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ΤΙ ΞΕΡΕΙ ΑΠΟ VEGANS ΚΑΙ SMOOTHIES 
Ο ΜΕΣΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ;
Οι καταναλωτικές συνήθειες στον κόσµο αλλάζουν και µά-
λιστα µε ρυθµό καταιγιστικό, ενώ, αντίθετα, οι µεταβολές, 
γύρω από τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής στη χώρα 
µας είναι τόσο αργές που οδηγούν σε όλο και µεγαλύτερες 
αποκλίσεις απ’ αυτό που υπαγορεύει η καταναλωτική ζήτη-
ση διεθνώς, εποµένως σε όλο και ευρύτερες απώλειες α-
γορών. Ειδικά στον τοµέα των πράσινων λαχανικών, αυτό 
το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις αναπτυγµέ-
νες από πλευράς βιοτικού επιπέδου αγορές, δεν έχει προη-
γούµενο. Vegans και vegetarians δίνουν όλο και πιο ζωηρά 
τον τόνο στις διατροφικές συνήθειες, ενώ στις πολυποίκι-
λες πράσινες σαλάτες που καταλαµβάνουν κυρίαρχη θέση 
στα γεύµατα του σύγχρονου ανθρώπου -µεσαίας και υψη-
λής εισοδηµατικής κλίµακας- προστίθενται πλέον ως κα-
θηµερινή συνήθεια και τα λεγόµενα smoothies (παχύρευ-
στοι χυµοί φτιαγµένοι από λαχανικά και superfoods). 
Τι ξέρει για όλα αυτά ο µέσος Έλληνας αγρότης και πώς προ-
σαρµόζει σ’ αυτά τα νέα δεδοµένα τον παραγωγικό του προ-
σανατολισµό και τις καλλιεργητικές του επιλογές; Η πρώτη, 

αυθόρµητη, απάντηση θα µπορούσε να είναι «ελάχιστα». Η 
συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών της χώρας µας, α-
κόµη και σε εντατικές καλλιέργειες, όπως είναι τα κηπευτικά, 
κινείται µε τη δύναµη της αδράνειας. ∆ιαφοροποιούνται κά-
ποιες λίγες περιπτώσεις αγροτών, οι οποίοι είτε έχουν συνδε-
θεί µε αλυσίδες σούπερ µάρκετ και δέχονται από κει κάποιες 
προτροπές αναφορικά µε την πορεία της καταναλωτικής ζή-
τησης, είτε σχετίζονται µε εταιρείες σπόρων και λαµβάνουν α-
ντίστοιχα κάποια ερεθίσµατα για τις νέες καλλιεργητικές λύ-
σεις που είναι διαθέσιµες.  Σε κάθε περίπτωση, αυτός ο τρό-
πος σχεδιασµού και οργάνωσης της παραγωγής δεν αρκεί 
για να προλάβει ο Έλληνας παραγωγός το τρένο των αγορών. 
Ακολουθεί ασθµαίνοντας και πολλές φορές πηγαίνει όταν οι 
άλλοι φεύγουν. Μέχρι µάλιστα να συγκροτηθούν αξιόπιστα 
συλλογικά σχήµατα, ίσως είναι αναγκαίο κάτι να συνεισφέρει 
επ’ αυτού και η κεντρική διοίκηση. Κι ας µην µεταφράζεται η 
όποια βοήθεια σε κουκιά και ψήφους.    

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL

ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
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τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιλέξουν σε πόσους και σε 
ποιους από τους 16 τοµείς παρέµβασης του τοµέα των οπω-
ροκηπευτικών θέλουν να δώσουν έµφαση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις µέρες µας όπου -όπως υποστηρί-
ζουν πολλοί- όλα είναι θέµα µάρκε-
τινγκ, οι εταιρείες του κλάδου της α-

γροδιατροφής δαπανούν µεγάλα χρηµατι-
κά ποσά για τη σωστή προώθηση των προ-
ϊόντων τους. Ωστόσο παρά την εξειδίκευση 
των εταιρειών παροχής τέτοιου είδους υ-
πηρεσιών, δεν αποφεύγονται τα λάθη τό-
σο σε ό,τι αφορά την προώθηση των προϊ-
όντων, όσο και σε ό,τι έχει να κάνει µε τον 
τοµέα της καθιέρωσης της εµπορικής ετι-
κέτας αλλά και και της επικοινωνίας µε τον 
πελάτη. Τα σφάλµατα αυτά αναδεικνύει και 
αναλύει η πλέον αρµόδια σε τέτοια ζητήµα-
τα, η ιδρύτρια της εταιρείας Fresh Produce 
Marketing, Lisa Cork.

Πιο εύκολη, πιο ευχάριστη 
και πιο γευστική ζωή
Τρεις είναι οι πιο βασικές αδυναµίες που ε-
ντοπίζει η Lisa Cork στον προωθητικό σχε-
διασµό των παραγωγών. Ξεκινώντας α-
πό την πρώτη, εξηγεί ότι πολλές φορές δεν 
περνούν το σωστό µήνυµα στον καταναλω-
τή. Αυτό συµβαίνει γιατί πολλές φορές το 
περιεχόµενο είναι «παραγωγο-κεντρικό», 

δηλαδή δίνεται έµφαση σε παράγοντες που 
είναι σηµαντικοί για τους παραγωγούς αλ-
λά πολλές φορές αδιάφοροι για τον κατανα-
λωτή. Το µήνυµα λοιπόν θα πρέπει να εξη-
γεί στον καταναλωτή το τι σηµαίνει για τον 
ίδιο το συγκεκριµένο προϊόν, µε ποιον τρό-
πο θα έκανε την ζωή του πιο εύκολη ή πιο 
ευχάριστη ή πιο γευστική. Όταν το µήνυµα 
που επικοινωνείται στον καταναλωτή είναι 
λάθος, τότε κοστίζει σε χρήµατα, αντίκτυπο 
και αποτελέσµατα.

Η µοναδικότητα της εµπορικής ετικέτας
Μια πολύ σηµαντική διαδικασία στη γενικό-
τερη προσπάθεια του µάρκετινγκ είναι η δη-
µιουργία ενός µότο, µιας εισαγωγικής πρό-
τασης που είναι διαχρονική και συνεπής µε 
την ετικέτα και την εταιρεία. ∆εν είναι απλώς 
µια πρόταση µε µερικές λέξεις. Ένα κα-
λό σλόγκαν απαιτεί µια βουτιά µέσα στην α-
ποστολή, το όραµα και τις αξίες της εταιρεί-
ας. Πρέπει αρχικά να απαντά σε δύο ερωτή-
µατα: Τι καθιστά την συγκεκριµένη εµπορι-
κή ετικέτα µοναδική; Τι εκπροσωπεί η εµπο-
ρική ετικέτα; Προτού καταλήξει στην «ιδανι-
κή» γι’ αυτήν πρόταση, η Lisa Cork µπορεί 
να συντάξει και να απορρίψει τουλάχιστον 

115 τέτοιες προσπάθειες. Αν αυτό το µό-
το  είναι λάθος ή δεν αντανακλά τον χαρα-
κτήρα της επιχείρησης ή των καταναλωτών 
στους οποίους απευθύνεται το προϊόν, τό-
τε είναι σχεδόν απίθανο να περάσει κανείς 
τα µηνύµατά του µε τον κατάλληλο τρόπο, 
και αυτό µε την σειρά του σηµαίνει χαµένα 
χρήµατα και ευκαιρίες.

Για τον εντοπισµό του target group
Όπως αφηγείται η Lisa Cork, αρκετά συχνά 
έρχεται σε επαφή µε εταιρείες οι οποίες δεν 
είναι απολύτως βέβαιες σε τι κοινό απευθύ-
νονται. Αρκετά συχνά υιοθετούν µια προσέγ-
γιση «ένα µήνυµα για όλους», ελπίζοντας 
πως κάτι θα προκύψει από αυτό. Το µάρκε-
τινγκ στις µέρες µας ωστόσο έχει γίνει αρ-
κετά σύνθετο. Υπάρχουν πολλά κανάλια επι-
κοινωνίας, οι προτιµήσεις των καταναλωτών 
αλλάζουν ταχύτατα ενώ υπάρχουν πολλές 
δηµογραφικές οµάδες, οι οποίες προσεγγί-
ζονται µε διαφορετικά µέσα. Για το λόγο αυ-
τό το να γνωρίζει κανείς πού απευθύνεται, 
εξοικονοµεί χρόνο και κυρίως χρήµατα.

Επιµέλεια: Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος 

ΧΑΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ  
Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΟΤΑΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΛΑΘΟΣ 
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
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Μια πρώιµη χρονιά µε µικρότερη κατά 
20% περίπου παραγωγή, σε σχέση µε 
πέρσι, αναµένεται η φετινή -που µόλις 

ξεκίνησε µε την υπερπρώιµη ποικιλία Prime- 
για το επιτραπέζιο σταφύλι. Καταλυτικό ρόλο πά-
ντως, τόσο στην ποιότητα όσο και στις ποσότη-
τες, φαίνεται ότι θα παίξει ο παράγοντας καιρός, 
αφού οι έντονες βροχοπτώσεις του Ιουλίου που 
συνεχίζονται µέχρι και σήµερα σε διάφορες πε-
ριοχές της χώρας, έχουν ήδη αφήσει τα σηµάδια 
τους στις καλλιέργειες µε την εµφάνιση ασθενει-
ών όπως ωίδιο και βοτρύτης. 
Όσον αφορά την εικόνα της αγοράς, η σηµα-
ντική πρωίµιση της Αιγύπτου και της Ιταλί-
ας σε συνδυασµό µε την οψίµιση της Ισπανίας 
και του Μαρόκο, που δεν είχαν τον ίδιο θερµό 
µε εµάς χειµώνα, δηµιουργεί ένα 10ηµερο κε-
νό στην αγορά -µέχρι και τις 20 Ιουλίου- κάτι 
που θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί το κορινθι-
ακό Ρrime όπως έγινε και µε την παραγωγή της 

Κρήτης που προηγήθηκε κάποιες ηµέρες. Πά-
ντως οι τιµές στην έναρξη της παραγωγής κυ-
µαίνονται στο ένα ευρώ το κιλό. 

Στο ένα ευρώ το κιλό
Για την πορεία της φετινής χρονιάς µίλησε στο 
«Fresher», ο βετεράνος του χώρου, γεωπό-
νος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, από την Κόριν-
θο. Σύµφωνα µε τον ίδιο «το επιτραπέζιο σταφύ-
λι ξεκίνησε µε την πρώιµη ποικιλία Prime, η ο-
ποία όλο βελτιώνεται ποιοτικά αλλά δεν παύει να 
είναι ευαίσθητη στις βροχοπτώσεις. Ήδη, φέτος 
σηµειώθηκαν πολλές ζηµιές. Παρόλα αυτά και 
οι άλλες ποικιλίες όπως η Σουλτανίνα έχουν κά-
ποια µικροπροβλήµατα µε την “µαύρη σήψη”. Ε-
µπορικά τα prime είναι στα ίδια επίπεδα µε πέ-
ρυσι στο ένα ευρώ το κιλό». Από την πλευρά του 
ο ∆ηµήτρης Σπανός, αγοραστής και υπεύθυνος 
έρευνας και ανάπτυξης του οµίλου Fresca UK, 
ανέφερε στο Fresher σηµειώνει πως «τα πρώ-

Του Χρήστου ∆ιαµαντόπουλου

Σε µια καλή εµπορική χρονιά, παρά τις αναποδιές του καιρού και τις εκτιµήσεις για 
µείωση της παραγωγής, ελπίζουν φέτος οι παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού. Η 
έναρξη, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του Fresher, έγινε στο ένα ευρώ το κιλό για την 
υπερπρώιµη ποικιλία Prime, που µετά την Κρήτη ξεκίνησε και στην Κορινθία, περιο-
χές οι οποίες µπορούν να εκµεταλλευτούν το κενό που υπάρχει στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά λόγω της πρωίµισης σε Αίγυπτο και Ιταλία και της οψίµισης σε Ισπανία και Μαρόκο.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΓΗΠΕ∆Ο ΠΑΙΖΕΙ 
ΩΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ  
ΤΟ PRIME  
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τα φορτία της ποικιλίας Ρrime για εξαγωγή συ-
σκευάζονται στην Κρήτη και στην Κορινθία γε-
γονός πολύ ενθαρρυντικό, αφού οι παραγωγοί 
φαίνεται ότι κατάφεραν να έχουµε στην αγορά 
µία πολύ ποιοτική και σε ικανοποιητικές ποσότη-
τες της Ρrime για το µήνα Ιούλιο πριν να βγουν η 
Σουλτανίνα και η Thomson. Η τιµή που πιάνουν 
τα Ρrime αυτήν τη στιγµή είναι γύρω στο ένα ευ-
ρώ το κιλό στον παραγωγό. Σήµερα στην Ευρώ-
πη υπάρχει ένα κενό στην αγορά καθώς η επό-
µενη ποικιλία που αναµένεται να συγκοµιστεί εί-
ναι η Superior στην οποία τα µεγάλα τονάζ ανα-
µένονται µετά τις 20 Ιουλίου». 

Πρώιµη χρονιά για τη Μεσόγειο
Επιπλέον ο κ. Σπανός τόνισε στο Fresher ότι η 
φετινή: «είναι µία πρώιµη χρονιά κάτι το οποίο 
έχει ταυτοποιηθεί όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά 
γενικότερα στο νότιο τµήµα της Λεκάνης της Με-

σογείου. Για παράδειγµα η Αίγυπτος ήταν 15 η-
µέρες πιο πρώιµη σε σχέση µε πέρσι, δηλαδή 
ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου αντί για µέσα Μαΐου 
και η Ιταλία φαίνεται ότι είναι πιο πρώιµη καθώς 
επίσης και η Τουρκία και η Ελλάδα. Χαρακτηρι-
στικό είναι µάλιστα το γεγονός ότι αυτήν τη στιγ-
µή έχουν πουληθεί όλα τα αιγυπτιακά σταφύλια 
ενώ υπάρχει ένα κενό στην αγορά καθώς η Ι-
σπανία και το Μαρόκο δεν είχαν τον ίδιο θερµό 
χειµώνα που είχαµε εµείς και εκεί ήταν λίγο πιο 
όψιµα», συµπλήρωσε ο ίδιος.

Μείωση παραγωγής 
Σύµφωνα µε τον κ. Σπανό -ο οποίος έχει εικόνα 
ολόκληρης της Ελλάδας- έχει παρατηρηθεί ότι 
στην Κρήτη (και συγκεκριµένα στην περιοχή των 
Αρχάνων) υπάρχει µια µείωση της παραγωγής 
κυρίως στην ποικιλία Σουλτανίνα, ενώ στην πε-
ριοχή του Προφήτη Ηλία η µείωση είναι µικρότε-

«Αν το σταφύλι έχει τη δυνατότητα
 να συντηρηθεί σωστά σε
 σύγχρονους ψυκτικούς
 θαλάµους τότε σίγουρα και 
οι τιµές θα είναι καλύτερες»

ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ 
Για την σηµασία της ποικιλίας Σουλτανίνα, που χρόνια τώρα αποτελεί την αιχµή του δόρατος στο ελληνικό επιτραπέζιο σταφύλι, ο πολύπειρος γεωπόνος 
από την Κόρινθο, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, τονίζει: «Όπως είχα πει και στον Αγρότη της Χρονιάς το 2017 στο Λουτράκι, µε ρωτούν πολλές φορές φίλοι, 
τι να φυτέψουµε; Θα φυτέψουµε πρώιµες ποικιλίες σε πρώιµες ζώνες και στις µεσοπρώιµες και όψιµες θα φυτέψουµε ψυγεία, τους απαντώ. Με αυτή 
την έντονη -τότε- διατύπωση θέλησα να αποτυπώσω την πρότασή µου για τις ανάγκες επανεκκίνησης του κλάδου του επιτραπέζιου σταφυλιού αλλά και 
για την προστασία της Σουλτανίνας». Η Σουλτανίνα -όπως εξηγεί στο Fresher- παρά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει στο θέµα των τιµών έχει ακόµα 
πολλά να προσφέρει. «Αρκεί να γίνουν βήµατα στην αποθήκευση», όπως εξηγεί. «Αν το σταφύλι έχει τη δυνατότητα να συντηρηθεί σωστά σε σύγχρονους 
ψυκτικούς θαλάµους και να πουληθεί κάποιες ηµέρες µετά την συγκοµιδή του τότε σίγουρα και οι τιµές θα είναι καλύτερες», προσθέτει.   

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ
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JUPITER ΚΑΙ IFG 
ΦΕΡΝΟΥΝ ΝΕΕΣ 
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Στη φετινή Freskon, ο Mark Tweddle της 
Jupiter Group, µιλώντας στο 1ο ∆ιεθνές 
Συνέδριο για το επιτραπέζιο σταφύλι, ανέφερε 
ότι ο Bρετανικός όµιλος επεκτείνει τη δράση 
του στην Ελλάδα µέσω συνεργασιών µε 
Έλληνες παραγωγούς για την ανάπτυξη 
τεσσάρων άσπερµων πατενταρισµένων 
ποικιλιών της σειράς Arra. Πρόκειται για 
κλειστά συµβόλαια, που έχουν υπογραφεί 
µε τις εταιρείες ΑΒ – Πατίκας – Χάτσιος 
από τη Θέρµη, Γ. Κατσαγκιώτης από 
Καβάλα, Πρωτοφανούσης και µε την οµάδα 
Σύµβολο στην Καβάλα. Ήδη στο πλαίσιο των 
συµβολαίων έχουν φυτευτεί 500 στρέµµατα 
και εντός του 2018 θα φυτευτούν άλλα 450, 
όλα στη Β. Ελλάδα.  «Σε βάθος τετραετίας 
θέλουµε να έχουµε αναπτύξει τουλάχιστον 
3.000 - 4.000 στρέµµατα µε τις συγκεκριµένες 
ποικιλίες, καθώς και µια ακόµη από τη 
Χιλή, µε την επωνυµία ΙΝΙΑ 1», εξήγησε ο 
κ.  Tweddle προσθέτοντας πως πρόκειται για 
όψιµες ποικιλίες, οι οποίες θα δώσουν την 
ευκαιρία να καλυφθεί ένα ανοικτό παράθυρο 
που υπάρχει σήµερα στις αγορές. Ανάλογα 
σχέδια έχει και η IFG, όπως µας πληροφόρησε 
το διοικητικό της στέλεχος, Γιάννης Κανάκης. 

ρη και η παραγωγή καλύτερη σε σχέση µε πέρσι.  
«Στην Κόρινθο επίσης περιµένουµε µία µικρή 
µείωση στις διαθέσιµες ποσότητες σε σχέση µε 
την περσινή χρονιά. Παρόλα αυτά διατηρούµε 
µία επιφύλαξη σε σχέση µε το ύψος της παρα-
γωγής, καθώς οι τελευταίες βροχές δηµιούρ-
γησαν κάποια προβλήµατα και µας µένει ακό-
µα ένας γεµάτος µήνας ο οποίος δεν ξέρου-
µε πως µπορεί να πάει και τι ζηµιές µπορεί να 
προκληθούν. Σε γενικές γραµµές όµως περι-
µένουµε µία µείωση της ελληνικής παραγω-
γής», τονίζει ο εκπρόσωπος του βρετανικού ο-
µίλου Fresca, στη Ελλάδα. 

Μπαίνει Αύγουστο η Βόρεια Ελλάδα
Αν και στη Βόρεια Ελλάδα η παραγωγή επιτρα-
πέζιου σταφυλιού ξεκινάει στα τέλη Αυγούστου 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού στα-
φυλοπαραγωγών Παγγαίου «Σύµβολο», Νί-
κος Μαυρίδης µίλησε στο Fresher για τη νέα 
χρόνια η οποία -σύµφωνα µε τον ίδιο- εκτιµά-
ται ότι θα είναι παραγωγικά µειωµένη σε σχέ-
ση µε το 2017. «Αν εξαιρέσει κανείς τις άκαι-
ρες βροχοπτώσεις του Ιουλίου, ο καιρός µέ-
χρι σήµερα στην ευρύτερη περιοχή της Καβά-
λας ήταν καλός. Αν και µε την υγρασία εµφανί-
στηκε λίγος βοτρύτης και λίγο ωίδιο µέχρι ώ-
ρας είναι αντιµετωπίσιµα. Η παραγωγή µας ω-
στόσο αναµένεται µειωµένη κατά 15% - 20% 
περίπου σε σχέση µε πέρσι». Και πρόσθεσε: 
«Στην Καβάλα εκτός από τις κλασικές ποικιλί-
ες Thomson και Crimson έχουµε ξεκινήσει πι-

λοτικά και κάποιες καλλιέργειες όψιµων ποι-
κιλιών Arra 15, 19, 28 και 32. Αυτές οι ποικι-
λίες µας δίνουν την δυνατότητα να έχουµε χα-
µηλότερο κοστολόγιο είναι πιο ανθεκτικά στις 
καιρικές συνθήκες ενώ το καταναλωτικό κιλό 
προσανατολίζονται σε αυτές. Είναι πιο όψιµες 
από τα Thomson µε αποτέλεσµα να ανοίγουν 
το παράθυρο του Οκτωβρίου και του Νοεµβρί-
ου που υπάρχει έλλειψη και θα µπορούσαµε 
να εκµεταλλευτούµε». 

Ο Mark Tweddle 
του βρετανικού 
οµίλου της Jupiter 
Group µίλησε στη 
Freskon 2018 για το 
επιτραπέζιο σταφύλι.
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 Μια πρωτοποριακή συνεργασία στο χώρο του ε-
πιτραπέζιου σταφυλιού της ποικιλίας Crimson 
Seedless, µε στόχο την παραγωγή ενός προϊό-
ντος µε παρόµοια ποιοτικά χαρακτηριστικά, που 
θα µπορεί να αξιώνει κοινή αντιµετώπιση από το 
εµπόριο -σε επίπεδο τιµολογιακής πολιτικής- είναι 
σε εξέλιξη στη Β. Ελλάδα. 
Στο εγχείρηµα µετέχουν, σε πρώτη φάση, περίπου 
40-50 παραγωγοί της ποικιλίας από επιλεγµένες 
δυναµικές φυτείες, ενώ ρόλο καθοδηγητή που θα 
τους βοηθήσει να ενσωµατώσουν καινοτοµία στις 
εκµεταλλεύσεις τους, έχει αναλάβει η Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή. 
«Έχουµε δει µια δυναµική στον τοµέα του επιτρα-
πέζιου σταφυλιού και αποφασίσαµε να τον στηρί-
ξουµε. Έχουµε την τύχη να έχουµε κοντά µας πο-
λύ καλές φυτείες και οµάδες παραγωγών που α-
ξίζουν την επιτήρηση και τη βοήθειά µας, γιατί εί-
ναι πρωτοπόροι σε αυτό που κάνουν και θα πά-
νε το προϊόν µπροστά», εξήγησε στο Fresher ο γε-
ωπόνος Ηλίας Κάλφας, από το γραφείο στρατηγι-
κών προγραµµάτων της Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής, που «τρέχει» την πρωτοβουλία. Σύµφω-
να µε όσα είπε, υπάρχουν αυτή τη στιγµή τέσσερις 
βασικοί θύλακες Crimson σε Καβάλα, Κιλκίς, Κρύα 
Βρύση Γιαννιτσών και Βροντού Πιερίας, οι οποίοι 
καλλιεργούν γύρω στα 1.500–2.000 στρέµµατα, α-
ντιπροσωπεύοντας το σχεδόν 30% της εθνικής πα-
ραγωγής Crimson, ενώ µπαίνουν και νέες φυτείες.

Καινοτοµία στην τεχνική και την οργάνωση
«Το πλάνο είναι να συνεργαστούν οι πάντες για 
το κοινό καλό και να το κάνουµε αυτό µέσα α-
πό σύγχρονες µεθόδους. Εισάγοντας τόσο τεχνι-
κή καινοτοµία, όσο και οργανωσιακή», αναφέρει 
ο κ. Κάλφας. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική και-
νοτοµία, ο σχεδιασµός προβλέπει την τοποθέτηση 

πλειάδας µετεωρολογικών σταθµών στο δίκτυο 
αµπελιών του προγράµµατος, ενώ ταυτόχρονα θα 
«τρέχουν» από πίσω µοντέλα πρόβλεψης ασθε-
νειών, ανάπτυξης της καλλιέργειας και όλα εκεί-
να που χρειάζονται για την καλύτερη παρακολού-
θησή τους. «Επίσης έχουµε να βάλουµε και κά-
ποιες άλλες διατάξεις γεωργίας ακριβείας, που 
έχουν να κάνουν µε δίκτυα αυτοµατοποιηµένων 
παγίδων, µε υπέρυθρες κάµερες µε τις οποίες θα 
µπορούµε να διαγνώσουµε νωρίς µια προσβολή, 
πριν εκδηλώσει συµπτώµατα, ώστε να µπορούµε 
να κάνουµε παρεµβάσεις έγκαιρες. Το ίδιο θα γί-
νεται και για µια πιθανή αδυναµία του πρέµνου», 
µας είπε ο γεωπόνος της Σχολής.

