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EDITORIAL

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ     
Νέο κοινό φαίνεται ότι αποκτά το µοντέλο της συµβολαιακής καλ-
λιέργειας σχεδόν σε κάθε πτυχή της πρωτογενούς παραγωγής, 
µε την τάση να ενισχύεται πλέον από ευνοϊκές φορολογικές πα-
ρεµβάσεις και χρηµατοδότηση από κοινοτικά κονδύλια. Ακό-
µα περισσότερες αναφορές γίνονται στα φρούτα και τα λαχανι-
κά πλέον, έναν τοµέα της αγροτικής παραγωγής χωρισµένο προ-
ϊοντικά ανάµεσα σε µακροχρόνιες συνεργασίες µεταξύ παραγω-
γών και εταιρειών από τη µία, αλλά και έναν τεχνητό κατακερµα-
τισµό που επιβάλλουν οι µεσίτες από την άλλη.
Αυτή η δυναµική θέλει να επεκταθεί τώρα και σε προϊόντα µε ρη-
χό παρελθόν σε αυτού του είδους τις συναλλακτικές σχέσεις, ό-
πως είναι η πατάτα, όπου ήδη οι εταιρείες εισροών έρχονται να 
προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους ποικιλίες που απευθύνονται 
κατά κύριο λόγο στις ανάγκες της βιοµηχανίας. Άλλωστε, δεν εί-
ναι λίγες οι περιπτώσεις παραγωγών που αλλάζουν καλλιέργειες 
αναζητώντας το συµβόλαιο που θα επιτρέψει να εστιάσουν απο-
κλειστικά στις «υποχρεώσεις» τους στο χωράφι.  
Σε ό,τι αφορά τις θεσµικές προεκτάσεις αυτής της τάσης, ακούγε-
ται ότι οι σχεδιασµοί για αφοµοίωση των πόρων του Ταµείου Α-
νάκαµψης ξεκλειδώνουν δυνατότητες δανειοδότησης µε ευνο-
ϊκούς όρους για όσους παραγωγούς θέλουν να εµπλακούν στο 
πεδίο της συµβολαιακής. Το ίδιο ισχύει και για συνεταιρισµούς.
Με αιχµή αυτήν τη νέα κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν οι δι-
αχειριστικές αρχές της Ευρώπης στην πρωτογενή παραγωγή, έρ-

χεται ακόµα µια διευκόλυνση. Ως γνωστόν, το υπό διαβούλευση 
σχέδιο νόµου για κίνητρα ανάπτυξης εταιρειών φιλοδοξεί να ει-
σάγει το θεσµό της συνεργασίας επιχειρήσεων και συµπεριλαµ-
βάνει και τη συµβολαιακή γεωργία, σε µια κίνηση που έρχεται να 
τονώσει τη ρευστότητα των ενεργών αγροτών. Στα βασικά φορο-
λογικά κίνητρα µάλιστα περιλαµβάνεται η απαλλαγή για τρία έτη 
κατά 30% από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των κερδών.
Όλα αυτά είναι αναγκαία, αφού το µέλλον της αγροδιατροφής 
συνδέεται περισσότερο από ποτέ µε πιστοποιήσεις βιωσιµότητας 
και ποιότητας, διευρύνοντας και την αγορά της βιολογικής παρα-
γωγής. Όλες αυτές οι αυξηµένες απαιτήσεις δεν µπορεί παρά να 
συνδέονται και µε τη στρατηγική από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο της 
ΕΕ, που αν και δεν έχει να δώσει ακόµα κάτι χειροπιαστό, είναι 
βέβαιο ότι θα έρθει και ότι θα αιφνιδιάσει, µε τον ίδιο τρόπο που 
αιφνιδιάζει σήµερα ο περιορισµός της χρήσης λιγνίτη, εντείνοντας 
την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη.  Όσο πάντως ενισχύεται όλο 
αυτό το νέο πλαίσιο, έρχονται στην επιφάνεια διαχρονικές ανησυχί-
ες των αγροτών. Κρίσιµο είναι να εξασφαλιστούν οι διαβεβαιώσεις 
ότι η σύναψη συµβολαίων µε µεγαθήρια της αγροδιατροφής δεν θα 
γυρίσει µπούµερανγκ στους παραγωγούς, εγκαινιάζοντας µια ιδιό-
τυπη φεουδαρχικής αντίληψης παραγωγική ισορροπία. Γύρω από 
αυτό άλλωστε περιστρέφονται οι ενστάσεις των παραγωγών.

                      Γιάννης Πανάγος Εκδότης - ∆ιευθυντής

ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ
 ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ

 ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
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ΟΘύµιος Αποστολόπουλος και ο Νίκος ∆α-
νέλλης, προχώρησαν πριν από µερικά 
χρόνια σε πλήρη αλλαγή των προϊόντων 

που καλλιεργούσαν για να µπουν στα φυλλώδη. 
Κοινό στοιχείο αποτέλεσε η διασφάλιση ότι θα δι-
οχέτευαν το σύνολο της παραγωγής τους στη βι-
οµηχανία, για λογαριασµό της οποίας παράγουν 
κατ’ αποκλειστικότητα. Ταυτόχρονα αναφέρονται 
στις ιδιαιτερότητες που δηµιουργεί η κλιµατική 
αλλαγή, στην έλλειψη εργατών καθώς και στο υ-
ψηλό κόστος ενέργειας και α' υλών. 
Ο Θύµιος Αποστολόπουλος κληρονόµησε, πριν 
από δύο δεκαετίες, καλλιέργειες στο Νεοχώρι 
Αρκαδίας, που είχαν δηµιουργήσει ο πατέρας και 
ο θείος του. Μερικά στρέµµατα µε µήλα και πε-
ρίπου 100 πατάτας. Κάποια στιγµή τον προσέγ-
γισε ο ιδρυτής της Eurocatering, Χρυσόστοµος 
Μαυρόπουλος. «Εκείνος είχε ακριβώς στο µυα-
λό του τι ήθελε να κάνει. Ήταν το 2002. Έτσι, α-
πό τα 100 στρέµµατα πατάτες άλλαξα άρδην την 
καλλιέργεια την αµέσως επόµενη χρονιά, φυτεύ-
οντας µαρούλια».  Για τον ίδιο η αλλαγή καλλιέρ-
γειας και η παραγωγή φυλλωδών είναι ιδιαίτερα 
«µπελαλίδικη», πλην όµως άκρως ενδιαφέρου-
σα δουλειά. Παράγει µαρούλι, σαλάτα πράσινη, 
σαλάτα κόκκινη, εσκαρόλ, ραντίτσιο, λευκό λάχα-
νο, κινέζικο λάχανο, baby λαχανικά. «Βρίσκοµαι 
µέσα στην αγορά σε καθηµερινή βάση. Τα προϊ-

όντα µου τοποθετούνται στα ψυγεία των σούπερ 
µάρκετ καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδοµάδας. Και 
το αποτέλεσµα της καλλιέργειας το βλέπω κάθε 
στιγµή, διότι κάθε µέρα φυτεύω και κόβω λαχα-
νικά. Εν αντιθέσει µε την πατάτα που φύτευα στην 
αρχή της καλλιέργειας και εάν δεν είχα συµφω-
νήσει πού θα διατεθεί, ζούσα µε το άγχος ότι θα 
µου µείνει. Πλέον δουλεύω µε προσυµφωνηµένες 
ποσότητες που διαθέτω στον Φρεσκούλη. Στην πε-
ριοχή µας κάνουµε συµφωνία µε την εταιρεία και 
ξεκινάµε φυτεύσεις και παραγωγή από τον Απρί-
λιο έως και τον Νοέµβριο. Όταν σταµατάµε, ξεκι-
νούν οι υπόλοιπες περιοχές µε τις οποίες συνερ-
γάζεται η εταιρεία. Έτσι η Eurocatering διασφαλίζει 
ότι θα έχει παραγωγή όλο το έτος».  Ο κ. Αποστο-
λόπουλος λαµβάνει παραγωγή από 2.000 στρέµµα-
τα, καθώς συγκοµίζει δύο φορές τα λαχανικά του 
κατά την περίοδο. Εκτός από τα φυλλώδη διατηρεί 
και 70 στρέµµατα µήλων.  Μετά τη λήξη της περιό-
δου ετοιµάζει ξανά το χωράφι για την επόµενη. 

Με προσυµφωνηµένες ποσότητες
«∆εν υπάρχει περίπτωση να µην περπατήσω µέ-
σα στα χωράφια τρεις φορές την ηµέρα. Μου α-
ρέσει να έχω την επαφή µε αυτό που παράγω, 
γιατί, εάν δεν έχω, είναι χαµένο το παιχνίδι». Α-
ναφερόµενος στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει, 
προτάσσει την αλλαγή του κλίµατος.

ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΣΑΝ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ∆ΥΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΚΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ
ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΠΑΙΧΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΣΑΛΑΤΑ     ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΑΓΟΡΑΣΤΗ 
ΣΤΡΩΝΕΙ ΚΑΛΑ 
ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΦΥΤΕΥΩ ΚΑΙ 
ΚΟΒΩ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, 
ΒΛΕΠΩ ΑΥΤΟ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩ
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Ο Θύµιος 
Αποστολόπου-
λος κληρο-
νόµησε, πριν 
από περίπου 
δύο δεκαετίες, 
καλλιέργειες 
στο Νεοχώρι 
Αρκαδίας, που 
είχαν δηµιουρ-
γήσει ο πατέρας 
και ο θείος του.
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«Είναι πολύ χαρακτηριστικό πως εάν πήγαινα να 
κόψω τα λαχανικά που µαζεύω τώρα, πριν από 
ένα µήνα, στον καύσωνα, θα ήταν για πέταµα. . 
Φέτος το καλοκαίρι χρειάστηκε να κόψω νωρίτε-
ρα, χωρίς να λαµβάνω την απαιτούµενη απόδο-
ση, καθώς τα λαχανικά µου είχαν µικρότερο βά-
ρος από αυτό που θα µπορούσαν να έχουν. Έτσι 
όµως κατάφερα να αποφύγω τις καταστροφικές 
συνέπειες που θα είχαν οι µεγάλες θερµοκρασί-
ες». Αναφερόµενος στο επόµενο βήµα σηµειώ-
νει ότι κάθε χρόνο «µεγαλώνουµε και την καλλι-
έργεια, ενώ δοκιµάζουµε νέες ποικιλίες. Σκέψου 
ότι ξεκινήσαµε µε 100 και πλέον ξεπεράσαµε τα 
2.000 στρέµµατα παραγωγής σε 15 χρόνια». 

