αρακάς, 
τα κουκιά, η µπάµια, το καρπούζι, το πεπό-
νι, η φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπιακή, 
το αγγούρι, η γλυκοπατάτα, τα κηπευτικά 
υπό κάλυψη και τα αρωµατικά κουζίνας. 
Πληροφορίες του Fresher αναφέρουν πως 
η µελέτη, που διενέργησε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, έδειξε πως η απώ-
λεια εισοδήµατος γι’ αυτές τις κατηγορί-
ες είναι πολύ µεγαλύτερη από τα 60 ευρώ 
που επιτρέπει ως πριµ το νοµικό πλαίσιο 
της ΚΑΠ για τα βιολογικά προγράµµατα, το 

οποίο φτάνει ίσα ίσα για να καλύψει το κό-
στος πιστοποίησης. Ωστόσο, µε τη σκέψη 
πως η βιοκαλλιέργεια θα µοριοδοτείται στα 
ερχόµενα Σχέδια Βελτίωσης (Οκτώβριο-
Νοέµβριο 2021 αναµένεται η πρόσκληση), 
το βιολογικό πριµ θεωρείται ένα µικρό κί-
νητρο για να εκκινήσουν οι ενδιαφερόµε-
νοι αυτήν τη δραστηριότητα. Σύµφωνα µε 
τις ίδιες πηγές, θα δοθεί προτεραιότητα έ-
νταξης σε κηπευτικά και δέντρα µε τη διά-
θεση µεγάλης πίτας από τα 400 εκατ. ευρώ 
που θα είναι συνολικά διαθέσιµα. Παράλ-
ληλα, εξετάζεται να δίνεται η δυνατότητα έ-
νταξης στο πρόγραµµα για όσους καλλιερ-
γούν λιγότερο από ένα στρέµµα κηπευτικά.
Σηµειώνεται εδώ πως πριν βγει οτιδήποτε 
στον «αέρα» ως επίσηµο χαρτί θα πρέπει 
να πάρει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, καθώς µερικά προϊόντα που έχουν 
προσθέσει οι διαχειριστικές αρχές µπορεί 
να µην περάσουν τον έλεγχο.  Γ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΠΡ

ΟΣΚΛΗΣΗ 

2  

Σταφίδα

Επιτραπέζια σταφύλια

Οινοποιήσιμα σταφύλια

Μηλοειδή

Πυρηνόκαρπα

Εσπεριδοειδή

Αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

Ακρόδρυα
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ΠΟΣΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
2021 ANAΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

ΔΕΝΔΡΩΝΩΝ  
ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 3.000 
ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΤΟ �ΕΤΗΣΙΟ Σχέδιο ∆ράσης 2021» 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης σύµφωνα µε τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, 
περιλαµβάνεται το έργο «Αναδιάρ-
θρωση Καλλιεργειών», ο προϋπο-
λογισµός του οποίου θα ανέρχεται 
σε 350 εκατ. ευρώ, ποσό που ανα-
λογεί σε 3.000 ευρώ ανά στρέµµα. 
Εκτιµάται πως το ποσό αυτό δεν 
θα περιοριστεί µόνο στα ροδάκινα 
(συµπύρηνα-επιτραπέζια) αλλά και 
σε άλλες δενδρώδεις καλλιέργει-
ες (π.χ βερίκοκα) καλύπτοντας µία 
έκταση περί τα 120.000 στρµ., ενώ 
ξεχωριστό µπάτζετ θα διατεθεί για 
επιτραπέζιο σταφύλι και σταφίδα.
Το ποσό των 3.000 ευρώ δίνεται α-
φενώς για τα έξοδα εκρίζωσης-φύ-
τευσης και αφετέρου για να καλύ-
ψει τις απώλειες στο εισόδηµα που 
θα έχουν οι αγρότες µέχρι να βγουν 
σε παραγωγή οι νέες φυτεύσεις.

Συµφωνα µε τον Σπήλιο Λιβανό, 
στο «Ετήσιο Σχέδιο ∆ράσης 2021» 
του ΥΠΑΑΤ περιλαµβάνεται το έργο 
«Αναδιάρθρωση Καλλιεργειών».

EI∆ΗΣΕΙΣ ΝΕΑ
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Έγκαιρες και δίκαιες 
αποζημιώσεις υποσχέθηκε 
ο Οικονόμου στο Αμύνταιο

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των µεγάλων δυσκολιών που προκάλεσε ο πα-
γετός της 9ης και 10ης Απριλίου αποτέλεσε ένα από τα κεντρι-
κά ζητήµατα στις συναντήσεις του υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Γιάννη Οικονόµου, µε τον αγροτικό κόσµο και τους τοπι-
κούς παράγοντες του Αµύνταιου. Μεταξύ άλλων το απόγευµα της 
Κυριακής 23 Μαΐου ο υφυπουργός, περιηγήθηκε στα αγροκτήµα-
τα της περιοχής, σε µια προσπάθεια να έχει προσωπική εικόνα της 
κατάστασης και να συζητήσει µε τους αγρότες και τους εκπροσώ-
πους των οργανώσεων, τόσο τα θέµατα που συνδέονται µε τις α-
ποζηµιώσεις, όσο και για τις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών. ∆έ-
χθηκε επίσης να εξετάσει ενδελεχώς µε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ τη 
δυνατότητα να υπάρξει µια ειδικότερη πρόβλεψη για ποικιλίες, κυ-
ρίως κερασιών και µήλων, οι οποίες λόγω της οψιµότητάς τους 
δεν ήταν στο στάδιο της ανθοφορίας και µε βάση τον Κανονισµό 
δεν αποζηµιώνονται. Όπως είπε σε δήλωσή του στην ΕΡΤ Φλώ-
ρινας «Θα χρησιµοποιήσουµε και τον ΕΛΓΑ και άλλα εργαλεία. Ή-
δη έχουµε ζητήσει ως κυβέρνηση και από την ΕΕ να δοθεί οικονο-
µική ενίσχυση. Και µε τη νέα περίοδο φροντίζουµε να βρούµε τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία για να στηρίζουµε τέτοιες ζηµιές».

12
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ΧΡΥΣΟ ΘΡΟΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ 

ΤΗΣ ΧΤΙΖΕΙ 
Η ΡΑΧΗ 

ΟΛΥΜΠΟΥ
ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟ∆ΟΞΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ

Ο ΑΣ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ,
∆ΗΜΗΤΡΗ ΝΤΟΥΡΟ, ∆ΡΟΜΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΣΕΡΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ   ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ

Κ ατώτερη του αναµενόµενου 
παρουσιάζεται η ζήτηση για το 
ελληνικό κεράσι, µε τα αίτια για 

την εξέλιξη αυτή, που κρατά σε µη ικανοποιητικά 
επίπεδα τις τιµές, να σχετίζονται, µάλλον, µε 
τις χαµηλές ακόµη θερµοκρασίες στις αγορές 
στόχους, το παρατεταµένο lockdown και τις 
χαµηλές στροφές του τουρισµού. Την εκτίµηση 
αυτή εκφράζει ο ∆ηµήτρης Ντούρος, πρόεδρος 
του Α.Σ. Ράχης Πιερίας «Ο Άγιος Λουκάς», τον 
οποίο συνάντησε το Fresher στο «αρχηγείο» 
της οργάνωσης, λίγο έξω από το χωριό Ράχη 
Πιερίας. Κάτω από το άγρυπνο βλέµµα του 
Ολύµπου, εν µέσω παραλαβής κερασιών από 
µέλη του Συνεταιρισµού στη µονάδα διαλογής 
και συσκευασίας, µας εξήγησε γιατί η οργάνωση 
επεκτάθηκε στην καλλιέργεια του πεπονιού και 
ετοιµάζει κάτι ανάλογο για το ακτινίδιο και πώς 
η υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου, 
ύψους 3 εκατ. ευρώ, που έχει σε εξέλιξη, θα τη 
βάλει στην κορυφή του ανταγωνισµού.

Έχοντας διανύσει ήδη ένα σηµαντικό κοµµά-
τι της συγκοµιδής, ποια θα λέγατε ότι είναι 
η εικόνα για την τρέχουσα σεζόν στο κεράσι;
Η φετινή χρονιά, γενικά στη χώρα, εκτιµώ πως 
είναι µέτρια προς καλή από άποψη όγκων και 
ποιότητας. Στις πρώιµες ποικιλίες βέβαια υπήρ-
ξε µια µικροκαρπία λόγω των καιρικών συνθη-
κών κατά την ανθοφορία, ενώ σε κτήµατα µε χα-
µηλό υψόµετρο, όπου χτύπησε ο παγετός, κατα-
γράφηκε σηµαντική µείωση παραγωγής. Οι τιµές 
δεν θα έλεγα πως είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
αφού η ζήτηση, τόσο από την Ελλάδα, όσο και α-
πό το εξωτερικό, τουλάχιστον µέχρι την ώρα που 
µιλάµε, είναι κατώτερη του αναµενόµενου. 

Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν οδηγήσει 
σε αυτή τη δυστοκία διάθεσης του προϊόντος;
Υποθέσεις µπορούµε να κάνουµε µόνο. Πιθανώς 
να σχετίζεται µε το γεγονός ότι στις ευρωπαϊκές 
χώρες, στις οποίες απευθύνεται κατά ένα µε-
γάλο ποσοστό το ελληνικό κεράσι, δεν έχει κά-
νει πραγµατικά ζεστό καιρό ακόµη και αυτό δεν 
βοηθά στην κατανάλωση φρούτων. Από την άλ-
λη, ενδεχοµένως να έχει αλλάξει τις διατροφικές 
συνήθειες των Ευρωπαίων καταναλωτών το πα-
ρατεταµένο lockdown, ενώ δεν πρέπει να παρα-
γνωρίσουµε ότι ακόµη δεν έχει πάρει µπροστά 
και ο τουρισµός, που είναι µια σηµαντική αγορά.

Στην περίπτωση του Α.Σ. Ράχης «Ο Άγιος 
Λουκάς», όπου κρατάτε το τιµόνι της διοίκη-

σης, µε βάση τη µέχρι τώρα πορεία της σεζόν, 
πώς βλέπετε να εξελίσσεται η χρονιά;
Να πούµε καταρχάς ότι στην οργάνωση είµαστε 
220 ενεργά µέλη από τη Ράχη και από γειτονικά 
χωριά και καλλιεργούµε 2.500 στρέµµατα, τα ο-
ποία ξεκινούν από υψόµετρο 200 µ. και φτάνουν 
έως και πάνω από 1.000 µέτρα. Μέχρι σήµερα 
έχουµε προχωρήσει τη συγκοµιδή στο 30%-35% 
της παραγωγής και φαίνεται ότι πάµε καλύτερα 
από πέρσι, αφού µόνο στις πρώιµες ποικιλίες ή-
δη είµαστε περίπου 100 τόνους πιο πάνω. Αν δεν 
έχουµε κάποια απρόοπτη και ανεπιθύµητη εξέλι-
ξη, νοµίζω ότι θα υπερβούµε τους 1.000 τόνους 
για το σύνολο της σεζόν, έναντι 800 πέρυσι.

Στο εµπορικό κοµµάτι προφανώς ισχύει και 
για το Συνεταιρισµό ό,τι µας περιγράψατε νω-
ρίτερα για το σύνολο του εγχώριου κερασιού;
∆εν θα µπορούσε να είναι πολύ διαφορε-
τικά. Η χρονιά ξεκίνησε καλά, όµως η συ-
νέχεια δεν ήταν ίδια. Στα super market και 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 
ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 
ΕΠΕΚΤΑΘΟΥΜΕ 
ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 
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Ένα κτήμα 
με 2.500 στρμ. 
κερασιές που  
κοιτά τον Όλυμπο
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ράχης 
Πιερίας «Ο Αγ. Λουκάς» ιδρύθηκε ε-
πίσηµα το 1991, υπάρχει όµως από 
το 1979 όταν φυτεύτηκαν οι πρώ-
τες κερασιές και ολοκληρώθηκε η 
πρώτη φάση του αρδευτικού, µε το 
οποίο έφτασε το νερό από τον Όλυ-
µπο στη Ράχη. Αργότερα έγινε και 
το εσωτερικό δίκτυο και πλέον στη 
Ράχη υπάρχει ένα κτήµα µε περί-
που 2.500 στρέµµατα µε κερασιές, 
το οποίο αρδεύεται µε φυσική πίε-
ση. Ο τζίρος είναι λίγο πάνω από τα 
2 εκατ. ευρώ. Στόχος, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρό του ∆ηµήτρη Ντούρο, 
είναι µε όλες τις νέες δράσεις να αυ-
ξηθεί ο τζίρος, να µειωθούν τα λει-
τουργικά επί της µοναδιαίας βάσης 
και να λειτουργεί επενδυτικά χωρίς 
να επιβαρύνονται τα µέλη.

στην ελεύθερη αγορά η ζήτηση δεν είναι αυ-
τή που περιµέναµε και αυτό το βλέπουµε και 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ιταλία 
για παράδειγµα πέρσι δουλέψαµε πολύ στα 
πρώιµα, ενώ φέτος δεν δούλεψε και την ίδια 
συµπεριφορά είχε και η Πολωνία. ∆εν ξέ-
ρω τι φταίει. Για τα πρώτα σκληρά των µεσο-
πρώιµων ποικιλιών που µαζεύουµε αυτές τις 
ηµέρες φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον. Έ-
γιναν κάποιες συναλλαγές µε 2,5 ευρώ, αλλά 
το θέµα είναι να κρατηθεί εκεί η τιµή και στα 
µεγάλα φορτία, όχι για µία-δύο παλέτες ανά 
πελάτη. Γίνεται αγώνας. Προσπαθούµε επί-
σης να κάνουµε και ένα πιο δυναµικό άνοιγ-
µα στην εγχώρια αγορά, µέσα από τις αλυσί-
δες, που πολλές φορές δίνουν λύση.

Εκτός από την Ιταλία και την Πολωνία, πού 
αλλού εξάγει κεράσια ο Συνεταιρισµός;
Κάνουµε εξαγωγές επίσης σε Γαλλία, Ολλανδία, 
Βαλτικές χώρες, Κύπρο και Ρουµανία, αλλά, ό-

πως σας είπα, η ζήτηση, µέχρι στιγµής, δεν είναι 
όπως πέρυσι. Ανοίγµατα έχουµε και σε άλλες πιο 
µακρινές αγορές, που τροφοδοτούνται µε αερο-
µεταφορά, οι οποίες, όµως, θα αρχίσουν να λει-
τουργούν µόλις βγουν τα σκληρά κεράσια. Κι ε-
δώ, πάντως, ελπίζουµε να πάµε καλά, διότι η Ιν-
δία, όπου δουλεύουµε δυνατά, έχει προβλήµατα 
µε την πανδηµία, η Μαλαισία είχε επίσης ενώ και 
οι αεροπορικές µεταφορές, αν δεν αρχίσει να κι-
νείται το επιβατικό κοινό, είναι ένα ζήτηµα.

Εκτός από τη δραστηριότητα στα κεράσια, ο 
Συνεταιρισµός έχει επεκταθεί στα βερίκοκα.
Τα βερίκοκα είναι ήδη σε παραγωγική διαδικασία. 
Είναι περίπου 300 στρέµµατα. Αλλά φέτος έχουν κι 
αυτά ζηµίες. Μόνο µια ποικιλία είναι σε κανονική 
παραγωγή. Είναι η Farbaly, µια δυναµική ποικιλία, 
που ωριµάζει στα µέσα Ιουλίου και έχει πολύ καλή 
ποιότητα, µεγάλη αντοχή και µεγάλη ζήτηση. Πρώ-
ιµες ποικιλίες δεν έχουµε, από επιλογή, για να µην 
συµπίπτουν χρονικά µε τα κεράσια. 
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Μαθαίνω πως φέτος πειραµατίζεστε και µε 
την καλλιέργεια πεπονιού.
Έχουµε φυτέψει περίπου 100 στρέµµατα, από τα 
οποία τα πιο πολλά ανήκουν απευθείας στο Συ-
νεταιρισµό. Θέλουµε, σε πρώτη φάση, να δούµε 
αν ταιριάζουν στον τόπο µας. Βάλαµε τις ποικιλί-
ες Galia και Cantaloupe. Θα δούµε κατά πόσο ευ-
δοκιµούν στον τόπο, πότε θα συγκοµίζονται, εάν 
έχουν καλή ποιότητα, άρωµα, χρώµα και αντο-
χή. Η συγκοµιδή τους θα αρχίσει στα µέσα Ιουλί-
ου και θα συνεχίσουµε και όλο τον Αύγουστο. Ε-
άν αγορά τα αποδεχθεί, ελπίζουµε του χρόνου οι 
εκτάσεις να πολλαπλασιαστούν.

Με τα µήλα τι γίνεται; Ποιο είναι το πλάνο γι’ 
αυτή την καλλιέργεια; 
Έχουµε την πρώιµη ποικιλία Gala και κάποιες 
άλλες πρώιµες, όπως οι Golden, Red Delicious 
και Fuji. Οι τελευταίες ωστόσο δεν κάνουν για την 
περιοχή και το υψόµετρό µας. Οπότε παροτρύ-
νουµε τα µέλη µας να φυτέψουν Gala. Η αλή-
θεια είναι ότι δεν θέλουµε να µπουν πολλά µή-
λα, γιατί η στόχευσή µας είναι να επεκταθούµε 
και στο ακτινίδιο. Ούτε και εκεί, βέβαια, θέλου-
µε πάρα πολλά κτήµατα. Υπολογίζουµε περίπου 

200 στρέµµατα που αντιστοιχούν σε µια παρα-
γωγή 800 - 1.000 τόνους. Οι πρώτες φυτεύσεις 
θα γίνουν το Σεπτέµβριο.

Με τις κινήσεις αυτές επιδιώκετε να διευρύ-
νεται τον κύκλο εργασιών του διαλογητηρίου 
και του συσκευαστηρίου;
Η φιλοσοφία µας είναι πριν τελειώσουν τα κε-
ράσια να έχουµε βερίκοκα και πριν συγκοµι-
στούν τα βερίκοκα να έχουµε και τα πρώιµα µή-
λα. Και τώρα µαζί µε τα βερίκοκα θα έχουµε 
τα πεπόνια. Έτσι θα περιορίσουµε το κενό ερ-
γασιών µόνο στον Απρίλιο κι ίσως και στο µι-
σό Μάρτιο, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες απο-
λυµάνσεις και να αρχίζει και πάλι ο κύκλος µε 
τα κεράσια. Τώρα το κενό µας είναι πάνω από 
4 µήνες και τα λειτουργικά έξοδα είναι υψηλά.

Τα ανοίγµατα σε νέες δραστηριότητες µπορεί 
να τα υποστηρίξει η οργάνωση µε τις υπάρχου-
σες υποδοµές ή θα χρειαστούν επενδύσεις; 
Οι κτηριακοί χώροι αυτή τη στιγµή καλύπτουν 
περίπου 2.000 τ.µ., αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν 
επαρκούν να διαχειριστούµε όλα τα προϊόντα 
µας και γι’ αυτό έχουµε δροµολογήσει µέσα από 

το 4.2.1. του ΠΑΑ ένα νέο επενδυτικό πρόγραµµα 
που προβλέπει κτηριακά και εξοπλισµό. 

Τι προϋπολογισµό έχει το επενδυτικό σας;
Είναι της τάξης των 3 εκατ. ευρώ, αλλά τα µι-
σά χρήµατα θα πάνε στη νέα ηλεκτρονική γραµ-
µή διαλογής κερασιού, που θα έχει 8-10 κανάλια 
ταξινόµησης και δυναµικότητα 6 τόνων κερασιού 
την ώρα. Αυτή που έχουµε σήµερα έχει 3 τόνους 
την ώρα. Με τη νέα γραµµή θα µπούµε στην κο-
ρυφή του ανταγωνισµού και θα µπορούµε να 
προσθέσουµε νέα µέλη και νέες δραστηριότητες.

