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EDITORIAL

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
Οι ενδείξεις προοιωνίζουν σηµαντική αύξηση των καλλιεργή-
σιµων εκτάσεων που συνδέονται µε την παραγωγή φρούτων 
και λαχανικών στη χώρα µας, ωστόσο το οργανωτικό επίπεδο 
στον συγκεκριµένο παραγωγικό κλάδο παραµένει χαµηλό.
Η περίπτωση του Μαρινόπουλου και τα βάρη που µεταφέρο-
νται στους παραγωγούς – προµηθευτές της αλυσίδας δείχνει 
ανάγλυφα την αδύναµη διαπραγµατευτική θέση των καλλιερ-
γητών, αλλά και τον δύσκολο ρόλο των διαµεσολαβητών πριν 
τα προϊόντα φθάσουν στο ράφι. Την ίδια στιγµή, τα όσα συµ-
βαίνουν αυτές τις µέρες στους τόπους παραλαβής των συµπύ-
ρηνων ροδάκινων επιβεβαιώνουν για µια ακόµα φορά το πό-
σο κακοστηµένη είναι η συγκεκριµένη αγορά, πόσο διακοσµη-
τικός καθίσταται ο ρόλος των περισσότερων οµάδων παρα-
γωγών που λειτουργούν στο συγκεκριµένο κλάδο και πως οι 
κρατούσες µεταποιητικές βιοµηχανίες έχουν όλη την άνεση να 
φέρνουν τις τιµές παραγωγού στα µέτρα τους.
Την ώρα που τονίζεται η ανάγκη να διευρυνθεί η περίοδος πα-
ραγωγής των συµπύρηνων (πρώιµα και όψιµα), στις ανακοι-
νώσεις της ΕΚΕ γίνεται λόγος για κίνδυνο υπερπαραγωγής. Την 

ώρα που εφιστάται η προσοχή των καλλιεργητών για τα άγου-
ρα ροδάκινα που παραδίδονται στη βιοµηχανία δεν υπάρχει κα-
µιά µέριµνα για την κατηγοριοποίηση της παραγωγής. Και την 
ώρα που ασκείται κριτική στη λειτουργία των οµάδων, οι ύπο-
πτες συναλλαγές των βιοµηχάνων µε τους προέδρους αποτε-
λούν µόνιµη πρακτική. Η ευρωπαϊκή εµπειρία επιβάλει συστη-
µατικότερη έρευνα για ποικιλίες και τεχνικές καλλιέργειας, στε-
νότερη σχέση µεταξύ των καλλιεργητών για µαζικές αγορές 
εισροών και κοινή χρήση µηχανηµάτων, οµογενοποίηση της 
παραγωγής και αύξηση των όγκων παραδοτέων µε επιδίωξη 
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στη διαπραγµάτευση µε τους 
παραλήπτες των προς διάθεση προϊόντων. Η περίοδος χρηµα-
τοπιστωτικής ασφυξίας που διέρχεται η αγορά δεν είναι η κα-
λύτερη για την αναγκαία ανασυγκρότηση των δοµών που διέ-
πουν τη συγκεκριµένη αγορά, είναι όµως µια καλή αφορµή να 
επαναπροσδιορισθούν πρακτικές και ρόλοι που δυσχεραίνουν 
την ανάπτυξη σε όλο το φάσµα της παραγωγικής αλυσίδας.

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ 
∆ΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ 

03-07_editorial-periexomena-eisagwgi.indd   3 7/13/16   6:09 PM



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

4 ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
12  Εναλλακτική επιλογή που 

στοχεύει σε λίγα στρέµµατα 
και ειδικές αγορές οι υβριδικές 
διασταυρώσεις - interspecifi cs

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
14   Μετρά τις πληγές της η 

αγορά µετά τις εξελίξεις 
στο Μαρινόπουλο, λήγει το 
Σεπτέµβριο η προστασία 

ΘΕΣΜΙΚΑ
18  Ένας µετακλητός εργάτης 

για κάθε 2 στρέµµατα 
θερµοκηπίου µε νέα 
Υπουργική Απόφαση

20  Επιδότηση για τη φύτευση 
ντόπιων ποικιλιών για 
φρουτολαχανικά έρχεται από 
το νέο έτος στα Προγράµµατα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ
48   Βήµα για τις εξελίξεις στην 

καλλιέργεια το διεθνές 
συνέδριο στη Βέροια

ΝΤΟΜΑΤΑ
50  Γλύφει το 1 ευρώ η ντοµάτα 

εποχής λόγω τουρισµού

ΑΓΟΡΑ
52  Πιάνουν έως 95 λεπτά

τα αχλάδια Κρυσταλλία

53  Σε καλά επίπεδα τα σταφύλια 
που φτάνουν και το 1,10

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
54  Ευνοεί ο καιρός την ανάπτυξη 

περονόσπορου στην ντοµάτα

55  Άνοιξαν πληγές στο κολοκύθι 
οι πρόσφατες βροχοπτώσεις 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
22  Καθυστερεί τη σπορά 

λαχανικών η έντονη 
κακοκαιρία στην Ευρώπη

24  Αυξηµένες κατά 43,2% οι 
εξαγωγές για τα ελληνικά 
φρουτολαχανικά το πρώτο 
τετραµηνο του 2016 

FRESHER CONFERENCE
28  Τις νέες ιδέες και τάσεις τόσο στην 

καλλιέργεια όσο και στην αγορά 
των φρούτων και λαχανικών 
κατέγραψε το συνέδριο που 
διοργάνωσε το περιοδικό Fresher 
στην έκθεση Frescon

BREXIT
36   Συµφωνία ελεύθερης 

διακίνησης αγροτικών 
προϊόντων το ζητούµενο
για ΕΕ και Μ. Βρετανία

ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ 
44  Σιωπή γύρω από το θέµα 

των τιµών στο ροδάκινο που 
προσπαθούν να το «ρίξουν» 
παρά τη µειωµένη παραγωγή

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
56  Προφύλαξη εσπεριδοειδών από 

την αφίδα µε ατταπουλγίτη
της εταιρείας Geohellas

ΠΡΟΦΙΛ
60  Συµβουλευτικές υπηρεσίες 

ποιότητας από την έµπειρη 
οµάδα της i-CON.SHARE

62  Αύξηση του µεριδίου αγοράς 
σε Βαλκάνια και ανατολική 
Ευρώπη θέλει η Helmi 
King Fruit

64  Στην κορυφή των εξαγωγών
η Φρουτα Πρωτοφανουση Α.Ε

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
66  Από 4-8 Σεπτεµβρίου στη 

Θεσσαλονίκη το διεθνές 
συνέδριο IFP

8
ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΜΑΓΑΖΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕ ΣΑΛΑΤΕΣ

58
ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ, 
ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΟ ΣΤΟΝ 
ΠΥΡΗΝΑ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

40
Ο ΛΩΤΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΕΕΙ ΣΤΟ FRESHER O 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΟΒΕΖΙΚ ΤΟΥ 
Α.Σ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ

46
ΒΛΕΠΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ 
45 ΛΕΠΤΑ ΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 
ΕΝΩ ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ 
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A ντικρουόµενες είναι οι απόψεις σχετικά µε 
το τι θα φέρει το µέλλον στα κανάλια δια-
νοµής των φρέσκων οπωροκηπευτικών. 

Ορισµένοι πιστεύουν ότι τα παραδοσιακά κανάλια δι-
ανοµής απειλούνται από την άνοδο του ψηφιακού ε-
µπορίου και ειδικά από τις νέες ηλεκτρονικές πλατ-
φόρµες άµεσης παράδοσης, όπως είναι η Amazon 
Fresh και η Google Express, οι οποίες κάνουν ολο-
ένα και πιο έντονη την παρουσία τους. Ωστόσο, άλ-
λοι εµφανίζονται πιο σκεπτικιστές. Το κόστος για τη 
µετάβαση στα online κανάλια διανοµής είναι υψηλό, 
και υπάρχουν αµφιβολίες για το κατά πόσον οι κα-
ταναλωτές είναι πλήρως εξοικειωµένοι ώστε να α-
γοράζουν από το διαδίκτυο αυτή την κατηγορία προ-
ϊόντων (σσ. νωπά φρούτα και λαχανικά). Εξάλλου, 
σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της Nielsen, σε συ-
νεργασία µε τη SIAL Paris είναι πολύ λιγότεροι οι 
πελάτες που ψωνίζουν µέσω διαδικτύου. Και αυτό ί-
σως συµβαίνει γιατί επιθυµούν να κρίνουν δια ζώ-
σης τη φρεσκάδα-ποιότητα των φρούτων και των 
λαχανικών και επιδιώκουν την άµεση επαφή. 
Από την πλευρά του, ο Michael Meierhofer, ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος της IFCO Systems GmbH, είναι πε-
πεισµένος ότι είναι το µέλλον ανήκει στα online κα-
νάλια διανοµής. «Η συµπεριφορά των καταναλωτών 
θα αλλάξει ριζικά σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρό-
θεσµη βάση», προβλέπει ο ίδιος.
Ωστόσο, παρά τις διαφορετικές οπτικές οι περισσό-
τεροι αναλυτές διεθνώς συµφωνούν ότι οι εξελίξεις 
κατά τη µεταµόρφωση του κλάδου διανοµής των 
φρέσκων προϊόντων θα πρέπει να παρακολουθού-

νται στενά. Οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν ό-
χι µόνο το εµπόριο αλλά και το ίδιο το τελικό προϊόν. 
Έχουν αντίκτυπο σ’ ολόκληρη την αλυσίδα εφοδια-
σµού. Για τη βιοµηχανία συσκευασίας, για παράδειγ-
µα, το ηλεκτρονικό εµπόριο εµφανίζεται τόσο ως 
ευκαιρία όσο και ως πρόκληση, και οι πάροχοι υπη-
ρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, επίσης, αναµένεται 
να καταλήξουν σε έξυπνες και οικονοµικά αποτελε-
σµατικές λύσεις στα επόµενα χρόνια.
«Σ’ έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσµο γίνεται ακό-
µα πιο σηµαντική η προσωπική επαφή. Περισσότερο 
από κάθε άλλο κλάδο, οι επιχειρήσεις φρέσκων ο-
πωροκηπευτικών βασίζονται στην εµπιστοσύνη. Αυ-
τό δεν δηµιουργείται µέσω e-mails και πίσω από τις 
οθόνες των υπολογιστών, αλλά µόνο µέσα από προ-
σωπικές επαφές», σηµειώνει ο διευθυντής ανάπτυ-
ξης της Fruit Logistica, Wilfried Wollbold. 
   
Η ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
«Αν και τα παραδοσιακά δίκτυα διανοµής δε φαίνε-
ται να είναι πλέον λειτουργικά, τα υπερµάρκετ πα-
ραµένουν ένας υπολογίσιµος παίκτης. Παράλλη-
λα, νέες δοµές παίρνουν τη θέση των παλαιών, ενώ 
τα εκπτωτικά καταστήµατα δεν αποδεικνύονται τό-
σο κυρίαρχα όσο ήταν κάποτε», ανέφερε πρόσφατα 
ο Nicolas Trentesaux, ∆ιευθυντής ∆ικτύου της SIAL, 
στα πλαίσια συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα για τη 
διεθνή έκθεση Τροφίµων και Ποτών SIAL 2016.  
Επίσης, ο ίδιος παρατήρησε ότι αναδεικνύονται νέα 
µοντέλα διανοµής, όπως για παράδειγµα:  
 το «ολικό», το οποίο, εκτός από προϊόντα, περι-

λαµβάνει και την παροχή υπηρεσιών (όπως κάνει 
π.χ. η Tesco στη Μεγάλη Βρετανία). 
 τα «drive-throughs»-σούπερ µάρκετ όπου ο κα-
ταναλωτής µπορεί να κάνει τα ψώνια του χωρίς καν 
να βγει από το αυτοκίνητό του. Στη Γαλλία τα κατα-
στήµατα αυτά αυξάνονται µε ρυθµούς 15%-20% ε-
τησίως. 
 τέλος, υπάρχουν και τα «συνδεδεµένα» καταστή-
µατα που προσελκύουν πελάτες που αναζητούν µε-
γάλες ποσότητες σε πολύ καλές τιµές. Υπάρχει πλέ-
ον ένα πλήθος από εφαρµογές και ηλεκτρονικές 
πλατφόρµες µέσω των οποίων µπορεί να αγοράσει 
κανείς από έτοιµα γεύµατα µέχρι φρέσκα λαχανικά 
και νωπά προϊόντα.
«Ο κλάδος του λιανεµπορίου έχει καταφέρει να προ-
σαρµοστεί και να απαντήσει στην έκρηξη του ηλε-
κτρονικού εµπορίου “παντρεύοντας”  το παραδοσι-
ακό “φυσικό” µοντέλο πωλήσεων µε το ψηφιακό», 
σηµειώνει ο Trentesaux. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Αξίζει, τέλος, να γίνει µια αναφορά στις νέες κατανα-
λωτικές τάσεις που κατέγραψε ο ∆ιευθυντής ∆ικτύ-
ου της SIAL και δεν είναι άλλες από: τη φυσική δια-
τροφή (λιγότερα επεξεργασµένα τρόφιµα), την πρα-
κτικότητα (φρεσκοκοµµένα, εύκολα στην κατανάλω-
ση), τα φρέσκα µυρωδικά στο µπαλκόνι, και γενικά 
τις εφαρµογές που σκανάρουν τα προϊόντα για ενη-
µέρωση-έλεγχο-επιλογή µιας µάρκας.  

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ
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SALAD BARSΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΤΑ SALAD BARS 
ΕΚΤΟΞΕΥΟΥΝ 
ΤΑ ΝΤΟΠΙΑ 

ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

Π
ολλοί τα αποκαλούν µόδα του συρµού, που θα 
περάσει, άλλοι «µοντερνιά» και µια ακόµη «α-
µερικανιά», όµως το καταναλωτικό κοινό στην 
Ελλάδα και δη στην πρωτεύουσα τα αγκάλια-
σε από την πρώτη στιγµή που έκαναν την εµ-

φάνισή τους, δειλά-δειλά σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας.
Τα salad bars, περί ων ο λόγος, έρχονται µ’ ένα τρόπο να 
συµπληρώσουν τα juice bars που προσφέρουν στο κοινό 
φρέσκοστυµµένους χυµούς και γνωρίζουν µεγάλη άνθιση 
σε όλη τη χώρα, όπως έγραψε το Fresher, στο προηγούµενο 

τεύχος  του, αλλά και να δηµιουργήσουν το δικό τους κατα-
ναλωτικό κοινό. Είναι εδώ όµως για να δώσουν νέα ώθηση 
στον πρωτογενή τοµέα και συγκεκριµένα σε µεµονωµένους 
παραγωγούς λαχανικών αλλά και φρούτων, που ψάχνουν 
εν µέσω κρίσης και οικονοµικής στενότητας, νέους δρόµους 
για τα ποιοτικά τους προϊόντα.

Ανοδικά το «The Salad Project»
Χαρακτηριστική περίπτωση της νέας τάσης που διαµορφώ-
νεται στον αγρο-διατροφικό χάρτη της πρωτεύουσας αρχικά 

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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και εν συνεχεία της υπόλοιπης Ελλάδας είναι το «The Salad 
Project».  Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2014 και οι δυο γυ-
ναίκες και αδερφές ιδιοκτήτριές του αντιµετώπισαν, όπως 
λένε την λαίλαπα των capital controls, του περασµένου κα-
λοκαιριού, αλλά και µπόλικη γραφειοκρατία.
Παρ’ όλα αυτά τώρα η ιδιότυπη «µπουτίκ» αυτή  τροφίµων 
και σαλάτας έχει πάρει σαφώς ανοδική πορεία, κάτι που εν-
δεχοµένως, θα έχει αντίκτυπο και στους παραγωγούς λαχα-
νικών. 
«Μέχρι τώρα δεν είχαµε καν το χρόνο, λόγω γραφειοκρατί-

ας, να ψαχτούµε περισσότερο. Έτσι, επιλέξαµε τη γρήγορη 
λύση της προµήθειας λαχανικών από την κεντρική λαχανα-
γορά της Αθήνας», εξοµολογείται στο Fresher η µια εκ των 
δυο ιδιοκτητριών, Θάλεια Λεκκάκη, που προχώρησε στο 
δύσκολο εγχείρηµα µε αφορµή δυσκολίες γενικότερα, δι-
κές της αλλά και της αδερφής της, Εβίτας στον επαγγελµατι-
κό στίβο. 
Βέβαια, όπως συµπληρώνει η κα Λεκκάκη, «τώρα που το 
µαγαζί έχει πάρει το δρόµο του, είµαστε σε διαδικασία ανα-
ζήτησης µεµονωµένων παραγωγών ή οµάδων τους µε πα-
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ραγωγή λαχανικών, µε σκοπό τη συνεργασία. Άλλωστε, ό-
πως εξηγεί, «το καταναλωτικό κοινό σαφώς εκφράζει την 
προτίµησή του στα ντόπια και µε ευδιάκριτη την περιοχή 
προέλευσης προϊόντα», γεγονός που αναµφισβήτητα γεννά 
νέες προοπτικές για τον αγρότη.
Σηµειωτέον πως το «The Salad Project» στην οδό Συγγρού 
προµηθεύεται µέρα µε τη µέρα ολοένα µεγαλύτερες ποσό-
τητες λαχανικών, όπως µαρούλια, ντοµάτες, ντοµατίνια, λά-
χανα και πολλά άλλα της ίδιας «οικογένειας».
Μάλιστα οι δυο ιδιοκτήτριες διαπιστώνουν πως η τάση των 
καταναλωτών για προµήθεια φρέσκων γευµάτων, µε βάση 
τα λαχανικά ενισχύεται συνεχώς, κάτι που πολλοί αποδίδουν 
στις συστάσεις των γιατρών, στη γενικότερη στροφή στη δι-
ατροφή διαίτης αλλά και στο γεγονός ότι πολύς κόσµος έχει 
κορεστεί να καταναλώνει γεύµατα πλούσια σε λιπαρά.

Τι περιέχει το µενού
Στο salad µενού τους µπορεί κανείς να εντοπίσει πολλούς 
συναρπαστικούς συνδυασµούς, πάντα µε επιλεγµένα και 
φρέσκα υλικά, ανάλογα µε την εποχή. Ειδικά τώρα το καλο-
καίρι, στις προτάσεις «κουµπώνουν» και πολλά φρέσκα επο-
χιακά φρούτα. Για τους λάτρεις των υπερτροφών υπάρχει η 
εξαιρετική σαλάτα µε φρέσκια ρόκα, baby σπανάκι, θρεπτική 
Κινόα, goji berries, ηλιόσπορο, φέτα και ζουµερά ντοµατίνια. 
Για όσους θέλουν να έχουν την αίσθηση του καλοκαιριού 
στο γραφείο τους το µεσηµέρι, ιδανική περίπτωση είναι η 
«Summer Bliss» µε iceberg, λόλα, πεπόνι, προσούτο, αν-
θότυρο και φρέσκια µέντα. Παράλληλα, για όσους αγαπούν 
το ροδάκινο µια καλή πρόταση είναι η «Love and Peach» µε 
κόκκινη και πράσινη λόλα, ροδάκινο, φουντούκια, αποξηρα-
µένο σύκο, bacon και blue cheese. 
Φυσικά, υπάρχει και η δυνατότητα για µείξεις ανάµεσα σε 

40 υλικά. Στο  «The Salad Project» προσφέρονται ακόµη α-
ναζωογονητικά smoothies και φρέσκοι χυµοί, χειροποίητες 
µπάρες δηµητριακών και πολλά άλλα προϊόντα.
Η παραγγελία φτάνει στο κοινό, στο κέντρο της Αθήνας, έως 
τη Νέα Σµύρνη και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ για όσους 
µπορούν δίδεται η δυνατότητα παραγγελίας και παραλαβής 
κατόπιν συνεννόησης από το κατάστηµα (take away).

Επεκτείνεται το Salad Up
Πάνω από 30 προτάσεις σαλάτας, ισορροπηµένες για µια υ-
γιεινή διατροφή µε το καλύτερο γευστικό αποτέλεσµα προ-
σφέρει και η αλυσίδα «Salad Up», που λειτουργεί ένα κατά-

Μέγαλες ποσότητες λαχανι-
κών, αλλά και φρούτων επο-
χής απορροφά το κατάστη-
µα της Συγγρού, λένε οι υπεύ-
θυνοι. Το καταναλωτικό κοινό 
απ’ ότι φαίνεται αναζητεί πιο 
υγιεινούς γευστικούς πειρα-
σµούς και αυτήν ακριβώς την 
τάση, κεφαλαιοποιεί το εν λό-
γω µπαρ.

SALAD BARSΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
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στηµα στην Γλυφάδα και ετοιµάζει ακόµα ένα, στο κέντρο 
της Αθήνας και πιο συγκεκριµένα στην περιοχή του Κο-
λωνακίου. Όπως αναφέρεται στην επίσηµη ιστοσελίδα της 
αλυσίδας, «η αγορά των φρέσκων λαχανικών γίνεται κα-
θηµερινά, ενώ σηµαντική θέση στα µενού, που προσφέ-
ρονται στους πελάτες έχουν και τα εποχιακά λαχανικά». 
Σηµειωτέον πως ο πελάτης έχει ταυτόχρονα τη δυνατότη-
τα να γευτεί σαλάτες φρέσκων λαχανικών, συνοδευµένα 
από ζυµαρικά.

Μεγάλη τάση και στις ΗΠΑ 
Την πρωτοπορία του εγχειρήµατος κατέχουν οι Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής και στα µαγαζιά αυτού του είδους. Πα-
ράδειγµα είναι το «Sweet Green», που ιδρύθηκε το 2007 
και το προτιµούν όσοι θέλουν να δοκιµάσουν όλα τα νό-
στιµα λαχανικά της φύσης. Τέτοια καταστήµατα έχουν α-
νοίξει στην Καλιφόρνια, την Ουάσινγκτον, καθώς επίσης 
και τη Νέα Υόρκη. Επιπλέον η τάση αυτή έρχεται σε συνέ-
χεια της µεγάλης αύξησης των vegeterian (χορτοφαγία) οι 
οποίοι αποτελούν µία αγορά µε τεράστιες δυνατότητες και 
εν µέρει ανεκµετάλλευτη σε αρκετές χώρες.
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«Σ τροφή» στην αναζήτηση πρω-
τοποριακών εναλλακτικών επι-
λογών, που δεν θα στοχεύουν 

στη µαζική παραγωγή, αλλά σε περιορισµέ-
νες ποσότητες προϊόντος  υψηλής ποιότητας 
για τις ανάγκες επιλεγµένων οµάδων κατα-
ναλωτών, «φέρνει» και στην εγχώρια δεν-
δροκοµία η ανάγκη διαφοροποίησης από τον 

ανταγωνισµό.
Νέα είδη φρούτων, τα γνωστότερα κι ως 
interspecifics, που θα καλλιεργούνται σε κα-
θεστώς κλειστού club, όπου το «πάνω χέρι» 
θα το έχει ο κατέχων την πατέντα του καινο-
τόµου προϊόντος, είναι µια τάση που αρχίζει 
να κάνει δειλά – δειλά τα πρώτα της βήµατα 
και στην ελληνική ύπαιθρο.

Υβριδικές διασταυρώσεις βερίκοκου µε 
δαµάσκηνο σε αναλογία 75% προς 25% ή α-
ντίστροφα, αλλά και νεκταρινιού µε δαµάσκη-
νο ή κερασιού µε βύσσινο, είναι σε πειραµα-
τικό στάδιο και από τα φυτώρια Γκλαβάκη, στη 
Βόρεια Ελλάδα.
«Υπάρχουν πράγµατα που γίνονται στον δεν-
δροκοµικό τοµέα ή στον πρωτογενή τοµέα, 

ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΤΩΝ INTERSPECIFICS

Oι υβριδικές αυτές  
διασταυρώσεις είναι 
φρούτα που δεν θα 
πιάσουν ποτέ τους  
τόνους ή τις εκτάσεις 
που έχουν ξεχωριστά 
τα προϊόντα από τα 
οποία προέρχονται.∆ιασταυρώσεις προϊόντων, 

όπως κεράσι µε βύσσινο,  
τα οποία θα παράγονται σε 
µικρές ποσότητες για  
ειδικές αγορές.

ΤΟΥ
ΛΕΩΝΙ∆Α
ΛΙΑΜΗ
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στα οποία το έµβολο για να πάµε µπροστά 
δεν είναι ο παραγωγός ούτε ο καταναλωτής. 
Τα φυτώρια δουλεύουν κάποια projects για να 
κατευθύνουν το πού θα πάει η αγορά», ανα-
φέρει στην Agrenda ο Ευάγγελος Γκλαβάκης.

∆ΕΝ ΤΑ ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΕΡΘΕΙ
Σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, προς αυτή 

την κατεύθυνση, ήδη, τα «Φυτώρια Γκλαβάκη» 
δουλεύουν κάποια project, τα οποία, σε πρώ-
το χρόνο, προωθούνται υπό τη µορφή κλει-
στού club. «∆ηλαδή, δεν δίνουµε φυτά σε ό-
ποιον έρθει στην πόρτα µας να τα πάρει και 
να τα καλλιεργήσει, αλλά σε µια συγκεκριµέ-
νη οµάδα παραγωγών την οποία εµπιστευ-
όµαστε, µε ένα συγκεκριµένο συσκευαστήριο 

και φυσικά ένα συγκεκριµένο εισαγωγέα», ε-
ξηγεί χαρακτηριστικά. Προσθέτει ακόµη ότι τα 
interspecifics, αυτές οι υβριδικές διασταυρώ-
σεις, είναι φρούτα που δεν θα πιάσουν ποτέ 
τους τόνους ή τις εκτάσεις που έχουν ξεχω-
ριστά τα προϊόντα από τα οποία προέρχονται, 
αλλά στο µέλλον είναι βέβαιο πως θα έχουν 
µια σοβαρή θέση στις προτιµήσεις µιας µερί-
δας καταναλωτών και όποιος τα κάνει ποιο-
τικά θα έχει ένα καλό µπάσιµο στις ευρωπα-
ϊκές αγορές.

ΠΡΩΤΗ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΕΡΣΙΝΗ
«Η προσπάθεια είναι ακόµη σε πολύ εµβρυ-
ακό στάδιο, σε λίγα στρέµµατα από τα οποία 
παίρνουµε ένα feedback για το πόσο καλά 
µπορούµε να τα παράξουµε τα προϊόντα αυ-
τά και µετά θα τα δειγµατίσουµε. ∆εν είναι σε 
µεγάλη κλίµακα», λέει ο κ. Γκλαβάκης και α-
ποκαλύπτει πως η πρώτη χρονιά ενασχόλη-
σης µε αυτό το αντικείµενο ήταν η περυσινή 
και πως από του χρόνου θα υπάρχει καλύ-
τερη εικόνα για το πού πάει η κατάσταση, µε 
δοκιµές σε διάφορα interspecifics, µε τις πα-
ραλλαγές να αφορούν στο χρώµα, στη σάρκα, 
στη γεύση κλπ.
«Το πού θα πάει το ενδιαφέρον µας, ως προς 
τα φρούτα που θα παράξουµε, θα µας το δεί-
ξει κι η αγορά», αναφέρει ο ίδιος και διευ-
κρινίζει πως το πόσο µεγάλη κλίµακα θα έ-
χει το project σε στρέµµατα, θα προκύψει α-
πό το business plan µόλις φτάσουν τα πρώ-
τα feedback από τους αγρότες και από το 
δειγµατισµό που θα έχει προηγηθεί.