Καλλιέργεια 800 στρεµµάτων στην Εύβοια
O Νίκος ∆ανέλλης διατηρεί την έδρα του στην 
Καστέλλα Ευβοίας, νοτιοδυτικά των Ψαχνών. 
Καλλιεργεί και εκείνος αποκλειστικά για τη 
Eurocatering συνολικά 800 στρέµµατα από τον 
Σεπτέµβριο έως και τέλος Μαΐου, λαµβάνοντας 
ουσιαστικά τη σκυτάλη όταν σταµατάει ο Θύµι-
ος Αποστολόπουλος στο Νεοχώρι. Φυτεύει προ-
ϊόντα όπως iceberg, µαρούλι, ραντίτσιο, κινέζι-
κο λάχανο, πράσινη και κόκκινη σαλάτα. «Η συ-
νεργασία µας µε τον Φρεσκούλη ξεκίνησε το 
2004. Παλαιότερα δουλεύαµε καρότα, πατάτες, 
κουνουπίδια και λάχανα. Στην πορεία γυρίσα-
µε την παραγωγή µας για να βάλουµε φυλλώ-
δη, διατηρώντας αποκλειστική συνεργασία µε τη 
Eurocatering. Μέχρι τότε εξαρτόµαστε από εµπό-
ρους για να πουλήσουµε τη σοδειά µας. Πλέον 
ξέρουµε πως ό,τι βάλουµε θα το πουλήσουµε». 
Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει ο ί-
διος είναι το κόστος που απορρέει από την κατα-
νάλωση ενέργειας. «Το πετρέλαιο είναι πολύ α-
κριβό µε 1,45 ευρώ. Το ρεύµα είναι επίσης ακρι-
βό, ενώ και τα ενοίκια είναι ιδιαίτερα επιβαρυντι-
κά µε περίπου 150 ευρώ ανά στρέµµα για τη µί-

σθωση των χωραφιών». Στέκεται επίσης στις τι-
µές των λιπασµάτων, τα οποία όπως λέει αυξή-
θηκαν κατά 40%. «Πέρυσι αγοράζαµε µε 15 ευ-
ρώ το σακί των 25 κιλών, φέτος µε 25 ευρώ». 

Μεγάλο θέµα η έλλειψη εργατών γης
Ένα ακόµα ζήτηµα που καλείται να αντιµετωπί-
σει είναι η έλλειψη εργατών γης. «Οι περισσότε-
ροι φεύγουν για Ιταλία και Ισπανία. Βγάζουν χαρ-
τιά ευκολότερα, ενώ και τα µεροκάµατα που λαµ-
βάνουν είναι υψηλότερα. Υπάρχουν περιοχές, ό-
πως για παράδειγµα η Θήβα, στην οποία έµειναν 
τα κρεµµύδια στα χωράφια γιατί δεν υπήρχαν χέ-
ρια να τα µαζέψουν», λέει χαρακτηριστικά. 

ΣΕ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ Η EUROCATERING
Κοινές επενδύσεις µε το fund EOS Capital Partners, του 
οποίου επικεφαλής είναι οι Απόστολος Ταµβακάκης και 
Γιάννης Παπαδόπουλος, τρέχει η Eurocatering και ο 
επικεφαλής της Χρυσόστοµος Μαυρόπουλος αναφέρει 
ότι το πρώτο project είναι η διερεύνηση εξαγοράς 
µίας εταιρείας στο χώρο των έτοιµων γευµάτων µε 
τζίρο περί τα 12 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα η EOS Capital 
Partners κοιτάζει την είσοδό της στο µετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας Μανιτάρια Β. Ελλάδος, της µοναδικής επιχείρησης 
που παράγει µανιτάρια στην Ελλάδα αυτήν τη στιγµή, της οποίας 
κατέχει ήδη ποσοστό 51% ο κ. Μαυρόπουλος. 

Παράλληλα η Eurocatering αυτή την περίοδο δηµιουργεί 
έναν µεγάλο χώρο διαχωρισµένο σε δύο διαφορετικές 

δραστηριότητες µέσα στην Κεντρική Λαχαναγορά 
Αθηνών. Στο ένα τµήµα της συγκεκριµένης 
εγκατάστασης θα διατίθενται απευθείας σε χονδρική 
τα προϊόντα της σε εµπόρους και στο υπόλοιπο 

τµήµα θα υφίσταται ένας πρότυπος χώρος που θα 
µπορούν να γίνονται παρουσιάσεις που σχετίζονται µε 

τη γαστρονοµία και µαγειρικές επιδείξεις µε τη συµµετοχή 
γνωστών σεφ ή άλλων ανθρώπων που σχετίζονται µε το χώρο της 
διατροφής και του τροφίµου.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Η Eurocatering συνεργάζεται µε 
περισσότερους από 80 παραγωγούς σε 
ολόκληρη την Ελλάδα µε συµβολαιακή σχέση.

Ο Νίκος ∆ανέλλης διατηρεί την έδρα του στην Καστέλλα Ευβοίας, νοτιοδυτικά των Ψαχνών. 
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 ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΗΣ σε µία νέα κατηγορία 
τροφίµων πραγµατοποίησε η εταιρεία επε-
ξεργασίας κατεψυγµένων φρούτων και λα-
χανικών, Alterra, εντάσσοντας στη γκάµα 
της τα ηµιέτοιµα γεύµατα. Ευρύτερα, η ε-
πιχείρηση ενέταξε στο χαρτοφυλάκιό της µία 
νέα σειρά προϊόντων από smoothies φρού-
των καθώς και σειρά µειγµάτων λαχανικών 
αλλά και ηµιέτοιµων γευµάτων όπως κινόα µε 
λαχανικά, σπανακόριζο, αγκινάρες αλά πολί-
τα, ενώ θα κυκλοφορήσουν και µερικές ακό-
µη συνταγές έως το τέλος του έτους, όπως α-
ναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβου-
λος της εταιρείας, Θεόδωρος Ρουσόπουλος. 
H εταιρεία µε έδρα τα Γιαννιτσά επεξερ-
γάζεται στον τοµέα των φρούτων τα συ-
µπύρηνα ροδάκινα των νοµών Ηµαθί-
ας και Πέλλας, τα οποία στη συνέχεια κα-
ταψύχει είτε σε µορφή κύβων, είτε σε φέ-
τες, είτε ολόκληρα. Επιπλέον επεξεργάζε-
ται το µαύρο βιοµηχανικό κεράσι της περι-
οχής  στην οποία εδρεύει αλλά και το βε-
ρίκοκο. Ως προς τη σχέση που διατηρεί µε 
τους παραγωγούς, η Alterra συνάπτει συ-
νεργασίες µέσω συµβολαιακής γεωργίας 
για την καλλιέργεια των λαχανικών. «Σε ό,τι 
αφορά τα φρούτα όπου δεν υπάρχει ακόµα 
συµβολαιακή γεωργία στην Ελλάδα, κινού-
µαστε βασισµένοι σε ένα υβριδικό µοντέλο, 
το οποίο έχει την τάση να παρουσιάζει στοι-

χεία συµβολαιακής. Σε αυτό τον τοµέα ανα-
πτύσσουµε πιο στενές συνεργασίες µε οµάδες 
παραγωγών, η καλλιέργεια και οι ψεκασµοί γί-
νονται υπό την επίβλεψή µας, ενώ δοκιµάζου-
µε πιο ανθεκτικές και πιο αποδοτικές ποικιλί-
ες φρούτων», επισηµαίνει ο κ. Ρουσόπουλος. 
Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, σηµαντικές 
ελλείψεις παρουσιάστηκαν σε αρκετά προϊ-
όντα, µε το ροδάκινο να παρουσιάζει µειω-
µένη παραγωγή κατά 50%, το βερίκοκο ε-
πίσης στα ίδια επίπεδα και το κεράσι να πα-
ρουσιάζει αναλογικά καλύτερη εικόνα, ό-
πως αναφέρει ο κύριος Ρουσόπουλος. Η 
Alterra παρέλαβε µειωµένες ποσότητες πα-
ρέλαβε κατά 20%, εκµεταλλευόµενη το ανα-
πτυγµένο δίκτυό της, τις καλές σχέσεις που 
διατηρεί µε τους παραγωγούς και την πολυ-
ετή παρουσία της στην αγορά. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΜΕ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ AΠΟ ΤΗΝ ALTERRA

ΑΥΞΗΣΕ 53% 
ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ο ΜΠΑΡΜΠΑΣ 
ΣΤΑΘΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των εκτάσεων που 
καλλιεργεί πανελλαδικά στα 32.000 
στρέµµατα προχώρησε η Μπάρµπα 
Στάθης, ένα ποσοστό της τάξης του 
53,5%. Στόχος της επιχείρησης, 
η οποία δραστηριοποιείται στα 
κατεψυγµένα λαχανικά, στις φρέσκες 
συσκευασµένες σαλάτες καθώς και 
στα προϊόντα ζύµης, είναι να αναπτύξει 
περισσότερο τις ελληνικές αγροτικές 
περιοχές, εστιάζοντας ταυτόχρονα 
σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
εδαφοκλιµατικών µελετών που µπορεί 
να βελτιώσει τόσο τις αποδόσεις όσο 
και την ποιότητα της παραγωγής των 
προϊόντων που παραλαµβάνει. Την ίδια 
στιγµή η εταιρεία συνέχισε να κινείται 
βάσει προγραµµάτων συµβολαιακής 
γεωργίας και ολοκληρωµένης 
αγροτικής διαχείρισης, συνεργαζόµενη 
µε εγκεκριµένες οµάδες παραγωγών, 
οι οποίες πληρούν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που θέτει.
Σε ό,τι αφορά την πορεία του, ο όµιλος 
Μπάρµπα Στάθης, στον οποίο εκτός από 
την εταιρεία κατεψυγµένων λαχανικών 
υπάγεται και η Ελληνική Ζύµη, µε τη 
µάρκα Χρυσή Ζύµη και την Αραµπατζής, 
εντός του 2020 αύξησε τις πωλήσεις 
του κατά 4% και το EBITDA κατά 8% σε 
σύγκριση µε το 2019.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Νικήτας Ποθουλάκης, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος, Μπάρµπα Στάθης

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΩ∆Η 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στόχο της Alterra αποτελεί σύµφωνα µε 
τον κύριο Ρουσόπουλο η Ιαπωνία και η 
διεύρυνση της παρουσίας της εκεί. 
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 ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ νέας 
στρατηγικής ανάπτυξης βρίσκεται 
η Α. Βεζύρογλου και Σία, η οποία 
περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ανα-
νέωση της γκάµας των προϊόντων 
µε νέα µείγµατα των σαλατών που 
ήδη κυκλοφορούν, καθώς και µε 
την προσθήκη τεσσάρων νέων 
κωδικών. Η εταιρεία λανσάρει ε-
πίσης νέες συσκευασίες retail, ε-
νώ παράλληλα, στο τελικό στά-
διο πριν το λανσάρισµα βρίσκεται 
η νέα ιστοσελίδα της εταιρείας, η 
οποία καταρτίζει νέα επικοινωνι-
ακή στρατηγική. Σηµειωτέον ότι η 
Βεζύρογλου καταγράφει διψήφια 
ανάπτυξη ετησίως την τελευταία 
τριετία και κατά το διάστηµα αυτό 
οι πωλήσεις τυποποιηµένων baby 

leaves έχουν διπλασιαστεί, ενώ το 
µερίδιο αγοράς της στις µη πλυµέ-
νες φρέσκες συσκευασµένες σα-
λάτες ανέρχεται στο 62%, σύµφω-
να µε την εταιρεία. Η έδρα της ε-
ταιρείας είναι στην Αλεξάνδρεια 
Ηµαθίας, όπου βρίσκεται η κάθετη 
µονάδα παραγωγής, τυποποίησης 
και διανοµής προϊόντων της, στην 
οποία παράγονται αποκλειστικά 
φυλλώδη λαχανικά – baby φύλλα, 
τα οποία καλλιεργούνται και τυπο-
ποιούνται µε καινοτόµες τεχνικές 
ήπιας καλλιέργειας. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΖΥΡΟΓΛΟΥ

Για την τριετία 2021- 2023 
η Α. Βεζύρογλου 

προγραµµατίζει περαιτέρω 
επενδύσεις 5 εκατ. ευρώ.
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Αγροτικό επιχειρείν στον κάμπο των Ιρίων από τον Θωμά Χουντάλα 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ '80 ΕΙΔΕ Ο Mr ICEBERG

Σ την πιάτσα τον αποκαλούν «παππού του 
iceberg», είναι παλιός γνώριµος στη Λαχα-
ναγορά του Ρέντη και κάποτε κοµβικός συ-

νεργάτης για τη λειτουργία στην Ελλάδα µεγάλων 
πολυεθνικών αλυσίδων εστίασης. Θα µπορού-
σε να πει κανείς ότι ο Θωµάς Χουντάλας είχε εξί-
σου καθοριστικό ρόλο µε το αρδευτικό έργο του 
Ανάβαλου για τη µετατροπή του κάµπου των Ιρί-
ων από έναν ξερότοπο που έβγαζε την καλύτερη 
αγκινάρα της χώρας σε ένα εύφορο καταπράσινο 
τους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες κέ-
ντρο παραγωγής λαχανικών και µαρουλιών.
«Μην βάζεις 5 στρέµµατα, βάλε 50, 70 έλεγα α-
νέκαθεν στους φίλους µου» αφηγείται ο ίδιος στο 
Fresher κατά την επίσκεψη της οµάδας σε ένα α-
πό τα χωράφια του προς τα τέλη Σεπτεµβρίου, ό-
σο παραδίπλα οι εργάτες χώριζαν διαδρόµους 
για να προχωρήσουν µε τη φύτευση του iceberg.
«Πρέπει να φας θεριό για να θεριέψεις, µου έλε-
γε η µάνα µου από παιδί. Τι εννοείς µάνα; της κά-
νω µια µέρα. Πρέπει να κάνεις µεγάλα πράγµατα 
για να γίνεις µεγάλος, αν κάνεις µικρές δουλειές, 
ψειρής θα µείνεις, µου απαντά. Έτσι και εγώ πά-
ντα έβαζα πολλά στρέµµατα. Είχα αγκινάρα; Έβα-
ζα 50-60 στρέµµατα. Οι άλλοι γύρω έβαζαν 5 και 
6. Ρε, βάλτε πολλά, τους φώναζα, αφού έχουµε 
χωράφια. Όχι έλεγαν αυτοί. Τα θυµόµαστε τώρα 

στο µαγαζί και γελάµε» αφηγείται.
Ο κ. Χουντάλας δεν έλεγε όµως µόνο αυτό στους 
συγχωριανούς του. Ήδη από τα τέλη του 1980, ό-
ταν σε ηλικία 40 ετών είχε δει πως το µέλλον είναι η 
συµβολαιακή, παρότρυνε άπαντες να κατευθυνθούν 
προς τα εκεί. «Τα συµφωνείς µε µια εταιρεία και δεν 
έχεις να ψάχνεις» περιγράφει τις συζητήσεις του µε 
συναδέλφους τους, που δεν είχαν πειστεί.
Βέβαια ο ίδιος είχε και το απαραίτητο παραγωγι-
κό εκτόπισµα ώστε να µπορέσει να τιµήσει συµ-
βόλαια µε MacDonald's, Wendy's και όλες τις µε-
γάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ της δεκαετίας του 
1990. Όλους αυτούς τους κέρδισε µε το iceberg 
του, που για καµιά πενταετία, από το 1984 µέχρι το 
1989, το τάιζε στα πρόβατα. «Ήµουν καλεσµένος 
σε µια γιορτή. Πέτρου και Παύλου ήταν, και γιόρ-

ταζε ένας γνωστός µου, συνταγµατάρχης. ∆οκίµα-
σα µια σαλάτα και λέω τι είναι αυτό; Αυτό θα τρώ-
ει ο κόσµος από εδώ και πέρα» λέει. «Είναι από τη 
Γαλλία µου απάντησε η οικοδέσποινα. Βγήκα στην 
αγορά να ψάξω σπόρο. ∆εν έβρισκα. Ευτυχώς µου 
έστειλε ένας κουνιάδος µου από την Αµερική. Για 
πέντε χρόνια δεν µε εµπιστευόταν κανένα µαγα-
ζί στη Λαχαναγορά, είχα απίστευτη γκρίνια από τον 
πατέρα και τη γυναίκα µου» θυµάται.
Όλα αυτά άλλαξαν όταν ο επιχειρηµατίας Γιώργος 
Νίκας που έκανε µια προσπάθεια να κερδίσει την 
εµπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών έναντι 
των ξενόφερτων µπέργκερς των Wendy's που 
είχε φέρει το 1989 στη χώρα, δήλωνε σε συνέ-
ντευξή του ότι όλες οι πρώτες ύλες της αλυσίδας 
είναι ελληνικές, εκτός από το iceberg. «Κυρια-
κή διάβασα τη συνέντευξη. Μέσα στην εβδοµάδα 
βρέθηκα Οικονοµίδου 4 στο Περιστέρι. Ήταν εκεί 
ο τεχνολόγος τροφίµων και ένας διευθυντής. Έ-
φυγα µε ένα συµβόλαιο 5 τόνων την εβδοµάδα 
για τα Wendy's» συνεχίζει. Μετά από αυτό, το α-
ντίπαλον δέος της αλυσίδας, τα MacDonald's, τον 
προσέγγισαν µέσω κοινών γνωστών στη Λαχα-
ναγορά. «Μου ζήτησαν 10 τόνους. Τους λέω πού 
να τους βρω. Μου απαντά ο διευθυντής, ρε πας 
καλά, βρήκες άνθρωπο να πουλήσεις και το σκέ-
φτεσαι;». Όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

Σήµερα η εκµετάλλευση του κ. 
Χουντάλα προσεγγίζει τα 190 
στρέµµατα, έχοντας κρατήσει έναν και 
µόνο βασικό αγοραστή που διατηρεί 
µεγάλο µερίδιο της αγοράς έτοιµης 
σαλάτας και λαχανικών.

ΙΡΙΑ
ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014�2020EΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΜΕ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ  
ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 
ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Π αραγωγοί που θέλουν να δοκιµά-
σουν τις δυνάµεις τους για πρώτη 
φορά στον κλάδο των βιολογικών 

αλλά και βιοκαλλιεργητές µε ενεργή πι-
στοποίηση, θα έχουν την ευκαιρία να εντα-
χθούν στο πρόγραµµα Βιολογικής Γεωργί-
ας που θα προκηρυχθεί εντός του έτους. 
Μάλιστα, στο πρόγραµµα αυτό για πρώτη 
φορά επιλέξιµα θα είναι τα κηπευτικά αλλά 
και νέες καλλιεργητικές οµάδες δενδρώ-
δων καλλιεργειών. Μάλιστα, οι δύο αυτοί 
κλάδοι, θα προκηρυχθούν ξεχωριστά και 
µε αυξηµένο µπάτζετ, ώστε να µην υπάρ-
χει ανταγωνισµός από τους καλλιεργητές 
αροτραίων εκτάσεων. 
Σηµειώνεται εδώ, πως το ύψος της ενίσχυ-
σης (βλ. πίνακα) εξαρτάται από το αν η έ-
νταξη αφορά κάποιον που δραστηριοποι-
είται για πρώτη φορά σε βιολογική καλλι-
έργεια (Υποµέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη µε-
τατροπή σε βιολογικές πρακτικές) ή δι-
αθέτει ενεργή σύµβαση µε πιστοποιητι-
κό οργανισµό η οποία έχει συναφθεί µέχρι 
31/12/2020. (Υποµέτρο 11.2 Ενίσχυση για 
τη διατήρηση των βιολογικών πρακτικών). 
Στην πρώτη περίπτωση, τα έξοδα πιστοποί-
ησης δεν καλύπτονται από το Μέτρο, σε α-
ντίθεση µε τους «παλιούς» βιοκαλλιεργη-
τές. Όσον αφορά τις επιλέξιµες καλλιέργει-
ες στον κλάδο των οπωροκηπευτικών αυ-
τές θα είναι οι εξής:

Επιλέξιµες µόνιµες καλλιέργειες
Μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, εσπεριδοειδή, 
ρόδι, ακτινίδιο, συκιά, µικρόκαρπες/δά-
σους, αβοκάντο. Σηµειώνεται εδώ, ότι ε-
πιλέξιµες θα είναι επίσης καλλιέργειες επι-
τραπέζιου σταφυλιού. Το µέγιστο ποσό της 
ενίσχυσης για τις µόνιµες καλλιέργειες ορί-
ζεται στα 90 ευρώ το στρέµµα. 

Επιλέξιµα κηπευτικά
Φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβώ-
δη, καρότο, πατάτα, αγκινάρα, φασολάκια 
υπαίθρια και θερµοκηπίου, αρακάς (χλω-
ρός), κουκιά (χλωρά), µπάµια (λοβός), 
καρπούζι υπαίθριο και θερµοκηπίου, πε-
πόνι υπαίθριο και θερµοκηπίου, φράουλα 
υπαίθρια και θερµοκηπίου, αγγούρι υπαί-
θριο και θερµοκηπίου, γλυκοπατάτα, τοµά-
τα υπαίθρια και θερµοκηπίου, αρωµατικά 
κουζίνας (µάραθος, άνηθος, σέλινο, µαϊ-
ντανός, ρίγανι), άγρια λαχανευόµενα (ρα-
δίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταµνα-
γκάθι), πιπεριά θερµοκηπίου, µελιτζάνα 
θερµοκηπίου. Όλα τα κηπευτικά θα ενισχύ-
ονται µε 60 ευρώ το στρέµµα. 

Κριτήρια βαθµολογίας
Οι εντάξεις στα δύο Υποµέτρα θα γίνουν µε 
βάση βαθµολογικό πίνακα. Η µοριοδότηση 
θα εξαρτηθεί από τα εξής κριτήρια:
Υποµέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη µετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές: Προτεραιότητα 
σε γεωργούς νεαρούς ηλικίας, µεγάλες ε-
κτάσεις και σε όσους παράγουν βιολογικές 
ζωοτροφές και διατηρούν ζωικό κεφάλαιο.
Υποµέτρο 11.2 Ενίσχυση για τη διατήρηση 
των βιολογικών πρακτικών: Προτεραιότη-
τα σε κατ’ επάγγελµα αγρότες, σε όσους δι-
αθέτουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα ε-
νεργή πιστοποίηση, σε µεγάλες εκτάσεις 
και στη βιολογική παραγωγή ζωοτροφών 
που συνδυάζεται µε ζωικό κεφάλαιο.

Αιτήσεις και δεσµεύσεις
Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά µε µη-
χανογραφική αξιολόγηση µε τη διάρκεια 
των δεσµεύσεων να είναι 3 έτη (1ο έτος το 
2022). Εκτιµάται πως η πρόσκληση θα εκ-
δοθεί έως το τέλος του 2021. 