Τι άλλες παρεµβάσεις σχεδιάζονται να γίνουν 
µε το επενδυτικό πρόγραµµα;
Έχουµε προγραµµατίσει να αγοράσουµε µια νέα 
τσερκοµηχανή για το δέσιµο των παλετών, ένα 
δεύτερο υδροψύκτη και επίσης η παλέτα που θα 
χτίζεται µε το τελικό προϊόν θα είναι σε ψυχόµε-
νο χώρο, στους 4οC, ώστε να διατηρείται η ψυκτι-
κή αλυσίδα. Επίσης θα µπει µια γραµµή για τα βε-
ρίκοκα, τα µήλα και τα ακτινίδια, µια µηχανή για µι-
κροσυσκευασίες, ενώ θα βάλουµε στη στέγη κι ένα 
φωτοβολταϊκό 100 κιλοβάτ, για να συµψηφίζεται η 
παραγωγή µε την κατανάλωση ενέργειας.

Η ΚΥΡΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΗ 
ΔΙΑΛΟΓΗΣ 
ΚΕΡΑΣΙΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΙΣ 26 IOYNIOY
ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 
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ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΠΟΥ
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ Η ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ 
Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟΥ        ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΑΔΙΚΟΥΝΤΑΙ  
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  
ΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ

Απογοητευµένοι 
δηλώνουν οι 

παραγωγοί στην 
Πορταριά Χαλκιδικής. 

Μαζί τους και ο 
77χρονος Αθανάσιος 

Σταµπουλής.
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Ηµέχρι στιγµής πορεία της τρέχου-
σας εµπορικής σεζόν, µε εύρος τι-
µών από 0,70 έως 1,70 ευρώ ανά-

λογα µε την ποικιλία, την ποιότητα και τον 
τόπο παραγωγής, χαρακτηρίζεται ως «πο-
λύ περίεργη» από τους παραγωγούς, κα-
θώς παρά τους µικρούς όγκους προϊό-
ντος που βγαίνουν προς τα κανάλια διά-
θεσης, οι τιµές δεν λένε να «τσιµπήσουν», 
διότι η ζήτηση παραµένει ισχνή. 
Τον προβληµατισµό για τη µη ανταπόκρι-
ση των καταναλωτών, αλλά και συνάµα 
την ελπίδα για µια ίσως καλύτερη συνέ-
χεια µετά τις 20 Ιουνίου, όταν θα ανέβουν 
οι θερµοκρασίες και ταυτόχρονα θα αρ-
χίσουν να συρρέουν τουρίστες, συντηρεί 
το γεγονός πως ανάλογα προβλήµατα, µε 
µειωµένες παραγωγές, αλλού µικρότερες 
και αλλού µεγαλύτερες, έχουν καταγρα-
φεί φέτος σε όλο τον ευρωπαϊκό Νότο.
Προς ώρας, ωστόσο, ειδικά στα παραγω-

γικά κέντρα της Μακεδονίας, οι αγρότες 
είναι «φαρµακωµένοι», ενώ σε καλύτε-
ρη µοίρα µοιάζουν να είναι οι συνάδελφοί 
τους στην Πελοπόννησο, αφού εκεί οι πα-
γετοί έκαναν µικρότερες καταστροφές.

Απογοήτευση στη Χαλκιδική 
Στην Πορταριά Χαλκιδικής, ένα από τα µε-
γαλύτερα παραγωγικά κέντρα στη Β. Ελ-
λάδα, οι παραγωγοί δηλώνουν απογοη-
τευµένοι, καθώς η παραγωγή είναι σηµα-
ντικά µειωµένη και παρόλα αυτά οι τιµές 
µένουν κολληµένες σε χαµηλά επίπεδα.
«Φέτος επειδή τα περισσότερα βερίκο-
κά µας πάγωσαν, είπαµε πως ότι τουλάχι-
στον θα πάρουµε καλύτερη τιµή να µειω-
θεί η χασούρα. Όµως δυστυχώς οι έµπο-
ροι συνεχίζουν να δίνουν αυτά που θέ-
λουν αυτοί. Τα πρώιµα Wonder Cot, που 
είχαν ελάχιστες ποσότητες, άνοιξαν µε 
2,50 ευρώ το κιλό και µετά από λίγες η-

µέρες έπεσαν στα 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ 
στα Τιρύνθου που τα ξεκινήσαµε στις αρ-
χές Ιουνίου µε 1,00 ευρώ το κιλό, σήµερα 
έχει παραγωγούς που τα δίνουν µε 60-70 
λεπτά το κιλό κι όταν πάνε στο στέκι ο έ-
µπορος αρχίζει να λέει πως έχει πράσινα, 
έχει ετούτο και εκείνο και η φύρα ανεβαί-
νει. Οπότε µπορεί η τιµή να είναι 80 λε-
πτά το κιλό, στην πραγµατικότητα, όµως, 
ο παραγωγός θα πάρει πολύ λιγότερα», α-
νέφερε στο Fresher, οργισµένος ο 77χρο-
νος παραγωγός Αθανάσιος Σταµπουλής.
Την ίδια στιγµή ο γιος του, παραγωγός κι 
αυτός, Γιώργος Σταµπουλής επισηµαίνει 

ΑΦΟΥ ΠΑΓΩΣΑΝ 
ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΑ 
ΦΕΤΟΣ, ΕΙΠΑΜΕ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 
ΟΤΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ 

Η µεγάλη πτώση καρπών λόγω 
παγετού πρέπει να φέρει ξανά τον 
ΕΛΓΑ στα κτήµατα, σύµφωνα µε τον 
∆ηµήτρη Σταµπουλή.
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ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 
ΠΕΝΤΕ ΧΕΡΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΤΕΣ
Για δύσκολη χρονιά, φέτος, µε µηδαµι-
νές παραγωγές, κάνει λόγο και ο παρα-
γωγός ∆ηµήτρης Γκουτζιούχας, µε 130 
στρέµµατα βερίκοκα επίσης από την 
Πορταριά. «Οι πρώιµες ποικιλίες δεν 
είχαν καθόλου παραγωγή, λόγω των 
παγετών την περίοδο της άνθισης, στις 
8 και 9 Απριλίου. Η ζηµία είναι στο 80-
90%, ενώ στα Τιρύνθου, που τα συγκο-
µίζουµε αυτές τις ηµέρες και φεύγουν 
µε 0,70 έως 0,90 ευρώ το κιλό, η απώ-
λεια είναι γύρω στο 60-70%».
Ο ίδιος σηµειώνει πως σοβαρό πρό-
βληµα προκύπτει φέτος και µε τους ερ-
γάτες γης, γεγονός που, σε συνδυασµό 
µε την ανοµοιοµορφία στην άνθιση των 
καρπών, έχει εκτινάξει το κόστος. «Ο 
κόσµος είναι πολύ ζορισµένος και δεν 
αποκλείεται να µείνουν κάποια φρούτα 
στα δέντρα. Πέρυσι που είχαµε το ίδιο 
πρόβληµα, ήταν τα ξενοδοχεία κλειστά 
και ήρθαν εργάτες και δούλεψαν, φέ-
τος όµως άνοιξε ο τουρισµός και η έλ-
λειψη χεριών είναι εµφανής. Πάµε πό-
σα χιλιόµετρα µακριά για να βρούµε 2-
3 άτοµα. Αυτό οδήγησε στο να ανέβουν 
τα µεροκάµατα και µάλιστα κατά πο-
λύ φέτος, φτάνοντας στα 35 ευρώ συν 
το εργόσηµο», αναφέρει ο κ. Γκουτζι-
ούχας συµπληρώνοντας πως «κάποιοι 
παραγωγοί που δεν επηρεάστηκαν από 
τους παγετούς, επειδή καίγονται, έρχο-
νται και παίρνουν εργάτες προσφέρο-
ντας 40 ή 50 ευρώ τη µέρα. Επίσης, µε 
τη µεγάλη ανοµοιοµορφία στην άνθιση 
φέτος, αντί για τρία χέρια, αναγκαζόµα-
στε να περάσουµε 5-6 χέρια ανά δέντρο 
στη συγκοµιδή. Είναι πρωτοφανές και 
το κόστος έχει εκτοξευτεί».

πως λόγω του παγετού φέτος η παραγω-
γή στην Πορταριά είναι συνολικά µειωµένη 
γύρω στο 70%. «Στις πρώιµες ποικιλίες ή-
ταν ίσως και 90%, ενώ στα Τιρύνθου και τα 
Μπεµπέκου πιστεύω ότι η καταστροφή εί-
ναι στο 60%», σηµειώνει ο παραγωγός και 
προσθέτει πως «οι τιµές δεν είναι ικανο-
ποιητικές, σύµφωνα µε την παραγωγή. Τα 
βερίκοκα είναι πολύ λίγα και το εµπόριο α-
γοράζει στα 85-95 λεπτά το κιλό». 

Η έλλειψη υποδοµών 
διαµορφώνει την αγορά
Παρότι ο κόσµος δεν είναι ευχαριστηµέ-
νος, τα περιθώρια να αντιδράσει ουσιαστι-
κά είναι µηδενικά, από τη στιγµή που δεν 
υπάρχουν υποδοµές αποθήκευσης και συ-
ντήρησης της παραγωγής. «Το βερίκοκο, 
αν πρέπει να µαζευτεί τη ∆ευτέρα, πρέπει 
να πας ∆ευτέρα στο κτήµα. Το µεγάλο λά-
θος που κάνουµε εδώ στην Πορταριά είναι 
ότι οι µεγάλοι παραγωγοί δεν έχουν κάνει 
θαλάµους συντήρησης, για να µπορούν να 
κρατήσουν τα βερίκοκα στα ψυγεία και να 
τα πουλήσουν όταν κρίνουν ότι συµφέρει. 

Φτάνει, λοιπόν, η στιγµή της συγκοµιδής και 
τότε πετάει µια τιµή ένας έµπορος και επει-
δή ο κόσµος δεν ξέρει τι να κάνει την παρα-
γωγή, πάει και την παραδίδει χωρίς να µπο-
ρεί να διαπραγµατευτεί», επισηµαίνει ο κ. 
Σταµπουλής, ο οποίος, πάντως, εδώ και 15 
χρόνια έχει δικά του ψυγεία και αυτό του ε-
πιτρέπει να µπορεί να διαχειρίζεται την πα-
ραγωγή του λίγο καλύτερα. 

∆εν αλλάζει η εικόνα στη Βέροια
Αναιµική ζήτηση και χαµηλές τιµές, δια-
κρίνει και ο παραγωγός Κώστας Μαρκοβί-
της από τη Βέροια. «Τα µηνύµατα έως τώρα 
δεν είναι θετικά. Είναι µια ιδιαίτερη χρονιά. 
Παρά τις χαµηλές ποσότητες η ζήτηση από 
τους µανάβηδες, αλλά και από το εξωτερι-
κό είναι αναιµική. Ίσως να φταίει ότι ο και-
ρός δεν είναι ακόµη αρκετά ζεστός για να 
θέλουν οι καταναλωτές φρούτα, ίσως είναι 
οι µικρές τουριστικές ροές. ∆εν ξέρω. Αυ-
τό που είναι βέβαιο, είναι ότι παλεύουµε να 
πιάσουµε τις περσινές τιµές, όταν η παρα-
γωγή ήταν σε σχεδόν διπλάσιους όγκους», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκοβίτης. Για 
την τρέχουσα εικόνα στην περιοχή, ο συνο-
µιλητής µας ανέφερε πως η συγκοµιδή γί-
νεται στην ποικιλία Τιρύνθου, µε την τιµή να 
κυµαίνεται µεταξύ 0,75 ευρώ έως 1,00 ευ-
ρώ το κιλό, αλλά και σε µια σειρά άλλες νέ-
ες ποικιλίες δίχρωµες, όπως οι Media Bel, 
Perl Cot, Bora, Luna, Orange Red κ.ά., για 
τις οποίες το εύρος τιµών ξεκινά από 1,20 
και φτάνει έως και τα 1,70 ευρώ το κιλό.

Τις ελπίδες τους στην άνοδο της 
θερµοκρασίας και στην ανάπτυξη 
της τουριστικής σεζόν, από τις 20 
Ιουνίου και µετά, εναποθέτουν οι 
παραγωγοί βερίκοκου σε όλα τα 
παραγωγικά κέντρα.
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38 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΤΙΣ ΟΨΙΜΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ  
ΚΑΝΟΥΝ ΤΑΜΕΙΟ   
ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ
EMΠΟΡΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ 
ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ 
ΤΟ 1,00 ΕΥΡΩ ΑΛΛΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΕΝ ∆ΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ
ΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΣΤΟ   ΤΟΥ   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 

Παρότι φέτος οι καρποί του επιτραπέζιου ρο-
δάκινου είναι δυσεύρετοι, καθώς οι κατα-
στροφές από τους διαδοχικούς παγετούς 

στο τέλος Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου και τις 
χαλαζοπτώσεις είναι εκτεταµένες, επιβεβαιώνο-
ντας και στο περιεχόµενο του τελάρου τους φό-
βους των παραγωγών, η ζήτηση παραµένει νω-
χελική από τις αγορές και οι τιµές διολισθαίνουν.
Στις υπερπρώιµες και τις πρώιµες ποικιλίες, που 
συγκοµίστηκαν κατά τις προηγούµενες ηµέρες 
σε κτήµατα στην Ηµαθία και την Πέλλα, η µείωση 
της παραγωγής σε ροδάκινα και το νεκταρίνια εί-
ναι µεγάλη και κυµαίνεται έως και πάνω από 60% 
κατά µέσο όρο, ενώ ειδικά στην περιοχή του Βελ-
βεντού Κοζάνης, µετά και τη σφοδρή χαλαζόπτω-
ση της 7ης Ιουνίου, η καταστροφή πλέον είναι ολο-
κληρωτική και πιθανώς θα επηρεάσει και την επό-
µενη χρονιά αφού χτύπησε και φυτικό κεφάλαιο.
«Μιλάµε για την καταστροφή του ∆ράµαλη», ση-
µειώνει παραστατικά ο πρόεδρος του Α.Σ. Ξεχα-
σµένης, ∆ηµήτρης Μουτσέρης, και συµπληρώνει 
µε απογοήτευση πως «η ζηµία στην περιοχή µας 
είναι τελικά τεράστια. Στα επιτραπέζια ροδάκινα 
κυµαίνεται µεταξύ 60% και 70%, ενώ σε κάποιες 
πρώιµες ποικιλίες φτάνει και το 100%. Τα ίδια και 
ίσως και χειρότερα ισχύουν και στα νεκταρίνια».
Την περίοδο της επικοινωνίας µας µε τον κ. Μου-
τσέρη στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Συ-
νεταιρισµού η συγκοµιδή αφορούσε ποικιλίες ό-
πως η Spring Bell στα ροδάκινα και η Big Bang 
στα νεκταρίνια και οι ποσότητες από τα κτήµατα 
ήταν ελάχιστες. «Θα έλεγα πως ίσα – ίσα που χα-

ζοδουλεύουµε στη διαλογή και στη συσκευασία», 
τόνισε, αλλά εκτίµησε πως στις πιο όψιµες ποι-
κιλίες οι ποσότητες θα αυξηθούν. Για τη διάθεση 
σηµείωσε πως η ζήτηση από τις αγορές δεν είναι 
αυτή που θα περίµενε κανείς, µε αποτέλεσµα να 
ασκούνται πιέσεις στις τιµές για να απορροφηθεί 
ευκολότερα η παραγωγή.

Ιδια εικόνα και στη Νάουσα
Μειωµένη παραγωγή στα επιτραπέζια ροδάκινα 
καταγράφεται και στις ποσότητες που καταφτάνουν 
στον Α.Σ. Νάουσας. Όπως µας ανέφερε η Αθανα-
σία Σερντάρη από την εµπορική διεύθυνση του Συ-
νεταιρισµού, οι απώλειες από τον παγετό φτάνουν 
έως και το 50% της προσδοκώµενης παραγωγής, 
ενώ άλλο ένα περίπου 30% εκτιµάται ότι αφορά 
στη ζηµιά που έκανε το χαλάζι της 27ης Μαΐου, σε 
κτήµατα πολλών χωριών της Ηµαθίας που τροφο-
δοτούν την οργάνωση µε πρώτη ύλη.
Όσον αφορά στις τιµές, η κυρία Σερντάρη αναφέ-
ρει πως «ξεκίνησαν από το 1 – 1,10 ευρώ το κιλό, 
αλλά πλέον κυµαίνονται από 0,70 έως 0,80 ευρώ 
το κιλό. Η εσωτερική αγορά έχει ζήτηση αλλά δεν 
µπορεί να πληρώσει τόσο υψηλές τιµές και πιέζει 
για προσαρµογές, ενώ και οι εξαγωγές δεν έχουν 
τη δυναµική που περιµέναµε, γιατί ήδη στις ευρω-
παϊκές αγορές έχουν πάρει θέση τα ισπανικά».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συλλόγου Νάουσας, Μάκης Αντωνιάδης, αναφέ-
ρει πως τόσο στα ροδάκινα, όσο και κυρίως στα 
νεκταρίνια, ό,τι έχει µείνει από τις παγωνιές και τη 
χαλαζόπτωση, είναι σε κτήµατα στις παρυφές του 

38-39_agora_rodakina.indd   38 15/06/2021   20:02



39ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

�ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ 
ΚΛΕΙΣΟΥΝ, ∆ΕΝ ΤΙΣ ΑΝΟΙΓΕΙΣ ΕΥΚΟΛΑ�
Για το πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στον 
Βελβεντό Κοζάνης ο ∆ηµήτρης Κοσµάς (φωτό ε-
πάνω), πρόεδρος του τοπικού Α.Σ. ∆ήµητρα, α-
νέφερε ότι η χαλαζόπτωση της 7ης Ιουνίου κα-
τέστρεψε ό,τι είχε αποµείνει από τους παγετούς 
του Μαρτίου και του Απριλίου. «Το χαλάζι έπεσε 
στην περιοχή Μπράβας, ήταν ο µόνος θύλακας, 
µε περίπου 2.000 στρέµµατα επιτραπέζια ροδά-
κινα και νεκταρίνια, που είχαν γλιτώσει από τους 
παγετούς και δεν άφησε τίποτε όρθιο. Στους καρ-
πούς υπάρχουν από 50 χτυπήµατα, όταν και µε 

δύο δεν είναι εµπορεύσιµοι. Οι οργανώσεις δεν 
θα µπορέσουµε να βρούµε α’ ύλη για να κρατη-
θούµε στην αγορά», σηµείωσε ο κ. Κοσµάς, ανα-
γνωρίζοντας πως υπάρχει κίνδυνος να χαθούν 
αγορές. «Οι αγορές είναι πόρτες. Αν µπει κά-
ποιος µέσα, την κλείνει και όταν πας την επόµενη 
χρονιά να την ξανανοίξεις, δεν είναι καθόλου εύ-
κολο» µας είπε, προσθέτοντας πως «η δυναµι-
κότητα της οργάνωσής µας είναι στα 7 εκατ. κιλά 
ετησίως ανάλογα µε τη χρονιά. Φέτος δεν βλέπω 
να µαζεύουµε περισσότερους από 500 τόνους».