Σε πειραµατικό στάδιο βρί-
σκονται υβριδικές διασταυ-
ρώσεις βερίκοκου µε δαµά-
σκηνο σε αναλογία 75% προς 
25% ή αντίστροφα, αλλά και 
νεκταρινιού µε δαµάσκηνο  
ή κερασιού µε βύσσινο.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ 
ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΝΑ  
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΚΑΤΙ 
ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

«Είναι ξεκάθαρο ότι όλοι δεν µπορούµε να 
κάνουµε τα ίδια πράγµατα. Σίγουρα µπο-
ρούµε να στοχεύσουµε να κάνουµε λίγο κα-
λύτερα το κεράσι, το ροδάκινο ή κάποιο άλλο 
φρούτο, να ποντάρουµε στην ποιότητα, αλλά 
πρέπει, όµως, και να διαφοροποιηθούµε», ε-
κτιµά ο κ. Γκλαβάκης και καταλήγοντας ε-

πισηµαίνει µε έµφαση ότι «τα Interspecifics 
δεν είναι κάτι που θα διώχνουν αµέτρητα 
φορτηγά για εξαγωγές, αλλά είναι πολύ καλή 
ιδέα σε ένα µίτινγκ µε εµπόρους στην Ευρώ-
πη, όταν θα έρθει η στιγµή που θα ρωτήσει ο 
αγοραστής ποιος έχει κάτι νέο να προσφέρει, 
να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το χέρι».
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ΤΗΣ ΛΙΛΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Εκεί που άλλοτε ολόκληρα φορτηγά µε φρούτα και λαχανικά  φορτώ-
νονταν µε κατεύθυνση τα καταστήµατα Μαρινόπουλος, τώρα, έµει-
ναν οι παραγωγοί να αναρωτιούνται πότε και αν θα εξοφληθούν µε 
το βλέµµα στραµµένο στην 21η Σεπτεµβρίου που λήγει το καθεστώς 
προστασίας της εταιρείας σύµφωνα µε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
�ΠΑΓΩΣΕ� ΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

«Θερµό» καλοκαίρι για την α-
λυσίδα Μαρινόπουλος µε τις ε-
ξελίξεις να τρέχουν καθηµερι-
νά, τους προµηθευτές να αγω-
νιούν, τους ελεγκτές να ανακα-
λύπτουν «τρύπες» και κακοδι-
αχείριση και την αγορά να πε-
ριµένει µε έκδηλη αγωνία το α-
ποτέλεσµα. 
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Όσο περνούν οι µέρες, η αγωνία κορυφώνεται 
για δεκάδες παραγωγούς φρούτων και λα-
χανικών που τροφοδοτούσαν µέχρι σήµερα 

τα καταστήµατα του Μαρινόπουλου σε όλη την Ελ-
λάδα. Οι µικροπαραγωγοί, η επιβίωση αρκετών εκ 
των οποίων στηριζόνταν αποκλειστικά και µόνο σε 
συµφωνίες, όπως αυτή που είχαν υπογράψει µε τον 
Μαρινόπουλο, τρέµουν στο ενδεχόµενο «κουρέµα-
τος» των οφειλών καθώς κάτι τέτοιο θα τους έβγαζε 
εκτός αγοράς. Ωστόσο, όλο και πυκνώνουν οι φωνές 
που αναφέρονται σε πιθανό κούρεµα των παραγω-
γών και όχι των τραπεζών, κάτι που ήδη έχει προκα-
λέσει µεγάλη αναστάτωση. 
Με τη γκάµα των προµηθευτών να ποικίλει από µε-
γάλες εγχώριες µονάδες συσκευασµένων φρούτων 
µέχρι και µεµονωµένους παραγωγούς και αγροτι-
κούς συνεταιρισµούς ολόκληρων περιοχών που εί-
χαν εξασφαλίσει µια συνεργασία µε τα γνωστά σού-
περ µάρκετ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η επόµε-
νη µέρα µπορεί να βρει τον Μαρινόπουλο όρθιο αλ-
λά να «λυγίσει» εκατοντάδες άλλους «µικρότερους» 
που ενδεχοµένως θα βαρέσουν κι αυτοί «κανόνι» ε-
ξαιτίας των δυσµενών εξελίξεων. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΡΕΙΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση του κλάδου των 
παραγωγών φρέσκων φρούτων και λαχανικών, ό-

πως εκφράζεται µέσα από την επιστολή διαµαρτυ-
ρίας και δυσαρέσκειας προς τα Υπουργεία Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που έστειλε ο Αγροτι-
κός Συνεταιρισµός Παραγωγών Κηπευτικών Με-
γάρων, µε αφορµή τους απλήρωτους παραγωγούς 
που προέκυψαν µετά την αίτηση του Μαρινόπουλου 
σε καθεστώς προστασίας.
«Μετά από την επιτυχηµένη κανονιά της Carrefour-
Μαρινόπουλος, η οποία έγινε µε τις ευλογίες των 
αρµόδιων Υπουργείων (Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Υπουργείο Οικονοµικών κτλ.),µε τις δικές 
σας ευλογίες, επιβεβαιώθηκε η ανικανότητα σας να 
ελέγξετε και να βάλετε σε µία σειρά τις πληρωµές 
των παραγώγων, οι οποίοι είναι έρµαιοι αυτής της 
κατάστασης.
Η στάση σας χαρακτηρίζεται µόνο από µία σιωπηλή 
συµµετοχή, αφού ακόµα και σήµερα δεν έχει γίνει 
κάποια σχετική ενηµέρωση στους παραγωγούς. ∆εν 
τολµάτε καν να ζητήσετε να εφαρµοστεί η ευρωπαϊ-
κή οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011/7/ΕΕ που 
αφορά τον τρόπο πληρωµής των αγροτικών τιµολο-
γίων (πρέπει να εκτελείται εντός 30 ηµερών) έτσι ώ-
στε να δώσουν την προστιθέµενη αξία, που όλοι φω-
νάζουν κε Αποστόλου.
Η σωστή λειτουργία του αγροτικού κλάδου είναι υ-
ποχρέωση σας. Επιβάλλεται να πληρώνονται οι α-
γρότες στην ώρα τους και όχι µετά από 3 έως και 6 
µήνες. Τι κάνετε;; Υπάρχετε;;; Η ολοκλήρωση της α-

ΚΑΘΕΣΤΩΣ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,  
ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ  
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ� 
ΕΞΠΡΕΣ 

Μ ετά τη συνεδρίαση της 1ης Ιουλίου το 
Πρωτοδικείο Αθήνας, εξέδωσε προ-

σωρινή διαταγή, βάσει της οποίας γίνεται εν 
µέρει δεκτό το αίτηµα της Μαρινόπουλος για 
προστασία από τους πιστωτές σε ότι αφορά 
τυχόν µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, του-
λάχιστον µέχρι τις 21 Σεπτεµβρίου, οπότε και 
αναµένεται να εκδικασθεί το κύριος µέρος 
της σχετικής αίτησης. 
Να σηµειωθεί, ότι το 45% των πιστωτών της 
εταιρείας Μαρινόπουλος ΑΕΕ τάχθηκαν υ-
πέρ του αιτήµατός της για υπαγωγή της στο 
άρθρο 99, µε το ΙΚΑ και τις τράπεζες ανάµε-
σά τους, κατά τάχθηκε το δηµόσιο ενώ από 
το καθεστώς προστασίας εξαιρέθηκαν οι ερ-
γαζόµενοι και οι µισθώσεις. 
Έτσι η εταιρεία έχει περιθώριο περίπου τρι-
ών µηνών για να εξασφαλίσει τα αναγκαία 
κεφάλαια που θα συντηρήσουν τα 1.022 κα-
ταστήµατα και τους περίπου 11.000 υπαλ-
λήλους ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να βρει 
τρόπο να εξοφλήσει τις οφειλές της που αγ-
γίζουν τα 1,8 δις ευρώ. 
Η ίδια η εταιρεία, σε ανακοίνωσή της, δήλω-
σε πως καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπά-
θεια εξεύρεσης λύσης και επιστροφής στην 
κανονικότητα το συντοµότερο δυνατόν, ε-
νώ σε δήλωσή της ανέφερε, πως δεν πω-
λεί τη διάσηµη αλυσίδα Starbucks, παρόλο 
που αυτό εξέλαβαν από πολλοί ως ένα ακό-
µη στοιχείο πίεσης που της ασκείται. 
Στο µεταξύ, όσο οι µέρες περνούν, έρχο-
νται στην επιφάνεια στοιχεία κακοδιαχείρι-
σης, που ενδεχοµένως ευθύνονται για τη 
σηµερινή κατάληξη. Οι έλεγχοι που διενερ-
γεί η εταιρεία ορκωτών λογιστών για λογα-
ριασµό της Σκλαβενίτης στο πλαίσιο του due 
diligence καθώς και οι ισολογισµοί των ε-
τών 2012-2014, αποκάλυψαν µια εικόνα...
χάους µε ανεξέλεγκτες ταµειακές ροές, ζη-
µιογόνα κλεισίµατα και διαρκείς παρατηρή-
σεις για συµµόρφωση από εταιρείες ορκω-
τών που άλλαζαν κάθε τρεις και λίγο. Ωστό-
σο, οι έλεγχοι συνεχίζονται µε διαδικασίες 
εξπρές για να ορισθεί ένας «οδικός χάρτης» 
αναδιάρθωσης ως το τέλος Ιουλίου 2016.
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

ποτυχίας σας είναι ότι µας δώσατε ελπίδες για µία 
άµεση διόρθωση και δικαίωση του αγροτικού κό-
σµου, µετά τους αλλεπάλληλους εξευτελισµούς και 
βιασµούς που δέχτηκε τα τελευταία χρόνια και συ-
νεχίζει να δέχεται. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν τα δι-
κά τους χαρακτηριστικά και αξίες και απαιτούν αξι-
οπρέπεια. Ο σεβασµός και η ειλικρίνεια είναι αυτό 
που µας αξίζει». 
Η επιστολή που υπογράφεται από τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Παραγωγών Κηπευτικών 
Μεγάρων, Γεώργιο Παπαβασίλη, εκφράζει το σύνο-
λο ενός κλάδου σε απόγνωση που βλέπει πως όσο 
περνούν οι µέρες και ολοκληρώνεται η δι-
αδικασία του due diligence (οικονοµι-
κός, νοµικός και φορολογικός έ-
λεγχος), δεν µένουν και πολ-
λά περιθώρια αισιοδοξίας, 
καθώς σταδιακά βγαί-
νουν στην επιφάνεια 
ζηµιογόνα κλεισίµα-
τα, ανεξέλεγκτες τα-
µειακές ροές και 
χρόνια κακοδιαχεί-
ρισης της εταιρείας, 
αποµακρύνοντας ό-
λο και περισσότερο το 
ενδεχόµενο πλήρους 
εξόφλήσής τους...

ΛΙΓΟΙ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ 
ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΑΝ 
ΤΟ ΣΚΟΠΕΛΟ
«Κάναµε παγωµένο ντους, όταν µάθαµε την 
είδηση της υπαγωγής σε καθεστώς προστασίας» 
δήλωσε στο Fresher, ο Αθανάσιος Χαλούλης από 
τον ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου. Ο ίδιος µίλησε για ιδιαίτερα 
αρνητική εξέλιξη λόγω των µεγάλων οφειλών ενώ 
διευκρίνησε πως «σε εµάς χρωστάει 160.000 ευρώ. 
Για τα προϊόντα που στείλαµε πέρυσι, πληρώσαµε ό-
λα τα έξοδα, τα οποία δεν εισπράξαµε ποτέ. Είχαµε 
υπογράψει µια συµφωνία, όπου θα µας έδιναν σε 
τρεις δόσεις τα χρήµατα-την πρώτη την εισπράξαµε-
τα υπόλοιπα δεν τα πήραµε ποτέ», δηλώνει. 
«Αν κλείσει, θα κλάψουν µανούλες», ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ο διευθυντής του Αγροτικού Συνεται-
ρισµού Μέσης, Παύλος Κόλβατζης, συµπληρώνο-
ντας «έχει 13.500 άτοµα προσωπικό και οι προµη-
θευτές-όπως εµείς-θα κουρευτούν µε το καθεστώς 
προστασίας. Και όλα αυτά βέβαια, µε την προϋπόθε-
ση να συνεχίσει να στηρίζεται», τόνισε. 
Τον σκόπελο ξεπέρασε ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού κα-
θώς, όπως µας δήλωσε ο υπεύθυνος πωλήσεων, 
Γιώργος Κάντζιος, διέκοψαν τη συνεργασία τους το 

2014 λόγω προβληµάτων στις συναλλακτικές σχέ-
σεις και εξοφλήθηκαν το καλοκαίρι του 2015. 

�ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ Η ΟΧΙ� ΑΝΑΡΩΤΙΟΥ�
ΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
∆ιχασµένοι ως προς τις µελλοντικές τους κινήσεις 
εµφανίζονται και πολλοί προµηθευτές, που ακό-
µη και τώρα, παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου, 
προµηθεύουν ακόµη τα σούπερ µάρκετ Μαρινόπου-
λος που λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, η εικόνα της 
«κανονικότητας» δεν καθρεφτίζεται στα µισοάδεια 
ράφια µε τα σκόρπια φρούτα και τα λιγοστά λαχανικά 
και στο κλίµα εγκατάλειψης µε το οποίο έρχονται κα-
θηµερινά αντιµέτωποι οι λιγοστοί πλέον πελάτες που 
στηρίζουν ακόµη την αλυσίδα. 
Οι εξελίξεις µπορεί να σαρώσουν στο πέρασµά 
τους, όχι µόνο µεµονωµένους παραγωγούς αλ-
λά και ολόκληρους συνεταιρισµούς που στηρίζο-
νταν σε αυτή τη συµφωνία. Αρκεί να υπενθυµί-

σουµε πως, πριν δύο χρόνια µε αντίστοιχο «κα-
νόνι» από µεγαλοπελάτες, χάθηκε ο έλεγχος της 
κραταιού µέχρι τότε Ένωσης Συνεταιρισµών Ση-
τείας, που διακρίνονταν για την ποιότητα των προ-
ϊόντων της (ελαιόλαδο και κρασί) και για το νοικο-
κυριό που τηρούσε στα οικονοµικά της.

ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ

Η επόµενη µέρα απασχολεί όλη την αλυσίδα µεγάλων 
και µικρότερων προµηθευτών που εξαρτώνται από αυτήν. Τα 

σενάρια δίνουν και παίρνουν µε την αγορά να δίνει πιθανότητες 
50-50 να προχωρήσει το deal µε Σκλαβενίτη στο σύνολό του. Άλλοι 

υποστηρίζουν πως θα προκριθεί η λύση της διάλυσης σε κοµµάτια της 
Μαρινόπουλος για να επιµεριστεί ο κίνδυνος ενώ φήµες µιλούν και για 

ενδιαφέρον από  private equity Fund. Οι φήµες που θέλουν και τις εταιρείες 
Μασούτης και ΜΕΤRΟ, να εµπλέκονται στη διαδικασία, έχουν διαψευσθεί από 

στελέχη των οµίλων αυτών, ένα µικρό ενδιαφέρον διακρίνεται από την πλευρά του 
Βασιλόπουλου για συγκεριµένα σηµεία πώλησης, στο παιχνίδι φαίνεται να µπαίνει 
και ο όµιλος Lidl σύµφωνα µε τις τελευταίες φήµες, ενώ ουσιαστικά, ο Σκλαβενίτης 
παραµένει ως ο µόνος συνοµιλητής της Μαρινόπουλος στη δύσκολη αυτή περίοδο.

�ΟΜΗΡΟΙ� ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Είναι πλέον κοινό µυστικό, πως η υπαγωγή σε καθεστώς προστασίας έχει να κάνει 

µε την άσκηση της µέγιστης δυνατής πίεσης στους προµηθευτές προκειµένου 
να δεχθούν µεγάλο «κούρεµα» των απαιτήσεων, όπως σηµειώνουν 
έµπειροι παράγοντες της αγοράς. Αλλά ακόµη και αυτό το σενάριο να 
προχωρήσει, η απώλεια εµπιστοσύνης θα είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να αποκατασταθεί καθώς οι παραγωγοί δύσκολα θα πωλούν 
µε πίστωση τα προϊόντα τους µετά την περιπέτεια αυτή. 

Μια περιπέτεια µε άγνωστη κατάληξη, που κρατά 
«οµήρους» εν µέσω καλοκαιριού πάνω 

από 3.000 προµηθευτές..

ΤΙ ΧΡΩΣΤΑΕΙ  
Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Εταιρεία Ποσό (σε ευρώ)
Όµιλος MIG *
Όµιλος ∆ΕΛΤΑ 18,7 εκατ. ευρώ 
Όµιλος Μπάρµπα Στάθης – 
Αραµπατζής 7,7 εκατ. ευρώ  

Vivartia 0,9 εκατ. ευρώ  
Όµιλος SingularLogic 1,3 εκατ. ευρώ 
Καραµολέγκος ΑΕ 10,8 εκατ.ευρώ*
Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ  7,8 εκατ. ευρώ 
Σαράντης  6,4 εκατ. ευρώ 
Creta Farms 8,6 εκατ. ευρώ 
Γαλακτοβιοµηχανία Κρι-Κρι 5,5 εκατ. ευρώ  *
Αλλαντοβιοµηχανία Νίκας 4,2 εκατ. ευρώ  *
ΕΛΓΕΚΑ 2,98 εκατ. ευρώ  *
Foodlink 3,1 εκατ. ευρώ 
Παπουτσάνης 368.000 ευρώ .
Θυγατρική του οµίλου Ι. 
Μπουτάρης και Υιός Holding 
Α.Ε.  

152.000 ευρώ

Γαλακτοβιοµηχανία 
Εβροφάρµα 

677.000 ευρώ

Μύλοι Λούλη 360.900 ευρώ
Κτήµα Λαζαρίδη 137.000 ευρώ

* Σε εξέλιξη διακανονισµός οφειλής 
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ
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ΣΤΑ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
ΧΩΡΑ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ 
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ  
ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ

Τ ο δικαίωµα να απασχολήσει όχι παραπάνω από έναν εργάτη γης, υπήκοο τρίτης χώρας ως µετακλητό 
για κάθε 2 στρέµµατα θερµοκηπιακής καλλιέργειας, µε λαχανικά θερµοκηπίου έχουν οι ενδιαφερόµε-
νοι αγρότες. Αυτό µεταξύ άλλων προβλέπει Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισµό του ανώτατου α-

ριθµού αδειών διαµονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016)» και αριθµ. 24990/366 
(ΦΕΚ Β’ 1092/10-06-2015). Μάλιστα, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και προς αποφυγή καταστρατηγή-
σεων όσο αφορά τον αριθµό των µετακλητών υπαλλήλων, που απασχολούνται στο χωράφι, η αντιστοιχία της 
καλλιεργήσιµης έκτασης 9σε στρέµµατα, ανά εργαζόµενο για την µετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρ-
τηµένη εργασία και εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής:

Τι προβλέπεται για τους «παράτυπους»
Μόνο εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθµητικά όρια µετακλητών εργατών γης, συγχρόνως υπάρχει διαπι-
στωµένη ανάγκη εργασίας και ο ενδιαφερόµενος αγρότης επικαλείται αντικειµενική αδυναµία για απασχόληση 
αγρεργατών µε έγκυρες συµβάσεις, θα δικαιούται (ο αγρότης), να ζητήσει από το Συντονιστή Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράτυπα διαµενόντων πολιτών από Τρίτες χώρες. Αυτά µετα-
ξύ άλλων αναφέρει σε έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Εργασίας, Γιώργος Κατρούγκαλος, προς το βουλευ-
τή της ∆ηµοκρατικής Συµπαράταξης, Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφορικά µε την απασχόληση σε αγροτικές εργα-
σίες παράτυπα διαµενόντων στην Ελλάδα, µεταναστών.

Γλιτώνουν τα πρόστιµα που προβλέπει ο νόµος
Σηµειωτέον ότι οι αγρότες που ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων 
που προβλέπει ο νόµος 4052/2012 για την απασχόληση παράτυπα διαµενόντων πολιτών τρίτων χωρών. ∆ε-
δοµένου ότι ενεργούν µε άδεια της διοίκησης, και σύµφωνα µε την ισχύουσα και στο « διοικητικό δίκαιο αρχή, 
ότι σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ο διοικούµενος µπορεί να µην εκπληρώσει νόµιµη υποχρέωση (η οποία εν 
προκειµένω συνίσταται στην µη απασχόληση παράτυπα διαµενόντων αλλοδαπών).

Με εργόσηµο ΟΓΑ η πληρωµή για τους παράτυπους
Στον Οργανισµό Γεωργικών Ασφαλίσεων (πλέον ΕΦΚΑ) µε εργόσηµο, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 27 ν. 2639/1998 
και του άρθρου 20 ν. 3863/2010, πρέπει να ασφαλίζονται οι παράτυπα διαµένοντες αλλοδαποί, που θα απασχο-
λούνται σε εργασίες πρωτογενούς αγροτικής δραστηριότητας κατά την έννοια του άρθρου 30 του ν. 4331/2015.

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

EΡΓΑΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ 
ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Ε τήσιο πριµ έως 60 ευρώ ανά στρέµµα για 
την καλλιέργεια κερασιών Σερρών, πορτο-
καλιών Μάλτας, ροδάκινων Όψιµων Νά-

ουσας και έως 90 ευρώ ανά στρέµµα για τοµα-
τοπιπεριά, µελιτζάνα Αργίτικη, κολοκύθι Ρετζέ-
λια και άλλες τοπικές ποικιλίες οπωροκηπευτι-
κών, φέρνουν από το 2017 τα νέα Προγράµµατα.
Η δράση αυτή αναµένεται να λειτουργήσει στα 
πρότυπα του πριµ για τις σπάνιες φυλές ζώ-
ων, µόνο που θα πριµοδοτεί για µία πενταετία 
την καλλιέργεια των τοπικών ποικιλιών σε ορι-
σµένες περιοχές της χώρας και ανάλογα µε τα 
στρέµµατα-στόχο.
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τα στοιχεία των δι-
αχειριστικών αρχών, το κολοκύθι ποικιλίας Ρε-
τζέλια που πιάνει έκταση 400 στρέµµατα στη Βό-
ρεια Ελλάδα, πρέπει να πιάσει τα 500 στρέµµατα. 
Οπότε πριµοδοτείται η καλλιέργεια 100 στρεµ-
µάτων µε έως 90 ευρώ ανά στρέµµα.

∆ικαιούχοι και επιλέξιµες δαπάνες
∆ικαιούχοι της δράσhς είναι φυσικά και νοµικά πρό-
σωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων οι 
οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραµµέ-
νοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλ-
λεύσεων.
Οι ενισχύσεις αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το 
διαφυγόν εισόδηµα και το κόστος συναλλαγής, ως α-
ποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ελήφθησαν.
Το κόστος συναλλαγής περιλαµβάνει:
■ Έξοδα αποστολής σπόρων από και προς τον αρ-
µόδιο, κατά περίπτωση, φορέα.
■ Το κόστος των εργαστηριακών ελέγχων του αρ-
µόδιου, κατά περίπτωση, φορέα. Τα έξοδα αναπαρα-
γωγής και πολλαπλασιασµού για τις ανάγκες σποράς 
ή φύτευσης του επιλέξιµου αγροτεµαχίου.
Το µέγιστο ύψος του ετήσιου πριµ για τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες και τα µικρά καρποφόρα φτάνει τα 90 
ευρώ ανά στρέµµα και για τα κηπευτικά τα 60 ευρώ.

ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ,
∆ΙΠΛΗ ΑΒΑΝΤΑ ΣΕ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Μεγάλος αναµένεται ο ανταγωνισµός για µία 
θέση στο πρόγραµµα των Νέων Αγροτών µε-
τά το µεγάλο ενδιαφέρον που παρατηρείται. Ζη-
τούµενο πλέον δεν αποτελούν οι 45 µονάδες 
για ένταξη στο Μέτρο, καθώς η επιλογή και έ-
νταξη των δικαιούχων θα γίνεται µε συγκριτι-
κή αξιολόγηση και µέχρι εξαντλήσεως των δι-
αθέσιµων πόρων. Σύµφωνα λοιπόν µε την ε-
µπειρία των περασµένων προσκλήσεων, δεν α-
ποκλείεται να δούµε «επιλαχόντες» που έχουν 
συγκεντρώσει ακόµα και 80 µονάδες, και τίπο-
τα δεν εξασφαλίζει ότι θα υπάρξουν έξτρα κον-
δύλια όπως το 2014, ώστε να µπουν και αυτοί 
στο Πρόγραµµα.
Ιδιαίτερα ευνοηµένοι από πλευράς βαθµολογί-
ας αναµένεται να είναι οι παραγωγοί οπωρο-
κηπευτικών, και ειδικότερα όσων η καλλιέργεια 
θεωρείται «ανθεκτική στην κλιµατική αλλαγή». 
Εξασφαλίζοντας τα δύο αυτά κριτήρια µπορούν 
να λάβουν έως και 24 πόντους, ενώ αν η Πε-
ριφέρεια έχει εντάξει τα οπωροκηπευτικά στις 
καλλιέργειες προτεραιότητας, η βαθµολογία 
µπορεί να ανέβει µέχρι τους 45 πόντους ακρι-
βώς. ∆ηλαδή, η εκµετάλλευση ορισµένων προ-
ϊόντων από µόνη της µπορεί να συγκεντρώσει 
την απαραίτητη ελάχιστη βαθµολογία.
Σύµφωνα µε τον πίνακα των τυπικών αποδόσε-
ων που έχουν δώσει στη δηµοσιότητα οι διαχει-
ριστικές αρχές, στην κατηγορία των «οπωρο-
κηπευτικών» και «φυτών ανθεκτικών στην κλι-
µατική αλλαγή» εντάσσονται οι εξής κατηγορίες:
■ Όλες οι ποικιλίες στα εσπεριδοειδή και τα 
πορτοκάλια προς χυµοποίηση.
■ Στα κηπευτικά: αγκινάρα, ραδίκια, σκόρδο 
και σταµναγκάθι.
■ Οι αµπελώνες για επιτραπέζια χρήση και 
για την παραγωγή σταφίδας.
■ Γκότζι µπέρι, ιπποφαές, φραγκοσυκιές, 
κράνα, µουσµουλιές, σύκα (νωπά και ξηρά).

ΠΡΙΜ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΝΤΟΠΙΕΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΡΟ 
10

κράνα, µουσµουλιές, σύκα (νωπά και ξηρά).

ΜΕΤΡΟ 
6
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∆ΙΟΡΙΑ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
Μέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου έχουν χρονικό περιθώριο οι αναγνωρισµένες 
οργανώσεις παραγωγών, για να υποβάλλουν ή να τροποποιήσουν το ε-
πιχειρησιακό τους πρόγραµµα. Το πρόγραµµα µπορεί να είναι διάρκειας 
3-5 έτη και να επιδοτεί δαπάνες ύψους εώς 8,2% του τζίρου µε επιδότη-
ση 50-60% (4,1%)  της καθαρής αξίας των δαπανών. Οι δράσεις 
που µπορούν να επιδοτηθούν από το επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι:
Α. Προγραµµατισµός της παραγωγής:
Απόκτηση εξοπλισµού συλλογής προϊόντων και µέσων συλλογής για από 
κοινού χρήση από τους παραγωγούς µέλη, συστήµατα άρδευσης, εξοπλι-
σµός πληροφορικής, αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, υλικών αντικα-
τάστασης για επεµβάσεις επί υφιστάµενων θερµοκηπίων κλπ.
Β. Βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος:
Πιστοποιήσεις για βιολογική παραγωγή, ολοκληρωµένη διαχείριση, 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, ISO, HACCP.
Γ. Βελτίωση της εµπορίας του προϊόντος:
 Επενδύσεις για παραλαβή, διαλογή, µεταποίηση, τυποποίηση, συσκευα-
σία, για µέσα µεταφοράς του προϊόντος, δηµιουργία website, συµµετοχή 
σε εκθέσεις, διαφηµίσεις.
∆. Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων:
Ασφάλιση παραγωγής, δωρεάν διανοµή αποσυροµένων προϊόντων, δντι-
κατάσταση υφιστάµενων συστηµάτων άρδευσης, περιβαλλοντική διαχεί-
ριση των υπολειµµάτων καλλιεργειών.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2017 
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ 
Παράταση µέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 δόθηκε στα µέτρα στήριξης των ο-
πωροκηπευτικών της ΕΕ λόγω της συνέχισης του εµπάργκο. Οι ποσότη-
τες που έχουν προβλεφθεί για απόσυρση για την Ελλάδα αναλύονται σε:
■ µήλα - αχλάδια: 800 τόνοι
■ δαµάσκηνα, σταφύλια, ακτινίδια: 4.900 τόνοι
■ τοµάτες, καρότα, πιπεριές, αγγούρια: 400 τόνοι
■  πορτοκάλια, µανταρίνια, κληµεντίνες, λεµόνια: 2.400 τόνοι
ροδάκινα και νεκταρίνια: 6.300 τόνοι
Τα µέτρα αφορούν δράσεις απόσυρσης (περιλαµβάνουν δωρεάν διανοµή 
σε φιλανθρωπικές οργανώσεις, παραγωγή ζωοτροφών, κοµποστοποί-
ηση, απόσταξη), «πράσινη» συγκοµιδή και µη συγκοµιδή. Προβλέπεται 
µέγιστη ποσότητα 3.000 τόνων, την οποία πρέπει η Ελλάδα να αποφασί-
σει, αν θα χρησιµοποιήσει και πώς θα κατανείµει ανά οµάδα προϊόντων.

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ-ΘΑΜΝΟΙ-ΛΟΙΠΑ ΜΙΚΡΑ 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ
Είδος Ποικιλίες

Κερασιά                                                     
(Prumus avium)

Σερρών (Μαύρο
Λευκό Ιωαννίνων
Πρώιµο Κολινδρού
Πρώιµο Κοµοτηνής
Κόκκινα Αναστασίας

Μηλιά                                                    
(Malus pumila)

Ξυνόµηλα Αγιάσου
Σκιούπια

Πορτοκαλιά                                             
(Citrus sinensis)

Πορτοκάλι «Μάλτας»
Παρακοίλων

Αχλαδιά                                                        
(Pyrus communis)

Κουντουρέλια
Καµπανές
Μαστουβάνι

Βερικοκιά                                                
(Prumus armeniaca)

Καϊσια

Μανταρινιά                                                
(Citrus reticulata) Ντόπια

Ροδιά                                                           
(Punica granatum)

Αλµπασάνια
Ανδροµάχη
Φούστανη

Λεµονιά                                                       
(Citrus Limon)

Τσακαλίκη

∆αµασκηνιά                                                  
(Prunus domestica)

Μπούκνες ή Αρµπούνες (µαύρο)
Προφήτης Ηλίας
Όψιµο Νάουσας
Πραούστι
Μπαρδάκι µακρόστενο και 
στρογγυλό
Λευκό δαµάσκηνο
Σκοπέλου αζέν

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Κρεµµύδι                                        
(Allium cepa L)

Ζακυνθινό νεροκρόµµυδο

Τοµατοπιπεριά                                               
(Capsicum annum var. 
Abbreviatum)

Τοµατοπιπεριά

Κολοκύθι                                                     
(Cucurbita pepo L.)

Πασατέµπο
Γλυκιά Κολοκύθα

Κολοκύθι                                   
(Cucurbita maxima)

Κολοκύθα
Ρετζέλια

Κολοκύθι                            
(Cucurbita moschata)

Καλκαµπάκι ή Καλαµπάκι 
(Κολοκύθα)

Αγκινάρα                                         
(Cynara sp)

Κυθήρων
Ολύµπου

Τοµάτα                                              
(Solanum lycopersicum)

Ορµυλίας
Μήλο Κεφαλληνίας
Κυκλάδων
Κως
Ιθάκη
Τρίγωνο Έβρου
Τοµάτα -Καραµπόλα
Υδρούσα

Αγγούρι                                            
(Cucumis sativus L.)

