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ΑΝΑΡΧΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΩΝΑ
Αν η αγροτική ανάπτυξη, γενικά, απαιτεί µακροπρόθεσµο 
σχεδιασµό, στις δενδρώδεις καλλιέργειες χωρίς εµπεριστα-
τωµένη ανάλυση των δεδοµένων και ολοκληρωµένη στρατη-
γική δεν υπάρχει καµιά τύχη. Ειδικά στα οπωροφόρα δένδρα, 
όπου οι αντοχές των καρπών, ακόµα και σε ψυκτικούς θαλά-
µους, είναι µικρές, οι κινήσεις θα πρέπει να είναι µελετηµένες 
και η σύνδεση µε τις αγορές εξασφαλισµένη. Τι συµβαίνει ό-
µως στη χώρα µας; Αρκεί µια καλή χρονιά σε ένα προϊόν, για 
να σπεύσουν κάποιοι να επενδύσουν σε µόνιµες καλλιέργει-
ες, των οποίων οι αποδόσεις απαιτούν χρόνο και χρήµα.
Ήταν αρκετά, δύο – τρία καλά χρόνια µετά την ανόρθωση της 
οικονοµίας στη Ρωσία και λίγο πριν το εµπάργκο για να πυ-
κνώσουν οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ροδάκινων και νεκτα-
ρινιών και οι φάρµες, παράλληλα µε την πύκνωση στην Πέλ-
λα και την Ηµαθία να κατακλύσουν τον θεσσαλικό κάµπο.
Ακόµα και µετά το εµπάργκο, είναι χιλιάδες οι καλλιεργητές 
που επιλέγουν να συµπεριλάβουν στο «χαρτοφυλάκιό τους» 
και λίγα έως πολλά στρέµµατα µε πυρηνόκαρπα. Ακόµα και 
το χρόνο που πέρασε και παρά τις διαδοχικές αποτυχίες των 
Μακεδόνων, κάποιοι επιµένουν στην εγκατάσταση δενδρώ-
νων αυτής της µορφής. Όσο για την επίσηµη Πολιτεία, άφα-

ντη! Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση! Καµιά µέριµνα για την τύχη 
όλων αυτών των καλλιεργητών την επόµενη µέρα, για την ε-
πισφαλή χρήση αυτών των εκτάσεων τα επόµενα χρόνια. 
Τη µια ο Καρασµάνης σπεύδει να πριµοδοτήσει τους κατόχους 
των εκµεταλλεύσεων µε γενναία ενίσχυση παραµονές εκλογών 
του 2015 κι από την άλλη οι σηµερινοί κρατούντες χαϊδεύουν τα 
αυτιά των αγροτών, µε υποσχέσεις που, ακόµα κι αν βγουν α-
ληθινές, θα είναι σε βάρος του προϋπολογισµού της χώρας και 
σε απόσταση από το γράµµα του νόµου των Βρυξελλών.
Σηµειωτέον ότι η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα στον πλανήτη που 
έχει επιλέξει να πριµοδοτεί µε συνδεδεµένη τα ροδάκινα που 
οδηγούνται στη χυµοποίηση, κάτι το οποίο δεν είχε το σθέ-
νος να ανατρέψει ούτε η σηµερινή κυβέρνηση, ενώ την ίδια ώ-
ρα οι αρχές «νίπτουν τα χείρας τους» για την άναρχη εικόνα (α-
πό πλευράς εκτάσεων και ποικιλιών) που παρουσιάζει ο ελλη-
νικός οπωρώνας. Αντί οι υπεύθυνοι να διαµορφώσουν ένα πο-
λυετές σχέδιο που θα καθοδηγεί την ανάπτυξη µε όρους διείσ-
δυσης στις διεθνείς αγορές, τρέχουν να «σβήσουν φωτιές», τις 
οποίες ανάβει ακριβώς η απουσία της πολιτικής τους.     

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL

ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ, ΕΝΩ 

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ∆ΕΝ
ΒΓΑΙΝΕΙ, ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΡΟΥΤΑ
12  ∆ιασταυρώσεις κλασικών 

φρούτων δίνουν νέα υβρίδια 
για γκουρµέ καταστάσεις 

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 
46  Στις ΗΠΑ επεκτείνονται 

οι γερµανικές αλυσίδες 
λιανεµπορίου Lidl και Aldi

46  Στην Amazon περνά έναντι 13,7 
δισ. δολαρίων η αµερικανική 
αλυσίδα βιολογικών τροφίµων 
Whole Foods

47  Στη συµβολαιακή τραπεζική 
λιανικού εµπορίου της 
Πειραιώς µπήκε η «Κρητικός»

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
50  Επιπλέον 50 στρέµµατα  

ντοµάτας προσθέτει από το 
φθινόπωρο η Wonderplant

ΝΤΟΜΑΤΑ
36 Μειωµένη αναµένεται η      
προσφορά υπαίθριας ντοµάτας 
το β‘ 15νθήµερο του Ιουλίου

ΣΤΑΦΥΛΙ
38  Με τιµές από 1 έως 1,20 ευρώ 

το κιλό ξεκίνησαν οι πρώιµες 
ποικιλίες επιτραπέζιου 
σταφυλίου σε Κόρινθο, Κρήτη

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
40  Από 25-40 λεπτά το κιλό 

κινείται τώρα το εύρος τιµών 
παραγωγού για τη µελιτζάνα

ΣΥΚΟ
41  Οδεύει προς µια καλή σεζόν, 

παρά τις λίγες ζηµιές λόγω 
του καύσωνα το σύκο, που 
κατά 95% εξάγεται σχεδόν 
στα πέρατα όλου του κόσµου

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
14   Η µια από τις 4 οµάδες που 

δηµιούργησε ο ΘΕΣγη αφορά 
αποκλειστικά τα κηπευτικά 

15  Επώνυµες πιπερίες έστειλαν 
οι Ολλανδοί για πρώτη φορά 
στη Σαγκάη της Κίνας 

16  Η εταιρεία H2coco από την Αυ-
στραλία µετά το νερό καρύδας 
λανσάρει και νερό µε καρπούζι

18  Στο Τέξας των ΗΠΑ τα πα-
ντζάρια έγιναν τσιπς και κατ’ 
επέκταση το τέλειο σνακ

ΘΕΣΜΙΚΑ
20   Επενδύσεις αιχµής στα 

νέα Σχέδια Βελτίωσης οι 
οπωρώνες σε συνδυασµό 
µε ψυγεία και αποθήκες 

22   Αιτήσεις ως 24 Ιουλίου για 
το Κοµφούζιο που 
συνδυάζεται µε το µέτρο 
απονιτροποίησης

23   Μπαίνει τέλος στις τουριστικές  
βίζες εργατών γης από Τρίτες 
χώρες µε σχετική απόφαση που 
ετοιµάζει το Υπουργείο Εργασίας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
54  Σάρωσε της αγγουριές της 

Θεσσαλίας το ωίδιο 

57  Περισσότερα έντοµα 
φθοριµαίας στις φεροµονικές 
παγίδες στα πατατοχώραφα 
Μακεδονίας και Θράκης

ΠΡΟΦΙΛ
60  Από το Μυρτόφυτο Καβάλας 

στις διεθνείς αγορές τα 
συσκευασµένα σταφύλια 
της «Ορφέας»  

62  Περί τους 20.000 τόνους νωπών 
ροδάκινων, νεκταρινιών και 
συµπύρηνου διακινεί ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός Μελίκης

64  Στην Καρδίτσα δηµιουργήθηκε 
τέλη του 2011 ο Εύκαρπον, 
ο πρώτος συνεταιρισµός 
υπερτροφών στη χώρα 

 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
66  Τον Σεπτέµβριο στο Χονγκ Κονγκ  

η διεθνής έκθεση νωπών 
προϊόντων, Asia Fruit Logistica
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έ χουν περάσει ανεπιστρεπτί οι επο-
χές που οι καταναλωτές αγόραζαν µή-
λα, µαρούλια και ντοµάτες στοιβαγµέ-

να χύµα σε σωρούς από τα ράφια των σούπερ 
µάρκετ. Σήµερα, κάθε µήλο ή µπανάνα έχει έ-
να αυτοκόλλητο, το µαρούλι είναι συχνά σε 
τσάντες και ποικιλίες ντοµάτας όπως τα τσέ-
ρι έρχονται σε βολικά πλαστικά σέικερ ή µι-
κρά κουτάκια. Όλα αυτά αποτελούν ένα κοµ-
µάτι του µάρκετινγκ που βοηθά τις επιχειρή-
σεις και τους καταναλωτές να επιλέγουν εµπο-
ρικά σήµατα και να δίνουν στην αγροτική βιο-
µηχανία µια ευκαιρία που δεν είχε προηγου-
µένως. Αυτό σηµειώνει η Bev Oster, πρόεδρος 
της εταιρείας µάρκετινγκ και δηµόσιων σχέσε-
ων Oster & Associates, που ασχολείται µε την 
ενίσχυση εµπορικών σηµάτων και τις αλλαγές 
στις συνήθειες και τις ανάγκες καταναλωτών 
και επιχειρήσεων.
Γενικά, οι καταναλωτές αναζητούν συγκεκρι-
µένες µάρκες που βλέπουν στα περιοδικά και 
στις εφηµερίδες (π.χ. Vogue, Sports Illustrated, 
κ.λπ.). Αλλά µπορούµε να πούµε ότι οι κατανα-
λωτές πηγαίνουν σε σούπερ µάρκετ µε τη σκέ-
ψη ότι θέλουν π.χ. αβοκάντο, γκρέιπφρουτ ή 
παντζάρια µε συγκεκριµένο εµπορικό σήµα; 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι και σε εγχώριο επίπε-
δο λανσάρονται ήδη στην αγορά συγκεκριµέ-
νες µπράντες φρουτολαχανικών, όπως για να 
αναφέρουµε ορισµένα επιτυχηµένα παραδείγ-
µατα τα επιτραπέζια ροδάκινα Velvita του Α-

ΣΕΠΟΠ Βελβεντού αλλά και οι ντοµάτες Lucia 
και οι πατάτες Μυρτώ υπό την κοινή ετικέτα 
Lucia’s Farm.
Επιπλέον, ίσως, έχει έρθει η ώρα, όπως λέ-
ει χαρακτηριστικά η Bev Oster στην ιστοσελίδα 
Fresh Fruit Portal, να διδαχθεί η αγροτική βιο-
µηχανία από άλλες επιχειρήσεις, µε σκοπό να 
επεκτείνει τις πωλήσεις της. Σήµερα, όλες οι 
βιοµηχανίες χρησιµοποιούν µια πληθώρα από 
εργαλεία για να κάνουν πιο γνωστές τις µπρά-
ντες τους. Συγκεκριµένα, εκτός από τα κλασ-
σικά µέσα ενηµέρωσης όπως η τηλεόραση, 
το ραδιόφωνο και οι διαφηµίσεις στα έντυπα, 
χρησιµοποιούνται πολύ πλέον και τα µέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο γενικά. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 
ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΛΗΞΗΣ
«Γιατί δεν µπορούν πορτοκάλια, µελιτζάνες και 
µπρόκολα να χτίσουν µπράντες όπως τα διάση-
µα τουβλάκια Lego ή η Coca-Cola;», αναρω-
τιέται η Bev Oster. Πιο αναλυτικά, η Lego µέ-
σω των τηλεοπτικών της διαφηµίσεων στοχεύει 

στη δηµιουργία αισθηµάτων χαράς και έκπληξης 
µέσω της πρόκλησης δηµιουργίας νέων χαρα-
κτήρων και ολόκληρων πόλεων από τουβλάκια. 
Το αίσθηµα αυτό το «εκµεταλλεύτηκαν» οι µαρ-
κετίστες για να παρακινήσουν την αγορά Lego.
Από την άλλη πλευρά, η Coca-Cola ηγείται της 
προσοχής των καταναλωτών ακόµη και µέσα 
στις αίθουσες των σινεµά. ∆εν πρόκειται απλά 
για διαφηµίσεις ώστε να αγοραστούν τα προϊό-
ντα της Coca-Cola, αλλά στοχεύουν στο να δη-
µιουργηθεί ένα αίσθηµα κουλτούρας. Θα µπο-
ρούσαν και τα φρουτολαχανικά να αποτελέ-
σουν κοµµάτι µιας κουλτούρας.
Μάλιστα, στη διαφηµιστική εταιρεία Oster & 
Associates, όταν δηµιουργούν µια καµπάνια 
για φρούτα και λαχανικά, δεν εστιάζουν µόνο 
στη βιοµηχανία. «Σκεφτόµαστε ιδέες που χρη-
σιµοποιούµε για την προώθηση δηµοφιλών α-
κραίων αθληµάτων (ή αλλιώς extreme sport) 
ή για καλά εστιατόρια. Παίρνουµε αυτές τις ιδέ-
ες και τις προσαρµόζουµε στην αγροτική βιο-
µηχανία. Επίσης, µελετάµε τους µεγάλους της 
τεχνολογίας όπως είναι η Apple και βλέπουµε 
γκάτζετ όπως το περίφηµο fidget spinner, η α-
πήχηση του οποίου έχει ξεπεράσει κάθε προσ-
δοκία. Μπορούµε να κάνουµε τους ανθρώπους 
να λατρέψουν τα λαχανικά ή τα φρούτα µ’ αυ-
τόν τον τρόπο. Νοµίζω ότι µπορούµε», καταλή-
γει η Bev Oster.

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ 
∆ΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΝ 
ΜΠΡΑΝΤEΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ∆ΙΑΣΗΜΑ 
ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ LEGO ή Η COCA COLA

03-07_editorial-periexomena-eisagwgi.indd   6 12/07/2017   21:51



7ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

03-07_editorial-periexomena-eisagwgi.indd   7 12/07/2017   21:51



8 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Μ ε τόσα οφέλη που έχουν για την 
ανθρώπινη υγεία τα φρούτα, για-
τί να µην τα καταναλώνουµε κάθε 

µέρα; Αυτό αναρωτήθηκε ο ιθύνων νους της 
Fru&tube, Κάρλος Μέντεζ, και έβαλε τα φρού-
τα σε σωλήνα, για να µπορεί ο καθένας να τα 
απολαµβάνει µέσα στην καθηµερινότητά του 
στο γραφείο, στο σχολείο, το γυµναστήριο, στο 
πάρκο, στην παραλία, το βουνό κ.α. Το αποτέ-
λεσµα ήταν να δηµιουργηθεί παγκόσµιο ενδια-
φέρον από αλυσίδες λιανικής, χονδρέµπορους, 

πρατήρια καυσίµων, γυµναστήρια, σχολεία αλ-
λά και καλλιεργητές.
∆ίχως αµφιβολία, η πιο καινοτόµα πλευρά της ι-
σπανικής αυτής ιδέας είναι η µοναδική συσκευ-
ασία σε σχήµα σωλήνα, που µοιάζει µ’ αυτές 
που χρησιµοποιούνται για τα µπαλάκια του τέ-
νις, µε αποτέλεσµα να διευκολύνεται η µεταφο-
ρά των νωπών φρούτων και να προστατεύονται 
από αλλοιώσεις καθώς τα περισσότερα από αυ-
τά είναι ευπαθή σε τυχόν χτυπήµατα. Πιο αναλυ-
τικά, πρόκειται για ένα «δοχείο» όπου επικρα-
τεί κενό αέρος και το καπάκι του επιτρέπει το ά-
νοιγµα και κλείσιµο να γίνει αµέτρητες φορές. 
Φρούτα κάθε διαµετρήµατος -αλλά και ντοµάτες 
cherry- είναι έτοιµα για κατανάλωση, χωρίς να 
χρειάζεται οι καταναλωτές να τα ξεφλουδίσουν 
και συσκευάζονται σε τρία διαφορετικά µεγέ-
θη. Η εταιρεία που έχει την έδρα της στη Μαδρί-
τη και µετράει περίπου τρία χρόνια λειτουργίας 
µε µότο: «Λιχουδιές από τη φύση που µπορείτε 
να πάρετε µαζί σας» µετά από τουλάχιστον δύο 
χρόνια έρευνας κατέληξε στην καινοτόµα αυτή 
συσκευασία, την οποία έχει παντετάρει και η ο-

Της Φανής Γιαννακοπούλου

Την κατανάλωση φρούτων οποιαδήποτε στιγµή και σε οποιοδήποτε µέρος, ως 
εναλλακτικό σνακ όπως οι σοκολάτες και τα πατατάκια και άλλες ανθυγιεινές 
επιλογές, ενδυναµώνουν οι Ισπανοί µέσω µιας καινοτόµας συσκευασίας. Πρό-
κειται για τους σωλήνες φρούτων της Fru&tube που εξαπλώνονται µε γοργούς 
ρυθµούς σε όλο τον κόσµο, ενώ προχωρούν ένα βήµα παραπέρα, αφού µέσω 
των αυτόµατων πωλήτων (ΑΤΜ) καθίστανται διαθέσιµοι 24 ώρες το 24ωρο

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ  
ΜΠΗΚΑΝ ΣΕ 
ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ
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ποία έχει ως στόχο να διατηρεί φρέσκο το πε-
ριεχόµενο και για πρώτη φορά έχει και ένα σύ-
στηµα που επιτρέπει το άνοιγµα όπως και το 
κλείσιµο. Τα φρούτα προέρχονται από φηµισµέ-
νες παραγωγικές περιοχές της Ισπανίας (Μούρ-
θια, Μπαδαχόθ) αλλά και της Γαλλίας (Ρουσιγιόν 
και Προβάνς).

Από τα σούπερ 
µάρκετ στα ΑΤΜ
Μέχρι στιγµής, οι σωλήνες των φρουτολαχανι-
κών είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στις µεγάλες α-
λυσίδες λιανεµπορίου, καθώς ήταν διαθέσιµες 
σε σούπερ µάρκετ της Ισπανίας και άλλων ευ-
ρωπαϊκών χωρών, αλλά σχετικά πρόσφατα α-
νακαλύφθηκε η τεράστια δυναµική που υπάρχει 
για τη διάθεσή τους µέσω αυτόµατων πωλητών 
(ΑΤΜ). «Σε πολλές περιπτώσεις, οι άνθρωποι 
δεν καταναλώνουν φρούτα, γιατί είναι δύσκολη 
η κατανάλωση ή µεταφορά τους. Οπότε αποτελεί 
πραγµατικά µια έκπληξη  πώς αυξάνεται κατα-
κόρυφα η κατανάλωσή τους όταν συσκευαστούν 
µε τον ίδιο ή παρόµοιο τρόπο µε τα ανθυγιεινά 
σνακ», αναφέρει στην ιστοσελίδα Freshplaza ο 
δηµιουργός της Fru&tube, Κάρλος Μέντεζ. 
Η πρώτη δοκιµή για τη διάθεση των φρούτων 
σε σωλήνες µέσω αυτόµατων πωλητών έγι-

νε στο πανεπιστήµιο King Juan Carlos στην πό-
λη Μόστολες της Ισπανίας. «Η επιτυχία ήταν τό-
σο έντονη, λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγ-
µή υπάρχουν µόνο λίγοι µαθητές στο πανεπι-
στήµιο που ετοιµάζονται για τις εξετάσεις τους, 
σε σύγκριση µε το υπόλοιπο της χρονιάς. Είµα-
στε έτοιµοι να διαθέσουµε αυτές τις µηχανές σε 
περισσότερα πανεπιστήµια, καθώς και σε σχο-
λεία, νοσοκοµεία, γυµναστήρια ή πρατήρια καυ-
σίµων», σηµειώνει ο Κάρλος Μέντεζ. 

Η κουλτούρα των σνακ αλλάζει
Τα φρούτα σε σωλήνα έχουν να ανταγωνιστούν 
τα κλασικά ανθυγιεινά σνακ, όπως για παρά-
δειγµα η σοκολάτα, και τα οποία εδώ και χρόνια 
έχουν κατακλύσει τη συνείδηση και έχουν κερ-
δίσει µια σχεδόν µόνιµη θέση στις προτιµήσεις 
των καταναλωτών. Χαρακτηριστικό προς αυτήν 
την κατεύθυνση είναι ακόµη ένα µότο της εται-

Η µοναδική συσκευασία 
εξυπηρετεί την κατανάλωση
φρούτων κάθε ώρα 
και στιγµή σ’ όλα τα µέρη  

ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΕΙΡΑ ΡΑΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΥΡΤΙΛΑ
Μέσα στο σωλήνα της Fru&tube και σε τρία µεγέθη (µικρό, µεσαίο και µεγάλο σωλήνα) οι καταναλωτές µπορούν να  βρουν εκτός από φρούτα και λαχανικά όπως ντοµατά-
κια ποικιλίας cherry, πολύχρωµες πιπεριές, αγγουράκια και ραπανάκια. Και ο Κάρλος Μέντεζ σκέφτεται να επεκτείνει και άλλο την γκάµα των προϊόντων που διαθέτει. Μά-
λιστα, µέχρι στιγµής τα ραπανάκια πωλούνταν µόνο σε πλαστικές σακκούλες, οπότε η συσκευασία τους σε σωλήνα είναι  κάτι πραγµατικά καινοτόµο και ιδιαίτερο. Το επόµε-
νο βήµα, σύµφωνα µε τον ίδιο, είναι τα µύρτιλα να µπουν σε σωλήνα.  Επιπλέον, στόχος της Fru&tube είναι τα φρούτα που µπαίνουν σε σωλήνα να είναι γλυκά. «Αναλύουµε 
όλα τα φρούτα και επιλέγουµε τα πιο γλυκά. Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των brix τόσο πιο γλυκά θα είναι. Οπότε επιτυγχάνουµε µια µοναδική και δύσκολο στο να αντι-
σταθεί κανείς γεύση και τα σνακ µας γίνονται περιζήτητα», αναφέρεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η γκάµα των προϊόντων τους συµπληρώνεται από µια σειρά που απευ-
θύνεται σε παιδιά. Οι µερίδες είναι µικρές (πχ. ένα µήλο, ένα πορτοκάλι) και κατά κύριο λόγο περιλαµβάνονται φρούτα (µήλα, πορτοκάλια, σταφύλια).

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

34,4% 

51,4% 14,1%

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

30,1% 

62,1% 7,8% 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ  >15 ΕΤΩΝ

∆εν καταναλώνουν ηµερησίως
Καταναλώνουν από 1-4 µερίδες ηµερησίως
Καταναλώνουν 5 µερίδες ή και περισσότερο ηµερησίως

28 ΚΡΑΤΗ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ 
2014�

ΕΛΛΑ∆Α
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�ΤΡΩΤΕ ΦΡΟΥΤΑ 
ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ�
Μια ουσιαστική βελτίωση σε σχέση µ’ άλλες 
µορφές συσκευασίας που διατίθενται στην αγο-
ρά, όπως για παράδειγµα οι κλασικές σακού-
λες και τα πλαστικά κύπελλα αποτελούν τα δο-
χεία σε σχήµα σωλήνα που χρειάστηκαν τουλά-
χιστον δύο χρόνια ερευνών και δοκιµών για να 
είναι εµπορικά διαθέσιµα. Εκτός από το ότι εί-
ναι πιο ελκυστικές οπτικά οι νέες συσκευασί-
ες, οι καταναλωτές εκτιµούν την άνεση του πα-
κέτου, το οποίο µπορεί να ανοίγει και να κλεί-
νει όσες φορές θέλουν, καθώς έχει ένα σύστη-
µα ανοίγµατος χωρίς αυτοκόλλητα και είναι πιο 
άνετο να αφαιρεθεί λόγω του κυλινδρικού σχή-
µατός του. Επίσης, επιτρέπει στους καταναλω-
τές να τοποθετείται το προϊόν κάθετα ή οριζό-
ντια, γεγονός που διευκολύνει την αποθήκευσή 
τους στα οικιακά ψυγεία άλλα και τη µεταφορά 
τους σε µακρινές αποστάσεις (π.χ. σε ταξίδια). 
Καθώς η συσκευασία είναι διάφανη φαίνεται α-
νά πάσα στιγµή µέσα στο ψυγείο τι προϊόντα υ-
πάρχουν διαθέσιµα χωρίς να χρειαστεί ν’ ανοί-
ξει η συσκευασία. Ακόµη, είναι δυνατό να πλύ-
νουν τα φρούτα ή τα λαχανικά χωρίς να τα βγά-
ζουν από τη συσκευασία. Επιπλέον, αν δεν είναι 
εύκολη η πρόσβαση σε νερό για το πλύσιµο µέ-
σα στους σωλήνες περιλαµβάνεται σε ορισµέ-
νους σωλήνες µε φρούτα ένα υγρό πανάκι µιας 
χρήσης που έχει δηµιουργηθεί από κιτρική βά-
ση και φυσικά φυτικά εκχυλίσµατα για να καθα-
ρίζονται µ’ αυτόν τον τρόπο αλλά και για να κα-
θαρίζουν και τα χέρια τους οι καταναλωτές.   
Ταυτόχρονα, στους σωλήνες υπάρχει ενσωµα-
τωµένο σύστηµα αερισµού που έχει τοποθετη-
θεί στρατηγικά ώστε να προσφέρει τη βέλτιστη 
διατήρηση των φρούτων και λαχανικών.

ρείας ότι τα φρούτα σε σωλήνα αποτελούν «τα 
γλυκά της φύσης».
 «Καθώς ο ανταγωνισµός µε τα ανθυγιεινά σνακ 
είναι µεγάλος, πρέπει να προσφέρουµε πολλές δι-
αφορετικές γεύσεις φρούτων. Θέλουµε ν’ αλλάξει 
αυτή η κουλτούρα µε τα ανθυγιεινά σνακ που έχει 
διαµορφωθεί εδώ και χρόνια. Επιπλέον, πρέπει να 
τηρούµε µια τιµολογιακή πολιτική που να τα κάνει 
προσιτά στους καταναλωτές. Ωστόσο, πολλοί δια-
κινητές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να τα 
προσφέρουν ως γκουρµέ προϊόντα. ∆εν ήταν, ό-
µως, ποτέ στόχος µου, να φτιάξω ένα ακριβό προ-
ϊόν αλλά να ενθαρρύνω την κατανάλωση φρούτων 
απ’ όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και αγοραστικής 
δύναµης. Θέλω όλοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυ-
τό το προϊόν. Κατά µέσο όρο το προϊόν πωλείται έ-
ναντι δύο ευρώ όσο περίπου κοστίζει ένα αναψυ-
κτικό ή ένα γλύκισµα», λέει χαρακτηριστικά στην ι-
στοσελίδα Freshplaza ο Μέντεζ. 
Αν και ο σωλήνας έχει υψηλότερο κόστος παρα-
γωγής σε σύγκριση µε τ’ άλλα µικρά πλαστικά 
δοχεία, ο Μέντεζ επιβεβαιώνει ότι «αυτό δεν α-
ποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την απόφαση 
αγοράς». Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι «καθιστά τη 
διαδικασία διαπραγµάτευσης µε τα σούπερ µάρ-
κετ λίγο πιο σκληρή». 
Να σηµειωθεί ότι η επανάσταση των φρούτων 
σε σωλήνα, καθώς µοιάζει να αλλάζει τις κα-
ταναλωτικές τάσεις έχει προσελκύσει το ενδι-
αφέρον των µεγάλων διακινητών µε αποτέλε-
σµα σύντοµα να µπορούµε να τα βρούµε παντού 
στον κόσµο από σχολεία και πανεπιστήµιο, µέ-

χρι νοσοκοµεία και γυµναστήρια και σταθµούς 
τρένων και λεωφορείων.

Σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο 
και επόµενη στάση Βρετανία
Μετά την Ισπανία, τα φρούτα σε σωλήνες ήδη διανέ-
µονται στη Γαλλία από την Maroig Premieur σε σταθ-
µούς κεντρικών αυτοκινητοδρόµων, στην Ιταλία µέσω 
της Orchidea στις τρεις µεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ της χώρας, και η Eurogijbels τα φέρνει στο 
Βελγιο όπου αναµένεται να διανέµονται µέσω 1.000-
1.500 αυτόµατων πωλητών τα επόµενα δύο χρόνια. 
Τα µηχανήµατα αυτόµατης πώλησης που θα στήνονται 
από τώρα και για επόµενα χρόνια θα έχουν χωρητι-
κότητα 150 σωλήνων Fru&tube και θα είναι εξοπλι-
σµένοι µ’ ένα σύστηµα τηλεµετρίας έτσι ώστε ο αριθ-
µός των σωλήνων που διατίθενται στη µηχανή, η κα-
τάσταση των φρούτων και οι προτιµήσεις των κατανα-
λωτών να µπορούν να παρακολουθούνται εξ αποστά-
σεως και σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, γίνονται ή-
δη δοκιµές για να µπουν τα προϊόντα και στη βρετα-
νική αγορά σε µεγάλα σούπερ µάρκετ της χώρας. «Οι 
αντιδράσεις των Βρετανών καταναλωτών είναι πολύ 
θετικές, οπότε αυτό θα είναι το επόµενο βήµα µας», 
τονίζει ο επιχειρηµατίας που ξεκίνησε το όλο πρόζεκτ 
από νεαρή ηλικία. Παράλληλα, υπάρχει ενδιαφέρον 
από τη Νότια Αµερική, ειδικά Χιλή και Μεξικό και ακό-
µη και από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Πιθανή συνεργασία 
µε την Fru&tube εξετάζουν και οι Ολλανδοί. 