«Υιοθεσία µικρών εκµεταλλεύσεων», 
ονοµάζεται το πρόγραµµα
Ο κ. Κάλφας διευκρινίζει ότι «θέλουµε να προχω-
ρήσουµε σε κάποιο είδος τιτλοποίησης του προ-

ϊόντος, ώστε αυτά που χρησιµοποιούνται, κα-
τά καιρούς, λίγο υποκειµενικά ή θολά, µε σκοπό 
να πιεστούν οι τιµές, να µετατραπούν σε ένα αντι-
κειµενικό σύστηµα αξιολόγησης. Έτσι, θα γνωρί-
ζουν όλοι από πριν τι υπάρχει και πού, ποιοι το έ-
χουν, µε ποια ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν πα-
ράξει το προϊόν, ώστε οι παραγωγοί να ζητούν 
παρόµοια αντιµετώπιση τιµολογιακή». Στόχος της 
πρωτοβουλίας είναι να βάλει όλους όσοι εµπλέ-
κονται να συνεργαστούν µεταξύ τους. «Προσπα-
θούµε να κάνουµε µια κοινωνία πράξης, όπου ό-
λοι οι παραγωγοί θα έχουν ανοικτή γραµµή επι-
κοινωνίας και θα µοιράζονται πληροφορίες που 
αφορούν προδιαγραφές προϊόντων και κινδύ-
νους πάνω στην ποσότητα ή την ποιότητα και στο 
τέλος και µε το εµπορικό κοµµάτι», εξήγησε ο 
συνοµιλητής µας. 
Το µοντέλο έχει αρχίσει και «τρέχει» εδώ και λί-
γες εβδοµάδες, υπό τον διακριτικό τίτλο «Small 
Farm Adoption» που µεταφράζεται ως υιοθε-
σία µικρών εκµεταλλεύσεων και θα έχει συνο-
λική διάρκεια τρία χρόνια, για να υπάρχει ικανός 
χρόνος για διόρθωση αδυναµιών και βελτιστο-
ποίηση του βαθµού συντονισµού της συνεργα-
σίας των συµµετεχόντων. 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΤΟ PROJECT 
ME TA  
CRIMSON 
SEEDLESS

O γεωπόνος Ηλίας Κάλφας, από το γραφείο 
στρατηγικών προγραµµάτων της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.
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Α  
ν υπάρχει έ-
να φρούτο το ο-
ποίο έχει ταυτι-
στεί απόλυτα με 

το ελληνικό καλοκαίρι σίγουρα δεν είναι άλ-
λο από το καρπούζι. Κι αν υπάρχει ένα χρώ-
μα που έχει ταυτιστεί με αυτό το δημοφιλές 
φρούτο, δεν είναι άλλο από το κόκκινο. Αυ-
τή λοιπόν η λαχταριστή συνήθεια της κόκ-
κινης ξεδιψαστικής του σάρκας μπορεί άρα-
γε να αντέξει την αλλαγή...  χρώματος;  Η ε-
ταιρεία Rijk Zwaan το τόλμησε, αφού προτεί-
νει κιτρινόσαρκο καρπούζι κατηγορίας sugar 
baby, το οποίο μάλιστα παρουσίασε σε επίση-
μη πρώτη στο Watermelon Event στις 5 και 6 
Ιουνίου στα Λαβδέικα Ηλείας  λίγο έξω από 
τη Γαστούνη, όπου ταξίδεψε και το Fresher.
Η αλήθεια είναι ότι η όψη του κίτρινου υβρι-
δίου της Rijk Zwaan αρχικά ξενίζει, όμως  κά-
θε αναστολή εξαφανίζεται μόλις το δοκιμάσει 
κανείς. Εξίσου νόστιμο και δροσιστικό, το μι-
κρότερο σε σχέση με τις βαρέλες, άσπερμο κί-
τρινο καρπούζι καλλιεργείται ήδη πειραμα-

τικά στην Ηλεία και όπως όλα δείχνουν πρό-
κειται να μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον.   
Όλα ξεκίνησαν πριν από 14 χρόνια, όταν η 
Rijk Zwaan ξεκίνησε, µετά από µια εντατική 
έρευνα αγοράς για την καλλιέργεια καρπου-
ζιού στον κόσµο και ιδιαίτερα στις χώρες της 
Μεσογείου, ένα πρόγραµµα βελτίωσης της 
καλλιέργειας. Παράλληλα µε τις γνώσεις για 
το µέγεθος της αγοράς, έγινε και έρευνα σχε-
τικά µε τις ανάγκες ή τα σηµεία βελτίωσης 
των υβριδίων, από την πλευρά του παραγω-
γού µέχρι τον τελικό καταναλωτή µέσω όλων 
των συνδέσµων της εµπορικής αλυσίδας. 
«Με τη λογική αυτή προσπαθήσαµε να θέ-
σουµε τις βάσεις για το πρόγραµµα γενετικής 
βελτίωσης των νέων υβριδίων», τονίζει στο 
Fresher ο ∆ιαµαντής Τσιατούρας, διευθύνων 
σύµβουλος της Rijk Zwaan Hellas. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της έρευνας α-
ποτελεί και το κίτρινο καρπούζι που κλέβει 
τις εντυπώσεις τόσο µε την εµφανισή του, ό-
σο και µε τη γεύση του. «Πρόκειται για  έ-
να καρπούζι κατηγορίας sugar baby, το ο-

ΣΤΟ DNA ΤΟΥ  
ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙ   
ΤΗΝ ΚΙΤΡΙΝΗ  
ΣΑΡΚΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ 14 ΧΡΟΝΙΑ Η RIJK ZWAAN ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ.
ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΟ SUGAR BABY ΚΑΙ ΕΠΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Κείµενο: Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος Φωτογραφίες: Γεωργία Καραµαλή 
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Με βάση την πρωιµότητα και επιπρόσθετα 
την ποιότητα αλλά και τη γεύση, γίνονται 

σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της Rijk 
Zwaan Hellas οι επιλογές των υβριδίων 

καρπουζιών που προτείνουν για καλλιέργεια 
στους παραγωγούς. Στόχος, όπως εξηγούν 

στο Fresher στελέχη της, είναι οι καλλιεργητές 
να µπορούν να απολαύσουν την υπεραξία της 
παραγωγής τους τόσο σε οικονοµικό όφελος 

όσο και σε αποδοχή από την αγορά. 

Ο ∆ιαµαντής Τσιατούρας (αριστερά), διευθύνων  
σύµβουλος της Rijk Zwaan Hellas, µε τον εκδότη - 

διευθυντή του Fresher, Γιάννη Πανάγο.
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ποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόµα στην α-
γορά (με κωδικό υβριδίου 62-599). Το πρό-
βληµα µε αυτά τα προϊόντα είναι ότι ο κατα-
ναλωτής θα πρέπει πρώτα να τα δοκιµάσει 
για να πειστεί ότι πρόκειται για ένα εξαιρετι-
κής ποιότητας προϊόν. Πρέπει λοιπόν να ε-
πικοινωνηθεί σωστά για να σταθεί στο ρά-
φι», µας τονίζει ο ∆ιαµαντής Τσιατούρας. 
Και συµπληρώνει: «Το καρπούζι γενετικά 
από τους προγόνους του έχει διαφορετικές 
εκδοχές. Αν ανατρέξουµε λοιπόν στο πα-
ρελθόν, θα δούµε ότι το χρώµα του πλησιάζε 
περισσότερο στο κίτρινο και όχι στο κόκκινο 
που γνωρίζουµε σήµερα. Γενικά η εταιρεία 
µας σε ό,τι κάνει για τη βελτίωση των ποικι-
λιών προσπαθεί να βασίζεται στο γενετικό 
υλικό, που υπάρχει στη φύση». Και προσθέ-
τει όσον αφορά τις σύγχρονες τάσεις στην α-
γορά καρπουζιού «η Ισπανία έχει µπει στα 

µικρά µεγέθους microseeds (µικρά ατροφι-
κά σπόρια) ή seedless καρπούζια. Σε γενικές 
γραµµές, πάντως, η εταιρεία προσπαθεί να 
βρει πρώιµες και πιο γευστικές ποικιλίες».

Watermelon Event 2018
Aπτά παραδείγµατα από την καλλιέργεια 
των νέων αποδοτικών υβριδίων και υπο-
κειµένων της Rijk Zwaan παρουσιάστη-
καν στο Watermelon Event 2018. Στον πει-
ραµατικό αγρό, όπου καλλιεργούνται δεκά-
δες νέα υβρίδια και υποκείµενα της εταιρεί-
ας και κάποια εξ αυτών απολαµβάνουν µε-
γάλης αποδοχής τόσο από τους παραγωγούς 
όσο και τους εµπόρους και καταναλωτές -ό-
πως η βαρέλα Morgan- καταγράψαµε το εν-
διαφέρον τόσο των Ελλήνων όσο και των ξέ-
νων παραγωγών για τις προτάσεις της Rijk 

Zwaan που φαίνεται να ταιριάζουν απόλυτα 
στα εδάφη της χώρας µας. 
«Στο event προκαλέσαμε συναδέλφους από 
άλλες θυγατρικές. Την Ιταλία, την Τουρκία, 
την Ουγγαρία. Από την Ουγγαρία έφεραν 
και παραγωγούς θέλησαν να δουν από κο-
ντά πως γίνεται η καλλιέργεια στη χώρα µας 
αλλά και οι εξαγωγές», ανέφερε µιλώντας 
στο Fresher ο ∆ιαµαντής Τσιατούρας, διευ-
θύνων σύµβουλος της Rijk Zwaan Hellas. 

Πρωιµότητα, ποιότητα και γεύση
Αναφερόµενος στα κριτήρια επιλογής των 
ποικιλιών ο κ. Τσιατούρας τονίζει: «Αυτή γί-
νεται κατά βάση σε σχέση µε την πρωιµότη-
τα, την ποιότητα και τη γεύση. Όσο πιο πρώ-
ιµα έχεις παραγωγή, τόσο πιο νωρίς θα συ-
γκοµίζεις και θα εξάγεις. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το γεγονός ότι όταν ξεκίνησε φέτος η πα-
ραγωγή στη βαρέλα µας µε την επωνυµία 
Morgan -αρχές Μαΐου- η τιµή ήταν στα 65 
με 70 λεπτά. Άρα ο παραγωγός µπορεί να έ-
χει κέρδος από την πρωιµότητα αυτή (µε έ-
να τονάζ 6 – 6,5 τόνους ανά στρέµµα) . Εν τω 
µεταξύ παρά το γεγονός ότι µε το πέρασµα 
του χρόνου πέφτει η τιµή των πρώτων ηµε-
ρών, ο παραγωγός έχει το πλεονέκτηµα ό-
τι ανεβαίνει το τονάζ της συγκεκριµένης βα-
ρέλας µε αποτέλεσµα και πάλι να έχει κέρ-
δη», συμπληρώνει ο ίδιος.  

Η σειρά Sandissima
Αναφερόµενος στη σειρά Sandissima που 
παρουσιάστηκε και στον πειραµατικό αγρό 
στα Λαβδέικα του νοµού Ηλείας, ο διευθύ-
νων σύµβουλος της Rijk Zwaan Hellas ε-
ξηγεί: «Από τη µια πλευρά µπορούµε να 
δούµε τα παραδοσιακά καρπούζια αλλά και 
µια νέα αντίληψη στη συνέχεια µε τη σει-
ρά Sandissima. H Sandissima είναι µια νέα 
σειρά υψηλής ποιότητας µικρών σε µέγε-
θος ποικιλιών καρπουζιού. 
Οι ποικιλίες Sandissima έχουν κοινά χα-
ρακτηριστικά όπως καλύτερη γεύση, πιο υ-
ψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, µέγεθος 
πιο πρακτικό και µια επιλογή διπλής χρή-
σης: Ως κύρια καλλιέργεια ή ως επικονια-
στής σε άσπερµες ποικιλίες (seedless). Ε-
πιπλέον, σε αυτές τις διπλοειδείς ποικιλί-
ες, έχουµε προσπαθήσει να µειωθεί το µέ-
γεθος των σπόρων (microseeds)».  Σύµφω-
να µε τον ίδιο τα οφέλη είναι πολλαπλά για 
όλους τους παίκτες της αλυσίδας και βασί-
ζονται κυρίων σε υψηλή κερδοφορία χάρη 
σε µια πολύ υψηλή παραγωγή µε µικρότε-
ρο κόστος και ένα προϊόν πολύ ελκυστικής 
ποιότητας µε µια µορφή πιο πρακτική.
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Η ΠΑΣΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΑΛΤΣΕΣ, ΜΟΛΟΝΟΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΦΤΙΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΥΓΙΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΑΠΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ
ΜΑΛΙΣΤΑ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ∆ΥΝΑΤΗ ΤΙΜΗ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΝΤΟΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ SUPER FOOD ΠΟΥ 
ΑΓΝΟΕΙ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Οι ντοµάτες είναι επίσηµα και αποδεδειγµέ-
να υπερτροφή (super food) αλλά αυτό φαί-
νεται να το γνωρίζει µόνο η επιστηµονική 

κοινότητα και όχι το καταναλωτικό κοινό. Η πα-
ραπάνω διαπίστωση προέκυψε κατά τη διάρκεια 
του 13ου Συνεδρίου Βιοµηχανικής Ντοµάτας που 
πραγµατοποιήθηκε στη χώρα µας στο κρουαζιε-
ρόπλοιο Celestyal Crystal από τις 11 έως τις 15 Ι-
ουνίου και το οποίο παρακολούθησε το Fresher.
Αυτό που λείπει -σύµφωνα µε όσα ανέφεραν οι ο-
µιλητές- είναι η ευρεία επικοινωνία του σηµαντι-
κού αυτού χαρακτηριστικού, στρατηγική η οποία 
θα έφερνε σίγουρα καλύτερα αποτελέσµατα από 
αυτά που είναι καταγεγραµµένα και δείχνουν ό-
τι πωλήσεις ντοµάτας που καταναλώνονται κάθε 
χρόνο δεν παρουσιάζουν σηµάδια ανάκαµψης.  
«Για παράδειγµα, η πάστα ντοµάτας και οι σάλτσες, 
µολονότι είναι φτιαγµένα από ασφαλή και υγιή συ-
στατικά, αντιµετωπίζονται από τους εµπόρους λια-
νικής ως απλά  προϊόντα µειωµένης διατροφικής 
αξίας και φροντίζουν µάλιστα να τα πωλούν στην 
ελάχιστη δυνατή τιµή. Τα προϊόντα ντοµάτας είναι 
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υποτιµηµένα», ανέφερε στην οµιλία ο πρόεδρος 
της Ingomar Packaging Company, Greg Pruitt. 
Από την πλευρά της η Μαρία Νοµικού (επικεφα-
λής των πωλήσεων της Nomikos / Copais ΑΕ) υ-
περασπίστηκε µια ρεαλιστική προσέγγιση, βασι-
σµένη στις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν ό-
σον αφορά την επικοινωνία στις αγορές - στόχους 
που πιστεύεται ότι θα αντιπροσωπεύουν ένα µε-
γάλο µερίδιο στην κατανάλωση ντοµάτας. 

«Ας δηµιουργήσουµε το success 
story των προϊόντων της ντοµάτας»
«Φαινοµενικά, οι αριθµοί µας δεν είναι τόσο… ελ-
κυστικοί», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Νοµικού, 
καθώς παρουσίαζε τα συγκριτικά αποτελέσµατα 
ανάπτυξης για τους όγκους κατανάλωσης επιτρα-
πέζιων ντοµατών (+ 33%) και µεταποιηµένων ντο-
µατών (+ 18%) τα τελευταία δέκα χρόνια. Ως επι-
κεφαλής των πωλήσεων της εταιρείας Nomikos, 
υπενθύµισε στους ακροατές τα πολλά πλεονεκτή-
µατα της βιοµηχανικής ντοµάτας, που την κάνουν 
«σούπερ φαγητό» και το οποίο είναι έτοιµο να α-

νταποκριθεί επιτυχώς στις προσδοκίες της γενιάς 
Y (τους νέους γεννηθέντες 1980 και 2000), η ο-
ποία θα αντιπροσωπεύει το 60% του παγκόσµιου 
πληθυσµού µέσα στα επόµενα δέκα χρόνια. Κατά 
την άποψή της, το µέλλον µπορεί να αντιµετωπι-
στεί χωρίς αµφιβολίες, εφόσον η βιοµηχανία µά-
θει να επικοινωνεί αποτελεσµατικά. Για το συγκε-
κριµένο συνέδριο, το οποίο έλαβε χώρα µε την ο-
νοµασία «Αναβίωση», το συµπέρασµα ήταν φα-
νερό: «Ας δηµιουργήσουµε το success story των 
προϊόντων της ντοµάτας».

Από το χωράφι στο ράφι
Όσον αφορά τη σχέση παραγωγού και µεταποίη-
σης, ο Oleksandr Totsenko, εκπρόσωπος µιας από 
τις σηµαντικότερες εταιρείες µεταποίησης βιοµη-
χανικής ντοµάτας στην Ουκρανία µε την επωνυµία 
«iHarpo», τόνισε ότι «στην αλυσίδα από το χωρά-
φι µέχρι τον καταναλωτή είµαστε όλοι µέρος. Αν 
δεν υπάρχουν ντοµάτες, δεν µπορούµε να δουλέ-
ψουµε. Αν δεν µπορούµε να δουλέψουµε, δεν υ-
πάρχει λόγος να υπάρχουν ντοµάτες. Μόνο έτσι η 

καλλιέργεια και η µεταποίηση θα έχουν µέλλον σε 
παγκόσµιο επίπεδο ώστε να παρέχουµε ποιοτικά 
προϊόντα στον καταναλωτή». 
Έτος απόγνωσης χαρακτήρισε το 2018 για τον 
τοµέα της βιοµηχανικής και ειδικότερα όσον αφο-
ρά τις τιµές των προϊόντων, ο πρόεδρος του πορ-
τογαλικού οργανισµού µεταποιηµένης ντοµάτας 
(ΑΙΤ), Martin Stilwell, κατά την οµιλία του. Ωστό-
σο συµπλήρωσε ότι οι εκτιµήσεις του κλάδου είναι 
ευοίωνες για το 2019, αφού φέτος αναµένεται να 
απορροφηθούν όλα τα αποθέµατα λόγω της µει-
ωµένης παγκόσµιας παραγωγής. Μάλιστα χαρα-
κτήρισε το 2019: Year of Ηope (Έτος της Ελπίδας)
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του 
Fresher κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, προκύ-
πτει ότι σε πολύ χαµηλά επίπεδα συνεχίζει να κι-
νείται η τιµή του πελτέ παρά το γεγονός ότι σε πα-
γκόσµιο επίπεδο έχουν συναφθεί ήδη τα πρώ-
τα συµβόλαια για τη νέα σεζόν της βιοµηχανικής 
ντοµάτας. Ειδικότερα σύµφωνα µε όσα ανέφεραν 
στο Fresher στελέχη της βιοµηχανίας τόσο από την 
Ευρώπη όσο και από την Αµερική «ο πελτές είχε 

Η Μαρία Νοµικού υπε-
ρασπίστηκε µια ρεαλιστι-
κή προσέγγιση για τον 
τρόπο µε τον οποίο θα 
γίνει η επικοινωνία της 
ντοµάτας ως super food. 

Στελέχη της παγκόσµιας 
βιοµηχανίας (δεξιά) 
επισκέφθηκαν το παλιό 
εργοστάσιο µουσείο του 
Νοµικού στη Σαντορίνη 
όπου πήραν µια γεύση 
για το πώς γινόταν στο 
παρελθόν η µεταποίηση.
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φτάσει στα 600 ευρώ τον τόνο. Από τα νέα συµβό-
λαια που πραγµατοποιούνται οι πληροφορίες εί-
ναι ανάµεικτες. Υπάρχουν κάποια που είναι κά-
τω από το κόστος παραγωγής (σ.σ. αυτό οφείλε-
ται στο γεγονός ότι ήταν µια µείξη των περσινών 
αποθεµάτων και της φετινής σεζόν). Τα  καθαρά 
νέα συµβόλαια ανάλογα τον προµηθευτή µπορούν 
να καλύψουν το κόστος παραγωγής». Και προ-
σθέτουν ότι «αυτή την περίοδο κατά µέσο όρο η 
τιµή του πελτέ κυµαίνεται στα 650 ευρώ ο τόνος». 
Υπενθυµίζουµε ότι πέρσι πριν την έναρξη της σε-
ζόν η τιµή ήταν στα 680-700 ευρώ ανά τόνο ενώ 
πρόπερσι ανερχόταν στα 820 ευρώ ανά τόνο. Πα-
λαιότερα δεν έφθανε τους 900 ευρώ ο τόνος. Ό-
σον αφορά τη φετινή παραγωγή σύµφωνα µε ό-
σα αναφέρθηκαν στο Συνέδριο εκτιµάται µειωµέ-
νη σε ποσοστό 7%, ενώ στην Ελλάδα η παραγωγή 
αναµένεται στα ίδια ίσως και λίγο αυξηµένη. Υπο-
λογίζεται στους 420.000 τόνους.

«Η κατανάλωση δεν ανεβάζει ρυθµούς»
Για τη φετινή χρονιά µίλησε επίσης στο Fresher ο 

αντιπρόεδρος του Παγκόσµιου Συµβουλίου Επε-
ξεργασίας Ντοµάτας (WPTC) και πρόεδρος της ε-
ταιρείας ∆. Νοµικός Α.Ε. ∆ηµήτρης Νοµικός, λέ-
γοντας: «Ναι µεν θα έχουµε µια µειωµένη παρα-
γωγή φέτος -το οποίο είναι καλό για τα αποθέµα-
τα που υπάρχουν, από την άλλη όµως δυστυχώς η 
κατανάλωση δεν ανεβαίνει µε τους ρυθµούς που 
ανέβαινε τα προηγούµενα χρόνια. Αυτό οφείλεται 
σε µια πλειάδα λόγων. Οι πόλεµοι, οι εµπορικές 
πρακτικές µε δασµούς εισαγωγής, οι οικονοµικές 
δυσπραγίες πολλών οικονοµιών του πλανήτη εί-
ναι µερικές µόνο από τις αιτίες που συµβάλουν ως 
προς αυτή την κατεύθυνση». 
Και πρόσθεσε: «Οι φετινές τιµές πρώτης ύλης βι-
οµηχανικής ντοµάτας στην Ελλάδα που έδωσε 
τουλάχιστον η εταιρεία Νοµικός ήταν λίγο καλύ-
τερες σε σχέση µε πέρυσι και µε καλύτερους ό-
ρους όσον αφορά τις πληρωµές προς τους πα-
ραγωγούς. Όµως αυτό είναι ελληνικό φαινόµενο, 
γιατί τόσο η Ιταλία όσο και Ισπανία και η Πορτογα-
λία έχουν τις ίδιες τιµές µε πέρυσι και λίγο χαµη-
λότερες», συµπλήρωσε ο ίδιος. 

Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Crystal από τις 11 έως τις 15 Ιουνίου ταξίδεψε στο Κουσά-
ντασι, τη Μύκονο και την Σαντορίνη φιλοξενώντας στελέχη της αγοράς από όλο τον κόσµο.

Μία από τις στάσεις του ταξιδιού ήταν στο Μου-
σείο Βιοµηχανικής Ντοµάτας στη Σαντορίνη.

Ο ∆ηµήτρης Νοµικός (επάνω) αναφέρθηκε 
στα διεθνείς τιµές του πελτέ.  
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Σε µια εποχή όπου τα social media καθορίζουν την α-
γορά, οι marketeers όλου του κόσµου -σύµφωνα µε 
δηλώσεις των ίδιων- προσπαθούν να αποκωδικο-

ποιήσουν τις σύγχρονες τάσεις (trends) µέσα από τη µελέ-
τη νέων εργαλείων όπως τα hastags, τα shares, τα likes και 
οι followers. Στον κόσµο του Instagram -εκεί λένε παίζεται 
πλέον το παιχνίδι, αφού το Facebook ξεθωριάζει χρόνο µε το 
χρόνο- υπάρχει ένα φρούτο, το οποίο σύµφωνα όσα αναφέρει 
στο Fresher η Βίκυ Ευαγγελινού, υπεύθυνη marketing στην 
εταιρεία VSN HUB, έχει ξεπεράσει σε αναφορές (hastags) α-
κόµα και τη διάσηµη τηλεπερσόνα και influencer (νέος όρος 
που χαρακτηρίζει εκείνους που ασκούν επιρροή στο κοινό 

που τους παρακολουθεί, στις πλατφόρµες κοινωνικής δικτύ-
ωσής τους), Kim Kardashian West. «Όλοι πλέον µιλούν για 
το παράδειγµα του αβοκάντο και πώς έχει καταφέρει να ε-
ξαπλωθεί στα social media αλλά και στη διατροφή του δυ-
τικού κόσµου. Μάλιστα για προϊόντα που δεν χαίρουν της ί-
διας τύχης γίνονται ακόµα και µελέτες προκειµένου να γίνουν 
και αυτά µέρος της… ζωής του Instagram για να αυξήσουν τις 
πωλήσεις τους», τονίζει η κυρία Ευαγγελινού που σε πολλές 
οµιλίες της σε συνέδρια έχει ασχοληθεί µε το θέµα. 
Για την ιστορία, από τα τέλη του ’90 η ζήτηση του αβοκάντο 
αυξάνεται σταθερά. Το 2013 η παγκόσµια παραγωγή έφτα-
σε τους 4,7 εκατ. τόνους, κατά 100% πάνω από το 1998. 
Σύµφωνα µε τον «The Economist», οι παράγοντες που ο-
δήγησαν στην αύξηση αυτή ήταν 1) το έξυπνο µάρκετινγκ, 
που προώθησε την υψηλή περιεκτικότητα σε καλά λιπαρά 
και τα οφέλη του στην υγεία, όπως η µείωση του κινδύνου 
καρδιοπάθειας και 2) το γεγονός ότι το αβοκάντο είναι το 
βασικό συστατικό του γουακαµόλε, της µεξικανικής σάλ-
τσας, που έχει µεγάλη ζήτηση λόγω και της αύξησης της 
δηµοτικότητας του µεξικανικού fast food (τάκος κ.λπ.). Έ-
τσι, επεκτάθηκε το µερίδιο των αβοκάντο σε παραδοσια-
κές αγορές, ενώ µπήκε και σε καινούργιες. 
Για παράδειγµα, οι εισαγωγές της Κίνας τετραπλασιάστη-
καν από το 2008, ενώ στις Η.Π.Α. η κατανάλωσή του έχει 
ξεπεράσει αυτή των αχλαδιών και πλησιάζει την κατανά-
λωση των µήλων και στη Μεγάλη Βρετανία καταναλώνε-
ται περισσότερο από τα πορτοκάλια! 

ABOKANTO

Κοντράρει  
την Kardashian  

σε δημοφιλία 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το αβοκάντο κατάφερε σε λίγα µόνο χρόνια να γίνει το πιο δηµοφιλές φρούτο  

στο Instagram ενώ σε κάποιες περιοχές του πλανήτη αποδεικνύεται  

πιο ελκυστικό στις κλοπές ακόµα και από το… ίδιο το χρήµα

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA

Η επιτυχία του αβοκάντο 
έχει διευκολυνθεί από 
την τάση για υγιεινή 
διατροφή, καθώς και 
το ενδιαφέρον για 
τη δοκιμή εξωτικών 
συνταγών και υλικών, 
τόσο στο σπίτι όσο και 
στα εστιατόρια.
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«Κλέβουν αβοκάντο» 
Το πόσο πολύτιµο έχει καταστεί πλέον το αβοκάντο όµως έχει 
αναδειχθεί και µέσω παλαιότερων άρθρων του Fresher. Πλέ-
ον µάλιστα σε κάποιες περιοχές του πλανήτη υπάρχει ακόµα 
και η ανάγκη προστασίας του από τις ορέξεις όσων κυνηγούν 
το εύκολο κέρδος. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα µετά την περσινή ελ-
λειµµατική σεζόν απ’ τον άσχηµο καιρό σε Νέα Ζηλανδία και 
Αυστραλία που ώθησε τις τιµές στα ύψη. 
Ως εκ τούτου -όπως έχει γράψει το Fresher- αυξήθηκαν και 
οι κλοπές του προϊόντος, ειδικά από τα χωράφια στη Ν. Ζη-
λανδία και την Αυστραλία, µε αποτέλεσµα πλέον οι επιχειρη-
µατίες σε µαγαζιά εστίασης, µανάβικα κ.α., να βάζουν πινα-
κίδες το βράδυ, ότι «δεν κρατούν µετρητά και αβοκάντο τη 
νύχτα µέσα στο µαγαζί»! Στην Ελλάδα οι κλοπές αβοκάντο, 
από τα χωράφια, αν και σε µικρότερο βαθµό από αυτές του 
Ν. Ηµισφαιρίου, εντάθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια και πα-
ρά τα µέτρα προστασίας των παραγωγών (περίφραξη κ.λπ.), 
οι κλέφτες βρίσκουν τρόπους να παρακάµψουν τα εµπόδια. 