Άνδρου
Παλιουριάς

Φράουλα                                  
(Fragaria ananassa)

Κερκυραϊκή µικρόκαρπη
Ζακυνθινή

Μελιτζάνα                                          
(Solanum melongena)

Άσπρη Μελιτζάνα
Αργίτιικη

Λάχανο                                    
(Brassica olerracea var capitata)

Αφράτο
Μάπα (Αφράτο)
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ΑΓΓΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ

ΗΠΑ

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ρότα για τις ΗΠΑ βάζει η ισπανική Fruitbull
Αργότερα µέσα στο έτος η ισπανική start-up εταιρεία τεχνολογίας που 

προσφέρει διαδικτυακές πληροφορίες για τον κλάδο των φρούτων και των 
λαχανικών θα εισέλθει στην αµερικανική αγορά. Πρόκειται για την πρώτη 

εταιρεία παγκοσµίως που έχει επικαιροποιηµένες πληροφορίες για όλες τις 
ποικιλίες φρούτων και λαχανικών µε σκοπό να παρέχει µια πλήρη εικόνα 
του κλάδου επιτρέποντας έτσι στους πελάτες να λαµβάνουν τις καλύτερες 
δυνατές αποφάσεις και την αγορά ή την πώληση αυτών των προϊόντων. Η 
Fruitbull συµβάλλει στη µείωση των αποβλήτων φρούτων και λαχανικών, 

τη δηµιουργία εξειδικευµένων δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο και τη 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαπραγµάτευσης των τιµών και logistics.  

Η αρχή σε αµερικανικό έδαφος θα γίνει στο Μαιάµι.

Λαχανικά και σπόρους πάντρεψε η Neame Lea Fresh  
Μικρές συσκευασίες µε µείγµατα φρέσκων λαχανικών και σπόρων λάνσαρε η βρετανική 

εταιρεία Neame Lea Fresh. Συγκεκριµένα, παρουσίασε τα εξής έτοιµα µείγµατα για σαλάτες 
και smoothies: ηλιόσπορος-λαχανίδα (kale), ηλιόσπορος-βασιλικός, ηλιόσπορος-παντζάρι 

και ηλιόσπορος-ραπανάκι. Η ιδέα δηµιουργήθηκε στον ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Πρίεστλει µετά 
από ένα ταξίδι του στις ΗΠΑ, όπου είδε ότι δίνονταν έµφαση από τις αλυσίδες λιανεµπορίου 

στις µικροσυσκευασίες µε έτοιµα λαχανικά.  Έτσι, η θυγατρική εταιρεία της Neame Lea Fresh 
η Neame Lea Nursery επένδυσε 7 εκατ. ευρώ για περαιτέρω ανάπτυξη των καλλιεργειών 

αυτών. Η εταιρεία αυτή, ειδικεύεται επίσης στα βότανα και τα βρώσιµα λουλούδια.    

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΤΗΛ 
∆ΙΕΘΝΩΣ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑ

∆ιεθνές δίκτυο στα berries 
από ΗΠΑ και Χιλή
Στην απόφαση να συγχωνευτούν προχώρησαν τον Απρίλιο οι 
δύο συνεργάτες της Naturipe Farms για την παραγωγή µαλακών 
φρούτων (µύρτιλα, µούρα, βατόµουρα) µε σκοπό να δηµιουργήσουν 
ένα παγκόσµιο δίκτυο. Ο λόγος για τη Munger Brothers και την 
Hortifrut. Οι δραστηριότητες των Munger – Hortifrut, θα επεκταθούν 
σε βρετανική Κολοµβία (δυτικά στον Καναδά), Ουάσινγκτον, Όρεγκον, 
Καλιφόρνια, Μεξικό, Περού, Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή, Ευρώπη, 
Αφρική και Ασία. «Είµαστε περήφανοι που δώσαµε τα χέρια µε τη 
Munger, µε τους οποίους γνωριζόµαστε και συνεργαζόµαστε εδώ και 
µια δεκαετία σε διάφορα projects για τα µαλακά φρούτα», ανέφερε ο 
Βίκτορ Μόλερ ιδρυτής και πρόεδρος της Hortifrut S.A. Σηµειώνεται, 
ότι η Hortifrut έχει την έδρα της στη Χιλή και ασχολείται µε την 
παραγωγή, διακίνηση και το εµπόριο οπωροκηπευτικών.

ΧΙΛΗ
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Η κακοκαιρία στην Ευρώπη έχει καθυστερήσει τη σπορά λαχανικών
Πίσω έχουν µείνει οι σπορές λαχανικών στην Ευρώπη εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που συνεχίζεται ακόµη 
και εν µέσω καλοκαιριού. Μια εξέλιξη που αναµένεται να επηρεάσει δυσµενώς τη συνολική αγροτική παραγωγή.
Την είδηση αυτή µεταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση Επεξεργασίας Φρούτων και Λαχανικών που αποκαλύπτει πως οι 
παρατεταµένες άσχηµες καιρικές συνθήκες, οι ισχυρές βροχές και το χαλάζι που έπεσαν το Μάιο και συνεχίζονται 
ακόµη και ως τις αρχές Ιουλίου, έχουν καθυστερήσει τη σπορά λαχανικών. Πιο συγκεκριµένα, η Γαλλία, το Βέλ-
γιο, η Ολλανδία, η Γερµανία, η Βρετανία και η ∆ανία, έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες στις καλλιέργειες του α-
ρακά και των φασολιών. Η Ένωση αναφέρει πως η φετινή κατάσταση των ευρωπαϊκών καλλιεργειών είναι η χει-
ρότερη των τελευταίων 40 ετών, µε το ύψος βροχής τον Ιούνιο να σπάει κάθε ρεκόρ στο Βέλγιο, τη Βρετανία, τη 
Γαλλία και την Ολλανδία. Τόσο οι παραγωγοί όσο και εκείνοι που ασχολούνται µε την επεξεργασία των καλλιερ-
γειών, δεν είναι σε θέση να δώσουν στοιχεία για τους όγκους της παραγωγής καθώς η κακοκαιρία συνεχίζεται 
και οι αποδόσεις των καλλιεργειών εξακολουθούν να µειώνονται. Για τον αρακά και τα καρότα είναι σαφές πως 
το µεγαλύτερο µέρος της σοδειάς έχει ήδη χαθεί. Η σπορά για τα φασολάκια έχει καθυστερήσει πολύ, µε το 80% 
των σπόρων που θα έπρεπε να βρίσκεται στο έδαφος αυτή την εποχή, να περιµένει ακόµη να φυτευθεί. Ο αγρο-
τικός κόσµος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διορθώσει τις αναµενόµενες ζηµιές, αλλά η κατάσταση 
µοιάζει δυσοίωνη. Τα πληµµυρισµένα χωράφια και το διαβρωµένο από τις καλοκαιρινές συγκοµιδές έδαφος, ε-
µποδίζουν τα µηχανήµατα να δουλέψουν, καθυστερώντας σηµαντικά τη σπορά, κάτι που θα επηρεάσει την ευρω-
παϊκή παραγωγή φρούτων και λαχανικών στο σύνολό της.

Κολοσσός στην Αυστραλία από το γάµο 
LaManna & Premier Fruits
Τη συγχώνευσή τους ανακοίνωσαν στα τέλη του Ιουνίου οι κορυφαίοι 
διανεµητές φρούτων και λαχανικών της Αυστραλίας LaManna και Premier 
Fruits. Η νέα εταιρεία που θα προκύψει µέσα στον Ιούλιο, η οποία αρχικά 
θα συνεχίσει να λειτουργεί ως δύο ξεχωριστές νοµικές οντότητες, θα έχει 
συνολικές πωλήσεις πάνω από 500 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (ήτοι 335,48 
εκατ. ευρώ), σύµφωνα µε την αυστραλέζικη ιστοσελίδα Theaustralian.
com.au. Μάλιστα, µε αυτήν την κίνηση η Premier Fruits που επιδιώκει την 
επέκτασή της τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο πλησιάζει ακόµα 
περισσότερο το µεγαλύτερο όµιλο παραγωγής, συσκευασίας και εµπορίας 
φρέσκων οπωροκηπευτικών, Costa Group. 

Οι σαλάτες Eisberg στα χέρια Ελβετών
Ο ελβετικός όµιλος τροφίµων Bell Group, που είναι ο µεγαλύτερος 
µέτοχος της Hilcona Holding AG, εξαγόρασε τη ρουµανική εταιρεία 
Eisberg Group, η οποία ειδικεύεται στα επεξεργασµένα λαχανικά και 
στις συσκευασµένες σαλάτες έχοντας εργοστάσια σε Ελβετία, Πολωνία, 
Ουγγαρία και Ρουµανία. Στην Eisberg εργάζονται περίπου 400 άτοµα 
και ο ετήσιος τζίρος της υπολογίζεται περίπου στα 50,27 εκατ. ευρώ. Να 
σηµειωθεί ότι η Eisberg έχει γραφεία για την αγορά κηπευτικών και στην 
Ισπανία. Στην πράξη η ρουµάνικη εταιρεία θα συγχωνευτεί µε την Gastro 
Star και ο στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ανεξάρτητη εταιρεία µέσα 
στην Hilcona Holding. Για την ώρα, η εξαγορά περιµένει να εγκριθεί από 
την ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισµού της Πολωνίας, την UOKiK. 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
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ΣΥΝ 43,2% ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟ Α΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

ΑΥΞΗΣΗ κατά 43,2% κατέγραψαν οι εξα-
γωγές οπωροκηπευτικών το πρώτο τε-
τράµηνο του 2016 έναντι της αντίστοιχης 
περσινής περιόδου, σηµειώνοντας ανοδι-
κή πορεία τόσο σε αξία όσο και σε όγκο, 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τα οποία επεξεργάστηκε ο Σύνδε-
σµος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγω-
γής- ∆ιακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και 
Χυµών, Incofruit Hellas. Πιο συγκεκριµέ-
να, το α’ τετράµηνο του έτους, οι εξαγωγές 
νωπών φρούτων και λαχανικών αυξήθη-
καν κατά  43,2% σε όγκο από πέρυσι και 
ανήλθαν στους 580.938 τόνους. Την ίδια 
στιγµή, η αξία τους αυξήθηκε κατά 24,5%, 
φθάνοντας στα 328,390 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, οι εξαγωγές των λαχανικών 
αυξήθηκαν κατά 37,6% στον όγκο στους 
103.666 τόνους, έναντι του πρώτου τετρα-
µήνου του 2015, µε την αξία τους να ση-
µειώνει άνοδο κατά 21,2% και να ανέρ-
χεται στα 54,061 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές 
φρούτων «εκτινάχθηκαν» σε όγκο κατά 
44,5%, και σε αξία κατά 27,7% και ανήλθαν 
σε 477.273 τόνους και 248,647 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα. Κορυφαία εξαγωγικά προϊόντα 
για φέτος αναδείχθηκαν τα µανταρίνια µε 
88,5%, τα πορτοκάλια µε 49,5%, οι φράου-
λες µε 33,9% και τα µήλα µε 27%.

Σνακ φρούτων σε πιεζόµενα 
σακουλάκια από την Dole
ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ στη χρήση, τη µεταφορά και την απο-
θήκευση συσκευασία για κοµµένα φρούτα λάνσαρε 
φέτος η Dole στις ΗΠΑ. Ο λόγος για τα Fruitocracy, 
τα οποία είναι διαθέσιµα σε δύο µεγέθη για να προ-
σελκύσουν µικρούς και µεγάλους σε ηλικία κατα-
ναλωτές. Γευστικά φρούτα, πολλές επιλογές, εύκο-
λη και νεανική συσκευασία µε στόχο να γίνει πιο ελ-
κυστική η επιλογή για τους νέους αλλά και εργαζό-
µενους, ώστε να τα επιλέξουν σαν υγιεινό σνακ. Στα 
Fruitocracy της Dole χρησιµοποιούνται πραγµατι-
κά φρούτα, δεν περιέχεται γλουτένη, ζάχαρη ή άλ-
λο υποκατάστατο ζάχαρης και δεν υπάρχουν τεχνη-
τά χρώµατα ή αρώµατα.  (Πηγή: freshplaza.com)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΛΕΟΝ 
ΚΑΙ ΩΣ ΚΡΕΜΕΣ ΟΜΟΡΦΙΑΣ

ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΤΖΕΛ και κρέµες οµορ-
φιάς µπορούν να µετατραπούν απόβλητα από 
πατάτες χάρη σε ένα νέο ερευνητικό πρόγραµµα 
του Πανεπιστηµίου East Anglia (UEA) στη Βρε-
τανία. Κάθε χρόνο οι βιοµηχανίες τροφίµων, αλ-
λά και τα σούπερ µάρκετ, πετούν χιλιάδες τό-
νους λαχανικών και φρούτων. Το πρόβληµα αυ-
τό της σπατάλης τροφίµων εντόπισαν οι επιστή-
µονες από το UEA, σε συνεργασία µε το ερευ-
νητικό κέντρο John Innes, το πανεπιστήµιο του 
Μπαθ και το πανεπιστήµιο του Έξετερ και απο-
φάσισαν αφού έλαβαν συνολική χρηµατοδότηση 
ύψους 2,8 εκατ. λιρών (περίπου 2,53 εκατ. ευ-
ρώ) να φτιάξουν νέους τύπους τζελ από  φρου-
τολαχανικά για προϊόντα οµορφιάς και φαρµα-
κευτικούς σκοπούς.  Από το UEA οι επιστήµονες 
θα επικεντρωθούν στα απόβλητα πατάτας. «Αυ-
τά είναι καλά νέα για τους πατατοπαραγωγούς, 
καθώς σύντοµα θα µπορούν να χρησιµοποιούν 
ακόµα και τα απόβλητα πατάτας», σηµειώνει ο 
∆ρ. Χεσούς Ανγκούλο από το UEA. 
(Πηγή: fginsight.com)   

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Σταφύλι Ruby Roman έπιασε 
10.000 ευρώ στην Ιαπωνία  
ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΡΕΚΟΡ των 10.000 ευρώ κατέβαλ-
λε ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου στην Ιαπωνία για 
να αποκτήσει στις 7 Ιουλίου ένα... τσαµπί σταφύ-
λια µε 30 ρώγες. Πρόκειται για τη σπάνια ποικι-
λία Ruby Roman, οι ρώγες της οποίας έχουν µέ-
γεθος µπάλας του πίνγκ πονγκ. «Θα εκθέσουµε 
αυτό το φρούτο στο κατάστηµά µας προτού το 
δοκιµάσουν οι πελάτες µας», εξήγησε σε τοπι-
κά µέσα µαζικής ενηµέρωσης ο περιχαρής ιδιο-
κτήτης Τακαµάρου Κονίσι. 

ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΠΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ TESCO

ΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ είναι τόσο δηµοφιλή στη Βρετανία, 
που η βρετανική αλυσίδα σούπερ µάρκετ Tesco α-
ποφάσισε να λανσάρει άλειµµα για επάλειψη προ-
σφέροντας έτσι ένα πιο υγιεινό υποκατάστατο για το 
βούτυρο. «Οι καταναλωτές δεν χορταίνουν τα αβο-
κάντο, που αποτελούν τη νέα τάση χάρη στην υπέ-
ροχη γεύση τους και στην προσαρµοστικότητά τους 
τόσο σε φαγητά όσο και σε ποτά µε πολλά διατροφι-
κά οφέλη», αναφέρει η ιστοσελίδα Fresh Fruit.

Ελιά 200 - 400 kg/στρέμμα Χειμώνας
Αμπέλι 150 - 250 kg/στρέμμα Χειμώνας
Πατάτα 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα
Κηπευτικά Θερμοκηπίου 200 - 400 kg/στρέμμα Πρίν τη σπορά
Υπαίθρια κηπευτικά 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα

lipasmata@pindos-apsi.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
5-5-5 +70% ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

Προδιαλογέας νωπών φρούτων από την Λακωνικοί Κήποι
ΠΡΟ∆ΙΑΛΟΓΕΑ για πορτοκάλια, µανταρίνια και γκρέ-
ιπ φρουτ έχει εγκαταστήσει η εταιρεία Λακωνικοί Κήποι 
Α.Ε.στην περιοχή της Σκάλας για να καλύψει τις ανάγκες τις 
ευρύτερης περιοχής της Λακωνίας. Με ανακοίνωσή της, η ε-
ταιρεία ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι ο προδιαλο-
γέας εγκαταστάθηκε µετά από πολλές προτροπές συνεργα-
ζόµενων συσκευαστηρίων έτσι ώστε να υπάρχουν πολλαπλά 
οφέλη. Μερικά από τα οφέλη του προδιαλογέα είναι τα εξής:  
•  Προδιαλογή καρπού ακατάλληλου προς εµπορία
•  Γεωπονικός έλεγχος του καρπού
•  Γραµµή µε δυνατότητα διαλογής 15 τόνων/ώρα

•   Αγορά από την Λακωνικοί Κήποι Α.Ε. του εµβγάλµατος  
έως και του 50% του αρχικού φορτίου

•  Φόρτωση και εκφόρτωση του καρπού
•  Ευελιξία ως προς την εξυπηρέτηση
•   Κέρδος από καρπό έτοιµο προς επεξεργασία στο 95%  

του φορτίου – στο οποίο έχει γίνει προδιαλογή
•   Κέρδος από τα µεταφορικά . ∆εν µεταφέρεται καρπός  

ο οποίος δεν είναι για εµπορία.
•  Αµεσότητα εκτέλεσης προδιαλογής
Σηµειώνεται ότι η υπηρεσία της προδιαλογής δεν θα 
πρέπει να συγχέεται µε το συσκευαστήριο.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΤΑ AFFIRM 095 SG ΚΑΙ VOLIAM TARGO 
063 SC, ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ TUTA ABSOLUTA
ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΣΕΙΡΑ φυτοπροσταυτευτικών προϊόντων κατά της Tuta και των 
λεπιδόπτερων στην τοµάτα, προσφέρει η εταιρεία Syngenta η οποία προτεί-
νει παράλληλα αποτελεσµατικές µεθόδους και τεχνικές πρόληψης κατά του 
καταστροφικών αυτών εντόµων. Η προστασία της καλλιέργειας από την Tuta 
Absoluta βασίζεται σε τεχνικές µεθόδους πρόληψης όπως:
■ Καλό κλείσιµο των ανοιγµάτων του θερµοκηπίου (παράθυρα και αερισµός 
οροφής) µε ειδικό εντοµοστεγές δίχτυ, 
■ εγκατάσταση προθάλαµου µε διπλές πόρτες στα θερµοκήπια, 
■ καταστροφή των ζιζανίων στον περιβάλλοντα χώρο, 
■ χρήση υγειών σποροφύτων (φυτωριακό υλικό µε φυτο-
ϋγειονοµικό διαβατήριο), 
■ αποφυγή της φύτευσης, δεύτερης ευπαθούς καλλι-
έργειας σε θερµοκήπιο που προϋπήρχε προσβεβληµέ-
νη καλλιέργεια.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας χρειάζε-
ται συνεχής παρακολούθηση της καλλιέργειας για πα-
ρουσία του εντόµου µε τη χρήση φερορµονικών παγί-
δων παρακολούθησης και για συµπτώµατα στα φυτά. Στην 
περίπτωση συµπτωµάτων προσβολής χρειάζεται η χρήση ε-
ξειδικευµένων φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων µε ορ-
θή χρήση και εναλλαγές ψεκασµών.

Υψηλή προστασία θερµοκηπιακής τοµάτας
Το Affi  rm και το Voliam Targo αποτελούν δύο καταξιωµέ-
να προϊόντα που προστατεύουν την καλλιέργεια της το-
µάτας δίνοντας, την ασφάλεια και την υψηλή αποτελεσµατικότητα που επιζη-
τά ο παραγωγός. Και τα δύο σκευάσµατα δρουν µε κατάποση προστατεύοντας 
τα φυτά µέσα σε λίγες ώρες από την εφαρµογή, καθώς σταµατούν τη διαδικα-
σία πρόσληψης τροφής των προνυµφών. Εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσµατι-
κότητα, έχοντας ωο-προνυµφοκτόνο δράση.

Οσον αφορά ειδικότερα το Affi  rm, ο µοναδικός τρόπος 
δράσης (MoA) το καθιστά ιδανικό για προγράµµατα ε-
ναλλαγής ψεκασµών προς αποφυγή ανθεκτικοτήτων 
για την προστασία κατά µεγάλου εύρους λεπιδοπτέ-

ρων και Tuta. ∆ιαθέτει ωο - προνυµφοκτόνο δράση, τα-
χύ χρόνο δράσης (1 - 4 ώρες) και ευελιξία χρήσης λόγω 

µικρού χρόνου συγκοµιδής (PHI: 3 µέρες). Τέλος εξασφαλί-
ζει µικρό χρόνο επαναεισόδου των βοµβίνων (1 µέρα).

Το Voliam Targo, είναι το αποτελεσµατικότερο όπλο κατά 
λεπιδοπτέρων και Tuta µε συνεργιστική δράση δύο καταξι-
ωµένων δραστικών (Abamectin + Chlorantraniliprole). Α-
ποτελεί έτοιµο µείγµα µε την εγγύηση της Syngenta, µε µε-
γαλύτερη διάρκεια δράσης και υψηλή αποτελεσµατικότητα. 
Λόγω του διαφορετικού µηχανισµού δράσης των δύο προ-

ϊόντων (ΜοΑ) µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πρόγραµµα εναλλαγής ψεκα-
σµών για αποφυγή πιθανότητας ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Τα Affi  rm και Voliam 
Targo, είναι οι επιλογές του σύγχρονου παραγωγού που επιζητά υψηλή αποτελε-
σµατικότητα κατά της Tuta στην καλλιέργεια της θερµοκηπιακής τοµάτας. 
Μανώλης ∆εληµπαλταδάκης, Campaign Manager Κηπευτικών, Syngenta Hellas

ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ανακάλυψαν πως ένα γονί-
διο «αποφασίζει» για την καρποφορία ενός λα-
χανικού, κάτι που ίσως επηρεάσει τις σοδειές. 
Πιο συγκεκριµένα, µε νέα έρευνα που δηµοσι-
εύθηκε στο «The Plant Journal», η καθηγήτρια 
Καρολίν Ντιν και η ερευνητική της οµάδα από 
το κέντρο John Innes εξερεύνησαν τη µοριακή 
βάση µιας ποικιλίας µπρόκολου, που µπορεί να 
φυτευτεί και να καρποφορήσει όλο το χρόνο. 
Η ερευνητική οµάδα της Ντιν κατάφερε να απο-
δείξει πως αλλαγές στο γονίδιο, που ονοµάζεται 

FLOWERING LOCUS C (FLC), ευθύνονται για τη ι-
κανότητα του µπρόκολου να φυτεύεται σε διαφο-
ρετικές εποχές. «Αποδείξαµε ότι όταν θέλουµε να 
φυτέψουµε διαφορετικές ποικιλίες από µπρόκολο 
ή κουνουπίδι σε διαφορετικές εποχές του χρόνου, 
στην ουσία επιλέγουµε το ίδιο γονίδιο, το BoFLC.
C2», αναφέρει η καθηγήτρια Καρολίν Ντιν. Η δρ. 

Τζούντιθ Ίρβιν, γενετίστρια καλλιεργειών στο κέ-
ντρο John Innes ανέφερε: «Η έρευνα µας είναι ι-
διαίτερα σηµαντικό ενόψει της κλιµατικής αλλαγής 
καθώς τα µοντέλα καιρού και οι κλιµατικές συνθή-
κες αλλάζουν και χρειαζόµαστε νέες ποικιλίες που 
θα είναι ανθεκτικές». (Πηγή: jic.ac.uk)
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Φ ρουτένια τείχη για ι-
σορροπία φύλλων 
και καρπών, καλύτε-

ρο αερισμό και μέγιστο φωτισμό, που βελτι-
ώνουν την ποιότητα. Γραμμικά συστήματα 
πυκνής και υπέρπυκνης φύτευσης που αυ-
ξάνουν την παραγωγικότητα και μειώνουν 
δραστικά τα έξοδα συγκομιδής. Νέες ποι-
κιλίες που ενισχύουν ποιοτικά και ποσοτι-
κά χαρακτηριστικά των φρουτολαχανικών. 
Σύγχρονα θερμοκήπια που μπορούν να πα-
ράγουν προϊόν όλο το χρόνο και να κάνουν 
και συμπαραγωγή ενέργειας για να περιο-
ρίζουν το κόστος. Καινούριες μορφές συλ-
λογικότητας, ομάδες παραγωγών και στρο-
φή προς την επιχειρηματική γεωργία, για 
την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα. 
Θρέψη με το… κουταλάκι, branding με ομα-
δικό πνεύμα και οι νέες τάσεις της αγοράς 
για τα προϊόντα του κλάδου, ήταν μερικά α-
πό τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρω-

τοποριακή Fresher Conference στις 23 
Απριλίου στη Freskon στη Θεσσαλονίκη.
Ανατρέποντας τα καθιερωμένα στον τρό-
πο της ενημέρωσης, όπως έχει συνηθίσει να 
κάνει τόσα χρόνια, η Agrenda, το Agronews 
και το Fresher, του ομίλου Greenbox, ορ-
γάνωσαν, στο πλαίσιο της φετινής 2ης δι-
εθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών 
«Freskon», την «Freshconference». Μια δι-
αφορετική εκδήλωση, που ξεχώρισε για τη 
ζωντάνια και τη διαδραστικότητά της, κα-
θώς σε αυτή συμμετείχαν, δια ζώσης, επι-
λεγμένο ακροατήριο και διακεκριμένες 
προσωπικότητες του χώρου, ως ομιλητές.
Με συντονιστή τον εκδότη και διευθυντή, 
Γιάννη Πανάγο η «Freshconference» απο-
τέλεσε, για πάνω από 5 ώρες, το «χωράφι» 
στο οποίο έπεσε ο… σπόρος του προβλημα-
τισμού για τις νέες τάσεις στη δενδροκομία, 
για τη δύναμη των ελληνικών κηπευτικών, 
αλλά και για το τι συμβαίνει στις αγορές.

ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ 
ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ  
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΣΕ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ, 

ΦΥΤΕΥΣΕ	 Η FRESHER CONFERENCE, ΠΟΥ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Ο ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ GREEN BOX
ΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ & ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ � ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
AΓΡΟΛΥΣΙΣ � FARMING SOLUTIONS

ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ 
∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
Αποσπασµατική, χωρίς έρευνα
η ανάπτυξη στη χώρα µας

Οι εποχές όπου κάποιος γινόταν γεωργός 
ή αγρότης, γιατί δεν µπορούσε να γίνει 
κάτι άλλο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. 
Σήµερα, ο γεωργός θα πρέπει να σκέφτεται 
ως επιχειρηµατίας, η εκµετάλλευσή του να 
λειτουργεί ως επιχείρηση. Επίσης, ο τρόπος 
που λειτουργεί µια γεωργική επιχείρηση 
έχει αλλάξει. Πριν 10-15 χρόνια δεν υπήρχε 
ούτε η έννοια της συνταγογράφησης, ούτε 
της ταξινόµησης βυτίων, ούτε ακόµα καλά-
καλά της πιστοποίησης. Αυτά είναι κάποιες 
τεχνοκρατικές διαδικασίες, στις οποίες ο 
επιχειρηµατίας θα πρέπει, θέλοντας και µη, 
να προσαρµοστεί. 

Γραμμικά συστήματα
και πυκνές φυτεύσεις

Την τελευταία πενταετία-δεκαετία όλο 
και περισσότερα κτήµατα µπαίνουν σ’ 
αυτές τις διαµορφώσεις. Σε σύγκριση 
µε την παραδοσιακή φύτευση, όπου στις 
µηλιές έµπαιναν 60-120 δέντρα/στρέµµα, 
στην πυκνή φύτευση µπαίνουν 357-625, 
αυξάνοντας έτσι την παραγωγή κατά 4-
6 τόνους από 2,5-4 τόνους. Αντίστοιχα 

στις κερασιές (στα παραδοσιακά σχήµατα 
έµπαιναν 20-40 δέντρα/στρέµµα) µε την 
πυκνή µπαίνουν 65-165 δέντρα/στρέµµα 
και παράγονται 1-1,5 τόνοι από 0,5-1 τόνο.

Εμπειρία και γνώση οι δύο πυλώνες

Θεωρώ ότι γίνονται κινήσεις ανάπτυξης της 
δενδροκοµίας, αλλά αποσπασµατικά, χωρίς 
να έχει γίνει έρευνα. Όταν πάω να ξεκινήσω 
µία επιχείρηση και δεν έχω, πρώτα την 
εµπειρία τουλάχιστον, δεν θα µιλήσω για 
γνώσεις, γιατί η εξειδίκευση σ’ αυτές τις 
δυναµικές καλλιέργειες γίνεται όλο και 
µεγαλύτερη και χρόνο µε το χρόνο βγαίνουν 
καινούργια πράγµατα. Όταν πάω λοιπόν να 
κάνω κάτι τέτοιο µε τη λόγικη ότι επειδή 
στους Πύργους γίνονται έτσι θα γίνονται 
και στην Αγιά ή και στη Λάρισα, ή επειδή ο 
γείτονας φέτος πληρώθηκε σε εκείνη την 
ποικιλία τόσο, δεν ξεκινάµε καλά.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΪΝΟΣ � ΓΕΩΠΟΝΟΣ,  
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ I�CON.SHARE

Οι επιχειρηµατίες γίνονται 
αγρότες στη Ν.Α. Ευρώπη
Ραγδαία αναπτυσσόµενη είναι η δυναµική της 
δενδροκοµίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη την 
τελευταία δεκαετία, λόγω εµφάνισης νέων επεν-
δυτών, οι οποίοι δεν είναι επαγγελµατίες γεωρ-
γοί, αλλά στρέφονται στη γεωργία, µε γνώµονα  
τα οικονοµικά οφέλη. Στις χώρες αυτές η αγρονο-
µική γνώση είναι ελλιπής και χαµηλού επιπέδου, 
έτσι η γεωπονική υποστήριξη προέρχεται από 
συµβουλευτικές εταιρείες ξένων χωρών, όπως 
Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα. Αγωνιζόµαστε οι  
γεωπόνοι στην Ελλάδα να κάνουµε τον Έλληνα  
αγρότη επιχειρηµατία. Εκεί έχουµε τους  
επιχειρηµατίες που θέλουν να γίνουν αγρότες. 
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ � ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ  
ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

Ασπίδα για 
τον παραγωγό
η συλλογικότητα 
Ο γεωργικός κλήρος στην Ελλάδα είναι 
πάρα πολύ μικρός και άρα κάθε αγρότης με 
μικρό γεωργικό κλήρο δεν έχει τη δυνατό-
τητα και τα έσοδα για να μπορέσει να έχει 
την υποστήριξη και την καθοδήγηση και 
να πληρώνει τεχνικούς συμβούλους για να 
μπορέσει να κάνει σωστά την καλλιέργειά 
του. Στον Α.Σ. VENUS μπορούμε σαν Ο-
μάδα να βάζουμε από λίγα σεντς ο καθένας 
και μέσα από το υπηρεσιακό πρόγραμμα 
της οργάνωσης παραγωγών να πληρώνου-
με έναν τεχνικό σύμβουλο. Άρα, η συλλο-
γικότητα μας παρέχει το πρώτο και κύριο, 
που είναι τεχνική υποστήριξη. Επίσης, κα-
θοριστικό ρόλο παίζει η συλλογικότητα και 
στην εμπορία, τη συγκέντρωση της παρα-
γωγής, της προσφοράς. Επομένως, σε κάθε 
επίπεδο η συλλογικότητα συνεισφέρει.