Αυτοµατοποίηση παραγωγής 
φέρνει η αυξηµένη ζήτηση
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ζήτηση για τα Fru&tube 
είναι τόσο µεγάλη που η εταιρεία αναζητά ήδη 
νέες εγκαταστάσεις για να έχουν µεγαλύτερη δυ-
ναµικότητα και να επεξεργάζεται µεγαλύτερους 
όγκους. «Μιας και είναι µια νέα µορφή συσκευα-
σίας χρειάζεται να αναπτύξουµε µηχανήµατα που 
θα αυτοµατοποιήσουν την παραγωγή µας. Σύντο-
µα θα το επιτύχουµε», καταλήγει ο Μέντεζ. 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΩΝ
Μετά τα φρουτολαχανικά σε σωλήνα µια ακόµη νέα τάση που κερδίζει έδαφος στις καταναλωτι-
κές προτιµήσεις είναι τα νέα είδη φρούτων αποκαλούµενα και «περίεργα». Πιο αναλυτικά, πρό-
κειται για διασταυρώσεις γνωστών φρούτων και λαχανικών µεταξύ τους, όπως δαµάσκηνα µε 
βερίκοκα (pluots), kale µε λαχανάκια Βρυξελλών, φράουλες µε γεύση ανανά (pineberries), λε-
µόνια µε κόκκινη σάρκα, τα ugli (µίγµα γκρέιπφρουτ, µε πορτοκάλι και µανταρίνι). Οι υβριδικές 
αυτές διασταυρώσεις δεν θα φτάσουν ποτέ τους τόνους και τις εκτάσεις που έχουν ξεχωριστά 
τα προϊόντα από τα οποία προέρχονται και στοχεύουν στο να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκρι-
µένης οµάδας καταναλωτών. Υπενθυµίζεται ότι και στην Ελλάδα -όπως είχε γράψει το Fresher 
πριν από περίπου ένα χρόνο-υβριδικές διασταυρώσεις βερίκοκου µε δαµάσκηνα σε αναλογία 
75% προς 25% ή αντίστροφα, αλλά και νεκταρινιού µε δαµάσκηνο ή κερασιού µε βύσσινο, είναι 
σε πειραµατικό στάδιο και από τα φυτώρια Γκλαβάκη, στη Βόρεια Ελλάδα. 

Φράουλες µε γεύση ανανά
Οι άσπρες φράουλες µε γεύση ανανά δεν αποτελούν ένα εντελώς νέο φρούτο καθώς ανακαλύ-
φθηκαν σε άγρια µορφή στη Νότια Αµερική και διασώθηκαν από εξαφάνιση από Ολλανδούς αγρό-
τες. Συνδυάζουν µια γεύση και µια µυρωδιά σαν τον ανανά µε το σχήµα και την υφή της φράουλας. 
Ξεκινούν πράσινες και βαθµιαία ανοίγει το χρώµα τους καθώς ωριµάζουν.

Μίνι ακτινίδια
Τα επόµενα νέα φρούτα έρχονται από τη µακρινή Νέα Ζηλανδία, αλλά καλλιεργούνται και στην Ευρώπη. 
Ο λόγος για τα µίνι ακτινίδια (kiwi berry). Σε αντίθεση µε τα ακτινίδια δεν έχουν χνούδι, γεγονός που τους 
επιτρέπει να τρώγονται χωρίς να καθαριστούν. Έχει τα ίδια ποιοτικά χαρακτηριστικά µε ένα κανονικό α-
κτινίδιο από διατροφικής απόψεως, αλλά  το  µέγεθος  ενός  σταφυλιού ποικιλίας Thompson. Σε Ολλαν-
δία και Βέλγιο οι παραγωγοί για τα µίνι ακτινίδια λαµβάνουν περίπου 9 ευρώ το κιλό, καθώς τα εργατικά 
κόστη είναι πιο υψηλά, ενώ στην Πορτογαλία οι τιµές παραγωγού κυµαίνονται από 6-7 ευρώ το κιλό.

Κοκκινόσαρκα λεµονάκια
Έπονται τα κοκκινόσαρκα λεµόνια. Αυτά τα φρούτα εκτός από την κόκκινα σάρκα τους είναι πιο 
µικρά από τα περισσότερα λάιµ και περίπου 4 εκατοστά πιο µακριά και έχουν 2 εκατοστά διά-
µετρο. Μπορεί να φαγωθεί και η φλούδα τους. Τα παρήγαγε πρώτη η Αυστραλία τον Ιούλιο του 
2004 διασταυρώνοντας άγρια λάιµ που υπήρχαν στη χώρα µε µανταρίνια. 

Τα pluots είναι προϊόν διασταύρωσης  
δαµάσκηνων (κατά 1/4) µε βερίκοκα.

Οι άσπρες 
φράουλες µε 
γεύση ανανά, 
υπήρχαν ως 
άγριες στη Νό-
τια Αµερική.

Τα Jostaberries 
εµφανίστηκαν 
το 1977, αλλά 
σπάνια καλλιερ-
γούνται επειδή 
είναι πολύ 
δύσκολο να 
συγκοµιστούν. 
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ
ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΓΗ

Σε τέσσερις Οµάδες Παραγωγών θα δι-
ακρίνονται πλέον οι δραστηριότητες του 
Συνεταιρισµού Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣ-
γη, καθώς κινεί διαδικασίες για τη σύντα-
ξη των επιχειρηµατικών σχεδίων σχετι-
κά µε τη θεσµική αναγνώριση Οµάδων 
σε δηµητριακά, ψυχανθή, κηπευτικά και 
βαµβάκι. Ουσιαστικά ο ΘΕΣγη αξιοποιεί τη 
δυνατότητα που δίνει το Μέτρο 9 του νέου 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης για 
τις Οµάδες Παραγωγών.
Κατόπιν προσκλήσεως του Συνεταιρι-
σµού, συγκεντρώθηκαν οι Ειδικές Συνε-
λεύσεις των µελών των Οµάδων Παρα-
γωγών, εκλέχθηκαν οι διαχειριστικές ε-
πιτροπές και πλέον βρίσκεται σε εξέλι-
ξη η σύνταξη των επιχειρηµατικών σχεδί-
ων. Σηµειωτέον ότι στην παρούσα φάση, 
ο συνεταιρισµός αναµένει την Υπουργική 
Απόφαση που θα ορίζει τις επιτροπές α-
ναγνώρισης στις Περιφέρειες, ώστε να υ-
ποβάλλει και τους αντίστοιχους φακέλους 
αναγνώρισης των Οµάδων Παραγωγών. 
Σηµειώνεται ότι η συγκεκριµένη πρωτο-

βουλία του ΘΕΣγη υποστηρίζεται από την 
Εταιρεία «Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.» που 
έχει περισσότερα από 20 χρόνια εµπει-
ρίας ολοκληρωµένης συµβουλευτικής υ-
ποστήριξης των παραγωγών υπό την επί-
βλεψη του γεωπόνου και προέδρου της 
εταιρείας, Ντίνου Μπλιάτσιου.
Ο Πρόεδρος του ΘΕΣγη, Παναγιώτης Καλ-
φούντζος, δήλωσε σχετικά: «Μέσω της 
διαδικασίας αυτής, η δοµή του Συνεταιρι-
σµού αποκτά πλέον και θεσµική αναγνώ-
ριση. Είναι πολλαπλά τα οφέλη τόσο σε ε-
πίπεδο οικονοµικό και επενδυτικό όσο 
και σε επίπεδο ελέγχων και διαδικασιών 
για όσους επιλέξουν να ενταχθούν στις Ο-
µάδες Παραγωγών οι οποίες καλύπτουν 
τους τέσσερις βασικούς τοµείς αγροτικής 
παραγωγής της Θεσσαλίας. Ευελπιστούµε 
η εξέλιξη αυτή να σηµατοδοτήσει την αρ-
χή ώστε να ακολουθήσουν ακόµη περισ-
σότεροι παραγωγοί και να υποστηρίξουν 
τη συστηµατική προσπάθεια που γίνεται 
για εδραίωση του Συνεταιρισµού στην πε-
ριοχή µας».

Μπρόκολο, σπανάκι και φυλλώδη λαχανικά 
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέρο-
ντος για τον Συνεταιρισµό ΘΕΣγη.
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Λευκές µελιτζάνες διαθέτουν 
στην αγορά τα Waitrose

ΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ Waitrose ξεκίνησε τον Ι-
ούνιο τη διάθεση ενός τύπου µελιτζάνας µε 
λευκό χρώµα, για τις οποίες  υποστηρίζει ότι 
απορροφούν λιγότερη υγρασία κατά το µα-
γείρεµά τους σε σχέση µε τις µωβ. Σύµφω-
να µε το σουπερµάρκετ η ποικιλία αυτή, που 
µεγαλώνει στην Ολλανδία, είναι πιο κρεµώ-
δης και ηπιότερη στην γεύση, δίνοντας πε-
ρισσότερες δυνατότητες στο λαχανικό. Υ-
πενθυµίζεται ότι στη φετινή έκθεση Food 
and Drink η µελιτζάνα αποκαλύφθηκε ως 
µία από τις µεγάλες διατροφικές τάσεις του 
2017. Πηγή: thesun.co.uk     ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

Άσπρες φράουλες µε τιµή δέκα 
δολάρια η µία στην Ιαπωνία
ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ θεωρούνται κάποιοι 
τύποι φρούτων στην Ιαπωνία, όπου οι συ-
σκευασίες τους είναι περίπτεχνες και προ-
σφέρονται σε φίλους και αγαπηµένα πρό-
σωπα ως δώρα. Αυτό ακριβώς συµβαίνει µε 
τις φράουλες στην ασιατική χώρα, κυρίως 
µε τις άσπρες που ξεχωρίζουν από τα πολλά 
είδη µούρων που προσφέρονται στην αγορά 
της. Ο εικονιζόµενος Yasuhito Teshima είναι 
το µοναδικό πρόσωπο που τις καλλιεργεί σε 
ολόκληρη την Ιαπωνία και κάποιες φορές 
πωλούνται µια-µια για περίπου 10 δολάρια 
το κοµµάτι. Πηγή: freshplaza.com  Κ. Τ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 
Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΗ 
ΠΙΠΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΗ, έφτασαν στην Κίνα τα πρώτα δείγ-
µατα ολλανδικής πιπεριάς. Συγκεκριµένα, στη 
Σαγκάη πραγµατοποιήθηκε επίσηµη επίδειξη 
της µάρκας Dutch Valley. «Είναι εξαιρετικά ση-
µαντικό οι Κινέζοι καταναλωτές να ξέρουν ότι τα 
λαχανικά δεν είναι επιβλαβή για την υγεία τους. 
Η ελεγχόµενη παραγωγή είναι κάτι που είµαστε 
πολύ καλοί στην Ολλανδία και αυτό µπορούµε 
να κάνουµε για την Κίνα», αναφέρει ο Ολλανδός 
πρόξενος στη Σαγκάη, Anneke Adema. Παρόλο 
που υπάρχουν πολλές εγχώριες πιπεριές στην 
Κίνα, το brand Dutch Valley –που αντιπροσω-
πεύει την καινοτοµία και την υψηλή ποιότητα–  
είναι καλά εδραιωµένο. Πηγή: freshplaza.com

ΤΟ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΟ ΚΟΥΤΙ ∆ΩΡΟΥ ΓΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α
Όταν οι εισαγωγείς ζητούν σταθερά λαµπε-
ρά φρούτα, πιθανώς δεν είναι αυτό που έχουν 
στο νου τους. Καθώς η τιµή των κερασιών 
δεν είναι πολύ υψηλή, η εταιρεία Sutherland 
Produce, που εδρεύει στον Καναδά, δηµιούρ-
γησε το πιο ακριβό κουτί δώρου για κεράσια 
στον κόσµο, που περιλαµβάνει ένα χρυσό κε-
ράσι 1oz .9999. «Αυτή θα είναι η πρώτη σεζόν, 
που προσφέρεται το κουτί δώρου µε το χρυσό 
κεράσι. Γνωρίζοντας ότι οι Κινέζοι προσφέρουν 
συχνά φρούτα ως δώρα και δίνουν υπερβο-
λικά δώρα σε οικογένεια, φίλους και εργαζό-
µενους, σκεφτήκαµε αυτή τη δηµιουργία», ε-
ξηγεί ο διευθυντής πωλήσεων Ρατ Κονγκ της 
Sutherland στο Fresh Fruit Portal. Ενώ συ-
µπληρώνει: «Τα χρυσά κεράσια θα έχουν α-
ριθµηµένο πιστοποιητικό γνησιότητας». 
Σε ό,τι αφορά τώρα τα πραγµατικά κεράσια, 
που δεν είναι κατασκευασµένα από χρυσό, ο 
Κονγκ λέει ότι η οµάδα προσφέρει πολλά ε-
µπορικά σήµατα στην Κίνα µε κλιµακωτή τι-
µολόγηση, συµπεριλαµβανοµένων ετικετών 
premium για την αγορά high-end και κανονι-

κές µάρκες για τα σουπερµάρκετ.
«Όλοι εργάζονται για να συναντήσουν ή να ξεπε-
ράσουν τις υψηλές προσδοκίες της Κίνας. Η α-
νάπτυξη της εµπιστοσύνης των εµπορικών ση-
µάτων αποτελεί προτεραιότητα για εµάς. Προ-
σφέρουµε µοναδικά φρούτα από πολλές χώ-
ρες. Αυτό µας βοηθάει να συνεχίσουµε να κερ-
δίζουµε το µερίδιο αγοράς και να επιτρέπουµε 
στους πελάτες µας µια ενιαία στάση χωρίς πονο-
κέφαλο. Συνεχίζουµε να βελτιώνουµε την ποιό-
τητα των κερασιών κάθε χρόνο, µε 
το να περιµένουµε τις θαλάσσι-
ες αφίξεις µας. Αυτό µας ε-
πιτρέπει να δούµε πώς φτά-
νουν τα φρούτα στον προο-
ρισµό και να διορθώσουµε 
προβλήµατα», λέει ο Κονγκ. 

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
Πηγή: freshfruitportal.com

Κάθε συσκευασία κερασιών 
της συνοδεύεται από ένα 
χρυσό κεράσι 1oz .9999. 

Κ. ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗ
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ΝΕΡΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ 
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4 ΕΚΑΤ.
∆ΟΛΑΡΙΩΝ
Καρπούζι σχεδιάζει να προσθέσει στη 
γραµµή παραγωγής της η «H2coco», 
µία αυστραλιανή εταιρεία που προ-
σφέρει νερό καρύδας µε κέρδη για το 
2017 που ξεπερνούν τα 20 εκατοµµύ-
ρια δολάρια. Για τη νέα του επένδυ-
ση, που υλοποιείται µέσω της κανούρ-
γιας επιχείρησης «H2melon», µίλησε 
στο freshplaza ο ιδρυτής της Ντέιβιντ 
Φρίµαν και εξήγησε ότι ήταν δύσκολο 
το ταξίδι µέχρι να παραγάγει το νερό 
καρπουζιού και ιδιαίτερα µέχρι να πε-
τύχει τη µεγάλη διάρκεια ζωής µέσω 
της χρήσης της σωστής ποικιλίας. 
Κατά τα άλλα ο κ. Φρίµαν έχει προσ-
δοκίες για την  H2melon, που αναµένει 
να καταγράψει πωλήσεις 4 εκατ. δολα-
ρίων και πιστεύει ότι η εισαγωγή νε-
ρού καρπουζιού στην αυστραλιανή α-
γορά θα είναι ευκολότερη απ’ ό,τι µε 
το νερό καρύδας. «Όταν είχα πρωτο-
ξεκινήσει το 2010, κανείς δεν γνώριζε 
τι ήταν το νερό καρύδας, ήταν µια εξαι-
ρετικά δύσκολη πώληση», λέει ο ίδιος. 
Και αντίθετα µε το νερό καρύδας, ο ε-
πιχειρηµατίας πιστεύει λέει ότι το καρ-
πούζι αποτελεί οικεία γεύση. «Είναι 
πολύ σπάνιο να συναντήσεις κάποιον 
που δεν του αρέσει η γεύση του καρ-
πουζιού», σηµειώνει χαρακτηριστικά.

Κ. ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗ

Η παράδοση του Wimbledon 
έχει γεύση φράουλας
ΠΡΑΣΙΝΟ ∆ΡΟΣΕΡΟ ΓΡΑΣΙ∆Ι, άσπρες γραµµές 
του τένις και µεγάλες κόκκινες φράουλες. Το 
Wimbledon, ένα από τα διασηµότερα τουρ-
νουά τένις στον κόσµο, φαίνεται πως έδρασε 
καταλυτικά στο να γνωρίσει η φράουλα µία 
αναγνωσιµότητα, την οποία κάνεις δεν µπο-
ρεί να εξηγήσει, δίνοντας της τον «τίτλο» του 
φρούτου της εποχής. Σίγουρα το τουρνουά 
έχει τα έθιµα και τις ιδιαιτερότητές του. Και 
οι φράουλες -µε ή χωρίς ένα στρώµα γαλα-
κτώδους κρέµας- είναι ένα από αυτά. Ζ.Π.

Η ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
�ΧΤΥΠΑ� ΣΤΗ SITEVI 

ΑΠΟ 28 ΩΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017, στο Εκθεσια-
κό Πάρκο του Μονπελιέ, θα πραγµατοποιηθεί 
η SITEVI, που κλείνει φέτος 40 χρόνια πρω-
τοπορίας και τεχνογνωσίας. Πρόκειται για τη 
µεγαλύτερη διεθνή έκθεση αγροτικού εξο-
πλισµού και τεχνογνωσίας για την παραγω-
γή αµπέλου-οίνου, ελιάς και οπωροκηπευτι-
κών. Φέτος, η SITEVI δίνει ακόµα περισσότε-
ρο χώρο στην καινοτοµία µε τις εξής δράσεις: 
χωριό «Start-up», Forum, εξωτερική ζώ-
νη επιδείξεων «Spot Démo» κ.λπ. Τέλος, για 
να κινητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους επαγγελµατίες των κλάδων αµπέλου-
οίνου, ελιάς και οπωροκηπευτικών, η SITEVI 
πολλαπλασιάζει τις προωθητικές της δράσεις, 
στη Γαλλία και διεθνώς, ώστε παρευρεθούν 
όσο το δυνατόν µεγαλύτερος αριθµός εται-
ρειών και παραγωγών. Περισσότερες πληρο-
φορίες στην ιστοσελίδα: https://www.sitevi.
com/ και στα τηλέφωνα: 210 36 25 516/545.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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ΤΡΑΓΑΝΟ ΣΝΑΚ ΑΠΟ ΠΑΝΤΖΑΡΙ, Η ΝΕΑ ΤΑΣΗ
Η Rhythm Superfoods, µία εταιρεία α-
πό το Τέξας, χρησιµοποιεί νέα συστατι-
κά και νέες µεθόδους, για να σερβίρει 
φαγητό. Ένα από τα πιο αναγνωρισµέ-
να προϊόντα της είναι τα σνακ από πα-
ντζάρια. «Βασικά τα ξεφλουδίζουµε και 
στην συνέχεια τα αφυδατώνουµε, για 
να έχουν µία πιο τραγανή υφή» είπε ο 
Σκοτ Τζένσεν, διευθύνων σύµβουλος 
της Rhythm Superfoods. 
Αυτή η νέα ιδέα δίνει τη δυνατότητα 
στους καταναλωτές να έχουν ένα πρό-
χειρο φαγητό ανάµεσα στα γεύµατα µε 
τη βεβαιότητα ότι δεν καταναλώνουν 
τηγανισµένα φαγητά, χωρίς θερµίδες 

και ότι παίρνουν όλα τα θρεπτικά συ-
στατικά αυτών. 
Επιπρόσθετα, όσον αφορά όλα τα θρε-
πτικά χαρακτηριστικά τους, αυτά τα 
προϊόντα έχουν µία µεγάλη διάρκεια 
ζωής. Σύµφωνα µε τον κ. Τζένσεν, αυτό 
το νόστιµο και υγιεινό σνακ «µπορεί να 
διατηρηθεί για εννέα µήνες και ταυτό-
χρονα να παραµείνει τραγανό». 
Η Rhythm Superfoods πακετάρει τα 
προϊόντα της µε υγροσκοπικό τρόπο. Τα 
πακέτα αυτά απορροφούν την υγρασία 
και µπορούν να ανοίγουν και να κλεί-
νουν, όσες φορές είναι απαραίτητο. 

ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΙΑ
Η εταιρεία µάρκετινγκ Greek And Fresh 
εξάγει φράουλες, ρόδια και πορτοκάλια 
σε αγορές όπως το Κουβέιτ, το Μπαχρέ-
ιν, το Κατάρ και το Ντουµπάι, ενώ ψάχνει 
και για νέα προϊόντα, όπως οι ντοµάτες, 
ενώ θα την ενδιάφεραν τα ροδάκινα, τα 
νεκταρίνια και τα καρπούζια.  «Η καµπά-
νια µας για τις φράουλες είχε µεγάλη ε-
πιτυχία», λέει ο Νίκος  Ναυπλιώτης. «Για 
τρίτη συνεχόµενη  χρονιά , αυξήσαµε τις 
ποσότητές µας στην περιοχή του Κόλ-

που και στην Ασία και αναζητούµε τρό-
πους για να επεκτείνουµε την πελατει-
ακή µας βάση και να βελτιώσουµε τις 
πωλήσεις µας σε αναπτυσσόµενες πε-
ριοχές» σηµειώνει. Τη χρονιά που έρχε-
ται, η Greek And Fresh θα επικεντρωθεί 
περισσότερο στην Ασία. «Θα επεκταθού-
µε στη Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κονγκ και 
στη Μαλαισία. Έχουµε ήδη έρθει σε επα-
φή µε κάποιες τοπικές αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ». Κ. ΤΕΝΤΖΕΡΑΚΗ

ΚΟΒΕΙ 1.200 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η TESCO

Την περικοπή 1.200 θέσεων εργασίας ανακοί-
νωσε η Tesco PLC, προχωρώντας στην υλο-
ποίηση της τελευταίας φάσης της εταιρικής α-
ναδιάρθρωσης. Οι περικοπές αφορούν θέσεις 
γραφείου, µε τη διοίκηση να στοχεύει στην α-
πλοποίηση του µοντέλου διαχείρισης της εται-
ρείας. «Πρόκειται για ένα σηµαντικό επόµενο 
βήµα για να συνεχίσουµε την ανάκαµψη της ε-
ταιρείας», δήλωσε εκπρόσωπος του µεγαλύτε-

ρου οµίλου σούπερ µάρκετ στη Βρετανία. 
«Αυτό το νέο µοντέλο υπηρεσιών θα απλο-
ποιήσει τον τρόπο που είµαστε οργανωµένοι, 
θα µειώσει την αλληλοεπικάλυψη ρόλων και 
το κόστος και κυρίως θα µας επιτρέψει να ε-
πενδύσουµε στο να εξυπηρετούµε καλύτερα 
τους καταναλωτές» σηµείωσε ο ίδιος. Τα κε-
ντρικά γραφεία της εταιρείας είναι στο Χερ-
τφορντσάιρ.

Μπορεί να διατηρηθεί τρα-
γανό για εννέα µήνες αυτό 
το σνακ σύµφωνα µε τον 
κατασκευαστή του.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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ΟΠΩΡΩΝΕΣ 
ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΜΕ 
ΑΒΑΝΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Η εγκατάσταση νέων οπωρώνων που συνοδεύονται από εξοπλισµό συσκευασίας και 
προετοιµασίας όπως για παράδειγµα ψυγεία και αποθήκες για την πρώτη πώληση 
της παραγωγής, αποτελούν τις επενδύσεις που θεωρούνται «αιχµής» στα νέα Σχέδια 

Βελτίωσης, σύµφωνα µε τις τελευταίες προσαρµογές στο Μέτρο. Αν και το θεσµικό πλαί-
σιο όπου θα βασιστεί η προκήρυξη ακόµα βρίσκεται στο στάδιο προετοιµασίας, στο φάκε-
λο που έστειλαν οι διαχειριστικές αρχές προς έγκριση στην ΕΕ, οι επενδύσεις νέων φυτεύ-
σεων θα εγκρίνονται κατά προτεραιότητα, έχοντας ένα σηµαντικό αβαντάζ στη µοριοδότη-
ση. Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου 4.1.1, δηλαδή τα «κλασικά» Σχέδια Βελ-
τίωσης, ένας φάκελος επενδύσεων µπορεί να ξεκινά από τα 10.000 ευρώ και να φτάνει τα 
200.000 ευρώ για φυτεύσεις, µηχανήµατα, τρακτέρ, αποθήκες κ.λπ. Αν τώρα ο επενδυτής 
επιθυµεί να ανέβει έως τα 300.000 ευρώ, τότε θα πρέπει να τηρεί ορισµένες προϋποθέσεις. 
∆ηλαδή, η τυπική απόδοση της εκµετάλλευσής του πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 
25% του ζητούµενου προϋπολογισµού της επένδυσης. 

Ευκαιρίες για Οµάδες και Οργανώσεις Παραγωγών 
Φάκελο ενίσχυσης µπορούν να υποβάλουν επίσης οι οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, 
µε τις συλλογικές επενδύσεις µάλιστα να λαµβάνουν αυξηµένη ενίσχυση που ορίζεται στο 
60% ανεξαρτήτως Περιφέρειας. Επιπλέον, µόνο για τις συλλογικές επενδύσεις ο προϋπο-
λογισµός της επένδυσης µπορεί να είναι ανέλθει στο 1 εκατ. ευρώ. Για να κάνουν Σχέδιο 
Βελτίωσης οι Οµάδες και οι Οργανώσεις Παραγωγών -αν δεν είναι νεοσύστατες- πρέπει να 
εµφανίζουν τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις µε κερδοφόρο µέσο όρο αποτελε-
σµάτων προ φόρων, κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των 30.000 ευρώ.

Θερµοκήπια µε έγκριση τύπου, υψηλού τολ και χωρικού τύπου
Επένδυση προτεραιότητας αποτελούν και οι θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις στα Σχέδια Βελ-
τίωσης. Ενδεικτικά, θα ενισχύονται επενδύσεις σε εγκαταστάσεις θερµοκηπιακού τύπου οι 
οποίες υλοποιούνται µε α) τυποποιηµένα θερµοκήπια µε έγκριση τύπου, β) θερµοκήπια τύ-
που υψηλού τολ και γ) θερµοκήπια χωρικού τύπου. Οι παραπάνω κατηγορίες κατασκευ-
ών θερµοκηπιακού τύπου πρέπει να πληρούν τις εθνικές προδιαγραφές, όπου απαιτείται. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι µόνο για τις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, ο προϋπολογισµός 
του έργου για τους επαγγελµατίες αγρότες, µπορεί να ανέλθει στα 500.000 ευρώ. Αναφο-
ρικά µε την ηµεροµηνία προκήρυξης του Μέτρου, οι διαχειριστικές αρχές υποστηρίζουν ό-
τι µπορούν να έχουν µία πρώτη πρόσκληση τέλη Ιουλίου.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΡΟ 
4.1.1

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

1.177,5

961,2

950

917,7

752,5
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ΜΕΧΡΙ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΠΟΥ
ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΙΜ
ΤΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ανοιχτό για εγγραφές και αιτήσεις έως 
τις 24 Ιουλίου είναι το ηλεκτρονικό σύ-
στηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους παραγω-
γούς πυρηνόκαρπων που θέλουν να εντα-
χθούν στο Μέτρο Κοµφούζιο και όπως έ-
γινε γνωστό θα µπορούν να εντάξουν τα ί-
δια αγροτεµάχια και στην Απονιτροποίηση 
του Σεπτεµβρίου. Σηµειώνεται εδώ, ότι ε-
φόσον ο αγρότης αναλάβει δεσµεύσεις στα 
πλαίσια των δύο παραπάνω Μέτρων, δεν 
θα µπορέσει να κάνει αίτηση στη δεύτερη 
προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας, σύµφω-
να µε τα όσα ορίζουν σχετικές εφαρµοστι-
κές αποφάσεις (τεχνικά ονοµάζεται  «κίν-
δυνος διπλής χρηµατοδότησης»).
Όσον αφορά ιδιαίτερα τη δράση της Απονι-
τροποίσης που είναι επιλέξιµες οι δενδρο-
καλλιέργειες, αυτή είναι η «Χλωρά λίπαν-
ση». Στα πλαίσια της δράσης αυτής, οι δεν-
δροκαλλιεργητές επιδοτούνται στις ευπρό-
σβλητες ζώνες νιτρικών για να αναλάβουν 
πενταετείς δεσµεύσεις, µε σκοπό τη χρήση 
φυτών εδαφοκάλυψης σε έκταση που α-
ντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% του αρδευ-
όµενου αγροτεµαχίου. 
Αναλυτικά, οι ενισχύσεις ανά στρέµµα δι-
αµορφώνονται ως εξής:
●Μήλα και αχλάδια µε 20,2 ευρώ
●Ροδάκινα και βερίκοκα µε 33,1 ευρώ
●Εσπεριδοειδή µε 28,6 ευρώ
●Ελιά µε 46,6 ευρώ
Οι παραπάνω καλλιέργειες είναι επιλέξι-
µες στις εξής περιοχές:
●Αργολικό πεδίο: Εσπεριδοειδή, ελιά, βε-
ρικοκιά.
●Λεκάνη Πηνειού Ηλείας: Ελιά.
●Κάµπος Θεσσαλονίκης – Πέλλας – Η-
µαθίας: Ροδακινιά, µηλιά, αχλαδιά.
●Πεδιάδα Άρτας – Πρέβεζας: Εσπεριδο-
ειδή, ελιά.
Ωστόσο, γίνονται συζητήσεις ώστε τα µή-
λα, τα ροδάκινα και οι ελιές του θεσσαλι-
κού κάµπου να είναι επίσης επιλέξιµα, ό-
µως όχι στην προκήρυξη που θα εκδοθεί 
το φθινόπωρο.

Ε πικυρώθηκε από την Κοµισιόν, η προ-
σθήκη των καλλιεργειών ακτινιδίου, 
ροδιού, αβοκάντο, σύκου και φράου-

λας στο πρόγραµµα των Βιολογικών, µε τη 
στρεµµατική ενίσχυση να ορίζεται στα 90 ευ-
ρώ ανά στρέµµα. Τα παραπάνω προϊόντα θα 
περιληφθούν στη 2η Πρόσκληση του Μέτρου 
που υπολογίζεται για αρχές του 2018. Σύµφω-
να µε τον προγραµµατισµό των αρχών, παρά 
το γεγονός ότι αυξάνονται τα επιλέξιµα προ-
ϊόντα προς ενίσχυση στη φυτική παραγωγή 
ο προϋπολογισµός της νέας προκήρυξης θα 
µοιραστεί σε µεγαλύτερο βαθµό στην κτηνο-
τροφία. Αυτό σηµαίνει ότι γίνονται προσπάθει-
ες δηµιουργίας φίλτρων, ώστε να µπουν στο 

Μέτρο νέοι και παλιοί βιοκαλλιεργητές µε κά-
ποια δυναµική. Υπό αυτό το πρίσµα αφαιρείται 
ο κόφτης Natura και στη θέση του µπαίνουν 
άλλα κριτήρια µοριοδότησης, τα οποία ενερ-
γοποιούνται εφόσον ο συνολικός προϋπολο-
γισµός των αιτήσεων ενίσχυσης στη δράση εί-
ναι µεγαλύτερος του προκυρηχθέντος ποσού. 
Τα κριτήρια αυτά σύµφωνα µε το νέο οδηγό 
των Προγραµµάτων έχουν ως εξής: 
Για τους νεοεισερχόµενους (∆ράση 10.1.1) της 
φυτικής παραγωγής προτεραιότητα θα δίνε-
ται σε: ●Γεωργούς νεαρής ηλικίας, ●Κατό-
χους µεγάλων εκτάσεων ●Κατόχους εκτάσε-
ων που ανήκουν σε περιβαλλοντικά ευαίσθη-
τες περιοχές.

ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΝΕΑ ∆ΕΝΤΡΑ 
ΜΕ 90 ΕΥΡΩ 
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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Για τους παλιούς βιοκαλλι-
εργητές (∆ράση 10.2.1) προ-

τεραιότητα θα δίνεται σε: ●Κατ’ 
επάγγελµα αγρότες, ●Κατόχους µεγάλων ε-
κτάσεων, ●Κατόχους εκτάσεων που ανήκουν 
σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Επιπλέον θα προσµετράτε και η χρονική δι-
άρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού 
συστήµατος για τους παλιούς βιοκαλλιεργητές. 
Στο τραπέζι των συζητήσεων για την ενίσχυση 
των βιοκαλλιεργητών, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Τσιρώ-
νης, ρίχνει επιπλέον το κριτήριο της ελάχιστης 
παραγωγής συνδυαστικά µε τη στρεµµατι-
κή έκταση. Ωστόσο, καθώς φαίνεται το συγκε-
κριµένο κριτήριο δεν θα µπορέσει να συµπερι-
ληφθεί στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης. 

Μέχρι 31 Ιουλίου για σύµβουλο
Σύµφωνα µε διευκρινιστική εγκύκλιο του γε-
νικού γραµµατέα Κοινοτικών Πόρων, Χαρά-
λαµπου Κασίµη, µέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει 
να έχουν συνάψει σύµβαση µε γεωπόνο ή γε-
ωτεχνικό οι δικαιούχοι της Βιολογικής Γεωργί-
ας. Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει ελάχιστη δι-
άρκεια 12 µηνών και να καλύπτει ένα ολόκλη-
ρο έτος εφαρµογής. Η υποχρέωση αυτή δεν ι-
σχύει για γεωπόνους και γεωτεχνικού µε πτυ-
χίο πανεπιστηµιακού ιδρύµατος.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΒΙΖΕΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ
Με τη διαδικασία που ακολουθείται για τους 
µετακλητούς εργάτες γης από χώρες της ΕΕ 
(για παράδειγµα Βουλγαρία) θα µπορούν οι 
αγρότες-εργοδότες να φέρουν στην Ελλάδα, 
για να απασχολήσουν στα χωράφια εργάτες 
γης από Τρίτες χώρες.
Το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας, λένε 
οι πληροφορίες, εξουσιοδοτήθηκε να 
ετοιµάσει και να υπογράψει Απόφαση, βάσει 
της οποίας αγρεργάτες από τρίτες χώρες 
(π.χ. Αίγυπτος, Σκόπια, Αλβανία κ.λπ.) θα 
µπορούν να έρχονται στην Ελλάδα, όπως και 
οι µετακλητοί.
∆εν θα µπαίνουν δηλαδή στην χώρα µας µε 
τουριστική βίζα διάρκειας 100 ηµερών και 
χωρίς δικαίωµα εργασίας, όπως γινόταν 
µέχρι σήµερα, µε αποτέλεσµα, το κράτος 
να χάνει έσοδα, οι αγρότες να κινδυνεύουν 
µε πρόστιµα και οι ίδιοι να είναι επί της 
ουσίας ανασφάλιστοι. Για να µπορεί βέβαια ο 
εργάτης να µπει στην Ελλάδα κατ΄ αυτόν τον 
τρόπο, ο ενδιαφερόµενος αγρότης, καλείται 
να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία 
αποκεντρωµένη διοίκηση.
Όπως αναφέρει ο βουλευτής Πέλλας του 

ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σηφάκης, που συµµετείχε σε 
συσκέψεις στο αρµόδιο υπουργείο, «µετά την 
διαδικασία της µετάκλησης, που θα γίνεται 
πλέον χωρίς προκαταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών και µε κόστος παραβόλου 50 ευρώ 
ανά εργάτη γης, κάθε αγροτική εκµετάλλευση 
θα εκδίδει ένα βιβλίο απασχόλησης 
θεωρηµένο από τον ΕΦΚΑ».
Στο βιβλίο αυτό που θα πρέπει να 
υποβάλλεται στην ∆ΑΟΚ, ο αγρότης θα 
καταγράφει τον αριθµό των εργατών 
που απασχολεί ανά ηµέρα, ώστε να είναι 
καλυµµένος σε οποιονδήποτε έλεγχο για 
ανασφάλιστη εργασία.
Σηµειωτέον πως στο πρώτο δεκαήµερο του 
επόµενου µήνα, ο αγρότης-εργοδότης θα 
υποχρεούται να υποβάλλει συγκεντρωτικά 
απολογισµό απασχόλησης του προηγούµενου 
µήνα (ΑΠ∆) και µέχρι το τέλος του επόµενου 
µήνα, να καταβάλλει το αντίστοιχο ποσό 
της εισφοράς βάσει του Νόµου 4387/2016. 
Με αυτόν τον τρόπο, η δαπάνη αµοιβής 
των εργατών γης, θα µπορεί να δηλώνεται 
κατά τρόπο απολύτως νόµιµο στα έξοδα του 
παραγωγού.

Στο τραπέζι των συζητήσεων 
για τη Βιολογική Γεωργία, έχει 
πέσει το κριτήριο της ελάχιστης 
παραγωγής συνδυαστικά µε τη 
στρεµµατική έκταση.   

ΜΕΤΡΟ 
11

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΜΦΙΒΟΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τ ην ξεχασµένη υπόθεση των ελέγχων στην 
αγορά δείχνει να ξαναζεσταίνει η κυβέρνη-
ση, βλέποντας την ασυδοσία που είναι δι-

άχυτη τόσο σε βάρος των παραγωγών, όσο και σε 
βάρος των καθηµαγµένων αυτό τον καιρό κατανα-
λωτών. Η όλη προσέγγιση ξεκινάει από το γεγονός 
ότι τα εγχωρίως παραγόµενα αγροτικά κυρίως προ-
ϊόντα πιέζονται ποικιλοτρόπως, ενώ την ίδια στιγµή 
ο καταναλωτής υποχρεώνεται σε επιλογές αµφιβό-
λου προέλευσης και ποιότητας. 
Μέσα σ’ αυτή την πολύπλοκη πραγµατικότητα, οι 
φέροντες την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της 
κατάστασης βλέπουν στο θέµα των ελέγχων µια δυ-
νατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, οι οποίες αφε-
νός θα τονώσουν το φιλολαϊκό προφίλ της κυβέρ-
νησης, το οποίο σίγουρα έχει πληγεί από τα διαδο-
χικά «µνηµόνια», αφετέρου θα διαµορφώσουν µια 
καλύτερη κατάσταση στην αγορά, όπου συνεχίζουν 
να κυριαρχούν οι µεταπράτες της «παλιάς σχολής» 
και ανθούν, εκ νέου µάλιστα, οι «µαυραγορίτες».
Το πράγµα δεν είναι καθόλου απλό, αν ληφθεί υπ’ 
όψιν ότι: Πρώτον, θα πρέπει να διασωθεί άµεσα ό,τι 
διασώζεται, όπως π.χ. η απορρόφηση της εγχώριας 
παραγωγής αιγοπρόβειου και αγελαδινού γάλακτος 
και η διατήρηση των τιµών παραγωγού σε ένα ανε-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  
ΕΝIΑΙΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΛΕΓΧΩΝ  

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ         
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κτό επίπεδο. ∆εύτερον, επιβάλλεται να προχωρήσει 
η θεσµική αναδιοργάνωση των ελέγχων, έτσι ώστε, 
σε λίγα χρόνια, η εγχώρια παραγωγή να ανακτήσει 
τη θέση που δύναται να έχει στην αγορά και οι κα-
ταναλωτές να είναι σε θέση να κάνουν τις επιλογές 
τους έχοντας σαφή γνώση της ταυτότητας των προ-
ϊόντων που είναι διαθέσιµα στα ράφια της λιανικής.
Το «κουµπί» σε όλα τα παραπάνω είναι η ιχνηλασι-
µότητα. Η τεχνολογία σ’ αυτό το πεδίο έχει προχω-
ρήσει πολύ και προσφέρει λύσεις, όπως αντίστοιχα 
έχει προχωρήσει στις αναπτυγµένες χώρες της ∆ύ-
σης η οργάνωση των ελέγχων. Είναι οι διαδικασίες 
ελέγχου που υπακούουν σε ενιαία πρωτόκολλα και 
γίνονται µέσα από κοινά συνεργεία τα οποία είναι 
σε θέση να βλέπουν ταυτόχρονα τόσο το οικονοµι-
κό σκέλος των διακινούµενων προϊόντων (τιµολό-
για, παραστατικά, φορτωτικές κ.α.), όσο και τα θέ-
µατα της προέλευσης, της κτηνιατρικής και της φυ-
τοπαθολογίας, της υγιεινής και ασφάλειας κ.λπ.
Κάπου εδώ βέβαια αρχίζουν και τα προβλήµατα. Στην 
Ελλάδα κανείς δεν θέλει να παραχωρήσει τις εξουσί-
ες που εξασφαλίζει η ελεγκτική διαδικασία. Προς το 
παρόν, οι ευθύνες είναι διάχυτες σε δεκάδες δηµόσι-
ους φορείς, όπως ΕΦΕΤ, κτηνιατρικές υπηρεσίες, υ-
γειονοµικές αρχές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΟΓΑΚ, φορολογικές 

αρχές, οικονοµική αστυνοµία, υπηρεσίες υπουργείου 
Τουρισµού, Επιθεώρηση Εργασίας κ.ά.) µε αποτέλε-
σµα κανείς να µην δίνει λόγο πουθενά και ο καθένας 
να κοιτάζει λίγο πολύ… την πάρτη του. Το ζήτηµα αυ-
τό καλείται να αντιµετωπίσει και το περιβόητο Πεντα-
ετές Ολοκληρωµένο Σχέδιο Ελέγχων, το οποίο έχει 
τη  βάση του στη γνωστή Tax Force ή οµάδα Ράιχεν-
µπαχ και υποστηρίζεται τον τελευταίο καιρό και από 
επιτελική οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας.

ΦΘΗΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΦΑΝΕΙΑ ΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Οι δυσµενείς επιπτώσεις στους παραγωγούς αγρο-
τικών προϊόντων από την απουσία ελέγχων στην α-
γορά είναι τεράστιες, όπως αντίστοιχα µεγάλες δι-
αστάσεις παίρνει και η «µαύρη αγορά» µε ό,τι αυτό 
σηµαίνει για απώλειες εσόδων στα δηµόσια ταµεία.
Έτσι σε µια εποχή που όλοι κάνουν λόγο για ενίσχυ-
ση της ποιοτικής γεωργίας και την πιστοποίηση της 
ταυτότητας των παραγόµενων προϊόντων, οι αθρό-
ες εισαγωγές και οι παράνοµες ελληνοποιήσεις κα-
ταδικάζουν τις προσπάθειες των αγροτών σε απο-
τυχία, πλειοδοτώντας τη συνταγή που θέλει το προϊ-
όν να διακινείται «χύµα, φθηνό και µαύρο».
Πριν από δύο χρόνια ήταν το αγελαδινό γάλα που 

υπέφερε από τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές. Σήµερα 
είναι το αιγοπρόβειο που πιέζεται αφόρητα για τους 
ίδιους λόγους, ενώ, µόνιµα δραµατική είναι η κατά-
σταση στα κρέατα, όπου τα χοιρινά υποκαθίστανται 
από φθηνά oλλανδικά, το εγχώριο µοσχαρίσιο δεν 
βρίσκει θέση στα κρεοπωλεία λιανικής, ενώ και τα 
ντόπια αµνοερίφια έχουν υποκατασταθεί πλέον από 
φθηνά ψευδεπίγραφα των Βαλκανίων.
Το τι γίνεται, χρόνια τώρα, µε τα όσπρια εισαγωγής 
που γεµίζουν µε φθηνό προϊόν Tρίτων χωρών τα σα-
κουλάκια εταιριών τυποποίησης και συσκευασίας, ο-
ρισµένες µάλιστα εκ των οποίων έχουν πίσω τους ι-
στορική διαδροµή, είναι κάτι το απερίγραπτο. Κατα-
δικασµένα στην αφάνεια και τη χαµηλή τιµή είναι µια 
ζωή, παρά την ξεχωριστή ποιότητά τους και τα αµύ-
γδαλα του Συκουρίου όπως και κάποιων άλλων πε-
ριοχών που έχουν µπει τελευταία στην καλλιέργεια, 
εξαιτίας της ιδιότυπης εισαγωγής και της ταύτισης 
που γίνεται συχνά µε φθηνά προϊόντα από Αραβικές 
χώρες, όπως και από το Τέξας των ΗΠΑ. Τα φορτία µε 
«Ελιές Καλαµών» που έφτασαν τελευταία σε µετα-
ποιητικές µονάδες της Πελοποννήσου από την Τουρ-
κία, είναι ένα ακόµη ενδεικτικό παράδειγµα της εκ-
µετάλλευσης που υφίσταται η εγχώρια παραγωγή, ό-
που έχει καταφέρει να xτίσει κάποιο όνοµα.
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ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΛΟΓΩ 
ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  
Η ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ 
ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ   
∆ιέξοδο στη «µαύρη» αγορά όµορων κρατών 
της Βαλκανικής ψάχνει να βρει η ελληνική α-
γροτική παραγωγή, σε µια προσπάθεια να γλι-
τώσει από την υπέρµετρη επιβάρυνση λόγω 
φορολογίας και ασφαλιστικού. Μια επιβάρυν-
ση, που αν µη τι άλλο καθιστά πανάκριβο σπορ 
την καλλιέργεια της γης ακόµη και για τους ε-
παγγελµατίες αγρότες.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα περιστατι-
κά είναι πάµπολλα ιδίως σε περιοχές της βόρει-
ας Ελλάδας. Εκεί αγρότες έχουν βρει… αποκού-
µπι σε Βαλκάνιους εµπόρους, οι οποίοι στέλ-
νουν φορτηγά στην Ελλάδα, αγοράζουν, εκδίδο-
ντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, την παρα-
γωγή (φρούτα, λαχανικά κ.λπ.), αλλά στη συνέ-
χεια κι αφού περάσουν τα σύνορα, φροντίζουν 
να τα εξαφανίσουν.

Πώς γίνεται η συναλλαγή
Η εικόνα, όπως την περιγράφουν γνώστες της 
κατάστασης, είναι η εξής: Φορτηγά διέρχονται τα 
σύνορα από τη Βουλγαρία µε προορισµό τα χω-
ράφια συγκεκριµένων παραγωγών ή διαλογη-
τήρια εµπόρων που έχουν αγοράσει ήδη προϊό-
ντα από τους αγρότες κι έχουν κάνει τις συνεν-
νοήσεις µε πελάτες από τη Βουλγαρία. Οι πλη-
ροφορίες αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις, πρόκειται για ντόπιους επιχειρηµατίες που 
έχουν µεταφέρει τη δραστηριότητά τους στη γει-
τονική χώρα. Τα φορτία µετά βγαίνουν και πάλι 
από τη χώρα µας χωρίς ουσιαστικό έλεγχο στα 
σύνορα. Τη στιγµή της φόρτωσης εκδίδονται το 
αναγκαίο τιµολόγιο αγοραπωλησίας και το συ-
νοδευτικό έγγραφο µεταφοράς CMR.  Καθώς 
πρόκειται όµως για ενδοκοινοτική παράδοση και 
η απόδοση γίνεται στη Βουλγαρία, τα φορτία δι-
έρχονται τράνζιτ χωρίς το φορτηγό να σταµατά 
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Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση και τα συ-
ναρµόδια υπουργεία ετοιµάζονται να φέ-
ρουν προς ψήφιση στη Βουλή, σχέδιο νό-
µου που ορίζει πως ακόµα κι αν κατά τη 
διακίνηση των προϊόντων τύχει να εντοπι-
στούν οι εµπλεκόµενοι και δεν διαθέτουν 
τα προβλεπόµενα παραστατικά, τα πρόστι-
µα δεν θα ξεπερνούν τα 500 ή τα 1.000 ευ-
ρώ το πολύ. Με το ίδιο πλαίσιο πρόκει-
ται να θεσπιστεί, προστασία των αγροτών, 
που θα πρέπει να πληρώνονται από τον έ-
µπορο το πολύ σε διάστηµα 60 ηµερών, α-
πό την πώληση.

για έλεγχο στα εσωτερικά σύνορα της Ε.Ε. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο µεταφορέας κι ο πω-
λητής κόβουν µεν το παραστατικό που συνο-
δεύει το φορτίο µέχρι τα σύνορα, αλλά µόλις τα 
φορτηγά τα περάσουν αυτό πετιέται από όλους 
και δεν εµφανίζεται ποτέ ξανά, ούτε στην Ελ-
λάδα, ούτε στη Βουλγαρία.
Έτσι, ο διακινητής αγοράζει από τον αγρότη ή 
τον έµπορο στην Ελλάδα τοις µετρητοίς µέρος 
της παραγωγής του (π.χ. µε 30 λεπτά το κιλό τα 
ροδάκινα), αλλά στην πραγµατικότητα τα λεφτά 
αυτά είναι «µαύρα».

Ο ρόλος της φορολογίας
Παρά το γεγονός ότι αντίστοιχα φαινόµενα κα-
ταγράφονταν και στο παρελθόν, η αύξηση των 
φορολογικών συντελεστών (από το 13% σε 22-
45%) αρχής γενοµένης από το 2016, σε συν-
δυασµό µε το γεγονός ότι τα ασφάλιστρα στον 
ΕΦΚΑ προκύπτουν µε βάση το νόµο 4387/2016 
από το καθαρό εισόδηµα, κάνει πλέον καθηµε-
ρινό φαινόµενο τέτοιου είδους εµπορικές πρά-
ξεις. Το φαινόµενο εντείνει και το γεγονός ό-
τι σε επίπεδο Ελλάδας έχουν αυξηθεί οι ασυνε-
πείς έµποροι, µε αποτέλεσµα τα φέσια να φέρ-
νουν στα όριά τους χιλιάδες αγρότες.

Βουλγάρικα παραµάγαζα στην Ελλάδα
Πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση του 
Fresher, αναφέρουν ότι σε πολλές περιπτώσεις, 
οι Βαλκάνιοι έµποροι, έχουν αντιπροσώπους Έλ-
ληνες, οι οποίοι σε ρόλο µεσίτη βγαίνουν στο χω-
ράφι ή τα διαλογητήρια της βόρειας Ελλάδας και 
αγοράζουν τις σοδειές των παραγωγών.
Οι ίδιοι ξέροντας καλά τα «κατατόπια» και πώς θα 
προστατευθούν από τυχόν ελέγχους των κρατι-
κών µηχανισµών και των αρµόδιων υπουργείων 
φθάνουν µάλιστα να «ψωνίζουν» ακόµα και στην 
κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.  Εκεί, 
λένε οι πληροφορίες, φορτώνουν τα φορτηγά, σε 
πολλές περιπτώσεις, νύχτα, για να τα στείλουν 
µετέπειτα προς τα βόρεια σύνορα και τις όµορες 
αγορές της Βουλγαρίας, των Σκοπίων κ.λπ.

Κυρίως ροδάκινα, µήλα, ακτινίδια, 
κεράσια και αχλάδια
Το πρόβληµα εντοπίζεται, όπως λένε οι γνωρί-
ζοντες, κυρίως σε ροδάκινα, νεκταρίνια, µήλα, 
ακτινίδια, κεράσια και αχλάδια που προορίζονται 
για βρώση.  Σε µικρότερη έκταση αφορά συµπύ-
ρηνα ροδάκινα ή βιοµηχανικές ντοµάτες, κ.λπ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΙΚΑΣ
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Κ 
αζάνι που βρά-
ζει» θυμίζει ο κά-
μπος της Πέλ-
λας και της Η-

μαθίας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ό-
σο προχωρά η συγκομιδή των επιτραπέζι-
ων ροδάκινων τόσο καταρρέει η τιμή τους. 
Είναι χαρακτηριστικό πως εδώ και λίγες η-
μέρες έχει φθάσει η παραγωγή να παραδί-
δεται στους χώρους συγκέντρωσης με 15 – 
18 λεπτά το κιλό, που σημαίνει πως αν βγει 
φύρα στο τελάρο των 21 κιλών μια ποσό-
τητα της τάξεως των 4-5 κιλών, που συνή-
θως έτσι συμβαίνει, στο χέρι του παραγω-
γού μένουν 10 λεπτά το κιλό ή και λιγότε-
ρα, όταν το κόστος παραγωγής είναι πάνω 
από 23 λεπτά. 
Πρώτη προτεραιότητα προβάλλει για τους 
παραγωγούς το αίτημα για την οργάνωση 
συνάντησης με τον υπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης, προκειμένου να θέσουν αίτημα 
καταβολής αποζημιώσεων για το επιτρα-
πέζιο, αλλά και να διασφαλίσουν ότι δεν 
θα συμβεί το ίδιο και στο συμπύρηνο, που 

μπήκε στη διαδικασία της συγκομιδής αυ-
τές τις ημέρες. Σε περίπτωση που δεν υ-
πάρξει ανταπόκριση, σύμφωνα με τις δη-
λώσεις των παραγωγών, θα υπάρξουν δυ-
ναμικές αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. 
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης είχε δεσμευτεί από τη Βέροια 
στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Φεστι-
βάλ Ροδάκινου και στη συνάντησή του µε 
τα προεδρεία των Αγροτικών Συλλόγων Α-
λεξάνδρειας, Νάουσας και Βελβεντού, να 
κινητοποιήσει τον υπηρεσιακό µηχανισµό 
στην κατεύθυνση της εξασφάλισης έκτα-
κτης ειδικής ενίσχυσης των ροδακινοπα-
ραγωγών από τα κοινοτικά ταµεία, κάτι 
σαν κι αυτό που έγινε τον περασµένο χρό-
νο µε το αγελαδινό γάλα και το πακέτο των 
500 εκατ. που ενεργοποίησε η ΕΕ, εκ των 
οποίωντα 1,7 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε παρα-
γωγούς στην Ελλάδα.  Ως δεύτερο σκαλο-
πάτι για την υποστήριξη των παραγωγών 
είχε αναφερθεί από τον κ. Αποστόλου η 
δωρεάν διανοµή φρούτων στα σχολεία και 
τα κοινωφελή ιδρύµατα και η απόσυρση.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ  
ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ
ΝΑ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ ∆ΕΝ ΘΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ, ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

Ρεπορτάζ Λεωνίδας Λιάµης
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Πρώτα η συνάντηση 
µε Αποστόλου, λένε 
οι ροδακινοπαραγωγοί
Με δυναµικές κινητοποιήσεις, µεταξύ των οποί-
ων και το να γεµίσουν οι παραγωγοί την πλατεία 
∆ηµαρχείου µε τόνους ροδάκινα, σχεδιάζουν να 
αντιδράσουν οι ροδακινοπαραγωγοί σύµφωνα 
µε τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Βέροι-
ας, Τάσο Χαλκίδη, ωστόσο αυτές δεν θα εκδηλω-
θούν πριν οριστικοποιηθεί η συνάντηση µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Απο-
στόλου, την οποία έχει αναλάβει να οργανώσει ο 
Γιώργος Ουρσουζίδης. «Για να µην έχει το άλλοθι 
να πει ότι ενώ επίκειται ραντεβού, δυναµιτίζου-
µε το κλίµα και έτσι να αρνηθεί να µας δει», συ-
µπλήρωσε ο κ. Χαλκίδης.


∆ΟΥΛΕΥΟΥΜΕ 
ΜΟΝΟ ΓΙΑ   
ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ�
Λένε οι παραγωγοί του επιτραπέζιου 

«Παλεύουµε τσάµπα, οι τιµές έχουν πέσει σε εξευτε-
λιστικά επίπεδα. Πολλά χωράφια φοβάµαι ότι θα µεί-
νουν ασυγκόµιστα, γιατί ο κόσµος δεν έχει διάθεση. 
∆ουλεύουµε για τα εργατικά και σε κάποιες ποικιλί-
ες, όπως στα χνουδωτά, που τα παίρνουν µε 13 -15 
λεπτά το κιλό, θα αναγκαστούµε να βάλουµε χρήµατα 
και από την τσέπη µας, αφού µόνο για αραίωµα πλη-
ρώσαµε φέτος 120-130 ευρώ το στρέµµα», ανέφε-
ρε στο Fresher, ο Μάκης Χατζόπουλος, από την Ξεχα-
σµένη του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, που καλλιεργεί 200 
στρέµµατα επιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα. 
Εµφανώς απογοητευµένος ο συνοµιλητής µας παρα-
δέχθηκε πως αποφάσισε να δώσει σε έµπορο ροδά-
κινα 3Α και 4Α, που υπό κανονικές συνθήκες θα πή-
γαιναν 80 λεπτά το κιλό, µε µόλις 18 λεπτά το κιλό. ≤
«Αρκεί να φύγουν από τα δέντρα. Τα ίδια κάνουν όλοι 
για να σώσουν ό,τι µπορέσουν», είπε.
Με κοµµένα τα φτερά είναι και ο Γιώργος Γκάλαβος, 
µε 180 στρέµµατα επιτραπέζιο και συµπύρηνο ροδά-
κινο στην περιοχή της Κουλούρας, ο οποίος σηµείω-
σε: «Φέτος το προϊόν έχει πιάσει πάτο. Κανείς δεν λέ-
ει ποια είναι η τιµή. Φεύγουν τα προϊόντα και δεν ξέ-
ρουµε αν πουλήθηκαν µε 5 λεπτά το κιλό, µε 15 ή µε 
25 λεπτά το κιλό. Να σκεφτείτε ότι τα ροδάκινα του Ι-
ουνίου δεν έχουν τιµολογηθεί ακόµη. Όλα στα τυ-
φλά, ενώ πολλά ροδάκινα φεύγουν και από τα χωρά-
φια, χωρίς τιµολόγια και αυτό πιέζει περισσότερο την 
κατάσταση. Γενικώς επικρατεί ένα µπάχαλο. Οι µόνοι 
που δίνουν τιµές, µιλάµε για 18 έως 25 λεπτά το κι-

λό, είναι οι έµποροι από τη Ρουµανία και τη Βουλγαρία, 
αλλά κι εκεί τους εµπιστεύεσαι;».

∆εν θα µπορούν να πληρώσουν 
ούτε τους εργάτες τη νέα σεζόν
Για καταστροφικές τιµές στο επιτραπέζιο ροδάκινο µιλά 
και ο Κώστας Μαρκοβίτης, προσθέτοντας πως «υπάρ-
χουν παραγωγοί οι οποίοι του χρόνου δεν θα τα κατα-
φέρουν να καλλιεργήσουν, καθώς µε 20 και 30 λεπτά 
που γίνονται συναλλαγές, δεν θα µπορούν να πληρώ-
σουν ούτε τους προµηθευτές τους, ούτε τους εργάτες».
«Με τέτοιες τιµές είµαστε µε το κεφάλι µέσα. Φέτος εί-
ναι η χειρότερη χρονιά», είπε και ο παραγωγός Νίκος 
Θεοχαρόπουλος, ο οποίος προβληµατίζεται κι από το 
γεγονός ότι δεν έχει ανοίξει ακόµη τα χαρτιά της η µε-
ταποίηση σε σχέση µε το βιοµηχανικό ροδάκινο παρότι 
εδώ και λίγες ηµέρες έχει αρχίσει η συγκοµιδή του.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, µικρή ηλιαχτίδα, τηρουµένων 
των αναλογιών, όπως λέει και ο κ. Μαρκοβίτης, απο-
τελεί το νεκταρίνι, το οποίο πωλείται αυτή την περίοδο 
στα 30-40 λεπτά το κιλό, αλλά «και σε αυτό επειδή ξε-
κινά η συγκοµιδή της Red Gold που έχει µεγάλες πο-
σότητες, δεν ξέρουµε τι τύχη θα έχει».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ
�ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2017 ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ


ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

568,294
+5,8%

ΕΛΛΑ∆Α

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

286,500

+19%

286,500

+19%

623,169
+9,4%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ

+15,4%

1.590.094

�ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ INCOFRUIT HELLAS 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MEDFEL�EUROPECH


ΕΛΛΑ∆Α

ΤΟΝΟI

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ

510
5.355

2.380

9.775

Σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική απόφαση της 30ης 
Ιουνίου, «τα συµπληρωµατικά µέτρα στήριξης των 70 
εκατ. ευρώ καλύπτουν µέγιστη ποσότητα 165.835 τόνων 
φρούτων από τέσσερα διαφορετικά είδη οπωροφόρων: 
µήλα και αχλάδια, δαµάσκηνα, εσπεριδοειδή, ροδάκινα 
και νεκταρίνια. Τα µέτρα καλύπτουν 12 κράτη στα οποία 
θα εφαρµόζονται διαφορετικές ποσότητες απόσυρσης.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. 1165 ΤΟΥ 2017 ΤΗΣ ΕΕ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΤΑ VELVITA ΕΧΟΥΝ  
ΚΑΛΗ ΡΟΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ,  
ΛΕΕΙ Ο Ν. ΚΟΥΤΛΙΑΜΠΑΣ 

ΕΚΑΝΕ ΠΟΛΥ ∆ΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΕΙ ΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ VELVITA
Τη δική τους ξεχωριστή πορεία στην αγο-
ρά έχουν τα ροδάκινα Velvita, που πριν 
από περίπου ένα μήνα έκλεισαν τον τρί-
το  χρόνο κυκλοφορίας τους στο ράφι. Ή-
ταν 25 Ιουνίου 2014 όταν έγινε η επίση-
μη παρουσίασή τους στην Αθήνα από 
τον Νίκο Κουτλιάµπα, πρόεδρο του ΑΣΕ-
ΠΟΠ Βελβεντού. Στην αρχή είχαν να δι-
ανύσουν ένα σχετικά δύσκολο δρόμο μέ-
χρι να γίνουν ευρύτερα γνωστά στους κα-
ταναλωτές όμως πλέον, έχουν αποτυπω-
θεί στη συνείδησή τους ως συνώνυμο του 
ποιοτικού ροδάκινου. Επιπλέον, είναι κα-
τοχυρωμένη εμπορική ονομασία όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά και πανευρωπαϊκά.
Πρόκειται για μια ξεχωριστή περίπτωση, ό-
που φαίνεται στην πράξη πώς το branding 
μπορεί να δώσει άλλη πνοή στη διάθεση 
του προϊόντος.  «Η επιλογή του ονόματος 
που έμελλε να γίνει συνώνυμο της ποιότη-
τας στην αγορά ροδάκινου δεν ήταν καθό-
λου τυχαία», όπως μας ενημερώνει ο Ευ-
θύμιος Μπαλάνης, γενικός διευθυντής του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. Αποτελεί έμπνευ-
ση σε συνεργασία με την Yonas Design και 

συνδυάστηκε το αρχικό μέρος του τόπου ό-
που καλλιεργείται Βελβεντός και ακολου-
θεί η λατινική λέξη «vita» που σημαίνει 
ζωή.  Όπως αναφέρει στο Fresher, ο Νίκος 
Κουτλιάµπας: «Είµαστε πιο όψιµοι ως ο-
ρεινή περιοχή. Μόλις το 10% έχει συγκομι-
στεί. Τα Velvita κρατάνε υψηλή ποιότητα, 
έχουν καλή ροή στην αγορά και ο κατανα-
λωτής τα εµπιστεύεται. Η ανώτερη ποιότη-
τα και γεύση της Velvita διασφαλίζεται από 
τη διαδικασία συλλογής και συσκευασίας 
που τηρείται στο συνεταιρισμό ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού. Η συσκευασία γίνεται στο κτή-
μα από τον ίδιο τον παραγωγό που είναι εκ-
παιδευμένος γι’ αυτό». Φέτος που υπάρ-
χουν ποιοτικά θέματα στο ροδάκινο ζητά-
νε πιο πολύ τα Velvita, τονίζει ο Ευθύμιος 
Μπαλάνης. «Πέρσι οι εξαγωγές μας ήταν 
στο 30% και φέτος αναμένεται να κινη-
θούν περίπου στα ίδια επίπεδα, αλλά γίνο-
νται και ενέργειες για να πετύχουμε και νέ-
ες συμφωνίες στο εξωτερικό με χώρες των 
Βαλκανίων και της Κεντροανατολικής Ευ-
ρώπης», καταλήγει ο ίδιος. 