ΗΜΑΘΙΑ

ΝΑΟΥΣΑ

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ
ΠΕΛΛΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ

ΤΙΜΕΣ �ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ�

ΣΕ ΠΡΩΙΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

2021

50%  70% 
ΕΩΣ 100%

ΑΠΩΛΕΙΑ

>80%

1,00�1,10 ΕΩΣ 0,700,80 1,00 � 1,20

ΑΠΩΛΕΙΑ

ΕΩΣ 100%

AΓΟΡΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ

όρους Βέρµιο. «Σε χωριά όπως ο Κοπανός, η Χα-
ριέσα, η Στενήµαχος, το Μονόσπιτο και ο Τρίλοφος, 
το χαλάζι που έπεσε µε χειρουργική ακρίβεια στις 
28 Μαΐου, έκανε τεράστια ζηµιά στα δέντρα που εί-
χαν γλιτώσει από τον παγετό», είπε χαρακτηριστικά. 
Αναφορικά µε τις τιµές, σηµείωσε πως «στα χνου-
δωτά παίζουν από 70-80 λεπτά το κιλό, τα πλακέ 
της ποικιλίας Καριόκα, που είναι ελάχιστα, πιάνουν 
από 1.50- έως 1.80 ευρώ το κιλό, ενώ τα λίγα νε-
κταρίνια που βγήκαν στην αγορά, φεύγουν µε 1 – 
1,20 ευρώ το κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα».
Στο 60%-65% προσδιορίζει το µέγεθος της α-
πώλειας παραγωγής στην περιοχή της Κουλού-
ρας και ο πρόεδρος του Α.Σ. Νέος Απόλλων, 
Γιώργος Νεστορόπουλος, ενώ για ολική κατα-
στροφή στις πρώιµες ποικιλίες των επιτραπέ-
ζιων ροδάκινων στην περιοχή ευθύνης του µι-
λά κι ο πρόεδρος του Α.Σ. Μέσης, Ιορδάνης Κυ-
ρατλίδης. Τα ίδια και χειρότερα στο νοµό Πέλ-
λας, µε την καταστροφή, σύµφωνα µε τον πρό-
εδρο του Α.Σ. Πέλλας Μιχάλη Φαρµάκη, να κυ-
µαίνεται από 80% και πάνω.

Τεράστιο το πρόβληµα στον Βελβεντό
Τεράστιο, ωστόσο, είναι το πρόβληµα για την πε-
ριοχή του Βελβεντού Κοζάνης, όπου από ό,τι φαί-
νεται οι αγρότες δεν θα µπορέσουν καν να µπούνε 
στα κτήµατα. Σχετικές δηλώσεις έκανε στο ΑΠΕ και 
ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος Κουτ-
λιάµπας, ο οποίος περιέγραψε µε µελανά χρώµατα 
την κατάσταση. Επισήµανε, µάλιστα, πως η ζηµιά πι-
θανότατα δεν θα περιοριστεί στη φετινή χρονιά, αλ-
λά θα επηρεάσει και την παραγωγή του 2022, κα-
θώς το χαλάζι τραυµάτισε και το φυτικό κεφάλαιο.
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Kερδίζει στρέµµατα η καλλιέργεια πιπεριάς 
στην Ελλάδα, τόσο στην περίπτωση θερ-
µοκηπίων, όσο και υπαίθρια, διεκδικώ-

ντας µάλιστα στρέµµατα από την ντοµάτα, σε ο-
λόκληρη την επικράτεια. Οι σταθερές σχετικά τι-
µές και η αυξανόµενη ζήτηση για εξαγωγή, δί-
νουν κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να επι-
τρέψουν περισσότερο χώρο στην εν λόγω καλλι-
έργεια. Την περίοδο αυτή, η τιµή παραγωγού δι-
αµορφώνεται στα 1,00 ευρώ το κιλό, περιλαµβα-
νοµένων των εξόδων συσκευασίας και µεταφο-
ράς. Στην περίπτωση της Τριφυλίας αποτρεπτικός 
παράγοντας για αύξηση των στρεµµάτων, σύµ-
φωνα µε τον Αντώνη Παρασκευόπουλο, επικε-
φαλής της ∆ΑΟΚ της περιοχής, είναι ο ιός της κα-
στανής ρυτίδωσης, ο οποίος επηρεάζει και τις πι-
περιές, παρά το γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν έ-
χει καταγραφεί κάποιο περιστατικό. 
«Στην πιπεριά υπήρχε διάθεση για αύξηση των 
στρεµµάτων, αλλά οι παραγωγοί ήταν κάπως 
µουδιασµένοι εξαιτίας των προβληµάτων στην 
καλλιέργεια ντοµάτας» εξήγησε ο ίδιος.
Πάντως οι πιπεριές ήταν αυτές που συγκράτησαν 
κάπως την απώλεια στους τζίρους των Κρητικών 
νωρίτερα φέτος, µε τις πιπεριές Φλωρίνης να 
αγγίζουν ακόµα και τα 2 ευρώ το κιλό κατά τους 
πρώτους µήνες του έτους, όταν η ντοµάτα υπο-

χωρούσε. Μάλιστα οι πιπεριές Φλωρίνης ακο-
λούθησαν ιδιαίτερα δυναµική πορεία και σε άλ-
λες περιοχές, µε την αγορά να υποβοηθιέται από 
τη µεγάλη ζήτηση για το προϊόν που καταγράφε-
ται σε χώρες της Αν. Ευρώπης. Σε επίπεδο τάσε-
ων, φαίνεται ότι ενισχύεται η ζήτηση για πολύχρω-
µες πιπεριές, ωστόσο η έλλειψη υποδοµών απο-
τρέπει την επέκταση της υπαίθριας καλλιέργειας.

Αύξηση εξαγωγών κατά 2,3%
Κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, τα στατιστικά 
δεδοµένα που συγκεντρώνει ο Σύνδεσµος Ελ-
ληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής ∆ιακίνησης 
Φρούτων Λαχανικών και Χυµών – Incofruit-
Hellas, δείχνουν αύξηση των εξαγωγών πιπε-
ριάς κατά 2,3% µε 5.697 τόνους να αναχωρούν 
για τις διεθνείς αγορές από τα παραγωγικά κέ-
ντρα της χώρας. Συνολικά, οι αποστολές-εξα-
γωγές λαχανικών κατά το τρίµηνο σηµείωσαν 
µείωση της τάξης του 3,1% σε σχέση µε το ίδιο 
διάστηµα του 2020, ανερχόµενες σε 70.053 τό-
νους, ωστόσο από την άλλη τα στοιχεία του Συν-
δέσµου αποτυπώνουν αύξηση κατά 9,6% σε α-
ξία, η οποία έγραψε τα 64,181 εκατ. ευρώ. Πα-
ράλληλα υπήρξε µείωση των εισαγωγών το α-
ντίστοιχο τρίµηνο στη χώρα µας, κατά 18,2% σε 
όγκο και κατά 21,2% σε αξία.

ΟΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ Η ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ
∆ΙΝΟΥΝ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
ΧΩΡΟ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ   ΤOΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΥ

ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΠΙΠΕΡΙΑ

2,3%

5.697

ΕΞΑΓΩΓEΣ

ΑΥΞΗΣΗ

ΤΟΝΟΙ

ΚΑΙ ΤΑ 2,00 
ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ 
ΑΓΓΙΞΑΝ  
ΟΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ
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Εντονο είναι το τελευταίο διάστηµα το εν-
διαφέρον για εξαγωγή ελληνικού κρεµ-
µυδιού, γεγονός που αφήνει υποσχέσεις 

για την εξέλιξη της χρονιάς. Ταυτόχρονα το ελ-
ληνικό προϊόν αντιµετωπίζει φέτος τον έντονο 
ανταγωνισµό του τουρκικού προϊόντος, το ο-
ποίο έχει βγει στις αγορές της Ανατολικής Ευ-
ρώπης σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές. Σε αυτήν 
την περίοδο, τα ξανθά κρεµµύδια πληρώνο-
νται στον παραγωγό στα 20 λεπτά το κιλό, µε τα 

κόκκινα να κυµαίνονται µεταξύ των 25 και 27 
λεπτών το κιλό. Οι τιµές πέρυσι την αντίστοι-
χη περίοδο διαµορφώνονταν στα 30 λεπτά για 
τα ξανθά και στα 35 για τα κόκκινα. Στην περι-
οχή της Θήβας, όπου καλλιεργούνται περίπου 
6.000 στρέµµατα µε πρώιµο κρεµµύδι, ο αντα-
γωνισµός στις διεθνείς αγορές συνεπάγεται σε 
οριακές για τους παραγωγούς τιµές, σύµφω-
να µε τον Γιάννη Μάντζαρη της εταιρείας Αγρο-
δίκτυο. Σε περίπτωση που το εξαγωγικό ενδι-
αφέρον µεταφραστεί σε πράξεις υψηλών ό-
γκων, τότε υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες ε-
νίσχυσης των τιµών παραγωγού, που θα µπο-
ρούσαν να προσεγγίσουν τα περσινά τουλάχι-
στον επίπεδα. Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς στο Fresher, είναι σηµαντικό να εκδηλωθεί 
αυτή η ανάκαµψη στην αγορά, δεδοµένου ότι τον 
επόµενο µήνα ξεκινά η συγκοµιδή της όψιµης πα-
ραγωγής, από την οποία προκύπτουν και οι βα-
σικοί όγκοι µε τους οποίους «βγαίνει η χρονιά». 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ
ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΛΕΠΤΑ 
ΚΑΤΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ
ΧΡΟΝΙΑ ∆ΙΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΣΕΖΟΝ ΣΤΟ
ΚΡΕΜΜΥ∆Ι ΤΟΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΥ

ΤΩΡΑ ΞΥΠΝΑ Η ΑΓΟΡΑ
ΕΝΤΟΝΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ  
ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ

Τις πόρτες της εστίασης κλειστές βρήκε η πρώιµη συγκοµιδή κρεµµυδιού, µε αποτέλεσµα αρκετοί όγκοι να 
οδηγηθούν στην αποθήκευση, ενόψει της αποσυµφόρησης των καναλιών διάθεσης. Ωστόσο µε την εστίαση 
ακόµα µουδιασµένη και την τουριστική περίοδο να αναµένεται, φαίνεται ότι η αγορά κινείται µε προσεκτικά 
βήµατα. Εν τω µεταξύ, πρέπει να σηµειωθεί ότι αποθέµατα από την περσινή παραγωγή σε Αυστρία και Ολ-
λανδία, επιβάρυναν τις ισορροπίες στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ µάλιστα ως προς αυτό διαφέρει η φετινή α-
πό την περσινή εµπορική σεζόν, αφού κατά τα άλλα η συνθήκη της πανδηµίας συνιστά κοινό παρονοµαστή. 

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ �ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ�

30
20

2020
2021

2020
2021

35
25 � 27

ΞΑΝΘΑ  ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 

ΚΟΚΚΙΝΑ  ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ 

ΑΓΟΡΑΞΕΡΟ ΚΡΕΜΜΥ∆Ι

Γιάννης Μάντζαρης
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ΠΛΗΡΩΣΕ Η ΑΓΟΡΑ  
ΤΗΝ PREMIUM ΝΤΟΜΑΤΑ

ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ από τη θερµοκηπι-
ακή προς την υπαίθρια παραγωγή, η αγο-
ρά της επιτραπέζιας ντοµάτας «αποτραβιέ-
ται» την περίοδο αυτήν σε επίπεδα τιµών 
µεταξύ των 80 και των 90 λεπτών το κιλό. 
Έχοντας νωρίτερα, την άνοιξη, διαµορφώ-
σει υψηλά γύρω από τα 1,20 ευρώ το κιλό 
για την πρώτη ποιότητα, η φετινή εµπορική 
περίοδος αφήνει ανάµεικτες σκέψεις στους 
παραγωγούς, ενόψει της προετοιµασίας για 
τη δεύτερη καλλιέργεια που ξεκινά στα µέ-
σα Ιουλίου στην Τριφυλία για να διατεθεί η 
παραγωγή µέχρι τον ∆εκέµβριο. 
Βασική αιτία, ήταν οι επιπλοκές που προκά-
λεσε ο ιός της καστανής ρυτίδωσης, µε απο-
τέλεσµα τόσο την απώλεια της παραγωγής, 

όσο και την εµπορική υποβάθµιση του προϊ-
όντος. Νωρίτερα, το σοκ επί της ζήτησης λό-
γω της κλειστής εστίασης που υπαγόρευσε 
η συνθήκη της πανδηµίας, λειτούργησε επι-
ζήµια στην κρητική κυρίως παραγωγή. 
Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να ωθήσουν σε 
µια µετριοπαθή µείωση των εκτάσεων την 
επερχόµενη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η 
πρώτη ποιότητα ντοµάτας κατάφερε να κα-
λύψει το χαµένο έδαφος από τα χαµηλά ε-
πίπεδα τιµών το χειµώνα, παρά τη διόρθω-
ση που σηµειώθηκε µετά το Πάσχα. Εν προ-
κειµένω, στην Κρήτη η διόρθωση ήταν µε-
γαλύτερη, µε αξιοσηµείωτες ποσότητες, πε-
ρίπου 15.000 τόνων, να έχουν καταλήξει σε 
χωµατερές, όπως αναφέρουν σε σηµείωµά 
τους παραγωγοί. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  
ΔΙΝΟΥΝ ΤΙΜΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΝΟ∆ΙΚΗ τάση όλων των αγροτι-
κών εφοδίων, η τιµή παραγωγού για την µε-
λιτζάνα δεν κατάφερε ούτε και φέτος να ξε-
κολλήσει από τα 50 λεπτά το κιλό. «Οι ανοι-
ξιάτικοι παγετοί φαίνεται να στρέσαραν αρ-
κετά τα φυτά, που όµως στην πορεία κατά-
φεραν να  ανακάµψουν και να δώσουν κα-
λές αποδόσεις. Το κρύο και οι βροχές οψί-
µησαν αρκετά την παραγωγή και αυξήσαν 
τις ανάγκες σε φυτοπροστασία», αναφέρει 
ο παραγωγός ∆ιογένης Παπαπετρίδης από 
τον Άγ. Γεώργιο Βέροιας. «Το καλό τονάζ εί-
ναι αυτό που µας «ξελασπώνει» στο τέλος, 
αλλά η κινητικότητα στην ελληνική αγορά εί-
ναι πολύ χαµηλή και η πανδηµία δυσκόλε-
ψε περισσότερο τα πράγµατα. Με καλή συ-

σκευασία και φορτηγά ψυγεία προτιµάµε να 
στέλνουµε τις περισσότερες ποσότητες στη 
Βουλγαρία και τη Ρουµανία ώστε να µην µέ-
νει αδιάθετο το προϊόν», συµπληρώνει ο κ. 
Παπαπετρίδης. Με πιο ήπιες καιρικές συν-
θήκες και σε γενικές γραµµές αλώβητες από 
την πανδηµία φαίνεται να είναι οι βιολογικές 
µελιτζάνες Κρήτης, µε την τιµή παραγωγού 
να κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα 90 λεπτά το 
κιλό, αυξηµένη κατά 10-15% από πέρυσι. «Η 
χρονιά κυλάει χωρίς προβλήµατα και η τιµή 
ικανοποιεί τους παραγωγούς. Από το τελικό 
προϊόν το 50% φεύγει για Αγγλία, Γερµανία 
και Αυστρία, ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται 
στην εγχώρια αγορά», δηλώνει ο Νεκτάρι-
ος Μαριαννάκης από την εταιρεία εµπορίας 
και τυποποίησης ASPERSA.  ΣΤ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
 

ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΤΟ ΦΡΕΣΚΟ ΦΑΣΟΛΑΚΙ

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ η απογοήτευση της 
περσινής χρονιάς στο πράσινο φασολάκι, 
αφού παρά τις καλές αποδόσεις στο χωρά-
φι, οι παραγωγοί δεν πληρώθηκαν για τον 
κόπο τους. Με την τιµή παραγωγού να µην 
καταφέρνει να διατηρηθεί για ικανοποιητι-
κά διαστήµατα πάνω από το 1,00 ευρώ, οι 
παραγωγοί εγκαταλείπουν µαζικά την καλ-
λιέργεια, µε τον αντιπρόεδρο του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Καλαµάτας, Γιώργο 
∆ούβα, να αναφέρει πως τα τελευταία χρό-
νια χάνονται περί το 50% της έκτασης ετη-
σίως. «Και φέτος, το µπαρµπούνι καθιστό, 
άρχισε να συγκοµίζεται τέλη Απρίλη, ξεκι-
νώντας από το 1,5 ευρώ. ∆εν πέρασαν πα-
ρά µερικές µέρες και η τιµή άρχισε να κα-

τρακυλά στο 1,00 ευρώ, ενώ τις τελευταίες 
δύο εβδοµάδες, και µε το σύνολο της συ-
γκοµιδής να έχει ολοκληρωθεί στις 10 Ιου-
νίου για την Πελοπόννησο, το προϊόν µένει 
στα αζήτητα», δηλώνει ο κ. ∆ούβας. Φαίνε-
ται πως η πανδηµία ήρθε να αποτελειώσει 
τον κλάδο που βρισκόταν ήδη σε δύσκολη 
θέση τα τελευταία χρόνια, µε την αγορά να 
µην κινείται σχεδόν καθόλου και τους καλ-
λιεργητές να προτιµούν στο τέλος να µην 
µαζέψουν, καθώς θα «µπουν και µέσα» 
µε το κόστος συγκοµιδής να είναι σταθερά 
στα 40-50 λεπτά σε όλες τις φυτείες. Πα-
ράλληλα, το υψηλό κόστος µεταφορικών, η 
ευαίσθητη φύση του προϊόντος και η µειω-
µένη ζήτηση δεν αφήνουν κανένα περιθώ-
ριο για εξαγωγές.  ΣΤ. ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

H πρώτη ποιότητα ντοµάτας κατάφερε να καλύψει 
το χαµένο έδαφος από τα χαµηλά επίπεδα τιµών το 
χειµώνα παρά τη διόρθωση µετά το Πάσχα.

Φάκελο µε πλήρη τεκµηρίωση για να ζητήσει 
αναπλήρωση εισοδήµατος των παραγωγών λωτού 
λόγω κορωνοϊού έχει ετοιµάσει η ∆ΑΟΚ Πέλλας.