Έκρηξη για τα τροπικά φρούτα στην Ευρώπη
Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στο Ρίµινι της Ιταλίας και συ-
γκεκριµένα στην 1η Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για τα α-
βοκάντο (στα πλαίσια της Macfrut), «ο τοµέας των τροπικών 
φρούτων αναπτύσσεται γρήγορα στην Ευρώπη. Στην πραγ-

µατικότητα, τα τελευταία χρόνια, το αβοκάντο έχει βιώσει µια 
πραγµατική έκρηξη και τώρα καταναλώνονται καθηµερινά» 
δήλωσε ο πρόεδρος της Macfrut, Renzo Piraccini. «Η επιτυ-
χία του σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερµανία και η Ολλανδία, 
αλλά στην Ιταλία, έχει διευκολυνθεί από την τάση για υγιεινή 
διατροφή, καθώς και το ενδιαφέρον για τη δοκιµή εξωτικών 
συνταγών και υλικών, τόσο στο σπίτι όσο και στα εστιατόρια»

Το θέλουν οι αγορές 
Η Elisa Macchi, διευθύντρια του Centro Servizi Ortofrutticoli, 
που µίλησε στη Macfrut παρείχε µια επισκόπηση των ευ-
ρωπαϊκών αγορών, ιδίως της ιταλικής, της γαλλικής και της 
γερµανικής. Από τις τρεις χώρες, η Γαλλία καταναλώνει πε-
ρισσότερο αβοκάντο µε 114.000 τόνους που καταναλώθηκαν 
το 2016, παρουσιάζοντας σχεδόν συνεχή αυξητική τάση µέ-
σα στη δεκαετία (+ 42% 2007 - 2016). Τα αβοκάντο κερδίζουν 
έδαφος και στο γερµανικό κοινό, αφού µέσα σε 10 χρόνια, ο 
όγκος σχεδόν τριπλασιάστηκε και ανήρθε στους 47.000 τό-
νους το 2016 (+ 24% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος). Η Ι-
ταλία έχει πολύ µικρότερα νούµερα, αλλά ως εκ τούτου έχει 
µεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης. Η κατανάλωση αβοκάντο 
έχει ανέβει από τους 3.600 τόνους, που ήταν το 2007, σε πε-
ρισσότερους από 13.000 τόνους το 2016 (+ 261%), µε µια α-
πότοµη αύξηση του όγκου τα τελευταία τρία χρόνια. 

23ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

Η Kim 
Kardashian έχει 

μετατρέψει  το 
λογαριασμό της 
στο  Instagram 

σε επικερδή  
επιχείρηση

Η διάσημη 
τηλεπερσόνα και 

πλέον επιτυχημένη 
επιχειρηματίας έχει 

κάθε λόγο να βλέπει... 
ανταγωνιστικά το 
αβοκάντο, καθώς 

οι αναρτήσεις 
των χρηστών του 

Instagram  ξεπερνούν 
σε αριθμό αυτές των 

θαυμαστών της.

«Όλοι πλέον μιλούν για το παράδειγμα του αβοκάντο και πώς έχει καταφέρει να εξαπλωθεί στα 
social media» τονίζει η Βίκυ Ευαγγελινού, υπεύθυνη marketing στην εταιρεία VSN HUB.

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Η ΣΟΥΠΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΧΥΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΑΝΕΖΙΚΗ TASTEFUL FOODS

«Η σούπα είναι ο νέος χυµός», έγραφαν 
πρόσφατα οι New York Times, και αυτό α-
κριβώς το µοµέντουµ της νέας τάσης επι-
θυµεί να αδράξει η Τasteful Foods, µια δα-
νέζικη εταιρεία µε έδρα την Κοπεγχάγη. Η 
εταιρεία ανακοίνωσε την κυκλοφορία ε-
νός νέου προϊόντος που αφορά συσκευα-
σµένες σε µπουκάλι κρύες σούπες έτοιµες 
για κατανάλωση, από τη συσκευασία ή α-
πό ποτήρι, οι οποίες είναι 100% βιολογι-
κές και µαγειρεµένες µε φρέσκα λαχανικά. 
Σύµφωνα µε τον CEO της εταιρείας, Anders 
Christensen, στόχος τους ήταν η δηµιουρ-
γία νέων γεύσεων, αφού οι Ισπανοί πρω-
τοπόρησαν στις κρύες σούπες, µε την γνω-
στή παραδοσιακή συνταγή του γκασπάτσο. 
Για το λόγο αυτό προχώρησαν στη σύνθεση 
τριών νέων γεύσεων, που συνδυάζουν γλυ-
κοπατάτα, καρύδα, κουρκούµη και µάνγκο, 
ντοµάτα µε γκότζι µπέρι και παντζάρι µε α-
χλάδι και καρύδα. Όσοι τώρα αναρωτιού-

νται γιατί σούπα και όχι χυµό, αυτή η νέα τά-
ση στηρίζεται στο γεγονός ότι τα λαχανικά 
που υπάρχουν στη σούπα περιλαµβάνουν 
πιο σύνθετους υδατάνθρακες, λιγότερη ζά-
χαρη και περισσότερες φυτικές ίνες, καθι-
στώντας τες πιο υγιεινές από τους χυµούς.
«Αρχικά αυτό το νέο προϊόν θα είναι δι-
αθέσιµο σε επιλεγµένες αλυσίδες σού-
περ µάρκετ, όµως µετά από αυτό το πρώ-
το στάδιο θα επεκταθούµε και αλλού. Ήδη 
βρισκόµαστε σε επικοινωνία µε αλυσίδες 
λιανικής σε όλη τη  Σκανδιναβία. Οι σούπες 
θα φέρουν τη νέα µας εµπορική ετικέτα 
GRÖNT», κατέληξε ο Anders Christensen.

Ο CEO της δανέζικης Τasteful Foods, 
Anders Christensen.
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Μια ντουζίνα specialties  
από βιολογικό αγγούρι
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ της περιόδου συγκοµιδής λαχανικών στην Αυ-
στρία, η γνωστή εταιρεία Ja! Natürlich κυκλοφόρησε µια σει-
ρά συσκευασιών µε σπάνιες ποικιλίες βιολογικών αγγουριών 
µε ονόµατα όπως «Lemon», «Minature White», «Ameliore 
Bourbonne» ή «Arola». Ωστόσο, η µοναδικότητά τους δεν α-
ντανακλάται µόνο στην ονοµασία, αλλά και στα υπερβολικά 
σχήµατα, τα χρώµατα και τις γεύσεις που προσφέρουν µεγά-
λη ποικιλία στις γευστικές παλέτες σύµφωνα µε την Martina 
Hörmer, ∆ιευθύνουσα Σύµβουλο της Ja! Natürlich.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BREILLE 
ΗΤΑΝ ΟΙ ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ 
πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου ο 
παγκόσµιος διακινητής φρουτο-
λαχανικών Eosta λάνσαρε στην 
αγορά µία ειδική συσκευασία 
για το Μουντιάλ 2018. Ο λόγος 
για τις βιολογικές ντοµάτες του 
Frank de Koning από την Breille 
στα χρώµατα των εθνικών οµά-
δων.  «Μια προσφορά µε πορ-
τοκαλί ντοµάτες  δεν θα είχε α-
πήχηση, λόγω της απουσίας της 
ολλανδικής εθνικής οµάδας, αλ-
λά οι µαύρες, κόκκινες και κίτρι-
νες ντοµάτες τα πήγαν περίφηµα 
στη Γερµανία», δηλώνει ο διευ-
θυντής βιωσιµότητας της Eosta, 
Michaël Wilde. «Πουλήσαµε πο-
λύ περισσότερες ντοµάτες. Πε-

ρίµενα ότι οι καταναλωτές βιο-
λογικών προϊόντων θα ήταν λι-
γότερο ευαίσθητοι σε αυτό, αλ-
λά προφανώς οι άνθρωποι είναι 
εξίσου τρελοί κατά τη διάρκεια 
των ποδοσφαιρικών πρωταθλη-
µάτων» συµπληρώνει ο κ. Wilde,
Το καινούργιο γεγονός είναι ό-
τι η συσκευασία ήταν κατα-
σκευασµένη από ζαχαροκάλα-
µο και φύλλο οργανικού πλαστι-
κού. «Τα παλαιότερα έτη υπήρξε 
µία τεράστια τάση προς την κα-
τεύθυνση της χρήσης πλαστι-
κών συσκευασιών, γι’ αυτό εί-
µαι χαρούµενος που έχουµε µια 
βιώσιµη απάντηση, µε αυτήν τη 
συσκευασία» υποστήριξε ο κ. 
Wilde.  ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

24-29_eidiseis.indd   25 10/07/2018   21:51



26 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

�ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΕΛΒΕΤΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ
Στην οικογένεια Boog από το 
Hünenberg της Ελβετίας απονε-
µήθηκε η διάκριση Χρυσός Ήλιος 
από την αλυσίδα σούπερ µάρ-
κετ Migros Lucerne της Λουκέρ-
νης. Η εν λόγω οικογένεια καλλι-
εργητών, η οποία εδώ και πέντε 
γενιές εργάζεται στα κτήµατα της 
φάρµας της στην εύφορη κοιλά-
δα του ποταµού Reuss, προµη-
θεύει για παραπάνω από 24 χρό-
νια την αλυσίδα µε λαχανικά, σα-
λάτες και µούρα. 
H βράβευσή της οφείλεται στις 
καινοτόµες προτάσεις της όπως 
το σνακ λαχανικών µε ντοµάτες, 
καρότα και αγγούρια, και στα ντε-
λικάτα προϊόντα που παράγει ό-
πως οι «αγκινάρες Ιερουσαλήµ». 
Από το 1999, η αλυσίδα σούπερ 
µάρκετ Migros Lucerne έχει καθι-
ερώσει την ηµέρα «Σε ευχαριστώ 
πάρα πολύ». Με τον τρόπο αυτό, 
ανταµείβει τους αξιόπιστους προ-
µηθευτές της, ενώ µέσα από την 
εκδήλωση αναδεικνύεται και ο 
καλύτερος παραγωγός της χρο-
νιάς, που φέτος ήταν η αγροτική 
οικογένεια από το Hünenberg.

Το µοβ είναι  
ένα χρώµα υγείας

ΟΙ ΓΛΥΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ είναι αρκετά δηµοφι-
λείς στην Ευρώπη, ωστόσο η µοβ ξαδέλ-
φη τους από την Κίνα, έχει ακόµα δρόµο 
µπροστά της. Μια εισαγωγική εταιρεία α-
πό το Βέλγιο προσπαθεί να την καθιερώ-
σει στις ευρωπαϊκές διατροφικές συνήθει-
ες, εισάγοντάς την από την Κίνα, χωρίς ω-
στόσο να είναι αρκετά δηµοφιλής στην ασι-
ατική χώρα. Οι πατάτες αυτές χρησιµοποι-
ούνται κυρίως ως γαρνιτούρα, ενώ αυξάνει 
ο αριθµός των εστιατορίων που τις ενσω-
µατώνουν στα µενού τους, αφού τα χαρα-
κτηριστικά τους ανταποκρίνονται στην αυ-
ξανόµενη τάση για υγιεινή διατροφή.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ της Ισπανίας προς την Ευρω-
παϊκή Ενωση, παρουσίασαν µείωση φέτος 
της τάξης του 4%. Αντιθέτως, τα ισπανι-
κά αγροτικά προϊόντα που καταλήγουν σε 
Τρίτες χώρες, είναι αυτή τη φορά περισ-
σότερα σε αξία, κατά 5%. Αν και η ζυγαριά 
γέρνει  προς τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αφού εκεί εντοπίζεται το µε-
γαλύτερο κέρδος από τις εξαγωγές, 4.745 
εκατοµµύρια ευρώ έναντι 338,1 εκατοµ-
µύρια ευρώ που είναι σε Τρίτες χώρες. Έ-
ξω από την Ευρώπη, οι µεγαλύτερες αγο-
ρές για τους Ισπανούς είναι ο Καναδάς και 
η Κίνα, όπου η ζήτηση για ισπανικά φρού-
τα και λαχανικά αυξήθηκε κατά 90% και 
37% αντιστοίχως. Ειδικά οι αγορές της Κί-
νας, έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των Ι-
σπανών, αφού είναι µια νέα αγορά µε πολ-
λές δυνατότητες και περιθώρια αύξησης 
του όγκου των εξαγωγών.
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ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΙΝΑ
Το Πεκίνο αναζητά έναν αντικατα-
στάτη για να καλύψει το εφοδιαστι-
κό κενό που προέκυψε στην εγ-
χώρια αγορά λόγω του εµπορικού 
πολέµου µε τις ΗΠΑ. Από την άλ-
λη πλευρά του Ειρηνικού ωκεα-
νού, έµποροι και καλλιεργητές α-
νησυχούν τόσο για τα µελλοντικά 
εισοδήµατά τους, όσο και για την 
τωρινή παραγωγή. Περίπου 1,5 ε-
κατ. κιβώτια µε κεράσια, έτοιµα να 
αποσταλούν στην Κίνα, κινδυνεύ-
ουν να σαπίσουν στις αποβάθρες 
κάποιου λιµανιού ή σε κάποια α-
ποθήκη, όπως ενηµέρωσαν Αµε-
ρικανοί αγρότες τον υπουργό Ε-
µπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross. 
Στο µεταξύ, οι Κινέζοι καταναλω-
τές θα πρέπει να περιοριστούν στα 

εγχώρια κεράσια µέχρι να βρεθεί 
µια λύση. Σύµφωνα µε τον Zhao 
Xiaoyu, έναν έµπορο φρούτων από 
το Πεκίνο, η Κίνα ήδη επιδιώκει να 
εισάγει από άλλες χώρες, ανάµεσα 
στις οποίες βρίσκεται και η Τουρ-
κία. Ωστόσο οι υπογραφές έχουν 
ήδη πέσει για τα φετινά συµβόλαια 
και έτσι οι έµποροι θα δυσκολευ-
τούν να σταµατήσουν να αγορά-
ζουν αµερικανικά κεράσια άµεσα. 
«∆εν µπορούµε να κάνουµε τίπο-
τα για τα χρήµατα που θα χάσουµε 
φέτος από τα συµβόλαια, όµως, αν 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και 
για το επόµενο έτος, θα στραφού-
µε κατευθείαν στην Τουρκία και 
στο Ουζµπεκιστάν», σηµείωσε χα-
ρακτηριστικά ο Zhao Xiaoyu. Ο υπουργός Εµπορίου των ΗΠΑ, Wilbur Ross.
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O ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΤΗΣ LUCIA’S FARM
Ο Σωτήρης Κοντιζάς, ένας από τους 
κριτές του φετινού Μasterchef, 
πρωταγωνιστεί στη νέα διαφηµι-
στική καµπάνια για τα ντοµατίνια 
Lucia’s Farm.
H ιδέα βασίστηκε σε ένα ταξίδι α-
ναζήτησης, στην πηγή παραγω-
γής του προϊόντος: Ο σεφ -brand 
ambassador του προϊόντος- επι-
σκέπτεται το υπερσύγχρονο θερ-
µοκήπιο της  Lucia’s Farm στην Α-
λεξάνδρεια Ηµαθίας για ν’ ανακα-
λύψει ο ίδιος το µοναδικό χρώµα, 

το υπέροχο άρωµα και την απο-
λαυστική γεύση τους.
Τα ντοµατίνια Lucia’s Farm καλλι-
εργούνται υδροπονικά -µια µέθο-
δος ιδιαίτερα φιλική προς το περι-
βάλλον αφού γίνεται εξοικονόµη-
ση ως και 70% νερού σε σύγκρι-
ση µε την καλλιέργεια στο χώµα, 
κάτω από αυστηρούς συστηµατι-
κούς ποιοτικούς ελέγχους για την 
ασφάλεια του καταναλωτή, µε φυ-
σική γονιµοποίηση, και είναι αγνά, 
φρέσκα και 100% ελληνικά.

ΣΤΗΝ ΕΛΙΤ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η EUROCERT
Στους κορυφαίους φορείς παγκοσµίως για 
την ασφάλεια των τροφίµων εντάσσεται η 
Eurocert, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 
αξιολόγησής της από τον διεθνή Οργανισµό 
International Featured Standards (IFS). 
Με βάση τη σχετική ανακοίνωση, η Eurocert 
στο πιο βασικό κριτήριο της αξιολόγησης 
(Administrative Ιndicator 1) κατατάχτηκε 
στην πρώτη θέση µεταξύ 73 φορέων πιστο-
ποίησης από όλον τον κόσµο. 
Η αξιολόγηση των φορέων πιστοποίησης, 
βασίζεται και σε στοιχεία από απροειδοποί-
ητες επιθεωρήσεις σε πιστοποιηµένες από 
την Eurocert επιχειρήσεις, που τις διενεργεί 
το ίδιο το IFS και κατά αυτόν τον τρόπο, δια-

µορφώνεται ένα συνεκτικό πλαίσιο αντικει-
µενικής αξιολόγησης των φορέων πιστο-
ποίησης παγκοσµίως. 
Με αφορµή τη διάκριση της εταιρείας, ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 
Eurocert, Γιώργος Μπρισκόλας, εξέφρα-
σε τις θερµές ευχαριστίες του «προς όλους 
τους εµπλεκόµενους συντελεστές, δηλαδή 
τους επιθεωρητές, το υποστηρικτικό τεχνι-
κό προσωπικό, τους εµπλεκόµενους συµ-
βούλους και φυσικά τις πιστοποιηµένες ε-
πιχειρήσεις, που ανταποκρίνονται άριστα 
στις απαιτήσεις του IFS και οι οποίες δικαι-
ώνονται για την εµπιστοσύνη τους προς την 
εταιρεία Eurocert».

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΟΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Σ το ίδιο επιχειρησιακό µοτίβο προβλέπεται 
να κινηθούν βάσει των νοµοθετικών κει-
µένων της νέας ΚΑΠ µετά το 2020 τα ε-

πιχειρησιακά σχέδια στον τοµέα των οπωροκη-
πευτικών, τα οποία διατηρούν τα τρέχοντα επίπε-
δα στήριξης των Οµάδων Παραγωγών.
Η µόνη ίσως διαφορά είναι ότι πλέον, τα επιχειρησια-
κά των Οµάδων θα ενσωµατώνονται µέσα στα στρα-
τηγικά σχέδια των κρατών-µελών για την ΚΑΠ, όπου 

τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιλέξουν σε πόσους και 
σε ποιους από τους 16 τοµείς παρέµβασης του το-
µέα των οπωροκηπευτικών θέλουν να δώσουν έµ-
φαση. Για παράδειγµα, αν θα θελήσουν να επενδύ-
σουν σε ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, 
στην έρευνα και στην πειραµατική παραγωγή, την 
παραγωγή βιολογικών προϊόντων, την ολοκληρω-
µένη παραγωγή, σε δράσεις εξοικονόµησης ενέρ-
γειας, µείωσης παραγωγής αποβλήτων, µετρίασης 

της κλιµατικής αλλαγής, αναφύτευσης οπωρώνων, 
πρώιµης συγκοµιδής, απόσυρσης από την αγορά για 
δωρεάν διανοµή, µη συγκοµιδής, ασφάλισης συγκο-
µιδής, εκπαίδευσης κ.λπ.
Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και έµποροι που 
βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα της EUCOFEL θεω-
ρούν ότι τα επίπεδα αυτά πρέπει να βελτιωθούν µέχρις 
ότου τα επιχειρησιακά προγράµµατα να είναι το πιο α-
ποτελεσµατικό και ευέλικτο µέσο για τη διατήρηση της 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΜΕ �ΠΡΑΣΙΝΟ� ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΗΣ   ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
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ανταγωνιστικότητας των παραγωγικών εκµεταλλεύσε-
ων φρούτων και λαχανικών.
Καίριο σηµείο το άρθρο 42 και συγκεκριµένα η παρά-
γραφος δ  που ορίζει ότι όλες οι δράσεις θα πρέπει να 
πατάνε στην ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων παρα-
γωγής που σέβονται το περιβάλλον (περιβαλλοντικά 
ορθές γεωργικές πρακτικές) και πάνω στους στόχους 
που θέτει ο γενικός κανονισµός της νέας ΚΑΠ και το άρ-
θρο 6 για τη βιώσιµη ανάπτυξη και διαχείριση των φυ-
σικών πόρων και την προστασία της βιοποικιλότητας. 

Εθνική χρηµατοδοτική συνδροµή
Στις περιφέρειες των κρατών µελών όπου ο βαθµός ορ-
γάνωσης των παραγωγών στον τοµέα των οπωροκη-
πευτικών είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τον µέσο ό-
ρο της Ένωσης και όταν έχει υπάρξει χαµηλότερος από 
20% για τρία συνεχή έτη πριν από την εφαρµογή του ε-
πιχειρησιακού προγράµµατος, τα κράτη µέλη µπορούν 
να χορηγούν στις  αναγνωρισµένες οργανώσεις παρα-
γωγών, εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση ίση µε το έως 

και 80 % των χρηµατοδοτικών συνεισφορών που ανα-
φέρονται στο σηµείο α) του άρθρου 45, παράγραφος 1 
και έως και 10 % της αξίας της διατεθείσας στο εµπό-
ριο παραγωγής οποιασδήποτε τέτοιας οργάνωσης πα-
ραγωγών. Η εθνική χρηµατοδοτική ενίσχυση θα λει-
τουργεί συµπληρωµατικό προς το επιχειρησιακό ταµείο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 44 για  
τα επιχειρησιακά προγράµµατα:
●  Οι παρεµβάσεις στον τοµέα των οπωροκηπευτι-
κών που καθορίζονται από τα κράτη µέλη στα στρα-
τηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ υλοποιούνται µέσω 
εγκεκριµένων επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
οργανώσεων παραγωγών ή / και ενώσεων οργα-
νώσεων παραγωγών.
● Τα επιχειρησιακά προγράµµατα έχουν ελάχιστη διάρ-
κεια τριών ετών και µέγιστη διάρκεια επτά ετών. 
● Τα επιχειρησιακά προγράµµατα υποβάλλονται 
στα κράτη µέλη από τις οργανώσεις παραγωγών 
ή/και τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών που 
αναγνωρίζονται.
● Τα επιχειρησιακά προγράµµατα µπορούν να υλοποι-
ηθούν µόνο από τις οργανώσεις παραγωγών ή από ε-
νώσεις οργανώσεων παραγωγών αναγνωρισµένες.
●  Τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ενώσεων ορ-
γανώσεων παραγωγών δεν καλύπτουν τις ίδιες πα-
ρεµβάσεις µε τα επιχειρησιακά προγράµµατα των ορ-
γανώσεων µελών. 

Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι:
α) το 20 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών προγραµµάτων καλύπτει τις παρεµβά-
σεις που συνδέονται µε τους στόχους που αναφέρονται 
στο άρθρο 42 στοιχεία δ) για ανάπτυξη φιλοπεριβαλλο-
ντικών µεθόδων παραγωγής, και ε) για µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής.
β) το 5 % τουλάχιστον των δαπανών στο πλαίσιο των ε-
πιχειρησιακών προγραµµάτων καλύπτει την παρέµβα-
ση που συνδέεται µε τον στόχο που αναφέρεται στο άρ-
θρο 42 στοιχείο γ) δηλαδή στην έρευνα και την ανάπτυ-
ξη βιώσιµων και καινοτόµων µεθόδων παραγωγής.
Επιχειρησιακά ταµεία
Οι οργανώσεις παραγωγών και/ή οι ενώσεις τους, στον 
τοµέα των οπωροκηπευτικών, µπορούν να συνιστούν 
επιχειρησιακό ταµείο, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει το άρ-
θρο 45. Το ταµείο χρηµατοδοτείται από: α) χρηµατικές 
εισφορές από: i) τα µέλη της οργάνωσης παραγωγών 
και/ή την ίδια την οργάνωση παραγωγών ή ii) τις ενώ-
σεις των οργανώσεων παραγωγών µέσω των µελών 
των εν λόγω ενώσεων. β) χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ένωσης, η οποία µπορεί να χορηγηθεί στις οργανώσεις 
παραγωγών ή στις ενώσεις τους, εφόσον οι εν λόγω ε-
νώσεις παρουσιάζουν επιχειρησιακό πρόγραµµα. 

Οι Ευρωπαίοι παραγωγοί και έµποροι που 
βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα της 
EUCOFEL θεωρούν ότι τα επιχειρησιακά 
προγράµµατα πρέπει να είναι το πιο 
αποτελεσµατικό και ευέλικτο µέσο για τη 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των 
παραγωγικών εκµεταλλεύσεων φρούτων 
και λαχανικών. 