Φ. Γιαννακοπούλου

Απευθείας στους 
παραγωγούς 
οι αποζημιώσεις
Αποζημίωση από την ΕΕ για την κα-
τάρρευση της αγοράς του επιτραπέζι-
ου ροδάκινου και αποζημιώσεις για 
τις ζημιές από το χαλάζι το 2016 θα ζη-
τήσουν οι παραγωγοί από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα 
με τον πρόεδρο του ΑΣ Βέροιας, Τάσο 
Χαλκίδη. Ο ίδιος και σε σχέση με τα σε-
νάρια «για την απόσυρση χιλιάδων τό-
νων ροδάκινου που σαπίζουν στα ψυ-
γεία της Βέροιας» -ο ίδιος αμφισβήτη-
σε ότι οι όγκοι είναι όσοι αναφέρονται- 
κι είπε ότι τα όποια χρήματα δοθούν να 
πάνε κατευθείαν, μέσω του ΟΣΔΕ, στο 
λογαριασμό του αγρότη. Αντίστοιχα 
για τα προγράμματα της δωρεάν διάθε-
σης ροδάκινων σε ευαίσθητες κοινωνι-
κές ομάδες, βάσει του νέου κανονισμού 
της Ε. Ε. (1165 του 2017), ο κ. Χαλκίδης 
ζήτησε να γίνεται χωρίς μεσολάβηση 
συνεταιρισμών και ομάδων. 
Όπως σημείωσε, σύμφωνα με τον Κα-
νονισμό, η Ελλάδα μπορεί να διαθέ-
σει, για τα προγράμματα αυτά 5.355 τό-
νους ροδάκινων (σ. σ. φέτος θα χορη-
γηθούν άλλοι 1.000 τόνοι, από το από-
θεμα των 2.000 που έχει δικαίωμα να 
δώσει κατά το δοκούν ο υπουργός σε ό-
ποια καλλιέργεια εκτιμά ότι θα πρέπει 
να στηριχθεί), με αποζημίωση 0,50 ευ-
ρώ το κιλό, εκ των οποίων ωστόσο στα 
χέρια του παραγωγού θα φτάσουν τα 
0,269 ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 23 λεπτά, 
θα παρακρατηθούν από τους συνεται-
ρισμούς και τις ομάδες ως έξοδα διαλο-
γής, συσκευασίας και μεταφοράς.
Για το θέμα των συσσωρευμένων απο-
θεμάτων, υπήρξε ευρεία σύσκεψη στη 
Βέροια, όπου συμφωνήθηκε η αποστο-
λή εγγράφου στον Βαγγέλη Αποστό-
λου, με το οποίο ζητείται η ενίσχυση της 
διαδικασίας κομποστοποίησης των απο-
συρόμενων, τα οποία, όπως ειπώθηκε, 
«δεν θέλουν ούτε δωρεάν οι βιομηχανί-
ες χυμοποίησης». Το υπολογιζόμενο το-
νάζ απόσυρσης των ροδάκινων ανέρχε-
ται στους 20.000 τόνους με το κόστος 
κομποστοποίησης να ανέρχεται στα 20 
ευρώ τον τόνο και την εναπόθεση σε 
ΧΥΤΑ, να αγγίζει τα 40 ευρώ τον τόνο.
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Με ελάχιστο βάρος 
τα 110 γραμμάρια
Ροδάκινα κίτρινα, με ελάχιστο βάρος 
110 γραμμάρια και χωρίς ασθένειες 
ζητά από τους παραγωγούς να 
παραδώσουν η ΕΚΕ. Η ανακοίνωσή 
της αναφέρει τα εξής:  «Όπως είναι 
γνωστό, η ελληνική κομπόστα 
ροδάκινου, αλλά και ο χυμός του 
και το κατεψυγμένο του προϊόν, 
κατέκτησαν εδώ και πολλά χρόνια 
την παγκόσμια αγορά. Αυτό 
στηρίχτηκε σε δύο προϋποθέσεις: Α) 
την άριστη ποιότητα πρώτης ύλης 
και συνεπώς τελικού προϊόντος Β) 
το ανταγωνιστικό κόστος Δυστυχώς, 
τα δύο τελευταία χρόνια, που είχαμε 
μειωμένη παραγωγή, η ποιότητα 
του συμπύρηνου ροδάκινου που 
παρέλαβαν τα εργοστάσια ήταν, όπως 
όλοι γνωρίζουμε, υποβαθμισμένη, 
με κύριο χαρακτηριστικό τα άγουρα-
πράσινα ροδάκινα. Αυτό δημιούργησε 
δυσκολίες διάθεσης του προϊόντος. 
Φέτος, μπορούμε να φτιάξουμε τη 
χρονιά ανάκαμψης. Οι παραγωγοί 
πρέπει να παραδώσουν τη γνωστή 
καλή ποιότητα του παρελθόντος για 
να ξανακατακτήσουμε τις αγορές. 
Αυτό απλά σημαίνει να παραδώσουν 
ροδάκινα κίτρινα, με ελάχιστο βάρος 
110 γραμμάρια και χωρίς ασθένειες».

ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ  
ΕΚΚΙΝΕΙ 
Η ΣΕΖΟΝ
∆εν υπάρχει δικαιολογία για να µην πιάσει
καλή τιµή φέτος λένε οι παραγωγοί

Κλίµα καλλιεργεί φέτος η βιοµηχανία ως προς 
τα συµπύρηνα ροδάκινα, για να µαζέψει την 
παραγωγή µε χαµηλές τιµές, ξαναφέρνοντας 
στο προσκήνιο το ξαναζεσταµένο επιχείρηµα 
της υπερπαραγωγής, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσο Χαλκίδη. 
«Η παραγωγή είναι φυσιολογική, οι αποθήκες 
τους άδειες από αποθέµατα, κατά συνέπεια δεν 
υπάρχει δικαιολογία να µην υπάρξει µια λογική 
τιµή, στα περσινά επίπεδα των περίπου 30 λεπτών 
το κιλό, ώστε να µπορέσει και ο παραγωγός να 
βγάλει κάτι» ανέφερε  ο ίδιος χαρακτηριστικά. 

Για υπερπαραγωγή και µικροκαρπία 
κάνουν λόγο οι µεταποιητές
Σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της 
βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας, Θεοδώρας Τζάκρη, 
και του προέδρου της Ένωσης Κονσερβοποιών 
Ελλάδος, Κώστα Αποστόλου, ο εκπρόσωπος των 
µεταποιητών εκτίµησε ότι η φετινή παραγωγή 
θα ξεπεράσει κάθε προηγούµενο, τονίζοντας 
ότι θα είναι εφικτή µια ικανοποιητική διαχείριση 
παραγωγής µέχρι τους 450.000 τόνους, ενώ 
εξήγησε πως η επιβολή πρόσθετων ποιοτικών 

απαιτήσεων (κίτρινα ροδάκινα µε ελάχιστον βάρος 
110 γραµµάρια ανά καρπό χωρίς ασθένειες) φέτος 
σχετίζεται µε την προσπάθεια να επανακτηθεί η 
φήµη της ελληνικής κοµπόστας, που είχε τρωθεί 
τα προηγούµενα χρόνια, εξαιτίας της κακής 
ποιότητας α’ ύλης. Το θέµα, ωστόσο, σύµφωνα 
µε τον κ. Αποστόλου είναι ότι τα πρώτα δείγµατα 
δείχνουν πως φέτος λόγω της υπερπαραγωγής, 
σε ένα σηµαντικό ποσοστό, κάποιοι το ανεβάζουν 
στο 30% της συνολικής παραγωγής, υπάρχει 
µικροκαρπία, που σηµαίνει πως ενδέχεται να 
υπάρξει έλλειµµα πρώτης ύλης µε τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που τέθηκαν. Η κυρία Τζάκρη 
ζήτησε, ενόψει της έναρξης της συγκοµιδής, η 
βιοµηχανία να προσφέρει στους παραγωγούς ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο τιµής ανά κιλό.
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ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ
∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ Η ΣΟ∆ΕΙΑ  
Με τις πρώιµες ποικιλίες Romea, Catherina, 
Loadel, Fortuna ξεκίνησε η συγκοµιδή για τα 
συµπύρηνα ροδάκινα και φαίνεται ότι οδεύουµε 
προς µια πιο όψιµη χρονιά καθώς σε σύγκριση 
µε πέρσι υπάρχει µια διαφορά µιας εβδοµάδας 
λόγω του καύσωνα που σηµειώθηκε τον 
Ιούνιο. Υπενθυµίζεται ότι το προϊόν έχει τις 
προϋποθέσεις για καλύτερες τιµές φέτος καθώς 
οι βιοµηχανίες δεν έχουν αποθέµατα από πέρσι 
και ένα µέρος της παραγωγής έχει επηρεαστεί 
από το πρόσφατο χαλάζι.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τις παραγόµενες 
ποσότητες ο Τάσος Χαλκίδης, πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, αναφέρει 
στο περιοδικό Fresher ότι οδεύουµε προς 
µια φυσιολογική χρονιά σε σύγκριση µε 
πέρσι που δεν υπήρχαν πολλά ροδάκινα. 
«Ήταν υπερβολικές οι εκτιµήσεις για 
υπερπαραγωγή», σηµειώνει ο ίδιος 

χαρακτηριστικά και προσθέτει: «φαίνεται ότι 
η ποικιλία Α37 δεν έχει πολλή παραγωγή, 
ενώ η Catherina είναι όπως πρέπει να είναι. 
Σε κάθε περίπτωση δεν είναι πολλά. Είναι µια 
φυσιολογική παραγωγικά χρονιά».

Ακόµη χωρίς επίσηµες τιµές
Επιπλέον, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου 
Βέροιας τονίζει ότι: «Είναι αδικαιολόγητο 
το γεγονός ότι ακόµη δεν έχει ανακοινωθεί 
επίσηµα τιµή. Πουθενά αλλού στον κόσµο 
δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να συγκοµίζουν 
και να παραδίνουν στα εργοστάσια οι 
παραγωγοί αλλά να µην υπάρχει τιµή». Ως 
εκ τούτου οι Βορειοελλαδίτες παραγωγοί 
συµπύρηνου προειδοποιούν ότι αν δεν πάρουν 
µια ικανοποιητική τιµή, που θα κυµαίνεται 
τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα, δεν θα 
συνεχίσουν. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρσι οι µεσοπρώιµες 
ποικιλίες (Κατερίνα, Fortuna, κλπ) πληρώθηκαν 
µε 30 λεπτά το κιλό και οι όψιµες (Andros, 
Evert) τον Αύγουστο στα 34 λεπτά το κιλό.
Για µια καλύτερη σοδειά από πέρσι κάνει 
λόγο στο Fresher ο γενικός διευθυντής της 
Venus Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης. Ωστόσο 
αναφέρει ότι υπάρχει πρόβληµα µικροκαρπίας 
στις πρώιµες ποικιλίες για το συµπύρηνο. 
«Είναι η πρώτη φορά που αντιµετωπίζουµε 
πρόβληµα µικροκαρπίας µε βάση τα ιστορικά 
στοιχεία που κρατάµε. Λίγο καλύτερα 
όσον αφορά τα µεγέθη φαίνεται ότι είναι η 
µεσοπρώιµη ποικιλία Andros», λέει ο ίδιος 
χαρακτηριστικά.

Φανή Γιαννακοπούλου

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 
27% ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΤΗΣ MEDFEL-
EUROPECH. ΕΙΔΙΚΑ 
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 
ΕΚΤΙΜΑ ΟΤΙ ΘΑ 
ΦΤΑΣΕΙ ΤΟΥΣ 
390.000 ΤΟΝΟΥΣ

305,01305,01305,01305,01305,01305,01

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ ΡΟ∆ΑΚΙΝΩΝ �ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ�

ΣΥΝΟΛΟ ΕΕ

778,18

78,129 390,00

ΕΛΛΑ∆Α

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

5,043

ΠΗΓΗ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ INCOFRUIT
HELLAS ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MEDFEL-EUROPECH

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
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ΒΕΡΙΚΟΚΟ�ΑΧΛΑ∆Ι�ΚΕΡΑΣΙ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:  
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗ�ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Α κολουθώντας σωστά τις βασι-
κές καλλιεργητικές φροντίδες φέ-
τος η χρονιά αντάµειψε τους παρα-

γωγούς επιτραπέζιου βερίκοκου µε άφθο-
νη παραγωγή, σύµφωνα µε τον Θανάση Κο-
ντσιώτη, τον οποίο το Fresher συνάντησε 
µαζί µε τον αδελφό του Φώτη την τελευταία 
µέρα της συγκοµιδής των Μπεµπέκου στην 
περιοχή Κοκκινόγη Τυρνάβου. «Μπορού-
µε αβίαστα να πούµε ότι η φετινή χρονιά σε 
θέµα παραγωγής ήταν ίσως και η καλύτε-
ρη της τελευταίας δεκαετίας. Παρά τη χαλα-
ζόπτωση στις γύρω περιοχές, η οποία κατέ-
στρεψε καλλιέργειες, την ευρύτερη περιοχή 

του Βρυότοπου και συγκεκριµένα εδώ, την 
τοποθεσία Κοκκινόγη όπου έχουµε τις βε-
ρικοκιές, δεν την άγγιξαν τα άσχηµα καιρι-
κά φαινόµενα. Με 4 τόνους το στρέµµα πώς 
να µην είµαστε ευχαριστηµένοι» σηµείωσαν 
χαρακτηριστικά οι παραγωγοί. Βέβαια η υ-
περπαραγωγή έφερε την κατρακύλα στην τι-
µή. «Πουλήσαµε σε τοπική βιοµηχανία 0,27 
λεπτά το κιλό. Οι πρώιµες Pricia, Mogador, 
Luna, Colorado µε παραγωγή κοντά στον 1-
1,5 τόνο το στρέµµα είχαν αρχική τιµή 1 ευ-
ρώ, αλλά κατρακύλησαν και αυτές στα 0,40-
0,50 λεπτά. Ας ελπίσουµε ότι οι οψιµότερες 
FARBALY, FARALIA κ.α., που θα συγκοµι-
στούν από δω και πέρα, να αποφέρουν πε-
ρισσότερα έσοδα στους παραγωγούς» συ-
µπληρώνουν τα αδέλφια Κοντσιώτη. 

Α πό την ευρύτερη περιοχή του Τυρνά-
βου προέρχεται το 80% της παραγω-
γής των ελληνικών αχλαδιών που δι-

ακινούνται στην εγχώρια αγορά, σύµφωνα µε 
τον παραγωγό αχλαδιού από τον Τύρναβο Σω-
τήρη Μπαρµπούτη.  Το Fresher ήταν µαζί του 
στην πρώτη µέρα συγκοµιδής της ποικιλίας Κό-
σια στην τοποθεσία Ελιά Τυρνάβου.  «Μετά την 
απαξίωση της Bιοµηχανίας Ζάχαρης στη Λάρι-
σα και την απόγνωσή µας µε την µη απορρό-
φηση του ζαχαρότευτλου, αλλάξαµε πορεία. Οι 
περισσότεροι γυρίσαµε στις δεντροκαλλιέργει-
ες και εγώ µετά από έρευνα αγοραστικής δυ-
ναµικής ωφέλειας το 2007 επέλεξα το αχλά-

ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

ΣΤΟΝ ΒΡΥΟΤΟΠΟ 
ΡΙΖΩΣΕ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΑ
ΤΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΒΕΡΙΚΟΚΟ

ΑΧΛΑ∆Ι ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΟ 80% ΤΩΝ ΑΧΛΑ∆ΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σύµφωνα µε 
τον Θανάση 
Κοντσιώτη η 
καλλιέργεια 
της βερικοκιάς 
«ταίριαξε» στον 
Αµπελώνα.
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Μ   ε παραγωγή που έφθασε τα 700 
κιλά το στρέµµα ολοκληρώθηκε 
η συγκοµιδή των ορεινών κε-

ρασιών στον Άγ. Γεώργιο και τον Μαυρό-
λακκα Μελιβοίας σύµφωνα µε τον παρα-
γωγό Χρήστο Ρήγα του νεοσύστατου Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Μελιβοίας, ο ο-
ποίος έκανε λόγο για µία δύσκολη αλ-
λά καλή χρονιά, σε σχέση µε την περσι-
νή. «Αν εξαιρέσουµε τη βροχόπτωση της 
25ης Μαΐου, που έσκισε την Ferrovia, την 
Van και την ποικιλία Τραγανά σε ορισµένα 
δέντρα έως και 100%, η παραγωγή σώ-
θηκε, από την Μπουρλά, την Sweet Early, 
την Early Lory και την Early Bigi και έφτα-
σε τα 700 κιλά το στρέµµα», αναφέρει ο κ. 
Ρήγας ο οποίος εξηγεί ότι  βγήκε στην α-
γορά στις αρχές Μαΐου δίνοντας την πα-
ραγωγή του µε 2,5 ευρώ το κιλό, στην 
πορεία όµως ανάλογα µε την ζήτηση και 
τις εξαγωγές έφτασε το 1 ευρώ.
«Καλλιεργώ 7 µε 8 διαφορετικές ποικιλίες 
κερασιών για να έχω µεγαλύτερη διάρκεια 
συγκοµιδής και να ελαχιστοποιώ τον κίν-
δυνο ζηµιών», αναφέρει ο κ. Ρήγας

Σχέδια για κεράσι ΠΟΠ 
κάνει η Μελιβοία
Από την άλλη, ο Βαγγέλης Κρανιώτης, 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού, αναφέρει 
ότι «παρότι η χρονιά ήταν δύσκολη λό-
γω των δύο παγετών στις 2 Απριλίου και 
30 Απριλίου και των συνεχόµενων βρο-
χοπτώσεων του Μαΐου και του Ιουνίου, ο 
Α.Σ. Μελιβοίας, κατάφερε οι καρποί που 
συλλέχτηκαν από τα µέλη του να είναι ε-
ξαιρετικής ποιότητας». Στα άµεσα σχέδια 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού που ιδρύθη-

κε το 2016 και µαζεύει τη συγκοµιδή από 
την περιοχή όπως µας λέει ο κ. Κρανιώ-
της, είναι η κατασκευή µεταποιητικής µο-
νάδας σε συνεργασία µε το ΑΤΕΙ Θεσσα-
λίας και η κατοχύρωση σήµατος ΠΟΠ, στο 
κεράσι της Μελιβοίας.

δι», λέει ο ίδιος. «Με 80 δενδρύλλια περί-
που το στρέµµα και φύτευση γραµµικής ε-
γκατάστασης (παλµέτα) δέντρο µε δέντρο 3 
µέτρα απόσταση και  σειρά µε σειρά 4 µέ-
τρα περίπου, το κόστος εγκατάστασης στοί-
χισε περίπου 200 ευρώ το στρέµµα. Με την 
εγκατάσταση της στάγδην άρδευσης και της 
υποστύλωσης προστέθηκαν άλλα 300 ευ-
ρώ το στρέµµα, σύνολο 500 περίπου ευρώ 
το κόστος εγκατάστασης την πρώτη χρονιά. 
Οι υπόλοιπες χρονιές µέχρι την ολοκλή-
ρωση της δενδροφυτείας, δηλαδή της 4ε-
τίας που θα αρχίσει να αποδίδει, στοιχίζουν 
αναλογικά άλλα 500 ευρώ στο κόστος ε-
γκατάστασης, χωρίς τις παρεµβάσεις προ-
στασίας και θρέψης των οποίων το κόστος 
µπορεί να φτάνει έως και 500 ευρώ το 
στρέµµα. Όµως το αχλάδι αποδίδει και στον 
τρίτο χρόνο δίνοντας έως και ένα τόνο το 
στρέµµα και από τον τέταρτο και µετά έχει 
µέση στρεµµατική απόδοση 2,5 τόνους το 
στρέµµα», καταλήγει ο κ. Μπαρµπούτης. 

ΚΕΡΑΣΙ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

EMΠΕΙΡΑ ΧΕΡΙΑ 
ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Ε∆ΩΣΑΝ 700 
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

Ο παραγωγός Χρήστος 
Ρήγας του ΑΣ Μελιβοίας 
έκανε λόγο για µία καλή 

χρονιά στο κεράσι.
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ΝΤΟΜΑΤΑ

Με πάτηµα το γεγονός ότι υπάρχουν ακόµη δια-
θέσιµες στην αγορά κάποιες ντοµάτες από τα 
θερµοκήπια της Κρήτης και των Φιλιατρών 

Μεσσηνίας οι έµποροι συγκρατούν τις τιµές για τους 
παραγωγούς της υπαίθριας µε αποτέλεσµα να κινού-
νται στο χαµηλό εύρος των 25-30 λεπτών το κιλό. 
Πιο αναλυτικά, έχει ξεκινήσει η συγκοµιδή της υπαίθρι-
ας ντοµάτας από Μαραθώνα, Μέγαρα και µέσα στο ε-
πόµενο διάστηµα θα µπουν σε φουλ παραγωγή η Κο-
ρινθία, η Λακωνία και περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας. 
«Ενώ πριν από περίπου µια εβδοµάδα υπήρχε έλλει-
ψη στην αγορά καθώς ακόµη είναι λίγες οι υπαίθριες 
και οι θερµοκηπίου και οι τιµές στον παραγωγό έφτα-
σαν τα 60-70 λεπτά το κιλό το Σάββατο που µας πέρασε 
πληµµύρισε ο κόσµος ντοµάτες», αναφέρει στο Fresher 
ο Βασίλης Κόλλιας, παραγωγός και γεωπόνος από τη 
Βοιωτία. Η κατάσταση µε τις εισαγωγές έχει ξεφύγει, 
σύµφωνα µε τον ίδιο, καθώς δεν γίνονται έλεγχοι µε α-
ποτέλεσµα να µην µπορούµε να πούµε πως θα εξελι-
χθεί η αγορά για την ντοµάτα το επόµενο διάστηµα όταν 
θα αυξηθεί και η εγχώρια προσφορά.
«Φέτος, θα είναι µια προβληµατική χρονιά, τόσο ό-
σον αφορά την προσφορά οι βροχές του Ιουνίου αύ-
ξησαν τα µυκητολογικά προβλήµατα και ανέβασαν 
κατά 1/3 το κόστος εισροών για τους παραγωγούς 
και εν συνεχεία η κατανάλωση παραµένει σε χα-

ΑΚΟΜΗ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΛΙΓΕΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ 
ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
THΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΡΑΒΙΕΣ ΜΕ ΞΕΝΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ
ΧΑΜΗΛΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ 

Οδεύουμε προς μια όψιμη χρονιά εξαιτίας των βροχών και των χαμηλών 
θερμοκρασιών του Ιουνίου. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί ελέω 
της χαμηλής εγχώριας κατανάλωσης εναποθέτουν τις ελπίδες τους στην 
αύξηση του τουρισμού για να τονωθεί η ζήτηση ειδικά τον Αύγουστο. 
Παράλληλα, αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το 2ο 
δεκαπενθήμερο του Ιουλίου καθώς η προσφορά αναμένεται μειωμένη

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΓΙΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

0,40�0,60

ΟΚΑΑ 

0,20

ΑΝΩΤΑΤΗΑΝΩΤΑΤΗΑΝΩΤΑΤΗ 0,51

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

* ∆ΕΛΤΙΑ ΤΙΜΩΝ /
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΠΗΓΗ: FRESHER, OKAA.GR

ΚΡΗΤΗ* 
0,80

ΣΠΑΡΤΗ

0,25�0,30

ΒΟΙΩΤΙΑ

1�1,20
ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ ΓΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ�

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
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µηλά επίπεδα», τονίζει ο Β. Κόλλιας. Από την πλευ-
ρά του ο γεωπόνος Ανδρέας Λύρας από τη Σπάρ-
τη, σηµειώνει στο Fresher ότι «µέσα στον Ιούλιο γί-
νονται οι φυτεύσεις υπαίθριας στη Σκάλα Λακωνί-
ας και η ποικιλία που κυριαρχεί είναι η Elpida (Σπύ-
ρου). Οι εκτάσεις για το προϊόν στην περιοχή θα εί-
ναι πιο πάνω από τα 500-600 στρέµµατα. Όµως, λό-
γω της πίεσης από τις εισαγωγές που γίνονται κυρί-
ως από Τουρκία, Πολωνία (Αλβανία και Σκόπια ειδι-
κά Αύγουστο-Οκτώβριο) και το υψηλό κόστος παρα-
γωγής που για την υπαίθρια υποστυλωµένη ξεπερ-
νά τα 1.500-2.000 ευρώ ανά στρέµµα πλέον θεωρεί-
ται απαγορευτική καλλιέργεια.

Ήρθαν για να µείνουν τα ντοµατάκια
Μάλιστα, αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν είναι λίγοι εκεί-
νοι οι παραγωγοί ντοµάτας που στρέφονται στα ντοµα-
τίνια είτε για νωπή κατανάλωση είτε για µεταποιηµέ-
να (πχ. λιαστά). «Τα ντοµατίνια έχουν ζήτηση και µέλ-
λον. Στη χονδρική πωλούνται από 0,80-1,40 ευρώ το 
κιλό και στον παραγωγό από 1,00-1,20 ευρώ το κιλό», 
λέει χαρακτηριστικά ο Β. Κόλλιας. Την ίδια ώρα, λιγό-
τερες ντοµάτες καταναλώνουν στη Βόρεια Ευρώπη αλ-
λά πιο ακριβές καθώς οι γρήγοροι ρυθµοί ζωής απαι-
τούν ευκολία και ευελιξία, σύµφωνα µε τους ειδικούς 
που συµµετείχαν στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για το προϊ-

όν που πραγµατοποιήθηκε στις αρχές Ιουνίου. Το θέµα 
που κέντρισε το ενδιαφέρον των παραβρισκόµενων ή-
ταν η αυξηµένη ζήτηση για σνακ ντοµάτας. Ωστόσο, πέ-
ραν από το υψηλό τους κόστος τα σνακ ντοµάτας έχουν 
να αντιµετωπίσουν ακόµη µια πρόκληση. Ο λόγος η συ-
σκευασία τους. Τα πλαστικά καλαθάκια ή τα σέικερ δεν 
θεωρούνται πλέον τόσο ελκυστικά, µιας και οι κατανα-
λωτές έχουν περιβαλλοντικές ευαισθησίες. 

Φθίνει η καλλιέργεια στην Ελλάδα
«∆ιακρίνουµε δύο τύπους καλλιέργειας για την ντο-
µάτα η χαµωτή (υπαίθρια) και η αναρριχόµενη (θερ-
µοκήπια, υποστύλωση). Τα τελευταία χρόνια κυριαρ-
χεί η τάση µείωσης των στρεµµάτων για την υπαί-
θρια-χαµωτή καθώς είναι εκτεθειµένες σε προσβο-
λές από εχθρούς και ασθένειες. Γενικά οι εκτάσεις 
µε ντοµάτες στη χώρα φθίνουν µε αποτέλεσµα από 
την 3η θέση πανευρωπαϊκά πλέον να έχουµε πέσει 
στην 4η πίσω από την Πορτογαλία, την Ισπανία και 
την Ιταλία», επισηµαίνει o Νίκος ∆εληµπαλταδάκης, 
Υπεύθυνος Πειραµατισµού & Ανάπτυξης Προϊόντων 
Κηπευτικών της Σπύρου ΑΕΒΕ. Όσον αφορά τις τιµές 
παραγωγού ο ίδιος αναφέρει ότι «αν και για την επο-
χή έπρεπε να είναι πιο ψηλές γιατί οι διαθέσιµες πο-
σότητες είναι λίγες έγιναν εισαγωγές µε αποτέλεσµα 
να διατηρούνται σε χαµηλά επίπεδα οι τιµές».

ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ 
ΟΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ 
Ο παρατεταµένος χειµώνας µε τις χαµηλές 
θερµοκρασίες είχαν σαν αποτέλεσµα να µειω-
θεί η παραγωγή και ως εκ τούτου η προσφο-
ρά ντοµάτας από τα θερµοκήπια από την Κρή-
τη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 
τιµής για τον παραγωγό που όµως λόγω της 
µειωµένης παραγωγής δεν του απέφερε ση-
µαντικά κέρδη. Στη συνέχεια, µετά το Πάσχα 
προς το Μάιο και µε την απότοµη άνοδο της 
θερµοκρασίας έπεσε µαζεµένη η παραγωγή 
και πιέστηκαν πολύ οι τιµές. «Ισοπεδώθηκαν 
όλα», λέει χαρακτηριστικά στο Fresher ο Γιώρ-
γος Χαλκιάς, πρόεδρος του Α.Σ. Κουντούρας. 
«Οι ζηµιές του χειµώνα και η µεταβλητότητα 
των τιµών σήµαναν µειωµένο τζίρο για τους 
παραγωγούς κηπευτικών και για τους συνε-
ταιρισµούς», προσθέτει ο ίδιος. Πιο αναλυτικά, 
οι µέσες τιµές παραγωγού σ’ όλη τη χρονιά (α-
πό Σεπτέµβριο µέχρι και Ιούνιο) ήταν από 27-
28 λεπτά το κιλό για τις ντοµάτες θερµοκηπίου. 
Καλύτερες, σύµφωνα µε τον ίδιο, ήταν οι τιµές 
για τις ντοµάτες βελανίδια και cherry, ήτοι 1,20 
και 1,19 ευρώ το κιλό αντίστοιχα. «Κρατάνε τι-
µές τα ντοµατίνια αλλά είναι µικρότερη η πα-
ραγωγή τους και λιγότερα τα στρέµµατα», κα-
ταλήγει ο πρόεδρος του Α.Σ. Κουντούρας.

Στις 15 
Ιουλίου θα έχει 

ολοκληρωθεί η σεζόν της 
θερµοκηπιακής ντοµάτας, ενώ 

στο φουλ θα είναι η υπαίθρια από 
αρχές Αυγούστου. Αυτό σηµαίνει 
ότι θα υπάρχει χαµηλή προσφορά 

το δεύτερο 15πενθήµερο του 
Ιουλίου και για να καλυφθούν 

οι ανάγκες θα ενταθούν 
οι εισαγωγές.

Ο Γιώργος Χαλκιάς, πρόεδρος του  
Αγροτικού Συνεταιρισµού Κουντούρας. 
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A πό την περσινή βάση ξεκίνησαν οι τιµές 
τη φετινή εµπορική σεζόν για τα πρώ-
ιµα επιτραπέζια σταφύλια, µε τους πα-

ραγωγούς στην Κόρινθο να λαµβάνουν από 1-
1,20 ευρώ το κιλό για την ποικιλία Prime ενώ 
και στην Κρήτη οι τιµές κινούνται περίπου στα ί-
δια επίπεδα. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες 
ενώ ήταν µέχρι το προηγούµενο διάστηµα ευ-
νοϊκές ο καύσωνας φαίνεται να ανέστειλε την α-
νάπτυξη των σταφυλιών ειδικά σε κάποια κτή-
µατα στην Κόρινθο, ενώ στην Κρήτη η ζηµιά εί-
ναι πολύ µεγαλύτερη καθώς σηµειώθηκαν επί 
4 ηµέρες θερµοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 
46 βαθµούς Κελσίου µε αποτέλεσµα να αναµέ-
νεται µείωση στην παραγωγή της Σουλτανίνας 
έως και 60%. 
«Ο καιρός φαίνονταν πολύ καλός το προηγού-

µενο διάστηµα και η ποιότητα του σταφυλιού θα 
λέγαµε ότι θα ήταν η καλύτερη των τελευταίων 
5-6 ετών. Όµως, ο καύσωνας σταµάτησε την α-
νάπτυξή τους και έγιναν κατά τόπους ζηµιές», 
σηµειώνει ο γεωπόνος Χρήστος Ψαράκος από 
την Κόρινθο. Αυτό το διάστηµα οι τιµές κυµαί-
νονται από 1-1,20 ευρώ το κιλό για το άσπερ-
µο λευκό σταφύλι (ποικιλία Prime), ενώ µέσα 
στην επόµενη εβδοµάδα θα βγουν στην αγο-
ρά και τα Superior από την Κόρινθο, ενώ γύρω 
στις 10 Αυγούστου αναµένεται ότι θα ξεκινήσει 
η Σουλτανίνα.

Πρώιµα τα σταφύλια από Μούρθια
Όπως αναφέρει ο Χρ. Ψαράκος «το ιδανικό για 
το ελληνικό σταφύλι θα ήταν να πάµε προς µια 
όψιµη χρονιά, γιατί αναµένεται υπερπαραγωγή 
από Ιταλία και Ισπανία» και προσθέτει: «ειδικά 
στη Μούρθια που έχουν πάρα πολλά σταφύλια 
είχαν 12-13 µέρες καύσωνα αλλά έγιναν πολ-
λές ζηµιές και έχουν πρωιµότητα, έτσι θα φύ-
γουν κάποιες ποσότητες νωρίτερα και πιθανο-

λογούµε ότι θα έχουµε ένα κενό στην αγορά ό-
ταν βγει η ελληνική παραγωγή». 

Πρόβληµα λειψυδρίας στην Κόρινθο
Επιπλέον, ο ίδιος επισηµαίνει στο Fresher το µε-
γάλο πρόβληµα λειψυδρίας που αντιµετωπί-
ζουν οι αµπελώνες στην Κόρινθο. «Οι βροχές ή-
ταν λιγότερες από πέρσι. Το χιόνι που έπεσε το 
χειµώνα ήταν σκέτος πάγος. Η έλλειψη νερού 
απειλεί την ποιότητα του σταφυλιού πέραν από 
τυχόν ακραία καιρικά φαινόµενα το επόµενο δι-
άστηµα που επίσης µπορεί να τη βλάψουν», ση-
µειώνει ο γεωπόνος από την Κόρινθο και υπεν-
θυµίζει ότι εδώ και πάνω από µια 10ετία γίνο-
νται έργα για ένα φράγµα που όµως ακόµη δεν 
έχει ολοκληρωθεί.

∆εν πρόλαβαν να γυρίσουν τα αµπέλια
Μια εικόνα για το µέγεθος της ζηµιάς από 
τον καύσωνα στα αµπέλια της Κρήτης δίνει ο 
Λάµπρος Περβολαράκης, πρόεδρος της εταιρεί-
ας Περβολαράκης Λ. – Κουστοµπός: «Για 4 συ-
νεχόµενες µέρες έφτασε το θερµόµετρο τους 
47 βαθµούς Κελσίου. ∆εν πρόλαβαν όπως λέ-
µε να “γυρίσουν” τα αµπέλια. ∆εν είχαν τα ζάχα-
ρα και έγιναν µεγάλες ζηµιές. Η µείωση της πα-
ραγωγής υπολογίζεται στο 60%». Όσον αφορά 
τις τιµές παραγωγού για τις πρώιµες ποικιλίες 
Superior και Black Magic  που πηγαίνουν για ε-
σωτερική κατανάλωση βρίσκονται µεταξύ 0,80-
1,00 ευρώ το κιλό. Από την πλευρά του o Πρί-
αµος Ιερωνυµάκης, πρόεδρος της Οµάδας Α-
µπελουργών Κρήτης, παρατηρεί ότι συρρικνώ-
νεται η καλλιέργεια σταφυλιού στην Κρήτη. «Οι 
µη ικανοποιητικές τιµές τα τελευταία χρόνια, τα 
προβλήµατα µε ασθένειες και εχθρούς (ευδεµί-
δα, ωίδιο, περονόσπορος), η αύξηση φορολογί-

Την ίδια ώρα λίγο καλύτερη η 
εικόνα στην Κόρινθο, ενώ οµαλά 
εξελίσσεται η παραγωγή στην 
Καβάλα, όπου µέσα στα επόµενα 
δύο χρόνια θα φανούν και οι 
νέες ποικιλίες µε δικαιώµατα 
που έχουν ήδη φυτευτεί σε 
συνεργασία µε εταιρείες

«Μπήκαν φέτος πολλά βιολογικά. Αναµένουµε 
την αντίδραση της αγοράς», σύµφωνα µε τον Πρ. 
Ιερωνυµάκη, πρόεδρο της Οµάδας Αµπελουργών Κρήτης.

Σε λευκά όψιµα και κόκκινα πρέπει να στραφούν 
οι παραγωγοί, λένε παράγοντες της αγοράς. 
Χρειάζεται όµως στρατηγικό σχέδιο, τονίζουν.

Μέχρι το Νοέµβριο διαρκεί η εµπορική σεζόν για 
τα ελληνικά σταφύλια, καθώς µετά τη συγκοµιδή 
µπαίνουν σε ψυγεία.

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΤΑ ΛΙΓΟΣΤΑ 
ΣΤΑΦΥΛΙΑ PRIME
TA ΠΡΩΙΜΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ 1 ΕΥΡΩ
ΣΕ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΙΟΝ 60% ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ 
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ ΛΟΓΩ ΚΑΥΣΩΝΑ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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∆ΕΚΑ ΝΕΕΣ ΑΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΕΥΣ 
Με νέες λευκές, κόκκινες και µαύρες ποικιλίες άκκοκων σταφυλιών, θα ξεκινήσει να πειραµατίζεται από 
φέτος η «Ζευς Ακτινίδια ΑΕ» προκειµένου να ενισχύσει το εµπορικό της «οπλοστάσιο» στο χώρο του επι-
τραπέζιου σταφυλιού. Η δραστήρια οµάδα παραγωγών από την Πιερία, που καλλιεργεί ήδη περίπου 1.600 
έως 1.700 στρέµµατα «Crimson Seedless», έχει ανοίξει κύκλο επαφών για το σκοπό αυτό. Η αρχή σχεδιά-
ζεται να γίνει µε φυτεύσεις µέσα στο Μάιο, σε πειραµατικό αγρό περίπου 15 στρεµµάτων που έχει στην ιδι-
οκτησία της η «Ζευς Ακτινίδια», µε 4-5 ποικιλίες, τις οποίες η οργάνωση θα παρακολουθεί και σιγά – σιγά 
θα επιλέγει εκείνες που θα περνάνε σε παραγωγικά κτήµατα. «Εκτιµώ ότι µε αυτές που θα φυτεύσουµε τη 
φετινή και την επόµενη χρονιά, θα φτάσουµε γύρω στις 10 ποικιλίες. Στόχος µας είναι να αποκτήσουµε µια 
πρώτη εντύπωση, να ξεσκαρτάρουµε το 70%-80% της δουλειάς και µετά να αρχίσουµε να φυτεύουµε και µε 
κάποιους παραγωγούς», αναφέρει ο γενικός διευθυντής της «Ζευς Ακτινίδια» Ζήσης Μανώσης.

ας και εισφορών και το υψηλό κόστος  αποµα-
κρύνουν τους παραγωγούς. Στα 10 αµπέλια που 
γερνάνε µόλις 5-6 µπαίνουν νέα, τα υπόλοιπα γί-
νονται ελιές. Στο τέλος, θα µείνουν µόνο οι ροµα-
ντικοί στο αµπέλι», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά.

Στις 20 Ιουλίου ξεκινά η Victoria στην Καβάλα 
Μέχρι στιγµής ο καιρός έχει βοηθήσει τα αµπέλια 
στην Καβάλα και αναµένεται να είναι µια παρα-
γωγική χρονιά για την περιοχή και η συγκοµιδή 
θα ξεκινήσει µε τα Victoria. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρει ο Νίκος Μαυρίδης,  πρόεδρος του ∆.Σ. Ο.Π. 
Φρούτων και Λαχανικών Σταφυλιού «Σύµβολο», 
επικρατεί προβληµατισµός για την αναµενόµενη 
υπερπαραγωγή από Ισπανία, Ιταλία. 

Ο γενικός διευθυντής της 
«Ζευς Ακτινίδια» Ζήσης Μανώσης

ΠΟΙΚΙΛΙΑ PRIME

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 2017
ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1�1,20
ΚΡΗΤΗ

ΠΗΓΗ: FRESHER

1

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ SUPERIOR, BLACK MAGIC

ΚΡΗΤΗ 0,80�1,00

Στη «µίνι» επανάσταση που 
έχουν ξεκινήσει µε την 
καλλιέργεια ποικιλιών µε 
δικαιώµατα αναφέρεται ο 
Νίκος Μαυρίδης. Στόχος 
τους είναι ο διαφορετικός 
χρόνος ωρίµανσης για να 
επεκτείνουν την εµπορική 
σεζόν και γι’ αυτό 
επιλέγουν µεσοπρώιµες 
και όψιµες ποικιλίες.
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ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΦΕΤΟΣ ΠΗΓΑΝ 
ΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ

ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ χρονιά όσον αφορά τις πω-
λήσεις αλλά και τις εξαγωγές για το βιοµη-
χανικό βερίκοκο (ποικιλία Μπεµπέκου) κά-
νουν λόγο στο Fresher παραγωγοί και συνε-
ταιρισµοί από την Πελοπόννησο, από όπου και 
προέρχεται ο µεγαλύτερος όγκος συγκοµιδής.  
Πιο αναλυτικά, ενώ κατά την αρχή της συγκο-
µιδής τα επιτραπέζια βερίκοκα από την περιο-
χή της Κορινθίας ξεκίνησαν γύρω από τα 1,30 
ευρώ το κιλό εν συνεχεία υποχώρησαν στο 1 
ευρώ και πλέον τα αποθέµατα που έχουν µπει 
στα ψυγεία φεύγουν µε δυσκολία και οι παρα-
γωγοί λαµβάνουν τιµές µεταξύ 50 (κατώτατη) 
ή 70 λεπτών το κιλό (ανώτατη τιµή). 
«Μεγάλες ποσότητες από τα βερίκοκα τα νω-
πά πήγαν για πούλτα (χυµό)», τονίζει ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Κιάτου, Κων/νος Παπαβασιλείου 
και προσθέτει: «αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να πι-

εστούν οι τιµές και η κοµπόστα κινείται από 25-
30 λεπτά το κιλό και ο χυµός από 10-17 λεπτά 
το κιλό, ενώ είχε ξεκινήσει από 18 λεπτά το κι-
λό». Μάλιστα, σύµφωνα µε τον ίδιο µεγάλο εί-
ναι το πρόβληµα µε την ίωση SARKA που οδη-
γεί σε µειωµένες αποδόσεις και µη εµπορεύσι-
µο προϊόν. Επιπλέον, όπως σηµειώνει ο ίδιος, τα 
τελευταία περίπου 10 χρόνια «πέντε βιοµήχανοι 
συνεννοούνται και κρατούν χαµηλά τις τιµές για 
τα Μπεµπέκου. Πρέπει να επενδύσουµε σε οµά-
δες παραγωγών και στο χτίσιµο δικών µας κον-
σερβοποιών και χυµοποιείων». Τέλος, ο πρόε-
δρος του Α.Σ. Αγ. Βασιλείου στην Κόρινθο, Μιχά-
λης Βαρδάκας, αναφέρει ότι «δεν υπάρχει ζήτη-
ση για κοµπόστα όπως και ότι για το επιτραπέζιο 
έχουν µειωθεί σηµαντικά οι ποσότητες που αγο-
ράζουν οι καταναλωτές µε αποτέλεσµα οι τιµές 
να συµπιέζονται».  Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 25 ΛΕΠΤΑ  
ΤΟ ΚΙΛΟ ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΤΗΣ  
ΣΕΖΟΝ Η ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ
ΣΤΑ 25�40 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ στον παραγωγό από 
τα 50-60 λεπτά το κιλό που ήταν στην αρχή της 
συγκοµιδής υποχώρησε η τιµή της µελιτζάνας 
(τσακώνικη, φλάσκα, λευκή), λόγω της υπερ-
προσφοράς που αδυνατεί να απορροφήσει η 
ελληνική αγορά. Μάλιστα, παρά το µεγάλο πο-
σοστό της παραγωγής που καταστράφηκε λό-
γω εγκαυµάτων (20% σε όλη την Ελλάδα) από 
τον καύσωνα του Ιουνίου, η αγορά ακόµη χα-
ρακτηρίζεται κατακλυσµένη. «Η υπερπροσφο-
ρά οφείλεται στην καλή τιµή που έπιασε πέρ-
σι η µελιτζάνα στα 0,55-0,60 ευρώ/ κιλό, οδη-
γώντας µεγάλο µέρος των παραγωγών σε αύ-
ξηση των στρεµµάτων. Η τιµή πέρσι είχε ενι-
σχυθεί λόγω της µείωσης των καλλιεργούµε-
νων εκτάσεων», ανέφερε στο Fresher ο παρα-
γωγός  Βασίλης Μπαρµπίνης από τα Μέγαρα. 

Ακόµη χειρότερη η συγκυρία για την τσακώνι-
κη µελιτζάνα, η εµφάνιση της οποίας επηρεά-
στηκε από τις υψηλές θερµοκρασίες. «Οι κατα-
ναλωτές ψωνίζουν κυρίως µε το µάτι, έτσι αυ-
τή η αλλαγή στην εµφάνιση της τσακώνικης µε-
λιτζάνας επηρέασε σηµαντικά την εµπορικότη-
τά της», επισηµαίνει Ηλίας Κουτσελάς, πρόε-
δρος του Α.Σ. Λεωνιδίου συµπληρώνοντας ό-
τι: «τα υβρίδια της τσακώνικης µελιτζάνας, που 
επηρεάζονται λιγότερο από τις καιρικές συνθή-
κες, παρουσιάζουν µεγαλύτερη ζήτηση». Αυτά 
τα σκαµπανεβάσµατα της αγοράς οδήγησαν 
τους παραγωγούς του Λεωνιδίου στη βιοµη-
χανία. «Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να φα-
νούµε συνεπείς ώστε το προϊόν µας να περά-
σει στη µεταποίηση που θα απορροφά συγκε-
κριµένες ποσότητες µε σταθερή τιµή» ανέφε-
ρε στο Fresher ο κ. Κουτσελάς. 

ΜΠΟΛΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ ΑΧΑΪΑΣ,  
ΕΝΩ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ

ΣΤΑ 15 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ διαµορφώνεται αυτό 
το διάστηµα στην αγορά η τιµή της καλο-
καιρινής πατάτας στο χωράφι, σύµφωνα µε 
όσα ανέφερε στο Fresher o παραγωγός α-
πό τη Θήβα, Γιάννης Χρόνης. Η πλούσια σε 
ποιότητα και ποσότητα, λόγω της στρεµ-
µατικής αύξησης και του ευνοϊκού καιρού, 
παραγωγή δεν έτυχε της καλύτερης υπο-
δοχής από το καταναλωτικό κοινό. 
Η µείωση της εγχώριας κατανάλωσης λό-
γω της οικονοµικής κρίσης, δεν αναπλη-
ρώθηκε από την τουριστική κίνηση, καθώς 
φέτος όλα τα νησιά - Πάρος, Νάξος, Τή-
νος κλπ - έχουν βάλει τις δικές τους πατά-
τες. Όπως είναι λοιπόν αναµενόµενο πρώ-
τα θα απορροφηθούν αυτές οι ποσότητες 
της ντόπιας πατάτας. 
Επιβαρυντικά έχει λειτουργήσει επίσης η 

υποχώρηση των εξαγωγών, που βοηθού-
σαν την αγορά τα προηγούµενα χρόνια, 
τραβώντας τις πρώιµες πατάτες της Αχαΐ-
ας. Τώρα οι παραγωγοί βρίσκουν µπροστά 
τους αυτές τις ποσότητες µε τις αλυσίδες 
λιανικής πώλησης να πιέζουν για χαµηλό-
τερες τιµές αφού ο Αχαΐα της δίνει µε 8 λε-
πτά/ κιλό. 
Ο κ. Χρόνης προσθέτει στους παράγοντες 
που έριξαν τις φετινές τιµές την πτώση της 
τιµής της κυπριακής πατάτας. «Αν ο κατα-
ναλωτής προτιµούσε την κυπριακή πατάτα 
όταν η διαφορά ήταν µεγάλη, πόσο µάλλον 
τώρα που κυµαίνεται στα 0,20 ευρώ» ανα-
φέρει ο ίδιος. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ό-
τι  Έλληνες παραγωγοί διαµαρτύρονται για 
την αθρόα εισαγωγή κυπριακής πατάτας 
χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. 

Μεγάλος όγκος από το επιτραπέζιο βερίκοκο πήγε 
για χυµό πιέζοντας τις τιµές για το βιοµηχανικό 
από τα 18 ακόµη και στα 10 λεπτά το κιλό.

Στις αρχές Μαΐου µικρές ποσότητες µελιτζάνας 
πωλήθηκαν έναντι 0,60-1,00 ευρώ/ κιλό, ενώ 
τώρα στο φουλ της σεζόν η τιµή της µειώνεται.

Η καλή τιµή της πατάτας για 2 χρονιές οδήγησε σε 
αύξηση στρεµµάτων. Ωστόσο, η αγορά δεν µπορεί να 
απορροφήσει την πλεονάζουσα παραγωγή. 
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ΚΑΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, ΜΕΓΑΛΑ 
ΜΕΓΕΘΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΡΟ ΣΚΟΡ∆Ο
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ κατά 40% σε σχέση µε πέρ-
σι στρεµµατικές αποδόσεις, καλή ποιότητα και 
µεγάλα µεγέθη µπήκε φέτος στην αγορά το ξε-
ρό σκόρδο. Όµως, όπως φαίνεται οι υψηλές τι-
µές της περσινής περιόδου δεν θα διατηρη-
θούν και τη φετινή σεζόν, καθώς είχαν προ-
κληθεί από την έλλειψη που προκάλεσαν στην 
αγορά οι ζηµιές των βροχοπτώσεων.
Έτσι, οι παραγωγοί αναµένεται «να βγά-
λουν αυτή τη χρονιά κέρδος από την πο-
σότητα» σύµφωνα µε όσα ανέφερε στο πε-
ριοδικό Fresher o διακινητής από τη Νέα 
Βύσσα Έβρου, Κωνσταντίνος Μυρτσίδης.  
Από την άλλη πλευρά, αρκετά πιο αισιόδοξες 
είναι οι προβλέψεις των µελών του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Παραγωγής Επεξεργασίας και 
Εµπορίας Σκόρδου Νέας Βύσσας, που υπολο-

γίζουν µία τιµή που µπορεί να αφήσει έως κι 1 
ευρώ το κιλό καθαρή απόδοση στην τσέπη του 
παραγωγού. Οι συνεταιριστές της Νέας Βύσ-
σας στηρίζουν τις προβλέψεις τους στη θερµή 
υποδοχή του νωπού σκόρδου για το οποίο η 
µέση τιµή διαµορφώθηκε στα 2,70 ευρώ το κι-
λό. Η τιµή αυτή όµως αφορά µια µικρή ποσό-
τητα περίπου 70 τόνων, η οποία συγκοµίστηκε 
τον περασµένο Μάιο.
Παρόλα αυτά, η σταθερή πορεία του σκόρδου 
τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει κερδίσει 
ήδη τους καλλιεργητές. «Η χρονιά φέτος θε-
ωρητικά θα κινηθεί οµαλά. Άλλωστε τα σκόρ-
δα δείχνουν τα τελευταία χρόνια µία συνέπεια 
στις απολαβές γεγονός που έχει οδηγήσει σε 
στρεµµατική αύξηση, χωρίς προβλήµατα υ-
περπροσφοράς µέχρι στιγµής», καταλήγει ο 
κ. Μυρτσίδης. 

ΧΡΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
ΠΟΥ ΚΑΛΥΨΕ 24 ΧΩΡΕΣ 

ΓΙΑ ΧΡΥΣΗ ΧΡΟΝΙΑ κάνουν λόγο φέτος οι 
παραγωγοί καρπουζιού από την Πελοπόν-
νησο, που κατάφεραν µε «όπλο» την πρωι-
µότητα και τα υψηλά Brix να φτάσουν σε 24 
χώρες της Ευρώπης. Την αυξηµένη ζήτηση 
από τις διεθνείς αγορές, λόγω των ζηµιών 
που υπέστησαν οι ανταγωνίστριες χώρες α-
πό τα χιόνια του περασµένου Απριλίου, κα-
τάφερε να καλύψει το ελληνικό προϊόν, που 
κατάφερε να κερδίσει ακόµα µεγαλύτερα 
µερίδια στις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ του εξωτερικού. Το ελληνικό καρπούζι 
από την Τριφυλία και την Ηλεία προωθήθη-
κε από την Ιταλία ως τις Σκανδιναβικές χώ-
ρες και από την Αγγλία ως την Ουκρανία. Η 
ζήτηση, µάλιστα, ήταν σταθερή καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξαγωγικής περιόδου, ενώ ση-
µαντικό χαρακτηρίζεται το πλασάρισµα του 

ελληνικού προϊόντος στις Βαλκανικές χώ-
ρες και ειδικότερα τη Ρουµανία, Βουλγαρία 
(κερδίζουµε έδαφος), τη Βοσνία, την Αλβα-
νία και τη Σερβία (µε αυξηµένες ποσότητες), 
αλλά και την Κροατία και τη Σλοβενία. 
Με τους καλύτερους οιωνούς ξεκίνησε η 
σεζόν και στην Ηλεία, µε τις τιµές που κυ-
µάνθηκαν στα 25 µε 35 λεπτά το κιλό, να 
χαρακτηρίζονται ως πολύ ικανοποιητικές 
από τους παραγωγούς. Ωστόσο, κατά το 
σύνηθες αυτές τις µέρες που πέφτει όλη η 
παραγωγή µαζί στην αγορά, οι τιµές συµπι-
έζονται στα 15 λεπτά το κιλό. «Βγήκαν τα 
καρπούζια από την Ιταλία, πίεσαν την αγο-
ρά και πανικόβαλλαν τους καλλιεργητές», 
λέει ο παραγωγός από την Ηλεία, Π. Κόλ-
λιας. Βέβαια, τελικά και πάλι τη διέξοδο έ-
δωσαν οι εξαγωγές. E. ∆ΟΥΣΚΑ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ  
ΧΡΟΝΙΑ Ο∆ΕΥΕΙ  
ΦΕΤΟΣ ΤΟ ΣΥΚΟ
ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ για µια καλύτερη χρονιά έχει φέτος 
το σύκο καθώς όπως φαίνεται θα υπάρχει πα-
ραγωγή αν το επιτρέψουν και οι καιρικές συν-
θήκες για να καλυφθεί η αυξηµένη ζήτηση από 
το εξωτερικό. Το σύκο είναι κατά 95% ένα εξα-
γώγιµο προϊόν και φτάνει σε ΗΠΑ, Αυστραλία, 
Καναδά, Ευρώπη, Αραβικές χώρες ακόµη και 
τη Νότια Αφρική, όπως αναφέρει στο Fresher o 
Παναγιώτης Παπαγεωργίου, πρόεδρος της ΣΥ-
ΚΙΚΗΣ.  Την ώρα που γράφονταν, αυτές οι γραµ-
µές µόλις είχε τελείωσε η γονιµοποίηση των δέ-
ντρων και φαίνεται ότι κατά τόπους είχαν δηµι-
ουργηθεί κάποιες ζηµιές από τον καύσωνα, ό-

µως όπως αναφέρουν στο Fresher παραγω-
γοί από τη Μεσσηνία.  Ωστόσο, τόσο ο όγκος της 
παραγωγής όσο και η ποιότητα θα φανούν α-
πό Αύγουστο-Σεπτέµβριο και θα εξαρτηθεί α-
πό τις καιρικές συνθήκες. Σχετικά µε την ανά-
γκη αναδιάρθρωσης των δέντρων καθώς γερ-
νάνε και πέφτουν οι αποδόσεις η ΣΥΚΙΚΗ, όπως 
σηµειώνει ο Π. Παπαγεωργίου, «τα τελευταία 5 
έτη έχει µοιράσει 40-50.000 δενδρύλλια, όµως 
χρειάζονται επιδοτήσεις και από το κράτος για 
να στηρίξουν την καλλιέργεια». 
Τέλος, µια πρώτη εκτίµηση της παραγωγής για 
Μεσσηνία-Λακωνία κάνει ο Γιώργος Γκόυµας 
από την Agrexpo: «Πέρσι η παραγωγή δεν ξε-
πέρασε τους 1.600 τόνους (-40% από το 2015) 
λόγω βροχοπτώσεων του Σεπτεµβρίου, όµως 
φέτος αν ο καιρός είναι καλός θα φτάσουµε 
τους 2.500-3.000 τόνους». Φ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Γύρω από το 1 ευρώ το κιλό υπολογίζουν οι 
παραγωγοί στη Νέα Βύσσα ότι θα φτάσει η καθαρή 
τιµή για το ξερό σκόρδο κατά τη φετινή σεζόν.

Φέτος µπήκαν στην Τριφυλία πάνω από 6.000 στρ. και 
η σοδειά έφτασε τους 40.000 τόνους, σύµφωνα µε 
τον Α. Παρασκευόπουλο από τη ∆ΑΟΚ της περιοχής. 

Πέρσι η ΣΥΚΙΚΗ είχε δώσει στους παραγωγούς-
µέλη της 1,72 ευρώ το κιλό για Α’ ποιότητα και 
0,92 ευρώ το κιλό για την ∆΄ ποιότητα.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Π ριν από 6 χρόνια ο γεωπόνος Γιάννης Σταύ-
ρου ξεκίνησε πιλοτικά την καλλιέργεια 
κρεµµυδιού στη Φθιώτιδα. Εκείνη την πε-

ρίοδο δήλωνε στην Agrenda ότι υπάρχουν ενθαρ-
ρυντικά µηνύµατα για την καλλιέργεια. Σήµερα το 
κρεµµύδι έχει καταστεί το βασικό προϊόν των πα-
ραγωγών που συσπειρώνονται γύρω από την ε-
ταιρεία Αγροανάπτυξη που διευθύνει ο ίδιος. Το 
νέο του εγχείρηµα είναι η καλλιέργεια µελιτζάνας 
και πιπεριάς σε µία περιοχή που µέχρι πρότινος ή-
ταν καπνοπαραγωγική. Σύµφωνα µε τον ίδιο αυτή 
η επιλογή ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς. 