Σύµφωνα µε τον αντιπρόεδρο του ΑΣ Καλαµάτας, 
Γιώργο ∆ούβα, τα τελευταία χρόνια χάνεται κάθε 
χρόνο το 50% της έκτασης στο πράσινο φασολάκι.
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ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΟΡΥΦΩΘΕΙ  
Η ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ

ΑΡΚΕΤΕΣ ΑΝΑΠΟ∆ΙΕΣ συνέπεσαν µε την έ-
ναρξη της συγκοµιστικής και εµπορικής πε-
ριόδου θερµοκηπιακού καρπουζιού, µε α-
ποτέλεσµα οι τιµές να διαµορφώνουν χαµη-
λά επίπεδα, όσο παραγωγοί και αγορά εν γέ-
νει αναµένουν βελτίωση των καιρικών συν-
θηκών. Η τιµή παραγωγού στην Τριφυλία άγ-
γιξε τιµές κάτω των 17 λεπτών, σε µια καλλι-
έργεια τα κόστη της οποίας κυµαίνονται µε-
ταξύ των 100 και 1.150 ευρώ ανά στρέµµα. 
Οι αναγγελίες για εξαγωγή παραµένουν ιδι-
αίτερα περιορισµένες, τη στιγµή που η υπο-
τονική εσωτερική κατανάλωση δεν µπορεί 
να καλύψει το κενό στη ζήτηση. Παράλληλα 
φέτος το κόστος µεταφοράς ενισχύθηκε αιφ-
νιδιαστικά ενώ παραµένει υψηλό το κόστος 

συγκοµιδής εξαιτίας των περιορισµένων ρο-
ών στους εργάτες γης. Όµως ούτε οι αποδό-
σεις µπόρεσαν κάπως να περιορίσουν το αρ-
νητικό µοµέντουµ, αφού είναι µειωµένες α-
πό 30 έως 40% λόγω δυσµενών καιρικών 
συνθηκών στην καρποφορία. Αξίζει να ση-
µειωθεί ότι πέρυσι οι τιµές κυµάνθηκαν πέ-
ριξ των 25 λεπτών, σε µια χρονιά που ήταν ε-
πίσης οριακή ως προς τους τζίρους των πα-
ραγωγών καρπουζιού. Το ξεκίνηµα πάντως 
τον Μάιο επεφύλαξε τιµές στα 50 λεπτά, µε 
την πτώση στην αγορά να είναι απότοµη τις 
επόµενες εβδοµάδες. Πλέον οι ελπίδες για 
µια ανάκαµψη τοποθετούνται στην ενίσχυ-
ση της κατανάλωσης, σε περίπτωση που οι 
θερµοκρασίες ευνοήσουν τη ζήτηση, κυρί-
ως στο εξωτερικό.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ της τιµής από τα υ-
ψηλά των 60 λεπτών στα οποία έγιναν αρ-
κετές πράξεις τον προηγούµενο µήνα, δια-
τηρείται το εµπορικό ενδιαφέρον για το αγ-
γούρι, το οποίο µάλιστα ήταν φέτος εντονό-
τερο συγκριτικά µε άλλες καλλιέργειες. Η 
απορρόφηση της παραγωγής διατηρεί κα-
λή ροή όπως µεταφέρουν παραγωγοί στο 
Fresher, ενώ εµπόρευµα στην αγορά από 
τα θερµοκήπια αναµένεται ότι θα συνεχι-
στεί να διοχετεύεται µέχρι τα µέσα Ιουλί-
ου. Η ζήτηση για εξαγωγή ήταν σηµαντική 
ιδιαίτερα στην περίπτωση της Βουλγαρίας 
και της Ρουµανίας και µετά ακολούθησαν 
οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, Ωστό-
σο προς τα τέλη του µήνα οι τιµές ξεκίνη-

σαν να υποχωρούν και πλέον σταθεροποι-
ούνται ανάµεσα στα 40 µε 45 λεπτά το κιλό, 
καθώς στην πορεία περισσότερος όγκος 
παραγωγής άρχισε να καταφθάνει στην α-
γορά.  Πάντως, ορισµένοι αποδίδουν αυτές 
τις εξασθενηµένες εµπορικές επιδόσεις, 
τόσο στο αγγούρι, όσο και στην ντοµάτα και 
άλλα λαχανικά, στο γεγονός ότι µέχρι στιγ-
µής δεν έχει εκδηλωθεί κάποια κορύφω-
ση στις τουριστικές ροές, µε την εστίαση να 
µην έχει ακόµα αποκτήσει φόρα. Σε πολλές 
περιοχές ο κύριος όγκος έχει συγκοµιστεί 
και ξεκινάνε οι καλοκαιρινές φυτεύσεις οι 
οποίες είναι µικρότερης ποσότητας. Στις δι-
εθνείς αγορές, βασική ανταγωνίστρια χώ-
ρα είναι η Ισπανία, η οποία φέτος συγκόµι-
σε 55.000 στρέµµατα. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΥΨΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ  
ΛΙΓΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ παραγωγών και εµπορίου 
κερδίζει τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια 
γλυκοπατάτας, µε τη ζήτηση να ενισχύεται 
σταθερά στην εγχώρια αγορά, όσο οι παρα-
γωγικές δυνατότητες παραµένουν περιορι-
σµένες. Η τιµή παραγωγού κυµαίνεται γύ-
ρω από τα 1,5 ευρώ το κιλό, µε την παρα-
γωγή να µην υπερβαίνει τους 2.000 τόνους, 
στην περιοχή της Τριφυλίας όπου καλλιερ-
γούνται περίπου 700 στρέµµατα θερµοκη-

πίου. Οι αποδόσεις γλυκοπατάτας φτάνουν 
έως και 10 τόνους το στρέµµα στην υπαί-
θρια καλλιέργεια, ωστόσο τα εµπορεύσιµα 
µεγέθη κυµαίνονται από τα 200 έως τα 600 
γραµµάρια και συνεπώς, περιορίζεται στο 
µισό, ήτοι έως 5 τόνους η µέση απόδοση. 
Σηµειώνεται ότι η εσωτερική ζήτηση καλύ-
πτεται ως επί το πλείστον από εισαγόµενο 
προϊόν από Ιταλία, Γαλλία, Αµερική και Κί-
να. Στην Ελλάδα η συγκοµιδή γίνεται το Σε-
πτέµβριο. Και οι παραγωγοί περιµένουν να 
στεγνώσει το έδαφος για να µαζέψουν τις 
γλυκοπατάτες µετά τα πρωτοβρόχια. Η ντό-
πια ποικιλία πάντως δεν έχει τόσο καλές α-
ποδόσεις όσο η αµερικανική και αγγίζει τα 
1,5 κιλά η ρίζα έναντι των 4 κιλών για τη 
δεύτερη ποικιλία. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Οι αναγγελίες για εξαγωγή καρπουζιού παραµένουν 
περιορισµένες, τη στιγµή που η υποτονική 
εσωτερική ζήτηση δεν µπορεί να καλύψει το κενό.

Σε πολλές περιοχές ο κύριος όγκος του αγγουριού 
έχει συγκοµιστεί και ξεκινάνε οι καλοκαιρινές 
φυτεύσεις οι οποίες είναι µικρότερης ποσότητας. 

Η όλο και αυξανόµενη εσωτερική ζήτηση για 
γλυκοπατάτα καλύπτεται κυρίως από εισαγόµενο 
προϊόν από Ιταλία, Γαλλία, Αµερική και Κίνα. 

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
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Το Fresher επιχειρεί σήμερα μια 
πρώτη σταχυολόγηση σημάτων που 
κοσμούν τα ράφια της λιανικής, 
κερδίζουν σε αναγνωρισιμότητα, 

τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 
αγορά και διεκδικούν με αξιώσεις την 
προτίμηση των καταναλωτών.
Αρχής γενομένης από τα πηλιορείτικα μή-
λα ZAGORIN, τα οποία εμφανίζονται για 
πρώτη φορά στην αγορά με το συγκεκρι-
μένο όνομα το 1986, ως σήμα κατατεθέν ε-
νός συνεταιρισμού με ιστορία 105 χρόνων 
(σήμερα), η εγχώρια παραγωγή φρούτων 
και λαχανικών στρέφεται όλο και πιο απο-
φασιστικά στην επωνυμία, καθώς αποδει-
κνύεται η μόνη ασφαλής οδός για την ο-
μογενοποίηση της παραγωγής, τη βελτίω-
ση της ποιότητας και την κατάκτηση κα-

λύτερων τιμών για τον παραγωγό. 
Τα στοιχεία μάλιστα δείχνουν ότι η ταυτό-
τητα των συγκεκριμένων προϊόντων αποτε-
λεί τις περισσότερες φορές το καλύτερο δια-
βατήριο και για τις εξαγωγές. Αντίθετα, η α-
νωνυμία έφερε νομοτελειακά εδώ και κά-
ποια χρόνια την απώλεια αγορών για τα ελ-
ληνικά φρούτα και λαχανικά, περιορίζοντας 
τις εξαγωγικές προσπάθειες σε αγορές με μι-
κρότερο οικονομικό ενδιαφέρον και φυσικά 
με προσφορές για χαμηλότερη τιμή στα αντί-
στοιχα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας. 
Το τελευταίο καταγεγραμμένο εγχείρημα 
στην οδό του branding έρχεται από τον Α-
γροτικό Συνεταιρισμό Τυρνάβου με τα ε-
πώνυμα νεκταρίνια «Τυρναβίνια», μεγάλο 
μέρος των οποίων διακινούσε μέχρι πρό-
σφατα το σχήμα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού.  

ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΦΡΟΥΤΑ
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,
ΦΕΡΝΟΝΤΑΣ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΚΡΙΚΟΥΣ 
ΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΑΞΙΑΣ    ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΟ 
ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

Είκοσι 
φρούτα και 
λαχανικά 
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Στον εύφορο κάμπο της Ηλείας τα αδέλφια Πασσά, 
μεταξύ των οποίων και ο Παναγιώτης Πασσάς, Αγρότης 

της Χρονιάς 2019, διατηρούν μία από τις μεγαλύτερες 
εκμεταλλεύσεις στοχεύοντας στην κατάκτηση της αγοράς. 
Με υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και επένδυση 
στη γη, η εταιρεία Β. & Π. Πασσάς ΟΕ αποτελεί μια 
παραγωγική και εμπορική εταιρεία, τα κύρια προϊόντα 
της οποίας είναι είναι το καρπούζι και η πατάτα, τα 
οποία διαχειρίζεται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
συσκευαστηρίου στην Αμαλιάδα, διαπιστευμένες με 
τα πρότυπα του ISO 22000:2005. Το βασικό προϊόν 
της επιχείρησης είναι το καρπούζι, η παραγωγή του 
οποίου φτάνει τα 5.500 τόνους και είναι σε βαθμό 
100% καθετοποιημένη. Η εταιρεία καλλιεργεί και 200 
στρέμματα πατάτας με παραγωγή 1.200 τόνους, ενώ 
από το 2015 έστησε τα δικά της θερμοκήπια, στα οποία 
καλλιεργούνται καρπούζια και μαρούλια. Στους στόχους 
της επιχείρησης είναι η αύξηση της γης και η κατασκευή 
περισσότερων θερμοκηπίων, με στόχο να αυξήσουν το 
μερίδιο στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Παράγεται στον κάμπο της Ηλείας

ΤΟ ΠΙΟ ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

Φρεσκάδα  
απ’ τα περιβόλια 
του Βεζύρογλου

Φυλλώδη λαχανικά που παράγονται 
με τεχνικές ήπιας καλλιέργειας 

-και όλα τα πλεονεκτήματα γεύσης 
και ποιότητας που αυτή συνεπάγεται- 
διαθέτει στην αγορά 
η εταιρεία τροφίμων 
Α. Βεζύρογλου & 
Σία ΕΕ. Με έδρα την 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 
όπου βρίσκεται και το 
ιδιόκτητο αγρόκτημα 
της οικογένειας 
Βεζύρογλου, η εταιρεία 
παράγει από το 2006 
σε μία κάθετη μονάδα 
αποκλειστικά φρέσκα 
φυλλώδη λαχανικά - baby φύλλα με το 
brand «Απ’ τα Περιβόλια του Βεζύρογλου». 
Ας σημειωθεί ότι η εταιρεία Βεζύρογλου 
έχει τη μεγαλύτερη σε όγκο παραγωγή 
φυλλωδών λαχανικών στη Β. Ελλάδα 
και παράλληλα αποτελεί τη μεγαλύτερη 
παραγωγική μονάδα baby φύλλων της 
χώρας. Η Α. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ τηρεί 
σύστημα πλήρους ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων, από τον σπόρο έως το χωράφι 
κι από το συσκευαστήριο έως το ράφι.

Μόνο Alfa Fruits  
από το Αγρίνιο

Ττην ποιοτική υπεροχή του ακτινιδίου 
του ΑΣ Νεάπολης Αγρινίου, 

επιβεβαιώνει η νέα επένδυση των 
15 εκατ. ευρώ που αναμένεται να 
αναβαθμίσει κατακόρυφα την ένταση 
και την ποιότητα της διαδικασίας 
διαχείρισης της παραγωγής του 
προϊόντος, που διεκδικεί πλέον τον 
τίτλο του leader στην καλλιέργεια σε 
επίπεδο Ευρώπης, και όχι μόνο στις 
πράσινες ποικιλίες του.

Πιπεριές τύπου California (Bell peppers) κόκκινου, κίτρινου, πορτοκαλί και πράσινου 
χρώματος παράγουν τα Θερμοκήπια Δράμας ΑΕ, μια μονάδα 100 στρεμμάτων που 

λειτουργεί με τη μέθοδο της υδροπονίας. Η χρήση εισροών είναι η ελάχιστη ενώ γίνεται 
εκτεταμένη χρήση φυσικών εχθρών για την αντιμετώπιση των πιθανών εχθρών και 
ασθενειών. Πρόκειται για ποικιλίες δοκιμασμένες στο χρόνο, που έχουν τα καλύτερα 
χαρακτηριστικά σε γεύση και εμφάνιση και διατηρώντας αξεπέραστη την ποιότητα και 
τη διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος. Τα θερμοκήπια Δράμας ΑΕ, που ξεκίνησαν τη 
λειτουργία τους το 2006, βρίσκονται στο 3ο χλμ. ΕΟ Δράμας-Μικροχωρίου.

ΓΕΥΣΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ   
ΔΙΝΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ
 Υδροπονία με χαμηλές εισροές και εκτεταμένη χρήση φυσικών εχθρών
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Ξεχωριστή γεύση και φρεσκάδα

ΣΥΣΚΕΥAZΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
ΤΑ ΠΟΠ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ «NAOUGUSTA» 

Τα ΠΟΠ «Ροδάκινα Νάουσας» ξεχωρίζουν για το πλούσιο άρωμα, την 
ξεχωριστή γεύση και τη φρεσκάδα τους, αφού συσκευάζονται στο 

χωράφι. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που αναγνωρίζουν οι καταναλωτές 
στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές όπου κατέχουν δεσπόζουσα θέση. 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Νάουσας είναι μια οργάνωση που ελέγχει 
πλήρως την παραγωγή σε κάθε αγρόκτημα από τη φύτευση ως τη 
συγκομιδή και τη συσκευασία προϊόντων που διαχειρίζεται, τα οποία εκτός 
από τα ροδάκινα είναι μήλα, κεράσια, αχλάδια, δαμάσκηνα, κυδώνια, λωτοί 
και ακτινίδια. Σημειώνεται ότι το Naougusta προέρχεται από την παλιά 
ονομασία της Νάουσας που είναι «Νέα Αυγούστα» 

Η ντομάτα ανθίζει 
στο Ελαφονήσι

Πολύ καλή γεύση και άρωμα, άριστο χρώμα κατά 
την πλήρη ωρίμανση και μεγάλη διατηρισιμότητα 

χαρακτηρίζουν την ντομάτα του ΑΣ Κηπευτικών 
Θερμοκηπίου Ελαφονησίου - Χρυσοσκαλίτισσας. 
Ο Συνεταιρισμός έχει ως βασικό προϊόν παραγωγής 
τη μεσόκαρπη ντομάτα, σε διάφορες ποικιλίες όπως 
Elpida, Belladona, Dafni αλλά και κάποια ιδιαίτερα 
υβρίδια τύπου βελανίδι ενώ, ανάλογα και με τις 
απαιτήσεις της αγοράς, μπορεί κατά περίπτωση να 
παράγει και άλλα είδη κηπευτικών. Ιδρύθηκε το 2002 
και σήμερα διαθέτει 21 μέλη, περίπου 200 στρέμματα 
καλλιεργούμενων στρεμμάτων και ιδιόκτητες υποδομές 
τόσο για την παραγωγή όσο και για τη μετέπειτα διαλογή 
και συσκευασία με τελευταίου τύπου μηχανολογικό 
εξοπλισμό και πιστοποιημένες κατά ISO 22000. 

Με τη χάρη του βουνού 
και της θάλασσας 
το Μήλο ZAGORIN ΠΟΠ

Bαθύ κόκκινο χρώμα, μασουράτο σχήμα και 
λευκοκίτρινη, συνεκτική, χυμώδης, γλυκιά και 

αρωματική σάρκα αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά 
του μήλου ZAGORIN με την Προστατευόμενη Ονομασία 
Προέλευσης, που το καθιστά αναγνωρίσιμο στα μήκη 
και πλάτη της Γης όπου ταξιδεύει  χαρίζοντας στο 
συνδυασμό του βουνού με τη θάλασσα μία από τις πιο 
αυθεντικές εκφράσεις της.  Το εμπορικό σήμα Zagorin 
ανήκει στον ΑΣ Ζαγοράς, έναν από τους αρχαιότερους 
εγχώριους συνεταιρισμούς, αφού ιδρύθηκε το 1916 από 199 
Ζαγοριανούς, ο οποίος σήμερα διαθέτει ένα υπερσύγχρονο 
ιδιόκτητο συγκρότημα ψυγείων – διαλογητηρίων ενώ 
πραγματοποιεί συνεχές επενδυτικό έργο.
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Όλη την τέχνη  
στο ακτινίδιο  
βάζει η Ζευς   

Μια ιδιαίτερη συνεργασία σε 
μορφή πολυμετοχικής ανώνυμης 

εταιρείας που λειτουργεί σαν οργάνωση 
παραγωγών αποτελεί η Ζευς Ακτινίδια 
ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1991 και 
σήμερα υπερβαίνει τα 350 μέλη. Η 
κυρίαρχη ποικιλία που διακινεί είναι 
η Ηayward, ωστόσο προχωρώντας ένα 
βήμα παραπάνω ενισχύει την παρουσία 
της στις κιτρινόσαρκες ποικιλίες 
ακτινιδίων αξιοποιώντας τη μετοχική 
συμμετοχή της στη «New Kiwi Plant». 
Πρόκειται για ένα ελληνοϊταλικό 
σχήμα, που έχει επενδύσει στην έρευνα 
και θέλει να δρέψει τους καρπούς της, 
φτάνοντας ακόμη και να γίνει το τρίτο 
club στον κόσμο μετά τη Zespri και το 
Jim Gold. Μάλιστα όπως σημειώνει ο 
γενικός διευθυντής της Ζευς Ακτινίδια, 
Ζήσης Μανώσης, μετά από 15.000 
διασταυρώσεις διαφόρων κλώνων, 
δρομολογήθηκε το πατεντάρισμα δύο 
νέων κίτρινων ποικιλιών και ήδη 
ξεκίνησαν και οι φυτεύσεις, ενώ η 
έρευνα για νέες ποικιλίες συνεχίζεται. 
Σημειώνεται ότι η Ζευς Ακτινίδια έχει 
επενδύσει και στο επιτραπέζιο σταφύλι, 
πρώτα με την ποικιλία Crimson και 
τώρα με την αμερικανική Jack Salute.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΑΛΑΤΑ   
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
 Από τη θερμοκηπιακή μονάδα της IGC στη Βοιωτία  

Παιδί του Ομίλου Ευθυμιάδη

NTOMATA LUCIA’S FARM

Με την υπερσύγχρονη τεχνολογία 
των μετακινούμενων καναλιών, 

που εγγυάται την ποιότητα και την 
θρεπτική αξία του τελικού προϊόντος 
αλλά και την προστασία των φυσικών 
πόρων, παράγονται στη θερμοκηπιακή 
μονάδα της International Green Crops 
στο Κάστρο Βοιωτίας τα φυλλώδη 
με το brand «Μαγικός Κήπος». Στην 
ελληνική αγορά η IGC συνεργάζεται 
με αλυσίδες όπως είναι τα My Market, 
η Lidl και η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ 
διαθέτει τα προϊόντα της και στην 
Κεντρική Λαχαναγορά μέσω της 
Καραντινός. 

Στο υπερσύγχρονο υαλόφρακτο θερμοκήπιο της Helllenic Farming, που βρίσκεται 
στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας και αξιοποιεί και γεωθερμική ενέργεια, καλλιεργούνται 

οι ντομάτες και τα ντοματίνια Lucia’s Farm. Η παραγωγή γίνεται με την υδροπονική 
μέθοδο, η οποία δίνει τη δυνατότητα να διακινούνται στην αγορά ντομάτες υψηλής 
διατροφικής αξίας όλον το χρόνο. Σύμφωνα με της εταιρεία, πρόκειται για ένα μοντέλο 
καλλιέργειας φιλικό προς το περιβάλλον, που ελαχιστοποιεί τη χρήση χημικών και 
καταναλώνει λιγότερο νερό. Σε ό,τι αφορά τις καλλιεργούμενες ποικιλίες, επιλέχθηκαν 
μετά από πολύχρονες δοκιμές, ενώ στα προϊόντα της Lucia’s Farm σήμερα, εκτός από 
την ντομάτα σε τσαμπί, είναι μεταξύ άλλων η ντομάτα baby σε τσαμπί, τα ντοματίνια 
Fiesta και τα ντοματίνια Μινιόν. Ας σημειωθεί ότι η Lucia’s Farm είναι το νεότερο 
παιδί του Ομίλου Ευθυμιάδη, που έχει κλείσει ήδη πάνω από 80 χρόνια συνεχούς 
παρουσίας και ανάπτυξης στον αγροδιατροφικό τομέα. 
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Θύµης Ευθυµιάδης, 
διευθύνων σύµβουλος 
της Hellenic Farming
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Ρόδι Wonderful  
και με σεβασμό  
στο περιβάλλον

Από το 2006 η Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών Ξάνθης, η 

οποία ιδρύθηκε το 1926, καλλιεργεί 
συστηματικά την ποικιλία Wonderful, 
έναν τομέα δράσης για τον οποίο έχει 
πιστοποιηθεί για τη χρήση Συστήματος 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης βάσει των 
απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2.1, 
AGRO 2.2. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει 
την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, 
επιτυγχάνει ορθολογική διαχείριση 
εισροών,  μειώνει τα κόστη παραγωγής 
και αυξάνει την επιπρόσθετη αξία 
των προϊόντων, ενώ ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις ποιότητας της αγοράς 
και προστατεύει τον παραγωγό, τον 
καταναλωτή και το περιβάλλον. Η 
παραγωγή των φρούτων στο πλαίσιο 
της Ένωσης γίνεται από την Ομάδα 
Παραγωγών Φρούτων που συστήθηκε 
το 2004 και, εκτός από τα ρόδια, παράγει 
ακτινίδια, ροδάκινα και νεκταρίνια. Από 
το Σεπτέμβριο του 2009 ολοκληρώθηκε 
η κατασκευή των εγκαταστάσεων της ΟΠ 
στο Ορφανό Ξάνθης, όπου στα σύγχρονα 
ψυγεία και διαλογητήρια συγκεντρώνεται 
η παραγωγή ενώ το πιστοποιημένο, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 
22000: 2005, συσκευαστήριο παρέχει 
τις προϋποθέσεις για δυναμική εμπορία 
οπωροκηπευτικών τόσο στην εγχώρια όσο 
και στη διεθνή αγορά.