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΥΠΟΜΕΤΡΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

11.1 
  ΝΕΟΙ 
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΜΗΛΟΕΙ∆Η

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η

ΡΟ∆ΙΑ

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΣΥΚΙΑ

ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΕΣ/
∆ΑΣΟΥΣ

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

11.2 
  ΠΑΛΙΟΙ
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ

90,0

64,4

90,0

34,5

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

60,0

90,0

53,2

90,0

33,4

90,0

87,0

90,0

90,0

90,0

60,0
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EI∆ΗΣΕΙΣ ΝΕΑ

18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο θερμοκήπιο οροφής στην Ευρώπη
ΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ σε 9.000 τετραγωνικά µέτρα, κα-
λύπτοντας ολόκληρη την ταράτσα του κτηρίου 
της REO Veiling στην πόλη Roeselare στη φλα-
µανδική γειτονιά του Βελγίου. Είναι το µεγα-
λύτερο θερµοκήπιο οροφής στην Ευρώπη, ο-
νοµάζεται Agrotopia και στόχος των δηµιουρ-
γών του είναι να φέρουν µέσα στα αστικά κέ-
ντρα την καλλιέργεια θερµοκηπιακών κηπευ-
τικών µια ώρα αρχύτερα. ∆εν είναι τυχαία ού-
τε η εταιρεία που κρύβεται πίσω από αυτό το 
τεράστιο εγχείρηµα που εγκαινιάστηκε µόλις 

πριν από λίγες ηµέρες, ούτε η τοποθεσία. Στα 
θερµοκήπια της ∆υτικής Φλαµανδίας παράγε-
ται το 1/3 των κατεψυγµένων λαχανικών που 
καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε 
την REO Veiling να είναι το δεύτερο µεγαλύτερο 
δηµοπρατήριο φρούτων και λαχανικών της ευ-
ρύτερης περιοχής και πλέον θέλει να εισέλθει 
δυναµικά σε αυτό που στη θεωρία ονοµάζεται 
urban agriculture (γεωργία πόλης). Το θερµο-
κήπιο αξιοποιεί τη θερµότητα που παράγεται σε 
έναν κλίβανο παραδίπλα, ενώνοντας σε πολλά 

επίπεδα την παραγωγή που γίνεται εκεί µε την 
υπόλοιπη πόλη, ενώ οι εµπνευστές του έργου 
εκτιµούν ότι αυτός είναι ο µόνος τρόπος να ε-
πέλθει πραγµατικά µια σύνδεση ανάµεσα στους 
αστικούς πληθυσµούς και την αγροτική παρα-
γωγή. Προς το παρόν η έρευνα µονοπωλεί τις 
δυνατότητες του χώρου. Μέσα στα 9.000 τ.µ 
λειτουργούν 13 ερευνητικά κέντρα µε εξοπλι-
σµό που φέρει τεχνολογίες αιχµής και αναµέ-
νεται ότι θα ξεκλειδώσει τη νέα εποχή στην πα-
ραγωγή φρουτολαχανικών.  

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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ΕΚΤΙΝΑΞΗ των παγκόσµιων εξαγωγών 
µύρτιλλων αναµένεται για τα επόµενα έτη, 
όσο οι καλλιεργούµενες εκτάσεις αυξάνο-
νται σε διάφορα σηµεία του πλανήτη. Την ί-
δια στιγµή οι επιχειρήσεις του κλάδου ανα-
ζητούν λύσεις ώστε να είναι πιο αποδοτικές, 
βελτιώνοντας παράλληλα τις καλλιεργητι-
κές πρακτικές που εφαρµόζουν. Τα παρα-
πάνω αποτυπώνει πρόσφατη σχετική µελέ-
τη της επενδυτικής τράπεζας Rabobank, η 
οποία καταγράφει πως οι εκτάσεις µε µύρ-
τιλλο υπερέβησαν πέρυσι τα 205.000 ε-

κτάρια. Μέχρι το 2025 οι παγκόσµιες εξα-
γωγές αναµένεται ότι θα ξεπεράσουν τους 
900.000 τόνους αναφέρει η έκθεση, µε το 
70% των µύρτιλλων που διακινούνται να 
προέρχονται από µόλις έξι χώρες: Το Πε-
ρού, τη Χιλή, τον Καναδά, το Μεξικό, την Ι-
σπανία και το Μαρόκο.  Ήδη ο ετήσιος ρυθ-
µός αύξησης των παγκόσµιων εξαγωγών 
κινείται µε «ταχύτητα» 11%, ενώ η µεγαλύ-
τερη απορρόφηση γίνεται από τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες και τον Καναδά, όσο αυξάνε-
ται κατακόρυφα η ζήτηση και στην Ευρώπη. 

ΤΕΡΕΝ ραγδαίας ανάπτυξης στον δυναµικό 
τα τελευταία έτη κλάδο του ελληνικού ακτι-
νιδίου εντοπίζει η Τράπεζα Πειραιώς. Με α-
φορµή την παρουσίαση της ειδικής έκδοσης: 
«Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα: 200 χρό-
νια ιστορίας Προκλήσεις & Προοπτικές» τη 

∆ευτέρα 4 Οκτωβρίου, εξέφρασε διά στόµα-
τος υψηλόβαθµων στελεχών της την πρόθε-
ση να διαµορφωθεί στην Ελλάδα ένα σχήµα 
που θυµίζει τον πολυεθνικό κολοσσό της Νέ-
ας Ζηλανδίας Zespri. Στα πρότυπα του συνε-
ταιρισµού που συστάθηκε το 1997 στη Νέα 
Ζηλανδία, ο οποίος διατηρεί σήµερα παρου-
σία και συνεργασίες σε περισσότερο από 50 
χώρες, εξέφρασε την επιθυµία της να κινη-
θεί η Τράπεζα, που αναλογίζεται τη χρηµατο-
δότηση ενός σχήµατος το οποίο στο µέλλον 
θα µπορούσε να συντονίσει µε αντίστοιχη ε-
πιτυχία την παραγωγή και διακίνηση ακτινι-
δίων κατά το χειµερινό εξάµηνο της εµπορι-
κής σεζόν. Προς αυτή την κατεύθυνση κινή-
θηκε η παρουσίαση του στρατηγικού σχεδια-
σµού της Τράπεζας που έλαβε χώρα στο Κέ-
ντρο Πολιτισµού Ιδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ από 200 σπάνιες ποικιλί-
ες ντοµάτας παρουσιάστηκαν στο ετήσιο 
Tomato Festival που διοργανώθηκε στις 
αρχές Σεπτεµβρίου στο Βέλγιο και όσοι ε-
πισκέφτηκαν το χώρο της έκθεσης στο χω-
ριό Kalmthout της Αµβέρσας, συζητούν τώ-
ρα για τις µοναδικές πραλίνες ντοµάτας που 
δοκίµασαν. Οι διοργανωτές κέρασαν επίσης 

και σφηνάκια τζιν από τριαντάφυλλα που 
βρίσκονται στον κοινοτικό κήπο του χωριού.  
Οι πραλίνες ντοµάτας δηµιουργήθηκαν απο-
κλειστικά για την έκθεση από τον ξακουστό 
σοκολατοποιό Clément Ickx, είχαν ως βάση 
µαύρη σοκολάτα, µια στρώση λευκής σοκο-
λάτας και στην κορυφή σοκολάτα γάλακτος, 
ενώ η γέµιση ήταν από σάλτσα ντοµάτας. 

MONO ΑΝΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΥΡΤΙΛΛΟ 
ΒΛΕΠΕΙ Η RABOBANK

Ελληνικό σχήμα 
στο ακτινίδιο 
με εκτόπισμα 
πολυεθνικής από 
την Πειραιώς

ΠΡΑΛΙΝΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ TOMATO FESTIVAL ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
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ΛΙΓΟΣΤΕΣ ΑΛΛΑ  
ΟΙ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΣ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥΣ να καταγράφει «άλ-
µα» σε σχέση µε πέρυσι και πρόπερσι οι 
ελληνικές µπανάνες, αν και λιστοστές, εί-
ναι οι πιο ακριβές στην Ευρώπη σε σχέ-
ση µε την Ισπανία, την Πορτογαλία και την 
Κύπρο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κο-
µισιόν για το α’ τετράµηνο του 2021, και 
τις εκτιµήσεις της για το υπόλοιπο του έ-
τους, η µέση τιµή για τις ελληνικές µπα-
νάνες που προωθούνται στην εγχώρια 
αγορά θα διαµορφωθεί φέτος στα 0,95 
ευρώ, πολύ πάνω από την Πορτογαλία 
(0,74 ευρώ) και την Ισπανία (0,71 ευρώ) 
στις εγχώριες αγορές τους. Όµως η ανα-
τροπή έγινε στις εξαγωγές, καθώς η τιµή 
για τις ελληνικές µπανάνες θα φτάσει φέ-
τος τα 0,94 ευρώ, από τα 0,85 ευρώ πέ-
ρυσι και τα 0,80 ευρώ πρόπερσι, προ-
σπερνώντας την Πορτογαλία (0,92 ευ-
ρώ) και την Ισπανία (0,89 ευρώ), αλλά και 
τον µέσο όρο της ευρωπαϊκής παραγω-
γής (0,79 ευρώ). Πάντως, η ελληνική πα-
ραγωγή παραµένει πολύ µικρή, καθώς 
φέτος εκτιµάται ότι η Ελλάδα θα παράξει 
1.469 τόνους, εκ των οποίων οι 1.109 θα 
προωθηθούν στην ελληνική αγορά. 