Πώς ξεκίνησε το νέο σας εγχείρηµα µε την 
καλλιέργεια µελιτζάνας και πιπεριάς; 
Έχουµε αναγνωρίσει ότι τους καλοκαιρινούς µήνες, 
από Ιούνιο µέχρι Οκτώβρη, δεν υπάρχει παραγωγή 
αυτών των προϊόντων στην Κρήτη, την κύρια περι-
οχή παραγωγής. Αυτό το κενό θα καλύψουµε. Το α-

ποτέλεσµα είναι πάρα πολύ καλό σε σχέση µε ό,τι 
κυκλοφορεί στη λιανική και οι προσπάθειές µας ε-
πικεντρώνονται στην διείσδυση στις αλυσίδες λιανι-
κής. Φυσικά, το κρεµµύδι παραµένει το βασικό µας 
προϊόν µε παραγωγή όλο τον χρόνο. Πατάτα χει-
µωνιάτικη έχουµε Νοέµβρη µε Φλεβάρη και καλο-
καιρινή το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου. Βέβαια αυτό 
αλλάζει τώρα µε την επένδυση του ψυγείου, δυνα-
µικότητας περίπου 1.000 τόνων.  

Είναι γεγονός ότι υστερούµε στο κοµµάτι των 
αποθηκευτικών χώρων και των ψυγείων. 
Το πρόβληµα µε τους αποθηκευτικούς χώρους 
πρέπει να λυθεί άµεσα, αν και σε περιόδους κρίσης 
αυτό είναι δύσκολο. Η εταιρεία µας είχε καταθέσει 
το επενδυτικό σχέδιο για το ψυγείο από το 2012 και 
τελικά εγκρίθηκε στο τέλος του 2015. Τρία χρόνια 
περιµέναµε την έγκριση. Το προσπαθήσαµε πολύ. 
Όπως προσπαθούµε να χτίσουµε µόνιµες σχέσεις 

µε τα δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Ποια η βαρύτητα των εξαγωγών; 
Οι εξαγωγές είναι µονόδροµος. Ένα παράδειγµα 
που φέρνω πάντα είναι ότι το κρεµµύδι στα σούπερ 
µάρκετ της Γερµανίας πωλείται όλο τον χρόνο στα 
2 ευρώ/κιλό. Το δικό µας προΐον µπορεί να φτάσει 
στη Γερµανία µε 45 λεπτά/κιλό. ∆εν φτάνουν τα 45 
λεπτά για να πουληθεί στα 2 ευρώ; Το θέµα είναι ό-
τι υπάρχει απροθυµία. Ο παραγωγός λέει: «∆εν θέ-
λω, γιατί τον Γενάρη θα πουλάω µε 46 λεπτά και 
τον Φεβρουάριο µε 56 λεπτά». Πέρσι όµως πούλα-
γαν µε 26. ∆εν υπάρχει στόχευση, γι’ αυτό άλλωστε 
δεν υπάρχει εκπροσώπηση στις διεθνείς εκθέσεις. 

Σε ποια βάση λειτουργεί η συνεργασία σας 
µε την TastyFoods και την Τσακίρης ΑΕΒΕ; 
Η συνεργασία µας µετρά 18 χρόνια και λειτουργεί 
συµβολαιακά. Κάνουµε συµβόλαια µε τις εταιρεί-

O ΚΑΠΝΟΣ ΕΓΙΝΕ 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑ 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ Η ΑΓΟΡΑ
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Who is who
Γεννηµένος το 1964 στην Αθήνα, 
παντρεµένος µε τρία παιδιά, ο 
Γιάννης Σταύρου αποφοίτησε από 
την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή 
Αθήνας το 1987, όπου και έµεινε 
µέχρι το 1991. Το 1992 επέστρεψε 
στην Ελάτεια, τον τόπο καταγωγής 
του και άνοιξε κατάστηµα γεωργικών 
εφοδίων. Το 2002 έκανε µεταπτυχιακό 
στο µάρκετινγκ στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και την ίδια 
χρονιά έγινε συνέταιρος µε τον αγρότη 
Α. Ζανιά και ίδρυσαν την εταιρεία 
«Αγροανάπτυξη». Είναι µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της ΠΟΣΕΓ. 
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ες και κατόπιν, προχωράµε στην υπογραφή συµβο-
λαίου µε τους παραγωγούς, µία οµάδα 10-15 ατό-
µων, που παράγουν βάσει δικών µας προδιαγρα-
φών. Η συνέπειά µας, µας έχει ανεβάσει στους 2-
3 µεγαλύτερους προµηθευτές των συγκεκριµένων 
εταιρειών. Είναι σίγουρη δουλειά µε σταθερή τιµή 
για τον παραγωγό χωρίς καθυστερήσεις στις πλη-
ρωµές. Μάλιστα το έχουµε εντάξει και στο πρό-
γραµµα της Τράπεζας Πειραιώς.  

Ποια εικόνα έχετε για τη φετινή παραγωγή 
και αγορά της πατάτας και του κρεµµυδιού;
Στην πατάτα οι αποδόσεις είναι καλές, ωστόσο οι 
ενδείξεις για τις τιµές δεν είναι ενθαρρυντικές. Η 
µείωση της κατανάλωσης δεν αναπληρώνεται α-
πό την τουριστική κίνηση, καθώς φέτος όλα τα νη-
σιά έχουν βάλει τις δικές τους πατάτες. Από την άλ-
λη, υποχώρησαν οι εξαγωγές που τα προηγούµε-
να χρόνια τραβούσαν τις πρώιµες πατάτες της Αχα-
ΐας. Τώρα τα σούπερ µάρκετ θέλουν να πάρουν τις 
δικές µας πατάτες µε 12 λεπτά / κιλό γιατί η Αχαΐα 

τις δίνει µε 8. Όσον αφορά το κρεµµύδι, πολύ φοβά-
µαι ότι δεν θα είναι καλή χρονιά για το καλοκαιρινό. 
Στην περιοχή µας είναι λίγο καλύτερα τα πράγµα-
τα, όµως στη Θήβα η πίεση των τιµών αποµάκρυνε 
τους παραγωγούς από την καλλιέργεια. ∆εν ξέρου-
µε ποια θα είναι η τιµή όταν η αγορά θα κατακλυστεί 
από τα καλοκαιρινά. Επιπλέον, το κρεµµύδι αντιµε-
τωπίζει τα τελευταία 3-4 χρόνια µία ασθένεια που 
το κάνει να σαπίζει εσωτερικά. ∆εν έχει εξακριβω-
θεί ακόµη πού οφείλεται. Πιστεύω όµως ότι η κύρια 
αιτία κρύβεται στο πολλαπλασιαστικό υλικό. Το 90% 
του σπόρου είναι απιστοποίητος. Βάζει ο παραγω-
γός λίγο πιστοποιηµένο και από αυτόν βγάζει το δι-
κό του. Εµείς καταργήσαµε το απιστοποίητο. 

Πώς πιστεύετε ότι µπορεί να προστατεύσει τη 
βιωσιµότητά του ο Έλληνας αγρότης; 
Πρώτον, θα πρέπει να µάθει τι σηµαίνει συνεργα-
τισµός και να αποφασίσει να συνενωθεί. ∆εύτερον, 
θα πρέπει να παράγει αυτό που ζητά η αγορά και 
να µην κρύβεται πίσω από τις επιδοτήσεις. Μάλι-

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ 
ΜΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ 
∆ΟΥΛΕΙΑ ΜΕ 
ΣΤΑΘΕΡΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
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στα, αυτό συνεπάγεται ότι για να παράγω θα πρέ-
πει να κάνω επενδύσεις. Τρίτον η πολιτεία θα πρέ-
πει να αλλάξει την οπτική της όσον αφορά την έν-
νοια του «αγρότη» αλλά και την προσέγγισή της στο 
κύκλωµα της αγοράς. Για ποιο λόγο παίρνουν α-
κόµη µεγάλα ποσά επιδοτήσεων υπέργηροι αγρό-
τες; Τα χρήµατα πρέπει να πηγαίνουν σε παραγωγι-
κές κατευθύνσεις από ανθρώπους που θέλουν και 
µπορούν. Επίσης, δεν µπορεί να διατυµπανίζεται η 
πληρωµή των τιµολογίων στους αγρότες σε 45 η-
µέρες. ∆εν υπάρχουν οι 45 ηµέρες. Οι 60, 65 ή 70 
ηµέρες είναι το καλύτερο σενάριο. 

Πως βλέπετε να διαµορφώνονται 
οι προτιµήσεις της αγοράς;
Το µεγαλύτερο κοµµάτι της αγοράς κοιτά µόνο την 
τιµή. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο µεγάλο κοµµά-
τι που ενδιαφέρεται για την ποιότητα και την πιστο-
ποίηση. Γι’ αυτό και εµείς προχωράµε µε βασική 
στόχευση το branding που θα κάνει τα προϊόντα µας 
να ξεχωρίσουν από ένα οποιοδήποτε χύµα προϊόν. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν φτάσει στα χωρά-
φια σας και πως σας βοηθούν;
Έχουµε εγκαταστήσει µετεωρολογικό σταθµό και έ-
χουµε τοποθετήσει σε κάποια χωράφια, σε συνερ-
γασία µε την Tastyfoods, συστήµατα υπολογισµού 
εδαφικής υγρασίας. Αυτά βοηθούν αλλά χρειάζο-
νται υποστήριξη και δεν µπορούν να γίνουν από έ-
ναν µεµονωµένο αγρότη, γι’ αυτό ακριβώς πρέπει 
να µάθουµε τον συνεργατισµό, όπως ανέφερα ήδη. 

Ποια τα επόµενα σχέδιά σας πέρα από αυτά 
που αναφέρατε µέχρι στιγµής;
Σχεδιάζουµε να βγάλουµε φρέσκια κοµµένη πατά-
τα και φρέσκο κοµµένο κρεµµύδι. Μία πολύ µεγά-
λη αγορά. Υπάρχει επίσης µία τεράστια αγορά κα-
τεψυγµένου κρεµµυδιού στην Αγγλία, την οποία έ-
χουµε διαγνώσει αλλά θέλει δουλειά.  Με τις πιπε-
ριές µπορούµε να προχωρήσουµε στη συσκευασία. 
Μάλιστα µέσα στα ψυγεία µας θα µπορουµε να κά-
νουν πρόψυξη και να πηγαίνει το προϊόν στον κατα-
ναλωτή κρύο, όχι παγωµένο, και να αντέχει.

ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
Στροφή στα οργανοχηµικά λιπάσµατα 
έχει πραγµατοποιήσει η εταιρεία 
Αγροανάπτυξη σε συνεργασία 
µε την Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ. 
«Τελευταία κάνουµε µία δουλειά µε 
οργανοχηµικά λιπάσµατα, καθώς 
αµφότεροι έχουµε δει ότι δεν φτάνει 
το χηµικό για να καλύψει τις ανάγκες 
της καλλιέργειας» αναφέρει στο 
Fresher o γεωπόνος και συνιδρυτής 
της Αγροανάπτυξης, Γιάννης 
Σταύρου. 
Αναφερόµενος στην συνεργασία 
µε τη Φυτοθρεπτική, ο κ. Σταύρου 
αναφέρει: «Αποτελεί σταθερό µας 
συνεργάτη εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια. Είναι µία ελληνική εταιρεία 
που εµπιστευόµαστε για την 
ποιότητα των προϊόντων της, και την 
προσπάθεια να εισάγει καινοτόµα 
προϊόντα στη αγορά. Είµαστε πολύ 
ευχαριστηµένοι από το προϊόν 
που µας παραδίδουν και από την 
ανταπόκρισή τους στις παραγγελίες 
και τα προβλήµατα που µπορεί να 
έχει η περιοχή. Για τον λόγο αυτό 
επεκτείνουµε τη συνεργασία µας». 
Ενδεικτικά, το νέο εγχείρηµα της 
Αγροανάπτυξης, η καλλιέργεια της 
πιπεριάς στηρίχθηκε στα προϊόντα 
που παρέχει η Φυτοθρεπτική. 
Πιο συγκεκριµένα, για τη βασική 
λίπανση χρησιµοποιήθηκαν 
οργανοχηµικά λιπάσµατα της 
σειράς Humozal. Για τη λίπανση 
µέσω του συστήµατος άρδευσης 
(υδρολίπανση) χρησιµοποιήθηκαν 
τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της 
σειράς Phyto Sprint (τύποι 12-48-
8 & 19-19-19) και της σειράς Phyto 
Acidas (14-6-28+10CaO). Ενώ για 
τις εφαρµογές ειδικών προϊόντων 
θρέψης καταλληλότερη θεωρήθηκε 
η σειρά ΟΜΝΙΑ (Mega KelP, Pura 
Kelp, K-Humate 26).

«Η έκταση των εγκαταστάσεων µας φτάνει 
τα 8 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 2.000 
τ.µ. είναι στεγασµένες αποθήκες και 
βιοµηχανικοί χώροι. Εκεί στεγάζεται  το 
συσκευαστήριο της πατάτας και του κρεµ-
µυδιού», αναφέρει ο Γιάννης Σταύρου. 
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ΗΠΑ

Η αλυσίδα CRM-Αριάδνη 
στα σούπερ µάρκετ Κρητικός

Τα «Super Market Κρητικός» ενισχύουν περαιτέρω την παρουσία τους 
στην Κρήτη, µέσω της ολοκλήρωσης απόκτησης πλειοψηφικού πακέτου 

µετοχών στην Εταιρεία «CRM - Αριάδνη». Το δίκτυο της αλυσίδας «CRM - 
Αριάδνη» αριθµεί 92 συνδεδεµένα µέλη, µέσω συµβάσεων δικαιόχρησης 

(franchise), τα οποία φέρουν τα διακριτικά της σήµατα. Η παραπάνω 
εξαγορά έρχεται να προστεθεί στην πρόσφατη απόκτηση συµµετοχής στη 
βορειοελλαδίτικη αλυσίδα «Υπερ Γρηγοριάδη» η οποία δραστηριοποιείται 

στους Νοµούς Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώρινας και Γρεβενών, µέσω 
40 σηµείων λιανικής πώλησης. Ο Όµιλος «Κρητικός» µετά και την 

ολοκλήρωση της τελευταίας εξαγοράς στην Κρήτη, θα έχει παρουσία σε 18 
νοµούς της χώρας, µε δίκτυο 250 καταστηµάτων.

Η Amazon εξαγόρασε την αλυσίδα Whole Foods
Συνεχίζει ακάθεκτη την επέκτασή της στον κλάδο του λιανεµπορίου και της 

διακίνησης φρέσκων φρούτων και λαχανικών η Amazon και το νέο της βήµα είναι 
η εξαγορά έναντι 13,7 δισ. δολαρίων της αλυσίδας σούπερ µάρκετ, Whole Foods 

Market. Πιο αναλυτικά, η προσφορά της Amazon για 42 δολάρια ανά µετοχή 
αντιπροσωπεύει το 27% της τιµής κλεισίµατος της µετοχής της Whole Foods την 

Πέµπτη 15 Ιουνίου 2017. Η Whole Foods θα συνεχίσει να λειτουργεί τα καταστήµατά 
της µε το λογότυπό της και µε τους έµπιστους προµηθευτές και συνεργάτες από όλον 

τον κόσµο. Ο Τζον Μακέι θα παραµείνει ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας και τα 
κεντρικά γραφεία θα παραµείνουν στο Όστιν του Τέξας. Τα µέρη αναµένουν ότι θα 

κλείσουν τη συναλλαγή κατά το β’ εξάµηνο του 2017.

ΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Lidl και Aldi 
επεκτείνονται στις ΗΠΑ
∆ύο ανταγωνιστικές αλυσίδες σούπερ µάρκετ µετά 
την ευρωπαϊκή αγορά ετοιµάζονται να κατακτήσουν 
και την αµερικανική. Ο λόγος για την Aldi και την 
Lidl. Η Aldi, γνωστή για τις χαµηλές τιµές της στα 
οµώνυµα προϊόντα, σχεδιάζει να ξοδέψει 3,4 δισ. 
δολάρια µέσα στα επόµενα 5 χρόνια προκειµένου να 
ανοίξει 900 σούπερ µάρκετ στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η 
εταιρία σύµφωνα µε το Bloomberg. Η µεγάλη αυτή 
επένδυση έρχεται αφότου ο ευρωπαϊκός αντίπαλος 
Lidl ετοιµάζεται να ανοίξει τα πρώτα του αµερικανικά 
καταστήµατα µέσα στον Ιούλιο, µε σκοπό να φτάσει 
µέχρι και τα 100 ως το καλοκαίρι του 2018.

ΙΤΑΛΙΑ
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Ντεµπούτο της «Κρητικός» στη συµβολαιακή τραπεζική 
λιανικού εµπορίου της Πειραιώς
Σε επέκταση της συµβολαιακής τραπεζικής και στον κλάδο του Λιανικού Εµπορίου προχωρά η 
Πειραιώς µε την αλυσίδα σούπερ µάρκετ ΑΝΕ∆ΗΚ-ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ. Ειδικότετα, η Τράπεζα Πειραιώς, 
υποστηρίζει χρηµατοδοτικά τις επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου ώστε να αγοράζουν µε τους 
καλύτερους όρους από τους προµηθευτές τους, οι οποίοι είναι εταιρείες ενταγµένες στο Πρόγραµµα 
Συµβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Ταυτόχρονα συντονίζει µέσω µίας ειδικά σχεδιασµένης 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας πληρωµών τη µεταξύ τους συνεργασία, µε σκοπό την αναβάθµιση της 
ποιότητας και ασφάλειας στις εµπορικές συναλλαγές και τη διασφάλιση της ρευστότητας µέσα από 
απλή και ταχεία διαδικασία. Απώτερος στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δηµιουργία ενός νέου 
µοντέλου σύνδεσης του λιανεµπορίου και των προµηθευτών, που θα συµβάλει στη δηµιουργία 
σταθερών σχέσεων συνεργασίας, στη δηµιουργία συνεργειών, στην ορθολογική διαµόρφωση τιµών 
και στη δηµιουργία και προώθηση ανταγωνιστικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων υψηλών 
ποιοτικών προδιαγραφών. Με την υλοποίηση του Προγράµµατος της Συµβολαιακής Τραπεζικής 
Λιανικού Εµπορίου,  η Τράπεζα Πειραιώς δηµιουργεί ένα νέο καινοτόµο µοντέλο συνεργασίας 
µεταξύ επιχειρήσεων λιανεµπορίου και των προµηθευτών τους σε τρόφιµα.

Προς πώληση η ιταλική 
εκπτωτική αλυσίδα Dico TuoDì
Η ιταλική εκτπωτική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Dico TuoDì τίθεται προς 
πώληση, µε πολλά µέρη να έχουν ήδη δηλώσει ότι ενδιαφέρονται για 
την απόκτηση της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή προέκεψε καθώς η 
επιχείρηση σηµείωσε απώλειες 40 εκατ. ευρώ το 2015 και γιατί απέτυχε 
να πουλήσει 80 καταστήµατα σ’ έναν διεθνή λιανοπωλητή, όπως 
αναφέρει η καθηµερινή ιταλική εφηµερίδα Il Sole 24 Ore. Σύµφωνα 
µε διάφορα δηµοσιεύµατα, υπάρχουν ήδη ενδιαφερόµενα µέρη, 
αλλά τίποτα πιο συγκεκριµένο δεν είχε ανακοινωθεί ως την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές. (Πηγή: esmmagazine.com)

Απώλειες 70 εκ. ευρώ για 
προµηθευτές της «Μαρινόπουλος»
Σε 70 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι απώλειες των βιοµηχανιών 
τροφίµων από το γεγονός ότι απέδωσαν στο κράτος ΦΠΑ 
για το 100% της αξίας προϊόντων που πούλησαν στη 
«Μαρινόπουλος», πριν αυτή πτωχεύσει, αλλά εισέπραξαν 
από τη νέα εταιρεία µόνο το 50% αυτής, καθώς η συµφωνία 
εξυγίανσης προέβλεπε «κούρεµα» κατά 50% των απαιτήσεών 
τους. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί ότι στις αλυσίδες ΑΒ 
Βασιλόπουλος και LIDL φέρεται να κατευθύνθηκε ο κύριος 
όγκος των καταναλωτών της Μαρινόπουλος, µεγάλη µερίδα 
των οποίων, ωστόσο, εµφανίζεται πρόθυµη να «επιστρέψει» 
στα καταστήµατα που επαναλειτουργούν πλέον υπό το σήµα 
των Ελληνικών Υπεραγορών Σκλαβενίτης. Αυτό προκύπτει 
από έρευνα που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της IRI µε 
θέµα «Η αλλαγή στις αγοραστικές συνήθειες µέσα στο νέο 
περιβάλλον των Super Markets». Συγκεκριµένα, το 42% των 
ερωτηθέντων που δήλωσαν πρώην πελάτης της Μαρινόπουλος 
κατευθύνθηκε στην ΑΒ Βασιλόπουλος και το 24% στην LIDL.
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Πρώτη στην Ελλάδα, ήδη από το 2013, η 
εταιρεία των κρητικών σούπερ µάρκετ 
Χαλκιαδάκη εφαρµόζει το πρωτόκολλο 
ασφάλειας της MODUS Ltd, E-CERT, ένα 
εξειδικευµένο σύστηµα ελέγχου όλης της 
διαδικασίας παραγωγής των φρούτων και των 
λαχανικών που διακινεί.
Αυτό σηµαίνει ότι σε συνεργασία µε 
όλους τους Κρητικούς παραγωγούς, κάθε 
φρούτο και λαχανικό που µπαίνει στα 
µανάβικα των σούπερ µάρκετ Χαλκιαδάκης, 
«παρακολουθείται» και ελέγχεται από 
εξειδικευµένους γεωπόνους σε όλα τα στάδια 

της παραγωγής του. Από την καλλιέργεια 
και τη συγκοµιδή του στον αγρό, µέχρι να 
φτάσει στο µανάβικο η «ιστορία» του είναι 
καταγεγραµµένη σε µια βάση δεδοµένων, η 
οποία περιλαµβάνει 4.563 αγροτεµάχια σε 
ολόκληρη την Κρήτη και είναι προσεγγίσιµη 
από τον καταναλωτή: Με αυτόν τον τρόπο είναι 
διαθέσιµες πληροφορίες για το ποιος είναι 
ο παραγωγός, πότε φυτεύτηκε το χωράφι, 
ποια είναι η έκτασή του, ποιοι γεωπόνοι το 
παρακολουθούν, τι ποικιλία είναι, το είδος της 
καλλιέργειας, το νερό που χρησιµοποιεί κ.ο.κ.

Γνωρίζει προσωπικά τον παραγωγό
Αρκεί λοιπόν ο καταναλωτής κατά την 
επίσκεψή του σε ένα κατάστηµα Χαλκιαδάκη να 
πληκτρολογήσει τον αριθµό LOT που θα βρει 
στην ταµπέλα του προϊόντος στην ιστοσελίδα 
της εταιρείας http://www.xalkiadakis.gr/
el/ecert και γνωρίσει τον κάθε παραγωγό… 
«προσωπικά».
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα e-cert της εταιρείας Χαλκιαδάκης, 
βραβεύτηκε το 2013 ως το κορυφαίο σύστηµα 
διασφάλισης ασφάλειας τροφίµων στην 
Ελλάδα αλλά και το 2014 από το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών ως το πιο 
καινοτόµο πρόγραµµα σε όλη την Ελλάδα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
4.563 ΧΩΡΑΦΙΑ 
Η ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σύστηµα ελέγχου όλων των φρούτων και των λαχανικών που διακινεί ο Χαλκιαδάκης

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Η ΝΤΟΜΑΤΑ  
ΕΧΕΙ ΠΙΑ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ

Το πρόγραµµα e-cert της Χαλκιαδάκης, βρα-
βεύτηκε το 2013 ως το κορυφαίο σύστηµα 
διασφάλισης ασφάλειας τροφίµων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Η συσκευασία ως 
μέσο δικτύωσης 
Με θέμα τις διαδικτυακές εφαρμογές και 
πώς αυτές συνδέονται με την εκτύπωση 
της συσκευασίας πραγματοποιήθηκε  
πρόσφατη εκδήλωση της Forlabels 
τστα πλαίσια της φιλοσοφίας FacePack. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
στην εκδήλωση, ο Rafi Albo CEO της 
SEGMARKETING, κορυφαίας  και 
πρωτοπόρου εταιρείας στο 1 to 1 Marketing, 
μίλησε για το πώς τα νέα τεχνολογικά 
δεδομένα  αυξάνουν τη ζήτηση αλλά 
και την επιτυχία εκείνων που τολμούν 
να είναι διαφορετικοί και μοναδικοί και 
προσπάθησε να μυήσει τους καλεσμένους 
στο ON-LIFE MARKETING (Online + Real 
Life), δείχνοντας πώς πραγματική ζωή και 
τεχνολογία αναδιαμορφώνουν την αγορά.

Βest e-newsletter 
για τη Lidl Hellas 
Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Best e-
newsletter απέσπασε η Lidl Hellas στον ε-
τήσιο θεσμό βράβευσης Digital Media 
Awards. Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετι-
κή ανακοίνωση, το 2016 απεστάλησαν 
18.000.000 newsletter emails, από τα ο-
ποία ανοίχτηκαν ήταν πάνω από 9 εκατομ-
μύρια, ποσοστό 51,1%. Ένα υψηλό ποσοστό 
και μια διάκριση που επιβεβαιώνει τη σχέ-
ση της Lidl Hellas με τους καταναλωτές.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

Από την Ολυµπιάς ΑΕ

ΝΕΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ   
ΤΑΞΙΝΟΜΗΤΗΣ ΚΕΡΑΣΙΩΝ
Έπειτα απο 38 χρόνια στην κατασκευή 
µηχανηµάτων συσκευασίας, διαλογής φρούτων 
η εταιρεία Ολυµπιάς Α.Ε. παρουσιάζει το νέο 
ηλεκτρονικό ταξινοµητή κερασιών. 
Ο λόγος για το Force Cherry, που έχει 
σχεδιαστεί για την ηλεκτρονική ταξινόµηση 
κερασιών, ντοµάτας τύπου cherry και άλλων 
φρούτων παρόµοιου µεγέθους. 
Είναι ένα µηχάνηµα που χάρη στον ειδικό 
σχεδιασµό και στο λογισµικό του παρέχει 
υψηλή ταχύτητα κίνησης των ράουλων χωρίς 
να πληγώνονται τα φρούτα.

Με κάµερα υψηλής ανάλυσης
Το σύστηµα ανίχνευσης των φρούτων 
χρησιµοποιεί υψηλής ανάλυσης κάµερα 
τοποθετηµένη πάνω στο µηχάνηµα και η 
ταξινόµηση των φρούτων γίνεται σύµφωνα µε 
το µέγεθος και το χρώµα τους. Αυτό παρέχει 

στον χρήστη τη σιγουριά ότι το τελικό προϊόν 
πληροί όλες τις προδιαγραφές.
Κατά τη διάρκεια ταξινόµησης, σύστηµα 
συµπιεσµένου αέρα οδηγεί τα φρούτα 
στη σωστή έξοδο του µηχανήµατος. Όλα 
τα εξαρτήµατα που έρχονται σε επαφή 
µε τα κεράσια είναι κατασκευασµένα από 
πιστοποιηµένο ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο 
για την επεξεργασία τροφίµων.
H Ολυµπιάς Α.Ε. είναι ηγέτης στην αγορά 
παραγωγής µηχανηµάτων διαλογής 
ταξινόµησης και συσκευασίας φρούτων 
και λαχανικών παράγοντας καινοτόµα 
µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία 
σχεδιάζονται και εγκαθίστανται στον χώρο 
του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα πάντα µε 
τις ανάγκες του ενώ παρέχει έγκαιρη και 
αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη για την 
σωστή λειτουργία του µηχανήµατος. 
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Με παράλληλη επέκταση σε αναδυόµενες αγορές

ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ SYNGENTA 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ
Το γεγονός ότι η Syngenta θα διατηρή-
σει τη λειτουργική ανεξαρτησία της και 
η υπάρχουσα διοίκηση θα συνεχίσει 
να τη διοικεί επιβεβαίωσε αμέσως μετά 
την εκλογή του στις 26 Ιουνίου ο νέος 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της ChemChina, Ren Jianxin. «Μοι-
ραζόμαστε τη στρατηγική της Syngenta 
και το μακροπρόθεσμο όραμά της και 
ανυπομονούμε να στηρίξουμε την α-
νάπτυξή της, καθώς και τα προσφερό-
μενα προϊόντα και υπηρεσίες της ανέ-
φερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Jianxin, ενώ 
στις 27 Ιουνίου ο ελβετικός όμιλος α-
νακοίνωσε με τη σειρά του τις νέες φι-
λόδοξες κινήσεις και τις προτεραιότη-
τές τoυ. Ειδικότερα, η εταιρεία σκοπεύ-
ει να διεκδικήσει μερίδια αγοράς από 
την ανάπτυξη του κλάδου των βιολογι-
κών προϊόντων και να προχωρήσει σε 
συνεργασίες και στοχευμένες εξαγορές 

με επίκεντρο τους σπόρους. Κινητήριοι 
μοχλοί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, 
στην επόμενη φάση της ανάπτυξης θα 
είναι η περαιτέρω επέκταση σε αναδυό-
μενες αγορές, ειδικά στην Κίνα, η ολο-
ένα και μεγαλύτερη προσφορά ψηφια-
κών εφαρμογών για τη γεωργία και οι 
επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες για την 
αύξηση των αποδόσεων με ταυτόχρονη 
μείωση των εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου και διατήρηση των υδάτινων 
πόρων. Όπως σχετικά επισήμανε ο Erik 
Fyrwald, διευθύνων σύμβουλος της 
Syngenta: «Η φιλοδοξία μας είναι να εί-
μαστε η πιο συνεργατική και αξιόπιστη 
ομάδα στον τομέα της γεωργίας, παρέ-
χοντας κορυφαίες καινοτομίες στον το-
μέα των σπόρων σποράς και των φυτο-
προστατευτικών για την ενίσχυση της 
ευημερίας των αγροτών, οπουδήποτε 
κι αν βρίσκονται. Με τη ChemChina έ-
χουμε έναν σταθερό νέο ιδιοκτήτη που 
θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αυτή 
τη φιλοδοξία».