Η συνδροµή 
της Ένωσης  
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύµφωνα µε 
το άρθρο 46, ισούται µε το ποσό των 
χρηµατικών εισφορών που έχουν οριστεί 
και καταβληθεί και περιορίζεται στο 50% 
των δαπανών που πραγµατοποιούνται. 
Εντούτοις µπορεί να αυξηθεί σε 60% ή 
και 100% κατόπιν σχετικής αίτησης της 
οργάνωσης, υπό προϋποθέσεις. 
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της Ένωσης 
περιορίζεται σε: α) 4,1% της αξίας της 
παραγωγής που διατίθεται στο εµπόριο 
από κάθε οργάνωση παραγωγών, β) 
4,5% της αξίας της παραγωγής που 
διατίθεται στο εµπόριο από κάθε ένωση 
οργανώσεων παραγωγών, γ) 5% της 
αξίας της παραγωγής που διατίθεται 
στο εµπόριο από κάθε διακρατική 
οργάνωση παραγωγών ή διεθνική ένωση 
οργανώσεων παραγωγών 
Κατά παρέκκλιση η χρηµατοδοτική 
συνδροµή της ΕΕ µπορεί να αυξηθεί:
α) στην περίπτωση οργανώσεων 
παραγωγών, το ποσοστό µπορεί να 
αυξηθεί στο 4,6% της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στο εµπόριο, υπό τον όρο 
ότι το ποσό που υπερβαίνει το 4,1% της 
αξίας της παραγωγής χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά για µία ή περισσότερες 
παρεµβάσεις που συνδέονται µε δράσεις 
έρευνας και ανάπτυξης, µετριασµού 
κλιµατικής αλλαγής, προώθησης, αύξησης 
κατανάλωσης, πρόληψης κρίσεων.
β) στην περίπτωση των ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών, το ποσοστό 
µπορεί να αυξηθεί στο 5% της αξίας της 
διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής, 
υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό που 
υπερβαίνει το 4,5% της αξίας της 
παραγωγής χρησιµοποιείται για τις 
παραπάνω δράσεις. 
γ) στην περίπτωση της διακρατικής 
οργάνωσης παραγωγών ή της διακρατικής 
ένωσης οργανώσεων παραγωγών, το 
ποσοστό µπορεί να αυξηθεί στο 5,5% 
της αξίας της παραγωγής που διατίθεται 
στο εµπόριο, υπό την προϋπόθεση ότι 
χρησιµοποιείται για τις ίδιες δράσεις.
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ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΕΣ
ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Έως τις 31/7 θα δέχεται αιτήσεις το 
πρόγραµµα ενίσχυσης για τη χρή-
ση φεροµόνων και παγίδων στις 
δενδροκαλλιέργειες (Κοµφούζιο). 
Σύµφωνα µε την 2η Πρόσκληση του 
Μέτρου 10.1.08, µε την εφαρµογή 
αυτής της πρακτικής µειώνεται η α-
ναπαραγωγική δυνατότητα των ε-
ντόµων, περιορίζεται ο πληθυσµός, 
δεν έχουµε ωοτοκία, ούτε νέες γε-
νιές, οπότε και οι ψεκασµοί είναι πιο 
αποτελεσµατικοί. Ο προϋπολογισµός 
του Μέτρου είναι 20 εκατ. ευρώ µε 
την περασµένη πρόσκληση να κλεί-
νει µε 10 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά:

Ύψος ενίσχυσης
● Στα 38,7 ευρώ/στρ. ετησίως για τα 
πρώτα 2 έτη εφαρµογής και στα 45,4 
ευρώ/στρ. για τα τελευταία 3 έτη ε-
φαρµογής, για καλλιέργειες ροδακι-
νιάς, νεκταρινιάς και βερικοκιάς.
● Στα 54,2 ευρώ/στρ. ετησίως για 
τα πρώτα 3 έτη εφαρµογής και στα 
62,7 ευρώ/στρ. για τα τελευταία 2 
έτη εφαρµογής, για τις καλλιέρ-
γειες της µηλιάς, της αχλαδιάς και 
της κυδωνιάς. Στα παραπάνω ποσά 
συµπεριλαµβάνεται το κόστος συ-
ναλλαγής µε γεωπόνους.

Η µεγάλη ζήτηση για νέες φυτεύσεις δέ-
ντρων µέσω Σχεδίων Βελτίωσης συνο-
δεύεται τώρα από δεύτερες σκέψεις, κα-

θώς οι καλλιεργητές βλέπουν πως χωρίς ενί-
σχυση για νέα και σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα η 
επένδυσή τους µένει ουσιαστικά «µισή». 
Το ζήτηµα αυτό έχει αναδειχθεί πολλάκις στους 
ιθύνοντες των προγραµµάτων, οι οποίοι απα-
ντάνε ότι ναι µεν θα βγει το πρόγραµµα για ε-
νίσχυση αρδευτικών (Μέτρο 4.1.2) αλλά όχι σύ-
ντοµα, καθώς διαχειριστικά έχουν τη δικαιολο-
γία ότι ο όγκος δουλειάς δεν βγαίνει. Η πρό-
σκληση του 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην εξοικονόµηση ύδατος», που 
αποτελεί µέρος των Σχεδίων Βελτίωσης, δεν α-

ναµένεται να προκηρυχθεί όσο είναι ανοιχτή η 
υπόθεση των εγκρίσεων 4.1.1 και 4.1.3 και το-
ποθετείται για το 2019, οπότε ξανά λεφτά στον 
µελετητή, φάκελοι, καθυστερήσεις και παρατά-
σεις που διαλύουν τον παραγωγικό προσανα-
τολισµό. Προς το παρόν έχουν δηµοσιευθεί σε 
ΦΕΚ (863/Β’/2018) οι προδιαγραφές των τεχνι-
κών µελετών που θα πρέπει να προσκοµίσουν οι 
ενδιαφερόµενοι µόλις ανοίξει η προκήρυξη του 
Μέτρου 4.1.2. 

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Αναφορικά µε τους δικαιούχους, σύµφωνα µε τα 
όσα έχουν γίνει γνωστά µέχρι στιγµής, δικαιού-
χοι είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι γε-

ΚΟΛΛΑΝΕ ΣΤΑ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΑ 
ΟΙ ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
∆ΕΝΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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ωργικών εκµεταλλεύσεων που έχουν την ιδιό-
τητα του ενεργού γεωργού.  Επιπλέον δικαιού-
χοι µπορεί να είναι συλλογικά σχήµατα αγροτών 
όπως αγροτικοί συνεταιρισµοί, οµάδες και ορ-
γανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις ορ-
γανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ. 

Μέχρι τα 150.000 ευρώ 
το κόστος των επιδοτούµενων
επενδυτικών σχεδίων
Το συνολικό κόστος των επενδυτικών σχεδίων 
µπορεί να ανέρχεται έως  τα 150.000 ευρώ. Η έ-
νταση ενίσχυσης κυµαίνεται ανάλογα µε τη δυ-
νητική εξοικονόµηση ύδατος ως αποτέλεσµα της 
επένδυσης. Για εξοικονόµηση κάτω του 20% το 
ποσοστό ορίζεται στο 70% για µικρά νησιά Αιγαί-
ου, στο 45% για λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέ-
ρειες και 35% στις λοιπές περιοχές. Για εξοικο-
νόµηση άνω του 25% το ποσοστό ενίσχυσης α-
νεβαίνει κατά 5%. Τα ανωτέρω ποσοστά διαµορ-
φώνονται (πλην Αττικής και µικρών νησιών Αι-
γαίου) ως εξής: 
● α) 50-80% σε νέους αγρότες που µπήκαν στο 
Μέτρο τα έτη 2014, 2016 και 2018 ανεξαρτήτου 
ηλικίας και σε αγρότες έως 41 ετών που εγκαθί-
στανται πρώτη φορά σε εκµετάλλευση, 
● β) 50-75% σε ορεινές περιοχές και συλλογι-
κές επενδύσεις και
● γ) στο 40-75% σε περιοχές που αντιµετωπί-
ζουν φυσικά ή άλλα ειδικά µειονεκτήµατα.

Απαραίτητη 
προϋπόθε-

ση στήριξης 
αποτελεί η 

υδροµέτρηση 
της αγροτικής 

εκµετάλλευσης 
σε συνδυασµό 
µε την ύπαρξη 
άδειας νερού.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΕ ΤΙΜΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ
ΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ
ΠΑΡΑ ΤΟ �ΠΑΓΩΜΑ� ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ, 
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Σ τα ψυγεία οδηγούνται αυτές τις µέρες ό-
σα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια 
έχουν ανταπεξέλθει στην κακοκαιρία και 

δεν έχουν προσβληθεί από τη µονίλια που έκα-
νε έντονη την εµφάνισή της αµέσως µετά τις έ-
ντονες βροχοπτώσεις στα τέλη Ιουνίου, ειδικά στις 
πεδινές φάρµες, αναγκάζοντας κατά κάποιο τρό-
πο το εµπόριο να διακόψει προσωρινά τις παρα-
λαβές, τουλάχιστον µέχρι να ξεκαθαρίσουν κάπως 
τα πράγµατα µε τις ποιότητες. 
Οι τελευταίες πληροφορίες από τις περιοχές καλ-
λιέργειας των ροδάκινων αναφέρουν ότι η «κα-
χυποψία» είναι διάχυτη στην αγορά, µε τους συ-
νήθεις αγοραστές να αποφεύγουν την εµπλοκή σε 
παραλαβές µεγάλων ποσοτήτων, καθώς το πρό-
βληµα µε κάποια φορτία τις πρώτες µέρες του Ι-
ουλίου ήταν έντονο. Αρχικά υπήρχε η εντύπωση 
ότι οι προσβολές στις µεγάλες φάρµες των πεδι-
νών περιοχών θα έστρεφε τη ζήτηση στις ορεινές, 
όπου, η οψιµότητα της παραγωγής, οι πιο χαµηλές 
θερµοκρασίες, καθώς και η καλύτερη καλλιεργη-
τική φροντίδα των δένδρων, εξασφαλίζει ένα κα-
λύτερο ποιοτικό αποτέλεσµα.
Ωστόσο, οι εκτιµήσεις αυτές δεν επαληθεύτηκαν 
πλήρως. Οι µεσίτες και έµποροι που επισκέφθη-
καν αυτές της µέρες τις περιοχές του Αµυνταίου 
και του Βελβεντού ήταν πολλοί, ωστόσο οι πρά-
ξεις παραλαβής προϊόντος ήταν περιορισµένες. Ό-

λοι θέλουν να βεβαιωθούν ότι το πρώτο κύµα των 
ασθενειών που εκδηλώθηκαν µετά τις βροχές έ-
χει περάσει, έτσι ώστε να ξέρουν ότι το προϊόν που 
θα παραλάβουν δεν είναι πειραγµένο, εποµένως 
θα αντέξει όσο χρειάζεται και στο ράφι. 
Αυτό υποχρεώνει τους παραγωγούς, είτε µεµο-
νωµένους είτε συνεταιρισµένους, να αναζητούν 
λύσεις αποθήκευσης για λίγες µέρες στα ψυγεία, 
τουλάχιστον εκείνου του µέρους της παραγωγής 
που δεν µπορεί να παραµείνει στα δένδρα. Αυτές 
τις µέρες στο Αµύνταιο π.χ. οι καλλιεργητές συλ-
λέγουν την ποικιλία νεκταρινιών Big Top, όπως 
και λευκόσαρκα ροδάκινα της ποικιλίας Royal 
Summer, τα περισσότερα εκ των οποίων οδηγού-
νται πρώτα στα ψυγεία. 

∆ιατηρούνται οι τιµές
Θα πρέπει να αναφερθεί πάντως ότι παρά το «πά-
γωµα» της αγοράς για λίγες µέρες, οι λίγες πρά-
ξεις που γίνονται δείχνουν συντήρηση των τιµών 
σε ικανοποιητικά επίπεδα. Πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι κυρίως στη «µαύρη αγορά», διατέθηκαν 
αυτές τις µέρες νεκταρίνια µε 45 λεπτά το κιλό, ε-
νώ εκφράζεται η πεποίθηση, τουλάχιστον από την 
πλευρά των παραγωγών ότι τα πράγµατα θα εξε-
λιχθούν ακόµα καλύτερα, µόλις ξεκαθαρίσει το 
θέµα µε την αντοχή των καρπών στις ασθένειες 
και γενικά επιβεβαιωθεί η ποιότητά τους. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ

01/01/2018 
29/06/2018

01/01/2017  
30/06/2017

31.973
τόνοι

36.705
τόνοι

Όλοι γνωρίζουν άλλωστε, ότι τα ροδάκινα και νε-
κταρίνια που έχουν αποµείνει είναι πολύ λίγα, οι 
κύριοι όγκοι έχουν φύγει και η καταναλωτική ζή-
τηση θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να καλυφθεί.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε γενικές γραµµές η 
αγορά στα επιτραπέζια ροδάκινα φέτος κινήθηκε 
πολύ καλύτερα από άλλες χρονιές, οι τιµές παρα-
γωγού ξεκίνησαν πολύ καλά µε µεγάλο µέρος των 
πράξεων πάνω από τα 60 λεπτά το κιλό και διατη-
ρήθηκαν σε ενδιαφέροντα επίπεδα, αφού πολύ λί-
γα φορτία έφυγαν µε τιµή κάτω από τα 30 λεπτά 
το κιλό. Βέβαια, τα παιχνίδια του καιρού ανακά-
τεψαν κάπως την κατάσταση και έφεραν σε πολύ 
δύσκολη θέση τους παραγωγούς που είδαν ξαφ-
νικά τους καρπούς να σαπίζουν πάνω στα δένδρα. 
Εδώ, είναι σαφές ότι θα πρέπει να ενεργοποιη-
θούν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και να προχωρήσουν 
οι αποζηµιώσεις των παραγωγών, εκεί όπου βε-
βαιώνεται η έκταση της ζηµιάς. 

Να ενεργοποιηθεί ο ΕΛΓΑ
Εν τω µεταξύ, σε άµεση αναγγελία – πρόσκλη-
ση υποβολής αιτήσεων για αποζηµιώσεις καλούν 
την διοίκηση του ΕΛΓΑ οι καλλιεργητές πυρηνό-
καρπων Ηµαθίας και Πέλλας, µε αφορµή τις εκτε-
ταµένες προσβολές των καρπών που προκάλεσαν 
οι έντονες βροχοπτώσεις και οι οποίες αποτυπώ-
νονται µε σαφή τρόπο στις εικόνες που αποστέλ-
λουν καθηµερινά οι παραγωγοί. 

Επί του θέµατος πραγµατοποιήθηκε το πρωί της 
Τετάρτης 4 Ιουλίου, παράσταση αντιπροσωπείας 
αγροτών στα γραφεία του ΕΛΓΑ στη Βέροια, κατά 
τη διάρκεια της οποίας ζητήθηκε ο ΕΛΓΑ να αναγ-
γείλει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτή-
σεων για αποζηµιώσεις. 
Επιδιώκεται µάλιστα η κλασική διαδικασία της α-
πευθείας συνεργασίας των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ 
µε τους πληγέντες καλλιεργητές, δηλαδή, όχι µέ-
σω της γνωστής υπό σύσταση Κοινοπραξίας, ό-
πως επιχειρείται από κάποιες πλευρές.
Την ίδια στιγµή, από την πλευρά του ΕΛΓΑ, ο 
πρόεδρος Φάνης Κουρεµπές, µε δηλώσεις του 
στην εφηµερίδα Agrenda, άφησε τις προηγούµε-
νες ηµέρες να εννοηθεί ότι η αναγγελία - πρό-
σκλησης για την υποβολή αιτήσεων από τους 
παραγωγούς δεν πρόκειται να γίνει νωρίτερα α-
πό τη ∆ευτέρα (9 Ιουλίου) µια ηµεροµηνία που 
παρήλθε και ακόµα δεν έχει υπάρξει ενηµέρω-
ση για το τι µέλλει γενέσθαι. Κι αυτό γιατί, αυτές 
τις µέρες, αρµόδια στελέχη του Οργανισµού, δι-
ερευνούν τόσο την εικόνα και αιτία των ζηµιών, 
όσο και το Κανονιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ γι’ αυ-
τές τις περιπτώσεις. 
Εφόσον λοιπόν, αξιολογηθεί ότι υπάρχει νοµική 
κάλυψη και φυσικά αναγκαιότητα, τότε, οι καλλι-
εργητές θα κληθούν να υποβάλλουν δηλώσεις για 
εξατοµικευµένες εκτιµήσεις, όπως προβλέπεται 
από τον Κανονισµό του Οργανισµού.
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ΣΗΚΩΝΕΙ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ ΤΑ 25 ΛΕΠΤΑ  
ΤΟ ΣΥΜΠΥΡΗΝΟ 
Περίεργα ξεκίνησε φέτος η καµπάνια µε τα 
βιοµηχανικά ροδάκινα, καθώς οι πρώτες πα-
ραλαβές προϊόντος από τη µεταποιητική βιο-
µηχανία συνέπεσαν µε την εκδήλωση των α-
σθενειών, ως αποτέλεσµα των βροχοπτώσε-
ων την τελευταία εβδοµάδα του Ιουνίου.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλές επιχει-
ρήσεις αντιµετωπίζουν ήδη πρόβληµα µε 
προϊόν που µεταποιήθηκε χωρίς να έχει τις 
ποιοτικές προδιαγραφές που επιβάλλονται σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα οι µυ-
κητιάσεις να εκδηλώνονται ακόµη και σε κον-
σερβοποιηµένο προϊόν (κοµπόστα κ.α.).  Όλα 
αυτά έχουν υποχρεώσει τη βιοµηχανία να εί-
ναι πιο προσεκτική στις παραλαβές και στη δι-
αλογή, κάτι που αντιµετωπίζεται µε προβλη-
µατισµό από την πλευρά των παραγωγών. 
Η ανησυχία µεγαλώνει από το γεγονός ότι 
σχεδόν το σύνολο των παραλαβών γίνεται µε 
ανοικτή τιµή και χωρίς κανείς να ξέρει τι έχει 
λαµβάνειν ακόµα και για τις ποσότητες που ε-
πιβεβαιωµένα είναι καλές ποιοτικά.
Το σίγουρο είναι ότι και στα συµπύρηνα ροδά-
κινα οι ποσότητες που θα ξεκαθαρίσουν ποιοτι-
κά θα είναι πολύ λιγότερες απ’ αυτές που ανέ-
µενε αρχικά η βιοµηχανία, πράγµα που σηµαί-
νει ότι η τιµή παραγωγού θα πρέπει να κινηθεί 
αρκετά υψηλότερα από τα 25 λεπτά, που είχε 
βάλει ως «πλαίσιο» η βιοµηχανία, ανεβάζοντας 
µάλιστα στην αρχή τον πήχη των προδιαγρα-
φών όσον αφορά το ελάχιστο (120 γρ.) και µέ-
σο µέγεθος (160-170 γρ.) των καρπών. 

«∆εν πρόκειται να έχουµε τα περσινά»
«∆εν πρόκειται να κάνουµε κάτι παράνοµο», τόνι-
σε στην εφηµερίδα Agrenda ο κ. Κουρεµπές, «δεν 
πρόκειται να έχουµε τα περσινά, κοιτάµε να γίνει 
για όλους το ίδιο µε βάση τους κανόνες λειτουργί-
ας του Οργανισµού».  Θα πρέπει να αναφερθεί ό-
τι οι επιπτώσεις των τελευταίων άκαιρων και ε-
πίµονων βροχοπτώσεων, είναι απλά η σταγόνα 
που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς, η αγορά, ειδικά 
στα επιτραπέζια δεν είναι αυτή που θα δικαίωνε 
τις προσπάθειες των παραγωγών, ενώ στα γρανά-
ζια της γραφειοκρατίας κινείται εδώ και ένα χρό-
νο περίπου ανάλογη συζήτηση αποζηµιώσεων για 
πληγέντες της περασµένης χρονιάς.
Την ίδια στιγµή, βέβαια, επαγγελµατίες συνδικα-
λιστές και πολιτικοί, διαγκωνίζονται να προσφέ-
ρουν τις υπηρεσίες τους, κάτι που όφειλε να κά-
νει χωρίς πολλές τυµπανοκρουσίες ο διοικητικός 
µηχανισµός, δηλαδή οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ σε 
συνεργασίας µε την κεντρική διοίκηση, όπου αυ-
τό είναι απαραίτητο. 

Αυτοψία κλιµακίων ΕΛΓΑ στη Βέροια
Αβεβαιότητα επικρατεί στις τάξεις των πληγέντων 
από την πρόσφατη θεοµηνία παραγωγών οπωρο-

φόρων δένδρων σε Ηµαθία και Πέλλας προς το ε-
άν τελικά ο ΕΛΓΑ θα προβεί σε αναγγελία ζηµιάς 
και εκτίµηση ή όχι, καθώς δηµιουργούνται συ-
νειρµοί µε τα γεγονότα την περσινής ολόιδιας κα-
ταστροφής στην περιοχή. 
Μάλιστα, η αυτοψία κλιµακίου του ΕΛΓΑ, σε φυτεί-
ες ροδάκινων, νεκταρινιών, κερασιών και δαµά-
σκηνων, εν µέσω παράστασης διαµαρτυρίας έξω 
από τα γραφεία του στη Βέροια, δεν φαίνεται να 
πείθει τους πληγέντες παραγωγούς. 

Αναζητώντας το πόρισµα του 2017
Μάλιστα, την ώρα που ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ δια-
βεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να έχουµε τα περσινά, 
ο Υπεύθυνος ΚΤΕ Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆ηµο-
κρατικής Συµπαράταξης, Μιχάλης Τζελέπης, µε ε-
ρώτησή του στη Βουλή τονίζει ότι «τα γεγονότα 
της περσινής ολόιδιας καταστροφής στην περιοχή, 
ο εµπαιγµός του ΥΠΑΑΤ στο πρόσωπο των αγανα-
κτισµένων παραγωγών, δυστυχώς µαρτυρούν ότι 
για ακόµη µία φορά ότι ο ΥΠΑΑΤ  και ο ΕΛΓΑ προ-
σπάθησαν µε κάθε τρόπο και µε κάθε µέσο να α-
ποποιηθούν των ευθυνών τους».
Ακόµα, ο βουλευτής ρωτάει για το πόρισµα της ε-
πιστηµονικής επιτροπής που ανέλαβε να εξετάσει 
τα αίτια της περσινής θεοµηνίας στις ίδιες περι-
οχές και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει 
κοινοποιηθεί δηµοσίως, ενώ ζητάει να γνωστο-
ποιηθούν οι λόγοι, για τους οποίους το ΥΠΑΑΤ α-
ντικατέστησε τον ΕΛΓΑ από µία υπό σύσταση ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση, οδηγώντας τους πληγέ-
ντες φρουτοπαραγωγούς στην υποβολή δηλώσε-
ων ζηµιάς επί πληρωµή.

Η συγκοµιδή στο βερίκοκο ποι-
κιλίας Μπεµπεκου σε Αργολίδα 
και Κορινθία ολοκληρώθηκε µε 
τιµή για την κοµπόστα στα 28 
και 30 λεπτά αντίστοιχα.
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Τ α πεπόνια είναι ένα «ντελικάτο» προϊόν 
το οποίο δεν αντέχει τις βροχές, ήταν τα 
λόγια των παραγωγών σε όλη τη χώρα 

που είδαν µεγάλο µέρος της παραγωγής τους 
να χάνεται στις λάσπες µετά τις σφοδρές βροχο-
πτώσεις του Ιουλίου. 
Παρόλα αυτά, από την Κρήτη µέχρι την Ηλεία και 
τα Τρίκαλα, οι παραγωγοί εξέφρασαν την ικανο-
ποίησή τους - αποτιµώντας την πρώτη περίοδο 
του πεπονιού - το οποίο είχε καλύτερες αποδό-
σεις σε σχέση µε πέρσι και έπιασε τιµές κατά µέ-
σο όρο στα 40 λεπτά το κιλό (σε κάποιες περι-
πτώσεις τα πολύ καλά πεπόνια έπιασαν και τα 70 
λεπτά /κιλό την περίοδο της άνοιξης).  

∆ιπλάσια σε σχέση µε πέρσι τιµή
Στην Ηλεία, σύµφωνα µε όσα µας έκανε γνωστά, 
ο γεωπόνος Φάνης Παπανικολόπουλος, τα χαµη-
λής κάλυψης, πρώιµα και µεσοπρώιµα πεπόνια, 
φέτος ξεκίνησαν νωρίτερα (περίπου κατά 10 - 15 
ηµέρες περίπου φέτος, στις 20 Μαΐου). Η συγκο-
µιδή αυτής της κατηγορίας ολοκληρώθηκε - σύµ-
φωνα µε το γεωπόνο - µε µέση τιµή παραγωγού 
στα 40 λεπτά, «διπλάσια δηλαδή από πέρσι, που 
την ίδια περίοδο είχε πέσει κάτω από 20 λεπτά», 

ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ GALIA ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ... ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΙΚΑΝΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΤΑ 40 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ. 
ΟΜΩΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΛΗ, 
ΑΦΟΥ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΑΝ 
ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ ΠΕΙΡΑΞΑΝ 
ΤΑ �ΝΤΕΛΙΚΑΤΑ� 
ΠΕΠΟΝΙΑ 

ΠΕΠΟΝΙ
ΤΙΜΕΣ � ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ�

0,40
ΗΛΕΙΑ

 0,30

 0,50

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΚΡΗΤΗ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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σηµείωσε στο Fresher ο κ. Παπανικολόπουλος. 
Την ίδια εικόνα περιέγραψε και ο παραγωγός α-
πό την Μανωλάδα, Χρήστος Κυριακόπουλος . «Το 
πεπόνι στην περιοχή µας στην αρχή  έκανε για έ-
να 20ήµερο ένα “παιχνίδι” µε τιµές στα 40 λεπτά το 
κιλό. Στη συνέχεια όµως η τιµή όπως κάθε χρόνο 
ακολούθησε πτωτική πορεία. Τον Ιούλιο όµως µε 

τις βροχές είχαµε πολύ µεγάλες απώλειες µε α-
ποτέλεσµα σήµερα η παραγωγή να έχει υποστεί 
ζηµιές και οι τιµές να κυµαίνονται στα 15 λεπτά το 
κιλό. Αν δεν είχαµε ζηµιές, κάτι θα έµενε αλλά υ-
πό αυτές τις συνθήκες τα πράγµατα είναι πολύ δύ-
σκολα», εξηγεί ο παραγωγός.

Χάθηκαν στις λάσπες στα Τρίκαλα  
Από την πλευρά του ο Θανάσης Παπαγεωργίου, 
γεωπόνος της ΕΑΣ Τρικάλων, κάνει λόγο για µια 
πολύ άσχηµη χρονιά εξαιτίας των έντονων και-
ρικών φαινοµένων που έπληξαν την παραγωγή 
πεπονιού. «Το πεπόνι (ποικιλίες Lavigal, Mineti, 
Tante) φέτος στην περιοχή µας δεν πήγε καθό-
λου καλά και ο βασικός λόγος έχει να κάνει µε 
τις έντονες βροχοπτώσεις που σηµειώθηκαν τον 
Ιούλιο µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο µέρος της πα-
ραγωγής να υποστεί µεγάλες ζηµιές, οπότε και 
έµεινε απούλητο», τονίζει ο γεωπόνος από τα 
Τρίκαλα. Και προσθέτει: «Στην αρχή της σεζόν τα 
πεπόνια ξεκίνησαν µε τιµή παραγωγού στα 45 
λεπτά, µετά η τιµή παγιώθηκε στα 20 λεπτά το 
κιλό και τώρα δεν πωλούνται. Ελπίζουµε κάποια 
όψιµα χωράφια που θα βγουν στις αρχές Αυγού-
στου θα πάνε κάπως καλύτερα».

ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΛΑ Η ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Στον αντίποδα για µια καλή χρονιά 
-εν αντιθέσει µε πέρσι- κάνουν 
λόγο στο Fresher οι παραγωγοί 
της Κρήτης όπου αυτό το διάστηµα 
κάνουν τον απολογισµό της χρονιάς 
µιας και ολοκληρώθηκε η συγκοµιδή 
της των θερµοκηπιακών προϊόντων 
(τύπου Galia) που αποτελούν τον 
κύριο όγκο της παραγωγής στο νησί. 
Συγκεκριµένα, το θερµοκηπιακό 
πεπόνι πουλήθηκε µε µέση τιµή 
το ένα ευρώ και τα υπαίθρια που 
ξεκίνησαν δειλά – δειλά τον Ιούνιο 
«έπιασαν» για λίγο τα 70 λεπτά/κιλό 
τις πρώτες τουλάχιστον ηµέρες, και 
στη συνέχεια σταθεροποιήθηκαν στα 
40 - 50 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε τον Μανώλη 
Ορφανουδάκη, πρόεδρο του ΑΣ 
Τυµπακίου Κρήτης: Η τιµή κατά µέσο 
όρο µέχρι σήµερα κυµάνθηκε στα 
40 λεπτά το κιλό. Η συγκοµιδή των 
θερµοκηπιακών έχει τελειώσει όµως 
έχει µείνει και η υπαίθρια καλλιέργεια 
η οποία θα συνεχιστεί καθ΄ όλη τη 
διάρκεια του καλοκαιριού µέχρι και 
τον Σεπτέµβριο. 

Ο γεωπόνος Φάνης Παπανικολόπουλος 
έκανε λόγο για πρωίµιση της παραγωγής.
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ΚΑΡΠΟΥΖΙ � ΦΡΑΟΥΛΑ

Μια καλή χρονιά σε σχέση µε πέρυσι ή-
ταν η φετινή για το καρπούζι, η εξαγω-
γική περίοδος του οποίου ολοκληρώθη-

κε και πλέον συγκοµίζεται σε µικρότερες ποσότη-
τες µόνο για την εγχώρια αγορά. Σύµφωνα µε όσα 
αναφέρουν στο Fresher παραγωγοί από τη ∆υτι-
κή Ελλάδα, πλέον συγκοµίζεται µόνο η όψιµη ποι-
κιλία Florida µε τιµές στα 12 µε 15 λεπτά το κιλό. 
Και στο καρπούζι όπως και σε πολλά ακόµα καλο-
καιρινά φρούτα κοµβικό σηµείο αποτέλεσε ο βρο-
χερός καιρός, αφού, όπως µας εξηγούν, από την 
περίοδο που άρχισαν οι βροχές αφενός µεν µει-

ώθηκε η ζήτηση κι αφετέρου σηµειώθηκαν προ-
βλήµατα µε την ποιότητα του προϊόντος. Κατά µέ-
σο όρο η τιµή στα πρώιµα καρπούζια (ποικιλίες 
Σελήνη, Μποστάνα) κυµάνθηκαν στα 25 – 28 λε-
πτά το κιλό, ενώ στα όψιµα (ποικιλίες Florida, Σι-
κάγο) η τιµή παραγωγού δεν ξεπέρασε κατά µέ-
σο όρο τα 20 λεπτά.

Τριφυλία - Πρέβεζα
Στην υπερπρώιµη περιοχή της Τριφυλίας όπου 
καλλιεργούνται καρπούζια χαµηλής κάλυψης 
(στρογγυλά καρπούζια ποικιλίας Σελήνη), η τιµή 
ξεκίνησε από τα 40 – 45 λεπτά το κιλό και κατέλη-
ξαν στα 28 λεπτά το κιλό.
Όσον αφορά την Πρέβεζα την περίοδο αυτή υπάρ-
χει παραγωγή στο υπαίθριο καρπούζι ποικιλίας 
Miracle µε τιµές που στα 60 λεπτά το κιλό. 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΥΤΗ 
ΣΥΓΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
FLORIDA ΣΕ ΠΟΛΥ ΠΙΟ
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΤΟΥ ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΛΑ
ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

Ο Γιάννης Τρυφωνόπουλος εµπορικός  
αντιπρόσωπος της Rijk Zwaan στην Ηλεία 

ΥΠΕΡΠΡΩΙΜΑ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

(ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)

ΠΡΩΙΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΟΨΙΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΑΡΠΟΥΖΙ � ΤΙΜΕΣ

 0,40–0,45

0,25–0,28

0,20

0,60

ΣΤΗ ΒΑΡΕΛΑ MORGAN ΤΑ ΛΕΦΤΑ

Να πληρωθούν σε τιµές κοντά στα 80 λεπτά/κιλό κατάφεραν φέτος τα πρώιµα καρπούζια τύπου βα-
ρέλας που κόπηκαν στις αρχές Μαΐου στην Ηλεία µε την ποικιλία Morgan να κρατά τα σκήπτρα της πιο 
καλοπληρωµένης. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός -σύµφωνα µε όσα ανέφερε στο Fresher ο Γιάν-
νης Τρυφωνόπουλος εµπορικός αντιπρόσωπος της Rijk Zwaan στην Ηλεία- ότι ακόµα και τον Ιούνιο που 
η παραγωγή είχε  αυξηθεί η Morgan κατάφερε να κρατηθεί πάνω από τα 20 λεπτά εν αντιθέσει µε άλ-
λες, λόγω της ποιοτικής της υπεροχής. Να σηµειωθεί ότι η συγκεκριµένη ποικιλία που ανήκει στη ε-
ταιρεία Rijk Ζwaan µπήκε για πρώτη φορά φέτος στην παραγωγή (µετά από 4 χρόνια δοκιµών). 
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Mια χρονιά που ολοκληρώθηκε νωρίς, 
ήταν η φετινή για την ελληνική φρά-
ουλα, που λόγω της πρωίµησης στην 

παραγωγή της Πολωνίας και της Σερβίας (η ο-
ποία εξελίσσεται σε υπολογίσιµη δύναµη) δεν 
υπήρχε ζήτηση στις εξαγωγές. Επιπλέον, σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρουν στο Fresher παραγω-
γοί από την Ηλεία, οι τιµές κατά µέσο όρο – πα-
ρά την καλή αρχή στα 3 ευρώ/κιλό – δεν ξεπέ-
ρασαν το ένα ευρώ (πέρσι οι τιµές κυµάνθηκαν 
στο 1,20 ευρώ το κιλό).  
«Η παραγωγή ήταν σχετικά καλή αλλά σίγου-
ρα δεν µπορούµε να κάνουµε λόγο για αύξηση 
αφού η χρονιά που ολοκληρώθηκε στην φρά-
ουλα ήταν ήπια σε ό,τι αφορά τις θερµοκρασί-
ες µε αποτέλεσµα η Camarosa να µην έχει τις 
καλύτερες αποδόσεις.  Φέτος καλλιεργήσαµε 
περίπου στα 10.000 στρέµµατα», µας αναφέ-
ρει ο παραγωγός και γεωπόνος από τη Μανω-
λάδα, Φάνης Παπανικολόπουλος. 

Οι εξαγωγές σταµάτησαν νωρίς
Και προσθέτει: «Το βασικό χαρακτηριστικό της φε-
τινής χρονιάς που ξεκίνησε τον Νοέµβριο και ο-
λοκληρώθηκε τον Ιούνιο ήταν ότι οι εξαγωγές 
σταµάτησαν σχετικά νωρίτερα. Χαρακτηριστι-
κά σας αναφέρω ότι κοντά στην ηµεροµηνία της 
10ης Ιουνίου οι εξαγωγές φράουλας ήταν σε ελά-
χιστες ποσότητες.  Αυτό αποδίδεται στο γεγονός 
ότι η Πολωνία και η Σερβία που πια γίνεται υπο-
λογίσιµη δύναµη στη φράουλα, µπήκαν πολύ νω-
ρίς µε αποτέλεσµα να γεµίσει µε προϊόν η αγορά».
Όσον αφορά τις φετινές τιµές παραγωγοί τόσο 
από την Υρµίνη όσο και από την Ilida µας ενη-
µερώνουν ότι ενώ ξεκίνησε για λίγες ηµέρες 
και ποσότητες από 3 ευρώ το κιλό στην ποικιλία 
Fortuna, ο µεγαλύτερος όγκος της Camarosa 

έφυγε σε εξαγωγές στο ένα ευρώ. 
Στο σηµείο αυτό να σηµειωθεί ότι παράγοντες 
της αγοράς µιλώντας στο Fresher µας τόνι-
σαν ότι επειδή το εµπάργκο της Ρωσίας δυ-
σκολεύει την εµπορία προς τα εκεί, είναι ση-
µαντική µια στροφή προς τη ∆ύση, στις αγο-
ρές της Κεντρικής Ευρώπης. Όπως επισηµαί-
νουν σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί βάζουν 
και νέες ποικιλίες στην καλλιέργεια, όπως εί-
ναι η Victory, δεδοµένου ότι το τελικό προϊ-
όν είναι πιο ανθεκτικό και ανταποκρίνεται στις 
προδιαγραφές των καταναλωτών των δυτικών 
χωρών, έναντι της Camarosa, που µέχρι τώρα 
κατείχε σχεδόν το 75% της εγχώριας καλλιέρ-
γειας και καταναλώνεται από τη Ρωσία, που α-
ποτελούσε κυρίαρχο προορισµό για την ελλη-
νική φράουλα. «Υπάρχει εξελικτική διαδικασία 
στις ποικιλίες», τονίζουν χαρακτηριστικά στο 
Fresher έµποροι της περιοχής. 

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΦΕΤΟΣ ΚΥΜΑΝΘΗΚΑΝ  ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ 
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Η  ΠΟΙΚΙΛΙΑ FORTUNA, Η ΟΠΟΙΑ
ΠΩΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ 3 ΕΥΡΩ  ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑ 
ΦΡΕΝΑΡΑΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ

ΦΡΑΟΥΛΑ � ΤΙΜΕΣ

1,20

2016 � 2017

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
1,0

2017 � 2018

ΕΝΑΡΞΗ �FORTUNA�

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
3,0

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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ΝΑ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ  ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΥΣΙ∆Α 
ΠΑΝΩ  ΑΠΟ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΟΥΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ Ο  ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ   ΤΟΥ ΧΡ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Η �BEEF� ΝΤΟΜΑΤΑ 
ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΟΧΕΣ 
ΠΟΥ ΤΟ �ΒΕΛΑΝΙ∆Ι� 
ΚΟΛΛΑΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

1,00

2017

2018

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

EΥΡΩ / ΚΙΛΟ

0,70 � 0,80
EΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ � ΤΙΜΕΣ Πυξίδα για την καλλιέργεια νωπής ντο-
µάτας (θερµοκηπιακής και υπαίθριας) 
αποτελούν -σύµφωνα µε τους παρα-

γωγούς και επιχειρηµατίες του χώρου- οι α-
παιτήσεις της λαχαναγοράς. Σύµφωνα µάλιστα 
µε όσα τονίζει στo Fresher o ∆ηµήτρης Ζωγό-
πουλος, εκπρόσωπος της εταιρείας Γεωργική 
Ανάπτυξη στη Μεσσηνία: «Αν διαλέξεις κάτι 
για τη λαχαναγορά θα… περάσει και στα σού-
περ µάρκετ. Το αντίθετο δεν θα συµβεί. 
Μέχρι στιγµής, η τάση δείχνει ότι µεγαλύτερη 
ανάγκη υπάρχει για τη µεγαλόκαρπη (beef) 
ντοµάτα και ακολουθούν οι µικρόκαρπες (βε-
λανίδια) που θεωρούνται σπεσιαλιτέ προϊόν». 
Όσον αφορά αυτά καθ’ αυτά τα υβρίδια που ε-
πιλέγονται για καλλιέργεια ανά σεζόν, οι πα-
ραγωγοί τονίζουν την κυριαρχία (σε ποσοστό 
90%) του υβριδίου «Ελπίδα» στις καλοκαιρι-
νές φυτεύσεις. 
Κάτι αντίστοιχο δεν συµβαίνει σε καµία άλλη 
εποχή µε κανένα άλλο υβρίδιο, µας εξηγούν.  
«Η επιλογή των ποικιλιών είναι θεµελιώδης. 
∆ίνουµε βάση στη µεγαλόκαρδη (beef) ντο-
µάτα. Όχι ότι δεν υπάρχει ανάγκη και για άλ-
λες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης 
Ζωγόπουλος.  Και προσθέτει: «Θα µπορούσα-
µε να µπούµε στη λογική να έχουµε περισσό-
τερα σπεσιαλιτέ προϊόντα (βελανίδια) αλλά ό-

πως διαπιστώσαµε πέρσι, παρά το γεγονός ό-
τι υπάρχει µια τάση προς αυτά, αν κολλήσει η 
αγορά τότε δεν κινούνται καθόλου, ενώ η beef 
θα πουληθεί έστω και µε χαµηλότερη τιµή όταν 
στην αγορά υπάρχει πρόβληµα. Αν µια µονάδα 
λοιπόν έχει τα σπεσιαλιτέ στην πλειοψηφία της 
παραγωγής της, σε µια τέτοια περίπτωση είναι 
καταδικασµένη». 

Περιορίζεται το ρίσκο
Αυτός είναι και ο λόγος που σύµφωνα µε τον ∆η-
µήτρη Ζωγόπουλο µια επιχείρηση παραγωγής 
κηπευτικών θα πρέπει να συνάπτει συµφωνίες 
µε ένα µεγάλο αριθµό αγοραστών και να µην δί-
νει σε µία αλυσίδα πάνω από το 20% των προϊό-
ντων της. «Μόνο έτσι περιορίζουµε το ρίσκο», υ-
πογραµµίζει ο Μεσσήνιος επιχειρηµατίας. 
Αναφερόµενος στην επιλογή υβριδίου µας ε-
ξηγεί πως τα υβρίδια δεν συµπεριφέρονται το 
ίδιο αν τα φυτέψεις διαφορετική εποχή. Εκεί 
φαίνεται και η κυριαρχία ενός υβριδίου στην 
αγορά. Το καλοκαίρι η φύτευση του Αυγούστου 
είναι η ποικιλία «Ελπίδα», της εταιρείας Σπύ-
ρου που έχει πάρει 90% της αγοράς. 
«Για τις φυτεύσεις του Γενάρη δεν υπάρχει αντί-
στοιχο κυρίαρχο υβρίδιο. Με απλά λόγια δεν έ-
χουµε βρει την… Ελπίδα του Γενάρη. Εµείς σαν 
εταιρεία δεν δουλεύουµε στο κοµµάτι του υβρι-
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Για τις φυτεύσεις 
του Γενάρη δεν υπάρχει 

αντίστοιχο κυρίαρχο υβρίδιο. 
Με απλά λόγια δεν έχουµε βρει 
την… Ελπίδα του Γενάρη, τονίζει 

χαρακτηριστικά στο Fresher 
ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος, 

εκπρόσωπος της εταιρείας 
Γεωργική Ανάπτυξη στη 

Μεσσηνία.

δισµού, όµως µπορούµε να πούµε την άποψή 
µας σε εταιρείες. Ούτως ή άλλως οι εταιρείες 
µας δίνουν υβρίδια -τα οποία τα έχουν προκρί-
νει από κάποιο γενετικό πρόγραµµα- πριν α-
κόµα βγουν στο εµπόριο, ώστε να τα δοκιµά-
σουµε και να αποφασίσουν στη συνέχεια αν θα 
προχωρήσουν εµπορικά ή όχι».

Η επένδυση στα σπορόφυτα
Επιπλέον, ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος µας µίλη-
σε και για την απόφαση της εταιρείας Γεωρ-
γική Ανάπτυξη να ασχοληθεί µε τα σπορόφυ-
τα. «Στο παρελθόν οι παραγωγοί µε τους οποί-
ους συνεργαζόµασταν αλλά και εµείς θα έπρε-

πε να αγοράζαµε τα φυτά (για τις καλλιέργειες) 
από άλλα φυτώρια. 
Επειδή όµως βλέπαµε πως εξελισσόταν η κα-
τάσταση στην αγορά  αποφασίσαµε να µπούµε 
και σε αυτόν τον κλάδο. Ήταν όµως µια πανά-
κριβη επένδυση η οποία ανήλθε στα 120.000 
ευρώ το στρέµµα. Ο λόγος λοιπόν που µπή-
καµε τόσο ενεργά στην παραγωγή και πώληση 
κηπευτικών, αυξάνοντας τις εκτάσεις των θερ-
µοκηπίων µας, ήταν αρχικά, προκειµένου να 
αποσβέσουµε όσο πιο γρήγορα τη µεγάλη αυ-
τή επένδυση στα σπορόφυτα.  Σήµερα έχουµε 
φτάσει στο σηµείο και οι δύο κλάδοι να είναι ι-
σάξιοι», αναφέρει ο επιχειρηµατίας. 

«Η επιλογή των ποικιλιών είναι θεµελιώ-
δης. ∆ίνουµε βάση στη µεγαλόκαρδη (Βeef) 
ντοµάτα. Όχι ότι δεν υπάρχει ανάγκη και για 
άλλες», αναφέρει ο ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος.
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ΠΡΟΩΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΚΕΡΑΣΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ να προκαλεί µεγά-
λες ζηµιές στις όψιµες ποικιλίες όπως για 
παράδειγµα τα Τραγανά Εδέσσης και τα 
Regina ολοκληρώνεται πρώιµα φέτος η 
χρονιά για τους Έλληνες κερασοπαραγω-
γούς. Αν και ακόµα οι εκτιµητές του ΕΛΓΑ 
δεν έχουν ολοκληρώσει τη δουλειά τους, 
οι παραγωγοί αναφέρουν στο Fresher ότι 
οι ζηµιές σε πολλές περιοχές όπως ορεινά 
και ηµιορεινά της Πέλλας και της Ηµαθίας 
ξεπερνούν το 60% της παραγωγής. 
Ειδικότερα, στη περιοχή της Πέλλας, όπως 
µας ενηµερώνουν, όσα κεράσια συγκοµί-
στηκαν πριν τις καταστροφές από τις βρο-
χοπτώσεις έπιασαν τιµές που κυµάνθηκαν 
στα 40 λεπτά. Ωστόσο, σύµφωνα µε τις ί-

διες πληροφορίες στην έναρξη της συγκο-
µιδής οι παραγωγοί πληρώθηκαν 1,30 ευ-
ρώ το κιλό. Κατά µέσο όρο τα κεράσια της 
Πέλλας πουλήθηκαν στα 70 – 80 ευρώ το 
κιλό γεγονός που κάνει τους παραγωγούς 
να µιλούν «για µια πολύ κακή χρονιά». Κά-
πως καλύτερη ήταν η εικόνα -τουλάχιστον 
για τις µεσοπρώιµες ποικιλίες- στα πεδινά 
του νοµού όπου οι ποικιλίες Ferrovia και 
Lapins έπιασαν τα 1,50 ευρώ το κιλό.
Σοβαρά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν ό-
µως -από τις βροχοπτώσεις- και τον Μά-
ιο στις υπερπρώιµες και πρώιµες ποικιλί-
ες κερασιών (Μπουρλά κ.ά.). Αν και οι τι-
µές παραγωγού ξεκίνησαν σε καλά επίπε-
δα, οι ζηµιές στην ποιότητα είχαν σαν απο-
τέλεσµα πολλά να µην είναι εµπορεύσιµα. 

∆ΙΟΛΙΣΘΗΣΕ Η ΤΙΜΗ ΣΤΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΑ ΜΠΕΜΠΕΚΟΥ 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ χρονιά στην 
εµπορική πορεία του βερίκοκου Μπεµπέ-
κου, που καλλιεργείται κατά κύριο λόγο 
στην Αργολίδα και την Κορινθία -η συγκο-
µιδή του οποίου ολοκληρώθηκε στις αρ-
χές Ιουλίου- κάνουν λόγο οι παραγωγοί. 
Ειδικότερα, από την Αργολίδα µας αναφέ-
ρουν ότι ακόµα και αν οι τιµές από πέρσι ή-
ταν χαµηλές, φέτος η τιµή στο χυµό σηµεί-
ωσε επιπλέον µείωση κατά 5 λεπτά. 
«Η τιµή του χυµού φέτος για το βερίκοκο 
ποικιλίας Μπεµπέκου ήταν στα 13 λεπτά το 
κιλό και της κοµπόστας στα 28 λεπτά, ενώ 
αντίστοιχα πέρυσι κυµάνθηκε στα 18 και 
28 λεπτά το κιλό. «Με αυτές τις τιµές δεν 
πιάνουµε ούτε το κοστολόγιο αφού τα 10 

λεπτά είναι µόνο το κόστος των εργατικών 
της συγκοµιδής», αναφέρει στο Fresher ο 
πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών «∆α-
ναός», Γιώργος Ντόκος. Επιπλέον, τονίζει 
ότι πριν από µια τριετία οι τιµές έφταναν τα 
52 λεπτά το κιλό στην κοµπόστα και στον 
χυµό τα 20 λεπτά.  
Όσον αφορά την Κόρινθο, επίσης οι τι-
µές ήταν χαµηλές αλλά λίγο υψηλότερες 
από την Αργολίδα, στα 30 λεπτά το κιλό 
η κοµπόστα. Τέλος να σηµειωθεί ότι από 
0,25 έως 0,50 ευρώ ανά κιλό πωλήθηκαν 
τα βερίκοκα Τυρίνθου στην Χαλκιδική, ε-
νώ οι άλλες όψιµες επιτραπέζιες ποικιλί-
ες αν και ξεκίνησαν καλά 1 µε 1,40 ευρώ 
το κιλό, στη συνέχεια έπεσαν στα 0,70 έ-
ως 0,60 ευρώ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΝΤΟΥΛΑ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΣΙΑ 

ΣΤΑΘΕΡΗ ήταν και φέτος η πορεία στις τιµές 
των αχλαδιών της ποικιλίας Κοντούλα που 
συγκοµίζεται κατά κύριο λόγο στην περιοχή 
του Τυρνάβου Θεσσαλίας µε την τιµή για τα κα-
λής ποιότητας προϊόντα στο ένα ευρώ το κιλό. 
Η συγκοµιδή -σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του 
Fresher- ολοκληρώθηκε στις αρχές του µή-
να και αυτές τις ηµέρες έχει ξεκινήσει η ποι-
κιλία Κόσια µε τιµές στα 60 λεπτά περίπου. Ό-
πως µας εξηγεί ο Σωτήρης Τοµπάσης, πρόε-
δρος του ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου, µετά τα Κόσια η 
παραγωγή αχλαδιών στην περιοχή συνεχίζεται 
µε τις ποικιλίες Κρυστάλλια και Santa Maria. 
«Η φετινή παραγωγή στις Κοντούλες ήταν σε 
κανονικά επίπεδα. Ποιοτικά προβλήµατα πα-
ρατηρήθηκαν µόνο στα αχλάδια που µαζεύτη-

καν µετά την κακοκαιρία. Οι τιµές παραγωγού 
κυµάνθηκαν (για τα καλής ποιότητας προϊόντα) 
στο ένα ευρώ. Αυτό το διάστηµα συγκοµίζου-
µε την ποικιλία Κόσια µε τιµές παραγωγού στα  
55 - 60 λεπτά/κιλό. Τα Κρυστάλλια ξεκινούν α-
πό το τέλος του µήνα», τονίζει ο κ. Τοµπάσης. 
Και συµπληρώνει: «Το αχλάδι δεν έχει πολύ 
µεγάλες διακυµάνσεις όπως για παράδειγµα 
στο ροδάκινο. Μόνο σε σχέση µε την ποιότη-
τα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τιµές πα-
ραγωγού».  Στην Αγιά  Λάρισας οι κύριες ποι-
κιλίες που καλλιεργούνται είναι τα Κόσια και τα 
Κρυστάλλια. Σύµφωνα µε τον Αντώνη Χατζη-
κοµίτσα, παραγωγό από την Αγιά, η συγκοµι-
δή στα Κόσια ξεκινάει στις αρχές της εβδοµά-
δας (16 Ιουλίου) και στη συνέχεια έπονται τα α-
χλάδια ποικιλίας Κρυστάλλια.  

Τα κεράσια Πέλλας πουλήθηκαν στα 70 – 80 ευρώ 
το κιλό, γεγονός που κάνει τους παραγωγούς του 
προϊόντος να µιλούν «για µια πολύ κακή χρονιά».

Η τιµή του χυµού τη φετινή σεζόν για το βερίκοκο 
ποικιλίας Μπεµπέκου ήταν στα 13 λεπτά το κιλό 
και της κοµπόστας στα 28 λεπτά το κιλό.

Στις αρχές Ιουλίου ολοκληρώθηκε η συγκοµιδή 
στην Κοντούλα και αυτές τις ηµέρες ξεκίνησε η 
ποικιλία Κόσια µε τιµές στα 60 λεπτά το κιλό. 
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ 35 ΛΕΠΤΑ  
ΓΙΑ ΠΑΤΑΤΑ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ χρονιά σε σχέση µε το 
2017 ελπίζουν οι παραγωγοί πατάτας στο 
Νευροκόπι παρά τις ζηµιές που έχει προ-
καλέσει στην καλλιέργεια ο επί εβδοµάδες 
βροχερός καιρός. Σύµφωνα µε τους παρα-
γωγούς οι τιµές αναµένονται καλύτερες σε 
σχέση µε πέρσι. «Οι µέχρι σήµερα εκτιµή-
σεις, 15 ηµέρες περίπου πριν την έναρξη 
της συγκοµιδής, αναφέρουν ότι οι τιµές πα-
ραγωγού θα είναι υψηλότερες σε σχέση µε 
την προηγούµενη δύσκολη χρονιά. Αυτό α-
ποδίδεται καταρχήν στην καλύτερη πορεία 
της πατάτας φέτος σε όλη τη χώρα αλλά και 
στη µείωση της ελληνικής παραγωγής που 
έχει σαν αποτέλεσµα να αυξάνει τη ζήτη-
ση. Η γνώµη µου είναι ότι κατά µέσο όρο 

θα κυµανθούµε στα 22 λεπτά/κιλό», ανα-
φέρει στο Fresher ο παραγωγός και πρόε-
δρος του Συλλόγου Αγροτών ∆ήµου Νευ-
ροκοπίου, Θοδωρής Ιφόγλου. 
Επίσης, συνάδελφοί του που καλλιεργούν 
πατάτα στην περιοχή εκτιµούν ότι η τιµή 
έναρξης θα είναι στα 35 λεπτά το κιλό. Ό-
σον αφορά τη φετινή καλλιεργητική κατά-
σταση ο κ. Ιφόγλου µας αναφέρει: «Η α-
λήθεια είναι ότι δηµιουργήθηκαν πολ-
λά προβλήµατα από τις βροχές, οι οποίες 
στην περιοχή µας µάλιστα συνεχίζονται. 
Προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε τις α-
σθένειας όπως τον περονόσπορο αλλά 
δεν είναι µόνο αυτό αφού οι βροχές και η 
υγρασία δεν αφήνουν το φυτό να καρπο-
φορήσει όπως πρέπει». 