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ VEGAN 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΩΣ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ vegan εστιατόριο στον 
κόσµο ανέδειξε το Vegan Beat στο κέντρο 
της Αθήνας το TripAdvisor, µε βάση τις κρι-
τικές των χρηστών της ιστοσελίδας. Από τις 
συνολικά 788 κριτικές για το συγκεκριµένο 
εστιατόριο, οι 711 το βαθµολογούν ως «ά-
ριστο», και οι 53 ως «πολύ καλό», ενώ µό-
νο οι 24 το αξιολογούν ως µέτριο ή κάτω 
του µετρίου. Στη λίστα των 2021 Travelers’ 
Choice «Best of the Best» Restaurants της 
TripAdvisor, επίσης στην κατηγορία των 
vegan εστιατορίων, συµπεριλαµβάνεται και 
το Μαρούλι στη Ρόδο, στη 15η θέση, µε ελ-
ληνικές παρουσίες σε όλες τις κατηγορίες. 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΣΜΙΚΑ όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και η Επιτροπή υπέγραψαν κοι-
νή δήλωση, µε την οποία η 23η Σεπτεµβρί-
ου καθιερώνεται στο εξής ως Παγκόσµια 
Ηµέρα Βιολογικής Παραγωγής της ΕΕ. Ση-
µειώνεται ότι αυτό ακολουθεί την έγκρι-
ση από την Επιτροπή του σχεδίου δράσης 
για την ανάπτυξη της βιολογικής παραγω-
γής στις 25 Μαρτίου 2021, στο πλαίσιο του 
οποίου ανακοινώθηκε η δηµιουργία µιας 
τέτοιας ηµέρας. «Η 23η Σεπτεµβρίου είναι 
επίσης η φθινοπωρινή ισηµερία, µε την η-
µέρα και τη νύχτα να είναι εξίσου µεγάλες 
-ένα σύµβολο ισορροπίας µεταξύ γεωργί-
ας και περιβάλλοντος που ταιριάζει από-
λυτα στη βιολογική παραγωγή» σηµείωσε 
ο Επίτροπος Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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KIΝΔΥΝΕΥΕΙ ΜΕ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΡΟΔΑΚΙΝΟ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΜΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ροδάκινου που ευδοκιµεί στην 
ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας, είναι το λε-
µονάτο ροδάκινο, το οποίο χαρακτηρίζεται α-
πό τον έντονα αρωµατικό του χαρακτήρα. Σύµ-
φωνα µε τον Βλάση Κουτούπη, έναν από τους 
παλαιότερους παραγωγούς της περιοχής στον 
Αγ. Βλάσιο Πηλίου, πρόκειται για δέντρα που 
φύονται αυτόνοµα στη φύση χωρίς ανθρώπι-
νη παρέµβαση. «Τα βρήκαµε στη φύση και τα 
µπολιάσαµε για να αυξήσουµε την παραγωγή 
τους, δηµιουργώντας πρώιµη, µέση και όψιµη 
ποικιλία. Κατά τα πρώτα χρόνια ευδοκίµησης 
του λεµονάτου προ 70 ή 80 ετών η παραγωγή 
γινόταν σε µία ποικιλία, που ήταν έτοιµη προς 
συγκοµιδή τον ∆εκαπενταύγουστο», εξηγεί και 
συµπληρώνει ότι «σταδιακά άρχισαν να εµφα-
νίζονται αυτοφυή δέντρα και σε άλλες περιοχές 
της Μαγνησίας, που ωρίµαζαν σε διαφορετική 
χρονική περίοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η 
περίοδος συγκοµιδής να επεκταθεί από αρχές 
Ιουλίου ακόµα και έως το τέλος Σεπτεµβρίου».

Ο παραγωγός προσθέτει ότι ο πολλαπλασι-
ασµός στα λεµονάτα πραγµατοποιείται µε το 
µπόλιασµα άγριων δέντρων. Πριν από µερι-
κά χρόνια είχε γίνει µία απόπειρα δηµιουρ-
γίας γενετικού υλικού µε επικεφαλής τον 
καθηγητή ∆εντροκοµίας στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Γιώργο Νάνο, η οποία δεν ευδο-
κίµησε. Αναφερόµενος στη φετινή χρονιά ο 
κ. Κουτούπης επισηµαίνει ότι επηρεάστηκε 
έντονα από την κλιµατική αλλαγή και τις και-
ρικές συνθήκες που αυτή προκάλεσε. «Κα-
τά τους χειµερινούς µήνες, είχαµε ζέστη και 
την άνοιξη παγωνιά, η οποία δεν έκαψε τα 
άνθη, ωστόσο εµπόδισε τους οφθαλµούς να 
µετασχηµατιστούν και να γίνουν καρποφό-
ροι. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη µειωµένη 
παραγωγή και την εµφάνιση µικροκαρπίας. 
Αντίθετη θα είναι η εικόνα στα όψιµα του Σε-
πτεµβρίου, τα οποία δεν επηρεάζονται από 
τις ώρες ψύξης και έχουν µία σχετικά ικανο-
ποιητική παραγωγή».  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής 
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας 
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τα λεµονάτα φτάνουν και στην Αττική σε 
µεγάλα σούπερ µάρκετ, στα ΑΒ Βασιλόπουλος, 
τον Σκλαβενίτη και τα My Market. 
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ  
200 ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ANUGA 2021

ΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ηµερολό-
γιο είναι και πάλι γεµά-
το, σχεδόν στον ίδιο βαθ-
µό όπως και το 2019, µε 
την Anuga, στην Κολωνία, 
να ανοίγει ξανά τις πύλες 
της από τις 9 έως τις 13 Ο-
κτωβρίου. Η µεγαλύτερη 
στον κόσµο έκθεση Τρο-
φίµων και Ποτών, στην ο-
ποία συµµετέχει κάθε δύο 
χρόνια παραδοσιακά µε-
γάλος αριθµός Ελλήνων 
εκθετών, θα γίνει σε υβρι-

δική µορφή. Η απόφαση 
ελήφθη από τον Εκθεσι-
ακό Οργανισµό Κολωνίας 
για να δοθεί µε αυτόν τον 
τρόπο η δυνατότητα σε 
εκθέτες και επισκέπτες να 
έχουν φυσική και ψηφια-
κή παρουσία. Σύµφωνα 
µε το Ελληνογερµανικό 
Επιµελητήριο στη φετινή 
Anuga θα συµµετέχουν 
γύρω στους 200 Έλληνες 
εκθέτες µε περίπτερα επι-
φάνειας 4.400 τ.µ.

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΠΟΠ ΤΟ ΠΕΠΟΝΙ «ΧΡΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗ»
ΣΤΟΧΟ να κατοχυρωθεί ως προϊόν 
ΠΟΠ θέτει το πεπόνι ποικιλίας «Χρυ-
σή Κεφαλή», το οποίο µπορεί κανείς να 
βρει ακόµη και πάνω στο Χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι, γι’ αυτό και του έχουν 
προσάψει τον τίτλο «χειµωνιάτικο». 
Καλλιεργείται στο Τυχερό Έβρου κι έ-
ως και τις πρώτες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα, ήταν τόσο εκτεταµένα τα µπο-
στάνια του στην περιοχή, ώστε την πε-
ρίοδο συγκοµιδής, τα βαγόνια των τρέ-
νων, όπως λέει η παράδοση, έφευγαν 
κάθε µέρα µε 300 τόνους, µε προορι-
σµό την Αθήνα και τη Γερµανία. «Ανα-
µένουµε να προωθηθεί στις Βρυξέλλες 
για τελικό έλεγχο και έγκριση η κατο-
χύρωσή του ως προϊόν ΠΟΠ», εξηγεί 
ο Πασχάλης Παπαδάκης, πρώην ανα-
πληρωτής προϊστάµενος της ∆ΑΟΚ Έ-
βρου, ο οποίος πρωτοστατεί στη σύ-
νταξη και υποβολή του φακέλου για τη 
«Χρυσή Κεφαλή». Σύµφωνα µε τον έ-

µπειρο συνοµιλητή µας, πρόκειται για 
µια ποικιλία που δεν ευδοκιµεί καλά 
σε καµία άλλη περιοχή, είναι γλυκό και 
µε σάρκα που δεν µαλακώνει, ενώ λό-
γω οψιµότητας βγαίνει στην αγορά χω-
ρίς ανταγωνισµό. Σήµερα στην ευρύτε-

ρη περιοχή του Τυχερού, όπως διευ-
κρίνισε ο γεωπόνος της ∆ΑΟΚ Έβρου 
και παραγωγός Ευάγγελος ∆έδογλου, 
καλλιεργούνται γύρω στα 600-700 
στρέµµατα και είναι περίπου 20% πιο 
πολλά από πέρυσι.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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πατάτα
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Οργανωµένη διαχείριση παραγωγής και ε-
ξασφαλισµένη διάθεση ανοίγουν την όρε-
ξη σε επαγγελµατίες παραγωγούς πατάτας 

να αναζητήσουν συµβόλαια για τη διάθεση της 
σοδειάς τους είτε µε µεγάλα συσκευαστήρια, είτε 
απευθείας µε βιοµηχανίες, οι ανάγκες των οποίων 
επεκτείνονται από τα γνωστά σνακ µέχρι τα έτοι-
µα γεύµατα. Μια επόµενη κίνηση, όπως περιγρά-
φουν παραγωγοί στο Fresher, θα µπορούσε να εί-
ναι και η συµβολαιακή απευθείας µε τις µεγάλες α-
λυσίδες της λιανικής, ωστόσο εδώ παρεµβαίνει και 
ένας τεχνητός κατακερµατισµός των παραγωγικών 
δυνατοτήτων από µεσιτικά γραφεία που καπελώ-
νουν µε 20% κόµιστρα τη συναλλαγή µεταξύ των 
σούπερ µάρκετ και των παραγωγών.
Πάντως η έξοδος από το καθεστώς της πανδηµίας 
και η επανέναρξη των εργασιών στην εστίαση, µέχρι 
στιγµής τουλάχιστον, δεν έχουν επιτρέψει στην αγο-
ρά πατάτας να επιστρέψει στα επίπεδα τιµών που α-
κούγονταν στην αγορά πριν την άνοιξη του 2021, ό-
ταν οι σεζόν εγκαινιάζονταν µε 50 και 60 λεπτά το κι-
λό, µε τις κορυφές να αγγίζουν ακόµα και τα 70 λε-

πτά µεταξύ του 2018 και 2019. Σε κάθε περίπτωση 
παρατηρούνται κινήσεις ανάκαµψης των τιµών µε τα 
κέντρα της Β. Ελλάδας να βρίσκονται πέριξ των 27-
28 λεπτών το κιλό, όταν πέρυσι η αγορά είχε βου-
λιάξει ακόµα και κάτω από τα 10 λεπτά. Για τη φθινο-
πωρινή πατάτα της οποίας η παραγωγή βρίσκεται σε 
εξέλιξη και αναµένεται προς το Νοέµβριο, οι προσ-
δοκίες κάνουν λόγο για πάνω από 35 λεπτά το κιλό.
Το ζητούµενο ωστόσο είναι η απαγκίστρωση της 
αγοράς από το άγχος της εισαγωγής αλλά και α-
πό τα περιθώρια κερδοφορίας που αναζητούν 
µε µάλλον αθέµιτο τρόπο οι αλυσίδες λιανικής 
και αυτό θα µπορούσε να χτιστεί µόνο µε βήµα-
τα πιστοποίησης και εξασφάλισης επωνυµίας στο 
προϊόν. Και αν το παράδειγµα της πατάτας Νάξου, 
λόγω µιας εκ των πραγµάτων περιορισµένης πα-
ραγωγής δεν µπορεί να είναι ενδεικτικό, δεν ι-
σχύει το ίδιο µε την πατάτα Κύπρου, που έχτισε έ-
να όνοµα στους καταναλωτές. Φυσικά, για να γί-
νει αυτό, ίσως είναι καιρός να επιτραπεί στους 
καλά οργανωµένους παραγωγούς να «φορέ-
σουν» τη δική τους γραβάτα στο διχτάκι.