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΦΡΟΥΤΕΝΙΑ ΤΕΙΧΗ,  
ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΜΗΣ � ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ AGRO�Q  

ΑΠΟ ΤΑ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΕΝΙΑ ΤΕΙΧΗ
Η δενδροκοµία ξεκίνησε στην Ελλάδα και 
σε όλον τον κόσµο από τα σφαιρικά δέντρα, 
ύψους 6-8 µέτρων, που ο καρπός βρισκόταν 
ανάµεσα σε φυλλώµατα περίπου 2000 τµ 
ανά στρέµµα. Έτσι ξεκίνησε η δενδροκοµία. 
Με τα δέντρα στο φυσικό τους µέγεθος, 
σχήµα, όγκο κλπ. ∆ένδρα που ήθελαν 
τεράστιες σκάλες κι επιδέξιους αναρριχητές. 
Περάσαµε στα σχήµατα του Κύπελου που 
ακόµη στη χώρα µας είναι κυρίαρχα σε 
πολλά είδη και σε πολλές περιοχές. 
Στα κύπελα των 3,5-4,5 µ. ύψους, ο καρπός 
είναι αναρτηµένος σε µια φυλλωσιά 
περίπου 1.400 τµ ανά στρέµµα. Στα πιο 
λιτά τετράκλωνα κύπελα πέφτουµε στα 
1.200-1.300 τµ και στα γραµµικά σχήµατα 
της παλµέτας ή του κεντρικού άξονα 
κατεβαίνουµε στα 1.100 τµ.
Σήµερα γίνεται µεγάλη συζήτηση σε όλες τις 
δενδροκοµικές περιοχές της Ευρώπης για τα 
Φρουτένια Τείχη. Στην Ισπανία για το «Muro 
Frutale», στη Γαλλία για το «Mur Fruitier» και 

στους αγγλόφωνους για το «Fruiting Wall». 
Σ’ αυτά τα σχήµατα οι καρποί αναλογούν σε 
πολύ λιγότερα φύλλα και τα δένδρα µε τον 
ελάχιστο σκελετό καταλαµβάνουν µόνο 600-
650 τµ στο στρέµµα. 
Έχουµε πάρα πολύ λιγότερο φύλλωµα 
µέσα στο κτήµα µας. Το ύψος των δέντρων 
µπορεί να παραµείνει στα 3 ως 3,5 µέτρα, 
σε κάποιες καλλιέργειες, σε κάποια είδη 
µπορεί να είναι χαµηλότερο ή υψηλότερο 
σε σχέση µε τα άλλα. Η καρποφορία 
πάντως περιορίζεται σε µια στενή ζώνη 
και προσανατολίζεται όσο το δυνατόν 
περισσότερο προς τους διαδρόµους. Αυτή 
είναι η βασική διαφορά αυτής της ιδέας από 
τα προηγούµενα σχήµατα.
Τα φρουτένια τείχη προσφέρουν ισορροπία 
καρπών και φύλλων, γεγονός που 
µεταφράζεται σε λιγότερα έξοδα, ευκολία 
συγκοµιδής, µέγιστο φωτισµό και αερισµό 
των καρπών και εποµένως καλύτερη 
ποιότητα καρπών.
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ΠΛΕΟΝ, Η ΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ  
ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟΝ  
ΠΕΛΑΤΗ ΚΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Π. ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ � ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΘΕΣΓΗ

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αλλαγή νοοτροπίας και τόλµη προωθούν
για τα κηπευτικά οι Νέοι του ΘΕΣγη

Οι νέοι αγρότες πρέπει να αλλάξουμε νοο-
τροπία, να κινηθούμε μέσω ομάδων παρα-
γωγών και συνεταιρισμών και όχι μεμονω-
μένα, να τολμήσουμε το καινούριο, να πα-
ράγουμε ποιοτικά και με προδιαγραφές αυ-
τό που ζητά η αγορά και όχι αυτά που συ-
νηθίζαμε μέχρι σήμερα. Αποφασίσαμε να 
δράσουμε συλλογικά για να μειώσουμε το 
κόστος παραγωγής, που ήταν 20% υψηλό-
τερο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη και 
να βρούμε καινούριες αγορές με καλύτερες 
τιμές για τα προϊόντα μας. Ο συνεταιρισμός 
ΘΕΣγη, αξιοποιεί ιδανικά τη δυναμική τό-
σο των μεγάλων καλλιεργειών (καλαμπό-

κι, σκληρό στάρι και βαμβάκι), όσο και των 
κηπευτικών, μέσα από το συνεργατισμό.

Παραγωγή με πρόγραμμα
Με τον καλύτερο προγραμματισμό της πα-
ραγωγής, ποσοτικά όσο και ποιοτικά, ο 
ΘΕΣγη κατάφερε σε μια τριετία να αυξήσει 
την απόδοση των καλλιεργειών κατά 15%-
20% και με τις μαζικές παραγγελίες αγροτι-
κών εφοδίων μείωσε το κόστος σε ποσοστό 
13%-15%. Μάλιστα, φέτος ο ΘΕΣγη μπήκε 
και στα φυλλώδη λαχανικά, φυτεύοντας σ’ 
έναν πειραματικό αγρό 20 στρ. μαρούλι τύ-
που lolo roso, lolo bianco και iceberg και ε-
πειδή τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εν-
θαρρυντικά, από τον προσεχή Σεπτέμβριο 
η καλλιέργεια θα αυξηθεί στα 300 στρέμ-
ματα. Ένας από τους στρατηγικούς στό-
χους του ΘΕΣγη είναι η αποφυγή της μο-
νοκαλλιέργειας και η πρόσδεση στις επιδο-
τήσεις, καθώς αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει 
τους παραγωγούς σε αδιέξοδο και υπό την 
έννοια αυτή η πολυκαλλιέργεια είναι απα-
ραίτητη πλέον, γιατί βοηθά να αντιμετωπι-
στούν οι απρόβλεπτοι παράγοντες καιρού 
και αγοράς, μειώνοντας και το ρίσκο.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ � ΥΠΕΥΘΥΝΗ  
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ � ΚΥΠΡΟΥ �  
ΑΛΒΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕΙΡΑΣ  
ΚΟΚΚΩ∆ΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ TURBO K

ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ  
ΜΕ ΤΟ  
ΚΟΥΤΑΛΑΚΙ
Η καλλιέργεια των κηπευτικών στην Ελ-
λάδα αποτελεί δυναμικό χώρο του πρωτο-
γενή τομέα και με ποιοτικά προϊόντα. Δεν 
μπορούμε να αποκαλέσουμε ένα προϊόν 
ποιοτικό εάν δεν έχει γεύση, ζωηρό χρώ-
μα, συνεκτική μορφή, ειδικό βάρος, και 
δεν είναι πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, 
μέταλλα, σε βιταμίνες και φυτικές ίνες. 
Κρίσιμο είναι να τηρηθούν κάποια πρω-
τόκολλα κατά τη συγκομιδή του, ώστε ε-
κτός από κατάλληλη σύσταση το προϊ-
όν, να μπορεί να αντέξει και μετασυλλε-
κτικά. Στο κομμάτι αυτό η Haifa, πρω-
τοπορώντας εδώ και χρόνια στον τομέα 
των υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, εισή-
γαγε τον όρο Nutrigation, που προέρχε-
ται από τη σύμπραξη των εννοιών της θρέ-
ψης (nutrition) και άρδευσης (irrigation). 
Σκοπός μας είναι να δώσουμε τα θρεπτικά 
στοιχεία στα φυτά μας, στην ακριβή χρο-
νική στιγμή, στην ακριβή θέση και με την 
κατάλληλη μορφή. Η μέθοδος αυτή έχει 
και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα από 
τη στιγμή που δεν σπαταλώνται θρεπτικά 
που θα επιβαρύνουν το περιβάλλον.  
Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο θρέψη 
με το κουταλάκι. Ελαχιστοποιούμε τη μό-
λυνση του εδάφους και των υπόγειων υ-
δάτων, αυξάνουμε την απόδοση των ρι-
ζών, μειώνουμε τον πληθυσμό των ζιζα-
νίων και άρα και το κόστος ζιζανιοκτονίας 
και ταυτόχρονα επιχειρούμε να έχουμε υ-
ψηλή προσαρμοστικότητα εφαρμογής σε 
σχέση με τις εδαφοκλιματικές συνθήκες, 
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΪΤΑΣ � ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, 
AGRITEX ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

«Χωρίς κρίσιμη 
μάζα παραγωγών, 
θα βολοδέρνουμε»
Αν δεν φτιάξουμε κρίσιμες μάζες, δεν 
μπορούμε να πετύχουμε τίποτε, απλώς 
θα βολοδέρνουμε. Χρειάζεται να μαζέ-
ψει τουλάχιστον άλλους 20 παραγω-
γούς με 50–70 στρέμματα, όπως κάνει 
ο ΘΕΣγη, να κάνουν και ένα ωραίο συ-
σκευαστήριο, γιατί μόνος του δεν έχει 
την οικονομική δυνατότητα να το κα-

τασκευάσει, να προσδώσουν στο προϊ-
όν τους ταυτότητα, να αναδείξουν την 
προστιθέμενη αξία του και μετά να το 
εξάγουν στο εξωτερικό. 
Με σύγχρονο τρόπο κι όχι με επιστρο-
φή στα χωριά και με τη χρήση τσάπας 
πρέπει να γίνει η ανασυγκρότηση της 
ελληνικής γεωργίας, που περνά και μέ-
σα από τα κηπευτικά, των οποίων η κα-
τανάλωση αυξάνει σε όλη την Ευρώπη. 
Ένας τέτοιος τρόπος είναι με τις θερμο-
κηπιακές καλλιέργειες σύγχρονου τύ-
που. Ένα παράδειγμα τέτοιας επένδυ-
σης, σε μεγάλη κλίμακα, αποτελεί η 
Agritex Ενεργειακή ΑΕ, όπου με βάση 
τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης παράγονται διάφορα είδη τομάτας 
(τομάτα σε τσαμπί, τομάτα cocktail, το-
μάτα βελανίδι) τα οποία διατίθεται στην 
αγορά με το εμπορικό όνομα Lucia.
Σήμερα στην Ελλάδα οι εκτάσεις με 
κηπευτικά σε θερμοκήπιο είναι περί-
που 50.000, με μέση απόδοση μόλις  
9 τόνους το στρέμμα, όταν στην Ολ-
λανδία είναι 39 τόνους το στρέμμα. 

Παράδειγμα προς μίμηση
Η Ολλανδία που έχει 80 δισ. ευρώ, ε-
τησίως εξαγωγές αγροτικών προϊό-
ντων έχει 100.000 στρέμματα σύγχρο-
να θερμοκήπια, που καλύπτουν μέ-
σω συμπαραγωγής το 20% των ενερ-
γειακών αναγκών της χώρας. Αυτός εί-
ναι ο δρόμος που πρέπει να ακολου-
θηθεί και στην Ελλάδα. Ως χώρα έχου-
με καλύτερο δυναμικό από τους Ολ-
λανδούς λόγω κλιματικών συνθηκών 
και ηλιοφάνειας, αλλά για να πετύχου-
με μια καλύτερη θέση για τη γεωργία 
μας στο διεθνή καταμερισμό, απαιτεί-
ται να υπάρξει συνεργασία σε όλα τα ε-
πίπεδα, να μειωθεί η μεγάλη γραφειο-
κρατία στις αδειοδοτήσεις και παράλ-
ληλα η πολιτεία να στηρίξει με επιχο-
ρηγήσεις σύγχρονες θερμοκηπιακές ε-
πενδύσεις, ιδιαιτέρως τώρα που λόγω 
της κρίσης η πρόσβαση σε ρευστότητα 
είναι πάρα πολύ δύσκολη.

ΜΕΣΗ ΑΠΟ-
ΔΟΣΗ ΜΟ-
ΛΙΣ 9 ΤΟΝΟΙ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜ-
ΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΣΕ ΘΕΡΜΟ-
ΚΗΠΙΟ ΣΤΗ 
ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου. 

Επέκταση και στη βασική λίπανση 
με… Turbo - K
Αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία 
που έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια 
στο κομμάτι των υδατοδιαλυτών λιπα-
σμάτων και του νιτρικού καλίου, η Haifa 
από το 2014 παρέχει σημαντικές λύσεις 
και στη βασική λίπανση, δημιουργώ-
ντας μια νέα σειρά κοκκωδών λιπασμά-
των με τίτλο «Turbo – K». Τα προϊόντα έ-
χουν δοκιμαστεί σε πλειάδα κηπευτικών 
με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ήδη τα 
εξελίσσουμε και δεν σταματούμε, δίνο-
ντας ολοκληρωμένες λύσεις για όλους.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΟΥΜΑΝ � ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ, WWW.GREEKFRUITS.EU

ΤΟΝ ∆ΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  
TΩN ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Οι ξένοι έμποροι, όταν πρόκειται να 
συνάψουν μια εμπορική συμφωνία 
για την αγορά οπωροκηπευτικών από 
την Ελλάδα, ψάχνουν επώνυμα προϊ-
όντα, με ιδανικό χρώμα, κατάλληλη ω-
ρίμανση και γεύση, σταθερή ποιότη-
τα, με όλες τις απαραίτητες πιστοποιή-
σεις και τέλεια συσκευασία. Πολύ βα-
σικό είναι επίσης, για εκείνους, ο τοπι-
κός συνεργάτης τους να γνωρίζει κα-
λά το αντικείμενό του και ταυτόχρονα 
να είναι «ο δικός τους άνθρωπος» στη 
χώρα, ο οποίος θα φροντίζει τα προϊό-
ντα να φορτώνονται με ασφάλεια και 
να παραδίδονται με συνέπεια στο χρό-
νο που θα έχει προκαθοριστεί.
Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέπου-
με τη δύναμη του brand. Οι ετικέτες τ-
ων προϊόντων πρέπει να έχουν εύηχα 
- μικρά - λατινικά ονόματα, τα οποία 
θα μπορούν εύκολα να τα προφέρουν 
οι αγοραστές και στον τιμοκατάλογο 
τους, με μία απλή ματιά, να τα κατα-

λαβαίνουν και να μένουν στην μνήμη 
του πελάτη τους χονδρέμπορου, αλλά 
και του τελικού  καταναλωτή. Επιπλέ-
ον, καθοριστικής σημασίας είναι και η 
συμμετοχή σε εκθέσεις και η ανάγκη 
ενημέρωσης των επαγγελματιών του 
χώρου για τα τεκταινόμενα.

Μεγαλύτερος ανταγωνισμός
Τα ελληνικά  φρούτα και λαχανικά έ-
χουν μερίδιο αγοράς όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και σε πολλές άλλες χώ-
ρες. Ωστόσο, η Ελλάδα πρέπει να ανα-
συντάξει τον εξαγωγικό της χάρτη και 
να αναζητήσει νέες και σταθερές εναλ-
λακτικές κι αυτό γιατί έχουμε από τη 
μια την κλειστή αγορά της Ρωσίας και 
από την άλλη την πίεση από τις βόρει-
ες οικονομίες της Ευρώπης, που λόγω 
κλιματικής αλλαγής και ευχέρειας κε-
φαλαίων, εισέρχονται στην παραγωγή 
προϊόντων που θεωρούνται προνόμιο 
της Νότιας Ευρώπης.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ � ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ DK CONSULTANTS

Κοινή δέσμευση 
και συννενόηση
για επιτυχημένο 
branding
Πρέπει να μάθουμε να παίζουμε ομαδικά, 
αντί να μπαίνουμε στο γήπεδο κι ο καθέ-
νας να τρέχει προς όποια κατεύθυνση του 
αρέσει, χωρίς σχέδιο ή οργάνωση. Διότι μ’ 
αυτή την τακτική, βάζει γκολ στον εαυτό 
του και χαίρεται. Αυτό συμβαίνει με το θέ-
μα του branding. Για να επιτευχθεί ο στό-
χος προϋποθέτει ένταση, συλλογή δυνάμε-
ων και κοινή δέσμευση όσων μετέχουν. 
Παράλληλα, υπάρχει μεγάλο κενό εμπιστο-
σύνης και συνεννόησης ανάμεσα σε παρα-
γωγούς και μεταποιητές. Μπορεί η εταιρεία 
να έχει το μήνυμα ότι τα επόμενα 5 χρόνια η 
τάση θα κινηθεί σε μια συγκεκριμένη ποικι-
λία, όμως για να την αξιοποιήσει θα πρέπει 
να πείσει χιλιάδες ανθρώπους, που έχουν 
μικρό κλήρο, να επενδύσουν σε αυτή. Συνή-
θως, ωστόσο, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και 
το ρίσκο αυξάνει και για τις δύο πλευρές.  Α-
κόμη και σήμερα η πολιτική του τί θα φυ-
τέψουμε και πού αποφασίζεται μέσα σε ένα 
καφενείο, ανάλογα με το τι φύτεψε ο γείτο-
νας και αν φέτος έπιασε καλό εισόδημα. Αυ-
τό το καφενείο θα πρέπει να μεταφερθεί στα 
γραφεία και να γίνει ένας σχεδιασμός.
Όσον αφορά τις σύγχρονες τάσεις συσκευ-
ασίας για τα φρούτα και τα λαχανικά κατα-
γράφεται πιο έντονα η ανάγκη «καθαρής ε-
τικέτας», της ευκολίας και της κατανάλω-
σης on-the-go (πχ. φρεσκοκομμένα, έτοι-
μα γεύματα, ευκολία στη μεταφορά, κλπ). 
Πλέον, η τάση είναι από το χωράφι στον 
πελάτη και όχι από το χωράφι στο ράφι.

ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΧΟΥΝ ΕΥΗΧΑ, ΜΙΚΡΑ 
ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΦΙΚΑΣ �  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΣΕ ΑΜΥΝΑ  
ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ  
Πάντα θα υπάρχει πεδίο για το
χονδρεµπόριο που καλύπτει κενά

Ο θεσµός των κεντρικών αγορών έχει 
αποκτήσει «αµυντικό» χαρακτήρα. Και 
αυτό γιατί ο ρόλος των κεντρικών αγορών 
έχει περιοριστεί, είναι περισσότερο 
βοηθητικός στην αλυσίδα, καθώς τα δίκτυα 
του λιανεµπορίου και η ανάπτυξης των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων, ιδίως στην 
Ευρώπη, παίρνουν ολοένα και περισσότερο 
στα χέρια τους την κατάσταση. Οι κεντρικές 
αγορές φτιάχτηκαν από ανάγκη να δώσουν 
διέξοδο στα προϊόντα και από τον παραγωγό 
να φτάσουν στον καταναλωτή. Όσες λαϊκές 
και µαγαζάκια και να είχαµε κάτι τέτοιο 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ � ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΞΑΓΩ�
ΓΩΝ, ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ Α.Ε.

Κρίσιμη παράμετρος 
για τις εξαγωγές  
ποιότητα και 
επαρκείς ποσότητες
 
Ο καταναλωτής δεν αγοράζει πλέον με το 
μάτι. Πρέπει το προϊόν που θα πάρει να 
του αρέσει κιόλας, διότι το στοιχείο της 
γεύσης ανεβαίνει όλο και πιο πολύ στην 
προτίμησή του. Επενδύουμε στην παρα-
γωγή, αλλά και στην επιστασία στο χωρά-
φι. Θέλουμε να είμαστε κοντά στον Έλ-
ληνα παραγωγό, να τον βοηθήσουμε να 
παράξει ποιοτικό τελικό προϊόν.  
Ωστόσο εξίσου καθοριστική παράμετρος 
για μια επιτυχή εξαγωγική πορεία ενός 
προϊόντος είναι και η ποσότητα, προκει-
μένου να υπάρχει η δυνατότητα κάλυ-
ψης των αναγκών του πελάτη, για όσο το 
δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η 
Πρωτοφανούσης ΑΕ που διακινεί το χρό-
νο 28 εκατ. κιλά προϊόντων και εξάγει το 
80% αυτών, έχει στήσει δίκτυο συνεργα-
σίας με πάνω από 800 παραγωγούς στη 
Β. Ελλάδα και έχει αναπτύξει και σημα-
ντικές υποδομές σε αποθήκες – ψυγεία. 

δεν θα µπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τον 
χονδρέµπορο, διότι ο τελευταίος µπορούσε 
να τα συγκεντρώνει και να τα αποθηκεύει και 
να τα συντηρεί. Ωστόσο, παρά την άνοδο του 
λιανεµπορίου και τη ραγδαία ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών πωλήσεων πάντα θα υπάρχει 
πεδίο για το χονδρεµπόριο. Αύριο – µεθαύριο, 
την έτοιµη σαλάτα που πουλά σήµερα το 
σούπερ µάρκετ, θα την πουλήσει και το 
παντοπωλείο και επειδή δεν θα µπορεί να τη 
βρει µόνο του, αυτό το κενό θα το καλύψει ο 
χονδρέµπορας που θα τις συγκεντρώσει και 
θα τις διατηρήσει σωστά µε τον εξοπλισµό του. 
Ανάλογα κενά θα βρεθούν και στο ηλεκτρονικό 
εµπόριο. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για 
τον κλάδο, αλλά δεν θα γυρίσουµε στις παλιές 
εποχές. Τέλος, δεν γίνεται να παραβλέψουµε 
το γεγονός ότι έχουν γίνει µόνο περιορισµένα 
βήµατα σε επίπεδο branding. Με εξαίρεση 
την περίπτωση των κηπευτικών της Κρήτης 
και το σπαράγγι στη Βόρεια Ελλάδα, δύσκολα 
βρίσκεις πολλά παραδείγµατα επιτυχηµένου 
εθνικού branding στα κηπευτικά. 

Η Γερµανία πλέον από 15 Ιουλίου 
2016 έχει τα δικά της κεράσια, 
ενώ η Αγγλία ανακοίνωσε 
επίσηµα ότι ξεκίνησε να 
πειραµατίζεται στην παραγωγή, 
µε κλειστή καλλιέργεια, 
επιτραπέζιων σταφυλιών, 
σύµφωνα µε την Κωνσταντίνα 
Μπάουµαν, σύµβουλο εξαγωγών 
της www.greekfruits.eu. 
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ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Για τουλάχιστον δύο χρόνια δεν θα δούµε δραµατικές αλλαγές στο εµπόριο 
οπωροκηπευτικών από τη βρετανική έξοδο από την ΕΕ. Όµως, µακροπρόθεσµα 
ενδεχόµενες καθυστερήσεις και γραφειοκρατία (πιστοποιητικά,κλπ) κατά τους 
ελέγχους στα σύνορα ίσως «φρενάρουν» την κινητικότητα εµπορευµάτων. 
Ζητούµενο απ’ όλους τους φορείς η συµφωνία ενός καθεστώτος 
ελεύθερης κυκλοφορίας προϊόντων µεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ BREXIT

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
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Α ναταραχή στις αγορές και αµφιβολίες για το 
µέλλον προκάλεσε σε κορυφαίες ευρωπαϊκές 
εταιρείες διακίνησης οπωροκηπευτικών και 

µεγάλους αγροτικούς συνεταιρισµούς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) µε εξαγωγικό προσανατολισµό, η από-
φαση του ιστορικού δηµοψηφίσµατος της 23ης Ιουνίου 
για έξοδο της Βρετανίας από την ευρωπαϊκή οικογένεια 
µιας και υπάρχει ασάφεια σχετικά µε το πώς θα συνεχι-
στεί το εµπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Α-
ναστάτωση προκλήθηκε και στη χώρα µας, καθώς µέ-
χρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο -θα µεσολαβήσει µια µετα-
βατική περίοδος 2 ετών- η απόφαση υπέρ του Brexit α-
ναµένεται να κλονίσει και το διµερές εµπόριο Ελλάδας-
Βρετανίας, το οποίο σύµφωνα τον Πανελλήνιο Σύνδε-
σµο Εξαγωγέων υπολογίζεται σε αξία περί τα 2,5 δισ. 
ευρώ. Η Ελλάδα εξάγει στη Βρετανία κυρί ως σταφύλια, 
σταφίδες, ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια. Η πρόεδρος 
του ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη αναφέρθηκε στην ανα-
µενόµενη αύξηση της τιµής των ελληνικών προϊόντων 
στη Βρετανία, λέγοντας πως «Οι ειδικοί εκτιµούν ότι ε-
πίκειται ακόµη µεγαλύτερη υποτίµηση της στερλίνας και 
τάση εξίσωσής της µε το ευρώ µεσοπρόθεσµα, γεγο-
νός που θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα (και άρα 
και τα ελληνικά) ακριβότερα και λιγότερο ελκυστικά στη 
βρετανική αγορά. Αντίθετα, θα καταστούν φθηνότερα τα 
βρετανικά προϊόντα µε άµεση συνέπεια την πρόκληση 
νέας ανισορροπίας στο διµερές εµπορικό ισοζύγιο».

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
«Συνολικά, το Ηνωµένο Βασίλειο αντιστοιχεί στο 7% 
των εξαγωγών µας σε φρουτολαχανικά, νωπά και επε-
ξεργασµένα. Όµως, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία κορυ-
φαίο προϊόν θεωρούνται τα επιτραπέζια σταφύλια», α-
ναφέρει στο Fresher o Γιώργος Πολυχρονάκης, Ειδι-
κός Σύµβουλος του Incofruit Hellas. «Εξάγουµε γύρω 
στους 15.000-18.000 τόνους σταφυλιών ποικιλίας κυ-
ρίως Thompson Seedless α’ ποιότητας και περί τους 
10.000-11.000 τόνους σταφίδες, σουλτανίνες, κορινθι-
ακές», προσθέτει ο ίδιος και υπογραµµίζει ότι «κατά τις 
τελευταίες 15-20 µέρες κάθε χρόνο οι Έλληνες πολού-
σαν µόνοι τους στη βρετανική αγορά ακριβά σταφύλια, 
που τα ζητά κυρίως η αστική τάξη της χώρας». 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΝΤΗΛ 
«Η απόφαση που πάρθηκε από το βρετανικό λαό θα ο-
δηγήσει σε ποικίλες επιπτώσεις στο βρετανικό εµπόριο 

οπωροκηπευτικών», σηµειώνει σε άρθρο της έγκυρης 
ιστοσελίδας Freshplaza ο Νάιτζελ Τζένει, εκτελεστικός 
διευθυντής της Fresh Produce Consortium στη Βρετα-
νία και προσθέτει ότι: «είναι πιθανό να µην υπάρξουν ά-
µεσες αλλαγές στις ρυθµιστικές απαιτήσεις για εισαγω-
γές και εξαγωγές, καθώς θα µεσολαβήσει ένα σηµα-
ντικό χρονικό διάστηµα διαπραγµατεύσεων για την α-
νάπτυξη νέων εµπορικών συµφωνιών του Ηνωµένου 
Βασιλείου µε την ΕΕ. Η FPC θα συµµετέχει στη διαδικα-
σία και θα ασκήσει πιέσεις για καλύτερη συµφωνία».

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ
ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Στη διαπίστωση ότι ο τοµέας παραγωγής φρουτολαχα-
νικών τα τελευταία χρόνια βαίνει µειούµενος στη Βρε-
τανία και τώρα µε το Brexit το έλλειµµα θα γίνει µεγα-
λύτερο, προχώρησε πρόσφατα µια επιστηµονική δια-
πανεπιστηµιακή έρευνα του ινστιτούτου Food Research 
Collaboration. Ειδικότερα, ο καθηγητής Τιµ Λανγκ, διευ-
θυντής του Κέντρου Πολιτικής Τροφίµων στο Πανεπι-
στήµιο City του Λονδίνου και πρόεδρος του FRC τονίζει: 
«είναι ανησυχητικό πόσο µικρή είναι η αυτάρκεια της 
Βρετανίας σε φρούτα και λαχανικά». Μαζί ο  καθηγητής 
Λανγκ µε την επιστηµονική συνεργάτιδα του FRC, ∆ρ. 
Βικτώρια Σόεν επισηµαίνουν: «ανησυχούµε ότι η κυ-
βερνητική στρατηγική άφησε ουσιαστικά την Ευρώ-
πη να θρέφει τη Βρετανία µε φρέσκα προϊόντα και ε-
δώ ο κλάδος αυτός παραγκωνίστηκε και δόθηκε έµφα-
ση στην παραγωγή αλκοόλ και επεξεργασµένων τρο-
φίµων». Υπάρχει πολύ µεγάλη µείωση στην παραγωγή 
οπωροκηπευτικών. Στη Βρετανία από το 1985 έως το 
2014 µειώθηκε κατά 27% συνολικά η παραγωγή τους. 
Επίσης, οι εκτάσεις που καλλιεργούνται λαχανικά µειώ-
θηκαν κατά 26%, ενώ αυτές για φρούτα µειώθηκαν κα-
τά 35%, σύµφωνα µε την έρευνα του FRC. Οι εισαγωγές 
οπωροκηπευτικών της Βρετανίας είναι πολύ µεγαλύτε-
ρες από τις εξαγωγές, µε το εµπορικό έλλειµµα να έχει 
αυξηθεί κατά 7,8 δισ. λίρες (9,20 δισ. ευρώ) το 2014.   