Νέο προϊόν της 
Αλφειός Ρόδι 
στα ράφια της 
Προμηθευτικής
Με την παραγωγή και εμφιάλωση φυσικού 
χυμού ροδιού της Αλφειός Ρόδι Α.Ε., με 
την ετικέτα «PRΟΜΗ», της Προμηθευτικής 
Α.Ε., συνεχίζεται και επεκτείνεται η συνερ-
γασία των δύο εταιρειών που ξεκίνησε πέ-
ρυσι. Ο φυσικός χυμός ρόδι της Αλφειός 
Ρόδι, τόσο με το brand της εταιρίας, όσο και 
με την ετικέτα «PRΟΜΗ», βρίσκεται ήδη 
στα ράφια των 55 καταστημάτων της αλυ-
σίδας σούπερ μάρκετ Προμηθευτικής Α.Ε., 
στην Αττική, στο πλαίσιο της στρατηγικής 
συνεργασίας των δύο εταιρειών.

Προσθέτει 
50 στρέμματα 
το φθινόπωρο 
η Wonderplant 
Με τη φύτευση επιπλέον 50 στρεμμάτων 
ντομάτας, τα οποία έρχονται να προστεθούν 
στα ήδη 120 υπάρχοντα, αναμένεται να 
αναπτυχθεί  το θερμοκήπιο υδροπονικής 
καλλιέργειας στην Πετρούσα Δράμας, 
σύμφωνα με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, 
που συμμετέχει στο  project μέσω της 
Wonderplant.  Η καλλιέργεια γίνεται 
σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. 

Η ΠΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ 
ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Στη συνεργασία µε σκοπό την επέκταση της 
προσφοράς κατεψυγµένων φρούτων σε όλα τα 
κανάλια διανοµής καθώς και στη δηµιουργία 
µιας νέας φιλοσοφίας λιανικής πώλησης 
τροφίµων και ποτών µε βάση το επιτυχηµένο 
µοντέλο που έχει εφαρµοστεί στη Μέση 
Ανατολή θα προχωρήσουν η αµερικανική Fresh 
Del Monte που έχει την έδρα της στη Φλόριντα 
και η Del Monte Pacifi c από την Ασία, η οποία 
είναι εγγεγραµµένη στα χρηµατιστήρια της 
Σιγκαπούρης και των Φιλιππίνων.

Πρώτος στόχος 
η αγορά των ΗΠΑ
Η κοινοπραξία στην αρχή θα εστιάσει 
στην αγορά των ΗΠΑ µε την πιθανότητα 
επέκτασης σε περιοχές όπου οι δύο εταιρείες 

αλληλοσυµπληρώνονται.
Σηµειώνεται ότι οι δύο εταιρείες είχαν 
αντιµετωπίσει προβλήµατα µε άδειες δικαιωµάτων 
και διανοµής προϊόντων σε διάφορες περιοχές 
του κόσµου. «Έχουµε λύσει τις διαφορές 
µας και έχουµε σταµατήσει την οικονοµική 
αβεβαιότητα που µπορεί να προκύψει από 
παρατεταµένες διαφορές», ανέφερε ο πρόεδρος 
της Del Monte Pacifi c C. Gapud και συµπλήρωσε: 
«Ανυποµονούµε να συνδυάσουµε τους πόρους 
της Del Monte Pacifi c και της Fresh Del 
Monte Produce για να αναπτύξουµε και νέες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες». Τέλος, σηµειώνεται 
ότι οι εταιρείες θα συνεργαστούν για καινοτόµα 
προϊόντα όπως µια σειρά παγωµένων χυµών, νέες 
ποικιλίες για έτοιµα παγωµένα σνακ φρούτων 
αλλά και προϊόντα µε αβοκάντο (γουακαµόλε).

O νεοκλεγείς πρόεδρος του ∆Σ 
της ChemChina, Ren Jianxin, 
επιβεβαίωσε ότι η Syngenta 
θα διατηρήσει τη λειτουργική 
ανεξαρτησία της.

Η συµφωνία αφορά 
τους παραγωγούς του 
συνεταιρισµού Ορµής 

Βιτσίου, µέλος του 
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού.

Συμβόλαια 
Πειραιώς για τα 
μήλα ΑΣΕΠΟΠ 
Βελβεντού
Σε συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας 
προχώρησε ο αγροτικός συνεταιρισμός 
Βελβεντού Κοζάνης και η Τράπεζα Πει-
ραιώς, η οποία αφορά τους παραγωγούς 
του συνεταιρισμού Ορμής Βιτσίου, μέλος 
του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, από την περιο-
χή της Καστοριάς, οι οποίοι καλλιεργούν 
μήλα και συνεργάζονται με τον ΑΣΕΠΟΠ.
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 
έτος 1917 με έδρα το Βελβεντό Κοζάνης α-
πό τοπικούς παραγωγούς με σκοπό τη συ-
γκέντρωση και εμπορία αγροτικών προϊ-
όντων (ροδάκινα, μήλα, κεράσια βερίκο-
κα με κυριότερο αυτό του ροδάκινου) και 
αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης για 
την περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, αλ-
λά και για την ελληνική οικονομία. 
Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής 
Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παρα-
γωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτού-
μενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστι-
κούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, 
αλλά και εγγυημένη την έγκαιρη πληρω-
μή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει 
να παραδώσει Συνεταιρισμό. 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ DEL MONTE PACIFIC 
ΚΑΙ FRESH DEL MONTE 
Με µια νέα φιλοσοφία λιανικής πώλησης τροφίµων και ποτών
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 
K&N Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ, Βάσος Ευ-

θυµιάδης, καλωσόρισε  τους 
προσκεκληµένους.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν γεωπόνοι 
από όλη την επικράτεια καθώς και εταιρικοί 
συνεργάτες από το εξωτερικό.  

T ην παρουσίαση των νέων βιοδραστικών προϊ-
όντων της πραγµατοποίησε τη ∆ευτέρα 26 Ιου-

νίου η K&N Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ στο ξενοδοχείο Royal 
Olympic Hotel στην Αθήνα. Σύµφωνα µάλιστα µε τον 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας, Βάσο Ευθυµιά-
δη, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκληµένους, ό-
ραµα της εταιρείας είναι να αναλάβει πρωτεύοντα και 
ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της χρήσης βιοδραστικών 
προϊόντων στην ελληνική γεωργία.
Την γκάµα των προϊόντων παρουσίασε ο Ανδρέας 
Γιαννόπουλος, Προϊστάµενος Ανάπτυξης Βιοδραστι-
κών Προϊόντων και Προϊόντων  Θρέψης, αναλύοντας 
τον τρόπο δράσης τους, τις προϋποθέσεις για την επι-
τυχή και αποτελεσµατική εφαρµογή τους στις ελληνι-
κές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, καθώς και τα οφέλη 
που προκύπτουν στους Έλληνες παραγωγούς.
Την στρατηγική της Κ&Ν Ευθυµιάδης για την ένταξη 
των βιοδραστικών προϊόντων στο πρόγραµµα ψεκα-

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ CLEANSTART 

σµών για την καταπολέµηση των σηµαντικότερων ε-
χθρών και ασθενειών σε πλήθος καλλιεργειών πα-
ρουσίασε ο Μιχάλης Κολυβάς, Προϊστάµενος Ανάπτυ-
ξης Προϊόντων Φυτοπροστασίας, ο οποίος ανέλυσε ε-
πίσης το σύστηµα αειφόρου διαχείρισης του εδάφους 
CLEANSTART της CERTIS, όπως αυτό διαµορφώνεται 
στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, λαµβάνο-
ντας πάντα υπόψη τις συνήθεις πρακτικές και τεχνικές 
που εφαρµόζονται στην ελληνική παραγωγή.

Το σύνθετο νοµοθετικό πλαίσιο
Στην τρέχουσα κατάσταση της ευρωπαϊκής αγοράς 
σχετικά µε τα βιοδραστικά προϊόντα αναφέρθηκε εκ 
µέρους της Certis Europe ο Jan Mostert, επικεφαλής 
της Προϊοντικής Γκάµας, αναλύοντας τα προβλήµατα, 
αλλά και τις ευκαιρίες. Παρουσίασε επίσης το όρα-
µα της Certis για την περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης 
των βιοδραστικών προϊόντων από τους Ευρωπαίους, 
αφού οι πιέσεις που δέχεται η αγορά των συµβατικών 
φυτοπροστατευτικών οδηγεί στην αναζήτηση λύσεων. 
Εκ µέρους της Mitsui Agriscience International ο Kaoru 
Yoshikawa, Αντιπρόεδρος της εταιρείας, παρουσίασε 
την εταιρική δοµή της Mitsui, τη θέση της εταιρείας στη 
µεταβαλλόµενη παγκόσµια αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, όπως αυτή φαίνεται να διαµορφώνεται µετά 
τις µεγάλες συγχωνεύσεις και εξαγορές.

 ΕΙΣΡΟΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ, ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΡΠΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΟΥ
Η  χώρα μας είναι σήμερα  τέταρ-

τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
παραγωγή ντομάτας. Πάρα τη 

φαινομενικά μεγάλη εγχώρια σοδειά υπο-
λογίζεται ότι  περίπου το 1/3 της ποσότη-
τας που καταναλώνουμε το χρόνο εισάγε-
ται, κυρίως το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, 
όπου και η ελληνική παραγωγή είναι ελ-
λειμματική.  Επίσης η χώρα μας είναι πρώ-
τη στην κατανάλωση ντομάτας στην ΕΕ. Ο 
κυρίαρχος,  με διαφορά,  τύπος  που προ-
τιμούν οι Έλληνες είναι η  μεγαλόκαρπη 
ντομάτα (μ.ο. 230-280 γραμμάρια). Ευτυ-
χώς, την τάση αυτή για το συγκεκριμένο 
τύπο καρπού έχουν αρχίσει να ασπάζονται 
και οι γειτονικές μας χώρες, γεγονός που 
αποτυπώνεται στις αυξανόμενες εξαγωγές, 
κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και 
νωρίς την άνοιξη, που υπάρχει και ο με-
γαλύτερος όγκος παραγωγής. Ως κατανα-
λωτές, τόσο εμείς όσο και οι χώρες των Βαλ-
κανίων, όπου απευθυνόμαστε προς το πα-
ρόν, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα πέραν α-
πό την εμφάνιση, στα οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά του καρπού, τα οποία συνοψίζο-
νται στη γεύση, το άρωμα και την υφή. Αρ-
κούν όμως αυτά, για να είναι ένας καρπός ε-
μπορικός; 

Κλειδί, η διατηρησιµότητα του καρπού
Η ιστορία των υβριδίων που έχουν κυριαρ-
χήσει στην αγορά μας λέει πως όχι. Ο εμπο-
ρικός καρπός χρειάζεται και μια  καλή δια-
τηρησιμότητα. Αρκετή, για να μπορεί να τα-
ξιδέψει από την παραγωγή στην κατανά-

λωση, αλλά όχι περισσότερη από αυτή που 
θα τον καταστήσει μη ελκυστικό στο κατα-
ναλωτικό κοινό.  Πέραν αυτού, ο εμπορικός 
καρπός, πρέπει να παράγεται σχετικά εύκο-
λα και με χαμηλό κόστος από τον μέσο πα-
ραγωγό. Διαφορετικά, η τιμή του δεν θα 
μπορεί να είναι ανταγωνιστική.  Άρα το φυ-
τό από το οποίο προέρχεται, πρέπει να είναι 
παραγωγικό,  «φιλικό» στον παραγωγό, ευέ-
λικτο στις καιρικές συνθήκες και ανθεκτικό 
σε ασθένειες. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
είναι που έκαναν το υβρίδιο ντομάτας «ΕΛ-
ΠΙΔΑ» να κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια 
στην ελληνική αγορά. 
Στην ίδια λογική έρχεται φέτος ένα νέο υ-
βρίδιο από την ΣΠΥΡΟΥ να συμπληρώσει 
την γκάμα, το υβρίδιο ντομάτας Bellfort, κα-
τάλληλο για πρώιμες και όψιμες ανοιξιάτι-

κες φυτεύσεις. Ήδη οι παραγωγοί σε όλη την 
Ελλάδα που το καλλιέργησαν έχουν εντυ-
πωσιαστεί από την ευκολία στην καρποδεση, 
το σκουρόχρωμο υγιές φυτό, το πολύ δυνα-
τό και ανθεκτικό ριζικό σύστημα και τον καρ-
πό με την εξαιρετική γεύση και τη μετασυλ-
λεκτική διατηρησιμότητα.  
Η εταιρεία ΣΠΥΡΟΥ με παρουσία 70 χρό-
νων, εντοπίζει τις ανάγκες και προσπαθεί να 
προτείνει τις καλύτερες λύσεις για τον κατα-
ναλωτή και τον παραγωγό. Η μεγάλη γκάμα 
σε υβρίδια αναρριχώμενης ντομάτας ενισχύε-
ται συνεχώς και έτσι κατέχει την πρώτη θέση  
στην αγορά αλλά και στη συνείδηση όλων.

ΚΕΙΜΕΝΟ Νίκος Δελημπαλταδάκης, 
Υπεύθυνος Πειραματισμού & Ανάπτυξης 

Προϊόντων Κηπευτικών Σπύρου ΑΕΒΕ
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Πρόκειται για µια από τις σοβαρότερες 
ξηροθερµικές ασθένειες της αγγου-
ριάς, που προσβάλλει όλα τα πράσινα 

µέρη του φυτού, µε σοβαρές επιπτώσεις στη 
µείωση της παραγωγής και στην υποβάθµι-
ση της ποιότητας των καρπών.
Το ωίδιο προκαλείται από τους µύκητες 
Leveillula tayrica, Erysiphe cichoracearu 
και Sphaerotheca fuliginea, σηµειώνουν 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. Όσον αφορά τα 
συµπτώµατα, καταγράφουν µικρές, λευ-
κές κηλίδες στην άνω και κάτω επιφάνεια 

των φύλλων, στους µίσχους και στους βλα-
στούς, µε αλευρώδεις  εξανθήσεις.
Τα κονίδια µεταφέρονται µε τον άνεµο και 
οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε θερµο-
κρασίες από 10-30oC και υγρασία 55-75%.
Σχετικά µε την καταπολέµησή του, οι ειδι-
κοί συστήνουν τα εξής:
1) Αφαιρούµε και καταστρέφουµε τα φύλ-
λα µε έντονη προσβολή από το παθογόνο.  
2) Ψεκασµός µε επιτρεπόµενα φυτοπρο-
στατευτικά σκευάσµατα, όπως bupirinate, 
pyraclostrobin, azoxystribin, copper 
oxychloride κ.α. Οι ψεκασµοί των φυτών 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΩΙ∆ΙΟ, ΠΟΥ ΒΡΗΚΕ Ε∆ΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ   
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

�ΑΣΠΡΙΛΑ� ΕΠΙΑΣΑΝ 
ΟΙ ΑΓΓΟΥΡΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  

Οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν αυτή την περίοδο  
µε την άνοδο της θερµοκρασίας, 
µετά τις πρόσφατες έντονες 
βροχές, είναι ευνοϊκές για την 
ανάπτυξη και τη µετάδοση 
του ωίδιου στις αγγουριές της 
Θεσσαλίας και της Στερεάς 
Ελλάδας
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πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις εµφανι-
σθούν τα πρώτα συµπτώµατα.

ΕΠΙΑΣΑΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ ΚΑΠΟΙΑ ΧΩΡΑΦΙΑ 
Την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος 
(Tetranychus urticae) στις καλλιέργειες µε 
αγγουριές στους νοµούς Καρδίτσας, Λάρι-
σας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την 
εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τε-
τρανύχων. Απαιτείται συνεχής επιθεώρηση 
από τους παραγωγούς λόγω του ότι η προ-
σβολή από τους εχθρούς αυτούς εξαπλώ-
νεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι.
Για την επιτυχία της χηµικής καταπολέµη-
σης σηµασία έχει η έγκαιρη διάγνωση της 
προσβολής και ή άµεση καταπολέµηση µε 
ένα  από τα εγκεκριµένα ακαρεοκτόνα πριν 
τα ακάρεα να αναπτυχθούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς. Οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν 
µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 
άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά, µε κα-
τάλληλα εγκεκριµένα φυτοπροστατευτι-
κά σκευάσµατα (µε δραστικές ουσίες όπως 
Abamectin, avermectin, spiromesifen, 
sulphur κ.ά).

ΖΗΜΙΕΣ µε το να διαρρηγνύουν και να αποµυ-
ζούν τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων 
προκαλώντας εσχαρώσεις (κατσάρωµα) και αν-
θόροια προκαλούν οι θρίπες στα φασολάκια υ-
παίθρια και θερµοκηπίου. Σηµειωτέον ότι στο φα-
σολάκι, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περι-
φερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, οι 
θρίπες είναι φορείς ιώσεων και προκαλούν µείω-
ση της παραγωγής και υποβάθµιση της ποιότητας 
του προϊόντος. Οι ειδικοί συστήνουν να γίνει κατα-
πολέµηση µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά.

ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
Ο τετράνυχος (tetranychus urticae) συνήθως εµ-
φανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, στην 
πάνω επιφάνεια εµφανίζεται η ζηµιά σαν µικρές 
ασπροκίτρινες κηλίδες, στη συνέχεια τα φύλλα κι-
τρινίζουν και τελικά νεκρώνεται όλο το φυτό.
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευ-
νοϊκές για την ανάπτυξή τους, γι’ αυτό συστήνεται 
καταπολέµηση των τετρανύχων µόνο όταν διαπι-
στωθούν στην καλλιέργεια µε επιτρεπόµενα  φυ-
τοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΠΡΩΤΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ 
Την εµφάνισή της έκανε η ασκοχύτωση 
(Αscochyta pinodes) στις πρώιµες και µεσοπρώι-
µες καλλιέργειες µε φασολιές. Όσον αφορά τα συ-
µπτώµατα, εµφανίζονται νεκρωτικές κηλίδες στα 

φύλλα (διαµέτρου 0,8-1,5 εκ.), µε συγκεντρικούς 
κύκλους. Οι λοβοί µολύνονται στο στάδιο της ωρί-
µανσης και από τους µολυσµένους λοβούς προ-
σβάλλονται και οι σπόροι. Μικροσκοπικές κηλίδες 
εµφανίζονται και στα διάφορα µέρη του άνθους, 
προκαλώντας ανθόπτωση.
Η ασθένεια ευνοείται από υγρό καιρό και συχνές 
βροχές και οι µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε 
θερµοκρασίες 7-27oc. Οι γεωπόνοι συστήνουν:
α) Χρήση υγιούς πιστοποιηµένου σπόρου
β) Καταστροφή υπολειµµάτων της καλλιέργειας
γ) Αµειψισπορά 3-4 ετών
δ) Ψεκασµός µε εκλεκτικά φυτοπροστατευτικά.

ΜΕΙΩΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΒΟΤΡΥΤΗ
Ζηµιές από βοτρύτη (Botrytis cinerea) εντοπίζο-
νται σε στελέχη, φύλλα, άνθη, µίσχους και λοβούς 
της φασολιάς στα θερµοκήπια. Ο βοτρύτης προκα-
λεί νεκρωτικές κηλίδες και στη συνέχεια την εµ-
φάνιση τεφράς εξάνθησης του παθογόνου πάνω 
στις προσβεβληµένες περιοχές. Όσον αφορά την 
καταπολέµησή του, οι ειδικοί συστήνουν τα εξής: 
1. Μείωση της υγρασίας στο θερµοκήπιο, µε α-
ραιή φύτευση φυτών πάνω στις γραµµές και αρ-
δεύσεις τις πρωινές ώρες για γρήγορη εξάτµιση. 
2. Οι καλλιέργειες να είναι απαλλαγµένες από νε-
κρούς φυτικούς ιστούς, διότι ο βοτρύτης εγκαθί-
σταται σε αυτούς τους ιστούς, που δηµιουργούνται 
συνήθως από υπερβολική αζωτούχο λίπανση. 

ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΕΡΝΟΥΝ ΙΩΣΕΙΣ 
ΟΙ ΘΡΙΠΕΣ ΣΤΑ ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ο ΛΙΒΑΣ ΚΑΙΕΙ 
ΤΙΣ ΑΝΘΟΤΑΞΙΕΣ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΝΤΟΜΑΤΑΣ 
Ο καύσωνας πρέπει να βρει τα φυτά 
της υπαίθριας επιτραπέζιας 
ντοµάτας ποτισµένα, γι’ αυτό οι 
καλλιεργητές καλούνται να τα 
ποτίζουνε απογευµατινές ή 
βραδινές ώρες

Οι λιπάνσεις στη διάρκεια του 
καύσωνα δεν επιτρέπονται, 
διότι τα φυτά της επιτραπέζιας 
ντοµάτας δεν µπορούν να 
απορροφήσουν θρεπτικά 
στοιχεία όταν η θερµοκρασία 
είναι µεγαλύτερη από 35oC 
τονίζουν οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Με την προσθήκη λιπασµάτων 

(π.χ. νιτρικά, ουρία κλπ) 
στον καύσωνα καίγεται 

το ριζικό σύστηµα 
και δηµιουργούνται 
πύλες εισόδου των 
παθογόνων από αυτό. 

Πρώτοι τετράνυχοι σε µελιτζάνες 
Εν τω µεταξύ, την εµφάνισή του έκανε ο τετράνυχος 
σε καλλιέργειες µε πεπόνια και µελιτζάνες στους 
νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων 
και Φθιώτιδας. Οι γεωπόνοι τονίζουν ότι η προσβολή 
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι, ωστόσο 
οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση 
της προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά.

Επιπλέον φροντίδες και αυξηµένο καλλιεργητικό 
κόστος έφεραν σε παραγωγούς µήλων και αχλα-

διών οι πρόσφατες καιρικές συνθήκες που επικράτη-
σαν σε όλη τη χώρα. Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις 
και την κατά τόπους χαλαζόπτωση η αύξηση της θερ-
µοκρασίας έστρωσαν το κατάλληλο έδαφος για την α-
νάπτυξη και ταχεία µετάδοση ασθενειών και εχθρών 
στους οπωρώνες. Φουζικλάδιο, ωίδιο, καρπόκαψα, 
τετράνυχοι, ψύλλα και σεπτορίωση καλούνται να α-
ντιµετωπίσουν αυτές τις µέρες, µε αυξηµένους ψεκα-
σµούς οι καλλιεργητές. 

Περιορισµένες προς το παρόν
οι συλλήψεις για την καρπόκαψα 
Οι συλλήψεις στο δίκτυο φεροµονικών παγίδων δεί-
χνουν µία ιδιαίτερα περιορισµένη δραστηριότητα των 
ακµαίων του εντόµου σε όλες τις περιοχές (πεδινές 
και ορεινές).
Ωστόσο, οι καλλιεργητές δεν πρέπει να εφησυχάζουν. 
Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των νεαρών 
καρπών από το έντοµο, µε ένα κατάλληλο και εγκε-
κριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο. Από τα ε-
ντοµοκτόνα, προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα 

φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµα-
τα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φι-
λικότερα προς το περιβάλλον. Για την επανάληψη του 
ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια δράσης του 
εντοµοκτόνου, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπιδί-
ων και οι καιρικές συνθήκες.

Απαιτείται άµεση επέµβαση 
µε την εµφάνιση τετράνυχων
Η καταπολέµηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) 
συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται περί-

που 60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλ-
λαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων ακαρεοκτόνων. 
Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρα-
νύχων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα 
που καταπολεµούν και τα δύο είδη.
Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να 
επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέρ-
γειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν 
προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφι-
κτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρό-
τερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΟΙ ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥΣ 
ΨΕΚΑΣΜΟΥΣ ΣΕ ΜΗΛΙΕΣ, ΑΧΛΑ∆ΙΕΣ  

54-59_KALLIERGITIKA.indd   56 12/07/2017   20:36



57ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

Οι υψηλές θερµοκρασίες πολλαπλασιάζουν
τη φθοριµαία στα πατατοχώραφα 
Αύξηση του αριθµού των συλλήψεων των εντόµων της 
φθοριµαίας στις φεροµονικές παγίδες στα πατατοχώραφα 

Μακεδονίας και Θράκης περιµένουν 
οι γεωπόνοι λόγω των υψηλών 

θερµοκρασιών. Επειδή οι 
πατάτες βρίσκονται στο 
βλαστικό στάδιο της 
πλήρους ωρίµανση των 
κονδύλων, η συγκοµιδή 
πρέπει να γίνεται όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα 
µετά το κάψιµο των 

φυτειών και να διατηρείται 
σε ικανοποιητικό επίπεδο η 

υγρασία του εδάφους.

Θειάφισµα κατά του ωίδιου στις πεπονιές   
Έντονες προσβολές από ωίδιο σε καλλιέργειες µε 
υπαίθρια πεπόνια στον Έβρο άρχισαν να εντοπίζουν 
καλλιεργητές και γεωπόνοι του νοµού, λόγω των 
υψηλών θερµοκρασιών που επικρατούν. Επειδή αυτή 

η ασθένεια είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί, κρίνεται 
σκόπιµο, ήδη, από την εµφάνιση των πρώτων προσβολών 

να εφαρµόζονται κατάλληλα σκευάσµατα φυτοπροστασίας ή 
να πραγµατοποιείται επίπαση σκόνης θείου («θειάφισµα»).

Τα συµπτώµατα προσβολής από ωίδιο στις υπαίθριες καλλιέργειες 
µε πεπόνια είναι κιτρινωπές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, ενώ στην 
κάτω επιφάνεια εµφανίζεται λευκή αλευρώδης εξάνθηση. Αργότερα η εξανθηση 
εµφανίζεται και στις δύο επιφάνειες του φύλλου, ενώ οι προσβολές αρχίζουν πρώτα 
από τα παλιότερα και προχωρούν στα υπόλοιπα ώριµα φύλλα. Τα προσβεβληµένα 
φύλλα τελικά ξηραίνονται και το φυτό οδηγείται σε πρόωρη γήρανση. Σε κάθε 
περίπτωση, συνιστάται ψεκασµός στις καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το ωίδιο µε 
εκλεκτικά ωιδιοκτόνα και επιτρεπόµενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά.

Εναλλαγή σκευασµάτων 
απαιτεί η ψύλλα της αχλαδιάς
Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολή από το έ-
ντοµο συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλλη-
λο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.
Είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων 
από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες, για την απο-
φυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του ε-
ντόµου. Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό εί-
ναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε 
κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να 
αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το 
σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των 
προνυµφών.
Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίµαργων βλα-
στών µε το χέρι, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητι-
κών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, ό-
πως υπερβολική λίπανση και πότισµα.

Ιδιαίτερη προσοχή για φουζικλάδιο 
σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής  
Μπορεί η βελτίωση του καιρού µε ηλιοφάνεια και υ-
ψηλές θερµοκρασίες σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλά-
δα να µην ευνοούν τη µετάδοση της ασθένειας των 
φουζικλάδιων στους οπωρώνες µε µηλιές και αχλα-
διές, ωστόσο το ενδεχόµενο τοπικών βροχοπτώσεων 
σε ορεινές περιοχές καθιστά απαραίτητη την προστα-
σία των καρπών µετά από τη βροχόπτωση µε τη χρή-
ση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου εφιστούν την προσοχή των καλλιεργη-
τών στα χωράφια µε µηλιές και αχλαδιές όπου:
α) έχουν ήδη εκδηλωθεί συµπτώµατα της ασθένειας,
β) έχουν ιστορικό σοβαρών προσβολών και
γ) βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπω-
ρώνες µε εκτεταµένη προσβολή.
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών 
των παθογόνων, συνιστάται εναλλαγή µυκητοκτόνων 
από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή µίγµα-
τος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας.
Για την αποφυγή φαινοµένων τοξικότητας στους καρ-
πούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορι-
σµένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσµατα.
Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φουζικλα-

δίων σε µία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα προ-
τεινόµενα µέτρα καταπολέµησης να εφαρµόζονται α-
πό όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

Νωρίς ακόµα για τη σεπτορίωση αχλαδιάς
Οι καιρικές συνθήκες µέχρι και το τέλος του Ιουλίου 
δεν ευνοούν την εξάπλωση της σεπτορίωσης στην α-
χλαδιά. Ωστόσο οι γεωπόνοι συστήνουν στους παρα-
γωγούς αχλαδιάς άµεση προστασία των καλλιεργει-
ών µόνο µετά από βροχόπτωση, µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και σε 
συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλάδιου. 
Να σηµειωθεί ότι ο υγρός και σχετικά θερµός καιρός 
ευνοεί την επέκταση και διάδοση της ασθένειας, η ο-
ποία προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και πιο σπάνια τους 
µίσχους και τους καρπούς, τα οποία πέφτουν πρόωρα.

Μεγαλύτερη προστασία για το ωίδιο 
στις ευαίσθητες ποικιλίες 
Το ωίδιο είναι µια πολύ σοβαρή ασθένεια της µηλιάς 
και της αχλαδιάς, που προκαλεί εξασθένηση των δέν-
δρων και σοβαρή µείωση της παραγωγής, αλλά και υ-
ποβάθµιση της ποιότητας των παραγόµενων φρούτων. 
Να σηµειωθεί ότι τα συµπτώµατα (βραδεία έκπτυξη 
των προσβεβληµένων οφθαλµών, ατροφικά φύλλα 
που καλύπτονται από αλευρώδη εξάνθηση) εµφανί-
ζονται στα φύλλα που προέρχονται από προσβεβλη-
µένους οφθαλµούς δεδοµένου ότι ο µύκητας διαχει-
µάζει ως µυκήλιο µέσα στους οφθαλµούς και µολύνει 
τα φύλλα κατά τη στιγµή που σχηµατίζονται.
Οι γεωπόνοι συστήνουν άµεσα προστασία από τον µύ-
κητα σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν 
εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς και σε συνδυα-
σµό µε την καταπολέµηση του φουζικλάδιου.