11

13

Καλλιεργείται στην περιοχή της Νέας Βύσσας Έβρου ήδη από το 1923 και από 
τότε μέχρι σήμερα αποτελεί μία από τις κύριες καλλιέργειες των κατοίκων. Η 

πρώτη ύλη του «σπόρου» πρόερχεται αποκλειστικά από την τοπική ποικιλία με τους 
παραγωγούς κάθε χρόνο να διαλέγουν με υπομονή και επιμονή τον καλύτερο, με 
κριτήρια το μέγεθος, την ομοιομορφία και το βάρος. Ως αποτέλεσμα στο πέρασμα του 
χρόνου έχει δημιουργηθεί μια φυσική επιλογή και ένα τελικό ομοιογενές προϊόν με 
χαρακτηριστικό λευκό χρώμα με μοβ ιριδισμούς και έντονο χαρακτηριστικό άρωμα. 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής Επεξεργασίας Εμπορίας Σκόρδου Βύσσας, ο 
οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι διακρίθηκε στα βραβεία Αγρότης της Χρονιάς 2015 της 
εφημερίδας Agrenda ως η Καλύτερη Συλλογική Προσπάθεια της Χρονιάς, ιδρύθηκε 
το 2009 με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της καλλιέργειας αλλά και της εμπορίας 
του σκόρδου και σήμερα αριθμεί πάνω από 45 μέλη.

Αποκλειστικά από την τοπική ποικιλία

Η ΦΥΣΗ ΕΝΤΥΣΕ 
ΤΟ ΣΚΟΡΔΟ ΒΥΣΣΑΣ 

Από τον Βελβεντό Κοζάνης

ΡΟΔΑΚΙΝΟ   
ΜΕ ΟΝΟΜΑ  
ΚΑΙ ΣΗΜΑ
Συγκομίζονται στην καλύτερή τους 

στιγμή και συσκευάζονται στο κτήμα 
αμέσως μόλις κοπούν από το κλαρί 
τα ροδάκινα Βελβεντού Velvita, που 
αποτελούν έναν από τους πιο εκλεκτούς 
καρπούς με ωραία εμφάνιση και ευχάριστη 
γεύση και θεωρούνται από τα καλύτερα 
και πιο φημισμένα στην Ευρώπη. 
Πρόκειται για το επώνυμο προϊόν του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, με κύριο προϊόν το 
ροδάκινο, ενός υγιούς συνεταιρισμού και 
ενός σημαντικού μοχλού οικονομικής 
ανάπτυξης για την περιοχή του Βελβεντού 
Κοζάνης, αλλά και για την ελληνική 
οικονομία. Ο Συνεταιρισμός αριθμεί 

περίπου 400 παραγωγούς ενεργά μέλη 
που καλλιεργούν σήμερα περίπου 6.500 
στρέμματα και τα προϊόντα του βρίσκονται 
σε όλη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιεί και 
σημαντικές εξαγωγές σε πολλές χώρες.

12
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Στον Τύρναβο 
στο τελάρο μπαίνει 
το καλύτερο αχλάδι

«Αναζητήσαμε πριν από 10 χρόνια ένα 
brand name για να διαφοροποιήσουμε 

τα προϊόντα μας και κατοχυρώσαμε την 
εμπορική ονομασία Τυρναβίτικο αχλάδι 
που αφορά όλες τις ποικιλίες αχλαδιών που 
διακινούνται από το συνεταιρισμό μας» 
σημειώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του 
Tirnavos Fruit Coop, Βαγγέλης Χαλούλης. 
Πρόκειται για έναν από τους πιο δραστήριους 
συνεταιρισμούς, που από το 2001 που 
ιδρύθηκε διαχειρίζεται ελληνικά προϊόντα 
με σύνθημα «ό,τι μπαίνει στο τελάρο 
πρέπει να πληροί πολύ αυστηρά κριτήρια». 
Σημειώνεται ότι το 2007 μεταφέρθηκε σε 
υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. 

14

Σε εξέλιξη επένδυση 3 εκατ. ευρώ

ΠΙΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ
ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ ΡΑΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Παράγεται με την εφαρμογή της αυστηρότερης στον κόσμο σχετικής νομοθεσίας, 
που δεν είναι άλλη από την ευρωπαϊκή, ενώ τόσο η συσκευασία, όσο και 

η διάθεση του προϊόντος, γίνονται κάτω από συνθήκες που αποσκοπούν στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομία των διαθέσιμων πόρων. O λόγος 
για το δημοφιλές στις διεθνείς αγορές λευκό σπαράγγι της ΕΑΣ Καβάλας, ένα 
λαχανικό πλούσιο, μεταξύ άλλων, σε μεταλλικά στοιχεία και βιταμίνες B και C, το 
οποίο ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους ως εκλεκτό έδεσμα. Ας σημειωθεί ότι 
η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων (ΕΑΣ) Καβάλας, η οποία λειτουργεί Εργοστάσιο 
Επεξεργασίας και Συντήρησης Σπαραγγιών στο Χαϊδευτό του Δήμου Νέστου, 
ιδρύθηκε το 1927 ως δευτεροβάθμια συνεταιριστική οργάνωση, και λειτουργεί πλέον 
ως πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρισμός, έχοντας ως μέλη της παραγωγούς των 
επαρχιών Καβάλας, Νέστου και Θάσου. 

ΕΔΕΣΜΑ ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΚΑΒΑΛΑΣ   
Γνωστό από τα αρχαία χρόνια ως ένα πολύ εκλεκτό πιάτο 

15
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Μια καλλιέργεια απόλυτα ελεγχόμενη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ράχης 
Πιερίας «Αγ. Λουκάς» είναι το επώνυμο Κεράσι Ράχης Ολύμπου, το οποίο 

καθόλη τη διαδικασία της καλλιέργειας, της παραγωγής, της τυποποίησης και 
της εμπορίας διέπεται από την αρχή του σεβασμού προς τον παραγωγό, τον 

καταναλωτή και το περιβάλλον. Σύμφωνα με το πρόγραμμα μάλιστα 
του Συνεταιρισμού, ο οποίος σημειωτέον ιδρύθηκε επίσημα το 1991, 

υπάρχει όμως από το 1979 όταν φυτεύτηκαν οι πρώτες κερασιές 
και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του αρδευτικού, με το οποίο 
έφτασε το νερό από τον Όλυμπο στη Ράχη, κάθε χρόνο γίνονται 
ανανεώσεις σε παλιές φυτεύσεις και μπαίνουν νέες ποικιλίες με 

ποιοτικά χαρακτηριστικά και με στόχο τη διεύρυνση της περιόδου 
συγκομιδής. Σήμερα στη Ράχη υπάρχει ένα κτήμα περίπου 2.500 

στρεμμάτων με κερασιές και στόχος, σύμφωνα με τον πρόεδρό του Δημήτρη 
Ντούρο, είναι με την υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου, ύψους 3 εκατ. ευρώ, 
να τοποθετηθεί με το κεράσι του στην κορυφή του ανταγωνισμού.

∆ηµήτρης Ντούρος, 
πρόεδρος ΑΣ 
Ράχης Ολύµπου.
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Σταθερή Πατάτα Νάξου ΠΓΕ

Εκτός τις επιδόσεις της στη διαχείριση του τοπικού 
γάλακτος, η ΕΑΣ Νάξου ασχολήθηκε ενεργά και με το άλλο 

σπουδαίο προϊόν της Νάξου, την πατάτα, δημιουργώντας με 
ίδια κεφάλαια ένα σύγχρονο πιστοποιημένο συσκευαστήριο, 
ενώ προ μερικών ετών προχώρησε και στην πιστοποίηση 
της Πατάτας Νάξου ως Προϊόντος Προστατευόμενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και σήμερα επιχειρεί μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάδειξη και βελτίωση 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της με τη χρήση σύγχρονων 
φαινοτυπικών, μοριακών και χημικών εργαλείων. Η «Πατάτα 
Νάξου» έχει αποκτήσει ξεχωριστή φήμη στην αγορά, ως ένα 
προϊόν με υψηλά ποιοτικές και σταθερές προδιαγραφές. 

19
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Σε τρία -μετά και την πρόσφατη επένδυση των 30 εκατ. ευρώ- 
θερμοκήπια υψηλής τεχνολογίας στην Πετρούσα Δράμας, η 

εταιρεία Wonderplant παράγει επιτραπέζια ντομάτα beef, cluster και 
ντοματίνια με τη μέθοδο της υδροπονίας και σύμφωνα με τις αρχές της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης 
στη γεωργική παραγωγή. 
Στις υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις της 
Wonderplant η μέση 
ανά ημέρα συσκευαστική 
δυναμικότητα είναι 64 
τόνοι. Να σημειωθεί ότι η 
δυναμικότητα παραγωγής 
της εταιρείας, που ίδρυσαν 
οι Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
(Chipita, Νίκας), Μιχάλης 
Αραμπατζής (Ελληνική 
Ζύμη), Σταύρος Νένδος 
(Select), Θέμης Μακρής και 
Αχιλλέας Φώλιας (Ιδρυτής 
της Goody’s), θα ανέρχεται 
στους 16.000 τόνους 
ντομάτας το χρόνο μετά 
την ολοκλήρωση της νέας 
επένδυσης.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ ΔΡΑΜΑΣ
 Δυναμικές επενδύσεις τρέχει η Wonderplant 

17

Ο τολμηρός Μάρκος Σαπουντζόγλου

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΑΓΡΟΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ανθη κουνουπιδιού και μπρόκολου φρεσκοκομμένα σε μικρές 

συσκευασίες με γνώμονα την αισθητική, την ασφάλεια και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελούν την τελευταία προσθήκη 
στο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της ms farm. Πρόκειται για 
προϊόντα που αν και σχεδιάστηκαν για την εγχώρια αγορά 
προ τριετίας, γνωρίζουν ιδιαίτερη ζήτηση στις αγορές των 
Αραβικών Εμιράτων, της Ολλανδίας και της Ρουμανίας. 
Παραγωγός ο τολμηρός αγρότης Μάρκος Σαπουντζόγλου 
που υλοποιεί από το 2005 το όραμά του αναβάθμισης του 
πρωτογενή τομέα με την ms farm. Ο ίδιος είναι βραβευμένος 
Αγρότης της Χρονιάς από την Agrenda το 2015 και έχει 
συνδέσει το όνομά του με την καλλιέργεια σταυρανθών.

Στην υπερσύγχρονη μονάδα  
για μανιτάρια στο Κιλκίς

Στη μονάδα παραγωγής του Κιλκίς, παράγονται από την εταιρεία 
Μανιτάρια Κεχαγιά με έδρα τη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο 1.300 

τόνοι μανιταριών πλευρώτους, που αντιστοιχούν σε κάτι παραπάνω 
από το 50% της ελληνικής παραγωγής. Η ενασχόληση της οικογένειας 
με το μανιτάρι ξεκίνησε το 1988 με τη δημιουργία μιας μικρής 
εμπορικής επιχείρησης εισαγωγής προϊόντων μανιταριών ενώ σήμερα 
λειτουργεί την υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής του Κιλκίς.

18
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ΣΠΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ 
ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ 

ΡΟΛΟ LEADER ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 15 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑΣ

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ   
ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Ο Συνεταιρισµός εξάγει πλέον των 1.000 
τόνων σπαραγγιού στις µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές αγορές. Είναι ο κύριος βραχίονας 
εξαγωγής της εγχώριας παραγωγής.  
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Αριστοκρατικά σπαράγγια την άνοιξη, 
«θαυµατουργά» ακτινίδια το φθινόπω-
ρο και στο ενδιάµεσο καλά µελετηµένες 

καλλιεργητικές φροντίδες και υλοποίηση στο-
χευµένων επενδύσεων γεµίζουν την ατζέντα των 
δραστήριων παραγωγών της Νεάπολης Αγρινίου. 
Εργαζόµενοι ακούραστα από το 1998, οπότε και 
ένωσαν τις δυνάµεις τους σε συνεταιριστικό σχή-
µα, οι αγρότες της Νεάπολης έχουν καταφέρει 
πλέον να συντονίζουν τις παραγωγικές δυνάµεις 
της χώρας στον κλάδο του σπαραγγιού εξάγοντας 
πλέον των 1.000 τόνων λευκών, πράσινων, βι-
ολογικών και συµβατικών σπαραγγιών ετησίως.  
Το προσεχές φθινόπωρο, όταν οι καρποί στις α-
κτινιδιές του Αγρινίου θα είναι πλέον ώριµοι και 
έτοιµοι για συγκοµιδή, σηµατοδοτείται και η αρχή 
µιας νέας αναπτυξιακής περιόδου για τον Συνε-
ταιρισµό Νεάπολης, που διεκδικεί πλέον τον τίτ-
λο του leader στην καλλιέργεια σε επίπεδο Ευ-
ρώπης. Τότε αναµένεται η παράδοση του πρώ-
του τµήµατος µιας επένδυσης 15 εκατ. ευρώ που 
θα αναβαθµίσει κατακόρυφα την ένταση και την 
ποιότητα της διαδικασίας διαχείρισης της παρα-
γωγής στο νέο συσκευαστήριο. Μάλιστα αυτό δεν 
γίνεται µε τις εδραιωµένες πλέον ποικιλίες πρά-
σινου ακτινιδίου, αλλά µε κίτρινες και κόκκινες 
ποικιλίες που χαίρουν διπλάσιας ή και τριπλάσι-
ας τιµής στις αγορές δεδοµένης της σπανιότητάς 
τους αλλά και της ποιοτικής τους υπεροχής. 
Οι προετοιµασίες για τη δυναµική ανασύνταξη της 
φυτικής παραγωγής του Αγρινίου έχουν αδιαµφι-
σβήτητο πυρήνα τον ΑΣ Νεάπολης και τα 70 µέλη 
του. Για τα ακτινίδια του Συνεταιρισµού αλλά και 
τα σπαράγγια που βγαίνουν στην αγορά υπό την 
ετικέτα alfa-fruits, µιλάει στο Fresher ο Γιάννης 
Κουτσουπιάς. Ο 30χρονος επικεφαλής των συνε-
ταιριστών της Νεάπολης είναι και ο ιθύνων νους 
αυτού του εκσυγχρονιστικού άλµατος και της φι-
λοδοξίας για «ηγεµονία» του ελληνικού ακτινιδί-
ου και σπαραγγιού στις αγορές της ∆ύσης. 

Μια νέα τάση της αγοράς 
που ταιριάζει γάντι στο Αγρίνιο
«Πατάµε πάνω σε µια νέα τάση της αγοράς, η ο-
ποία τυχαίνει να ταιριάζει γάντι στις κλιµατικές 
συνθήκες του Αγρινίου» λέει ο Γιάννης Κουτσου-
πιάς, αναφερόµενος στις προσπάθειες που γίνο-
νται να εδραιωθεί η καλλιέργεια του κόκκινου α-
κτινιδίου στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Αυτό γιατί τα 
δέντρα που φέρουν τους πολύτιµους κόκκινους 
καρπούς χρειάζονται λιγότερες ώρες λήθαργου 
συγκριτικά µε τις πράσινες ποικιλίες.
Οι επενδύσεις σε µηχανήµατα, εγκαταστάσεις, έ-

ρευνα και προώθηση του ακτινιδίου που υλοποι-
ούνται τα τελευταία δύο χρόνια στην περιοχή, δεν 
αφήνουν καµία αµφιβολία ότι η χώρα και ιδίως 
η ∆υτική Ελλάδα γίνονται το κέντρο της καλλι-
έργειας στην Ευρώπη. Ο διπλασιασµός των εξα-
γωγών από τους 5.000 τόνους που ήταν πέρυσι 
στους 10.000 για φέτος, είναι µόνο ένας από τους 
πολλαπλούς στόχους που έχει θέσει ο Συνεταιρι-
σµός. «Μέσα στην επόµενη πενταετία θέλουµε να 
εξάγουµε 10.000 τόνους πράσινου ακτινιδίου και 
15.000 τόνους κόκκινου και κίτρινου» λέει ο κ. 
Κουτσουπιάς, ο οποίος µε σπουδές στα Οικονο-
µικά και την Γεωργία Ακριβείας δραστηριοποιεί-
ται εδώ και τέσσερα χρόνια στην αγροτική παρα-
γωγή καλλιεργώντας 500 στρέµµατα ακτινιδιών.

Το µοναδικό στην Ελλάδα
Φυσικά µια τέτοια ενίσχυση της παραγωγικής 
δυναµικής συνεπάγεται και αυξηµένους τζίρους 
για τον Συνεταιρισµό, που έκλεισε την προηγού-
µενη χρονιά µε κύκλο εργασιών 12,6 εκατ. ευρώ 
και «κυνηγάει» τα 18 εκατ. για τη νέα περίοδο, µε 
το πλάνο για το 2025 να προϋποθέτει τζίρο 30 ε-
κατ. . Ο σκελετός αυτής της δυναµικής ανάπτυξης 
γίνεται και το νέο συσκευαστήριο στο Αγρίνιο που 
θα αντικαταστήσει εκείνο της Γουριάς που εδώ 
και 10 χρόνια λειτουργούσε ως βάση. «Η επέν-
δυση των 15 εκατ. ευρώ γίνεται σε δύο φάσεις. 
Η πρώτη, 8 εκατ. ευρώ, θα παραδοθεί το φθινό-
πωρο και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων µια υπερ-
σύγχρονη µηχανή διαλογής αξίας 4 εκατ. ευρώ 
που αυτοµατοποιεί πλήρως τις διαδικασίες µετά 
τη συγκοµιδή και µέχρι την αποθήκευση και εξα-
γωγή» αποκαλύπτει ο κ. Κουτσουπιάς. 
Πρόκειται για ένα µηχάνηµα που αξιολογεί και τα-
ξινοµεί τα φρούτα τόσο µε βάση τα εξωτερικά χα-
ρακτηριστικά, αν είναι δηλαδή χτυπηµένα τα ακτι-
νίδια, µαλακά ή σκληρά, όσο και µε βάση τα brix 
και την ξηρά ουσία. «Έτσι ξέρουµε αν το προϊόν 
πάει για µακρά αποθήκευση ή πρέπει να βγει ά-
µεσα στην αγορά, οπότε κάνουµε καλύτερη διαχεί-
ριση» λέει ο συνοµιλητής µας. «∆εν υπάρχει αντί-
στοιχο µηχάνηµα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευ-
ρώπη ζήτηµα είναι να λειτουργούν ακόµα δύο ή 
τρία. Το νέο συσκευαστήριο λειτουργεί µε ελάχι-
στο εργατικό δυναµικό. Από εκεί που χρειάζονταν 
100 άτοµα για 25 τόνους τη µέρα, τώρα 16 άτοµα 
ετοιµάζουν 30 τόνους την ώρα» αναφέρει ο Γιάν-
νης Κουτσουπιάς.  Το µηχάνηµα διαλογής χει-
ρίζεται 20.000 τόνους ετησίως και στο τέλος της 
γραµµής του, τα ακτινίδια των µελών του Συνεται-
ρισµού είναι έτοιµα να αναχωρήσουν για τα ρά-
φια των ΗΠΑ, του Καναδά και της ∆υτ. Ευρώπης.