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ Ε.Ε 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙΑ 
Τους επικείµενους ελέγχους σε σύνορα και λιµάνια, ει-
δικά για τα φρέσκα προϊόντα, που θα υπόκεινται κα-
τά πάσα πιθανότητα σε διαφορετικές τελωνειακές δια-
τάξεις, επισηµαίνει σε ρεπορτάζ του Freshplaza ο Peter 
Davis από την εταιρεία Davis Worldwide, που έχει πα-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT  
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ρουσία ενός αιώνα στην παγκόσµια α-
γορά φρέσκων κηπευτικών. Όπως το-
νίζει, «θα έχουµε µεγαλύτερες καθυ-
στερήσεις στα λιµάνια λόγω της µεγα-
λύτερης γραφειοκρατίας για την κίνη-
ση των εµπορευµάτων στην Ε.Ε. Πολ-
λοί απ’ τους προµηθευτές είπαν ότι δε 
θα εξυπηρετούν πλέον σε στερλίνες, ε-
νώ άλλοι ότι σκοπεύουν να αποχωρή-
σουν από τη βρετανική αγορά µέχρι να 
σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Παράλ-
ληλα, η Ρωσία επανέρχεται και θέλει 
να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη, που 
µπορεί να είναι σηµαντικός παράγο-
ντας για τη Βρετανία και ίσως να προ-
κύψουν ευκαιρίες».

ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
«∆εν βλέπουµε δραµατικές επιπτώ-
σεις στον τοµέα των οπωροκηπευτι-
κών. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το αν 
η εξέλιξη της συναλλαγµατικής ισοτι-
µίας από τις στερλίνες στα ευρώ θα ε-
πηρεάσει το εµπόριο», δηλώνει στο 
Freshplaza η ισπανική συνοµοσπονδία 
ενώσεων παραγωγών και εξαγωγέων 
φρούτων και λαχανικών (FEPEX). Για 
τους Ισπανούς, η Βρετανία είναι η τρίτη 
µεγαλύτερη εξαγωγική αγορά τους µε 

εξαγωγές πάνω από 1 εκατ. τόνους ε-
τησίως αξίας περίπου 1,6 δισ. ευρώ. Ε-
πίσης, πάνω από το 50% των ισπανι-
κών εξαγωγών προς τη Βρετανία αντι-
στοιχούν σε λαχανικά, µε πιο σηµαντι-
κά τις ντοµάτες, λάχανα, µαρούλια και 
κρεµµύδια. «Το εµπόριο οπωροκηπευ-
τικών Ισπανίας-Βρετανίας έχει αυξηθεί 
τα τελευταία 5 χρόνια κατά 29%», ση-
µειώνει η FEPEX.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
«Πολύ σηµαντικές θα είναι οι συνέ-
πειες για τους φτωχούς αγρότες α-
νά τον κόσµο µόλις τελικά η Βρετανία 
φύγει από την ΕΕ. Αλλά και γι’ αυτούς 
τους αγρότες που παράγουν προϊόντα 
δίκαιου και αλληλέγγυου εµπορίου 
(Fairtrade)», προειδοποίησε ο διευ-
θυντής του Ιδρύµατος Fairtrade Μά-
ικλ Γκίντνει. «Όλες οι εµπορικές συµ-
φωνίες που ισχύουν µέσω της ΕΕ θα 

πρέπει να επαναδιαπραγµατευτούν µε 
τη βρετανική κυβέρνηση, η οποία έχει 
την ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι νέες 
συµφωνίες θα είναι πραγµατικά δίκαι-
ες», σηµειώνει ο Γκίντνει και πρόσθε-
σε: «η Βρετανία πρέπει να συνεχίσει 
να τηρεί τις διεθνείς δεσµεύσεις της 
µε βάση τους Αναπτυξιακούς Στόχους 
Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Από 
την πλευρά της η Fairtrade θα συνεχί-
σει να ασκήσει πιέσεις για να προστα-
τεύσει τους αγρότες και τους εργάτες 

γης σ’ ολόκληρο τον κόσµο που καλ-
λιεργούν τρόφιµα».

ΝΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ∆ΙΜΕΡΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ  
«Είµαστε απογοητευµένοι από την τρο-
πή που πήρε το βρετανικό δηµοψήφι-
σµα. Οι αγορές Ολλανδίας και Βρετανί-
ας είναι στενά συνδεδεµένες. Ελπίζου-
µε να διατηρηθούν ανέπαφες οι εµπο-
ρικές µας σχέσεις», αναφέρει ο Γκέρτ 
Μούλντερ της GroentenFruit Huis.

Πιθανή µια περαιτέρω 
διόγκωση του ελλείµµατος
στα φρουτολαχανικά
της Βρετανίας µετά το Brexit,
όπως εκτιµά το ινστιτούτο FRC 

BREXIT

∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΘΕΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΦΡΕΣΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ   
«Τουλάχιστον κατά τη µεταβατική περίοδο δεν θα δούµε µεγάλες αλλα-
γές. Ίσως, λόγω των διακυµάνσεων της στερλίνας µε το ευρώ στην αρ-
χή να υπάρξει µια µείωση στην κατανάλωση εισαγόµενων προϊόντων, 
καθώς τα βρετανικά θα είναι πιο φθηνά, όµως εφόσον σταθεροποιη-
θούν οι αγορές δεν θα δούµε σοβαρές επιπτώσεις στο εµπόριο φρέ-
σκων οπωροκηπευτικών της Ελλάδας προς τη Βρετανία. Πιστεύω ό-
τι θα διατηρήσουµε τους όγκους εξαγωγής µας», τόνισε ο Ειδικός Σύµ-
βουλος του Incofruit Hellas. Όσον αφορά τη µετά Brexit εποχή ο Γιώρ-
γος Πολυχρονάκης σηµειώνει τα εξής: «Πιστεύω ότι η Βρετανία θα έ-
χει ένα καθεστώς µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουν η Νορβη-
γία και η Ελβετία, µε ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων χωρίς δα-
σµούς». Σε κάθε περίπτωση, όπως τονίζει ο ίδιος «Είναι µια σοβαρή α-
γορά η βρετανική, που δεν πρέπει να χαθεί. Πρέπει να κρατήσουµε ο-
πωσδήποτε αυτή την αγορά».     
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∆ΙΑΝΥΟΝΤΑΣ ΜΙΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ, CAPITAL CONTROLS ΠΟΥ ∆ΥΣΚΟΛΕΨΑΝ ΤΙΣ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ, ΑΝΘΗΡΟ ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ, ΠΟΥ 
ΩΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, Ο �ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ NΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ� ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΤΑ 
ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΑ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ. ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ 

ΣΤΟ FRESHER, O ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΟΒΕΖΙΚ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ, �∆ΙΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ� 

ΜΕ ΟΠΛΟ ΟΜΩΣ, ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΠΩΣ 
Ο ΛΩΤΟΣ, ΟΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΛΙΛΗ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Μπορείτε να µας δώσετε µια σφαιρική 
εικόνα για τη φετινή κίνηση της αγοράς;
Η φετινή πορεία της αγοράς όσον αφορά τα 
ροδάκινα και τα νεκταρίνια ήταν κάπως ιδιαί-
τερη. Είχαµε 12 ηµέρες πρωιµότητα σε σχέση 
µε πέρυσι λόγω του κρύου που επικρατούσε 
ακόµη στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, µε 
τη ζήτηση να είναι χαµηλή συµπαρασύροντας 
και τις τιµές έναρξης της σεζόν προς τα κάτω. 
Στη συνέχεια, οι τιµές κρατήθηκαν για µεγάλο 
διάστηµα και όταν ξεκίνησε δυναµικά και η Ι-
ταλία υποχώρησαν αισθητά, σχεδόν στα περσι-
νά επίπεδα, λίγο πιο αυξηµένες.
Το µόνο θετικό στοιχείο ήταν ότι η ζήτηση στις 
εξαγωγές ήταν σταθερή, καθώς έχει εδραι-
ωθεί το ελληνικό ροδάκινο στην Ευρώπη, α-
πλά ο ανταγωνισµός µε την Ιταλία και την Ι-

σπανία είναι πολύ µεγάλος. Στην εγχώρια α-
γορά τα πράγµατα ήταν εντελώς δραµατικά, µε 
πολύ χαµηλή ζήτηση από το ελεύθερο εµπόριο 
και τιµές στο χέρι των παραγωγών που δεν εί-
ναι ενταγµένοι σε Οµάδες Παραγωγών και Α-
γροτικούς Συνεταιρισµούς, σε εξευτελιστικά ε-
πίπεδα, πιάνοντας κυριολεκτικά πάτο, µε τις τι-
µές στα πρώιµα ροδάκινα να είναι οι χαµηλό-
τερες της τελευταίας δεκαετίας.

Επηρέασε το ρωσικό εµπάργκο 
την αγορά και αν ναι, κάνατε κάποιες 
άλλες διορθωτικές κινήσεις;
Το Ρωσικό εµπάργκο έπληξε το εµπόριο, ανα-
γκάζοντας τόσο την Ελλάδα, όσο και την Ιτα-
λία και Ισπανία να στραφούν πιο έντονα στις α-
γορές κυρίως της Γερµανίας και της Αυστρί-

ας, προσφέροντας µεγάλες ποσότητες µε α-
ποτέλεσµα τη γρήγορη πτώση των τιµών και 
τη συρρίκνωση τους στις αγορές αυτές. Η Ρω-
σία αποτελούσε για όλα αυτά τα κράτη και κυ-
ρίως για την Ελλάδα µια τεράστια αγορά, που 
µας έδινε καλύτερες τιµές από ότι στους αντα-
γωνιστές µας. 
Για να ανακτήσουµε τη ρωσική αγορά όταν λή-
ξει το εµπάργκο, θα πρέπει να κάνουµε µεγά-
λη προσπάθεια. Ως αντιστάθµισµα, ψάξαµε νέ-
ες αγορές µε την αρωγή του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης µέσω κάποιων Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων προώθησης και στραφήκαµε 
στις Αραβικές χώρες (Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ,  
Κουβέιτ, Ντουµπάι κ. α.) αλλά και στην Αφρι-
κή µε στόχο την Αίγυπτο και χώρες της νότι-
ας Αφρική. Η συνεργασία µας µε τα κράτη αυ-

ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

 ΣΕ ΝΕΑ ΦΡΟΥΤΑ ΖΗΤΑ 
Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
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Who is who
Ο Ανδρέας Οβεζίκ γεννήθηκε 
στη Βέροια και σπούδασε στο 
τµήµα ∆ιοίκησης Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων της σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας 
στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ 
παρακολούθησε και σεµινάρια 
Επιθεωρητών ∆ιασφάλισης 
Ποιότητας κατά ISO. Η ενασχόλησή 
του µε την πρωτογενή παραγωγή 
και το ενδιαφέρον του για τον 
αγροτικό τοµέα, τον ώθησαν 
από νωρίς στην καθηµερινή 
ενασχόληση µε το αγροτικό 
γίγνεσθαι. Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του, εργάστηκε κατά 
κύριο λόγο στον αγροτικό τοµέα 
ξεκινώντας ως παραλήπτης 
αγροτικών προϊόντων στον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό Αλιάκµων 
στην περιοχή  Άµµος της 
Βέροιας το 1993 και από το 
1999 µέχρι και σήµερα στον ίδιο 
Συνεταιρισµό, κατέχει τη θέση του 
Υπεύθυνου Ποιοτικού Ελέγχου και 
Παραγωγής.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΒΕΖΙΚ
Υπεύθυνος 

Ποιοτικού Ελέγχου   
Παραγωγής του 

«Αγροτικού 
Συνεταιρισµού 

Nέος Αλιάκµων»
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τά βρίσκεται στα σπάργανα, όµως στο µέλλον 
προσδοκούµε να αποκοµίσουµε µεγάλα οφέ-
λη από τις αγορές αυτές και να αντισταθµίσου-
µε τις απώλειες της Ρωσίας.

Σε επίπεδο εξαγωγών πώς κινήθηκε  
η φετινή χρονιά; Αντιµετωπίσατε  
δυσκολίες λόγω capital controls;
Το πρόβληµα των capital controls δυσκόλε-
ψε ακόµη περισσότερο τις εξαγωγές διότι δεν 
µπορούσαµε εύκολα να βρούµε µεταφορικό 
µέσο ελληνικό και να πληρώσουµε µόνο 420 
ευρώ για µια φορτωτική π. χ. για Μόναχο α-

ξίας 2.400 ευρώ και όταν σε µια µέρα έπρεπε 
να φορτώσουµε 4 ψυγεία για το εξωτερικό, το 
πρόβληµα ήταν τεράστιο. Παρόµοιο πρόβληµα 
δηµιουργήθηκε λόγω των capital controls και 
στις εταιρείες µε τα υλικά συσκευασίας που ή-
ταν αδύνατον να εισάγουν την πρώτη ύλη α-
πό το εξωτερικό. Τώρα όµως σιγά σιγά µάθαµε 
να ζούµε µε το πρόβληµα αυτό και µε διάφο-
ρες βοήθειες από τους συνεργάτες µας από το 
εξωτερικό κάπως το παρακάµψαµε. Πάντως, 
θα ήταν ευχής έργο να εκλείψουν τα capital 
controls και η αγορά να βρει πάλι το βηµατι-
σµό της καθώς  είναι γεγονός ότι είχαµε κάµ-
ψη λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων.

Ποια πιστεύετε πως είναι τα  
βασικότερα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει σήµερα ο κλάδος;
Θα έλεγα ο αθέµιτος ανταγωνισµός και το πα-
ρεµπόριο, που δυστυχώς στις µέρες µας αν-
θεί. Από τη µια πλευρά υπάρχουν οι σο-

βαρές και αξιόπιστες Οµάδες Παραγωγών 
που λειτουργούν µε κανόνες, προστατεύο-
ντας παραγωγούς και καταναλωτές και α-
πό την άλλη, οι µεµονωµένοι και απροστά-
τευτοι παραγωγοί που λόγω απόγνωσης πω-
λούν τα προϊόντα τους όπου βρουν, χωρίς τι-
µολόγια και συχνά µένουν και απλήρωτοι.  
Αυτά διακινούνται στην αγορά µέσα από στέ-
κια, νόµιµα ή παράνοµα, τις περισσότερες φο-
ρές πολύ φθηνά, προκαλώντας ζηµιά στην α-
γορά και σύγχυση στον καταναλωτή.
Επίσης, έµποροι από Βουλγαρία, Αλβανία, α-
κόµη και από Ρουµανία, αγοράζουν τα προ-
ϊόντα απευθείας από τα κτήµατα των παρα-
γωγών χωρίς επεξεργασία και σήµανση και 
τα προωθούν στις αγορές των χωρών τους 
βαλτώνοντας έτσι την εξαγωγική πορεία των 
προϊόντων µας και µειώνοντας την πραγµατι-
κή τους αξία.
Άλλα προβλήµατα που µας καθιστούν σε µει-
ονεκτική θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 
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µας Ιταλούς και Ισπανούς είναι τα µηχανήµα-
τα που χρησιµοποιούµε για να συσκευάσουµε 
τα προϊόντα µας που είναι δικής τους παραγω-
γής, τα υλικά συσκευασίας τα εισάγουµε από 
αυτούς, ακόµη και οι ποικιλίες και το γενετι-
κό υλικό (φυτά) προέρχονται από τα Ινστιτού-
τα τους (Μπολόνια) και µας τα στέλνουν αφού 

αυτοί ήδη τα έχουν εκφυλίσει. Επίσης, το κό-
στος παραγωγής των προϊόντων µας είναι πο-
λύ υψηλό λόγω ακριβών γεωργικών εφοδίων, 
ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ µηχανολογικού εξοπλι-
σµού και προϊόντων και αυξηµένου µισθολο-
γικού κόστους, καθιστώντας έτσι τα προϊόντα 
µας λιγότερο ανταγωνιστικά στο εξωτερικό. 
Τέλος, µεγάλο πρόβληµα αποτελεί και η από-
σταση της χώρας µας από τις αγορές της κε-
ντρικής Ευρώπης συγκριτικά µε τις ανταγωνί-
στριες χώρες. Ωστόσο, παρ’ όλες αυτές τις α-
ντιξοότητες, θεωρώ ότι τα καταφέρνουµε και 
µάλιστα αρκετά καλά.

Ο συνεταιρισµός σας παράγει  
µεταξύ άλλων και λωτό. Ποια είναι  
η εικόνα που έχετε για την παραγωγή  
και διακίνηση τέτοιων προϊόντων  
και πώς τα υποδέχεται η αγορά;
Η παραγωγή του λωτού έχει αυξηθεί κατά πο-
λύ στο Συνεταιρισµό µας την τελευταία πεντα-
ετία και η καλλιέργειά του συνεχώς επεκτείνε-
ται. Με το εµπάργκο όµως, διοχετεύουµε την 
παραγωγή σε κράτη όπως η Ρουµανία και η 
Ουκρανία, µε αποτελέσµατα πολύ κατώτερα α-
πό τη ρωσική αγορά που απορροφούσε το µε-
γαλύτερο µέρος.
Στην Ελλάδα, γίνεται προσπάθεια γνωριµίας µε 
αυτά τα προϊόντα, όµως η κρίση που περνά η 
χώρα µας δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον 
καταναλωτή για πειραµατισµούς. Αυτό όµως, 
δε µας αποτρέπει από το να ψάχνουµε για νέ-
ες καλλιέργειες και να κατευθύνουµε τους πα-
ραγωγούς µας σε νέα προϊόντα που αποτελούν 
και το µέλλον της παραγωγής.

Ποια είναι τα µελλοντικά  
σχέδια του συνεταιρισµού;
Ο Συνεταιρισµός µας θέλει να βελτιώνεται συ-
νεχώς, να εκσυγχρονίζεται, να προλαβαίνει τις 
εξελίξεις και να ακολουθεί το δρόµο που χα-
ράζουν τα ξένα management. Για το µέλλον 
δεν κάνουµε µεγαλόπνοα σχέδια, απλά θέ-
λουµε να παραµείνουµε σε σταθερή πορεία, να 
παρέχουµε ασφάλεια και σιγουριά στους πα-
ραγωγούς µας και να τους εµπνέουµε ώστε να 
συνεχίσουν να καλλιεργούν, να υπάρχουν και 
να προοδεύουν. Το βασικό για εµάς είναι να έ-
χουµε καλές παραγωγικές χρονιές, χωρίς πα-
γετούς και χαλάζια, οπότε µε σωστό προγραµ-
µατισµό να µπορούµε να λειτουργούµε σωστά 
και ουσιαστικά, προσδοκώντας πάντα το καλύ-
τερο για τον παραγωγό- µέλος µας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ 
ΣΕ ΞΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ
Μιλήστε µας για τον  
συνεταιρισµό και την πορεία  
του µέσα στα χρόνια
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Άµµου 
Βέροιας «Ο ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ» 
ιδρύθηκε το 1968 από µια µικρή 
οµάδα 38 ροδακινοπαραγώγων 
κι επικεντρώθηκε πολύ νωρίς σε 
εξαγωγές στη ∆υτική Ευρώπη. 
Σήµερα απαρτίζεται από 700 µέλη 
προερχόµενα από την ευρύτερη 
περιοχή της Ηµαθίας µε ετήσιο 
πλέον κύκλο εργασιών και τζίρο σε 
φυσιολογικές χρονιές (χωρίς καιρικά 
προβλήµατα) περίπου 11.000.000 
ευρώ.
Παράγει νωπά φρούτα όπως κεράσια, 
βερίκοκα, ροδάκινα και νεκταρίνια, 
δαµάσκηνα, µήλα, αχλάδια, λωτούς, 
κυδώνια, ρόδια και ακτινίδια. Ο όγκος 
παραγωγής ξεπερνά τους 30.000 
τόνους ετησίως. ∆ιαθέτει σύγχρονες 
εγκαταστάσεις (συσκευαστήριο, 
ψυγεία, αποθήκες, γραφεία), µε 
πλήρη µηχανολογικό εξοπλισµό, σε 
ιδιόκτητο χώρο 30 στρεµµάτων, όπου 
συγκοµίζει τα προϊόντα των µελών 
του, τα επεξεργάζεται και τα τυποποιεί 
σε διάφορες συσκευασίες (µονόσειρα, 
κουπάκια 1 kg, χαρτοτελλάρα, 
ξυλοτελλάρα κ.α.), ανάλογα µε 
τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. 
Τα προϊόντα του Συνεταιρισµού 
διατίθενται στις περισσότερες αγορές 
της Ευρώπης, κυρίως σε Γερµανία- 
Αυστρία, Ολλανδία, Ιταλία, καθώς 
επίσης σε Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, 
Βουλγαρία, Ρουµανία, Κύπρο, Λετονία, 
Ουκρανία, Σλοβακία και σε τρίτες 
χώρες όπως Αίγυπτο, Σαουδική 
Αραβία, Ντουµπάι κ.α. σε µεγάλες 
αλυσίδες super markets όπως LIDL, 
REWE, PENNY, ALDI, KAUFLAND, 
MERCATOR, KONZUM κ. α.

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ 
ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ  
ΣΤΡΑΦΟΥΜΕ ΣΕ ΝΕΕΣ  
ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΑΡΑΒΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΦΡΙΚΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΣΠΑΡΓΑΝΑ
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Ε νδεικτική είναι η απόφαση 17 κονσερ-
βοποιείων-µελών της Ένωσης Κονσερ-
βοποιών Ελλάδος να κρατήσουν κλειστά 

τα εργοστάσια την Κυριακή 10 Ιουλίου και να 
µην παραλαµβάνουν ροδάκινα, κάτι που γίνε-
ται πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, σύµφω-
να µε έµπειρους παραγωγούς. Κατά την ανα-
κοίνωση της Ε.Κ.Ε., η πράξη ήταν συµβολική 
προκειµένου «να διαµαρτυρηθούν για την απα-
ράδεκτη ποιότητα συµπύρηνου που παρέλαβαν 
την πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας των εργοστα-
σίων και κυρίως για τη συγκοµιδή και παράδο-
ση πράσινων, εντελώς άγουρων ροδάκινων».  
Επιπλέον, παρόλο που η συγκοµιδή για την Κατε-
ρίνα έχει ξεκινήσει εδώ και δύο εβδοµάδες, µέ-
χρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι γραµµές, 
(13 Ιουλίου) δεν είχαν ακουστεί τιµές για τους 
παραγωγούς, σε αντίθεση µε άλλες χρονιές που 
«δεν υπήρχε σιωπή γύρω από αυτό το θέµα», λέ-
ει χαρακτηριστικά στο Fresher ο ∆ήµος Βαδόλας 
από την Γεωργική Εµπορική Ηµαθίας. 
«Τις προηγούµενες χρονιές γνωρίζαµε πάνω-κά-
τω πού θα κινηθούν οι τιµές, σε αντίθεση µε τη 
φετινή σεζόν», υπογραµµίζει ο πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης. 
Η µόνη δήλωση σχετικά µε το επίµαχο θέµα έγι-
νε τέλος Ιουνίου από τον πρόεδρο της Ε.Κ.Ε., Κώ-
στα Αποστόλου, ο οποίος είπε ότι «θα προσπαθή-
σουµε να διατηρήσουµε τις τιµές για το συµπύ-

ρηνο στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 28 λε-
πτά το κιλό και στα 31 για τα πρώιµα και τα όψι-
µα αντίστοιχα, αν και ακόµα δεν έχουµε καταλή-
ξει στις τιµές». 

ΜΟΝΟ Η �ΚΑΤΕΡΙΝΑ� ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΛΕΝΕ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
Ωστόσο, ουκ ολίγοι παραγωγοί εκτιµούν ότι η 
κατώτατη τιµή θα είναι 30 λεπτά το κιλό λόγω 
της φετινής µειωµένης παραγωγής, η οποία σε 
ορισµένες ποικιλίες, όπως η Άνδρος, φτάνει το 
50-55%. «Ό,τι υπάρχει σε παραγωγή είναι οι 
φυτείες της ποικιλίας Κατερίνα, ενώ η Άνδρος 
και η Έβερτ έχουν µείνει µόνο µε φύλλα και τα 
δέντρα είναι άδεια», λέει χαρακτηριστικά ο πα-
ραγωγός Πρόδροµος Ντόβας, που επισηµαί-
νει ότι ενώ πέρυσι παρέδωσε 120 τόνους, φέ-
τος από τα ίδια χωράφια η παραγωγή δεν ξε-
πέρασε τους 50. 
«Η φετινή µείωση οφείλεται κυρίως στην παγω-

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ 
ΤΗ ΣΟ∆ΕΙΑ, ΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ 
ΠΟΙΚΙΛΟΤΡΟΠΩΣ ΝΑ ΖΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ 
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΑ ΦΟΝΤΑ 
ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ

Αντιµέτωποι µε τη µειωµένη 
παραγωγή συµπύρηνων σε 
σχέση µε µία κανονική σεζόν 
έρχονται και φέτος για 3η 
συνεχόµενη χρονιά οι εγχώριοι 
κονσερβοποιοί, οι οποίοι 
φαίνεται να προσπαθούν να 
διαµορφώσουν χαµηλά την 
φετινή αφετηρία των τιµών 
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νιά κατά την ανθοφορία», εξηγεί ο κ. Χαλκίδης, 
προσθέτοντας ότι αν και οι γεωπόνοι εκτιµητές 
είχαν προχωρήσει στο παραπάνω συµπέρασµα, 
στη συνέχεια είπαν ότι ευθύνονται οι βροχοπτώ-
σεις, αίτιο για το οποίο δεν αποζηµιώνει ο ΕΛΓΑ. 
Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί έχουν εναποθέσει 
τις ελπίδες τους στις τιµές που θα λάβουν για το 
προϊόν και ανησυχούν, καθώς, ενώ οι υποχρεώ-
σεις τρέχουν οι µεταποιητές κρατούν κλειστά τα 
χαρτιά τους, όπως προαναφέρθηκε. 
Από την άλλη, και «οι αγοραστές κοµπόστας δεν 
έχουν δείξει τις διαθέσεις τους», λέει ο γεν. διευ-
θυντής της Venus Growers, Στέλιος Θεοδουλίδης. 

ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΚΡΑΤΑΝΕ 
ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΑΣ 
Όπως επισηµαίνει ο κ. Θεοδουλίδης, αν και απ’ τα 
µέσα Ιουνίου Ευρωπαίοι και Αµερικανοί πελάτες 
έχουν ζητήσει προσφορές, ακόµα «δεν έχει γίνει 
καµία εµπορική πράξη, σε αντίθεση τουλάχιστον 
µε τα τελευταία χρόνια που όταν ξεκινούσαµε, εί-
χαµε κάτι στα χέρια µας». 
Πιο αναλυτικά, η ευρωπαϊκή αγορά είναι µου-
διασµένη µετά το Brexit, µε αποτέλεσµα να 
«είναι πολύ πιθανό το ενδεχόµενο οι Βρετα-
νοί να στραφούν για εισαγωγές σε χώρες µε 

νοµίσµατα έναντι των οποίων η στερλίνα έχει 
υποτιµηθεί λιγότερο απ’ ό,τι έναντι του ευρώ», 
εκτιµά ο γεν. διευθυντής της ΑΛΜΜΕ ΑΕ, Πέ-
τρος Αλαγκιοζίδης.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αµερι-
κή, όπου ναι µεν γίνονται λιγότερες εξαγωγές 
ελληνικής κοµπόστας σε σχέση µε αυτές που 
προορίζονται στην Ευρώπη, αλλά υπήρχε προ-
οπτική αύξησής τους, προστέθηκε φέτος και η 
Χιλή στους ανταγωνιστές της Ελλάδας, που τα 
προηγούµενα χρόνια είχε να αντιµετωπίσει µό-
νο την Κίνα. Η Χιλή προσπάθησε να βρει φέ-
τος νέες αγορές, καθώς οι εξαγωγές της προ-
ορίζονταν στις χώρες της Λατ. Αµερικής, όπου 
η ελληνική κοµπόστα ήταν πιο ανταγωνιστική 
λόγω των µειωµένων δασµών των ευρωπαϊ-
κών εξαγωγών στις εν λόγω χώρες. 
Επίσης, όπως λένε οι ξένοι πελάτες των Ελλήνων 
µεταποιητών, στην αµερικανική αγορά φέτος γί-
νονται κατά 7% περίπου χαµηλότερες προσφορές 
από την Κίνα, όπου, µάλιστα, οι παραγωγοί έχουν 
προχωρήσει σε αναδιάρθρωση µε περισσότερο 
αποδεκτές όσον αφορά την ποιότητα ποικιλίες, µε 
αποτέλεσµα «τα δύο τελευταία χρόνια να έχουν 
καλής ποιότητας προϊόντα, σε αντίθεση µε παλαι-
ότερα», σύµφωνα µε τον κ. Θεοδουλίδη. 

Η ζήτηση 
στην Ε.Ε. δεν είναι 

ζωηρή, όπως πέρυσι, οι 
Άγγλοι είναι επιφυλακτικοί λόγω 

και της υποτίµησης του νοµίσµατός 
τους και η Αµερική έχει εκδηλώσει 

το 1/3 του περσινού ενδιαφέροντος, 
λέει ο Χρήστος Γιαννακάκης, πρόεδρος 

της Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών 
Οργανώσεων Παραγωγών του 
νοµού Ηµαθίας και σύµβουλος 

της Venus Growers. 

Εάν δεν υπήρχαν 
δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες, η παραγωγή 
συµπύρηνων φέτος θα 

έφτανε τους 400.000-
450.000 τόνους 

∆ΗΛΩΜΕΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΣΤΟ ΟΣ∆Ε 

Μάης 2015

162.000

για κονσέρβα
200.000

για χυµό

100-120 χιλ.

Κανονική απόδοση

3 τόνοι/στρµ

για κατάψυξη

για εξαγωγές
ως νωπά

30.000

15-20 χιλ.