ΧΑΜΗΛΑ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ 
MONARCA ΚΑΙ ARAGON

ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ σε σχέση µε πέρσι τι-
µές συνεχίζεται η φετινή παραγωγή υπαί-
θριας µελιτζάνας. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ του Fresher οι τιµές παραγωγού αυ-
τό το διάστηµα στις κυριότερες ποικιλί-
ες Monarca, Aragon (και ακολουθούν η 
Galini και η Nilo), κυµαίνονται στα 30 µε 40 
λεπτά το κιλό όταν πέρυσι την ίδια περίοδο 
έφταναν και τα 55 λεπτά.  Να σηµειωθεί ότι 
σχεδόν όλες οι ποσότητες µελιτζάνας που 
παράγονται στην Ελλάδα κατευθύνονται 
στην εγχώρια αγορά, καλύπτοντας το 80% 
- 90% της κατανάλωσης. Ένα από τα χα-
ρακτηριστικά της –που την κάνουν πιο δύ-
σκολη στη καλλιέργεια– είναι ότι η µελιτζά-
να δίνει παραγωγή πιο αργά σε σχέση µε 

άλλες καλλιέργειες, κάτι που έχει συντελέ-
σει στη µείωση των στρεµµάτων. 
Μάλιστα όπως µας αναφέρουν παραγω-
γοί που έχουν ασχοληθεί λόγω των οι-
κονοµικών συνθηκών, οι περισσότεροι 
προτιµούν τελικά να επενδύουν σε άλ-
λες καλλιέργειες όπως για παράδειγµα το 
αγγούρι «που φέρνουν χρήµατα πιο γρή-
γορα». Να σηµειωθεί ότι σε περιοχές ό-
πως η Πρέβεζα, της υπαίθριας παραγω-
γής προηγείται η θερµοκηπιακή η οποία 
ολοκληρώθηκε στα µέσα Ιουνίου µε κα-
λύτερες τιµές σε σχέση µε την υπαίθρια, 
όπως µας αναφέρουν παραγωγοί. Καλύ-
τερη ήταν η χρονιά και στην Κρήτη όπου 
το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής εί-
ναι σε θερµοκήπια. 

ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΑ 60 ΛΕΠΤΑ 
Η CALIFORNIA WONDER

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ βρίσκεται το τελευταίο διάστηµα 
η συγκοµιδή της υπαίθριας πιπεριάς σε όλη τη 
χώρα (από την Πελοπόννησο µέχρι την Πρέβε-
ζα) που έπεται της θερµοκηπιακής. Πρόκειται 
κατά βάση για τις ποικιλίες California Wonder  
και Telestar (κουπάτες τετράλοβες, χρώµατος 
σκούρου πράσινου) µε τιµή παραγωγού σήµε-
ρα στα 50 – 60 λεπτά το κιλό (η συγκοµιδή ξεκί-
νησε στα 70 λεπτά το κιλό ανάλογα µε την ποι-
ότητα). Σύµφωνα µε τους παραγωγούς η καλή 

αυτή έναρξη των υπαίθριων ποικιλιών αποτελεί 
συνέχεια της καλής πορείας που είχαν από τον 
Απρίλιο και οι θερµοκηπιακές πιπεριές που επί-
σης κυµάνθηκαν σταθερά πάνω από τα 45 – 50 
λεπτά το κιλό. Να σηµειωθεί µάλιστα ότι σε πε-
ριοχές όπως η Πρέβεζα και συγκεκριµένα για 
τα µέλη του Κηπευτικού Συνεταιρισµού οι τιµές 
στις αρχές Ιουλίου άγγιξαν και τα 80 λεπτά/κιλό, 
αναφέρει στο Fresher, ο πρόεδρος της οργάνω-
σης, ∆ηµήτρης Καββαδάς.
Το συγκεκριµένο είδος πιπεριάς τα προ-
ηγούµενα χρόνια σηµείωσε µια πτωτι-
κή πορεία µε τους παραγωγούς να στρέ-
φονται κατά κύριο λόγο στη µελιτζάνα. Ω-
στόσο η φετινή πορεία του προϊόντος ανα-
µένεται να φέρει ξανά στο προσκήνιο την 
καλλιέργεια υπαίθριας πιπεριάς. 

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Παραγωγοί αναφέρουν στο Fresher ότι οι πατάτες 
του Νευροκοπίου πουλήθηκαν φέτος από τον 
παραγωγό κατά µέσο στα 12 λεπτά το κιλό.

Οι κυριότερες ποικιλίες υπαίθριας µελιτζάνας 
είναι κατά βάση οι Monarca και Aragon και τις 
ακολουθούν χρονικά η Galini και η Nilo. 

Σε περιοχές όπως η Πρέβεζα τα µέλη του τοπικού 
Κηπευτικού Συνεταιρισµού πληρώθηκαν στις 
αρχές Ιουλίου το προϊόν στα 80 λεπτά/κιλό.

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

44-45_mikraagoras.indd   45 10/07/2018   21:08



46 ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Το τιµόνι της ΑΒ Βασιλόπουλος 
στα χέρια του Βασίλη Σταύρου

Τη θέση του Λεωνίδα Βρεττάκου, CEO της ΑΒ για 21 ολόκληρα χρόνια, 
αναλαµβάνει ο Βασίλης Σταύρου, Brand President της Mega Image στη 
Ρουµανία, ο οποίος θα αναλάβει Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος 
από την 1η Οκτωβρίου 2018. Ο κ. Σταύρου ξεκίνησε την καριέρα του το 

1994 στην ΑΒ εξελισσόµενος µέσα από διάφορες θέσεις στους χώρους των 
Logistics, της ∆ιασφάλισης Ποιότητας και της ∆ιεύθυνσης Ανθρωπίνων 

Πόρων. Σε σχετική του δήλωση, ο Frans Muller, CEO της Ahold Delhaize, 
ανέφερε: «Είµαστε χαρούµενοι που ο Βασίλης επιστρέφει στην Ελλάδα 

στο τιµόνι της ΑΒ. Είµαστε σίγουροι ότι είναι ο καταλληλότερος για να τη 
βοηθήσει να διατηρήσει την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά».

ΜΑΤΙΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ 
ΜΑΡΚΕΤ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

To ντηλ Sainsbury’s - Asda, 
ανησυχεί τους Έλληνες 
προµηθευτές
Με µια πιο δύσκολη πραγµατικότητα έρχονται 
αντιµέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις τροφίµων 
που εξάγουν στη Μεγάλη Βρετανία, µετά από τη 
συγχώνευση των Sainsbury’s και Αsda, η οποία 
αλλάζει τις ισορροπίες στη βρετανική αγορά του 
οργανωµένου λιανεµπορίου. Εφόσον η συµφωνία 
αυτή δηµιουργεί τον µεγαλύτερο όµιλο σούπερ 
µάρκετ στη χώρα, µε ένα µερίδιο που ξεπερνά το 
31%, υψηλότερο δηλαδή από το 27% που κατέχει 
σήµερα η Tesco, φέρνει ξανά τους προµηθευτές 
στο επίκεντρο ενός πολέµου τιµών, ο οποίος 
βρίσκεται ούτως ή άλλως σε εξέλιξη τα τελευταία 
χρόνια, µε τους αγρότες και τις µικρότερες 
επιχειρήσεις να υφίστανται αρκετές παράπλευρες 
απώλειες. 

Απέδωσε καρπούς η κίνηση Σκλαβενίτη
Σε υψηλά επίπεδα κινείται ο τζίρος των Υπεραγορών Σκλαβενίτης, µε πληροφορίες 
να κάνουν λόγο για πωλήσεις πάνω από τις προβλέψεις, σε ποσοστό της τάξης 
του 10%, σηµειώνοντας µάλιστα ότι η τάση παραµένει αυξητική, µε αποτέλεσµα να 
αναµένουν αισθητά υψηλότερο ποσοστό ανόδου σε επίπεδο κυλιόµενου 12µήνου, 
µε αρχή το δεύτερο τρίµηνο. Οι ανακαινίσεις των καταστηµάτων έχουν ήδη 
ολοκληρωθεί σε ποσοστό 65%, παρότι ριζικές, ενώ θετικά εξελίσσεται και η τάση 
των πωλήσεων στη Β. Ελλάδα, όπου η Σκλαβενίτης δεν διέθετε ιδιαίτερη παρουσία.
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Tesco και Carrefour σχεδιάζουν 
µια κοινή αλυσίδα τροφοδοσίας
Οι γίγαντες του λιανεµπορίου ετοιµάζονται να κάνουν κοινές συµφωνίες µε προµηθευτές και 
να αγοράζουν µαζί προϊόντα µε στόχο να κρατήσουν τις τιµές χαµηλά εν µέσω αυξανόµενου 
ανταγωνισµού. Το σχέδιο αυτό αφορά τα επόµενα τρία χρόνια, κατά τα οποία Tesco και 
Carrefour θα αγοράζουν προϊόντα µαζί, σε µια προσπάθεια να µειώσουν τα έξοδά τους και να 
χαµηλώσουν τις τιµές τους. Η στρατηγική αυτή συµµαχία ανάµεσα στην µεγαλύτερη αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ της Μεγάλης Βρετανίας και της µεγαλύτερης αλυσίδας στην Ευρώπη, θα 
περιλαµβάνει κοινές σχέσεις µε παγκόσµιους προµηθευτές, καθώς και κοινή τυποποίηση 
προϊόντων µε δική τους ετικέτα. Η συµφωνία έρχεται εν µέσω ενός αυξανόµενου ανταγωνισµού 
στον τοµέα του λιανεµπορίου στη Βρετανία, µετά από την ανακοίνωση για συγχώνευση των 
Sainsbury και Asda τον Απρίλιο, που «απειλεί» να κατεβάσει από την κορυφή την Τesco. 

Στα φρέσκα λαχανικά και το bake off  
εστιάζει την επένδυσή της η Lidl 
Οι εξελίξεις στο οργανωµένο λιανεµπόριο αναγκάζουν όλες τις 
αλυσίδες σε κινήσεις που θα τους επιτρέψουν να διατηρήσουν αν 
όχι να επεκτείνουν το µερίδιο τους στις αγορές. Η Lidl ποντάρει στο 
bake off  και τα φρέσκα λαχανικά. Έτσι µέχρι το 2019 κάθε κατάστηµα 
Lidl θα έχει τον δικό του φούρνο, µια επένδυση που αγγίζει τα 
300.000 ευρώ ανά εγκατάσταση, ενώ µέσω της συνεργασίας της µε 
την Agrolab, που στοίχισε στην γερµανική πολυεθνική περί τα 1,3 
εκ ευρώ, διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε όλα τα φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά που βάζει στο ράφι της. 

Κατεβαίνει Αθήνα 
ο Μασούτης
Ανακατατάξεις εκτιµάται ότι θα φέρει στην αγορά 
του λιανεµπορίου η κάθοδος της βορειοελλαδίτικης 
επιχείρησης Μασούτης στην Αθήνα µέσω της 
εξαγοράς της Προµηθευτικής. Μετά την εξαγορά 
της Μαρινόπουλος από τον Σκλαβενίτη, ο 
Μασούτης πυροδοτεί τον ανταγωνισµό και έρχεται 
να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η συρρίκνωση 
στο λιανεµπόριο θα συνεχιστεί. Μέσα σε όλα 
αυτά έρχεται να προστεθεί και η επιστροφή της 
Spar στην ελληνική αγορά. Το σχέδιο ανάπτυξης 
της εταιρείας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ 
οι υπόλοιποι παίκτες της αγοράς τέθηκαν σε 
εγρήγορση και προετοιµάζουν την δική τους 
αντεπίθεση. Πολλές είναι εκείνες οι αλυσίδες 
που θα αναγκαστούν να εξαγοραστούν, ενώ δεν 
αποκλείεται να υπάρξουν συνενώσεις ακόµη και 
µεταξύ µεγάλων παικτών του κλάδου.

ΕΛΛΑ∆Α
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Ένα νέο brand, µε την ετικέτα «Φωκέων Γαία», 
που θα είναι συνώνυµο της ποιότητας και της 
ασφάλειας, αλλά, επιπλέον, θα ενσωµατώνει 
στα προϊόντα και στοιχεία από την ιστορική 
κληρονοµιά 2.600 χρόνων, που έχουν αφήσει 
στην περιοχή το Μαντείο των ∆ελφών, η 
αρχαία Ελάτεια και ο Παυσανίας µε τα Φωκικά 
του, λανσάρει η εταιρεία Αγροανάπτυξη.
Τα «αποκαλυπτήρια» του νέου σήµατος έγιναν 
σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στη 
διάρκεια της 4ης Freskon, από τον γενικό 
διευθυντή της Αγροανάπτυξη, Γιάννη Σταύρου, 
παρουσία εµπορικών και άλλων επισκεπτών.

Σε πρώτη φάση κάτω από την «οµπρέλα» 
του «Φωκέων Γαία» µπαίνουν τα κρεµµύδια 
κι οι πατάτες που παράγει η επιχείρηση µε 
συµβολαιακή γεωργία, όσο και σε ιδιόκτητα 
κτήµατα, ενώ στόχος είναι οι εξαγωγές.
«Καλλιεργούµε περίπου 4.000 στρέµµατα, 
ιδιόκτητα και συµβολαιακά µε άλλους 15 
παραγωγούς και το 60% των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων αφορά σε πατάτα, ενώ το υπόλοιπο 
40% είναι τα κρεµµύδια», εξήγησε στο Fresher 
ο κ. Σταύρου, προσθέτοντας πως «για εµάς 
καινοτοµία είναι η παράδοσή µας και το 
γεγονός ότι σε αυτά τα χώµατα και πριν από 
2.600 χρόνια καλλιεργούσαν κρεµµύδια. Αυτό 
θα προσπαθήσουµε να αναδείξουµε σε όλο 
τον κόσµο. Να βάλουµε προστιθέµενη αξία στο 
προϊόν, µέσα από την ιστορία µας».
Μια δυναµική αγορά στην οποία 
προσανατολίζεται η Αγροανάπτυξη να κινηθεί 
εξαγωγικά είναι αυτή των χωρών του 
Αραβικού Κόλπου, καθώς οι άνθρωποι εκεί 
αρέσκονται να καταναλώνουν κρεµµύδια, ενώ 
έχουν και σε µεγάλη υπόληψη την Ελλάδα και 
τη µακραίωνη ιστορία της. «Έχουµε στα σκαριά 
µια σηµαντική συµφωνία µε έναν χονδρέµπορο 
στο Ντουµπάι, να προχωρήσουµε σε εξαγωγές. 
Περιµένουµε σύντοµα να ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή», αποκάλυψε ο κ. Σταύρου. 

ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ 
ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ 
2.600 ΧΡΟΝΩΝ 

Παρουσιάστηκε στην Freskon από την εταιρεία Αγροανάπτυξη

ΦΩΚΕΩΝ ΓΑΙΑ ΤΟ ΝΕΟ BRAND 
ΣΤΙΣ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΕΜΜΥ∆ΙΑ

Επέκταση στα φρέσκα κηπευτικά και τα φρούτα 
είναι το επόµενο βήµα, σύµφωνα µε τον Γιάννη 
Σταύρου, γενικό διευθυντή της Αγροανάπτυξη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Ρόδι Χειμωνίδη 
για το Φιλ Χόγκαν 
στη Sial China
Από την εταιρεία παραγωγής χυµών ρο-
διού «Κτήµα Χειµωνίδη» εκπροσωπήθη-
κε η Ελλάδα στη διεθνή έκθεση Sial China, 
η οποία διεξήχθη από 16 έως 18 Μαΐου στη 
Σαγκάη. Το σταντ της εταιρείας στο Hall 
W2 επισκέφθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, ο οποίος, σύµφω-
να µε τους ανθρώπους της, έµεινε ενθουσι-
ασµένος µε τον ελληνικό χυµό ροδιού.

Το πρώτο 
βιο - παραγόμενο
μπουκάλι χυμού
Το πρώτο βιο-παραγόµενο, σε ποσοστό 
30%, µπουκάλι χυµών στην Ελλάδα ε-
τοιµάζεται να λανσάρει ο Όλυµπος. Αυτό α-
νακοίνωσε στο τέλος Ιουνίου ο διευθυντής 
του εργοστασίου της Λάρισας, Μιχάλης Κα-
νταρτζής. «Είναι µία φιάλη που θα χρη-
σιµοποιηθεί αρχικά στους χυµούς, η οποία 
αποτελείται, σε ποσοστό 30%, από βιοµάζα 
φυτικών υλών», σχολίασε ο ίδιος. 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤHΣ ΔΡΑΣΗΣ 
«NBG BUSINESS SEEDS»

Βράβευσε φέτος η Εθνική Τράπεζα

∆ΙΑΦΑΝΑ ΠΑΝΕΛ  
ΓΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
Στους Νικόλαο Κανόπουλο και Γεώργιο 
Τσελεπίδη, για την πρότασή τους µε τίτλο «Brite», 
δόθηκε φέτος το τρίτο χρηµατικό βραβείο του 
διαγωνισµού «Καινοτοµίας και Τεχνολογίας», 
που διοργανώνει για τη στήριξη και ενίσχυση 
της επιχειρηµατικότητας η Εθνική Τράπεζα. Η 
εταιρεία Brite Solar αναπτύσσει τεχνολογία 
φωτοβολταϊκών πάνελ 3ης γενιάς. Χρησιµοποιεί 
οργανικά και ανόργανα νανοϋλικά για να 
δηµιουργήσει στοιχεία που είναι διαφανή και άρα 
κατάλληλα να χρησιµοποιηθούν στα θερµοκήπια. 
Σύµφωνα µε όσα δήλωσε ο κ. Κανόπουλος 
(διδάκτωρ ηλεκτρολόγος - µηχανικός) στο 
Fresher, «το γυαλί είναι πάνω από 70% διαφανές 
µε αποτέλεσµα και τα φυτά να µπορούν να 
αναπτυχθούν και παράλληλα παράγεται 
ηλεκτρική ενέργεια προκειµένου να ελαττώσει 
το κόστος της λειτουργίας µιας θερµοκηπιακής 
µονάδας». Σύµφωνα µε τον ίδιο «οι πρώτες 

πωλήσεις του υλικού θα ξεκινήσουν φέτος, ενώ 
η πρώτη γραµµή παραγωγής θα είναι στην Κίνα 
αφού η χώρα µας είναι απαγορευτική». 
Στην εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Παύλου Μελά στην πλατεία Κοτζιά, 
την Πέµπτη 24 Μαΐου, παρουσιάστηκαν οι 
καλύτερες προτάσεις του διαγωνισµού ο 
οποίος πραγµατοποιείται για 8η συνεχή χρονιά, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος NBG Business 
Seeds. Φέτος υπεβλήθησαν 361 προτάσεις, 
οι οποίες αξιολογήθηκαν από µέλη ∆ΕΠ 9 
δηµόσιων πανεπιστηµίων και βραβεύθηκαν 
εννέα. Η ηλεκτρονική επιχειρηµατικότητα 
ήταν η θεµατική ενότητα που συγκέντρωσε 
τις περισσότερες προτάσεις ενώ βασικό 
χαρακτηριστικό της φετινής διοργάνωσης ήταν 
το γεγονός ότι η πλειοψηφία των προτάσεων 
που επιλέχθηκαν για την τελική φάση 
προερχόταν από την περιφέρεια.
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Σε σπόρους και τεχνολογία πολλαπλασιαστικού υλικού

ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
ΤΟ PORTFOLIO ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΒAYER ΗELLAS
Ξεκινά ο µετασχηµατισµός των επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων, που ά-
νοιξε η εξαγορά της Μonsanto από την 
Βayer. Αυτό σημαίνει ότι το portfolio 
των προϊόντων της Monsanto θα εν-
σωµατώσει στο εµπορικό της δίκτυο και 
η Βayer Hellas προκειµένου να προ-
σφέρει στον Έλληνα αγρότη ακόµη πιο 
αποδοτικές λύσεις σε σπόρους και τε-
χνολογίες πολλαπλασιαστικού υλι-
κού, ψηφιακής γεωργίας και φυτοπρο-
στασίας. Βέβαια, όλα αυτά θα αποκτή-
σουν µορφή  µόλις ολοκληρωθούν - 
στα πλαίσια των επιταγών των αρχών 
ανταγωνισµού - οι συµφωνηµένες µε-
ταβιβάσεις ορισµένων περιουσιακών 
στοιχείων της  Βayer στην BASF, κά-
τι που αναµένεται να συµβεί µέσα στο 
επόµενο δίµηνο.  Αυτό ανέφερε, ο Α-

πόστολος Κλοντζάρης γενικός διευ-
θυντής του Τοµέα Επιστήµης Γεωργί-
ας της Βayer Hellas,  στα μέσα Ιουνίου 
στο πλαίσιο µιας χαλαρής βραδιάς «εορ-
τασµού» για το mega deal εξαγοράς α-
πό την Bayer τoυ αµερικανικού κολοσ-
σού Monsanto, έναντι 66 δισ. δολαρίων 
που ολοκληρώθηκε στις 6 Ιουνίου. Έ-
τσι, προϊόντα σπόρων και φυτοπροστα-
σίας (πχ.σπόροι βαµβακιού Deltapine, 
σπόροι καλαµποκιού Dekalb, σπόροι 
κηπευτικών Seminis, το ζιζανιοκτόνο 
RoundUp), τα οποία κατέχουν υψηλά 
µερίδια σε πωλήσεις και η Monsanto 
τα διέθετε στην Ελλάδα µέσω εταιρει-
ών-αντιπροσώπων, όπως η Σπύρος 
Ανδριώτης και η Κ&Ν Ευθυµιάδης, 
θα πωλούνται πλέον µέσα από τη νέα 
δοµή της Bayer Hellas.

Με νέα προϊόντα 
στη Freskon 2018
Eκτός από τον κλασικό χυμό ρόδι,  η Αλ-
φειός Ρόδι έκανε «ντεμπούτο» στη φετινή 
Freskon και με μαρμελάδα ροδιού, κρέμα 
βαλσάμικου με ρόδι και σάλτσα ροδιού, ενώ 
κυκλοφορεί στην αγορά τη συσκευασία του 
ενός λίτρου παγωμένου χυμού ροδιού.

Πιστοποίηση 
TÜV Hellas 
για τις σαλάτες 
Φρεσκούλης 
Η TÜV Hellas (TÜV NORD) 
πιστοποίησε την εταιρεία Eurocatering 
ΑΕ για τη βιολογική παραγωγή κοµµένων 
σαλατών. Πρόκειται για συσκευασµένα 
λαχανικά, σε εποχικούς συνδυασµούς, 
που καλλιεργούνται σε επιλεγµένα 
συνεργαζόµενα ελληνικά αγροκτήµατα του 
δικτύου της παρασκευάστριας εταιρείας, µε 
την επωνυµία Φρεσκούλης.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Η ΕΞΑΓΟΡΑ MONSANTO

48-53_epixeirimatika.indd   50 10/07/2018   22:20



51ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Οι ποικιλίες πατάτας που αναπτύσσονται 
ήδη ή προβλέπεται να αναπτυχθούν τα 
επόµενα χρόνια εµπορικά στην Ελλάδα 
από καλλιέργειες στην περιοχή της Αχαΐας, 
παρουσιάστηκαν από την Κ&Ν Ευθυµιάδης 
ΑΒΕΕ στην περιοχή της Ηλείας την Πέµπτη 
7 Ιουνίου. Συγκεκριµένα, αναδείχθηκε, 
όπως λέει η εταιρεία «η σταθερότητα 
συµπεριφοράς κάτω από τα διαφορετικά 
αυτά περιβάλλοντα των ποικιλιών και 
ιδιαίτερα των εµπορικών ποικιλιών 
Laperla, Ultra, Belmonda και Lanorma». Η 
µεγάλη προσέλευση συνεργατών της Κ&Ν 
Ευθυµιάδης  και παραγωγών πατάτας από 
τις περιοχές Ηλείας και Αχαΐας χαρακτηρίζει 
το αυξηµένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια 
και το γενετικό υλικό των οίκων Den Hartigh 

και Solana που αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
για την ελληνική αγορά η Κ&Ν Ευθυµιάδης.
Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους 
οι εκπρόσωποι του ολλανδικού οίκου Den 
Hartigh, Wiebe de Jong και Matthijs Kloek.

Τα εγκαίνια Agrolab στην Κύπρο
Τις νέες της εργαστηριακές εγκαταστάσεις 
στη Λευκωσία, που θα αποτελέσουν 
εφαλτήριο για τη στρατηγική ανάπτυξη του 
οµίλου των εργαστηρίων στη ευρύτερη 
περιοχή της Μέσης Ανατολής, εγκαινίασε 
στις 6 Ιουνίου η Agrolab RDS του Redestos-
EÍhymiadis Agrotechnology Group, 
παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
Νίκου Αναστασιάδη, του Μακαριωτάτου 
Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσόστοµου Β’. 

O Senior Managing Director & 
Senior Bayer Representative, Dr. 
João Barroca (αριστερά), και ο 
Γενικός ∆ιευθυντής του Τοµέα 
Επιστήµης Γεωργίας της Bayer, 
Απόστολος Κλοντζάρης. 

Με µιζούνα, 
µουσταρδόφυλλα 

(σινάπι) και Kale  οι νέες 
καινοτόµες εκδοχές 

των baby σαλατών 
Βεζύρογλου.