Πράσινα ή λευκά, συµβατικής ή βιολογικής 
καλλιέργειας σπαράγγια, το Αγρίνιο κρατάει 
τα κλειδιά για τις σηµαντικότερες αγορές. 
Αντίστοιχο ρόλο οι συνεταιριστές της 
Νεάπολης διεκδικούν και για το ακτινίδιο

52-53_aktinidio_agrinio.indd   53 15/06/2021   19:43



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

54 ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

ΣΤΟΥΣ 16.000 ΤΟΝΟΥΣ 
ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Η δυνατότητα 
διαλογής ντοµάτας 
beef ανέρχεται 
στους 13 τόνους/  
ώρα, τα ντοµατίνια 
στους 3 τόνους 
και η συσκευασία 
ντοµάτας cluster 
στους 20 τόνους.

Τη δραστηριότητά του στη 
Wonderplant διατήρησε 

ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος 
µετά την πώληση 

της Chipita.

Προσθήκη  επιπλέον 70 στρεµµάτων 
θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων στην 
Πετρούσα ∆ράµας περιλαµβάνει η ε-

πένδυση των 30 εκατ. ευρώ που πραγµατοποιεί 
η εταιρεία παραγωγής υδροπονικής ντοµάτας 
Wonderplant,  ανεβάζοντας την απόδοση στους 
16.000 τόνους. Πρόκειται για το τρίτο θερµοκή-
πιο πέρα από τα ήδη υπάρχοντα που διαθέτει η 
εταιρεία σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Το πρώτο 
εξ αυτών έχει επιφάνεια 121.000 τ.µ., το δεύ-

τερο, 43.600 τ.µ. και το τρίτο 71.748 τ.µ. που α-
ποτελεί την τρέχουσα επένδυση. Παράλληλα θα 
δηµιουργηθεί νέα γεώτρηση, καθώς και µονά-
δα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αλλά και 
νέος σταθµός συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµότητας. Η εταιρεία έχει εκτιµήσει ότι µετά 
την επέκταση και την κατασκευή και λειτουργία 
του νέου θερµοκηπίου θα απαιτούνται 784.000 
κυβικά µέτρα νερού ετησίως. Μέρος των προα-
ναφερόµενων υδατικών αναγκών θα καλύπτο-

νται από τις τέσσερις υφιστάµενες γεωτρήσεις 
καθώς και από τη νέα γεώτρηση στο πλαίσιο υ-
λοποίησης της τρέχουσας επένδυσης.
Για την εξυπηρέτηση των τριών θερµοκηπίων υ-
πάρχουν αντίστοιχες κτιριακές εγκαταστάσεις, ε-
νώ εκτός από τις τρεις που ήδη υφίστανται θα 
δηµιουργηθεί και µία τέταρτη για τις ανάγκες του 
νέου θερµοκηπίου. Στα τρία κτίρια εξ αυτών που 
προαναφέραµε γίνεται η διαλογή και η συσκευ-
ασία σε beef, τσαµπί και ντοµατίνια. Επίσης οι ε-
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γκαταστάσεις περιλαµβάνουν γραµµή παραγω-
γής για beef ντοµάτα, κτίριο µε αυτοµατοποιηµέ-
νη γραµµή παραγωγής για ντοµάτα cluster, ενώ 
στο νέο κτίριο θα υφίσταται γραµµή παραγωγής 
για ντοµατίνια – plum.  Να σηµειωθεί ότι η δυ-
ναµικότητα παραγωγής της εταιρείας, που ίδρυ-
σαν οι Σπύρος Θεοδωρόπουλος (Chipita, Νίκας), 
Μιχάλης Αραµπατζής (Ελληνική Ζύµη), Σταύ-
ρος Νένδος (Select), Θέµης Μακρής και Αχιλλέ-
ας Φώλιας (Ιδρυτής της Goody’s), θα ανέρχεται 
στους 16.000 τόνους ντοµάτας το χρόνο. Κύριο 
εµπορικό κανάλι διάθεσης των προϊόντων της εί-
ναι τα ελληνικά σούπερ µάρκετ, ενώ µικρότερες 
ποσότητες διατίθενται και σε εστίαση και ξενοδο-
χεία.  Οι πρώτες ποσότητες ντοµάτας αναµένεται 
να κυκλοφορήσουν στην αγορά από το νέο θερ-
µοκήπιο το καλοκαίρι του 2022 και η ολοκλήρω-
ση του επενδυτικού σχεδιασµού είναι προγραµ-
µατισµένη για το τέλος του 2021. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Από τη Ξάνθη µέχρι τη Μεγαλόπολη

ΠΟΛΟΣ ΕΛΞΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Η ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ευρύ πεδίο επενδύσεων παρουσιάζει το 

τελευταίο χρονικό διάστηµα ο τοµέας της 
υδροπονίας στην Ελλάδα, γεγονός που προ-
σελκύει τόσο ξένες επενδύσεις όσο και α-
πό ισχυρά εγχώρια επιχειρηµατικά σχήµα-
τα, όπως οι περιπτώσεις της Wonderplant α-
τη ∆ράµα και του οµίλου 
ΕΝΤΕΚΑ µε δραστηριό-
τητα στις ΑΠΕ που επέν-
δυσε στον τον «Μαγικό 
Κήπο» στη Βοιωτία.
nΧαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγµα του ελ-
ληνοαµερικανικού fund 
Aurarius Investment 
Group, µε έδρα την Ου-
άσινγκτον, που προ-
γραµµατίζει µεγάλη ε-
πένδυση για την εγκα-
τάσταση 150 στρµ. θερ-
µοκηπίου στη χώρα 
µας.
nΤην ίδια ώρα ο Όµι-
λος Πλαστικά Θράκης, 
που συνεπένδυσε µε τη 
χαλυβουργία Έλαστρον, 
στην εταιρεία Θερµοκή-
πια Θράκης, πρόσφα-
τα ολοκλήρωσε επεν-
δυτικό πλάνο για την ε-
πέκταση της υπάρχου-
σας µονάδας υδροπο-
νικής καλλιέργειας κη-
πευτικών, µε συνολικό προϋπολογισµό 12,2 
εκατ. ευρώ, µέσω υπαγωγής στο Ν. 3908 του 
2011. ∆ιατηρεί δύο θερµοκήπια, ένα στην Ατ-
τική στην περιοχή του Κορωπίου και ένα στη 
Θράκη, στο Νέο Εράσµιο Ξάνθης, µε συνολι-
κή επιφάνεια που ανέρχεται στα 196 στρµ.. 
nΑπό το κάδρο της υδροπονίας δεν λείπουν 
κινήσεις όπως αυτή µε τη συµµετοχή του 
άλλοτε επικεφαλής της Αγροτικής Τράπεζας, 
∆ηµήτρη Μηλιάκου. Η επένδυση θα υλοποι-
ηθεί από το fund ελληνοαµερικανικών συµ-
φερόντων Waterfall Capital Investors, µέ-
σω της εταιρείας Bellamia, στο τιµόνι της ο-
ποίας βρίσκεται ο ∆ηµήτρης Μηλιάκος.  Η 

επένδυση εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα 30 
εκατ. ευρώ µε αντικείµενο τη δηµιουργία 
δύο θερµοκηπίων στη θέση Κοκκινόγεια 
του δήµου Λαµιέων και στην Κοινότητα Αυ-
λακιου του ∆ήµου Στυλίδας. 
n Στην υδροπονία δραστηριοποιείται και η 

εταιρεία Αγάν του ε-
φοπλιστή Αριστείδη 
Ευσταθίου, η οποία 
καλλιεργεί 20 στρµ. 
βελανίδι και 20 στρµ. 
ντοµάτας σε τσαµπί. 
Ο επικεφαλής της ε-
ταιρείας Efshipping η 
οποία διαθέτει στόλο 
φορτηγών πλοίων ξη-
ρού φορτίου έχει δη-
µιουργήσει τις εγκα-
ταστάσεις της στην θέ-
ση Καµίνια της Μεσ-
σήνης. 
n Σε ό,τι αφορά την 
περίπτωση της Agritex 
που υπάγεται στον Ο-
µιλο Ραιδεστός της οι-
κογένειας Ευθυµιάδη, 
είχε σχεδιάσει την κα-
τασκευή θερµοκηπί-
ου µε συνολική στεγα-
σµένη επιφάνεια 100 
στρµ. για την παραγω-
γή υδροπονικής ντο-
µάτας τύπου beef και 

cluster στη Νέα Κεσσάνη της Ξάνθης. Εµπό-
διο στην επένδυση προϋπολογισµού περί τα 
17 εκατ. ευρώ στάθηκε ο Καν. 702 του 2014 
που προβλέπει ότι το ανώτατο ποσό ενίσχυ-
σης για επενδύσεις του πρωτογενούς τοµέα, 
είναι τα 500.000 ευρώ ανά ΑΦΜ και ανά έργο.
nΤέλος, σε εµβρυικό στάδιο βρίσκεται η 
προοπτική επένδυσης ύψους 100 εκατ. στη 
Μεγαλόπολη, κάτι που είχε αναφέρει πρό-
σφατα ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, 
Παναγιώτης Νίκας. Το εν λόγω πρότζεκτ θα 
αφορά στη δηµιουργία 500 στρµ. για την υ-
δροπονική καλλιέργεια ντοµάτας µε τη συµ-
µετοχή Ισραηλινών επενδυτών. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΝΕΟ ΕΡΑΣΜΙΟ
ΝΕΑ ΚΕΣΣΑΝΗ

ΞΑΝΘΗ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΥΛΑΚΙ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

ΦΘΙΩΤΙ∆Α

ΚΟΡΩΠΙ
ΑΤΤΙΚΗ

ΒΟΙΩΤΙΑ

ΠΕΤΡΟΥΣΑ
∆ΡΑΜΑ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
AΡΚΑ∆ΙΑ

ΚΑΜΙΝΙΑ
ΜΕΣΣΗΝΗ

Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
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Νέα επένδυση από την Agris στο Κλειδί Ημαθίας

ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ  
Στην υλοποίηση επένδυσης για παραγω-

γή σποροφύτων υδροπονικής καλλιέργειας 
σε πλήρως ελεγχόµενες συνθήκες προχώρησε 
πρόσφατα η Agris. Η συγκεκριµένη κίνηση υλο-
ποιήθηκε µε τη δηµιουργία νέων θερµοκηπια-
κών εγκαταστάσεων στην περιοχή Κλειδί Ηµαθίας, 
όπου βρίσκονται οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ε-
ταιρείας. Σύµφωνα µε την εταιρεία, η συγκεκριµέ-
νη επένδυση υλοποιήθηκε µε στόχο να εξυπηρε-
τήσει την αναδυόµενη αγορά που εντοπίζεται στον 
τοµέα της υδροπονικής καλλιέργειας στην Ελλάδα.

Με τη µέθοδο Ebb & Flood
Στη νέα µονάδα παραγωγής σποροφύτων η δια-
δικασία της καλλιέργειας υλοποιείται µε τη χρή-
ση δεξαµενών από τσιµέντο πάνω στο έδαφος 
µε τη µέθοδο Ebb & Flood. Η λίπανση και η άρ-
δευση πραγµατοποιούνται καθώς πληµµυρί-
ζουν αυτόµατα οι δεξαµενές µε θρεπτικό διάλυ-
µα, το οποίο παραµένει για συγκεκριµένο χρο-
νικό διάστηµα και στη συνέχεια αδειάζει η δεξα-
µενή. Στόχος µέσα από τη χρήση της συγκεκρι-
µένης µεθόδου είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα 

φυτά λαµβάνουν στον ίδιο βαθµό την υγρασία 
που χρειάζονται καθώς και το ίδιο ποσοστό η-
λεκτρικής αγωγιµότητας και PH για να έχουν ο-
µοιόµορφη ανάπτυξη. 
Πρόκειται για µία εγκατάσταση, η οποία σύµφω-

να µε τα στελέχη της Agris έχει µειωµένο περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα, ενώ η λειτουργία της 
βασίζεται στην επανάχρηση του νερού.
Με στόχο τον έλεγχο της θερµοκρασίας στις ρί-
ζες των φυτών η θέρµανση γίνεται αφενός µε 
τη χρήση ενδοδαπέδιας θέρµανσης. Αφετέ-
ρου χρησιµοποιείται και αναρτώµενη θέρµαν-

ση που συµβαδίζει µε την ανάπτυξη των φυτών 
καθ’ ύψος. Για τον φωτισµό έχει γίνει εγκατά-
σταση συµπληρωµατικού εξοπλισµού, ενισχύο-
ντας τον φυσικό φωτισµό όταν η ένταση της ηλι-
ακής ακτινοβολίας βρίσκεται κάτω από ένα συ-
γκεκριµένο επίπεδο κυρίως κατά τη χειµερι-
νή περίοδο. 

Επέκταση και στην Αλβανία
Η Agris εκτός από την ελληνική αγορά όπου βρί-
σκεται η έδρα της µητρικής, δραστηριοποιείται και 
στα Βαλκάνια µε τις Agris Bulgaria στη Βουλγαρία, 
Agris Seeds στη Ρουµανία, ενώ έκανε ένα ακό-
µα βήµα επέκτασης των δραστηριοτήτων της στην 
Αλβανία µε την ίδρυση της Agris Albania.  Εκεί α-
νέλαβε και την αντιπροσώπευση της πολυεθνικής 
HM-Clause στον τοµέα των σπόρων, µε την οποία 
ήδη συνεργάζεται ήδη από την δεκαετία του 1980, 
έχοντας κάνει την αρχή από την Ελλάδα. Η είσο-
δος στην Αλβανία για την Agris πραγµατοποιήθη-
κε µετά από ζήτηση που υπήρχε για εµβολιασµένα 
φυτά καρπουζιού, ενώ το αµέσως επόµενο προϊ-
όν σε ζήτηση είναι η ντοµάτα. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 

Γιώργος Καρακόλης,  
πρόεδρος της Agris
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Eπενδύει και στο μύρτιλλο

ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 30% 
ΤΡΕΧΕΙ Η YAKA 

Πλώρη για να «σπάσει» το φράγµα των 2.000 
τόνων, όσον αφορά τους όγκους παραγω-

γής που θα επεξεργαστεί φέτος, βάζει η εταιρεία 
Yaka, η οποία εξελίσσεται σε µια από τις πιο σύγ-
χρονες µονάδες τυποποίησης και εµπορίας κερα-
σιών, µε αµιγώς εξαγωγικό προσανατολισµό και 
µε συνεργασίες, πλέον, σε όλα τα µεγάλα παρα-
γωγικά κέντρα της χώρας.  Αν και µετρά µόλις λί-
γα χρόνια από την ίδρυσή της, το 2017, στο χωριό 
∆ήµη, έξω από την Κοµοτηνή, η επιχείρηση έχει 
αναπτύξει δυναµική και, χρόνο µε το χρόνο, παί-
ζει όλο και πιο ενεργό ρόλο στον κλάδο, επενδύ-
οντας σε τεχνολογίες και πιστοποιηµένες διαδικα-
σίες, που τις επιτρέπουν να διασφαλίζει µια στα-
θερά υψηλή ποιότητα στο προϊόν που διακινεί. Το 
πετυχηµένο µοντέλο µε τα κεράσια, µάλιστα, ετοι-
µάζεται να το εφαρµόσει και µε τα µύρτιλα, βά-
ζοντας τον «πήχη» ψηλά εξαρχής, καθώς σε 3-4 
χρόνια θέλει να γίνει ο µεγαλύτερος εξαγωγέας 
του συγκεκριµένου super food, πανελλαδικά.

Συνεργασία µε πάνω 
πό 300 παραγωγούς
«Την εµπορική σεζόν του 2020 κάναµε ένα µεγά-
λο άλµα στον κύκλο εργασιών µας, αυξάνοντας κα-
τά περίπου 60% τον όγκο κερασιών που διαχειρι-
στήκαµε, ενώ φέτος τρέχουµε ήδη µε µια άνοδο 
της τάξης του 30% και όλα δείχνουν πως θα ξεπε-
ράσουµε τους 2.000 τόνους», τονίζει στο Fresher 

ο ιδιοκτήτης της µονάδας, Λεβέντ Αχµέτ Σαδίκ. Για 
την προµήθεια της πρώτης ύλης η «Yaka» συνερ-
γάζεται µε πολλούς παραγωγούς από τη Ροδόπη, 
οι οποίοι διατηρούν φυτείες κερασιών στην περιο-
χή «Γιακά», που έχει παράδοση στην κερασοκαλλι-
έργεια αλλά, πλέον, έχει επεκταθεί και σε άλλα γε-
ωγραφικά διαµερίσµατα της χώρας. «Είµαστε ό-
που υπάρχει κεράσι, µε δικούς µας ανθρώπους και 
στέκια. Εξαίρεση αποτελούν µόνο κάποιες περιο-
χές χαµηλά στη Στερεά Ελλάδα και αυτό διότι είναι 
µακριά από τις εγκαταστάσεις µας, οπότε ανεβαί-
νει πολύ το κόστος από τα µεταφορικά», εξηγεί ο 
κ. Σαδίκ. Οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί ξεπερνούν 
τους 300, από τους οποίους οι 262 είναι πιστοποιη-
µένοι µε τα συστήµατα πιστοποίησης της «Yaka».

Μοιάζει µε χειρουργείο...
Το διαλογητήριο της µονάδας, όπως µας αναφέ-
ρει ο συνοµιλητής µας, είναι εφοδιασµένο µε έ-
ναν υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό καλιµπραδόρο, 
που ήδη αναβαθµίζεται ενώ σύγχρονης τεχνολο-
γίας είναι και η συσκευαστική γραµµή στην οποία 
τα κεράσια «πακετάρονται» σε 8 διαφορετικές συ-
σκευασίες, που ξεκινούν από τα 125 γραµµάρια 
και φτάνουν µέχρι και τα 6 κιλά. Υπάρχει επίσης 
µια µηχανή που συσκευάζει µε συνθήκες ελεγχό-
µενης ατµόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει να δι-
ατηρείται το περιεχόµενο της έως και τρεις εβδο-
µάδες, χωρίς ποιοτική αλλοίωση. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Η Yaka είναι αµιγώς εξαγωγικά 
προσανατολισµένη επιχείρηση, η οποία 
εξάγει τα προϊόντα της σε απαιτητικές 
αγορές της Ευρώπης, αλλά και στο 
Ντουµπάι, τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία 
και το Χονγκ Κoνγκ.
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O,TI MΠΑΙΝΕΙ 
ΣΤΟ ΤΕΛΑΡΟ 
ΠΛΗΡΟΙ ΠΟΛΥ 
ΑΥΣΤΗΡΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Με τη φετινή παραγωγή να χωρά µόλις σε 
150.000 τελάρα, το νέο επώνυµο νεκταρίνι 

από τον Τύρναβο, που αυτές τις µέρες µέτρησε 
για πρώτη φορά τις αντιδράσεις της αγοράς, 
προβλέπεται ότι θα γίνει ανάρπαστο. 
«Τυρναβίνι» βάφτισαν το νέο brand οι άνθρωποι 
του συνεταιρισµού Tirnavos Fruit Coop, που 
ήδη έχουν συγκεντρώσει εκτόπισµα στην αγορά 
δείχνοντας ότι το επώνυµο φρούτο βρίσκεται 
υψηλά στην ατζέντα τους, όταν προ δεκαετίας 
έβαλαν µπρος µε τα «τυρναβίτικα αχλάδια». 
Έπειτα από µια προετοιµασία πέντε ετών, φέτος 
το πλήρωµα του χρόνου ήρθε ώστε τα γυαλιστερά 
και εύγευστα νεκταρίνια της περιοχής να 
διεκδικήσουν αναγνώριση και καλύτερες τιµές για 
τους παραγωγούς. «Καλλιεργούµε πολλά χρόνια 
και συλλέγοντας τεχνογνωσία και εµπειρία επί της 
καλλιέργειας ξεκινήσαµε να φτιάξουµε ένα brand 
για τα νεκταρίνια µας. Στο Συνεταιρισµό έχουµε 
12 παραγωγούς που αγαπάνε την καλλιέργεια 
αυτή οπότε βασιστήκαµε µε αυτούς. Βρήκαµε νέες 
ποικιλίες, εξειδικευµένες ώστε να ταιριάζουν στο 
µικροκλίµα της περιοχής, που δίνουν υψηλά briχ. 
Προχωρήσαµε σε νέες φυτεύσεις και αναπτύξαµε 
την ετικέτα» αναφέρει στο Fresher ο πρόεδρος του 
Tirnavos Fruit Coop, Βαγγέλης Χαλούλης.
Αυτοί οι 12 παραγωγοί καλλιεργούν µε 
ολοκληρωµένη διαχείριση 250 στρµ. µε νεκταρίνια, 

ωστόσο έχουν µπει στο µεταξύ νέα κτήµατα στην 
παραγωγή και έτσι οι 450 τόνοι που θα συγκοµιστούν 
φέτος, προορίζονται να υπερδιπλασιαστούν κοντά 
στα 1 εκατ. κιλά τα επόµενα χρόνια. Ήδη άλλωστε η 
παραγωγή αναµενόταν να αποδώσει περισσότερους 
καρπούς, ωστόσο οι παγετοί χάλασαν το σχέδιο. 
Τα πρώτα τελάρα µε τα premium νεκταρίνια έφτασαν 
τις προηγούµενες ηµέρες στα ράφια του Σκλαβενίτη 
αλλά και στη Λαχαναγορά, µε τις πρώτες εντυπώσεις 
να είναι θετικές, όπως µεταφέρει ο κ. Χαλούλης. 
«Είναι νόστιµο προϊόν σε ωραία συσκευασία. Τους 
άρεσε και τώρα περιµένουµε να µετρήσουµε και την 
ανταπόκριση του κόσµου» λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά. 