Απορρόφηση
κονσερβοποιίας
(τόνοι)

ΠΗΓΗ: Fresher 
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Με τη ζήτηση στα νεκταρίνια να δίνει τον τό-
νο και το επιτραπέζιο να ακολουθεί, έχο-
ντας, όµως, φέτος δευτερεύοντα ρόλο, 

κινείται η αγορά του ροδάκινου, που για µια ακόµη 
χρονιά αντιµετωπίζει προβλήµατα µειωµένης παρα-
γωγής, λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών στην 
περίοδο της ανθοφορίας. Η ζηµιά φαίνεται πως φτά-
νει τουλάχιστον στο 20% της παραγωγής, σε σχέση 
µε τα κανονικά επίπεδα, που σηµαίνει απώλεια της 
τάξης των 50-60.000 τόνων προϊόντος. Παρόλα αυ-
τά, ο νόµος της αγοράς, που θέλει να αυξάνουν οι τι-
µές σε περίπτωση έλλειψης προσφοράς, δεν έχει ε-
νεργοποιηθεί, προκαλώντας έντονο προβληµατισµό 
στους παραγωγούς του κάµπου Ηµαθίας και Πέλλας.
«Μας λένε ότι τα προϊόντα φεύγουν. Τα πουλάνε, δεν 

µένουν στα ψυγεία. Για τις τιµές, ωστόσο, δεν γνωρί-
ζουµε ακόµη κάτι», λέει στο Fresher o Γρηγόρης Γιαν-
νόπουλος, καλλιεργητής µε περίπου 80 στρέµµατα ε-
πιτραπέζια και συµπύρηνα ροδάκινα από την Ηµαθία, 
τονίζοντας ότι η χρονιά είναι δύσκολη λόγω µειωµέ-
νης παραγωγής και πρέπει να στηριχθεί το εισόδηµα.
Την ανησυχία του εκφράζει για τις τιµές κι ο Χρή-
στος Σισµανόπουλος, ιδιοκτήτης φυτείας 56 στρεµ-
µάτων µε ροδάκινα, τα οποία παραδίδει σε συνεται-
ρισµό. «∆εν ακούµε τίποτε ακόµη. Από εµπόρους έ-
ξω, κάποιοι λένε για 30 λεπτά το κιλό στα επιτραπέζια 
και για 40 λεπτά το κιλό στα νεκταρίνια, αλλά αν δεν 
έρθει η στιγµή της πληρωµής, δεν µπορείς να ξέρεις» 
µας είπε χαρακτηριστικά.
Πιο αισιόδοξος δηλώνει ο Νικόλαος Τζικόπουλος, 
αγρότης µε 150 στρέµµατα ροδάκινα, σηµειώνο-
ντας ότι επειδή οι επιχειρήσεις βρήκαν και νέες α-
γορές για να αντισταθµίσουν τις απώλειες από το 
εµπάργκο, η εικόνα είναι λίγο καλύτερη και «από 
τα 25-35 λεπτά που πήραµε πέρυσι, αναµένεται να 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ, ΣΩΖΟΥΝ ΚΑΠΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΚΑΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Παρά τη µείωση της φετινής 
παραγωγής κατά 20%, οι 
τιµές για το επιτραπέζιο 
ροδάκινο δεν φαίνεται προς 
το παρόν να ξεφεύγουν από 
το εύρος των 30-35 λεπτών 
το κιλό. Ιδιαίτερα υψηλή 
είναι η ζήτηση για νεκταρίνια 
που βλέπουν ακόµα και τα 
45 λεπτά το κιλό

«Με τις φετινές τιµές, κάποιοι παραγωγοί θα καλύψουν ίσα ίσα τα έξοδά 
τους, ορισµένοι θα βγάλουν κι ένα µικρό εισόδηµα, ενώ µερικοί θα µπουν 
και µέσα», λέει ο πρόεδρος της Venus Growers Αντώνης Μαρκοβίτης.
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πάµε φέτος στα 35-45 λεπτά, αντίστοιχα στα επι-
τραπέζια και τα νεκταρίνια».
Το ότι τα προϊόντα έχουν καλή εµπορική ροή, ιδίως τα 
νεκταρίνια, επιβεβαιώνει και ο πρόεδρος της Venus 
Growers, Αντώνης Μαρκοβίτης, σηµειώνοντας ότι έ-
χει παίξει το ρόλο του σε αυτό και η έναρξη του προ-
γράµµατος της επισιτιστικής, το οποίο αποσυµφόρη-
σε 12.000 τόνους ροδάκινα και βοήθησε να συγκρα-
τηθούν οι τιµές σε ένα σχετικά καλό επίπεδο.
Για τον Ιούνιο, όπως µας είπε, στα επιτραπέζια ρο-
δάκινα οι τιµές έπιασαν τα 30 λεπτά το κιλό για τους 
οργανωµένους παραγωγούς και τα 15 έως 25 λεπτά 
στο χωράφι, για τους ανοργάνωτους, ενώ στα νεκτα-
ρίνια για τους πρώτους φτάνουν έως και τα 40 λεπτά 
το κιλό. «Σε ανάλογα επίπεδα θα κινηθούν τόσο ο Ι-
ούλιος, όσο και ο Αύγουστος», εκτίµησε ο κ. Μαρκο-
βίτης προσθέτοντας πως «κάποιοι παραγωγοί θα κα-
λύψουν ίσα ίσα τα έξοδά τους, ορισµένοι θα βγάλουν 
και ένα µικρό εισόδηµα, αλλά θα υπάρξουν και µερι-
κοί που θα µπούνε µέσα».

ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

«Ενώ παραδοσιακά στις εξαγωγές 
ζητούσαν 80% ροδάκινο και 20% 

νεκταρίνι, φέτος η αναλογία είναι 50% 
- 50% και µόνο έτσι γίνεται η εξαγωγή», 

σύµφωνα µε τους παραγωγούς.
Από την πλευρά του ο διευθυντής του Α. 
Σ. Μέσης, Παύλος Κόλβατζης δηλώνει 
ότι «οι ευρωπαϊκές αγορές προτιµούν το 
νεκταρίνι, το οποίο γνωρίζει µεγάλη ζήτηση 
από αυτές, αλλά και από την Ελλάδα και η 
ροή του είναι ζωηρότερη σε σχέση µε το 
ροδάκινο» και προσθέτει ότι αν δεν έχει 
κανείς νεκταρίνια, δεν δίνει ούτε ροδάκινα, 
κάτι που παρουσιάζεται πρώτη φορά φέτος 
τόσο έντονα.
«Στα ροδάκινα, δεδοµένης της µειωµένης 
κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά, µας 
σώζει η εξαγωγή, η οποία είναι σηµαντικά 
καλύτερη από πέρυσι, καθώς λόγω και 
της συµµετοχής µας σε µεγάλες διεθνείς 
εκθέσεις, έχουµε βρει καινούριους πελάτες 
τη στιγµή που και οι παλιοί αύξησαν 
την ποσότητα», εξηγεί ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου Αθανάσιος Χαλούλης. 
Να σηµειωθεί ότι η εκκαθάριση το 2015, 
για τις πρώιµες ποικιλίες από τον ΑΣΕΠΟΠ 
Τυρνάβου ήταν στα 60-70 λεπτά το κιλό, ενώ 
για τις µεσοπρώιµες και τις όψιµες, στα 22-
27 λεπτά το κιλό. 

Πανευρωπαϊκά, σxετικά µε 
τη γενικότερη εικόνα της αγο-

ράς του κλάδου, η παραγωγή ρο-
δάκινων και νεκταρινιών θα είναι 
χαµηλότερη από την περσινή σε-
ζόν, µε τα ροδάκινα της Ιταλίας, 
λίγο κάτω από 1,4 εκατ. τόνους, 

ενώ µείωση παρατηρείται 
και στη Γαλλία.

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016, λεπτά το κιλό

Οργανωµένοι
παραγωγοί

30
λεπτά/κιλό

Ανοργάνωτοι
παραγωγοί

15-25
λεπτά/κιλό
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1o Φεστιβάλ Ροδάκινου Βέροιας

Ατµοµηχανή της τοπικής οικονοµίας, µε µεγάλη πα-
ραγωγή και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα είναι 
για την Ηµαθία και την Πέλλα η καλλιέργεια του ρο-
δάκινου. Οι δύο γειτονικοί νοµοί προσπαθούν να δώ-
σουν στο προϊόν ταυτότητα, ώστε να αυξήσουν την 
προστιθέµενη αξία του, προς όφελος των παραγω-
γών όσο και του τόπου εν γένει, αξιοποιώντας το γε-
γονός ότι στην περιοχή συγκεντρώνεται περί το 80%, 
από τα περίπου 430.000 στρέµµατα, της καλλιέργειας 
του ροδάκινου σε όλη τη χώρα, η οποία αποφέρει σε 
ετήσια βάση µια παραγωγή (υπό κανονικές συνθή-
κες) περίπου 670.000 τόνους προϊόντος. 
Από αυτούς ένα ποσοστό γύρω στο 40% αφορά στο 
επιτραπέζιο και το άλλο 60% στο συµπύρηνο ροδά-
κινο, δίνοντας στη χώρα µας την πέµπτη θέση διε-
θνώς και την τρίτη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Παγκό-

σµια δύναµη, ωστόσο, είναι η Κίνα µε ετήσια παρα-
γωγή στους 11,9 εκατ. τόνους, επί συνόλου 22 εκατ. 
τόνων (το 2013), και ακολουθούν η Ιταλία (1,4 εκατ. 
τόνους) και η Ισπανία (1,3 εκατ. τόνους). 
Στα µειονεκτήµατα της ελληνικής ροδακινοκαλλιέρ-
γειας ο µικρός κλήρος, καθώς δεν ξεπερνά τα 50 
στρέµµατα ανά παραγωγό, αν και σε παραγωγικότη-
τα δεν τα πάνε άσχηµα οι ελληνικές φυτείες, αφού α-
ποδίδουν κατά µέσο όρο 2,2 τόνους το στρέµµα, αρ-
κετά κάτω από το Ισραήλ µε 3,7 τόνους το στρέµµα 
και το Ιράν µε 2,5 τόνους ανά στρέµµα.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιήθηκαν στο πλαίσιο των 
εργασιών του πρώτου φεστιβάλ Ροδάκινου, που έγι-
νε στη Βέροια το χρονικό διάστηµα 27-29 Μαΐου, µε 
σκοπό την ανάδειξη της σηµασίας του προϊόντος για 
την τοπική κοινωνία, αλλά και τη σύνδεσής του µε την 
γαστρονοµία της περιοχής, µε όχηµα τον τουρισµό.
Στην ίδια εκδήλωση, η ∆ρ Παυλίνα ∆ρογούδη, ερευ-
νήτρια στο Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων ∆έ-
ντρων Νάουσας, του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, αναφέρθηκε 
στην επίδραση που είχαν οι καιρικές συνθήκες στη 
µείωση, για µια ακόµη φορά φέτος, της παραγω-
γής του επιτραπέζιου, όσο και του συµπύρηνου ρο-
δάκινου. Από τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν, σε 
ό,τι αφορά την επίπτωση των µετεωρολογικών φαι-
νοµένων, όπως είπε, προκύπτει ότι οι συνθήκες κα-
τά την περίοδο άνθησης των όψιµων ποικιλιών, ό-
πως η πτώση της θερµοκρασίας µετά από υψηλά ε-
πίπεδα, µπορεί να προκάλεσε την καταπόνηση και δι-
ακοπή της µεταφοράς σακχάρων στα άνθη, προκα-
λώντας µειωµένη καρπόδεση, η οποία επιδεινώθη-
κε και από τη βροχόπτωση, που σηµειώθηκε για κά-
ποιες ηµέρες εκείνη την περίοδο.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΕΙ  
ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  
ΣΤΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ  
Η ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
ΘΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟ∆ΟΞΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Λ. ΛΙΑΜΗ

Συγκοµιδή χωρίς πληγές για 
προστασία από τη φαιά σήψη
Εγκατάλειψη του οπωρώνα ή κι απόρριψη της 
παραγωγής λίγο πριν φτάσει στους καταναλωτές, 
µπορεί να προκαλέσει η ασθένεια της φαιάς 
σήψης. Στην επισήµανση αυτή προχώρησε ο 
επίκουρος καθηγητής του ΑΠΘ, Γ. Καραογλανίδης, 
στο 1ο Φεστιβάλ Ροδάκινου και χαρακτήρισε τη 
συγκεκριµένη ασθένεια ως τη σηµαντικότερη, 
ίσως, που υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα για τα 
πυρηνόκαρπα. Για την ολοκληρωµένη διαχείριση 
της ασθένειας ο κ. Καραογλανίδης υπέδειξε την 
ανάπτυξη συστηµάτων πρόγνωσης. Απαιτούνται 
επίσης προσεκτικοί χειρισµοί στη βλαστική περίοδο 
και στη συγκοµιδή, για αποφυγή πρόκλησης 
πληγών, ψεκασµοί µε µυκητοκτόνα στην ανθοφορία 
και στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των καρπών.

Από τους πρωτεργάτες του ροδάκινου στην Ηµα-
θία, ο γεωπόνος Β. Κουκουργιάνης, βραβεύτηκε 
για τη συνεισφορά του στην καλλιέργεια.

48-49_Festival.indd   48 7/13/16   4:55 PM



49ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΣΤΑ 50 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ Ο ΜΕΣΟΣ 
ΟΠΩΡΩΝΑΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Στους περίπου 670.000 τόνους, εκ των οποί-
ων το 40% αφορά το επιτραπέζιο και το 60% το 
συµπύρηνο, υπολογίζεται η συνολική εγχώρια 
παραγωγή ροδάκινου, δίνοντας στη χώρα µας 
την 5η θέση διεθνώς και την 3η στην ευρωπα-
ϊκή ήπειρο. Οι ποσότητες αυτές, µάλιστα, προ-
έρχονται από την καλλιέργεια συνολικά 430.000 
στρεµµάτων, εκ των οποίων το 80% βρίσκεται 
στην Ηµαθία (190.000 στρέµµατα) και στην Πέλ-
λα (170.000 στρέµµατα), µε το µέσο όρο οπω-
ρώνα ανά παραγωγό στα 50 στρέµµατα. Όσον 
αφορά την παραγωγικότητα, στην Ελλάδα κατά 
µέσο όρο παράγονται 2,2 τόνοι το στρέµµα, ενώ 
προηγούνται το Ιράν στους 2,5 τόνους και µα-
κράν όλων το Ισραήλ, µε 3,7 τόνους το στρέµµα.
Στον εξαγωγικό τοµέα η Ελλάδα κατέχει την 
πρωτοκαθεδρία σε επίπεδο συµπύρηνου ροδά-
κινου, µε εξαγωγές 270.000 τόνων, ετησίως, ε-
νώ στο επιτραπέζιο κατατάσσεται 5η δύναµη. 
Οι ολοκληρωµένες λύσεις φυτοπροστασίας της 
Bayer για το ροδάκινο, σύµφωνα µε το στέλε-
χος της Bayer Ελλάς, Μάνος Χαρκιολάκης, εί-
ναι τα Decis, Decis Protect, Runner, Movento, 
Movento Gold, Calypso, Confi dor, Envidor, Luna, 
Flintmax, Serenade, Folicur, Copperfi eld κ.λπ. 

Έμφαση στη μετασυλλεκτική λίπανση
Τις ανάγκες της καλλιέργειας ροδάκινου σε θρεπτικά 
στοιχεία και τον ιδιαίτερο ρόλο τους, ώστε να επιτευ-
χθούν τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που εί-
ναι πλέον απαιτητά από το σύνολο της διατροφικής αλυ-
σίδας αξίας, ανέδειξε, στην οµιλία του, ο Javier Jovellar, 
Regional Sales Manager, Yara Crop Nutrition της Yara 
Iberian στο 1ο Φεστιβάλ Ροδάκινου, στο οποίο η Yara 
Hellas ήταν Χρυσός Χορηγός. Παρουσιάζοντας τη συνο-
λική προσέγγιση της Yara αναφορικά µε την ορθολογική 
και ισορροπηµένη θρέψη της καλλιέργειας της ροδακι-
νιάς o κ. Jovellar αναφέρθηκε στην αποτελεσµατικότητα 
της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, σε συνάρ-
τηση τόσο µε τις κλιµατικές συνθήκες και τον τύπο ε-
δάφους, όσο και µε τον τρόπο άρδευσης. Καθοριστικός 
παράγοντας για την επίτευξη της ισορροπηµένης θρέ-

ψης, επεσήµανε ο κ. Jovellar είναι ο χρόνος εφαρµο-
γής και ο τύπος του λιπάσµατος σύµφωνα µε τις ανά-
γκες της καλλιέργειας, ενώ ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να 
δίδεται και στη µετασυλλεκτική λίπανση, την οποία χα-
ρακτήρισε σηµαντική, µε την παράλληλη αποφυγή λί-
πανσης στους πρώτους χειµερινούς µήνες, χρονικό δι-
άστηµα στο οποίο η ικανότητα απορρόφησης θρεπτικών 
στοιχείων από την ρίζα είναι πολύ µικρή. «Με αυτό τον 
τρόπο δηµιουργείται αποθήκη θρεπτικών στοιχείων στο 
δέντρο, τα οποία θα είναι διαθέσιµα κατά τα πρώτα στά-
δια ανάπτυξής του», σηµείωσε χαρακτηριστικά, παρα-
θέτοντας, ταυτόχρονα, στοιχεία σχετικά µε τις σύγχρο-
νες µεθόδους θρέψης του ροδάκινου, που εφαρµόζο-
νται στις κύριες παραγωγικές περιοχές της Ισπανίας, 
αλλά και για τις τάσεις στην καλλιέργεια διεθνώς. 

Ο κ. Jovellar έκανε εκτενή παρουσίαση στη 
γκάµα προϊόντων θρέψης, εστιάζοντας στα 
προϊόντα YaraMila, YaraLiva και YaraVita.

Μ. Χαρκιολάκης, 
στέλεχος της 
Bayer Ελλάς.

ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ: ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Μ άλιστα, η ζήτηση αναµένεται να κι-
νηθεί περαιτέρω ανοδικά µε την 
αύξηση της τουριστικής κίνησης, 

λένε στο Fresher απασχολούµενοι σε συνε-
ταιρισµούς της ∆υτ. Ελλάδας, που συνεργά-
ζονται µε καταστήµατα των Επτανήσων. Ήδη 
«η ζήτηση το τελευταίο διάστηµα είναι καλύ-
τερη, µε το µέσο όρο της τιµής για τους πα-
ραγωγούς να είναι στα 80 λεπτά το κιλό όσον 
αφορά τις πολύ καλές ποιότητες», υπογραµ-
µίζει ο πρόεδρος του Κηπευτικού Συνεταιρι-
σµού Πρέβεζας, ∆ηµήτρης Καββαδάς, υπεν-
θυµίζοντας ότι οι ποσότητες που παράγονται 

στην περιοχή είναι οι πρώτες καθώς απ’ την 
επόµενη εβδοµάδα η συγκοµιδή θα βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη. 

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
Εδώ να σηµειωθεί ότι η άνοδος των τιµών το 
τελευταίο διάστηµα προήλθε απ’ τη µειωµένη 
πανελλαδικά καλλιεργούµενη έκταση για τις υ-
παίθριες, ενώ και οι θερµοκηπιακές έχουν βγει 
πλέον απ’ την αγορά, όπως και οι εισαγόµενες, 
που είχαν ανακόψει την ανοδική πορεία, την ο-
ποία είχαν αρχίσει να διαγράφουν οι τιµές των 
υπαίθριων πριν 3 εβδοµάδες. 
Συγκεκριµένα, ενώ οι υπαίθριες ντοµάτες της 
Πρέβεζας έφτασαν τα 70-80 λεπτά το κιλό πριν 
3 εβδοµάδες από 50-60 λεπτά που είχαν ξεκι-

νήσει τέλη Ιουνίου, οι εισαγωγές ποσοτήτων α-
πό την Πολωνία και άλλες χώρες και η διάθε-
σή τους στη Λαχαναγορά της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης είχαν ως αποτέλεσµα την πτώ-
ση των τιµών για τις ελληνικές στα 60-70 λεπτά 
το κιλό όσον αφορά τις πολύ καλές ποιότητες. 
Το φαινόµενο αυτό, της διακοπής της ανάκαµ-
ψης των τιµών της ντόπιας ντοµάτας παρα-
τηρείται τα τελευταία 2-3 χρόνια, λέει χαρα-
κτηριστικά o κ. Καββαδάς, προσθέτοντας ό-
τι «ο ανταγωνισµός είναι άνισος, καθώς έχει 
παρατηρηθεί ακόµα και τα ίδια εφόδια να εί-
ναι κατά 4 φορές πιο ακριβά στην Ελλάδα απ’ 
ό,τι στην Βουλγαρία, για παράδειγµα (εκεί τα 
1.000 σπόρια κοστίζουν 70-100 ευρώ, ενώ 
στην Ελλάδα το αντίστοιχο κόστος φτάνει τα 
230-300 ευρώ)».  
Ως εκ τούτου, πολλοί παραγωγοί ανησυχούν 
για την πιθανή έλευση εισαγόµενων και την 
πτώση των τιµών, που τώρα είναι στα 90 λεπτά 
για τις πολύ καλές ποιότητες στην Καστοριά, α-
πό 70-80 που είχαν πριν µια εβδοµάδα και στα 
Τρίκαλα, στα 65-90 λεπτά το κιλό ανάλογα µε 
την ποιότητα. 
Βέβαια, όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της 
Γεωργικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών Καστο-
ριάς (ΓΕΟΚ), ∆ηµοσθένης Μωυσίδης, οι εισαγόµε-
νες είναι απίθανο να είναι τόσο καλής ποιότητας ό-
σο οι εγχώριες που παράγονται αυτή την περίοδο.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ  
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Όπως προαναφέρθηκε, φέτος στις περισσότερες 
περιοχές η καλλιεργούµενη έκταση της υπαίθρι-
ας ντοµάτας ήταν µειωµένη τόσο λόγω της α-
σθένειας απ’ το Tuta Absoluta, που και πέρυσι 
µε τον καύσωνα, προσέβαλε σε µεγάλο βαθµό 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ  
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

Σηµαντική αύξηση είχαν την 
τελευταία εβδοµάδα οι τιµές 
για τις υπαίθριες ντοµάτες, 
µε τις έξτρα ποιότητες να 
φτάνουν τα 90 λεπτά το κιλό, 
αν και το ξεκίνηµά τους, τέλη 
Ιουνίου, ήταν χλιαρό 

Η Tuta Absoluta ήταν το αντικείµενο ηµερίδας, 
που διοργανώθηκε στις 25 Ιουνίου από την 
∆ΑΟΚ Πρέβεζας. 

Η Tuta είναι ένα έξυπνο έντοµο που οι παραγωγοί 
πρέπει να το διαχειριστούν µε ολοκληρωµένη 
φυτοπροστασία, τονίστηκε στην ηµερίδα. 

Ο συνδυασµός της χρήσης ωφέλιµων εντόµων και 
σκευασµάτων που δεν προκαλούν ζηµιά σ’ αυτά 
είναι ο µόνος τρόπος µείωσης των πληθυσµών.  

ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ 
ΠΑΝΕ ΠΡΟΣ ΤΟ 1 ΕΥΡΩ 
ΟΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΠΟΧΗΣ
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την καλλιέργεια αυξάνοντας το κόστος για τους 
παραγωγούς όσο και λόγω των χαµηλών τιµών 
που έλαβαν την περσινή σεζόν οι υπαίθριες. 
«Υπήρξαν µέρες φέτος που δεν είχαµε ντοµά-
τες να δώσουµε», υπογραµµίζει ο κ. Καββα-
δάς, συµπληρώνοντας ότι στον νοµό δεν καλ-
λιεργήθηκαν τη φετινή σεζόν ούτε 100 στρέµ-
µατα υπαίθριας ντοµάτας από τα 1.000 στρέµ-
µατα που µπαίνουν κανονικά. 
«Στα Φιλιατρά µπήκαν ελάχιστες ντοµάτες, κα-
τά 60-70% µειωµένες σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη σεζόν και τον Αύγουστο µπορεί να 
παρουσιαστεί έλλειψη στην αγορά», εκτιµά ο 
Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Φιλιατρών «Η Τριφυ-
λία». «Πέρυσι πολλοί παραγωγοί υπαίθριας 
ντοµάτας στην περιοχή δεν κάλυψαν ούτε το 
κόστος της καλλιέργειας», επισηµαίνει. 

Στην Αλµερία µιλούν για κρίση στην καλλιέργεια 
που µπορεί να επηρεάσει συνολικά τα κηπευτικά, 
λόγω των χαµηλών τιµών µετά το εµπάργκο. 

Ιταλία

της συνολικής 
ευρωπαϊκής
παραγωγής 

Ισπανία

ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
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ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους παραγωγούς 
έχουν φέτος τα αχλάδια καλής ποιότητας, 
καθώς αφενός οι ποσότητες είναι περιορι-
σµένες πανελλαδικά αφετέρου σε καίριες 
περιοχές της καλλιέργειας η ποιότητα δεν 
είναι η αναµενόµενη. 
Ήδη στη Λάρισα έχουν γίνει συµφωνίες πα-
ραγωγών και εµπόρων για τα Κρυστάλ-
λια που αρχίζουν να µαζεύονται σε 15 µέ-
ρες, µε τις τιµές παραγωγού στα 80-95 λε-
πτά το κιλό, ενώ πέρυσι η κατώτατη τιµή ή-
ταν τα 80 λεπτά το κιλό. Παράλληλα, οι τιµές 
παραγωγού για τα Κόσια που έχουν ξεκινή-
σει να µαζεύονται είναι επίσης ελαφρώς α-
νεβασµένες από πέρυσι, στα 60-75 λεπτά το 
κιλό ανάλογα µε την ποιότητα. 
Η άνοδος των τιµών έγκειται στην περιορι-

σµένη ποσότητα που παρατηρείται πανελ-
λαδικά λόγω των παγετών, επισηµαίνουν 
παράγοντες της αγοράς. Επίσης, «οι δυσµε-
νείς καιρικές συνθήκες αρχές Μαΐου µε τις 
βροχοπτώσεις και την υγρασία επηρέασαν 
την ποιότητα», είπε στο Fresher o υπεύθυ-
νος της Οµάδας Αχλαδοπαραγωγών του Α-
ΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, Σωτήρης Ταµπόσης. 
Ωστόσο, τα µεγέθη είναι καλύτερα από την 
περσινή σεζόν, προσθέτει. 
Σηµειωτέον ότι στη Λάρισα οι Κοντούλες, τα 
πρώτα αχλάδια που µπαίνουν στην αγορά, 
πληρώθηκαν φέτος έναντι 1-1,20 ευρώ το 
κιλό, κατά 50% περίπου παραπάνω από πέ-
ρυσι λόγω της µειωµένης παραγωγής. 
Αυτές τις ηµέρες ξεκίνησε η συγκοµιδή για 
την ποικιλία Κόσια, ενώ τέλη Ιουλίου αρχί-
ζει η συγκοµιδή για τα Κρυστάλλια. 

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΠΙΕΣΕ ΤΙΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΗΣ  
ΠΙΕΣΜΕΝΕΣ ήταν φέτος οι τιµές για τις ντο-
µάτες θερµοκηπίου, οι οποίες κόβονται ακό-
µα, µε τους παραγωγούς να λαµβάνουν κα-
τά µέσο όρο 50-60 λεπτά το κιλό. 
Η πίεση οφείλεται τόσο στη µεγαλύτερη καλ-
λιεργούµενη έκταση στα θερµοκήπια, που 
παρατηρείται σε πολλές περιοχές όσο και 
στη µειωµένη ζήτηση για τα περισσότερα εί-
δη πιπεριάς. Εξαίρεση όσον αφορά τη φετινή 
ζήτηση αποτελούν οι πιπεριές Φλωρίνης και 
κέρατο που έχουν πέραση στο εξωτερικό. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Αγροτικού 
Συλλόγου Φιλιατρών, Γιώργο Αλεξανδρό-
πουλο, αν και η πιπεριά θερµοκηπίου έχει 
λιγότερα έξοδα απ’ τις υπόλοιπες θερµοκη-
πιακές, αν δεν έχει υψηλές τιµές, η χρονιά εί-
ναι ζηµιογόνα για τους παραγωγούς, καθώς 

δεν έχει υψηλές αποδόσεις. 
Όπως λέει ο παραγωγός απ’ τον Ορχοµενό, 
Ευτύχιος Καραδήµος, οι τιµές για τις υπαί-
θριες βιολογικής γεωργίας στις βιολογικές 
αγορές κυµαίνονται µεταξύ 1,50 και 2 ευρώ 
το κιλό, ενώ στη χονδρική µεταξύ 85 και 90 
λεπτών το κιλό. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ζήτη-
ση φέτος είναι µόλις στο 1/5 σε σχέση µε την 
αντίστοιχη πριν την κρίση. Όπως επισηµαίνει, 
η Φλωρίνης είναι η βασίλισσα ανάµεσα στα 
είδη πιπεριάς, αλλά και η πράσινη κουπάτη 
έχει ζήτηση στην εγχώρια αγορά. 
«Η ζήτηση απ’ το εξωτερικό τόσο για τη νω-
πή όσο και για τη µεταποιηµένη πιπεριά είναι 
καλή, όπως επίσης και οι τιµές», λέει ο Πέ-
τρος Ναουµίδης, υπεύθυνος πωλήσεων της 
οµώνυµης εταιρείας, που συνεργάζεται µε 
µαγαζιά ντελικατέσεν. 

ΥΨΗΛΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ 

ΜΕΓΑΛΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ παρατηρήθηκε 
και φέτος τόσο για τα επιτραπέζια βε-
ρίκοκα όσο και για τα Μπεµπέκου πα-
νελλαδικά, µε την πλειονότητα των συ-
νεταιρισµών να κάνει λόγο για απορ-
ρόφηση όλων των ποσοτήτων. Κι αυτό 
λόγω κυρίως της µειωµένης παραγω-
γής, που εµφανίστηκε φέτος για 3η συ-
νεχόµενη σεζόν. 
Έτσι, τη φετινή χρόνια οι τιµές για τα πε-
ρισσότερα επιτραπέζια ήταν 1,20-1,30 
ευρώ το κιλό στην Αργολίδα, όπου ή-
ταν πρώιµη κατά 10 µέρες περίπου. 
Ωστόσο, οι τιµές για τα Μπεµπέκου ή-
ταν στα 0,32 ευρώ το κιλό στην περιο-
χή, κατά 40% περίπου µειωµένες από 
πέρυσι, ενώ στην Κορινθία αυτά τα ρο-
δάκινα πουλήθηκαν έναντι 0,34 ευρώ 

το κιλό και στη Χαλκιδική έναντι 35-40. 
Μάλιστα, στη Χαλκιδική λόγω και των 
τιµών των βερίκοκων Τυρίνθου, που 
φέτος ήταν στα 40-50 λεπτά το κιλό, έ-
ως και πάνω από 50% χαµηλότερες σε 
σχέση µε πέρυσι, που είχαν διαµορφω-
θεί στο 1 ευρώ το κιλό, οι παραγωγοί 
κάνουν λόγο για µία ζηµιογόνα χρονιά. 
Η συγκοµιδή στην περιοχή έχει τελειώ-
σει εδώ και δύο εβδοµάδες για τα τε-
λευταία, όπως και στην Αργολίδα, ό-
που οι συνεταιρισµοί έχουν πληρώσει 
το 30% των Μπεµπέκου και έως το τέ-
λος Αυγούστου αναµένεται να έχουν ο-
λοκληρωθεί οι πληρωµές, καθώς για 
το εν λόγω προϊόν λόγω και της ζήτη-
σης που έχει απ’ τις ξένες αγορές, δεν 
εµφανίζονται καθυστερήσεις. 

Με τιµή παραγωγού 80-95 λεπτά το κιλό έχουν 
γίνει συµφωνίες για τα φετινά Κρυστάλλια, ενώ 
πέρυσι η ανώτατη τιµή ήταν τα 80 λεπτά. 

Καλή ζήτηση απ’ το εξωτερικό έχει η πιπεριά 
Φλωρίνης, «η βασίλισσα των πιπεριών», ενώ και 
οι κουπάτες έχουν ζήτηση στην Ελλάδα. 

Οι τιµές για τα επιτραπέζια βερίκοκα έφτασαν  
το 1,30 ευρώ το κιλό, για τα Μπεµπέκου  
τα 0,40 και για χυµό τα 0,20 ευρώ το κιλό. 
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ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ  
ΑΠΟ 1 ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ  
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 
ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α των 0,70-1,10 ευ-
ρώ το κιλό πωλούνται απ’ τους παρα-
γωγούς τα πρώιµα επιτραπέζια σταφύ-
λια της Κρήτης, που ξεκίνησαν να µαζεύ-
ονται τις τελευταίες 10 ηµέρες. «Την ανώ-
τερη τιµή λαµβάνουν τα Superior, ακολου-
θούν τα Ralli, ενώ έναντι 70 λεπτών το κι-
λό πωλούνται τα Black Magic», διευκρινί-
ζει ο πρόεδρος της Οµάδας Αµπελουργών 
Κρήτης, Μύρων Χιλετζάκης. 
Βέβαια, να σηµειωθεί ότι οι παραπάνω τι-
µές είναι ελαφρώς χαµηλότερες από τις α-
ντίστοιχες περσινές, που κατά µέσο όρο 
για τις πρώιµες ποικιλίες διαµορφώθηκαν 
στα 90 λεπτά το κιλό, ενώ για τη γνωστή 
ποικιλία Thompson Seedless, που σε µε-
γάλο βαθµό προορίζεται σε ντελικατέσεν 

στην Αγγλία, στα 85 λεπτά το κιλό. 
Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι εγείρονται ανη-
συχίες στους παράγοντες του κλάδου για το 
τι µέλλει γενέσθαι µε την αγγλική αγορά µετά 
το Brexit και την υποτίµηση της στερλίνας έ-
ναντι του ευρώ.  «Στην Αγγλία τα Thompson 
Seedless έπαιρναν τις µεγαλύτερες τιµές», 
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χιλετζάκης. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, «φέτος λόγω των 
καιρικών συνθηκών οι ποσότητες αναµέ-
νονται περιορισµένες. Μάλιστα, η χρονιά 
ήταν µία απ’ τις ξηρότερες των τελευταί-
ων 50 ετών, µε τις βροχοπτώσεις να αντι-
στοιχούν µόλις στο 1/3 των κανονικών, ε-
νώ πριν 15 µέρες προστέθηκε και ο καύ-
σωνας». Επίσης, η χρονιά είναι πρώιµη για 
τα Thompson Seedless, που θα αρχίσουν 
να µαζεύονται σε 10 ηµέρες. 

ΕΝΙΣΧΥMENEΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΤΗΣ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

ΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ εποχή µπορεί να χαρακτη-
ριστεί η ζήτηση για τις µελιτζάνες θερµοκη-
πίου χάρη τόσο στην αυξηµένη φετινή του-
ριστική κίνηση όσο και στη µειωµένη παρα-
γωγή, που «έφερε» η µείωση των εκτάσε-
ων στις περισσότερες περιοχές. 
Ενδεικτικό είναι ότι αν και άλλες χρονιές τέ-
τοια εποχή η σεζόν είχε τελειώσει, για πα-
ράδειγµα, στην Ηλεία και στην Πρέβεζα, 
αυτό δε συνέβη φέτος λόγω της ζήτησης. 
Έτσι, στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας 
οι τιµές παραγωγού για τις θερµοκηπιακές 
ήταν στις 8 Ιουλίου στα 40-50 λεπτά το κιλό, 
καλές για την εποχή, σύµφωνα µε καλλιερ-
γητές από την περιοχή, καθώς τέτοια περί-
οδο άλλα χρόνια, πέφτανε στα 20-30 λεπτά 
το κιλό. 
Παράλληλα, για τις υπαίθριες µελιτζάνες 

της περιοχής η µέση τιµή παραγωγού είναι 
στα 50 λεπτά το κιλό. Εκεί φυτεύτηκαν λι-
γότερες θερµοκηπιακές φέτος, µε τους πα-
ραγωγούς να στρέφονται στα αγγούρια, ε-
νώ η έκταση της υπαίθριας αυξήθηκε.
Στον αντίποδα, για τις θερµοκηπιακές µελι-
τζάνες της Κρήτης η χρονιά ήταν η χειρό-
τερη της τελευταίας πενταετίας, επισηµαί-
νουν οι παραγωγοί. Σύµφωνα µε τις πιο 
πρόσφατες δηµοπρασίες του Αγροτοβιοµη-
χανικού Συνεταιρισµού Τυµπακίου, οι τιµές 
για τις υπαίθριες µελιτζάνες που ξεκινάνε 
αυτές τις ηµέρες, είναι στα 31-36 λεπτά το 
κιλό, χαµηλότερα από την περσινή σεζόν. 
Παράλληλα, οι τιµές παραγωγού για τις 
τσακώνικες µελιτζάνες που ξεκίνησαν να 
µαζεύονται απ’ την 1η Μάη, είναι από τα τέ-
λη Ιουνίου στα 40-50 λεπτά το κιλό. 

ΕΦΕΡΕ ΤΙΜΗ Η ΒΡΟΧΗ 
ΣΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ 
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΥΨΗΛΕΣ είναι οι τιµές για τα όψιµα 
καρπούζια της Πελοποννήσου που µπαίνουν α-
πό τις 10 Ιουλίου στην αγορά, καθώς οι βροχο-
πτώσεις τέλος Ιουνίου έπληξαν την καλλιέργεια, 
κάτι που συνέβη και όσον αφορά τα πεπόνια. 
Συγκεκριµένα, οι τιµές παραγωγού για τα καρ-
πούζια είναι 18-19 λεπτά το κιλό (τα στρογγυλά) 
και στη Θεσσαλία 16-17 λεπτά το κιλό. 
Σηµειωτέον ότι πέρυσι οι τιµές αυτή την περίο-
δο κυµαίνονταν µεταξύ 8 και 11 λεπτών το κιλό 
λόγω και των δυσκολιών στις εξαγωγές εξαιτί-
ας των capital controls. 
Γενικότερα, η φετινή σεζόν ήταν καλή για τους 

παραγωγούς και εξαγωγείς καρπουζιών 
αν λάβουµε υπόψη µας τις τιµές των προη-
γούµενων χρόνων. Ειδικότερα, οι τιµές για τα 
στρογγυλά καρπούζια της Πελοποννήσου κινή-
θηκαν µεταξύ 15 και 17 λεπτών το κιλό. Ωστόσο, 
λόγω της αστάθειας του καιρού, οι αποδόσεις 
ήταν χειρότερες από τις συνηθισµένες. Ενδει-
κτικό είναι ότι ορισµένοι παραγωγοί στην Ηλεία 
πήραν παραγωγή µόλις 25 τόνους όψιµα καρ-
πούζια, ενώ η κανονική είναι γύρω στους 126. 
Ωστόσο, εκτιµητές του ΕΛΓΑ δεν έχουν επισκε-
φθεί ακόµα τις πληγείσες περιοχές. 
Χαρακτηριστικό της φετινής σεζόν είναι η 
πρωιµότητα της υπαίθριας καλλιέργειας και 
η µειωµένη σε σχέση µε άλλες χρονιές α-
πορρόφηση της Ιταλίας, που όµως δε φάνηκε 
στην αγορά, καθώς το καρπούζι κατευθύνθη-
κε σε άλλους προορισµούς. 

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Στην Κόρινθο η συγκοµιδή ξεκινάει αυτές 
τις ηµέρες, ενώ τα πρώιµα της Κρήτης τώρα 
βρίσκονται στο τελείωµα.

Λόγω της ζήτησης η σεζόν δεν είχε τελειώσει 
αυτή την εβδοµάδα σε αρκετές περιοχές, σε 
αντίθεση µε άλλες χρονιές. 

Στα 16-19 λεπτά το κιλό για τους παραγωγούς  
τα καρπούζια πανελλαδικά, υψηλότερα από πέρυσι 
που κυµαίνονταν µεταξύ 8 και 11 λεπτών το κιλό.

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ
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ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ε υνοϊκές για την ανάπτυξη και την 
εξάπλωση του περονόσπορου και του 

τετράνυχου στις καλλιέργειες µε υπαίθρια 
ντοµάτα παραµένουν οι συνθήκες που 
επικρατούν τώρα τον Ιούλιο. Σηµειωτέον ότι 
οι πρώτες προσβολές από τον µύκητα και 
το ακάρεο έγιναν ήδη από τα µέσα Ιουνίου 
σε δεκάδες πρώιµες και µεοσπρώιµες 
καλλιέργειες των νοµών Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, µετά τις 
βροχοπτώσεις, που προηγήθηκαν.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου καλούν τους 
παραγωγούς να προχωρήσουν σε ψεκασµούς 
κάλυψης µε κατάλληλα εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, µόνο όµως 
µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτοµα/
φύλλο) και όχι προληπτικά.

Υγρός και δροσερός καιρός
ευνοεί την ανάπτυξη της ασθένειας 

Ειδικότερα για τον περονόσπορο (Phytophthora 
infestans –Peronospora parasitica), τα 
συµπτώµατα είναι 1) Ακανόνιστου σχήµατος 
περιοχές (κηλίδες λαδιού) στην πάνω επιφάνεια 
των φύλλων οι οποίες γρήγορα αποκτούν 
καστανό–γκρίζο ή µαύρο χρώµα, ενώ στην 
κάτω επιφάνεια  αναπτύσσονται υπόλευκες 
εξανθήσεις. 2) Στους βλαστούς καστανές  
έως µαύρες ραβδώσεις µε λευκή εξάνθηση. 
3) Στους καρπούς διάχυτες γκριζοπράσινες 
µέχρι καστανές βυθισµένες περιοχές, οι οποίες 
µπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρο τον 
καρπό.
Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως 
στα κατώτερα και στη συνέχεια στα ανώτερα 
φύλλα των φυτών.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ασθένεια ευνοείται 
από υγρό και δροσερό καιρό. Οι ευνοϊκότερες 
καιρικές συνθήκες για την ανάπτυξη και την 

εξάπλωση του περονόσπορου είναι νύχτες µε 
υψηλή σχετική υγρασία, νεφοσκεπείς ηµέρες, 
βροχερές ηµέρες, µε οµίχλες το απόγευµα. 
Για τον σχηµατισµό των σποριαγγείων 
απαιτείται πολύ υψηλή σχετική υγρασία 80-
100% και θερµοκρασίες από 3-260C (άριστη 
θερµοκρασία 18-220C).

Μειωµένη ανάπτυξη και παραγωγή 
και µη εµπορεύσιµοι καρποί 
Σχετικά µε τον τετράνυχο (Tetranychus urticae) 

υπογραµµίζεται ότι οι παραγωγοί καλούνται 
να επιθεωρούν συνεχώς την καλλιέργειά του, 
δεδοµένου ότι η προσβολή από τους εχθρούς 
αυτούς εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα 
στο χωράφι. Να σηµειωθεί ότι η ζηµιά στην 
καλλιέργεια της ντοµάτας από τον τετράνυχο 
µπορεί να γίνει πολύ σοβαρή, προκαλώντας 
µείωση της ανάπτυξης και κατ’ επέκταση της 
παραγωγής του φυτού, καθιστώντας τους 
προσβεβληµένους νεαρούς καρπούς µη 
εµπορεύσιµους.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ
ΕΠΙΑΣΕ Η ΥΠΑΙΘΡΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΟΧΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ
Όλοι οι ψεκασµοί πρέπει 
να γίνουν µόνο µετά τη 
διαπίστωση  
της προσβολής.
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Π ερονόσπορο, τετράνυχο και θρίπα 
καλούνται να αντιµετωπίσουν οι 

καλλιεργητές µε υπαίθριο κολοκύθι στους 
νοµούς Μαγνησίας, Τρικάλων, Λάρισας και 
Καρδίτσας, καθώς η άνοδος της θερµοκρασίας, 
µετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, ευνοεί 
την ανάπτυξη των εντόµων. Σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο 
φυτοπροστασίας της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, οι γεωπόνοι καταγράφουν ότι ο 
περονόσπορος έκανε ήδη την εµφάνισή τους 
στις κολοκυθιές της Θεσσαλίας και της Στερεάς 
Ελλάδας. Στην πάνω επιφάνεια των φύλων 
εµφανίζονται γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες και 
στην κάτω επιφάνεια του φύλλου σχηµατίζονται 

υπόλευκες εξανθήσεις. Οι γεωπόνοι συστήνουν 
στους καλλιεργητές να αποµακρύνουν τα 
προσβεβληµένα φύλλα από τα φυτά και να 
προχωρήσουν σε έναν ψεκασµό µόνο όµως 
µετά τη διαπίστωση του παθογόνου, µε το 
κατάλληλο επιτρεπόµενο φυτοπροστατευτικό 
σκεύασµα και επανάληψη αυτού 8 ηµέρες µετά. 

Με µεγάλη ταχύτητα 
εξαπλώνεται στο χωράφι 
ο τετράνυχος

Οι γεωπόνοι διαπίστωσαν και τα πρώτα 
συµπτώµατα προσβολής από τετράνυχο, 

γι’ αυτό συστήνουν στους παραγωγούς να 
επιθεωρούν τα χωράφια τους, δεδοµένου ότι οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή 
αυτή ευνοούν την ανάπτυξή του, η οποία και 
εξαπλώνεται µε µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι. 
Και στην περίπτωση των τετράνυχων, οι ειδικοί 
τονίζουν ότι οι ψεκασµοί πρέπει να γίνουν 
µόνο µετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 
άτοµα ανά φύλλο) και όχι προληπτικά, µε τα 
κατάλληλα και εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.        
Τέλος, ο θρίπας προκαλεί ζηµιές στα φυτά 
της κολοκυθιάς µε το να διαρρηγνύει και να 
αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των 
φύλλων, ενώ είναι και φορέας ιώσεων.

ΟΙ ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΟΧΕΣ 
ΣΤΡΩΝΟΥΝ Ε∆ΑΦΟΣ
ΓΙΑ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΚΟΛΟΚΥΘΙΕΣ

ΧΑΝΟΥΝ ΣΕ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  
ΟΙ ΠΙΠΕΡΙΕΣ
Ο θρίπας είναι φορέας ιώσεων 
και προκαλεί δευτερογενείς 
µολύνσεις στην καλλιέργεια 

Μόνο µετά τη διαπίστωση προσβολών ψεκασµοί 
για αλευρώδεις, ωίδιο και πράσινο τετράνυχο 
Απώλειες σε ποσότητα, αλλά και σε ποιότητα της επερχόµενης 
παραγωγής πιπεριάς προκαλούν οι αλευρώδεις, οι πληθυσµοί 
των οποίων είναι µέτριοι ως υψηλοί στις υπαίθριες 

καλλιέργειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Μάλιστα, 
η συνεχιζόµενη αύξηση της θερµοκρασίας δηµιουργεί το 

κατάλληλο έδαφος για την ανάπτυξη νέων προσβολών, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 

Βόλου. Σε κάθε περίπτωση συστήνεται άµεση επέµβαση µε κατάλληλο 
φυτοπροστατευτικό σκεύασµα και ψεκασµό κατά προτίµηση πολύ πρωί ή το σούρουπο, διότι όλος ο 
πληθυσµός βρίσκεται στο κάτω µέρος των φύλλων. Σηµειωτέον ότι στην περιοχή έχουν διαπιστωθεί 
προσβολές και από ωίδιο και τετράνυχους, σύµφωνα µε τα στοιχεία από τις φεροµονικές παγίδες. 
Το ωίδιο παρουσιάζει κίτρινες ακανόνιστες κηλίδες (πανάδες) στην πάνω επιφάνεια των φύλλων µε 
λευκή εξάνθηση στην κάτω επιφάνεια. Μετά τη διαπίστωση προσβολών, οι καλλιεργητές πρέπει να 
προχωρήσουν σε ψεκασµούς κάλυψης µε επιτρεπόµενα εκλεκτικά ωιδιοκτόνα. Αντίστοιχα, ψεκασµός 
απαιτείται και για την αντιµετώπιση του πράσινου τετράνυχου, που εµφανίζεται στην κάτω επιφάνεια 
των φύλλων, ενώ δηµιουργούνται και µικρές ασπροκίτρινες κηλίδες στην επάνω επιφάνεια, 
νεκρώνοντας τελικά όλο το φυτό. Τέλος, ο θρίπας προκαλεί ζηµιές στα φυτά µε το να διαρρηγνύει  
και να αποµυζεί τα κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων, ενώ είναι και φορέας ιώσεων.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

Άµεσα αποτελέσµατα
Το βασικότερο 
χαρακτηριστικό του 
ατταπουλγίτη είναι 
πως προσκολλάται 
στο σώµα των 
παρασιτικών εντόµων
αφυγραίνοντας τους  
ζωτικούς ιστούς, 
µε συνέπεια την 
ολική αφυδάτωση 
του εντόµου. Φωτό: 
∆ρούγκας Ιωάννης

ΟΛΙΚΗ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ   

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΑΦΙ∆Α ΜΕ ΑΤΤΑΠΟΥΛΓΙΤΗ 
Ο ατταπουλγίτης ένα σπάνιο µαγνησιούχο αργιλοπυριτικό υλικό, διαθέτει 
ένα τεράστιο µικροπορώδες στη δοµή του (250 m2 /g) που του επιτρέπει 
να απορροφά ποσότητες νερού που ξεπερνούν το 200 % του βάρους του. 
Η έντονη αυτή υδροαπορροφητικότητά του µεταφράζεται και σε µία ισχυρή 
αφυγραντικότητα,  δηλαδή ο ατταπουλγίτης  προσκολλάται στο σώµα 
των παρασιτικών εντόµων, στην συγκεκριµένη περίπτωση της αφίδας 
και αφυγραίνει τους τρυφερούς ζωτικούς ιστούς, µε συνέπεια την ολική 
αφυδάτωση του εντόµου, προνύµφης κλπ. Όσο πιο τρυφερός είναι ο ιστός 
µε τόση µεγαλύτερη ευκολία δρα ο ατταπουλγίτης. Στο στερεοσκόπιο 
παρατηρήθηκαν σε διάφορες µεγεθύνσεις (x60 έως x100) φύλλα µανταρινιάς, 
τα οποία είχαν αποικισθεί από την γνωστή πράσινη αφίδα των εσπεριδοειδών 
και πάνω σε αυτά σε τακτά διαστήµατα των 15 ηµερών είχε ψεκαστεί ο 
ατταπουλγίτης σε δοσολογίες  10-15 Κg/MT. 
Σε µεγεθύνσεις x 100 (φωτό 1) άτοµο της αφίδας στην φτερωτή της µορφή 
φαίνεται να φέρει προσκολληµένα στα πόδια, κεραίες, πλάτη και φτερά 

συσσωµατώµατα ατταπουλγίτη, ενώ στην φωτό 2, διακρίνονται αφίδες 
σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπου η αποξήρανση οδηγεί και σε αλλαγή 
στον χρωµατισµό της αφίδας από πράσινο σε φαιό. Μουµιοποιηµένες 
προνύµφες, δείχνουν την συρρίκνωση που έχουν υποστεί λόγω όσµωσης 
από τον ατταπουλγίτη, ενώ στο κέντρο διακρίνεται και ακµαίο έντοµο 
που φέρει και αυτό συσσωµατώµατα στο σώµα του από ατταπουλγίτη. 
Για να γίνει κατανοητή αυτή η αφυδατική δράση, µετρήθηκε η κινητική 
απορρόφησης νερού από τον κονιώδη ατταπουλγίτη µε την µέθοδο Enslin 
και δείχνει  ότι από το πρώτο λεπτό επαφής µε το νερό ο ατταπουλγίτης 
απορροφά το 40 % του βάρους του ενώ στα επόµενα 60 λεπτά έχει ήδη 
απορροφήσει το 180 %, σε αντίθεση µε τον ζεόλιθο (ένα άλλο ορυκτό που 
υπάρχει σε αφθονία στην φύση) που από τα πρώτα λεπτά έχει κορεσθεί 
απορροφώντας µόλις το 30 % του νερού, ενώ στην συνέχεια δεν υφίσταται 
καµία άλλη µεταβολή. Είναι κατανοητό ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
απορρόφηση, τόσο πιο δραστική γίνεται η χρήση του προϊόντος.  

Μέθοδοι εφαρµογής 
 Άκρως σηµαντική είναι η διαδικασία της εφαρµογής: υγρής (υπό µορφή 
ψεκάσµατος) η στερεάς (υπό µορφή επίπασης µε θειωτήρα). Στην πρώτη 
περίπτωση στον ατταπουλγίτη πρέπει να γίνει προ-αραίωση σε µικρότερη 
ποσότητα νερού δηλαδή 10 Κg ατταπουλγίτη σε 15-20 Κg νερού για να 
αποφευχθεί η δηµιουργία συσσωµατωµάτων και να συνεχισθεί η αραίωση 
µέχρι τα 1000 Κg νερού. Στην δεύτερη περίπτωση η επιφάνεια προς εφαρµογή 
ψεκάζεται µε καθαρό νερό και στην συνέχεια µε τον θειωτήρα εφαρµόζεται 
λεπτή στρώση από τον ατταπουλγίτη. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται αφ’ 
ενός καλή πρόσφυση στις επιφάνειες των φύλλων η καρπών, αφ’ ετέρου 
καλή οµοιογένεια εφαρµογής. 

φωτό 1

φωτό 2
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KOLIOS SORELI

Αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής 

ακτινιδίου, της τάξης των 261.000 τόνων, 

για την επόμενη πενταετία, προβλέπει 

μελέτη εξειδικευμένου ινστιτούτου της 

Χιλής, που εκπονήθηκε για λογαριασμό 

Χιλιανών καλλιεργητών ακτινιδίου, 

προκειμένου οι ίδιοι να προηγηθούν των 

εξελίξεων και να οργανώσουν καλύτερα 

τη στρατηγική τους, στη διεθνή αγορά, 

έναντι του ανταγωνισμού.

Το πρόβλημα που αναμένεται να 

προκύψει προσεχώς, το ανέδειξε ο Peter 

Turner ανώτατο στέλεχος της εταιρείας 

BioGold, μιλώντας σε εκδήλωση που 

οργάνωσε ο όµιλος Κολιός, στην Άρτα, 

για την παρουσίαση της ποικιλίας Soreli, 

σε ντόπιους καλλιεργητές, ενόψει 

της ανάπτυξης της κίτρινης αυτής 

ποικιλίας ακτινιδίου και στην ελληνική 

επικράτεια.

Όπως είπε ο ξένος ειδικός, η άνοδος 

της παραγωγής του ακτινιδίου έχει 

ξεκινήσει, διεθνώς, εδώ και 4-5 χρόνια 

και μια πρώτη γεύση των επιπτώσεων, 

που θα φέρει αυτή η τακτική των 

νέων φυτεύσεων, την πήραν ήδη από 

πέρυσι οι παραγωγοί. Κι επειδή ήταν 

«πικρή», όπως ανέφερε, δεν επιτρέπεται 

να υπάρξει εφησυχασμός, αλλά, 

τουναντίον, θα πρέπει να πέσει το βάρος 

στην ποιότητα σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος, 

ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα 

της καλλιέργειας μακροπρόθεσμα.

Η πλήρης ακτινογραφία 
της παγκόσμιας παραγωγής
«Από το 2011 έως και το 2016, 

παρατηρούµε ότι η Ιταλία αύξησε την 

παραγωγή της κατά περίπου 100.000 

τόνους, ενώ και η Ελλάδα από τους 

140.000 τόνους το 2011 τώρα έχει 

φτάσει στους 160-170.000 τόνους» είπε 

ο κ. Turner και πρόσθεσε ότι χωρίς την 

Κίνα η παραγωγή ακτινιδίου στο Βόρειο 

ηµισφαίριο φτάνει περί τους 871.000 

τόνους, ενώ αντίστοιχα στο Νότιο 

προσεγγίζει τους 700.000 τόνους. 

Η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στα δύο 

ημισφαίρια, έγκειται στο ότι στο βόρειο 

η παραγωγή κιτρινόσαρκων είναι µικρή 

(η αναλογία είναι 75% πράσινα και 25% 

κίτρινα, αν συνυπολογιστεί και η Κίνα η 

οποία εκτιµάται ότι καλλιεργεί 200.000 

εκτάρια), ενώ στο νότιο σχεδόν ισορροπεί. 

«Πίσω από την ισορροπία αυτή είναι 

η Νέα Ζηλανδία η οποία καλλιεργεί 

12.000 εκτάρια, εκ των οποίων τα 8.000 

είναι πράσινα –τα οποία έχει πάψει 

να αυξάνει πλέον- και τα άλλα 4.000 

κίτρινα, τα οποία όµως έχουν υψηλότερη 

ΦΟΡΤΩΝΕΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΩΣ ΤΟ 2020 ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

Του Λεωνίδα Λιάµη
Εξίσωση για... δυνατούς λύτες προδιαγράφεται η διαχείριση της παραγωγής και εµπορίας του ακτινιδίου, διεθνώς. Την επόµενη 
πενταετία η ζήτηση της πράσινης ποικιλίας «Hayward» θα υπολείπεται της προσφοράς, ενώ και στα κιτρινόσαρκα ακτινίδια θα 

υπάρξουν δυσκολίες, αφού εκτός από το ενδιαφέρον από την Ασία, πρέπει να αυξηθεί η κατανάλωση και στην Ευρώπη.

75%
πράσινα

 25%
κίτρινα

 25%
κίτρινα

 25 25 25 25 25 25%%
κίτρινακίτρινα

50%
πράσινα

50%
κίτρινα

Βόρειο 
ηµισφαίριο

* Χωρίς την Κίνα

Νότιο
ηµισφαίριο

700.000 
τόνοι

 871.000* 
τόνοι

ΕΙΚΟΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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απόδοση, ανά στρέμμα, με αποτέλεσμα 

η παραγωγή τους πλησιάζει εκείνη της 

Hayward», τόνισε ο ίδιος διευκρινίζοντας 

ότι εκτός από την εγχώρια παραγωγή 

της, η Νέα Ζηλανδία, μέσω της Zespri, 

έχει εξασφαλίσει επίσης και άδειες για 

φύτευση κιτρινόσαρκων ακτινιδίων στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, σε συνολική έκταση 

1.300 εκταρίων, εκ των οποίων 

η συντριπτική πλειονότητα βρίσκεται 

στην Ιταλία.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες χώρες όπου 

καλλιεργούνται ακτινίδια, σημείωσε 

ότι η επιβολή του ρωσικού εµπάργκο 

στα αγροτικά προϊόντα της Ε.Ε. έχει 

ωφελήσει σε µεγάλο βαθµό το Ιράν, στο 

οποίο καταγράφεται δραστική αύξηση της 

ζήτησης και αυτό, συνδυαζόµενο και µε 

τη στήριξη που παρέχει στην καλλιέργεια 

η τοπική κυβέρνηση έχει οδηγήσει σε 

υψηλούς ρυθµούς φυτεύσεων ακτινιδιάς. 

Το Ιράν αυτή τη στιγµή έχει παραγωγή 

ανάλογη με αυτή της Γαλλίας, αλλά µε 

τους ρυθµούς που ακολουθεί αναμένεται 

να εξελιχθεί στο μέλλον σε έναν σοβαρό 

παίκτη της αγοράς. Η γειτονική Τουρκία 

από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζεται 

ως μια µικρή βιοµηχανία στο κομμάτι 

των ακτινιδίων, καλλιεργεί κυρίως τις 

πράσινες ποικιλίες και παραδοσιακά οι 

φυτείες της βρίσκονται στην περιοχή 

του Μαρµαρά. Εσχάτως, όμως γίνονται 

συζητήσεις για να αρχίσουν να 

καλλιεργούνται και τα κιτρινόσαρκα της 

ποικιλίας Soreli, σε συνεργασία με την 

BioGold.