ΣΕ ΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΩΘΕΙ ΤΗΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΤΑΤΑΣ ΠΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕ Η ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ. ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΩΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, 
ΜΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΥ

EΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 
ΜΕ ΤΗ ΓΡΑΒΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΚΙ 
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΑΤΑΤΑ

Η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ ΑΕ, επίσηµος διανοµέας 
ολλανδικού πατατοσπόρου του οίκου 
AGRICO, µε πολυετή παρουσία στο χώ-

ρο διανοµής και εµπορίας ολλανδικού πατατο-
σπόρου, διαθέτει στην Ελλάδα όλες τις δοκι-
µασµένες ποικιλίες της AGRICO.  Τα τελευταία 
χρόνια µε την πολύτιµη συµβολή των παρα-
γωγών και των καταστηµάτων γεωργικών ε-
φοδίων, έχει εισάγει νέες ποικιλίες µε έµφαση 
στις καλές αποδόσεις, την ανθεκτικότητα, την 
προσαρµοστικότητα και την ποιότητα µαγει-
ρέµατος, οι οποίες έχουν αρχίσει να εξαπλώ-
νονται στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριµέ-
να και σύµφωνα µε τους ανθρώπους της ΤΕ-
ΧΝΟΦΑΡΜΑ ΑΕ, οι ποικιλίες Vogue, Arizona 
και Paradiso έχουν επιδείξει την αξία τους και 
έχουν ανταµείψει τον παραγωγό. Οι ποικιλί-
ες Levante και Twister είναι νέας γενιάς µε 
ανθεκτικότητα στον περονόσπορο φύλλων και 
κονδύλων, η δε νέα ποικιλία Lugano έχει ιδι-
αίτερα θεαµατικά αποτελέσµατα αναφορικά µε 
την ανθεκτικότητά της στους νηµατώδεις και 
τη δυνατότητα µακράς αποθήκευσης, όλες δε 
έχουν άριστη ποιότητα.

Οι ποικιλίες AGRICO 
καλύπτουν όλες τις ανάγκες
Arizona: Mεσοπρώιµη, εξαιρετικά υψηλές α-
ποδόσεις, µεγάλοι οµοιόµορφοι οβάλ κόνδυ-
λοι.  Κατάλληλη σε διαφορετικές κλιµατολογι-
κές συνθήκες, µεγάλη αντοχή στη ζέστη.  Ιδα-
νική και για φθινοπωρινή καλλιέργεια.  

Vogue: Μεσοπρώιµη, υψηλές αποδόσεις, ο-
µοιόµορφοι λαµπεροί οβάλ µακρείς κόνδυλοι, 
κίτρινο χρώµα φλοιού και σάρκας. Ιδανική για 
θερµοκηπιακή καλλιέργεια.  
Arnova: Μεσοπρώιµη, υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλοι οµοιόµορφοι οβάλ κόνδυλοι.  Είναι ι-
δανική για θερµοκηπιακή καλλιέργεια, µεγάλη 
αντοχή στη ζέστη.
Paradiso: Μεσοόψιµη, υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλοι οβάλ µακρείς κόνδυλοι, ιδανική για 
θερµοκηπιακή καλλιέργεια.   
Faluka: Μεσοπρώιµη, υψηλές αποδόσεις, 
µακρείς οβάλ κόνδυλοι. Ιδανική για φθινοπω-
ρινή καλλιέργεια, καλή αντοχή στη ζέστη.
Levante: Μεσοόψιµη, εξαιρετική απόδοση, 
πολλοί µακρείς οβάλ κόνδυλοι. Είναι κατάλ-
ληλη και για βιολογική καλλιέργεια, ανθεκτι-
κότητα στον περονόσπορο κονδύλων και φύλ-
λων. Ιδανική για τηγάνι.
Lugano: Μεσοόψιµη, εξαιρετική απόδοση, 
µεγάλοι οβάλ κόνδυλοι.  Κίτρινο χρώµα σάρ-
κας, µακρύς χρόνος αποθήκευσης, ανθεκτική 
στους νηµατώδεις.  Ιδανική για τηγάνι.
Agria: Μεσοόψιµη, µε καλές αποδόσεις. Ε-
ντονο κίτρινο χρώµα σάρκας, υψηλή στερεά 
ουσία και εξαιρετικά µακρύ χρόνο αποθήκευσης, 
νόστιµη µε εξαιρετική ποιότητα τηγανίσµατος.
Babylon: Μεσοόψιµη, οβάλ µακρείς κόνδυ-
λοι, βαθύ κίτρινο χρώµα σάρκας. Ανθεκτική 
στις ιώσεις και χρυσονηµατώδεις. Εξαιρετική 
ποιότητα τηγανίσµατος, υψηλή στερεά ουσία, 
µε δυνατότητα µακράς αποθήκευσης. 

Εγγύηση AGRICO στο πατατοχώραφο δίνει η ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ ΑΕ

Arizona από το χωράφι του 
παραγωγού Σπύρου Παντελή 
στο Καγκάδι Αχαϊας.

Levante από τις 
δοκιµαστικές 
καλλιέργειες 

του Μάκη 
Λαγού στη 

Λάππα Αχαϊας.
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∆υναµικό άνοιγµα στην εµπορία νέων 
ποικιλιών πατάτας, µε χαρακτηριστικά 
που προσδίδουν καλύτερη αντοχή στα 

νέα δεδοµένα, που φέρνει η κλιµατική αλλα-
γή, έκανε η εταιρεία «Αγροδίκτυο». Πρόκειται 
για 10 νέες ποικιλίες του συνεργαζόµενου δα-
νέζικου οίκου Danespo. Κοινά χαρακτηριστι-
κά τους είναι η ευρωστία των φυτών, η υψη-
λή απόδοση, η ανθεκτικότητα σε ασθένειες-ε-
χθρούς και τα ανώτερα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά. Σύµφωνα µε τον Νίκο Παραπούλη, εκ 
των ιδρυτών του Αγροδικτύου µαζί µε τον α-
δελφό του Παναγιώτη και τον Γιάννη Μάντζα-
ρη, βασική προτεραιότητα της εταιρείας τους 
είναι να επιλέγονται ποικιλίες µε υψηλά ποιο-
τικά χαρακτηριστικά, ανθεκτικές στους εσω-
τερικούς µεταχρωµατισµούς που πυροδοτεί 
το θερµικό στρες και µε καλή καλλιεργητική 
συµπεριφορά στο χωράφι. Παράλληλα όπως 
αναφέρθηκε στο Open Field Day που πραγµα-
τοποιήθηκε για την παρουσίασή τους σε πει-
ραµατικό αγρό του Αγροδικτύου στη Θήβα, οι 
δυσκολίες που αντιµετώπισαν λόγω των α-
νοιξιάτικών παγετών στην καλλιέργεια δεν ε-
πηρέασαν την απόδοση καµίας ποικιλίας. Α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι το Open Field Day έ-
κλεισε µε τυφλή γευσιγνωσία που επιβεβαί-
ωσε τα χαρακτηριστικά των νέων ποικιλιών 
σε ό,τι αφορά την εµφάνιση, την τραγανότητα 
και τη γεύση τους. Εκεί πρώτη σε προτίµηση 

αναδείχθηκε η ποικιλία Cronos, ενώ την τε-
τράδα συµπλήρωσαν µε τη σειρά οι ποικιλίες 
Cimega, Agrana και Mikado.  
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 
που αναδείχθηκαν η Agrana ξεχωρίζει για 
την παραγωγικότητά της και έχει αποδείξει 
την υψηλή ανεκτικότητά της στην υδατική και 
θερµική καταπόνηση αφού αποτελεί τη βασι-
κή ποικιλία που καλλιεργείται στο Μαρόκο για 
εξαγωγές στην Ευρώπη. H Cimega,που χα-

ρακτηρίζεται ως η βελτιωµένη Spunta, διατη-
ρεί τη γεύση της έπειτα από µεγάλο διάστη-
µα αποθήκευσης. Η Cronos διακρίνεται για 
την πρωιµότητα και την υψηλή απόδοση και 
υπό δύσκολες συνθήκες καλλιέργειας, ενώ η 
Royal είναι κατάλληλη για τη βιοµηχανία κα-
λύπτοντας τα standards της εταιρείας Chipita. 
Οι Inova και  Folva: θεωρούνται κατάλληλες 
για καλλιέργεια στη Β. Ελλάδα και οι Hanna 
και Mikado για το µικροκλίµα των νησιών.

Οι 10 νέες ποικιλίες της Danespo 
δοκιµάστηκαν σε πειραµατικό 
αγρό της Αγροδίκτυο στη 
Θήβα και παρουσιάστηκαν σε 
παραγωγούς και γεωπόνους στις 
17 Ιουλίου σε Open Field Day.�©
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ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΤΟ ΑΓΡΟΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟ

Aπό αριστερά Παναγιώτης Παραπούλης, Ιωάννης Μάντζαρης και  
Νίκος Παραπούλης ιδρυτές της εταιρείας Αγροδίκτυο µε έδρα τη Θήβα.
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ΠΑΤΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Κέρδισε τους 
παραγωγούς 
η Melene  
της GPK 
Agrohellas

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, σύµ-
φωνα µε την εταιρεία GPK Agrohellas, η 
πειραµατική περίοδος δοκιµών της νέας 

ποικιλίας πατάτας Melene του σποροπραγωγικού 
οίκου GOPEX. Πάνω από 60 πατατοπαραγωγοί 
δοκίµασαν πειραµατικά τη Melene σε όλες σχε-
δόν τις περιοχές της Ελλάδος, από τη Μεσσηνία 
µέχρι το Νευροκόπι και από την Καστοριά µέχρι 
και το οροπέδιο Λασιθίου. Η ποικιλία, την οποία η 
GPK βλέπει για τέταρτη χρονιά στην Ελλάδα, άφη-
σε τη συντριπτική πλειοψηφία των παραγωγών ι-
κανοποιηµένους ή πολύ ικανοποιηµένους. Ενώ α-
ντίστοιχα ποσοστά είναι και αυτοί που δήλωσαν 
σίγουρα ή µάλλον ναι ότι θα την ξαναφυτεύσουν.
Η Melene είναι µία µεσοπρώιµη ποικιλία µε µεγά-
λους οµοιόµορφους κονδύλους και µεγάλη παρα-
γωγή. Είναι νόστιµη, έχει τη δυνατότητα να αποθη-
κευτεί, ενώ δίνει και πολύ καλό αποτέλεσµα στο 
τηγάνισµα. Η GPK Agrohellas µετά και τις δύο δύ-
σκολες για τους πατατοπαραγωγούς χρονιές που 
προηγήθηκαν, δίνει µεγαλύτερη έµφαση σε ποικι-
λίες που δίνουν καλή ποιότητα παραγωγής, κατάλ-
ληλες για τηγάνισµα ή/και αποθήκευση και έχουν 
χαρακτηριστικά που ζητάει η ελληνική αγορά.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορεί κανείς 
να ανατρέξει στην ιστοσελίδα αλλά και τα social 
media της εταιρείας.