Όλα ξεκίνησαν µε το αχλάδι
Ευκαιρία για είσοδο στο επώνυµο φρούτο είδαν 
οι συνεταιριστές από τον Τύρναβο στην περίπτωση 
του αχλαδιού, όταν πριν από 10 χρόνια έφταναν 
στην Ελλάδα πολλά αχλάδια από την Ισπανία µε το 
εµπόριο να ισχυρίζεται ότι είναι ελληνικά και δη  
από τον Τύρναβο. «Αναζητήσαµε τότε ένα brand 
name για να διαφοροποιήσουµε τα προϊόντα µας 
και κατοχυρώσαµε λοιπόν την εµπορική ονοµασία 
Τυρναβίτικο αχλάδι που αφορά όλες τις ποικιλίες 
αχλαδιών που διακινούνται από το συνεταιρισµό 
µας» είπε ο ίδιος. «Μότο» τότε ήταν «το αυθεντικό 
έχει όνοµα». Στην περίπτωση των νεκταρινιών, το 
σλόγκαν παίζει µε την «καταγωγή». Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

Το νέο brand του Tirnavos Fruit Coop

ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΡΝΑΒΙΝΙ
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ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Καλλιέργεια και τυποποίηση με καινοτόμες τεχνικές

ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ    
ΣΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Με έδρα την Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, όπου 
βρίσκεται και το ιδιόκτητο αγρόκτηµα 

της οικογένειας Βεζύρογλου, µετρώντας 
περισσότερα από 100 χρόνια ζωής, η εταιρεία 
τροφίµων Α. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ παράγει από 
το 2006 σε µία κάθετη µονάδα αποκλειστικά 
φρέσκα φυλλώδη λαχανικά - baby φύλλα µε το 
brand «Απ’ τα Περιβόλια του Βεζύρογλου».
Το αγρόκτηµα εκτείνεται σε 800 στρέµµατα, µε 
τα 400 στρέµµατα από αυτά να είναι δικτυοκήπια 
και 100 στρέµµατα θερµοκήπια ενώ η 
γεωργική πρακτική και η τυποποίηση γίνονται 
µε καινοτόµες τεχνικές ήπιας καλλιέργειας, 
µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον και 
στον άνθρωπο. Η καθετοποίηση της µονάδας 
εξασφαλίζει τη φρεσκάδα αλλά και την 
ασφάλεια των προϊόντων της εταιρείας, η 
οποία σηµειωτέον έχει τη µεγαλύτερη σε όγκο 
παραγωγή φυλλωδών λαχανικών στη Βόρεια 
Ελλάδα και παράλληλα αποτελεί τη µεγαλύτερη 
παραγωγική µονάδα baby φύλλων της χώρας.

Η Α. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ τηρεί σύστηµα 
πλήρους ιχνηλασιµότητας των προϊόντων, 
από τον σπόρο έως το χωράφι κι από το 
συσκευαστήριο έως το ράφι ενώ κατέχει 
πιστοποίηση GLOBALGAP PLUS για τις 
προδιαγραφές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, 
ISO 22000:2005 για τα συστήµατα σωστής 
λειτουργίας του συσκευαστηρίου, υγιεινής και 
ασφάλειας των προϊόντων καθώς και GRASP 
για την εφαρµογή ορθής κοινωνικής πρακτικής 
και την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας.
Τα προϊόντα της διανέµονται σε όλη την Ελλάδα 
µέσω κεντρικών παραδόσεων στις µεγάλες 
αλυσίδες Σ/Μ αλλά και στη µικρή λιανική µέσω των 
µεγάλων λαχαναγορών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Η γκάµα των προϊόντων περιλαµβάνει 
συσκευασίες retail (100g / 150g / 200g), αλλά 
και συσκευασίες HORECA του 1kg. Χωρίζονται σε 
προϊόντα baby φύλλων (Ρόκα / Σπανάκι / Tatsoi 
/ Μουστάρδας / Mizuna), αλλά και σαλάτες – 
µείγµατα (Ελληνική / Πιπεράτη / Kale Mix).

Δέκα διαφορετικά 
είδη baby φύλλων  
και ήπια καλλιέργεια

Ηεταιρεία Α. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ 
έχει τη µεγαλύτερη παραγωγή baby 

φύλλων στην Ελλάδα, παράγοντας 10 
διαφορετικά είδη. Βaby ονοµάζονται 
τα νεαρά φύλλα λαχανικών µικρού 
µεγέθους (~10 cm) τα οποία αποτελούν 
τη νέα τάση στη σύγχρονη διατροφή 
λόγω της εµφάνισής τους, της 
µεγαλύτερης διατηρησιµότητας αλλά 
και των περισσότερων επιλογών, 
για την παρασκευή µιας σαλάτας. Τα 
baby leaves παρουσιάζουν άριστη 
διατηρησιµότητα (διάρκεια ζωής), 
λόγω της µικρής παρέµβασης στα 
λαχανικά, από τη συγκοµιδή έως και 
την τυποποίηση, ενώ έχουν λιγότερες 
απώλειες θρεπτικών συστατικών και 
ιχνοστοιχείων, καθώς τα κύτταρα των 
φύλλων δεν καταστρέφονται από την 
κοπή και πλύση.∆ιατίθενται σε µεγάλη 
ποικιλία λαχανικών (χρώµατα, σχήµατα, 
γεύσεις), έχουν ιδιαίτερη γεύση ενώ 
προσφέρουν ελκυστικότερη εικόνα στο 
ράφι αλλά και στο πιάτο.
Αυτό σε συνδυασµό µε την ήπια 
καλλιέργεια, δηλαδή µια αλυσίδα 
διαδικασιών και εσωτερικών 
συστηµάτων ελέγχου που επιτυγχάνεται 
σε όλα τα στάδια, µε τη συνεχή 
παρακολούθηση πεδίου από 
εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και 
µέσω της προηγµένης τεχνολογίας, 
εγγυώνται την υψηλή ποιότητα του 
τελικού προϊόντος, το οποίο παράλληλα 
συµβάλλει στην αειφορία αλλά και 
στη διατήρηση της ισορροπίας του 
περιβάλλοντος, που αποτελεί καίρια 
δέσµευση της εταιρείας.
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Πλατινένιο Βραβείο
για τα μήλα 
ZAGORIN

Την εξαιρετική γεύση των μήλων 
«ZAGORIN» πιστοποίησε η 

βράβευση στα πλαίσια της διοργάνωσης 
Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021 
(Mediterranean Taste Awards). Τα μήλα 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς 
Πηλίου, που συμπλήρωσε 105 χρόνια 
λειτουργίας, και συγκεκριμένα αυτά 
της ποικιλίας Στάρκιν που εξετάστηκαν, 
κατατάχθηκαν από τους εξειδικευμένους 
κριτές μέλη της ομάδας σεφ «Brigate Slow 
Food» στην πρώτη κατηγορία «Platinum».

Τραγανή και χυµώδης σάρκα
Τα μήλα του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου είναι 
ευρύτερα γνωστά στους καταναλωτές 
από το εμπορικό σήμα «ZAGORIN» 
και διακρίνονται κυρίως για την 
εξαιρετική γεύση τους, αποτέλεσμα 
των μικροκλιματικών συνθηκών της 
περιοχής. Η τραγανή και χυμώδης σάρκα 
τους είναι μοναδική, ενώ τα υψηλού 
επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά 
που προσδίδουν οι καλλιεργητικές και 
μετασυλλεκτικές τεχνικές που ακολουθεί 
ο Συνεταιρισμός τα κατατάσσουν στις 
πρώτες θέσεις των καταναλωτικών 
επιλογών. Ως αποτέλεσμα στο πέρασμα 
των χρόνων, ο Συνεταιρισμός έχει 
κατοχυρώσει μια σειρά από επίσημες 
πιστοποιήσεις για τα προϊόντα και 
έχει διακριθεί στα πλαίσια διάφορων 
διοργανώσεων για τις γενικότερες 
πρακτικές της Οργάνωσης και ειδικά για 
την εξειδικευμένη φροντίδα των μήλων, 
αποτέλεσμα συστηματικής επιστημονικής 
προσπάθειας των στελεχών και μιας 
διαγενεακής παράδοσης μεταξύ των μελών 
στη καλλιέργεια μήλων. 
Η διάκριση αυτή είναι η δεύτερη από την 
αρχή του έτους για τον ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου.

Η ΑGROPHOENIX 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ

Δύο νέα hubs σε Λάρισα και Πάτρα

KAINOTOMO ΡΟΦΗΜΑ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η AGROPHOENIX

∆ιπλασιασµό των ποσοτήτων 
φρούτων που θα επεξεργαστεί, 

ανάπτυξη ενός καινοτόµου ροφήµατος 
που δεν παράγεται στην Ελλάδα, 
αλλά και συνέχιση της συνεργασίας 
της µε την Dole για την αµερικανική 
αγορά, περιλαµβάνει ο σχεδιασµός της 
Agrophoenix SA για το 2021. Η νέα 
κονσερβοποιητική µονάδα φρούτων, που 
έχουν συστήσει ο επιχειρηµατίας Χρήστος 
Ιωαννίδης και η βιοµηχανία Κρόνος 
στις παλιές εγκαταστάσεις της ΖΑΝΑΕ 
στο Ζερβοχώρι Ηµαθίας, δαπανώντας 
περί τα 16 εκατ. ευρώ, λειτούργησε για 
πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2020 και 

επεξεργάστηκε περί τους 10.000 τόνους 
κυρίως συµπύρηνο ροδάκινο, αλλά 
και µικρότερους όγκους µήλο, αχλάδι, 
δαµάσκηνο και βερίκοκο.
«Για φέτος ευελπιστούµε να πάµε 
στους 20.000 τόνους», σηµειώνει o κ. 
Ιωαννίδης, διευκρινίζοντας πως στη 
στρατηγική της Agrophoenix δεν είναι 
να µεταποιεί µεγάλους όγκους, αλλά 
να επενδύσει σε καινοτόµα προϊόντα. 
Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώνεται 
µια νέα γραµµή παραγωγής που θα 
επιτρέψει στην επιχείρηση να παράξει 
ένα καινοτόµο ρόφηµα από φρούτα.   
  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Μια ακόμη επένδυση της οικογένειας 
Χαλβατζή αποτελεί η νέα πτέρυγα 

του εργοστασίου στη Βέροια που θα 
επεκτείνει το παραγωγικό δυναμικό 
των λαχανικών του Αγρόκηπου. Οπως 
σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, 
το εργοστάσιο που βρίσκεται στη 
Σκύδρα, στη Βέροια, παράγει καινοτόμα 
προϊόντα λαχανικών στον ατμό με την 
επωνυμία «Αγρόκηπος Χαλβατζής» 
και τα παραδοσιακά προϊόντα της 

οικογένειας Χαλβατζή όπως γλυκά 
του κουταλιού και μαρμελάδες που 
παράγονται εδώ και 49 χρόνια. Σύμφωνα 
με τον διευθύνοντα σύμβουλο της 
εταιρείας, Βασίλη Χαλβατζή: «Το 
όραμά μας είναι να προσφέρουμε 
στον καταναλωτή προϊόντα ασφαλή, 
ιδιαίτερης διατροφικής αξίας, 
ελληνικής καλλιέργειας, με σεβασμό 
στο περιβάλλον και στις σύγχρονες 
πρακτικές βιώσιμης καλλιέργειας».

Το νέο 
καινοτόµο 
ρόφηµα της 
Agrophoenix θα 
χρησιµοποιεί 
ως πρώτη 
ύλη ελληνικές 
υπερτροφές 
όπως αρώνια 
ή ιπποφαές, 
ταυτόχρονα µε 
τα φρούτα και 
θα κυκλοφορεί 
σε συσκευασία 
100 γρ.

Ολική επαναφορά 
για τη Λιμπάντσης

Με διαδικασία ολικής επαναφοράς 
στην αγορά των τροφίμων 

προσομοιάζει η πορεία του Θανάση 
Λιμπάντση και της εταιρείας του 
Λιμπάντσης Α.Ε. με έδρα τη Θήβα, 
η οποία αντιμετώπισε σημαντικές 
οικονομικές δυσχέρειες κατά τα 
προηγούμενα χρόνια,  έχοντας αναθέσει 
μάλιστα και στην εταιρεία ΕΥ να εκπονήσει 
σχέδιο εξυγίανσης των οικονομικών της 
σε μία προσπάθεια να κάνει επανεκκίνηση 
των δραστηριοτήτων της. 
Προς αυτή την κατεύθυνση η εταιρεία 
προχωράει το τελευταίο διάστημα σε 
επαναπροσδιορισμό των συνεργασιών 
της, δημιουργώντας ταυτόχρονα και 
ένα υποκατάστημα στην Κέρκυρα, τόπο 
καταγωγής του επιχειρηματία και ιδρυτή 
της. Όπως αναφέρει η Αιμιλία Λιμπάντση, 
μέλος της οικογένειας που διαχειρίζεται 
την επιχείρηση και υπεύθυνη επί των 
θεμάτων Μarketing και Επικοινωνίας, η 
εταιρεία αυτή την περίοδο συνεργάζεται 
με μεγάλες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ 
και συγκεκριμένα με τις Ελληνικές 
Υπεραγορές Σκλαβενίτη, My Market και 
Μασούτης. Στον κύκλο συνεργασιών της 
εντάσσονται και οι τοπικές επιχειρήσεις 
σούπερ μάρκετ στην Κέρκυρα.

Φρουτοσαλάτες και έτοιµες σαλάτες
Όπως σημειώνει η κυρία Λιμπάντση 
«επιδίωξή μας είναι να αναπτύξουμε 
συνεργασίες και στον ξενοδοχειακό τομέα 
με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Κέρκυρα, τις οποίες τροφοδοτούμε 
επίσης με κομμένα λαχανικά». 
Ταυτόχρονα η εταιρεία προχωράει 
σε επαναδραστηριοποίηση στις 
φρουτοσαλάτες, προσπάθεια που είχε κάνει 
και κατά το παρελθόν, ωστόσο στη συνέχεια 
διέκοψε την παραγωγή τους ενώ σχεδιάζει 
να φέρει στα ψυγεία και έτοιμες σαλάτες 
σε ατομική συσκευασία, έτοιμες προς 
κατανάλωση. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ    
Η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
 Συνεργάστηκαν σε έναν κύκλο σεμιναρίων για παραγωγούς της εταιρείας 
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Ενίσχυση της παρουσίας της κυ-
ρίως στα κίτρινα ακτινίδια, επέ-

κταση σε µια νέα ποικιλία πιο πα-
ραγωγικών ερυθρών επιτραπέζιων 
σταφυλιών, και νέες επενδύσεις σε 
υποδοµές, περιλαµβάνει το αναπτυ-
ξιακό πλάνο της Ζευς Ακτινίδια.
Στο κοµµάτι της παραγωγής και ε-
µπορίας ακτινιδίων, η οργάνωση των 
παραγωγών από την Πιερία εστιά-
ζει τη µελλοντική ανάπτυξή της στις 
κιτρινόσαρκες ποικιλίες, αξιοποιώ-
ντας τη µετοχική συµµετοχή της στη 
«New Kiwi Plant», ένα ελληνοϊταλι-
κό σχήµα, που έχει επενδύσει στην 
έρευνα και θέλει, πλέον, να δρέψει 
τους καρπούς της, φτάνοντας ακόµη 
και να γίνει το τρίτο club στον κόσµο. 
Μετά από 15.000 διασταυρώσεις 
διαφόρων κλώνων, δροµολογήθη-

κε το πατεντάρισµα δύο νέων κίτρι-
νων ποικιλιών και ήδη ξεκίνησαν και 
οι φυτεύσεις, ενώ η έρευνα για νέες 
ποικιλίες συνεχίζεται. «Πέρυσι εµβο-
λιάσαµε περί τα 100 στρµ. , αλλά 60-
70 στρµ. θα εµβολιάσουµε φέτος και 
από την επόµενη χρονιά θα πάµε και 
σε απευθείας φυτεύσεις σε χωρά-
φια. Μέχρι το 2023 – 2024, ως Ζευς 
θα θέλαµε να έχουµε φτάσει στα 400 
- 500 στρµ. και να διακινούµε γύ-
ρω στους 2.000 τόνους», επισηµαί-
νει ο γενικός διευθυντής της Ζευς Α-
κτινίδια, Ζήσης Μανώσης. Στο ίδιο δι-
άστηµα, η «New Kiwi Plant» θα επι-
διώξει, ανά τον κόσµο, να έχει φυτέ-
ψει κίτρινα ακτινίδια από τις πατεντα-
ρισµένες ποικιλίες σε µια έκταση 4-5 
φορές µεγαλύτερη από αυτή που θα 
αναπτύξει η Ζευς.

Η New Kiwi Plant
«Θα ξεκινήσουµε µε Ελλάδα και Ι-
ταλία, αλλά υπάρχουν συνοµιλί-
ες στη Γαλλία, όσο στη Νότιο Αφρι-
κή, ενώ ψάχνουµε συνεργάτες και 
εκτός της Ευρώπης, µε τη Χιλή να 
είναι µια καλή περίπτωση να αρχί-
σουµε και στο Νότιο Ηµισφαίριο» 
σηµειώνει ο κ. Μανώσης, προσθέ-
τοντας για τη «New Kiwi Plant» ό-
τι «θέλουµε να γίνουµε το τρίτο 
club στα κίτρινα ακτινίδια, µετά τη 
Zespri και το Jim Gold».