Στις ΗΠΑ, πάντως, τα πρώτα ακτινίδια 

Soreli συλλέχθηκαν στις 2 Ιουνίου, 

από φυτά που φυτεύτηκαν το 2011. Η 

καλλιέργεια αναπτύσσεται κυρίως σε δύο 

περιοχές την Καλιφόρνια και το Όρεγκον 

και τροφοδοτεί κυρίως τις πολιτείες της 

∆υτικής Ακτής, αφήνοντας περιθώρια στα 

ευρωπαϊκά ακτινίδια να προσεγγίσουν 

την ανατολική Ακτή µέσω θαλάσσιων 

µεταφορών. 

Σε σχέση με τη Χιλή τέλος, οι παραγωγοί, 

κατά τον ομιλητή, μειώνουν τα πράσινα 

και βάζουν µικρές εκτάσεις µε κίτρινα 

ακτινίδια.

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΩΝ
Συμφωνία συνεργασίας µε τον όµιλο Κολιό, που έχει αποκτήσει από την BioGold τα δικαιώµατα της Soreli για την Ελλάδα, πρέπει να 

υπογράψουν οι παραγωγοί που σχεδιάζουν να καλλιεργήσουν την κίτρινη αυτή ποικιλία ακτινιδίου στη χώρα μας, ενώ όσοι διαθέτουν 

ήδη από το παρελθόν ανάλογες φυτείες, πρέπει να τις νοµιµοποιήσουν για να µη βρεθούν αντιµέτωποι µε τη δικαιοσύνη. «Η αµνηστία που 

έχουµε χορηγήσει σε όσους είναι παράνομοι,  είναι από τον Απρίλιο έως το τέλος Ιουλίου του 2016», σηµείωσε το στέλεχος της BioGold. Όσον 

αφορά τον τρόπο συµµόρφωσης µε τη νοµιµότητα, ανέφερε πως αυτή µπορεί να γίνει µε την κατοχή τιµολογίου από φυτώριο που είναι 

ενταγµένο στη λίστα των εξουσιοδοτηµένων από το πανεπιστήµιο του Ούντινε και µε την απόδειξη εξόφλησής του. «Η τελευταία προθεσµία 

για τα έγγραφα αυτά ήταν έως τον Ιούνιο του 2012. Από εκεί και µετά τα δικαιώµατα τα έχουµε εµείς και για να είναι νόµιµοι πρέπει να έχουν 

τιµολόγιο της BioGold, η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να κυνηγήσει όσους δεν έχουν νόµιµα στην κατοχή τους την ποικιλία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Απαιτείται υποκείµενο 
D1 ή Hayward

Αναλογία αρσενικών µε 
θηλυκά 

Kάλυψη µε δίχτυ

Το µισό άζωτο από τα πράσινα 

Κατά τη συλλογή τουλάχιστον 
8,5 brix, η ξηρά µάζα 
µίνιµουµ στο 15,5% 
µε ιδεατό το 18% -20% 

1

2

3

4

5

58-59_Soreli.indd   59 7/13/16   4:33 PM



 i�CON.SHARE

60

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
ΜΕ 25ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ  
ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΗ ΟΜΑ∆Α 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 

Η i-CON.SHARE είναι µία εται-
ρεία συµβούλων γεωργικών 

επιχειρήσεων µε έδρα τη Θεσσαλο-
νίκη, που κυριαρχεί στην αγορά α-
γρονοµικών υπηρεσιών στις χώρες 
της νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελ-
λάδα, Βουλγαρία, ΠΓ∆Μ, Αλβανία, 
Σερβία, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Κρο-
ατία, Σλοβενία, Ρουµανία, Ουγγαρία, 
Πολωνία & Τουρκία). 
Η εταιρεία γεννήθηκε από τους 
καρπούς της 25ετούς αγρονοµι-
κής εµπειρίας και γνώσης των αν-
θρώπων που την οραµατίστηκαν και 
τη δηµιούργησαν. Εκµεταλλευόµε-
νη τις γνώσεις, την εξειδίκευση και 
την πολύχρονη εµπειρία των συ-
νεργατών της, η i-CON.SHARE προ-

σφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσί-
ες για πολλές καλλιέργειες υπαίθρι-
ες και κεκαλυµµένες, όπως π.χ. κη-
πευτικά, οπωροφόρα δένδρα, ελιές, 
αµπέλια κ.ά., στις παραγωγικές α-
λυσίδες των περισσότερων γεωργι-
κών προϊόντων στην Ελλάδα όπως 
και στην περιοχή της νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης (σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ
Ειδικότερα, απασχολεί και συνεργά-
ζεται µε έναν σηµαντικό αριθµό ε-
παγγελµατιών γεωπόνων, οινολό-
γων και ειδικών συµβούλων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανα-

γνωρισµένων σε διάφορους τοµείς 
της γεωργικής παραγωγής. Οι σύµ-
βουλοι της i-CON.SHARE είναι µια 
δυνατή οµάδα από έµπειρους και 
ειδικούς γεωπόνους, ενεργά εµπλε-
κόµενους σε διάφορες εταιρίες, πα-
νεπιστήµια, οργανισµούς και ερευ-
νητικά προγράµµατα του κλάδου, µε 
πολλές διασυνδέσεις στο χώρο. Εί-
ναι ανεξάρτητοι επαγγελµατίες µε 
σηµαντική τεχνογνωσία και εµπει-
ρία και ενηµερωµένοι για τις καλύ-
τερες αγρονοµικές πρακτικές και 
µεθόδους, έτσι ώστε να µπορούν να 
προσφέρουν στους πελάτες τις κα-
λύτερες υπηρεσίες.
Η i-CON.SHARE παρέχει αγρονοµι-
κή εξειδίκευση, προσαρµοσµένη σ-
τις εξατοµικευµένες ανάγκες του 
κάθε παραγωγού, λαµβάνοντας υ-
πόψη τις κλιµατικές συνθήκες, τις 
καλλιεργητικές συνθήκες, τις τοπι-
κές συνθήκες και τις τεχνολογικές 

Υψηλό επίπεδο συµβουλών 
σε αγροτικές επιχειρήσεις  

Η i-CON.SHARE  παρέχει 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
πελάτες που απαιτούν υψηλό 

επίπεδο τεχνικής υποστήριξης 
καθώς επίσης και τεχνογνωσία 

στην διαχείριση αγροτικών 
επιχειρήσεων.

Η ΟΜΑ∆Α 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ 
i-CON.SHARE 
ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ 
ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ 
∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
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εγκαταστάσεις. Η εξατοµικευµένη 
υποστήριξη οδηγεί σε µείωση του 
κόστους παραγωγής, βελτιώνοντας 
την ποιότητα και την παραγωγικό-
τητα των καλλιεργειών, επιτυγχάνο-
ντας έτσι υψηλότερη κερδοφορία.
Η προσέγγιση της i-CON.SHARE για 
τη συµβουλευτική συνδυάζει µε µο-
ναδικό τρόπο τις επισκέψεις στον α-
γρό και την υποστήριξη εκτός αγρού 
(τηλεφωνικά, µε e-mails και µε τα-
κτικά ενηµερωτικά δελτία και προ-
ειδοποιήσεις). Με τον τρόπο αυτό οι 
πελάτες µας συµβουλεύονται, υπο-
στηρίζονται και πληροφορούνται α-
πό τους ειδικούς της i-CON.SHARE 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιεργη-
τικής περιόδου και όχι µόνο όταν οι 
σύµβουλοι είναι παρόντες.
Οι τεχνικές αγρονοµικές υπηρεσί-
ες στον αγρό αποτελούνται από επι-
σκέψεις των συµβούλων επί τόπου 
στην έδρα των πελατών και στα α-
γροκτήµατά τους και την υποστήρι-
ξη-οδηγία για ηµερήσιες ή/και πε-
ριοδικές διαδικασίες.

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ
•   Συµβουλές για ανάγκες θρέψης 

της καλλιέργειας κσι προτάσεις 
λίπανσης ανά καλλιέργεια, βασι-
σµένες σε αναλύσεις εδάφους  
και ιστοδιαγνωστική

•   Προγράµµατα λίπανσης θερµο-
κηπίων βασισµένα σε αναλύ-
σεις νερού

•  Φυτοπροστατευτικές µεθόδους

•   Ολοκληρωµένη διαχείριση παρα-
σίτων & ασθενειών

•   Πληροφορίες για νέες καλλιέρ-
γειες

•   Αξιολόγηση νέων µέσων και µε-
θόδων στη γεωργία

•   ∆ιαχείριση εµπορικών σηµάτων 
και πατεντών

∆ιάφορα πακέτα συµβουλευτικών 
υπηρεσιών είναι διαθέσιµα στα µέ-
τρα της µοναδικότητας των στόχων 
και των φιλοδοξιών των πελατών 
µας, σε πλήρη στοίχιση µε τη λει-
τουργία των αγροκτηµάτων και µε 
το επίπεδο βοήθειας και εισροών 
που χρειάζονται.
Η i-CON.SHARE προσφέρει τρεις 
κατηγορίες πακέτων υπηρεσιών:

Πακέτα για µεµονωµένους αγρότες
Πακέτα για αγροκτήµατα (για µικρές 
ή µεγάλες φάρµες)
Εταιρικά πακέτα (για µεγαλύτερες 
επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα, 
παραγωγικές ή/και εµπορικές)
Τα πακέτα συµβουλευτικών υπη-
ρεσιών εστιάζουν στην ολοκληρω-
µένη διαχείριση των καλλιεργει-
ών, στο µελλοντικό σχεδιασµό, στην 
κερδοφορία, στην καλλιεργητική δι-
αδικασία, όπως επίσης και στην αξι-
ολόγηση και στην εκτίµηση της κά-
θε επιχείρησης.

Επιτόπιοι έλεγχοι   
Οι τεχνικές αγρονοµικές υπηρεσίες 

αποτελούνται από επισκέψεις 
συµβούλων στην έδρα των πελατών 

και στα αγροκτήµατά τους και την 
υποστήριξη-οδηγία για ηµερήσιες 

ή/και περιοδικές διαδικασίες.

Στόχοι και Όραµα
Όραµα της i-CON.SHARE είναι να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη 
του πρωτογενούς τοµέα στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης και 
να συνεισφέρει, µέσω της εξειδικευµένης γνώσης και σε 
συνεργασία µε τους επαγγελµατίες της γης, στη βελτίωση 
των καλλιεργητικών πρακτικών και µεθόδων µε τρόπο 
βιώσιµο και κερδοφόρο, εστιάζοντας στη αναβάθµιση της 
ποιότητας και στην αύξηση της παραγωγικότητας.
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Να αυξήσει το µερίδιο αγοράς 
της σε Βαλκάνια και ανατολι-

κή Ευρώπη επιθυµεί η Helmi King 
Fruit που «γεννήθηκε» από τον Α-
γροτικό Συναιτερισµό Ατρέα στην 
Αργολίδα. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2015 από τη σύµπραξη παραγω-
γών, αγροτών-µελών του Α.Σ. Α-
τρέας και δύο ιδιωτών από τον α-
γροτικό κλάδο µε σκοπό την επε-
ξεργασία και εµπορία φρούτων και 
κηπευτικών των µελών της.  
Η Helmi King Fruit εξάγει τα προ-
ϊόντα των µελών της σε Βαλκανι-
κές χώρες αλλά και σε χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης και αναζητά 
συνεχώς νέους προορισµούς και 
αγορές για τα εκλεκτά φρούτα της 
Αργολικής γης. Εκτός από τα συ-
νήθη εσπεριδοειδή (πορτοκάλια, 
λεµόνια, µανταρίνια) και τα νεκτα-
ρίνια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα και 
τα σταφύλια, που αποτελούν ουσι-
αστικά την αιχµή, σύντοµα θα επε-

κταθεί στα ρόδια, τα σύκα, τις βα-
νίλιες και τους λωτούς.
Σε έναν τόπο ιστορικό αλλά και 
παραγωγικό η Helmi King Fruit 
διαθέτει σύγχρονο συσκευαστή-
ριο - διαλογητήριο σε οικόπεδο 
8 στρεµµάτων µε κτίριο 1500 τ.µ. 
και ψυκτικούς θαλάµους -συντή-
ρησης, αποθήκευσης- στο Σχινο-
χώρι Αργολίδας - βορειοδυτικά α-
πό το Άργος. 
Η γραµµή παραγωγής - επεξεργα-
σίας είναι δυναµικότητας 80 τόνων 
ανά οκτάωρο. Πρωταρχικός σκο-
πός είναι η επεξεργασία και η πα-
ροχή υποστήριξης στους παραγω-
γούς σε όλο το φάσµα της παρα-
γωγικής διαδικασίας και στη διά-
θεση των προϊόντων τους. 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ FRUIT 
LOGISTICA ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
«Φέτος, φάνηκε µικρή η συµµετο-
χή της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση 

φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
Fruit Logistica στο Βερολίνο το διά-
στηµα από 3-5 Φεβρουαρίου», ση-
µειώνει στο Fresher ο Γιώργος Ντό-
κος πρόεδρος  του Αγροτικού Συ-
νεταιρισµού «Ατρέας. Και προσθέ-
τει: «Η Τουρκία και η Αίγυπτος εί-
χαν κάνει απόβαση στη φετινή Fruit 
Logistica. Είχαν τα πιο εντυπωσια-
κά και µεγάλα περίπτερα. Μάλιστα, 
η οµοιόµορφη παρουσία τους πραγ-
µατοποιήθηκε χάρη στις κρατικές ε-
πιχορηγήσεις.  Αντίθετα η χώρα µας 
δεν έχει σχεδόν καµία στήριξη για να 
αναµετρηθεί µε τις µεγάλες διοργα-
νώσεις, οπότε παρά το γεγονός ότι 
φέτος ήταν περισσότερες οι ελληνι-
κές συµµετοχές, σαν χώρα δεν είχα-
µε τόσο ισχυρή παρουσία». 

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  
Η Helmi King Fruit συµµετείχε στη 
Fruit Logistica 2016 µε το περίπτε-
ρο της Περιφέρειας Πελοποννή-

Σύγχρονο συσκευαστήριο  
και ψυκτικοί θάλαµοι 
Η Helmi King Fruit  
διαθέτει σύγχρονο 
συσκευαστήριο-διαλογητήριο  
σε οικόπεδο 8 στρεµµάτων, κτίριο 
1500 τ.µ. και ψυκτικούς θαλάµους 
συντήρησης και αποθήκευσης  
των προϊόντων της.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ  
Η Helmi King 
Fruit ιδρύθηκε 
το 2015 από 
τη σύµπραξη 
παραγωγών, 
αγροτών µελών 
του Α.Σ. «Ατρέας» 
και ιδιωτών.

ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
ΤΟΥ ΑΤΡΕΑ Ο ΝΕΟΣ 
¢ΒΑΣΙΛΙΑΣ£ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
Η HELMI KING FRUIT ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΕ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ 
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Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εµπορία 
φρούτων και κηπευτικών, στο Σχινοχώρι Αργολίδας. Τα βασικά 

προϊόντα τους είναι πορτοκάλια, λεµόνια, ροδάκια, βερίκοκα, 
δαµάσκηνα και µανταρίνια.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΚΟΣ, 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
�ΑΤΡΕΑΣ�

σου, όπως σηµειώνει ο κ. Ντόκος. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
του Α.Σ. «Ατρέας», η εταιρεία έκλει-
σε συµφωνίες για εξαγωγή φρού-
των µε ∆ανία και Πολωνία, ενώ α-
νανέωσε τις επαφές της µε Ουκρα-
νία για την εξαγωγή πορτοκαλιών, 
µανταρινιών, νεκταρινιών και βερί-
κοκων. «Αυτοί που δεν ενδιαφέρο-
νται σχεδόν καθόλου για τα ελληνι-
κά προϊόντα είναι οι Ολλανδοί, για-
τί έχουν συµφωνίες µε Μαρόκο και 
Αίγυπτο», τονίζει ο ίδιος στο περιο-
δικό Fresher. 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΕΞΩ 
ΤΑ ΡΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ
«Η χώρα µας εξάγει κυρίως στα 
Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη 
και αυτό που παρατηρήσαµε φέτος 
στη Fruit Logistica είναι ότι υπήρχε 
αυξηµένο ενδιαφέρον για ρόδια και 
λεµόνια. Ειδικότερα, για τα λεµόνια 
λόγω της µεγάλης καταστροφής της 
παραγωγής των Τούρκων δεν υπήρ-
χαν µεγάλες διαθέσιµες ποσότητες, 
οπότε το κενό στην αγορά θα µπο-
ρούσαµε να το εκµεταλλευτούµε».

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ
Η Helmi King Fruit εξάγει 2.000 τό-
νους Ναβαλίνες, 1.000 Κληµεντίνες 
και Μέρλιν. Αριθµεί αυτή τη στιγµή πε-
ρίπου 100 παραγωγούς µέλη του Α.Σ. 
«Ατρέας», αλλά συνεργάζεται και µε 
παραγωγούς εκτός του συνεταιρισµού. 
Έχουν στη διάθεσή τους περίπου 2.500 
στρέµµατα, όπου παράγονται 8.000 τό-
νοι πορτοκάλια και µανταρίνια, 1.000 
τόνοι βερίκοκα και 300 τόνοι νεκταρίνια 
ετησίως. Οι παραγωγοί-µέλη έχουν ε-
πεκταθεί και στη καλλιέργεια κηπευ-
τικών µε αιχµή του δόρατος το πεπό-
νι, ιστορικό προϊόν για την Αργολίδα, 
και ήδη τα πρώτα έγιναν εξαγωγή στις 
βαλκανικές χώρες από το Μάιο.
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Από το 1922 στο χώρο της εµπο-
ρίας των φρούτων, η οικογέ-

νεια Πρωτοφανούση βρίσκεται ψη-
λά στον κατάλογο µε τους µεγαλύτε-
ρους εξαγωγείς της Βόρειας Ελλάδα 
και στην κορυφή σε προϊόντα όπως 
τα ακτινίδια και τα κεράσια. Με ετή-
σιο τζίρο 23 εκατ. ευρώ και τον όγκο 
να φτάνει τα 28 εκατ. κιλά φρούτων, 
η εταιρεία Φρούτα Πρωτοφανού-
ση Α.Ε, εξάγει τα φρούτα της σε χώ-
ρες της Ευρώπης, της ΝΑ Ασίας, της 
Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρι-
κής και τον Καναδά. «Η εταιρεία µας 
το 2004 είχε παρουσία στην Ελλά-
δα µέσω της λαχαναγοράς και στις ε-

ξαγωγές διαµέσου του συσκευαστη-
ρίου µας, αλλά κυρίως µετά την κρί-
ση του 2008 από το 40% που ήταν το 
ποσοστό µας στις εξαγωγές, δίνου-
µε πλέον το 80% της παραγωγής µας 
έξω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δι-
ευθυντής εξαγωγών της εταιρείας, 
Γιώργος Καλλίτσης, κατά τη διάρκεια 
της ηµερίδας που διοργάνωσε το πε-
ριοδικό Fresher στη φετινή έκθε-
ση Freskon. Στο πελατολόγιο της συ-
µπεριλαµβάνονται ονόµατα µεγάλων 
αλυσίδων τροφίµων όπως Magnit 
και X5 της Ρωσίας,  ο Όµιλος Fozzy 
στην Ουκρανία, τα Tesco, Coop, Aldi 
και Asda στη Μεγάλη Βρετανία, τα 

καταστήµατα της Maxima στη Βαλτι-
κή, τα Wellcome του Hong Kong και 
πολλά από τα σηµεία πώλησης της 
Tesco στην Κεντρική Ευρώπη. Επι-
πλέον τροφοδοτεί µε τα προϊόντα της 
µεγάλες αλυσίδες τροφίµων της ελ-
ληνικής αγοράς και περισσότερα α-
πό 1.000 σηµεία λιανικής πώλησης 
φρούτων. «Έχουµε αρκετά µεγά-
λη διασπορά κινδύνου, εξάγουµε σε 
πολλές χώρες. Νούµερο ένα βέβαια 
είναι η Βουλγαρία λόγω της δραστη-
ριοποίησής µας στη λαχαναγορά της 
Θεσσαλονίκης, όπως και η Ρουµα-
νία. Είµαστε πολύ δυνατοί επίσης στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, είναι από τις κα-

λύτερες µας αγορές», σηµειώνει ο κ. 
Καλλίτσης.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΕ
ΟΛΗ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΕΛΛΑ∆Α
Η εταιρεία Φρούτα Πρωτοφανούση 
Α.Ε απασχολεί σε µόνιµη βάση 30 ά-
τοµα προσωπικό που εποχιακά φτά-
νει και τα 150. ∆ιατηρεί ψυγεία και 
συσκευαστήρια στη Θεσσαλονίκη συ-
νολικής έκτασης 7500 τµ., ψυγεία Ε-
λεγχόµενης Ατµόσφαιρας στη Ν. Έ-
φεσο Κατερίνης χωρητικότητας 8000 
τόνων, κατάστηµα στην κεντρική λα-
χαναγορά της Θεσσαλονίκης, και α-
ποθήκη –προψυκτήριο στην Κερα-

Η ∆ΥΝΑΜΗ  
ΤΟΥ BRANDING 
ΣΕ ΣΤΕΛΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ 
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑ H ΦΡΟΥΤΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣΗ

Σηµαντικές επαφές 
µε Σουηδία και Κουβέιτ 
Η έκθεση Freskon 
ολοκληρώθηκε µε νέες, 
σηµαντικές επαφές της PROTO 
στη Μεγάλη Βρετανία, τη 
Σουηδία και το Κουβέιτ.
Το ευδιάθετο κλίµα που 
δηµιούργησε το cocktail 
event της PROTO συνεχίστηκε 
µε περισσότερους από 30 
εµπορικούς επισκέπτες από 16 
χώρες –καθώς και αρκετούς 
παραγωγούς- να επισκέπτονται 
το stand της εταιρείας, 
λαµβάνοντας πληροφορίες 
τόσο για την εταιρεία όσο και 
για την κορυφαία ποιότητα που 
συνοδεύει τα προϊόντα της. 
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σιά. Σχετικά, ο διευθυντής εξαγωγών 
της εταιρείας, ανέφερε ότι: «Τα ψυ-
γεία τα έχουµε στην Κατερίνη από το 
2006 κυρίως για το ακτινίδιο, που έ-
χει µεγάλες ιδιοτροπίες και θέλει πο-
λύ σωστή µεταχείριση. Την αποθή-
κη-προψυκτήριο στην Κερασιά Πέλ-
λας, τη δηµιουργήσαµε για την κα-

λύτερη δυνατή και γρήγορη ψύξη ώ-
στε να µη σπάει η «ψυχρή αλυσίδα» 
στο κεράσι».

ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΓΡΟΤΕΣ
Το τρίπτυχο, ποσότητα, ποιότητα, συ-
νέπεια χρειάζονται για τον απαιτητικό 

πελάτη. «Εµείς πιστεύουµε για τους 
ανθρώπους που έχουµε στα χωρά-
φια, ότι η ποιότητα ξεκινά από εκεί. 
Οι παραγωγοί πρέπει να είναι συνερ-
γάτες µας και µε µακροχρόνια σχέση. 
Πρέπει να γίνεται ουσιαστική εφαρ-
µογή των πιστοποιήσεων και ελέγ-
χου», λέει ο κ. Καλλίτσης.

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 800 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Η ποσότητα είναι επίσης σηµαντι-
κή για να καλυφθεί ένας απαιτητικός 
πελάτης για όλη τη σεζόν. Αυτή πε-
τυχαίνεται µε το µεγάλο δίκτυο συ-
νεργαζόµενων παραγωγών της εται-
ρείας που αποτελείται από 800 πα-
ραγωγούς. Ο µέσος όρος έκτασης 
των παραγωγών µπορεί να είναι 10 
στρέµµατα, αλλά µε τόση µικρή έκτα-
ση πετυχαίνεται πολλές φορές καλή 
ποιότητα (και λόγω µικροκλίµατος), 
υποστήριξε ο κ. Καλλίτσης. 

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ BRANDING
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η επιλογή του κερασιού και του ακτι-
νιδίου δεν είναι τυχαία στις κυρίως 
δραστηριότητες της εταιρείας. Υπάρ-
χει αύξηση στην παραγωγή και γενι-
κότερα µία τάση στροφής προς αυτές 
τις καλλιέργειες. «Στο ακτινίδιο όµως 
η µεγάλη αύξηση παραγωγής µπορεί 
να αποφέρει προβλήµατα στο µέλ-
λον. Επιπλέον βλέπουµε κεράσια να 
παράγονται στη Μ. Βρετανία ενώ στη 
Γερµανία ξεκινά νωρίτερα. Παρόλα 
αυτά εµείς πιστεύουµε ότι µε σωστή 
ποιότητα και branding θα µπορέσου-
µε να κρατήσουµε ή και να αυξήσου-
µε τη συµµετοχή µας στις αγορές».

Η φίρµα «Proto»
Η Φρούτα Πρωτοφανούση έχει 
επενδύσει ιδιαίτερα στο branding 
της εταιρείας, κυρίως σε χώρες 
της Μέσης Ανατολής και της 
Ασίας ώστε το «Proto» να είναι 
αναγνωρίσιµο. Στην Κίνα έχουν 
φτάσει να την αντιγράφουν.

Καµπάνια για 
το ακτινίδιο
«Στην Ασία έχουµε 
προχωρήσει σε 
ολόκληρη καµπάνια 
για να αναδείξουµε τα 
καλά χαρακτηριστικά 
του ελληνικού 
ακτινιδίου, καθώς το 
ιταλικό θεωρείται από 
κάποιους καλύτερο. 
Αυτό είναι λάθος, 
είτε το ελληνικό είναι 
εφάµιλλο ή ακόµα και 
καλύτερο» σηµείωσε 
ο κ. Καλλίτσης κατά τη 
διάρκεια της ηµερίδας 
που διοργάνωσε το 
περιοδικό Fresher 
στην πρόσφατη 
έκθεση Freskon. 
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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
Μαρία Κρόκου
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης
Λιλή Καρακώστα

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ελισάβετ Μπουζαλάκου
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ
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Οι µπουτίκ της σαλάτας  
Το δικό τους κοινό αποκτούν τα Salad 
Bar, ανοίγοντας νέα κανάλια διάθεσης 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών  
ΣΕΛ. 8-11

Ένα δέντρο, δύο καρποί  
Με λίγα στρέµµατα και πολλές 
φιλοδοξίες συνεχίζεται η καλλιέργεια 
των διασταυρώσεων - interspecifics   
ΣΕΛ. 12-13

Τα άγουρα κόβουν  
τιµή στα συµπύρηνα 
Λίγες οι οµάδες που δουλεύουν 
για καλύτερη τιµή παραγωγού  
ΣΕΛ. 44-45

01_Fresher_teliko.indd   1 7/13/16   4:09 PM

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
Asia Fruit Logistica
Από 7-9 Σεπτεµβρίου 2016 στο Χονγκ Κονγκ 
θα πραγµατοποιηθεί η 9η διεθνής έκθεση νω-
πών προϊόντων, Asia Fruit Logistica. Περισ-
σότερα: http://www.asiafruitlogistica.com/ 

Macfrut 2016
Η εµπορική έκθεση Macfrut θα πραγµατοποι-
ηθεί από 14-16 Σεπτεµβρίου 2016 στην Ιταλία. 
Πληροφορίες: http://www.macfrut.com/en/ 

SHE2016
Το 3ο διεθνές συµπόσιο λαχανοκοµίας (III 
International Symposium on Horticulture) θα 
λάβει χώρα στα Χανιά, το διάστηµα 17-21 
Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
στο www.she2016.org   

Interpoma 2016 
Από 24-26 Νοεµβρίου θα διοργανωθεί στο 
Εκθεσιακό Κέντρο του Μπολζάνο της Ιταλίας 
η Interpoma, η µόνη έκθεση εξολοκλήρου α-
φιερωµένη στην παραγωγή, αποθήκευση και 
εµπορία µήλων. Αναλυτικά όλες οι πληροφο-
ρίες στο www.interpoma.it/en 

WOP DUBAI 
Η ηγετική έκθεση, στη Μέση Ανατολή, για τα 
οπωροκηπευτικά WOP DUBAI 2016 θα διεξα-
χθεί από 13-15 Νοεµβρίου στο Ντουµπάι. Πε-
ρισσότερα: http://www.wop-dubai.com/ 

Fruit Logistica 2017
H 25η διεθνή εµπορική έκθεση φρούτων και 
λαχανικών Fruit Logistica θα πραγµατοποιη-
θεί από 8-10 Φεβρουαρίου 2017 στο Βερολί-
νο και επίσηµα τιµώµενη χώρα θα είναι η Γερ-
µανία. Πληροφορίες: www.fruitlogistica.com

Το 9ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την ολοκληρω-
µένη παραγωγή φρούτων και διαχείριση ε-
χθρών και ασθενειών IFP (Integrated Fruit 
Production) 2016 θα πραγµατοποιηθεί στις 4-8 
Σεπτεµβρίου, στη Θεσσαλονίκη και συγκεκρι-
µένα στο Porto Palace Hotel. 
Το συνέδριο αυτό πραγµατοποιείται κά-
θε 4 χρόνια και τελεί υπό την αιγίδα του ∆ιε-
θνούς Οργανισµού Βιολογικής και Ολοκληρω-
µένης Καταπολέµησης - IOBC (International 
Organisation of Biological Control). Υπενθυµί-
ζεται ότι το συνέδριο αυτό πραγµατοποιείται 
κάθε 4 χρόνια και έχει ως σκοπό να παρουσι-
αστούν οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα ό-
λων των υποοµάδων που ασχολούνται µε την 

ολοκληρωµένη παραγωγή φρούτων. Πρό-
κειται για την οµάδα εργασίας IOBC/WPRS 
«Integrated Protection of Fruit Crops», τις υπο-
οµάδες «So±  fruits», «Pome fruit arthropods», 
«IFP Guidelines», «Pome fruit diseases» και 
«Stone fruits».
Ο ΙΟΒC ιδρύθηκε το 1955 και έχοντας συστήσει 
ειδικές οµάδες εµπειρογνώµων συµβάλει στην 
προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών και ασφα-
λών µεθόδων φυτοπροστασίας εχθρών και α-
σθενειών των καλλιεργειών και ολοκληρωµέ-
νης παραγωγής καρπών.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://iobc-greece2016.com/ 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 
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