Στις υπερτροφές 
οι Σαλάτες 
Βεζύρογλου
Tρεις καινοτόµες εκδοχές των baby σαλα-
τών, µε µιζούνα, µουσταρδόφυλλα (σινά-
πι) και Kale,  παρουσίασε η εταιρεία «Σαλά-
τες Βεζύρογλου», για πρώτη φορά, στη φε-
τινή Freskon. Τα συγκεκριμένα προϊόντα  
προστίθενται στην ήδη υπάρχουσα γκάμα 
και κυκλοφόρησαν στις αρχές Μαΐου.  Ση-
μειώνεται μάλιστα ότι η έτοιμη σαλάτα α-
πό φύλλα Κale φέρει πιστοποίηση super-
food στη συσκευασία της και αποτελεί την 
πρώτη προσπάθεια της εταιρείας να εισέλ-
θει στο χώρο των υπερτροφών.
Η εταιρεία, η οποία μέχρι τώρα διέθε-
τε έτοιμες σαλάτες από μαρούλι και baby 
leaves, θέλει να επωφεληθεί από την αυ-
ξανόμενη τάση των super-foods και της υ-
γιεινής διατροφής, που εντοπίζεται πλέον 
και στην Ελλάδα όπως και σε άλλες ευρω-
παϊκές αγορές.  Σε όλα της τα προϊόντα η 
καλλιέργεια είναι πλήρως ελεγχόμενη σε 
όλα τα στάδια: Επιλογή των σπόρων, προε-
τοιμασία αγρού, συνθήκες σποράς, λίπαν-
ση, χρήση φυτοπροστατευτικών, καλλιερ-
γητικές φροντίδες, συνθήκες ανάπτυξης 
φυτών, συγκομιδή, τυποποίηση σε πλή-
ρως ελεγχόμενες συνθήκες ψύξης και συ-
σκευασίας, τέλος αποστολή στους πελάτες.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΑΤΑΤΑΣ  
ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ 
Στρατηγική ανάπτυξη του Οµίλου µε την Agrolab RDS στην Κύπρο
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Προς όφελος των καλλιεργητών 
µήλων Kiku η συµφωνία  

των δύο εταιρειών.Σ τον εκσυγχρονισµό του τρόπου καλλιέρ-
γειας του µήλου KIKU στη χώρα αλλά και 

στη δηµιουργία µιας νέας δυναµικής στη δι-
ακίνησή του στοχεύει η συνεργασία του ΑΣΕ-
ΠΟΠ Βελβεντού µε την εταιρεία KIKU Ltd και 
την Emphyton.  Η συµφωνία -που επισφραγί-
στηκε πριν από λίγες εβδοµάδες, µε πανηγυρι-
κό τρόπο και µέσα σε κλίµα ικανοποίησης στο 
Bolzano της Βόρειας Ιταλίας- προβλέπει να α-
ναλάβει η εταιρεία Emphyton (συµφερόντων 
Πουλτσίδη),  την εφαρµογή των νέων αναθεω-
ρηµένων πρωτόκολλων παραγωγής και ποιό-
τητας που τίθενται από φέτος σε εφαρµογή, ενώ 
ο ΑΣΕΠΟΠ ΒελΒεντού αναλαµβάνει τη συντήρη-
ση, συσκευασία και διακίνηση των µήλων KIKU 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, η Emphyton και 
ο ΑΣΕΠΟΠ ΒελΒεντού σχεδιάζουν τη στρατηγική 
ανάπτυξης της καλλιέργειας, γεγονός που θεω-
ρείται κοµβικής σηµασίας θέµα για την περιοχή 
του Βελβεντού.

Στήριξη στους αγρότες 
Για τη νέα αυτή επιχειρηµατική προσπάθεια µί-
λησε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Νίκος 
Κουτλιάµπας, ο οποίος ανέφερε µεταξύ άλλων ό-
τι «τα µήλα KIKU πλέον θα διακινούνται διαµέσου 
του ίδιου εµπορικού δικτύου µε το οποίο διακι-
νούνται και τα ροδάκινα της Οµάδας Παραγωγών 

ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
ΚΑΙ ΕΜΡΗΥΤΟΝ ΕΝΩΝΟΥΝ
∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΛΑ KIKU

στών σε όλους µήλων KIKU µε τη συνεργασία της 
Emphyton θα βελτιωθεί ακόµα περισσότερο, κα-
θώς η εταιρεία θα προσφέρει κάθε δυνατή στήρι-
ξη στους αγρότες που καλλιεργούν τη συγκεκρι-
µένη ποικιλία.
Παράλληλα ο Νίκος Κουτλιάµπας αναφερόµε-
νος στους παραγωγούς σηµείωσε ότι η συνερ-
γασία αυτή είναι προς όφελος όλων όσων καλ-
λιεργούν µήλα KIKU, καθώς από εδώ και στο ε-
ξής «θα τεθούν κάτω από ένα ισχυρό δίκτυ προ-
στασίας και διασφάλισης, µε την εγγύηση του Α-
ΣΕΠΟΠ ΒελΒεντού».
Να σηµειωθεί ότι όλα ξεκίνησαν το 2002, όταν ο 
Γεώργιος Πουλτσίδης εντόπισε στο ευρωπαϊκό 
προσκήνιο την ποικιλία µηλιάς KIKU. Άµεσα ε-
γκαταστάθηκαν πιλοτικά κτήµατα για να µελετη-
θεί η προσαρµοστικότητα της ποικιλίας στα διά-
φορα µικροκλίµατα της Ελλάδας. 
Με την πάροδο των ετών παρατηρήθηκε πού 
ευδοκιµεί και πού φέρει το άριστο αποτέλεσµα 
σαν µήλο KIKU. Σήµερα, η εταιρεία είναι σε θέ-
ση να γνωρίζει µε ακρίβεια τα κλιµατικά δε-
δοµένα που απαιτούνται για να καρποφορήσει 
ποιοτικά η ποικιλία.

µε το brand name Velvita». 
Βέβαια, ο Νίκος Κουτλιάµπας ξεκαθαρίζει ότι µε 
τη συνεργασία αυτή «δεν πρόκειται να παραβλέ-
ψουµε τους παραδοσιακούς διακινητές του µή-
λου». Πρόσθεσε επίσης ότι η ποιότητα των γνω-

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού Νίκος Κουτλιάµπας.
�© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Οι προνύµφες της τρίτης γενιάς του 
εντόµου εκκολάπτονται πάνω στις 
ράγες, την εποχή που τα σταφύλια 

διανύουν το στάδιο της ωρίµανσης, όπως 
αναφέρουν οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου.
Κατά το στάδιο αυτό αυξάνεται η περιεκτι-
κότητα σακχάρου στις ράγες, ενώ ταυτό-
χρονα συµβαίνουν σηµαντικές ιστολογι-
κές µεταβολές (χυµώδεις ράγες στα κρα-

σοστάφυλα). Εξαιτίας αυτών των αλλα-
γών, οι προνύµφες της γενιάς αυτής προ-
σβάλλουν συνήθως µεγαλύτερο αριθµό 
ραγών, ενώ ταυτόχρονα είναι υψηλότερος 
ο κίνδυνος µόλυνσης των πληγωµένων 
ραγών από παθογόνους µύκητες και βα-
κτήρια (βοτρύτης, ασπέργιλλοι, όξινη σή-
ψη κ.ά.). Από τις δευτερογενείς µολύνσεις 
των ραγών δηµιουργούνται σήψεις, οι ο-
ποίες επεκτείνονται ταχύτατα και συχνά 

ΣΥΣΤΗΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΦΘΑΣΟΥΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΦΑΓΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΤΕΡAΣΤΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ 
Η ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥ∆ΕΜΙ∆ΑΣ  

Αύξηση των συλλήψεων 
των ακµαίων, γεγονός που 
σηµατοδοτεί την έναρξη της 
τρίτης περιόδου πτήσης της 
ευδεµίδας, διαπιστώθηκε στο 
δίκτυο των φεροµονικών 
παγίδων
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καταστρέφουν ολόκληρο το σταφύλι.
Το µεγαλύτερο µέρος της απώλειας στην 
παραγωγή που προκαλείται από τις προ-
νύµφες της τρίτης γενιάς της ευδεµίδας, 
οφείλεται συχνά στις δευτερογενείς σή-
ψεις. Η απώλεια αυτή µπορεί να είναι ιδι-
αίτερα υψηλή και γι’ αυτό απαιτείται απο-
τελεσµατική καταπολέµηση προνυµφών.
Αυτό σηµαίνει, σύµφωνα µε τους ειδι-
κούς, ότι η καταπολέµηση πρέπει να είναι 
προληπτική και να στοχεύει στα ωά (αυ-
γά) και κυρίως στις προνύµφες, πριν αυ-
τές προφθάσουν να µπουν µέσα στις ρά-
γες και πριν να δηµιουργήσουν φαγώµατα 
στην επιφάνειά τους.
Συστήνεται επέµβαση µε σκευάσµατα που 
έχουν ωοκτόνο δράση µέσα σε 3 µε 4 η-
µέρες από τότε που διαπιστώνεται αύξηση 
των συλλήψεων των ακµαίων στο δίκτυο 
των φεροµονικών παγίδων. Επέµβαση µε 
εντοµοκτόνα µε προνυµφοκτόνο δράση 
συστήνεται περίπου 4-5 ηµέρες αργότερα.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πλήρης 
και µέχρις απορροής κάλυψη των σταφυ-
λιών µε το ψεκαστικό διάλυµα. 

�ΕΥΦΟΡΟ� Ε∆ΑΦΟΣ βρίσκει το τε-
λευταίο διάστηµα ο υπονοµευτής 
ντοµάτας, το γνωστό έντοµο Tuta 
Absoluta, στις υπαίθριες καλλιέργει-
ες της κεντρικής Ελλάδας. 
Σε πρώτη φάση το έντοµο προκαλεί 
ανάσχεση της ανάπτυξης των φυτών, 
καθώς οι προνύµφες του τρέφονται 
από αυτά, ενώ αυξηµένη προσβολή 
µειώνει την εµπορική αξία του παρα-
γόµενου προϊόντος. 
Σηµειωτέον ότι οι προσβεβληµένοι 
καρποί είναι ευπρόσβλητοι από δευ-
τερογενή παθογόνα που οδηγούν σε 
σήψη τους, όπως αναφέρουν οι γε-
ωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου. 
Για την αντιµετώπισή του χρειάζε-
ται συνδυασµένη εφαρµογή διαφό-
ρων µεθόδων, ώστε να επιτευχθεί 
η διαχείριση των πληθυσµών του ε-
ντόµου. Καθυστέρηση έναρξης της 
προσβολής, καθώς και πιθανή µείω-
ση της πίεσης του πληθυσµού, µπο-
ρεί να επιτευχθεί εφαρµόζοντας διά-
φορες µεθόδους αντιµετώπισης.
Στα καλλιεργητικά µέτρα αντιµετώ-
πισης περιλαµβάνονται τα εξής:
● Χρήση υγιούς φυτικού υλικού. Τα 
φυτά που θα εγκατασταθούν θα πρέ-
πει να είναι απαλαγµένα από στάδιο 
του εντόµου.
● Αποµάκρυνση αυτοφυών φυτών 
(ζιζανίων) τα οποία αποτελούν ξενι-
στές του εντόµου.
● Αποκλεισµός της εισόδου ενηλί-
κων ατόµων του εντόµου µε την ε-
γκατάσταση διπλών πορτών στο 
θερµοκήπιο και εντοµοστεγές δίχτυ. 
● Έγκαιρη αποµάκρυνση των προ-
σβεβληµένων φύλλων, βλαστών και 
καρπών.
● Απολύµανση του θερµοκηπίου, 
καταστροφή των υπολειµµάτων της 
καλλιέργειας µετά την συγκοµιδή και 
αποφυγή εγκατάστασης ευπαθούς 

καλλιέργειας σε χώρο που προϋ-
πήρχε προσβεβληµένη καλλιέργεια.
Να σηµειωθεί ότι η χηµική αντιµε-
τώπιση της Tuta absoluta θεωρεί-
ται δύσκολη, καθώς το συγκεκριµέ-
νο έντοµο εµφανίζει υψηλή αναπα-
ραγωγική ικανότητα, µικρή διάρκεια 
γενιάς, ενώ οι προνύµφες του δια-
βιούν στο εσωτερικό των φύλλων, 
βλαστών ή καρπών. Σηµαντική για 
την καταπολέµηση του Tuta absoluta 
θεωρείται η εναλλαγή εντοµοκτόνων 
µε διαφορετικές δραστικές ουσίες 
και τρόπο δράσης, µε σκοπό την α-
ποφυγή εµφάνισης ανθεκτικών πλη-
θυσµών του εντόµου. 

ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΒΡΗΚΕ Η TUTA ABSOLUTA

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η χηµική αντιµετώπιση της Tuta 
absoluta θεωρείται δύσκολη.
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Τ ην ύπαρξη εχθρών και ασθενειών ό-
πως θρίπας και αφίδες σε περιοχές ό-

που καλλιεργούνται υπαίθρια κηπευτικά, ε-
κτός από ντοµάτα, όπως πιπεριά, κολοκυ-
θάκια και µελιτζάνες, καταγράφουν το τε-
λευταίο διάστηµα οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Μα-
γνησίας. Τόσο οι θρίπες όσο και οι αφίδες 
καταρχήν διαρρηγνύουν και αποµυζούν τα 
κύτταρα της επιδερµίδας των φύλλων, ω-
στόσο το σηµαντικότερο πρόβληµα τόσο για 
τα φυτά όσο και για την επερχόµενη παρα-
γωγή είναι ότι αποτελούν φορείς ιώσεων.
Όσον αφορά τις αφίδες (Aphis gossypii, 
Mysus persicae, Mysus nicotianae κ.α.), 
αυτές προκαλούν άµεσες αλλά κυρίως έµ-
µεσες ζηµιές στις καλλιέργειες κηπευτι-
κών, επειδή είναι φορείς ιών. Πρέπει να γί-
νει γρήγορη επισήµανση, γιατί έχουν µεγά-
λη ικανότητα πολλαπλασιασµού και δυνα-
τότητα δηµιουργίας µελιτωµάτων. Για τους 
λόγους αυτούς απαιτείται ιδιαίτερη προσο-

χή από τους καλλιεργητές για τον έγκαιρο 
εντοπισµό των πρώτων αφίδων.
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, οι καιρικές 
συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταί-
ες ηµέρες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυ-
ξή τους, γι’ αυτό συστήνεται ψεκασµός στις 
καλλιέργειες όπου εντοπίζεται το έντοµο µε 
επιτρεπόµενα  φυτοπροστατευτικά σκευά-
σµατα, όπως: Τhiamethoxarb, Deltamethrin, 
Cypermethrin, Abamectin, Spirotetramate,  
Faitty Acid Potassiunsalt  κ.ά.

∆ιπλή ζηµιά 
Ο θρίπας αποτελεί διπλή «συµφορά» για τις 
καλλιέργειες που προσβάλλει, γιατί µπορεί 
ταυτόχρονα να προκαλέσει ζηµιές στους 
καρπούς αλλά και να µεταδώσει ως φορέας 
διάφορους ιούς. Το βασικό σύµπτωµα που 
προκαλεί είναι στην υφή των καρπών και 
µάλιστα στην πιπεριά προκαλεί σκλήρυνση 
και φελλοποίηση βλάπτοντας την εµπορική 
αξία του παραγόµενου προϊόντος.

Σύµφωνα µε τους γεωπόνους, ο θρίπας ε-
ντοπίζεται από τις χλωρώσεις που προκαλεί, 
τις νεκρώσεις στα άνθη, την ανθόρροια, αλ-
λά και τις παραµορφώσεις και εσχαρώσεις 
στους καρπούς. Για την καταπολέµησή του, 
οι γεωπόνοι συστήνουν στους βιοκαλλιερ-
γητές τοποθέτηση αρπακτικών εντόµων, ό-
πως phytoseiulus persimilis, amblyseius 
cucumeris, amblyseius barkeri, orius 
insidiosus και για τους παραγωγούς συµ-
βατικής γεωργίας ψεκασµό µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΘΡΙΠΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙ∆ΕΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΕΞΑΝΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ 
ΛΟΓΩ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ
ΣΤΑ ΚΑΡΠΟΥΖΟΧΩΡΑΦΑ
Την είσοδό του έκανε ο περονόσπορος στις υπαίθριες 
καλλιέργειες µε καρπουζιές το τελευταίο διάστηµα, 
στους νοµούς Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Φθιώτιδας. Σχετικά µε τα 
συµπτώµατα, εµφανίζονται πρώτα µικρές, 
κίτρινες στρογγυλές ή γωνιώδεις 
κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των 
φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια 
εµφανίζονται  υπόλευκές 
εξανθήσεις οι οποίες αργότερα 
γίνονται µαύρες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
είναι ευνοϊκές για τη µετάδοσή του, γι’ 
αυτό οι ειδικοί συστήνουν αποµάκρυνση 
των προσβεβληµένων φύλλων, 
ψεκασµό των φυτών µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, οι 
οποίοι πρέπει να αρχίζουν αµέσως µόλις 
εµφανισθούν τα πρώτα συµπτώµατα 
(ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη σε 8 
µε 10 ηµέρες. Την ίδια ώρα, προσβολές 

από τετράνυχο διαπιστώθηκαν στις 
καλλιέργειες µε πεπονιές 

σε Καρδίτσα, Λάρισα, 
Μαγνησία, Τρίκαλα και 
Φθιώτιδα, καθώς οι 
καιρικές συνθήκες 
ευνοούν την ανάπτυξή 
τους.

Ζηµιές από τετράνυχο στα πεπόνια 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου τονίζουν ότι η 
προσβολή από τετράνυχο εξαπλώνεται µε 
µεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και γι’ αυτό 
χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους 
παραγωγούς και ψεκασµός µετά τη διαπίστωση 
προσβολής (3 άτοµα/φύλλο) και όχι προληπτικά.
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Tervigo: Αποτελεσµατικό, καινοτόµο και ευέλικτο

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΕΝΟ ΝΑ ΥΠΕΡΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΩ∆Η
Οι νηµατώδεις είναι µικροσκοπικοί οργανισµοί 
κρυµµένοι στο έδαφος, που, παρά το µέγεθός 
τους, µπορούν να προκαλέσουν σηµαντικές ζη-
µιές στις καλλιέργειες τόσο στην παραγωγή ό-
σο και στην ποιότητα. Οι πιο σηµαντικές προ-
σβολές οφείλονται στους νηµατώδεις των ρι-
ζοκόµβων του γένους Meloidogyne (root-knot 
nemαtodes) και στους κυστογόνους των γενών 
Heteroderα-Globoderα (cyst nematodes). 
Τα είδη των Meloidogyne προκαλούν εξογκώµα-
τα στις ρίζες µε αποτέλεσµα τη µη φυσιολογική 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και απορρό-
φηση θρεπτικών στοιχείων. Όταν βρεθούν σε ευ-
νοϊκές συνθήκες, όπως αυτές που επικρατούν για 
πολύ χρόνο στα θερµοκήπια, και δεν καταπολεµη-
θούν έγκαιρα, µπορούν όχι µόνο να µειώσουν την 
παραγωγή αλλά να καταστρέψουν την καλλιέργεια.
Βασικές καλλιέργειες ξενιστών των Meloido-

gyne είναι τα φασόλια, το καρότο, οι πιπεριές, τα 
κολοκυνθοειδή, το µαρούλι, οι πατάτες, οι ντο-
µάτες, καθώς και πάνω από 2.000 είδη ζιζανίων.
Η ταχύτητα πολλαπλασιασµού τους εξαρτά-
ται από πολλούς παράγοντες και µπορεί να εί-
ναι πολύ µεγάλη αναλόγως του φυτού ξενιστή.
Συχνά τα συµπτώµατα είναι αρκετά διακριτά α-
φού τα φυτά φαίνονται ασθενικά, λόγω της πα-
ρεµπόδισης ανάπτυξης του ριζικού συστήµατος 
τους, λόγω παρασιτισµού από τους νηµατώδεις. 
Η καταπολέµηση αποτελεί πολύ σηµαντικό παρά-
γοντα για τη µείωση των προσβολών των φυτών 

και τη µείωση των απωλειών παραγωγής. Προ-
ληπτικά µέτρα όπως η ηλιοαπολύµανση, η χρήση 
ανθεκτικών υβριδίων ή εµβολιασµένων φυτών 
καθώς και η εξασφάλιση υγειών φυτών στα πρώ-
τα στάδια εγκατάστασης είναι πολύ σηµαντικά.
Μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας και κυ-
ρίως κατά τη συγκοµιδή ο παραγωγός χρειάζε-
ται µέσα φυτοπροστασίας που να έχουν µικρό 
διάστηµα για συγκοµιδή, να είναι φιλικά στο πε-
ριβάλλον και στο χρήστη αλλά και να παρέχουν 
υψηλή αποτελεσµατικότητα και προστασία.
Η πρόταση της Syngenta στην προστασία των 
νηµατωδών είναι το Tervigo, όπου µε την καινο-
τόµα σύνθεση του παρέχει υψηλή προστασία έ-
ναντι των νηµατωδών σε µεγάλο αριθµό καλλι-
εργειών κηπευτικών, δίνοντάς µεγάλη ευελιξία 
στο χρόνο χρήσης και µεγάλη διάρκεια δράσης.
Το Tervigo αποτελεί την ασφαλή επιλογή του πα-
ραγωγού αφού δεν επηρεάζεται η δράση του σε 
διαφορετικά pΗ εδάφους και δεν δηµιουργεί 
κανένα πρόβληµα φυτο-τοξικότητας ή στρεσα-
ρίσµατος στα φυτά. Είναι σχεδιασµένο να υπε-
ρέχει, αφού µε µηδέν µέρες PHI (µέρες για συ-
γκοµιδή), µεγάλη διάρκεια δράσης και µεγάλο 
αριθµό εφαρµογών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις 
του σύγχρονου παραγωγού θερµοκηπίου και α-
ποτελεί το κυριότερο εργαλείο καταπολέµησης 
του νηµατώδη. Πληροφορίες µπορείτε να βρεί-
τε στο site: https://www.syngenta.gr/product/
crop-protection/nimatodoktono/tervigo-020-sc

Μανώλης ∆εληµπαλταδάκης 
Campaign Manager 

Κηπευτικών Καλλιεργειών

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

ΜΕ ΤΡΙΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Η HELLAFARM ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ ΠΑΤΑΤΑΣ
Mantox 68 WG, Ohayo και ΧΕΛΛΑΣΥΜ 505 
WP είναι τα τρία σκευάσµατα της Hellafarm 
κατά του περονόσπορου της πατάτας, ενός 
µύκητα που έκανε τον Ιούνιο την εµφάνισή 
του σε καλλιέργειες πατάτας και ντοµάτας 
του Οροπεδίου Λασιθίου.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ηρακλείου ενηµέ-
ρωσαν στους παραγωγούς ότι οι καιρι-

κές συνθήκες που επικράτησαν µετά την 
εµφάνιση της ασθένειας δεν έχουν ευνο-
ήσει την εξάπλωσή της. Σηµειωτέον ό-
τι οι ειδικοί τονίζουν πως λόγω πρόβλε-

ψης για βροχές και καιρική αστάθεια, δη-
µιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την 
ενεργοποίηση των µολυσµάτων. Οι βρο-
χές που προβλέπονται πρέπει να βρουν 
καλυµµένες τις καλλιέργειες µε συµπτώ-
µατα, ενώ λόγω της καιρικής αστάθειας 
οι καλλιέργειες στις οποίες ακόµα δεν έ-
χουν εµφανίσει συµπτώµατα πρέπει να ε-
λέγχονται συστηµατικά.

Με την 
καινοτόµα 
σύνθεση του 
το Tervigo 
παρέχει υψηλή 
προστασία 
έναντι των 
νηµατωδών σε 
µεγάλο αριθµό 
καλλιεργειών 
κηπευτικών.
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Υδατοδιαλυτά λιπάσµατα
�ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ� 

ΜΕ ΤΑ BEST ΤΗΣ 
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗΣ

Τα χέρια των αγροτών έχουν λύσει τα υ-
δατοδιαλυτά λιπάσµατα της σειράς Best 
της εταιρείας «Φυτοθρεπτική», κάτι που το 
Fresher διαπίστωσε σε πρόσφατη αποστο-
λή του στην Ηλεία. Τα λιπάσµατα είναι το α-
ποτέλεσµα της προσπάθειας της «Φυτο-
θρεπτική» να αναπτύξει ένα υδατοδιαλυ-
τό λίπασµα που να ανταποκρίνεται στον χα-
ρακτηρισµό «Όλα σε Ένα». Στην Ηλεία (και 
όχι µόνο) τα συγκεκριµένα προϊόντα έ-
χουν βρει εφαρµογή σε όλες τις καλλιέρ-
γειες κηπευτικών, αυξάνοντας θεαµατικά 
τις αποδόσεις. Υψηλή διαλυτότητα, αυξη-
µένη διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων, 
χαµηλό pH, παρουσία οργανικών παραγό-
ντων (βιοδιεγερτών) και σιδήρου σε µορφή 
EDDHMA, αποτελούν µερικά από τα ιδιαίτε-
ρα χαρακτηριστικά της σειράς Best.
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα της σειράς είναι 
διαθέσιµα σε ποικιλία τύπων που καλύπτουν 
τις λιπαντικές απαιτήσεις όλων των καλλιερ-
γειών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Ε-

πιστηµονικές έρευνες έχουν διαπιστώσει τις 
θετικές επιδράσεις των βιοδιεγερτών ή φυ-
σικών ορµονών (PGH) στην φυσιολογία των 
φυτών. Τα εκχυλίσµατα θαλασσίων φυκιών, 
τα φουλβικά οξέα και τα αµινοξέα συµβάλ-
λουν στην ενδογενή παραγωγή αντιοξειδω-
τικών, µε αποτέλεσµα την προστασία του 
φωτοσυνθετικού συστήµατος, όταν αυτό υ-
φίσταται καταπόνηση, εξουδετερώνοντας τα 
δραστικά ιοντικά είδη οξυγόνου, γνωστά κι 
ως «ελεύθερες ρίζες».
Η διαθεσιµότητα των ιχνοστοιχείων, στο ρι-
ζικό σύστηµα των φυτών, επηρεάζεται από 
µια πλειάδα παραγόντων. Κάποια από τα θρε-

πτικά ιχνοστοιχεία προσλαµβάνονται δυσκο-
λότερα, κάτω από µη ευνοϊκές συνθήκες. Ο 
σίδηρος αποτελεί το πιο συνηθισµένο παρά-
δειγµα. Η χρήση του εξελιγµένου χηλικού πα-
ράγοντα EDDHMA καθιστά τον σίδηρο διαθέ-
σιµο σε ένα µεγάλο εύρος pH (3-10), προλαµ-
βάνοντας έτσι τις ανεπιθύµητες συνέπειες της 
χλώρωσης σιδήρου.