Επένδυση στην Jack Salute
Στο επιτραπέζιο σταφύλι, µετά την 
ποικιλία Crimson που έφερε ρεκόρ 
πωλήσεων σε όγκο, µε 2.200 τό-
νους, την εµπορική σεζόν του 2020 
και τιµή παραγωγού 1,10 ευρώ το 

κιλό για τα σκεπαστά και 0,95 ευ-
ρώ για τα ανοικτά, η Ζευς επενδύ-
ει και στην αµερικανική ποικιλία 
Jack Salute, του οίκου IFG. «Έχου-
µε ένα κτήµα γύρω στα 40 στρέµ-
µατα και πέρυσι που µαζέψαµε την 
πρώτη παραγωγή, τα αποτελέσµα-
τα ήταν πέραν των προσδοκιών. Εί-
ναι άσπερµη όψιµη, µια ποικιλία 
πιο παραγωγική κατά 30% από την 
Crimson, µε πιο εύκολη διαχείριση 
και το µεγάλο της πλεονέκτηµα, πέ-
ρα από το µέγεθος ράγας, είναι ό-
τι κοκκινίζει ππιο εύκολα. Εφεξής οι 
φυτεύσεις θα είναι 80% Jack Salute 
και 20% Crimson» εξηγεί και τονίζει 
ότι αξιολογούνται και κάποιες λευ-
κές µεσοόψιµες που θα συγκοµι-
στούν µία µέσα Σεπτεµβρίου και η 
άλλη µέσα Οκτωβρίου. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Μετοχική συμμετοχή στη New Kiwi Plant 

CLUB ΙΣΧΥΡΩΝ
ΣΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ 
ΣΤΗΝΕΙ Η ZEUS 

Ο γενικός διευθυντής της Ζευς 
Ακτινίδια, Ζήσης Μανώσης

Η ανάπτυξη εργασιών 
προϋποθέτει κι 
ανάπτυξη υποδοµών 
και γι’ αυτό η Zευς 
Ακτινίδια δροµολογεί 
επενδύσεις 3 εκατ. 
ευρώ, για επέκταση 
των ψυκτικών θαλάµων 
κατά 3.500 τόνους και 
προσθήκη γραµµής στο 
διαλογητήριο.
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Την παρουσίαση της εφαρµογής e-λαχαναγορά 
πραγµατοποίησε ο Απόστολος Αποστολάκος, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος του Οργανισµού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.

Εκκίνηση με τους πελάτες χονδρικής, ακολουθεί η λιανική

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ    
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ
Στην εξυπηρέτηση των πελα-
τών χονδρικής και ψηφιακά, 
δηµιουργώντας την πλατφόρ-
µα e-Λαχαναγορά προχωρά-
ει ο Οργανισµός Κεντρικών Α-
γορών και Αλιείας. Μέσω αυ-
τής τα προϊόντα που πωλούν οι 
χονδρέµποροι στις εγκαταστά-
σεις της αγοράς θα είναι διαθέ-
σιµα και ηλεκτρονικά για απευ-
θείας εκτέλεση παραγγελιών α-
πό τους πελάτες τους χωρίς φυ-
σική παρουσία. Η συγκεκριµένη 
πλατφόρµα, που σε πρώτη φά-
ση θα εξυπηρετεί τη χονδρική, 
προσεχώς θα εξυπηρετεί και 
για τους πελάτες λιανικής. 
Το e-λαχαναγορά πρόκειται επί 
της ουσίας για εφαρµογή που ε-
ξυπηρετεί τις συναλλαγές ανά-
µεσα σε χονδρεµπόρους και α-
γοραστές. Θα είναι διαθέσιµη 24 
ώρες το 24άωρο. Επί της ουσί-
ας η πλατφόρµα δεν θα αλλάξει 
την υπάρχουσα δοµή των συ-
ναλλαγών και τις παραδοσιακές 
συναλλαγές, έρχεται ωστόσο να 
τη συµπληρώσει µε νέα εργα-
λεία ηλεκτρονικών παραγγελι-
ών, κάτι που επισήµανε ο διευ-
θύνων σύµβουλος του ΟΚΑΑ, 
Απόστολος Αποστολάκος, σε 
σχετική παρουσίαση. Με τη συ-
γκεκριµένη εφαρµογή που θα 
είναι αρχικά διαθέσιµη σε κινη-

τό και προσεχώς σε σταθερό υ-
πολογιστή ο ΟΚΑΑ τοποθετείται 
έναντι του ανταγωνισµού που 

συγκροτείται από παίκτες όπως 
το Wikifarmer, το hello και το 
hot.market που υφίστανται ήδη 
στην Ελλάδα και διαθέτουν αντί-
στοιχα προϊόντα µε αυτά της λα-
χαναγοράς από παραγωγούς σε 
όλη την Ελλάδα. Επίσης, αλυσί-
δες που εξυπηρετούν τη χον-
δρική όπως η The Mart (Σκλα-
βενίτης) ή και η ENA Foods (ΑΒ 
Βασιλόπουλος), έχουν δηµιουρ-
γήσει ανάλογες υποδοµές ηλε-
κτρονικών παραγγελιών. Στην 
πλατφόρµα του ΟΚΑΑ συµµετέ-
χουν µέχρι στιγµής 35 επιχειρή-
σεις που διαθέτουν ψάρια, κρέ-
ας, λαχανικά και φρούτα.

Zωντανή περιήγηση 
στο χώρο πώλησης
Στην υπηρεσία της πλατφόρ-
µας και του ΟΚΑΑ θα τεθεί και 
η τεχνολογία του 5G προσεχώς, 
η οποία θα δίνει τη δυνατότητα 
ζωντανής περιήγησης στο χώ-
ρο πώλησης αλλά και κατ’ επέ-
κταση ζωντανή εικόνα των προ-
ϊόντων κατά την αγορά τους µέ-
σω υπηρεσίας live streaming. 
Το e-λαχαναγορά απευθύνεται 
σε 300 χονδρεµπόρους οπωρο-
λαχανικών στις εγκαταστάσεις 
του ΟΚΑΑ σε Ρέντη και Πάτρα, 
σε 400 ιχθυεµπόρους και σε 50 
εµπόρους κρέατος που θα δια-

θέτουν µέσω της πλατφόρµας 
τα προϊόντα τους. Θα εξυπηρετεί 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ο-
πωροπωλεία, βιοµηχανία πρώ-
των υλών, καταστήµατα εστία-
σης και HoReCa, χονδρεµπό-
ρους επαρχίας, σούπερ µάρκετ 
και µίνι µάρκετ. Στον σχεδια-
σµό µελλοντικά είναι η δυνατό-
τητα πρόσβασης και των παρα-
γωγών στην πλατφόρµα, δηλώ-
νοντας διαθεσιµότητα αγαθών 
που µε τη σειρά τους θα αγο-
ράζουν οι χονδρέµποροι και θα 
µεταπωλούν στην αγορά. 
Ας σηµειωθεί ότι εκτός από το e-
Λαχαναγορά δροµολογείται και 
το πρόγραµµα e-ιχθυόσκαλα για 
την αναβάθµιση των υπηρεσιών 
και την σύνδεση των ιχθυεµπό-
ρων απευθείας µε τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις του ΟΚΑΑ. Μέ-
σω αυτής όλες οι ιχθυόσκαλες 
στην Ελλάδα θα συνδέονται µε 
τα κεντρικά του φορέα, ο οποί-
ος θα έχει γνώση ανά πάσα στιγ-
µή για τη διακίνηση των ψαριών 
από τη φόρτωση έως και τη δι-
άθεση στο τελικό σηµείο πώλη-
σης. Την ίδια στιγµή ο ΟΚΑΑ έχει 
προγραµµατίσει συνολικές επεν-
δύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ για 
βελτίωση εγκαταστάσεων και υ-
πηρεσιών προς την αγορά. 
         ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ & Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
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ΕΙΣΡΟΕΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α

Στα πιο «απαιτητικά» προϊόντα στους χειρι-
σµούς µετά τη συγκοµιδή, ανήκουν τα κε-
ράσια και αυτό συµβαίνει επειδή έχουν σύ-
ντοµη µετασυλλεκτική ζωή λόγω του χα-
µηλού ποσοστού πρόσληψης υδατανθρά-
κων και της ευαισθησίας τους σε µώλωπες 
και σκασίµατα. Κατά συνέπεια, η διαχείρι-
ση της θερµοκρασίας και της υγρασίας εί-
ναι παράγοντες καθοριστικοί. Καταρχήν 
η γρήγορη µείωση της θερµοκρασίας µε 
τη διαδικασία πρόψυξης είτε µε υδρόψυ-
ξη (Hydrocoolers), είτε σε αερόψυκτα δυ-
ναµικά προψυκτήρια (Dynamic forced air 
coolers), και η άµεση αποθήκευση σε ψυ-
κτικούς θαλάµους, χωρίς να διακόπτεται η 
ψυκτική αλυσίδα, είναι οι απαραίτητοι πα-
ράγοντες για την επιτυχή συντήρησή τους.
Μελέτες για µώλωπες και σκασίµατα που  
σχετίζονται µε τη θερµοκρασία και την ω-
ρίµανση των κερασιών έγιναν από τους 
Lidster, Porritt, Wade, Crisosto κ.ά. και κα-
τέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι  µετασυλ-
λεκτικοί χειρισµοί για την επιτυχή πρόλη-
ψη των σκασιµάτων (διαλογή, συσκευα-
σία κ.λπ.) πρέπει να εκτελούνται σε θερµο-
κρασία µεταξύ 10° και 20°C, ενώ πρέπει να 
ψυχθούν  σε θερµοκρασία 0°C µέσα σε 4 έ-
ως 6 ώρες µετά τη συγκοµιδή τους.

Επιτυχής ολιγοήµερη αποθήκευση
Για να διαπιστώσουµε τις πιθανές επιπτώ-
σεις στην ποιότητα των προϊόντων µιας ο-
λιγοήµερης αποθήκευσης, διαχωρίζουµε 
την αποθήκευση σε δύο περιπτώσεις:
Α) Αποθήκευση σε ψυκτικούς θαλάµους 
σε κανονική λειτουργία και 
Β) Αποθήκευση σε κοινούς θαλάµους ή σε 
ψυκτικούς θαλάµους που για διάφορους λό-
γους δεν λειτουργεί η ψυκτική εγκατάστασή 
τους, χρησιµοποιώντας τους ως αποθήκες.
Σύµφωνα µε όσα περιφράφονται στον τόµο 
της εκδοτικής εταιρείας Isofruit: «Φρούτα 
- Μακροχρόνια Συντήρηση - Τα µυστικά». 
η αποθήκευση των κερασιών πέραν των 
χρονικών ορίων που υπολογίσαµε, δηλα-
δή τις 81 ώρες για την Α περίπτωση και 
τις 17 ώρες για την Β περίπτωση, τα θέ-
τει σε πιθανό κίνδυνο απώλειας της ποιό-
τητάς τους. Βεβαίως η δυσµενέστερη περί-
πτωση είναι η αποθήκευση σε απλό θάλα-

µο – αποθήκη στην οποία πέραν των κιν-
δύνων απώλειας προϊόντων από τη διαχεί-
ριση των αερίων, υπάρχει και ο κίνδυνος 
απώλειας λόγω της επικρατούσης ακατάλ-
ληλης θερµοκρασίας και υγρασίας.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλή-
µατος αλλά και για τη µεγαλύτερη σε χρο-
νική διάρκεια αποθήκευση είναι η διαχεί-
ριση των αερίων που δηµιουργούνται από 
την αναπνοή των αποθηκευµένων προϊό-
ντων µέσα στον ψυκτικό θάλαµο. Βεβαίως 
αυτό θα ισχύσει µόνο εάν ο ψυκτικός θά-
λαµος ή η απλή αποθήκη, κατά περίπτω-
ση, παραµένουν κλειστά και δεν έχει προ-
βλεφθεί εξαερισµός ή δεν ανοιγοκλείνουν 

οι πόρτες για φορτοεκφόρτωση. 
Σχετικά µε την αποθήκευση εντός ψυκτι-
κών θαλάµων η Isofruit προτείνει να γίνε-
ται σε αυτούς που διαθέτουν «δυναµική 
ψύξη». Αυτή η επιλογή παρέχει το πλεονέ-
κτηµα  αφενός της προστασίας, που προ-
έρχεται από την ακριβή ρύθµιση της  θερ-
µοκρασίας και της υγρασίας σε όλο τον ό-
γκο του ψυκτικού θαλάµου και αφετέρου 
στον  έλεγχο και τη ρύθµιση των εκλυόµε-
νων λόγω αναπνοής αερίων.
Ο πιο πάνω υπολογισµός δείχνει ότι ο έλεγ-
χος της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) πρέπει να είναι συνεχής και µε ακρίβεια, 
γιατί, εάν δεν αποµακρυνθεί η περίσσεια του 
αερίου, θα έχουµε την καταστροφική απώ-
λεια της ποιότητας των προϊόντων. Βεβαίως 
σηµαντικό είναι τα συστήµατα ελέγχου και α-
ποµάκρυνσης του αερίου να είναι σωστά το-
ποθετηµένα και σε πλήρη λειτουργία. Αυτό ε-
φαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία µε τη χρήση 
ψυκτικών θαλάµων µε «δυναµική ψύξη».

Τα πλεονεκτήµατα της «δυναµικής ψύξης»

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ALFA COOL

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ALFA COOL HELLAS
Ψυκτικός θάλαµος δυναµικής 

ψύξης µακροχρόνιας συντήρησης 
και σχηµατική απεικόνιση των 

εξαρτηµάτων ελέγχου και ρύθµισης 
των παραµέτρων λειτουργίας. 
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Με εφαρµογή του Hold Plus της Stoller

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ

Η ποιότητα των φρούτων χτίζεται στο χωρά-
φι ενώ στο ψυγείο διατηρείται. Η καθηµερι-
νή εργασία του παραγωγού να φροντίσει τα 
δένδρα του, να τα λιπάνει σωστά και ορθο-
λογικά, να τα προστατέψει από ασθένειες και 
εχθρούς, να τα επαναφέρει µετά από κατα-
στάσεις stress, να κάνει τα κλαδέµατα αλλά 
και τα αραιώµατα των καρπών έχει ένα και 
µόνο σκοπό. Να παράξει καρπούς που να 
πληρούν τόσο τους κανόνες ασφάλειας όσο 
και της εµπορίας επιτυγχάνοντας διαχρονικά 
την κερδοφορία της επιχείρησής του.
Στο παρελθόν οι καρποί διατηρούσαν τα 
χαρακτηριστικά τους για µικρό διάστηµα 
µετά τη συγκοµιδή τους αυξάνοντας το άγ-
χος του παραγωγού για την πώληση κα-
θώς και του εµπόρου για τη ταχύτητα που 
έπρεπε να φτάσει στα σηµεία πώλησης κι 
από κει στο τραπέζι του καταναλωτή.
Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλ-
θει πολλές τεχνολογίες στον κλάδο που σε 
συνδυασµό µε τη συντήρησή τους στα ψυ-
γεία, κατάφεραν να διατηρούν τους καρπούς 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τέτοια φρού-
τα που έχουν ωφεληθεί τα µέγιστα από αυ-
τές τις τεχνολογίες είναι τα ακτινίδια, τα µή-
λα, τα κεράσια, τα σταφύλια και τα µανταρίνια.

Stoller Ora Solutions
Η ORA Services, εστιασµένη να προσφέ-
ρει λύσεις σε εντοπισµένα ποιοτικά προ-
βλήµατα, ανέπτυξε σε συνεργασία µε την 
Stoller Europe τη φιλοσοφία SOS (Stoller Ora 
Solutions). Η φιλοσοφία αυτή έφερε τα πρώ-
τα αποτελέσµατά της στην ελληνική αγορά 
µέσω του πειραµατισµού µε ένα πρωτοπο-
ριακό προϊόν µε την ονοµασία HOLD PLUS. 
Μετά τις διάφορες εφαρµογές του σε διάφο-
ρες καλλιέργειες, έγινε κατανοητό ότι ενεργεί 
πάνω στους υποδοχείς αιθυλενίου προσφέ-
ροντας πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα τόσο 
στους παραγωγούς όσο και σe αυτούς που 
συντηρούν και εµπορεύονται τα φρούτα.

Με δύο εφαρµογές πριν τη συγκοµιδή
Η βοήθεια στον παραγωγό προκύπτει µε 
δύο εφαρµογές του HOLD PLUS, 15 και 
5 µέρες πριν τη συγκοµιδή, δίνοντας έτσι 

µεγαλύτερη διάρκεια στο χρόνο συγκοµι-
δής ώστε να µπορεί ο παραγωγός να δια-
χειριστεί το εργατικό δυναµικό, που αποτε-
λεί µεγάλο πρόβληµα το οποίο έχει ενταθεί 
µάλιστα µε την πανδηµία του κορωνοιού.
Όσον αφορά αυτούς που συντηρούν τα 
φρούτα σε ψυγεία, η χρήση του HOLD 
PLUS στο χωράφι έδειξε πολύ καλά απο-
τελέσµατα στη διατήρηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των φρούτων.
Εν κατακλείδι, το HOLD PLUS είναι ένα µονα-
δικό προϊόν στην αγορά για την παράταση της 
περιόδου συγκοµιδής χωρίς αλλοίωση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των φρούτων. 
Σε κλιµακτηρικούς καρπούς (ακτινίδιο, µή-
λο κ.λπ.) βοηθά σηµαντικά στη µετασυλλεκτι-
κή διάρκεια των φρούτων µέσα στο ψυγείο.

Άγγελος Κεφαλάς, Business 
Development Manager | ORA SERVICES 

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

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μετά από ενάµιση χρόνο αναµονής, η εµπορική έκθε-
ση Macfruit 2021 θα πραγµατοποιηθεί διά ζώσης από 
τις 7 έως 9 Σεπτεµβρίου στο Rimini Expo Centre, στην 
Ιταλία, µε τους διοργανωτές να αποφασίζουν να δώ-
σουν φέτος ιδιαίτερο βάρος στην αλυσίδα παραγω-
γής σπαραγγιού. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγµατοποι-
ηθούν µια σειρά συνεδρίων, παρουσιάσεων αγρού και 
επισκέψεις σε εταιρείες του κλάδου και φάρµες πα-
ραγωγής. Το συγκεκριµένο αφιέρωµα θα συντονίζει 
ο Luciano Trentini µε την βοήθεια του Christian Befve, 
ενός από τους σηµαντικότερους «γνώστες» της αλυσί-
δας παραγωγής σπαραγγιού παγκοσµίως. Περισσότε-
ρες πληροφορίες: https://www.macfrut.com/

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΑΡΑΓΓΙ 
ΣΤΗ MACFRUIT 2021

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Πέτρος Γκόγκος

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη 
Στέλα Προβελέγγιου
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βενετία Τρελλοπούλου

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας  
ΤΩΡΑ!
ENAΡΞΗ_________

ΛΗΞΗ:___________  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

___________________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

____________________

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

____________________

Ε-ΜΑΙL:
____________________

ΤΗΛ:________________

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

Τηλ. επικοινωνίας: 2103232905

Νίκης 24 | 105 57 | Σύνταγµα
Τηλ.: 2103232905 | Fax: 2103232967 

E-mail: agrenda@agronews.gr
www.agronews.gr

Fresher
PotatoEurope 2021 Στο 
Στο Lelysland της Ολλανδίας 
1η και 2 Σεπτεµβρίου 2021 
θα λάβει χώρα η φετινή 
PotatoEurope που διοργα-
νώνεται από Γερµανία, Βέλ-
γιο, Ολλανδία και Γαλλία. 
Πληροφορίες: www.
potatoeurope.nl

Στη Μαδρίτη τον Οκτώβριο 
η 13η Fruit Attraction 
Από 5 έως 7 Οκτωβρί-
ου 2021 διοργανώνεται η 
13η ∆ιεθνής Έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανά-
δειξη των φρέσκων προϊ-
όντων, µε φυσική παρου-
σία στη Μαδρίτη. Πληροφο-
ρίες στο www.ifema.es/en/
fruit-attraction.

Φεβρουάριο του 2022 
η Fruit Logisticaο
Μεταφέρεται για τις 9-11 Φε-
βρουαρίου 2022 η ∆ιεθνής 
Έκθεση Φρούτων και Λαχανι-
κών Fruit Logistica που λαµ-
βάνει χώρα στο Βερολίνο. 

Asia Fruit Logistica 
το Σεπτέµβριο του 2022 ο
Τη µετάθεση της διεθνούς 
έκθεσης φρέσκων προϊό-
ντων, Asia Fruit Logistica, 
αποφάσισαν για τον Σεπτέµ-
βριο του 2022 οι διοργανω-
τές της λόγω των περιορι-
σµών στις µετακινήσεις που 
επιβάλλει ο κορωνοϊός. 
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