54-59_KALLIERGITIKA.indd   57 12/07/2017   20:36



ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ

58 ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Φωτό 1

∆ιάγραµµα 1

Φωτό 2

Φωτό 3

Φωτό 4

ΑΦΥ∆ΑΤΩΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ 
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΦΙ∆Α ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ 
Ο ατταπουλγίτης, ένα από τα πλέον σπάνια στον κόσµο 

αργιλοπυριτικά ορυκτά υλικά, διαθέτοντας ένα τερά-
στιο µικροπορώδες στη δοµή του (250 m2 / g), παρου-
σιάζει ως συνέπεια εξαιρετικά υψηλές τιµές απορρόφη-
σης νερού που ξεπερνούν το 215% του βάρους του. Με 
µηχανισµούς ισχυρής ώσµωσης µέσω τριχοειδούς φαι-
νοµένου, απορροφάται το νερό των τρυφερών ζωτικών 
ιστών των παρασιτικών εντόµων από τα µικροσκοπικά 
κανάλια του ατταπουλγίτη, όταν αυτός έλθει σε επαφή µε 
το έντοµο, την προνύµφη η τα αυγά τους. Όσο πιο τρυφε-
ροί είναι οι ιστοί των εντόµων, µε τόση µεγαλύτερη ευκο-
λία δρά και ο ατταπουλγίτης.
Το ποσοστό απορρόφησης του νερού από τον αττα-
πουλγίτη που συνδέεται κατά τρόπο ευθέως ανάλογο 
και το ποσοστό αφύγρανσης και συρρίκνωσης του ε-
ντόµου µετρήθηκε εργαστηριακά µε την µέθοδο Enslin 
όπως φαίνεται από το ∆ιάγραµµα 1 σε σύγκριση µε 
άλλα δύο ορυκτά τον ζεόλιθο και τον διατοµίτη που 
χρησιµοποιούνται σε τέτοιες εφαρµογές και συσχε-
τίστηκε µε το σωµατικό µέγεθος της αφίδας κάτω α-
πό παρατήρηση σε στερεοσκόπιο πριν την εφαρµογή 
του ατταπουλγίτη (Φωτό 1), µετά από 1 ώρα (Φωτό 2 

και 3 σε σύγκριση µε το ζωντανό έντοµο) και µετά από 
3 ώρες επαφής µε το ορυκτό (Φωτό 4). Στην Φωτό 3 
φαίνεται η ακινητοποιηµένη αφίδα (αριστερά) στην µία 
ώρα επαφής σε σύγκριση µε την ζωντανή (δεξιά). 

Συρρικνώνει την αφίδα 
κατά 45% του όγκου της
Ο ατταπουλγίτης συρρικνώνει την αφίδα κατά περίπου 
45 % του όγκου της ήδη από την 1η ώρα επαφής. Πα-
ράλληλα η συρρίκνωση αυτή συνοδεύεται και από αλ-
λαγή χρώµατος του εντόµου από πράσινο σε φαιό ενώ η 
κινητικότητά του ήδη από τα πρώτα λεπτά επαφής µειώ-
νεται αισθητά και στην 1η ώρα αυτό παραµένει ακινητο-
ποιηµένο όπως φαίνεται από τα σχετικά videos. 
Ενώ οι αφίδες που ψεκάστηκαν µε διατοµίτη και ζεόλιθο 
διατηρούσαν την κινητικότητά τους ακόµη και στις 3 ώ-
ρες επαφής µε το ορυκτά, γεγονός που είναι σύµφωνο 

µε την µεγάλη διαφορά τους ως προς στην απορρορο-
φητικότητα του νερού (100 και 37 % αντίστοιχα) σε σύ-
γκριση µε αυτήν τον ατταπουλγίτη (217 %).
Η αφίδα που απαριθµεί πράσινα µεγαλόσωµα ενή-
λικα άτοµα, µε ροζ στίγµατα αναπτύσσεται πολύ συ-
χνά στον µοναδικό ξενιστή, την καλλιεργούµενη τρι-
ανταφυλλιά (Macrosiphum rosae) καθώς και στην 
πατάτα (Macrosiphum euphorbiae) και τρέφεται µε 
τα φύλλα και τα µπουµπούκια, αποµυζώντας τους 
χυµούς από τα φυτά, αναστέλλοντας την ανάπτυ-
ξή τους , γεγονός και επηρεάζει και την καρποφορία 
τους. Επίσης, µε τα µελιτώµατα που εκκρίνουν ευ-
νοούν την ανάπτυξη του µύκητα της καπνιάς, ενώ α-
ποτελούν την κυριότερη κατηγορία εντόµων που µε-
ταφέρει ιούς (ιώσεις της ντοµάτας και πατάτας) κά-
τι που τις κατατάσσει ανάµεσα στους πιο βλαβερούς 
εχθρούς των καλλιεργειών. 
Κάθε 2-3 εβδοµάδες εµφανίζεται µια νέα γενιά. Προ-
καλεί κατσάρωµα των φύλλων και νέκρωση των αν-
θέων. Ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις ο ψεκασµός 
να γίνεται µε αιωρήµατα ατταπουλγίτη συγκέντρωσης 
1,5 % και µε επαναλήψεις ανά 20 ηµέρες. 
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A πό το Μυρτόφυτο Καβάλας, 
και συγκεκριµένα από το συ-

σκευαστήριο της εταιρείας «Ορφέ-
ας» - Ζαφείριος Σαρακατσάνης και 
Σία ΟΕ, φεύγουν τα τελευταία 30 
χρόνια χιλιάδες τόνοι σταφύλια, ε-
τησίως, για τις αγορές της Γερµα-
νίας, της Ελβετίας, της Αγγλίας, της 
Τσεχίας, της Αυστρίας και της Πο-
λωνίας. Η εταιρεία έδωσε εξαρχής 
έµφαση στις εξαγωγές συµβάλ-
λοντας έτσι στη δηµιουργία διεξό-
δων στη διάθεση των επιτραπέζι-
ων σταφυλιών της ευρύτερης πε-
ριοχής. Η εταιρεία είναι εξαγωγική 
σε ποσοστό πάνω από το 99%.
Έµφαση δόθηκε επίσης στη δια-
σφάλιση της ποιότητας και της υ-
γιεινής των σταφυλιών που συ-
σκευάζει και διαθέτει στην αγο-
ρά. Για το λόγο αυτό γίνεται πο-
λύ προσεκτικά η επιλογή των 
κατάλληλων για βρώση σταφυ-
λιών από αµπελώνες που εφαρ-

µόζουν ολική διαχείριση καλλι-
έργειας. Η αυστηρή τήρηση του 
ελληνικού κώδικα τροφίµων και 
ποτών καθώς και η εφαρµογή 
και διατήρηση του συστήµατος 
BRC-IFS σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας αποτε-
λεί εξίσου σηµαντική προτεραιό-
τητα της εταιρείας.  

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Πιο αναλυτικά, οι δραστηριότη-
τες της εταιρείας περιλαµβάνουν 
τη συγκοµιδή, διαλογή, συσκευ-
ασία, αποθήκευση-συντήρηση 
και εµπορία επιτραπέζιων στα-
φυλιών διαφόρων ποικιλιών. Η 
εταιρία δραστηριοποιείται ενερ-
γά και στην παραγωγή στους ιδι-
όκτητες αµπελώνες της, έκτασης 
300 στρεµµάτων. 
Βεβαίως, η ποσότητα που εξάγει 
ετησίως ξεπερνά κατά πολύ τη 
δυναµικότητας των 300 στρεµ-

µάτων, αγγίζοντας τα 4 εκατοµ-
µύρια κιλά κατά µέσο όρο. Η πο-
σότητα αυτή αφορά 1,5 εκατοµ-
µύρια κιλά Σουλτανίνα, 1,8 εκα-
τοµµύρια κιλά Βικτώρια, 450 χι-
λιάδες κιλά Italia και 200 χιλιάδες 
κιλά Red Globe Attica. 

ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΑΓΟΡΩΝ
Η αγάπη και το µεράκι της α-
µπελοκαλλιέργειας ενέπνευσε 
τους ιδρυτές της επιχείρησης, 
µε έτος ίδρυσης το1983,  να 
δηµιουργήσουν µια σύγχρονη 
µονάδα συσκευασίας επιτρα-
πέζιων σταφυλιών. Οι ιδιοκτή-
τες είναι και οι ίδιοι παραγωγοί 
και αυτό συντελεί στην άριστη 
γνώση του προϊόντος και στην 
σωστή επιλογή των κατάλλη-
λων αµπελώνων και των κα-
τάλληλων σταφυλιών. 
Ο συνδυασµός  του επαγγελ-
µατισµού, της συνεχούς ανα-

Τα προϊόντα της εταιρείας  
«Ορφέας» διατίθενται σε 
χώρες όπως η Αυστρία, 
Τσεχία,  Πολωνία , Ρουµανία, 
Σλοβακία , Κύπρο, Ελλάδα 
και αποκλειστικά σε αλυσίδες 
σουπερ µάρκετ.

Οι εταίροι και ιδιοκτήτες της 
εταιρείας ∆. Σκουφετσής, Ζ.  
Σαρακατσάνης και Ν. Σαρακατσάνης 
(από τα αριστερά) και οι υπάλληλοι 
Μ. Σκουφετσή και ο Σ. Σαρακατσάνης 
(ανάµεσά τους).

ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΤΟ 100% ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
ΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΙ  
ΣΤΑ 4 ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ITALIA ΚΑΙ RED GLOBE ATTICA ΤΗΣ �ΟΡΦΕΑΣ�
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Οι δραστηριότητες της εταιρείας «Ορφέας» 
περιλαµβάνουν τη συγκοµιδή, διαλογή, συσκευασία, 
αποθήκευση-συντήρηση και εµπορία επιτραπέζιων 

σταφυλιών διαφόρων ποικιλιών. 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 

βάθµισης, της µακράς εµπει-
ρίας και της ευαισθητοποίη-
σης του δυναµικού στην ασφά-
λεια των τροφίµων, καθιστούν 
την επιχείρηση «Ορφέας»  ι-
κανή να κατέχει µια σηµαντική 
θέση στον τοµέα των εξαγω-
γών.  Την παρουσία της στις δι-
εθνείς αγορές προσπαθεί να ε-
νισχύει συνεχώς η εταιρεία µέ-
σω της συµµετοχής της σε δι-
εθνείς εκθέσεις νωπών προϊό-
ντων. Από την πρώτη της συµ-
µετοχή το 2015 προέκυψαν αρ-

κετά αξιόλογες επαφές οι οποί-
ες αναµένεται να ευοδώσουν 
στο άµεσο µέλλον. 

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ           
Τόσο η εταιρεία «Ορφέας» και ό-
σο και οι  συνεργάτες της –παρα-
γωγοί της Καβάλας και της Χαλ-
κιδικής – συµµετέχουν στο πρό-
γραµµα Συµβολαιακής της Τράπε-
ζας Πειραιώς.  Το πρόγραµµα ξε-
κίνησε το 2013,  αφορά στη χρη-
µατοδότηση και ως στόχο έχει τη 
διατήρηση της καλής ποιότητας 
και τη βελτίωση του κέρδους.  Οι 
συνεργάτες της «Ορφέας» έχο-
ντας την απαιτούµενη ρευστότητα 
πετυχαίνουν ικανοποιητικές τιµές 
κατά την αγορά των αγροεφοδί-
ων, οπότε βελτιώνουν τους όρους 
παραγωγής και καταφέρνουν να 
κρατήσουν τους εργάτες σ’ όλη τη 
διάρκεια της συγκοµιδής καθώς 
δεν καθυστερούν τις πληρωµές 
τους. «Η εταιρεία µας, στα πλαίσια 
της Συµβολαιακής Γεωργίας της 
Τρ. Πειραιώς κατάφερε να παγι-
ώσει τους δεσµούς εµπιστοσύνης 
και φερεγγυότητας µε τους παρα-
γωγούς σταφυλιών» τονίζει ο  Ζα-
φείρης Σαρακατσάνης, εκ των τρι-
ών ιδιοκτητών της εταιρείας. 
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Παρακολουθώντας συστηµατικά τις 
εξελίξεις στον τοµέα της αγροτι-

κής οικονοµίας, ο Αγροτικός Συνεται-
ρισµός Μελίκης µε έτος ίδρυσης το 
1928, διαγράφει µια συνεχώς ανοδι-
κή πορεία. Είναι χαρακτηριστικό άλ-
λωστε ότι δεν σταµατά να επενδύ-
ει στους τοµείς της συσκευασίας, της 
παραγωγής, της µεταποίησης και της 
εµπορίας.  
Η επενδυτική του δραστηριότητα έχει 
αναγνωριστεί ευρέως από τα διεθνή 
εµπορικά δίκτυα µε αποτέλεσµα το 
90% της παραγωγής του κατευθύνε-
ται σε χώρες του εξωτερικού. Από την 
καρδιά του κάµπου της Ηµαθίας τα 

προϊόντα τα συνεταιρισµού Μελίκης 
ταξιδέυουν στη Γερµανία, την Τσεχία, 
την Πολωνία, την Ουκρανία, την Ουγ-
γαρία, την Αίγυπτο και την Αµερική.  

ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
Στα 500 ανέρχονται τα µέλη του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Μελίκης, ε-
νώ η έκταση που καλλιεργούν οι πα-
ραγωγοί του αγγίζει τα 10.000 στρέµ-
µατα. Σήµερα διακινεί περίπου 20.000 
τόνους νωπών προϊόντων. Πιο συ-
γκεκριµένα, 4.500 τόνους ακτινίδια, 
4.500 επιτραπέζια ροδάκινα, 4.000 
τόνους νεκταρίνια και  7.000 τόνους 
βιοµηχανικά ροδάκινα. Επίσης, δια-

θέτει στην αγορά κεράσια, βερίκοκα, 
δαµάσκηνα, αχλάδια και µήλα σε µι-
κρότερες ποσότητες. 
Στην ιδιόκτητη έκταση 65 στρεµµάτων 
του συνεταιρισµού απλώνονται οι 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του συ-
σκευαστηρίου µε 17 ψυκτικούς θα-
λάµους. 

ΣΤΟΧΟΣ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Στόχος του συνεταιρισµού  Μελίκης 
είναι η συνεχής βελτίωση και η στα-
θερή ποιότητα µε σεβασµό στον κα-
ταναλωτή και στο περιβάλλον.  Άλ-
λωστε, ακολουθεί τα πλέον σύγχρο-
να συστήµατα διασφάλισης ποιότητας 

όπως AGRO 2.1 &2.2, GLOBALGAP, 
IFS, BRC ,  ISSO 22000.
Η εδραίωση και η διάρκεια των προϊ-
όντων του συνεταιρισµού στη παγκό-
σµια αγορά εντάσσονται επίσης στους 
πρωταρχµικούς στόχους των συνεται-
ριστών της Μελίκης. 
Οι άριστες κλιµατολογικές συνθήκες, 
το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας των 
παράγωγων, των γεωπόνων και η έ-
ντονη εξωστρεφής δραστηριότητα του 
συνεταιρισµού, µε τη συµµετοχή του 
σε παγκοσµίως εµβέλειας εκθέσεις, 
έχουν πέτυχει να βάλουν τα προϊό-
ντα του συνεταιρισµού στην παγκό-
σµια αγορά. 

ΜΕ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
90 ΕΤΩΝ ΚΙΝΕΤΑΙ 
ΜΟΝΟ ΑΝΟ∆ΙΚΑ   
Ο Α.Σ. ΜΕΛΙΚΗΣ
ΤΟ 90% ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στις  σύγχρονες 
εγκαταστάσεις Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Μελίκης  
παράγονται προϊόντα 
υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών σύµφωνα 
µε τα τελευταία πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
και µε πρώτη ύλη των 
παραγωγών του.
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Ακόµη και µετά το ισχυρό πλήγµα που 
δέχθηκε ο συνεταιρισµός εξαιτίας του 
ρωσικού εµπάργκο, δεδοµένου ότι το 
50% των εξαγωγών του κατευθυνό-
ταν στη συγκεκριµένη αγορά, ο συνε-
ταιρισµός έδειξε γρήγορα αντνακλα-
στικά στρεφόµενος στη διείσδυση σε 
νέες αγορές. 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
Ο Α.Σ. Μελίκης εφαρµόζει µεθόδους 
πλήρους παρακολούθησης και κατα-
γραφής των εφαρµογών (φυτοφαρ-
µάκων , λιπασµάτων κλπ) που κάνουν 
οι καλλιεργητές-µέλη του σε ανεξάρ-

τητο φάκελο για κάθε µέλος.
Η συνολική παραγωγική διαδικασία 
της πρώτης ύλης ελέγχεται σε όλα τα 
στάδια από τους γεωπόνους του συ-
νεταιρισµού. Η  Γεωτεχνική Υπηρε-
σία του Αγροτικού Συνεταιρισµού Με-
λίκης είναι υπεύθυνη για την διασφά-
λιση της ποιότητας της Α’ ύλης, την υ-
ποστήριξη του συστήµατος ελέγχου 
των εφαρµογών (Φυτοφαρµάκων,Λι-
πασµάτων κτλ.) και την εφαρµογή της 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παρα-
γωγής και των Συστηµάτων ∆ιασφά-
λισης Ποιότητας. 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ
Πίσω στο µακρινό 1996, πολύ πριν 
την οικονοµική κρίση, οι συνεταιρι-
στές της Μελίκης ένωσαν τις δυνά-
µεις τους µε τους συνεταιρισµούς 
«Αλιάκµων» και «Μέσης», ώστε µέ-
σω της κοινής τους πορείας να αντι-
µετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισµό 
και να έχουν τον πρώτο λόγο στη δι-
άθεση των φρούτων που παρήγαν, τα 
οποία έως τότε τα έπαιρναν οι βιοµη-
χανίες σε χαµηλές τιµές.
Με την ίδρυση της Κοινοπραξίας 
ΑΛ.Μ.ΜΕ για την αξιοποίηση των βιο-
µηχανικών ροδάκινων και αχλαδιών 
των παράγωγων µελών τους εξαγό-
ρασαν από την τότε Αγροτική Τράπεζα 
το εργοστάσιο ΑΛΒΕΝΑ, όπου σήµε-
ρα παράγουν µεταποιηµένα προϊόντα 
ροδακίνου και φρουτοσαλάτες σε διά-
φορες συσκευασίες.

Η συνολική παραγωγική 
διαδικασία της πρώτης ύλης 
ελέγχεται σε όλα τα στάδια 
από τους γεωπόνους 
του συνεταιρισµού.

Απ’ το χωράφι 
µέχρι το ράφι 
Στις βασικές 
δραστηριότητες 
του συνεταιρισµού 
εντάσσεται η 
συγκέντρωση, 
επεξεργασία, 
συντήρηση, 
συσκευασία, 
διακίνηση-
εµπορία νωπών 
οπωροκηπευτικών. 
Έχει µπει δε και 
στον χώρο της 
µεταποίησης. Με 
βασικό στόχο την 
προώθηση των 
προϊόντων της  
στο εξωτερικό. 

Ιδιαίτερη είναι η προσήλωση 
της εταιρείας στην ποιότητα, 
όπως αποδεικνύεται από την 
υλοποίηση των προτύπων 
AGRO 2.1 &2.2, GLOBALGAP, 
IFS, BRC,  ISSO 22000. 

60-65_PROFIL.indd   63 12/07/2017   22:02



ΕΥΚΑΡΠΟΝ

64

ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ SUPERFOODS 
∆ΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΜΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ �ΜΑΓΙΚΩΝ ΚΑΡΠΩΝ�

Η ιστορία της Εύκαρπον 
Hellenic  Superfoods ξεκί-

νησε από την ιδέα δύο φίλων από 
την Αθήνα να µεταφέρουν τις δρα-
στηριότητές τους στην επαρχία και 
να ασχοληθούν µε τον πρωτογε-
νή τοµέα. Γρήγορα η ιδέα τους µε-
ταδόθηκε προσελκύοντας ανθρώ-
πους µε τις ίδιες αναζητήσεις. Με 
την καταστατική διακήρυξη του 
Συνεταιρισµού Εύκαρπον στα τέ-
λη το 2011, το όραµα της δυνα-
µικής αυτής οµάδας πήρε σάρκα 
και οστά.  
Βασισµένα στις αρχές του συνερ-
γατισµού, τα µέλη της Εύκαρπον 
µπήκαν στην καλλιέργεια των υ-
περτροφών και συγκεκριµένα 
στο γκότζι, την αρώνια, το µύρτι-
λο και το ιπποφαές. Ο πρώτος λό-

γος ήταν ότι µε λίγα καλλιεργήσι-
µα στρέµµατα θα εξασφάλιζαν µε-
γαλύτερες οικονοµικές αποδόσεις. 
Επιπλέον, η επιλογή τους ανταπο-
κρινόταν στην ανάγκη της ελλη-
νικής αγοράς που διανύει µαζί µε 
όλον το κόσµο τον αιώνα της ευε-
ξίας και των υπερτροφών.  
Σήµερα ο συνεταιρισµός µετρά 
113 µέλη, που καλλιεργούν βιο-
λογικά πάνω από 650 στρέµµα-
τα. Τα περισσότερα από αυτά αφο-
ρούν κατά σειρά την καλλιέργεια 
σε γκότζι, αρώνια, µύρτιλο και ιπ-
ποφαές. 
Εκείνοι που πίστεψαν στην αξία 
των υπερτροφών αρχικά είχαν να 
αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες της 
καλλιέργειας και το γεγονός ότι το 
ελληνικό καταναλωτικό κοινό δεν 
είχε ακόµη εξοικειωθεί µε τα συ-
γκεκριµένα προϊόντα. 
Στα χρόνια που ακολούθησαν οι 
παραγωγοί κατάφεραν µε τη συν-
δροµή των γεωπόνων και την ε-
πιτόπου πρακτική εµπειρία των 
καλλιεργητών, καθώς επίσης και 
µε τη συνδροµή διαφόρων κρατι-
κών και ιδιωτικών φορέων να α-
ναπτύξουν τις κατάλληλες καλλι-

ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΥΡΤΙΛΟΥ
Φέτος το καλοκαίρι είναι  η 
χρονιά του µύρτιλου. Η ζήτηση 
ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες 
του συνεταιρισµού, που όµως 
κατάφερε να ανταπεξέλθει. 

ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η δυναµική του συνεταιρισµού του 
επέτρψε εν µέσω κρίσης 
να προχωρήσει στην καθετοποίηση 
µε την κατασκευή µονάδας 
µεταοποίησης µε το σκεπτικό της 
εκµετάλλευσης της υπεραξίας των 
καρπών του συνεταιρισµού
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εργητικές τεχνικές, για κάθε καλ-
λιέργεια ξεχωριστά.

Καθετοποίηση παραγωγής
Η δυναµική του συνεταιρισµού 
του επέτρεψε εν µέσω κρίσης να 
προχωρήσει στην καθετοποίηση 
της παραγωγής µε την κατασκευή 
µονάδας µεταποίησης. Το πρώτο 
εργοστάσιο στην Ελλάδα που µε-
ταποιεί και συσκευάζει ελληνικές 
υπερτροφές σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες του συνεταιρισµού είναι 
επίσης το πρώτο εργοστάσιο α-
γροτικού συνεταιρισµού υπερτρο-
φών σε όλη την Ευρώπη. 
Η διείσδυση στη µεταποίηση έγι-
νε µε το σκεπτικό της εκµετάλλευ-
σης της υπεραξίας των καρπών 
του συνεταιρισµού. Μάλιστα, αυ-
τή τη στιγµή η Εύκαρπον έχει ολο-
κληρώσει δύο µεγάλες σειρές: την 
sugar free και την βιολογική, βγά-
ζοντας παράλληλα τους αντίστοι-
χους κωδικούς σε µαρµελάδες, α-
φυδατωµένα και χυµούς. 
Ταυτόχρονα, το φθινόπωρο ο συ-
νεταιρισµός θα έχει έτοιµους κω-
δικούς για µπάρες δηµητριακών, 
αφεψήµατα και άλλα προιόντα. 

Ποιότητα και εξωστρέφεια
Απαραίτητη προυπόθεση για τη 

δραστηριότητα των µελών της Εύ-
καρπον είναι και οι αληθινές σχέ-
σεις µε τους καταναλωτές τους, 
που βασίζονται στην πίστη στη δι-
ατροφική αξία των καρπών, που 
µόνο καλό µπορούν να προσφέ-
ρουν στον οργανισµό και γενικό-
τερα στην υγεία µας. 
Η προσέγγιση του διεθνούς κατα-
ναλωτικού κοινού είναι ο επόµε-
νος στόχος της Εύκαρπον. Η σχε-
διαζόµενη επίσκεψη στη ∆ιεθνή 
Έκθεση της ANUGA θα είναι ένα 
πρώτο µεγάλο βήµα. 
Αξίζει βεβαίως να σηµειωθεί ό-
τι τα µέλη του συνεταιρισµού ε-
πεξεργάονται ήδη B2B συναντή-
σεις προκειµένου να γνωστοποιή-
σουν στην αγορά του εξωτερικού 
όλους τους κωδικούς των προιό-
ντων τους και να κλείσουν νέες ε-
µπορικές συµφωνίες. Παράλλη-
λα, έχουν αποκτήσει εµπειρία από 
τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση 
για την ανάπτυξη και την εδραίω-
ση τους. 
Στην ελληνική αγορά τα προϊόντα 
της Εύκαρπον διατίθενται σε µε-
γάλα σούπερ µάρκετ, όπως ο Θα-
νόπουλος, ο Γαλαξίας, ο Σκλα-
βενίτης, το Metro, το My market 
και σε επιλεγµένα καταστήµατα 
delicatessen και βιολογικών. 

ΜΕ 113 ΜΕΛΗ ΚΑΙ  
650 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Σήµερα ο συνεταιρισµός 
αποτελείται από 113 µέλη, που 
καλλιεργούν βιολογικά πάνω από 
650 στρέµµατα µε γκότζι, αρώνια, 
µύρτιλο και ιπποφαές.

ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΨΑΝ 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ 

ΕΙΧΑΝ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ 
ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ 

ΚΟΙΝΟ ∆ΕΝ 
ΕΙΧΕ ΑΚΟΜΗ 

ΕΞΟΙΚΕΙΩΘΕΙ ΜΕ 
ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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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

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φανή Γιαννακοπούλου

ΣΥΝΤΑΞΗ
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης
Μαρίνα Σκοπελίτου

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής/
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ
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Στο Wimbleton  
κερδίζει η φράουλα  

Πως μια καμπάνια  προσθέτει
στιλ σε ένα κόκκινο φρούτο    
ΣΕΛ. 16

Ναι, τα κηπευτικά  
του σωλήνα είναι εδώ  

Με τις νέες συσκευασίες,  
οι Ισπανοί τα λένε σνακς   
ΣΕΛ. 8-13

Όταν λίγοι άνθρωποι  
αλλάζουν έναν τόπο     

Η ομάδα του Γιάννη Σταύρου  
παίζει μόνο με την αγορά 
ΣΕΛ. 42-45
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
Γεωργία και Κλιµατική Αλλαγή 
Τριήµερο διεθνές συνέδριο µε θέµα «Climate 
Changing Agriculture» διοργανώνεται στα Χα-
νιά από 30 Αυγούστου έως και 1η Σεπτεµβρί-
ου στο πλαίσιο του τελευταίου έτους υλοποίη-
σης του έργου LIFE Oliveclima. Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.climate2017.eu

Natural & Organic Products Asia
Η µοναδική στην Ασία έκθεση για τα βιολογι-
κά και Φυσικά Προϊόντα,  Natural & Organic 
Products Asia,  θα πραγµατοποιηθεί από τις 
30 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεµβρίου. Πλη-
ροφορίες: http://www.reco-exports.com/

Το 17ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι προετοιµασίες για το 
17ο Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο που 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 19-22 Σεπτεµβρί-
ου στη Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του 17ου ΠΕΣ:  http://
www.entsoc.gr/17pes/el/arxiki/

∆ιεθνές Συνέδριο Επιτραπέζιου Σταφυλιού
Το διάστηµα από 1η έως 7 Οκτωβρίου η Ιτα-
λία θα φιλοξενήσει το 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο Ε-
πιτραπέζιου Σταφυλιού, που αποτελεί κο-
ρυφαίο επιστηµονικό γεγονός για τον κλά-
δο. Περισσότερες πληροφορίες (στα ιταλι-
κά και στα αγγλικά) στην ιστοσελίδα: http://
www.8itgs2017.it/ 

Fruit Attraction 2017
Η έκθεση φρούτων και λαχανικών Fruit 
Attraction 2017 θα πραγµατοποιηθεί από τις 
18 έως τις 20 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη της Ι-
σπανίας. Περισσότερες πληροφορίες στην     
ιστοσελίδα: http://www.macfrut.com/ 

Από τις 6 έως 8 Σεπτεµβρίου ανοίγει τις πύ-
λες τις η διεθνής ασιατική έκθεση νωπών 
προϊόντων, Asia Fruit Logistica στο εκθεσια-
κό κέντρο Asia World-Expo Center του Χονγκ 
Κονγκ. Το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, ως επίσηµος αντι-
πρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισµού του 
Βερολίνου στην Ελλάδα και Κύπρο,  έχει ανα-
λάβει για πρώτη φορά τη διοργάνωση του ελ-
ληνικού οµαδικού περιπτέρου. 
Η περυσινή Asia Fruit Logistica, στην οποία 
η Ελλάδα συµµετείχε µε 7 εταιρείες, σηµείω-
σε ρεκόρ επισκεπτών µε περισσότερους από 
11.000 κλαδικούς επισκέπτες από 74 χώρες. 

Σειρά παράλληλων εκδηλώσεων θα πραγµα-
τοποιηθούν στο πλαίσιο της έκθεσης. Μία ηµέ-
ρα πριν την έναρξη θα λάβει χώρα το Asiafruit 
Congress µε τη συµµετοχή ανώτερων στελε-
χών της βιοµηχανίας νωπών φρούτων και λα-
χανικών από 40 χώρες του κόσµου. 
Στις 6 Σεπτεµβρίου θα λάβει χώρα το 3ο Cool 
Logistics Asia, για τη µεταφορά ευπαθών προ-
ϊόντων και τη διαχείριση της αλυσίδας ψύξης. 
Ενώ στις 7 Σεπτεµβρίου θα επαναληφθεί το 
Smart Horticulture Asia. 
Κάθε ενδιαφερόµενη επιχείρηση µπορεί να α-
πευθύνεται στο τηλέφωνο 210/6419026. Πλη-
ροφορίες: www.asiafruitlogistica.com

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 
ΣΤΗΝ ASIA FRUIT LOGISTICA
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