Πλούσια γκάµα ποικιλιών πατάτας
ALASKA: Πολύ δυνατή και πολύ πρώιµη ποικιλία 
πατάτας, µε οµοιόµορφους κονδύλους και µεγάλη πα-
ραγωγή απαλού κίτρινου έως λευκού δέρµατος και 
λεύκης σάρκας. Ιδανική για πρώιµες περιοχές.
SAFRANE: Πρώιµη πολύ παραγωγική ποικιλία, 
µε κανονικούς κονδύλους που δείχνουν ιδιαίτερα ο-
µοιόµορφη ανάπτυξη. ∆ιαθέτει κίτρινη επιδερµίδα 
και σάρκα, ποιότητα πολυτελείας ενώ είναι και πολύ 
εµπορεύσιµη. Ιδανική για πρώιµες περιοχές µε δυ-
νατούς ανέµους.
NAIMA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε µεγάλους µα-
κρούς ωοειδείς κονδύλους, ελαφρά κίτρινη επιδερ-
µίδα και λευκή σάρκα. Είναι µια πολύ παραγωγική, 
δυνατή και ανθεκτική επιτραπέζια ποικιλία κατάλλη-
λα προσαρµοσµένη στις συνθήκες της Μεσογείου.
MELENE: Ολοκαίνουργια ποικιλία του γαλλικού οί-
κου Gopex. Είναι παραγωγική ποικιλία µε βαθύ κίτρινο 
χρώµα σάρκας, υψηλό ποσοστό ξηράς ουσίας και ω-
ραία γεύση που την κάνουν ιδανική για τηγάνισµα.
SOPRANO: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε κίτρινη σάρ-

κα και επιδερµίδα. Έχει καλή εµφάνιση και οµοιόµορ-
φη κατανοµή. Είναι επιτραπέζια ποικιλία µε χαρακτηρι-
στικά που την κάνουν ιδανική για τηγάνισµα. ∆ίνει πολύ 
καλά αποτελέσµατα στην καλοκαιρινή φύτευση.
SOUND: Ολοκαίνουργια ποικιλία του ολλανδικού 
οίκου Meijer. Ανθεκτική στον περονόσπορο, µε µε-
γάλη παραγωγή, βαθύ κίτρινο χρώµα σάρκας και υ-
ψηλό ποσοστό ξηράς ουσίας ιδανική για τηγάνι και 
για περιοχές που ζητάνε βαθύ κίτρινο χρώµα.
LADY CLAIRE: Μεσοπρώιµη ποικιλία για τσιπς, 
ιδιαίτερα γνωστή για την µεγάλη της αντοχή κατά την 
επεξεργασία και την αποθήκευση. Ιδανικό αποτέλε-
σµα για παραγωγή τσιπς όλο τον χρόνο.
LADY ALICIA: Νέα και πολλά υποσχόµενη ποι-
κιλία για τσιπς του οίκου Meijer έρχεται να γεφυρώ-
σει το χάσµα µεταξύ Lady Claire και Lady Rosetta. 
Μεγάλη παραγωγή µε δυνατότητα αποθήκευσης και 
ανθεκτικότητα σε µώλωπες.
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Με στόχο την αύξηση της παραγωγής και τη µείωση του κόστους της 
εκµετάλλευσης η εταιρεία ΓΕΩΜΑΤ δραστηριοποιείται στην καλλιέρ-
γεια της πατάτας τόσο µε νέες ποικιλίες, όσο µε ειδικά σκευάσµα-

τα. Οι ποικιλίες που η εταιρεία αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά είναι οι:
SENSATION: Πρώιµη ποικιλία µε χρώµα σάρκας και επιδερµίδας κίτρινο, 
µε φωτεινή και λεία επιδερµίδα. Υψηλή παραγωγή, µε ανθεκτικότητα στους 
χρυσονηµατώδεις και ακτινοµύκωση.
ELECTRA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε µεγάλη απόδοση και διάρκεια αποθή-
κευσης. Ανθεκτική σε ακτινοµύκωση και περονόσπορο. Κατάλληλη για όλα τα 

εδάφη και προσαρµοστική 
σε όλα τα κλίµατα.
ΒΑΝΒΑ: Μεσοπρώιµη 
ποικιλία µε ιδιαίτερα µεγά-
λη παραγωγή. Ανθεκτική 
σε χρυσονηµατώδη, περο-
νόσπορο και ακτινοµύκω-
ση. Παρουσιάζει αντοχή σε 
ξηρές συνθήκες, µηχανικά 
χτυπήµατα. Μεγάλη διάρ-
κεια αποθήκευσης. Με υ-
ψηλή ξηρά ουσία.
BURREN: Μεσοπρώιµη 
ποικιλία κατάλληλη για µε-
σογειακό κλίµα. ∆ιατηρεί τα 
ποιοτικά της χαρακτηριστι-
κά στην αποθήκευση και δεν 
πρασινίζει στο χωράφι.
 MAVERICK: Ιδανική για 

τηγάνι.Μεσοπρώιµη µε υψηλή παραγωγή, µεγάλος αριθµός κονδύλων 
µε κίτρινη επιδερµίδα µε υψηλά στερά 21,5%.
BERMUDA: Βιοµηχανική ποικιλία ιδανική για τσιπς. Με µεγάλη διάρκεια α-
ποθήκευσης ,οµοιόµορφο σχήµα και αντοχή στα µηχανικά χτυπήµατα.

Ιδανική ποικιλία για τον παραγωγό 
αλλά και τον καταναλωτή
Μια νέα ποικιλία πατάτας που συνδυάζει όλα τα επιθυµητά χαρακτηριστικά, 
δηλαδή πρωιµότητα, παραγωγή, κίτρινο χρώµα και διάρκεια αποθήκευσης, 
είναι σύµφωνα µε τους ανθρώπους της ΓΕΩΜΑΤ η SENSATION. Μεγάλο 
πλεονέκτηµά της αποτελεί ο µικρός της κύκλος καλλιέργειας, µόλις 90 η-
µερών. Επίσης η ποικιλία ευδοκιµεί σε όλες τις περιοχές, σε κάθε τύπο ε-
δάφους και κλίµατος. Παρόλο που η SENSATION είναι µια πρώιµη ποικιλία, 
έχει υψηλή παραγωγή σε σχέση µε τις όψιµες και µεσοπρώιµες ποικιλίες. 
Το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα της πατάτας αποτελεί ένα ακόµη σηµαντι-
κό πλεονέκτηµά της. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η διάρκεια αποθήκευ-
σής της δεν υστερεί συγκριτικά µε τις όψιµες και µεσοπρώιµες ποικιλίες.
Η ποικιλία SENSATION καινοτοµεί στην καλλιέργεια της πατάτας
συγκεντρώνοντας πολλά πλεονεκτήµατα και δίνοντας έτσι στον παραγωγό 
τη δυνατότητα να αυξήσει σηµαντικά το εισόδηµά του. Παρέχει παράλληλα
στον καταναλωτή µια γευστική πατάτα για όλες τις χρήσεις.

ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ ΗΑΥWARD ΚΑΙ Η∆Η ΕΧΟΥΝ
ΚΛΕΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ   ΤΟΥ ΛEΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΣΤΟ 1,05 ΕΥΡΩ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η 
ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 

Ηζήτηση για το προϊόν, όπως µεταφέρουν 
στο Fresher καλλιεργητές ακτινιδίου, 
συνεταιριστές, αλλά και διακινητές, κι-

νείται σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Πάµε πάρα πο-
λύ καλά µέχρι στιγµής. Έχουν κάνει ήδη την εµ-
φάνισή τους έµποροι από την Ελλάδα, όσο και 
από το εξωτερικό και κάποια µέλη µας έχουν 
κλείσει από τώρα την παραγωγή των κτηµάτων 
τους µε τιµές στο 1 και στο 1,05 ευρώ το κιλό, αν 
και η συγκοµιδή θα ξεκινήσει µετά τις 20 Οκτω-
βρίου», µας είπε ο Γιάννης Μιχαλήτσιος, πρόε-
δρος του ΠΕΣΚΟ Κονταριώτισσας και Αγ. Σπυ-
ρίδων στην Πιερία. Επικεφαλής µιας οργάνω-
σης που διαχειρίζεται εκτάσεις περίπου 10.000 
στρεµµάτων ακτινιδίου, ο κ. Μιχαλήτσιος σηµει-
ώνει ότι η ποιότητα στη φετινή παραγωγή είναι 
υψηλή και σε συνδυασµό µε τη µεγάλη ζήτηση, 
δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να έχουµε µια 
σηµαντική άνοδο στην τιµή παραγωγού σε σχέ-
ση µε τα κατά µέσο όρο 0,70 - 0,75 ευρώ το κι-
λό που καρπώθηκε πέρυσι το προϊόν. 
Αύξηση τουλάχιστον 20% συγκριτικά µε τις τι-
µές στην περσινή εµπορική σεζόν, διαβλέ-
πει, βάσει της ζήτησης, και ο Στέλιος Μερµελέ-

γκας από την οµάδα παραγωγών Kavala Coop, 
η οποία ήδη πληρώθηκε πρώιµες ποικιλίες µε 
0,90-0,92 λεπτά το κιλό. Η οργάνωση δε, φέτος 
για πρώτη φορά θα αποθηκεύσει την παραγω-
γή της ανάλογα µε την ξηρά ουσία και την πίε-
ση σαρκός, θεωρώντας πως αυτά τα στοιχεία 
θα παίζουν καίριο ρόλο εφεξής και στην τιµή.

Να αναπτυχθούν δοµές αποθήκευσης
Αν για τους παραγωγούς η σεζόν 2021-22 προ-
οιωνίζεται µια πολύ καλή χρονιά, για τους δια-
κινητές και τους εµπόρους µάλλον δεν συµβαί-
νει το ίδιο. «Είναι ίσως η πιο δύσκολη περίοδος 
των τελευταίων χρόνων. Το περιβάλλον θυµίζει 
ναρκοπέδιο, καθώς οι παραγωγοί ζητούν αυξη-
µένες τιµές και την ίδια στιγµή όλα τα υλικά συ-
σκευασίας έχουν ανατιµηθεί σε ποσοστό τουλά-
χιστον 20%, το κόστος ενέργειας έχει εκτιναχθεί 
και τα µεταφορικά για να στείλεις ένα κοντέινερ 
στην Αµερική, τον Καναδά ή την Αργεντινή κυ-
µαίνεται πλέον στα 8.000 - 9.000 ευρώ», επιση-
µαίνει ο Χρήστος Κολιός, πρόεδρος της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ακτινιδίου και 
του οµώνυµου οµίλου από την Άρτα. Ένας ακό-