Από τη Valagro

ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΗΣ VIVA ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Ε∆ΑΦΗ
O βιοδιεγέρτης Viva, που διαθέτει στην ελληνι-
κή αγορά η εταιρεία Valagro, περιέχει βιταµίνες, 
αµινοξέα και πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες και ε-
πιλεγµένα χουµικά οξέα. Οι κύριες λειτουργίες 
του είναι να: 
● Βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα (επάρ-
κεια) της ριζόσφαιρας, 
● ∆ίνει ισορροπηµένη ανάπτυξη στα φυτά,
● Αυξάνει την παραγωγή. 
Το Viva, όπως αναφέρει η Valagro, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τύπους εδα-
φών. Τα καλυτέρα αποτελέσµατα σε µια καλλι-
έργεια φαίνονται όταν οι εδαφολογικές συνθή-
κες δεν είναι καλές, δηλαδή όταν έχουµε εδά-

φη µε χαµηλή οργανική ουσία, είτε µε χαµηλή 
δραστηριότητα µικροοργανισµών (λόγω αλό-
γιστης χρήσης φυτοφαρµάκων), είτε γενικότε-
ρα βαριά εδάφη.
Σε καλλιέργειες καρπουζιού και πεπονιού η 
δόση, που προτείνουν οι γεωπόνοι της εται-
ρείας σε συστήµατα υδρολίπανσης, είναι 2 λί-
τρα ανά στρέµµα. Είναι σηµαντικό, το προϊόν 
να φτάσει στο ριζικό σύστηµα του φυτού για 
να δράσει καλά και γι’ αυτόν το λόγο χορηγεί-
ται στα 10 τελευταία λεπτά του ποτίσµατος. Τέ-
λος, το Viva συνδυάζεται και µε άλλα λιπάσµα-
τα ή φυτοπροστατευτικά και είναι κατάλληλο 
για όλες τις καλλιέργειες. 
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Επίδραση της επεξεργασίας µε PENBOTEC 400 SC στην επίπτωση του µύκητα, Penicillium expansum σε µήλα της εµπορικής ποικιλίας Golden Delicious (φρούτα µε τεχνητό 
ενοφθαλµισµό) έπειτα από 7 και 10ηµέρες σε θερµοκρασία 20°C.

Οι τιµές που συνοδεύονται από τα ίδια γράµµατα, στην ίδια οµάδα στηλών, δεν διαφέρουν σηµαντικά από το ποσοστό 95% (Έλεγχος LSD/Ελάχιστης Σηµαντικής ∆ιαφοράς)

Επίδραση της επεξεργασίας µε PENBOTEC 400 SC στην επίπτωση της σήψης σε µήλα της εµπορικής ποικιλίας Red Chief έπειτα από 4, 5, 6 και 7 µήνες σε θερµοκρασία 1°C.

Οι τιµές που συνοδεύονται από τα ίδια γράµµατα, στην ίδια οµάδα στηλών, δεν διαφέρουν σηµαντικά από το ποσοστό 95% (Έλεγχος LSD/Ελάχιστης Σηµαντικής ∆ιαφοράς)

Μήλα ποικιλίας 
Golden Delicious
Φρούτα µε τετνητό ενοφθαλµισµό 
(106 σπόροι PE/mL)
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Μήλα ποικιλίας 
Red Chief

Ένα καινοτόµο προϊόν από τη Fomesa

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΑΠΟ  
ΤΟΥΣ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟ PENBOTEC 400 SC
Ένα συµπυκνωµένο εναιώρηµα µυκη-
τοκτόνου για την επεξεργασία µήλων 
και αχλαδιών µετά τη συγκοµιδή απο-
τελεί το Penbotec 400 SC. Με βάση την 
Pyrimethanil/Πυριµεθανίλ ελέγχει τους 
καρπούς από τους µύκητες που προκα-
λούν σήψη στα µηλοειδή φρούτα και συ-
γκεκριµένα τους Penicillium Expansum, 
Botrytis Cinerea και Gloeosporium 

Album. Το Penbotec 400 SC εφαρµόζε-
ται µε το σύστηµα διαβροχής ή εµβάπτι-
σης. Ο παραγωγός πρέπει να ετοιµάσει τη 
συνιστώµενη δόση πολτού και να εφαρ-
µόσει άµεσα στον καρπό κατά τη διάρκεια 
60 δευτερολέπτων. Σηµειώνεται ότι η συ-
γκεκριµένη επεξεργασία θα πρέπει να ε-
κτελεστεί εντός 16 ωρών µετά τη συλλο-
γή των καρπών.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ
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Ιδανικό για χρήση σε ανοιχτό πεδίο 

ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  
ORTOMEC 8300 ¬ΓΙΑ ΡΟΚΑ®ΣΠΑΝΑΚΙ®BABY LEAF°
Αυτοκινούµενος συλλέκτης για συλλογή φυλ-
λωδών λαχανικών, µε µεγάλη πλατφόρµα 
(µήκους έως 4 µ.) που επιτρέπει τη φόρτωση 
παλετών και εξοπλισµού µε συστήµατα καθα-
ρισµού και επεξεργασίας για το συγκοµισµέ-
νο προϊόν. Τα πλευρικά βάθρα ανοίγουν και 
κλείνουν για τη µεταφορά στο δρόµο.
Ο συνδυασµός της κίνησης στους τέσσερις 
τροχούς µε υδραυλικούς κινητήρες, ο ταλα-
ντούµενος µπροστινός άξονας, το ενισχυµέ-
νο πλαίσιο και µια απόσταση από το έδαφος 
50 εκ., κάνει το συλλέκτη ιδανικό για χρήση 
στο ανοιχτό πεδίο, ακόµη και αν το έδαφος 
είναι λασπώδες και µε κλίσεις. Τα τέσσερα τι-
µόνια διευκολύνουν τους ελιγµούς. 
Η ρύθµιση του ύψους κοπής ανατίθεται σε 
ένα σύστηµα ηλεκτρονικών αισθητήρων, το 
οποίο εξασφαλίζει αντιδραστικότητα και α-
κρίβεια ακόµη κι αν το έδαφος δεν είναι α-
πολύτως επίπεδο.

Υπάρχουν τρεις κινητήρες: 
● Kubota 50 ίππων, πετρελαιοκίνητο 
● Kubota 65 ίππων και
● Kohler πετρελαιοκίνητο 75 ίππων µε ει-
δικά ηλεκτρονικά.

Η περιοδική συντήρηση του µηχανήµατος 
διευκολύνεται από την εξωτερική τοποθέ-
τηση όλων των φίλτρων, ενώ το υδραυλικό 
σύστηµα ανύψωσης της κυλινδροκεφαλής 
αυξάνει την πρόσβαση στο διαµέρισµα του 
κινητήρα και του υδραυλικού συστήµατος. 
Όλα τα χειριστήρια του µηχανήµατος είναι η-
λεκτρονικά και άνετα για τον χειριστή, για να 
αυξάνουν την άνεση και την ευκολία χρήσης.
Τα υδραυλικά και ηλεκτρονικά εξαρτήµα-
τα που χρησιµοποιούνται είναι της υψηλότε-
ρης ποιότητας, για να έχουν ένα avant-garde 
και ανθεκτικό προϊόν µε την πάροδο του χρό-
νου. Το πλαίσιο της µηχανής σε θερµο-γαλβα-
νισµένο χάλυβα και τη χρήση ανοξείδωτου χά-
λυβα για ευαίσθητα σηµεία διάβρωσης εξασφα-
λίζει επίσης την υγιεινή, η οποία είναι απαραί-
τητη κατά τη συλλογή. ∆ιατίθενται πολλά έξτρα, 
όπως κουκούλα για τον ήλιο, διάφορες µεθό-
δους καθαρισµού της σοδειάς, ιµάντες µεταφο-
ράς, πίσω περονοφόρα, ψεκασµό µε νερό κ.λπ.
Πλάτος κεφαλής συγκοµιδής: 
130 ως 180 εκ.
∆ιαστάσεις µηχανήµατος: 
155 έως 210 εκ.
Βάρος: Περίπου 2.200 κιλά.

ΟΛΑ ΤΑ 
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ 
ΕΙΝΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΝΕΤΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
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Ηαγροτική εκµηχάνιση αποτελεί 
βασική παράµετρο για την πα-

ραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊ-
όντων και τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας του αγροτικού τοµέα.
Ο εκσυγχρονισµός του αγροτικού ε-
ξοπλισµού ήρθε στο προσκήνιο λό-
γω των Σχεδίων Βελτίωσης. Το υ-
ποµέτρο 4.1 του Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020 
καλύπτει µεταξύ άλλων και την α-
γορά γεωργικού εξοπλισµού. 
Τις ενέργειες των αγροτών για τον 
εκσυγχρονισµό των µηχανηµάτων 
τους και ιδιαίτερα την αναβάθµι-
ση του αγροτικού κλάδου υποστηρί-

ζει η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία από 
τις αρχές του έτους υλοποιεί ένα νέο 
πρόγραµµα χρηµατοδότησης, µε κί-
νητρο την προσφορά ολοκληρωµέ-
νων τραπεζικών λύσεων στους πε-
λάτες της αγρότες, την τόνωση της 
ρευστότητας στην αγορά των γεωρ-
γικών µηχανηµάτων και τη χρηµατο-
δότηση των µέτρων του Προγράµµα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Χρηµατοδότηση  
µε ευνοϊκούς όρους
Σκοπός του προγράµµατος, είναι η 
χρηµατοδότηση των αγροτών και 
των κτηνοτρόφων µε ευνοϊκούς ό-

ρους για αγορά µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού (γεωργικοί ελκυστήρες 
και παρελκόµενα), τόσο στο πλαί-
σιο του Π.Α.Α. (αγορά νέων µη-
χανηµάτων), όσο και εκτός (αγο-
ρά νέων ή µεταχειρισµένων) προ-
σφέροντας ευέλικτες δοµές απο-
πληρωµής προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες του σε ταµειακές ροές. Η 
χρηµατοδότηση γίνεται µε ευνο-
ϊκούς όρους, αλλά και σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα, όπως: προσαρµο-
γή πλάνου αποπληρωµής στη δυ-
ναµικότητα των εκµεταλλεύσεων 
και περιοδικότητα ταµειακών ροών 
µε προσαρµογή δόσεων αποπλη-

ρωµής σε µηνιαίες, τριµηνιαίες, ε-
ξαµηνιαίες ή ετήσιες δόσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραι-
ώς προχώρησε -από την αρχή του 
έτους- σε σηµαντικές συνεργασίες 
στον κλάδο του γεωργικού εξοπλι-
σµού, µε τις εταιρείες:

 «Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ»: 
Αντιπροσωπεύει τους γεωργικούς 
ελκυστήρες McCormick, Landini και 
Kubota σε πλήρη γκάµα, που σε συν-
δυασµό µε την εκπροσώπηση πα-
ρελκοµένων των οίκων Celli (µη-
χανήµατα προετοιµασίας εδάφους), 
Gallignani (χορτοδετικές µηχανές τε-

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΝΑΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ο Όµιλος «Agrogroup 
Μποζατζίδης - 
Μητσιολίδης» έχει 
την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση σε 
Ελλάδα και Κύπρο 
των µηχανηµάτων και 
ανταλλακτικών µεγάλων 
οίκων κατασκευαστών, 
όπως η John Deere.
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τράγωνου και στρογγυλού δέµατος) 
και Enorossi (µηχανήµατα χορτονο-
µής) καλύπτουν όλες τις ανάγκες των 
αγροτών για κάθε είδος καλλιέργειας.

 «Θεοχαράκης ΑΕ»: Αντιπροσω-
πεύει τα τρακτέρ Universal από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1960. To 
1978 ανέλαβε την εισαγωγή και α-
ντιπροσώπευση των γεωργικών 
ελκυστήρων Same στην Ελλάδα. Το 
2001 η Deutz-Fahr εµπιστεύθηκε το 
όνοµά της στην εταιρεία «Θεοχαρά-
κης Α.Ε.» µε την εισαγωγή και αντι-
προσώπευση στην Ελλάδα των κο-
ρυφαίων γεωργικών ελκυστήρων 

και θεριζοαλωνιστικών µηχανών 
Deutz-Fahr.

«Agrotech S.A.», του οµίλου 
«Agrogroup Μποζατζίδης - Μητσι-
ολίδης». Το 2012 ξεκίνησε τη συ-
νεργασία µε την εταιρεία γεωργι-
κών µηχανηµάτων John Deere. Ο 
Οµιλος έχει την αποκλειστική αντι-
προσώπευση σε Ελλάδα και Κύ-
προ των µηχανηµάτων και ανταλλα-
κτικών µεγάλων οίκων  κατασκευ-
αστών, όπως: John Deere, Pellenc, 
Geringhoff, Fantini, Italmix, Hardi, 
Merlo Group, Pichon, Maschio 
Gaspardo κ.ά.. ∆ιαθέτει, επίσης, 

oλοκληρωµένες µονάδες, σε Θεσ-
σαλονίκη, Λάρισα, Ορεστιάδα και 
Κύπρο µε ανταλλακτικά, service και 
έκθεση µηχανηµάτων.
 
«Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε.». Από το Νο-
έµβριο του 2012 αποτελεί τον απο-
κλειστικό αντιπρόσωπο του οµίλου 
Claas σε Ελλάδα και Κύπρο. Στον Όµι-
λο ανήκει και η εταιρεία επεξεργασίας 
και εµπορίας βρώσιµης ελιάς «Ελαι-
ώνες Χαλκιδικής Α.Ε.» µε σηµαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα σε 24 χώ-
ρες, µε την οποία η Τράπεζα Πειραιώς 
συνεργάζεται στον τοµέα της Συµβο-
λαιακής Γεωργίας.

Υποστήριξη 
αγροτικού επιχειρείν
Οι συµφωνίες για τον εκσυγχρονι-
σµό του µηχανολογικού εξοπλισµού 
εκφράζουν τη σταθερή βούληση της 
Τράπεζας για την υποστήριξη του α-
γροτικού επιχειρείν και την ενθάρ-
ρυνση κάθε υγιούς και παραγωγι-
κής προσπάθειας στον πρωτογενή 
τοµέα της οικονοµίας.

Η Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ αντιπροσωπεύει τους 
γεωργικούς ελκυστήρες 
McCormick, Landini και 
Kubota σε πλήρη γκάµα.

Συµφωνίες 
µε τέσσερις 
κορυφαίες 
εταιρείες 
 
Νέο πρόγραµµα 
χρηµατοδότησης του 
αγροτικού κόσµου 
υλοποιεί από τις 
αρχές του έτους η 
Τράπεζα Πειραιώς, 
µε κύριο στόχο τον 
εκσυγχρονισµό των 
µηχανηµάτων των 
αγροτών. Αγορά 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού τόσο στο 
πλαίσιο του Π.Α.Α. 
(νέα µηχανήµατα) 
όσο και εκτός (νέα ή 
µεταχειρισµένα). 

Το 2001 η Deutz - 
Fahr εµπιστεύθηκε  

το όνοµά της  
στην εταιρεία 

«Θεοχαράκης Α.Ε.».

Από το Νοέµβριο του 
2012 η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ  
αποτελεί τον αποκλειστικό 
αντιπρόσωπο του οµίλου 
Claas σε Ελλάδα και Κύπρο. 

Τάκης Θεοχαράκης
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Μ εγαλωµένος µέσα στην πα-
ραγωγή, η ενασχόληση του 

Γιώργου Κωστελένου µε τη γη 
και τους καρπούς της ήρθε φυ-
σικά. Με σπουδές στη Γεωπονική 
Σχολή της Πίζας στην Ιταλία το’81 
και στη συνέχεια στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
στο τµήµα Φυτικής Παραγωγής, 
εντάσσεται αρχές του ’91 στην οι-
κογενειακή επιχείρηση, ένα φυ-
τώριο µοσχευµάτων γαρυφάλλου 
στον Γαλατά Τροιζηνίας.

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ
Το γενετικό υλικό που έχει συ-
γκεντρώσει φυτεµένο σε γλά-
στρες για περαιτέρω αξιολόγη-
ση και πολλαπλασιασµό, µεταφέ-
ρει το ’13 σε ιδιόκτητες εγκαταστά-
σεις 40 στρεµµάτων στο Κρυονέρι 
∆.∆. Γαλατά Τροιζηνίας, περιοχή µε 
άριστο κλίµα. Εκεί οι θερµοκηπια-

κές εγκαταστάσεις υπερβαίνουν τα 
10 στρέµµατα, οι µητρικές φυτείες 
τα 11 στρέµµατα µε περισσότερα 
από 10.000 µητρικά δέντρα, µε τα 
φυτά να καλλιεργούνται σε υπερυ-
ψωµένα παρτέρια για την αποφυ-
γή ασθενειών, διαθέτοντας επίσης 
εντοµοστεγείς κλωβούς.   Σήµερα 
τα θερµοκήπια Γιώργου Κωστελέ-
νου ασχολούνται µε πολλαπλασια-
στικό υλικό ροδιάς, συκιάς, ελιάς, 
µαστιχόδεντρου, φετζόγιας, γκου-
άβας και όλων των δεντροκαλλι-
εργειών.  Παράγει επίσης πολλα-
πλασιαστικό υλικό καλλωπιστι-
κών φυτών κηποτεχνίας, ειδικότε-
ρα καλλωπιστικών δένδρων όπως 
ιβίσκο, µανώλια, µπάνκσια, σχοί-
νο κ.α., θάµνων όπως καρίσσα, λι-
γουστρίνι, ελέαγνο, πικροδάφνη, 
δενδρολίβανο, βιβούρνο, γκρεβιλ-
λέα, µετροσίδηρο, πολύγαλα κ.α., 
κωνοφόρων δένδρων όπως κυ-

παρίσσι, πολυετή όπως λεβάντα 
κ.α. Βρίσκεται σε πειραµατικό στά-
διο αρκετών υποτροπικών φυτών, 
κυρίως δε των καρποφόρων λίτσι, 
µακαντάµια και dragon fruit.
Σήµερα το φυτώριο θεωρείται ισά-
ξιο των µεγάλων της Ευρώπης µε 
µεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα 
στην Ε.Ε. κυρίως στην Γερµανία, Ι-
σπανία, Πορτογαλία, στην Βόρεια 
Αφρική, Μέση Ανατολή Ιραν, Ιρακ, 
Πακιστάν, και Άπω Ανατολή και µε 
την κορυφαία αναγνώριση της α-
ξίας του, καθώς είναι το µοναδικό 
ελληνικό φυτώριο που έχει στείλει 
µε επιτυχία πολλαπλασιαστικό υλι-
κό στην Αυστραλία.

ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗ  
∆ΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Για µία επιτυχή δεντροκαλλιέργεια , 
σύµφωνα µε τον γεωπόνο, ερευνη-
τή και ιδιοκτήτη των θερµοκηπίων 

Τα θερµοκήπια εκτείνονται  
σε πάνω από 10 στρέµµατα 
ενώ µε περισσότερα από 10.000 
µητρικά δέντρα, το φυτώριο 
µπορεί και ανταποκρίνεται σε 
παραγγελίες από το εξωτερικό, 
σε χώρες όπως η Γερµανία, η 
Ισπανία και η Πορτογαλία. 

ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ   
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ  
ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΓΑΛΑΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΣΥΝ∆ΥΑΖΟΥΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Κείµενο & Φωτογραφίες: Βασιλική Πασχάλη-Τσαντοπούλου

Ο γεωπόνος, ερευνητής και 
ιδιοκτήτης των θερµοκηπίων 
Γιώργος Κωστελένος και 
η γεωπόνος  - υπεύθυνη 
πωλήσεων Ευαγγελία Βλασάκη 
ξενάγησαν την ανταποκρίτρια του 
Fresher στις εγκαταστάσεις τους.
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Ανάµεσα στα παρτέρια των θερµοκηπίων 
εντοπίζεται µεταξύ άλλων πολλαπλασιαστικό 

υλικό ροδιάς, συκιάς, µαστιχόδεντρου, 
φετζόγιας και γκουάβας.

ΤΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΕΧΕΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙ 
ΟΛΟ ΤΟ 
ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Γιώργο Κωστελένο, ο καλλιεργητής 
πρέπει να λάβει υπ’ όψη τρεις κυ-
ρίως παράγοντες. Αρχικά την ποι-
κιλία, από την οποία εξαρτάται η α-
ντιστοιχία µεγέθους παραγωγής 
και ποιότητας ως αρχικό του στό-
χο, η εποχή συγκοµιδής, η αντοχή 
του δέντρου στο ψύχος και στην α-
τµοσφαιρική υγρασία. Επιπλέον τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες όπως 
οι ασθένειες του εδάφους, τα χα-
ρακτηριστικά, η συχνότητα και η έ-
νταση των βροχοπτώσεων  και των 
παγετών. Τέλος τις καλλιεργητικές 
φροντίδες όπως ψεκασµοί, λιπάν-

σεις, κλαδέµατα και το κόστος αυ-
τών. Φυσικά πρέπει να δώσει βά-
ρος και στην αγορά που θα διατε-
θεί το τελικό προϊόν, ώστε να του 
επιφέρει το προσδοκώµενο κέρ-
δος και την δυνατότητα της επόµε-
νης χρονιάς. 
«Η πιστότητα στην ποικιλία που δι-
αθέτουµε έχοντας συγκεντρώσει 
όλο το γενετικό υλικό της Ελλάδας, 
είναι ο κύριος λόγος της επιτυχής 
φύτευσης όλον τον χρόνο του πολ-
λαπλασιαστικού µας υλικού,» υπο-
γραµµίζει στο Fresher o κ. Κωστε-
λένος, ο οποίος αναφέρει ότι είναι 
σηµαντικό να γνωρίζει κανείς µε α-
κρίβεια τι φυτεύεται και τι προσαρ-
µόζεται καλύτερα σε κάθε περιοχή. 
«Όλοι οι κλώνοι του κάθε φυτού 
δεν προσαρµόζονται σε όλα τα µι-
κροκλίµατα της χώρας µας. Για πα-
ράδειγµα η ελληνική ποικιλία Ερµι-
όνης της ροδιάς δεν δύναται να φυ-
τευτεί σε όλη την ελληνική επικρά-
τεια, αλλού ξεραίνεται, αλλού αρ-
ρωσταίνει και δεν καρπίζει. Η υπο-
στήριξη µετά την αγορά είναι επί-
σης σηµαντικός λόγος για την επι-
τυχία της καλλιέργειας, αφού η συ-
χνή επαφή του παραγωγού µα-
ζί µας, συντελεί στην αποφυγή µοι-
ραίων λαθών» ανέφερε.
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Το κιτρινόσαρκο 
Sugar Baby είναι εδώ  

  
Οι άνθρωποι της Rijk Zwaan 
μιλούν στο DNA του καρπουζιού       
ΣΕΛ. 14-17

Σε ανοιχτό γήπεδο  
τα Prime τον Ιούλιο  

  
Βρίσκει χώρο το επιτραπέζιο 
σταφύλι στη διεθνή αγορά  
ΣΕΛ. 8-13

Kόντρα του αβοκάντo  
με τους Kardashians  

  
Tο πιο δημοφιλές στο διαδίκτυο 
βρίσκει επαφή στους παραγωγούς   
ΣΕΛ. 22-23
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

Συνέδριο για την Απολύµανση
 Εδάφους & Υποστρωµάτων 
στο Ηράκλειο της Κρήτης
Η ∆ιεθνής Εταιρεία της Επιστήµης των Ο-
πωροκηπευτικών, το Γεωπονικό Πανεπι-
στήµιο όπως επίσης και η Ελληνική Φυ-
τιατρική Εταιρεία διοργανώνουν το 9ο ∆ι-
εθνές Συνέδριο για την Απολύµανση του 
Εδάφους και των Υποστρωµάτων. Το συ-
νέδριο θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, 9-13 Σεπτεµβρίου.

Agrofest Στερεάς Ελλάδας 
από 19 έως 23 Σεπτεµβρίου
Το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας, AGROfest Στερεάς Ελλά-
δας, που διοργανώνεται από τα Επιµελη-
τήρια Στ. Ελλάδας, θα λάβει χώρα από 19 
ως 23 Σεπτεµβρίου στις εγκαταστάσεις 
του Επιχειρηµατικού Πάρκου Λιβαδειάς 
(πρώην Unicot), σε µια στεγασµένη έκτα-
ση 8.000 τ.µ., µε παράλληλες υπαίθριες 
εκδηλώσεις. Μέσα στο χώρο του Φεστι-
βάλ θα πραγµατοποιηθεί το 25ο Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών. 

Τον Οκτώβριο στη Μαδρίτη 
η Fruit Attraction
Με αυξηµένη συµµετοχή κατά 16% από 
πέρυσι και µε έντονη ελληνική παρου-
σία θα γιορτάσει την επέτειο των 10 χρό-
νων της η διεθνής έκθεση για τα φρούτα 
και τα λαχανικά, Fruit Attraction, που θα 
πραγµατοποιηθεί 23-25 Οκτωβρίου στη 
Μαδρίτη της Ισπανίας.

Μια παγκόσµια έκθεση που φέρνει σε επα-
φή παραγωγούς και αγοραστές από όλο τον 
κόσµο,  αποκαλύπτει τις τάσεις και τις και-
νοτοµίες που διαµορφώνουν τη βιοµηχα-
νία τροφίµων του αύριο ενεργώντας ως έ-
να διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο, αποτελεί 
η Sial, που διοργανώνεται από 21 έως 25 Ο-
κτωβρίου 2018 στο εκθεσιακό πάρκο Paris 
Nord Villepinte στο Παρίσι/Γαλλία. Η Sial, 
που αποτελεί µια από τις σπουδαιότερες δι-
εθνείς εκθέσεις τροφίµων - ποτών στον κό-
σµο και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια, 
περιλαµβάνει 20 εκθεσιακούς τοµείς όπου 
προβάλλεται το σύνολο των προϊοντικών 

κατηγοριών της βιοµηχανίας τροφίµων και 
ποτών καθώς και τεχνολογικά προϊόντα για 
τον κλάδο του λιανικού εµπορίου, όπως και 
προϊόντα συναφή µε τις υπηρεσίες εστίασης. 
Στις παράλληλες εκδηλώσεις της φετινής δι-
ορφάνωσης αναφέρονται τα La Cuisine, Sial 
Innovation, Wine & Food Lab, ένας χώρος 
αφιερωµένος στον συνδυασµό οίνου µε φα-
γητό, και In-Food Centre µε οµιλίες για ηµι-
επεξεργασµένα τρόφιµα, συστατικά, επε-
ξεργασµένα τρόφιµα και εξοπλισµό.

Περισσότερες πληροφορίες:  
https://www.sialparis.com

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 

66_EKDHLWSEIS.indd   66 10/07/2018   21:31