∆ΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑ 
ΤΗ Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΕ ΟΓΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο της τιµής, 
ωστόσο, φέτος αυξηµένη θα είναι 
και η εγχώρια παραγωγή ακτινιδίου, 
δεδοµένου ότι σταδιακά καθίστανται 
παραγωγικά και τα νέα κτήµατα που 
φυτεύονται διαρκώς. Ο πρόεδρος της 
Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσης, 
εκτιµά πως η χώρα µας θα υπερβεί 
τους 250.000 – 260.000 τόνους και 
θα καταταχτεί δεύτερη στη λίστα των 
µεγαλύτερων παραγωγών διεθνώς 
(εξαιρουµένης της Κίνας για την 
οποία δεν υπάρχουν στοιχεία), 
πίσω µόνο από τη Νέα Ζηλανδία, 
υποσκελίζοντας την Ιταλία. Η 
καθίζηση της ιταλικής παραγωγής, 
άλλωστε, είναι η παράµετρος που 
καθιστά ανάρπαστο το ελληνικό 
ακτινίδιο κι ωθεί την τιµή παραγωγού 
σε πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα. 
«Η Ιταλία έχει πάθει πανωλεθρία. 
Η παραγωγή της θα είναι σίγουρα 
κατά 25% σε σχέση µε πέρυσι, που 
ήταν κακή χρονιά. Και δεν είναι µόνο 
ποσοτικό το πρόβληµά τους, αλλά 
και ποιοτικό» µας είπε ο Άγγελος 
Ξυλογιάννης, υπεύθυνος πωλήσεων 
του Α.Σ.Ε.Α. Άρτας, προσθέτοντας
ότι «τη µείωση παραγωγής τη 
συνδέουν µε το βακτήριο της 
ακτινιδιάς. Μια ασθένεια που δεν 
πρέπει να έρθει στην Ελλάδα».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΩΝ 
ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ �EΤΗΣΙΩΣ�
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µη κίνδυνος, ωστόσο, που υπογραµµίζεται από 
το σύνολο των συνοµιλητών µας είναι να χα-
θεί ο έλεγχος ενός µέρους της διακίνησης του 
προϊόντος από τα ελληνικά χέρια. Και αυτό για-
τί κυρίως οι έµποροι από την Ιταλία, αλλά και 
την Ισπανία (κατά ένα σενάριο λειτουργώντας 
σαν «µπροστινοί» της Zespri), έχοντας εύκο-
λη πρόσβαση σε φθηνή χρηµατοδότηση, µπο-
ρούν µε άνεση να δίνουν υψηλότερες τιµές και 
µάλιστα τοις µετρητοίς, ενίοτε και µε µέρος της 
συναλλαγής στην γκρίζα οικονοµία. «Η χρηµα-
τοδότηση που έχουν αυτοί για κεφάλαιο κίνη-
σης επιβαρύνεται µε επιτόκιο 0,5% ή 1%, ενώ 
εµείς αν κάνουµε τέτοια κίνηση θα πάµε στην 
καλύτερη περίπτωση στο 4,7% και στη χειρότε-
ρη στο 7% - 8%, οπότε το κόστος χρήµατος θα 

Την ανάγκη να µη φεύγουν  
τα ελληνικά ακτινίδια ατυπο-

ποίητα από το χωράφι τόνισε, 
ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια, 

∆ηµήτρης Μανώσης. 

µας φάει το όποιο κέρδος. Τη µεγάλη πανωλε-
θρία θα την πάθουν οι συνεταιρισµοί, αλλά δεν 
θα τη γλιτώσουν ούτε και οι ιδιώτες», ανέφερε 
ο κ. Ξυλογιάννης, ενώ ανάλογους προβληµατι-
σµούς διατύπωσαν τόσο ο κ. Κολιός, όσο κι ο 
εκπρόσωπος της οµάδας παραγωγών Kavala 
Coop, ο οποίος ζήτησε να υπάρξει στήριξη για 
να αναπτυχθούν υποδοµές αποθήκευσης, κα-
θώς σε λίγα χρόνια θα προκύψει πρόβληµα, µε 
την αύξηση της παραγωγής.

Μεγάλη ζηµιά στην εσωτερική αγορά 
από τα ατυποποίητα ακτινίδια
Την ανάγκη να µη φεύγουν τα ελληνικά ακτινίδια 
ατυποποίητα από το χωράφι, τόνισε ο ∆ηµήτρης 
Μανώσης, σηµειώνοντας πως εκτός από τη φή-
µη τους, που κινδυνεύει να τρωθεί στο εξωτερι-
κό, µεγάλη ζηµιά γίνεται και στην εσωτερική α-
γορά, διότι χάνονται έσοδα από το κύκλωµα της 
βιοµηχανίας συσκευασίας, των µεταφορών κ.λπ.

Μειωµένες στρεµµατικές αποδόσεις 
έως 30% στην περιοχή της Ξάνθης
Χαµηλότερες αποδόσεις της τάξης του 20-
30% αναµένει από την εκµετάλλευσή του µε 
ακτινίδια ο ∆ηµήτρης Χατζόπουλος από την 
Ξάνθη. Μέτρια έως καλή χαρακτηρίζει ο ί-
διος τη φετινή χρονιά που έφερε όµως µειω-
µένες στρεµµατικές αποδόσεις λόγω των πα-
γετών του περασµένου Απρίλη. Πρόκειται για 
µια οικογενειακή εκµετάλλευση 80 στρεµµά-
των, η οποία, σύµφωνα µε τον κ. Χατζόπου-
λο ευελπιστεί ότι η καλύτερη τιµή που θα α-
ποσπάσει φέτις το ακτινίδιο θα ισοσκελίσει τη 
µείωση της παραγωγής.
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Ενα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον και την 
απροθυµία των αλυσίδων λιανικής να πα-
ραχωρήσουν χώρο για την ντόπια παραγω-

γή βρίσκει στην προσπάθεια ανακαµψης το ελλη-
νικό λεµόνι. «Έχει σοβαρό πρόβληµα µαρκετινγκ 
το ελληνικό λεµόνι» σχολιάζει στο Fresher ο ∆ρ. 
Πάνος Παναγόπουλος, που όντας και ο ίδιος εδώ 
και δεκαετίες παραγωγός, γνωρίζει καλά τα δυνα-
τά και αδύναµα σηµεία της καλλιέργειας στη χώρα
Σε κάθε περίπτωση, ένα πράγµα µπορεί να θεω-
ρείται σίγουρο αυτήν τη στιγµή, η ζήτηση από την εγ-
χώρια κατανάλωση που τους περισσότερους µήνες 
του χρόνου πολιορκείται από υποδεέστερης ποιότη-
τας αργεντίνικο λεµόνι, το οποίο στο κάτω της γρα-
φής στοιχίζει αρκετά στην τσέπη του καταναλωτή. 
Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα τε-
λευταία χρόνια οι Έλληνες αγρότες, αλλά και τις 
ελλείψεις φέτος στην αγορά, οι τιµές για τη νέα 
παραγωγή που συγκοµίζεται αυτές τις µέρες κυ-
µαίνονται µεταξύ των 40 µε 60 λεπτών το κιλό για 
το ντόπιο λεµόνι, µε τους περισσότερους να ανέ-
µεναν επίπεδα τιµών άνω των 65 και 70 λεπτών. 
Την ίδια στιγµή, τα βιολογικά λεµόνια φεύγουν από 
το κτήµα µε τιµή στα 1,50 ευρώ το κιλό, όταν οι ει-
σαγωγές της αντίστοιχης κατηγορίας, φτάνουν στη 
χώρα µε 2,20 ευρώ το κιλό.

Η αντίστροφη µέτρηση ξεκίνησε το 2003
Η αγορά λεµονιών, ωστόσο, δεν ήταν πάντα ελ-
λειµµατική. ∆εν πάνε 20 χρόνια που η εγχώρια 
σοδειά ήταν παραπάνω από ικανοποιητική. Όµως 
ένας µύκητας και ένας παγετός, την περίοδο 2003 
– 2004, κατέστρεψαν πολλά δέντρα. Σύµφωνα µε 
στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης, από το 2001 έως το 2015, οι καλλιερ-
γήσιµες εκτάσεις λεµονιών στην Ελλάδα µειώθη-
καν κατά περίπου 70%. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
2001 καλλιεργούνταν 121.470 στρέµµατα µε λε-
µονιές ενώ το 2015 τα λεµονοπερίβολα µόλις που 
έφταναν τα 38.672 στρέµµατα, στα οποία παράγο-
νταν 44.000 τόνοι. Μέσα σε µόλις µια χρονιά το 
2003 χάθηκαν χιλιάδες στρέµµατα, µε τις µεγαλύ-
τερες απώλειες να µετρά η Αχαΐα, η Ηλεία, η Κο-
ρινθία, η Λακωνία, η Εύβοια, η Αττική και τα ∆ω-
δεκάνησα. Μόνο στην Αχαΐα το 2001 φυτεµένα µε 
λεµονιές ήταν 41.987 στρέµµατα ενώ, το 2015 η α-
ντίστοιχη καλλιεργήσιµη έκταση έφτανε, µετά βίας, 
τα 7.500 στρέµµατα. Στην Κορινθία, πριν 20 χρό-
νια καλλιεργούνταν 32.688 στρέµµατα και το 2015 
µόνο 6.287 στρέµµατα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι, στο 
Κιάτο, σύµφωνα µε στοιχεία του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Κιάτου -Τραγάνας (διακινεί ροδάκινα 
και λεµόνια), η παραγωγή λεµονιών σε σχέση µε 
το 2000 έχει πέσει στο ένα τρίτο. 

ΝΑ ΒΡΕΙ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ Η  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ ΝΑ ΑΝΑΚΤΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 21ου ΑΙ.   ΤOΥ Π. ΓΚΟΓΚΟΥ

ΔΕ ΔΙΝΕΙ ΧΩΡΟ Η ΑΓΟΡΑ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΤΙΜΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΜΟΝΙ

(ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ)ΑΓΟΡΑ ΛΕΜΟΝΙΟΥ 

 0,40 �  0,60

0,75�1,00

1,50

Η ΖΗΤΗΣΗ 
ΠΟΛΙΟΡΚΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ΛΕΜΟΝΙ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 80% ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ 
ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΟ∆ΙΟΥ   ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ  
ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΑΝΕΒΑΣΕ  
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΟ ΡΟ∆Ι

ΣΟ∆ΕΙΑ ΣΕ 2 ΕΩΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ 
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΞΑΝΑ  
ΟΙ ΦΥΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΣΑΝ

ΕΙΚΟΝΑ µεγάλων απωλειών, που 
φτάνουν κατ’ ελάχιστον στο 70% 
µε σοβαρές καταστροφές και σε 
φυτικό κεφάλαιο, περιγράφει και 
για την περιοχή της Θεσσαλίας 
και της Κεντρικής Ελλάδας, 
ο γεωπόνος, παραγωγός και 
διακινητής – εξαγωγέας, Γρηγόρης 
Γκουντόπουλος από τη Θεσσαλία. 
«Όσα ρόδια δεν κάηκαν από 
την παγωνιά του Μαρτίου, τα 
διέλυσε εκείνη του Απριλίου, όταν 
καταγράφηκαν θερµοκρασίες 
έως και -7 βαθµούς Κελσίου. Ο 
κόσµος κόβει τα δέντρα από τον 
πάτο. Στην περιοχή της Θεσσαλίας 
η ζηµία είναι τεράστια και το ίδιο 
ισχύει και στη Φθιώτιδα, αλλά και 
τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ακόµη, 
όµως και στην Πελοπόννησο που 
δεν είχαν ζήτηµα µε τις παγωνιές, η 
παραγωγή και εκεί είναι µικρότερη 
φέτος», ανέφερε και ζήτησε να 
υπάρξει στήριξη από την πολιτεία 
για να µπορέσουν οι παραγωγοί 
να µείνουν στην καλλιέργεια, διότι 
θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια για να 
έχουν ξανά σηµαντική παραγωγή.

Μικρότερες είναι  
οι ζηµιές στα πα-
ραγωγικά κέντρα 

της Πελοποννή-
σου, όπου επίσης 

παρατηρείται 
µείωση της παρα-

γωγής.
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 7.000 � 8.000 ΤΟΝΟΙ

� 20.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ∆ΩΣΟΥΝ 

40.000
ΤΟΝΟΥΣ Α’ ΚΛΑΣΗ Β’ ΚΛΑΣΗ 

0,70�0,80 

0,50

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  	ΕΚΤΙΜΗΣΗ� TIMH     ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

∆υσεύρετα αναµένεται να είναι τα επό-
µενα τρία - τέσσερα χρόνια τα ελλη-
νικά ρόδια, καθώς οι παγετοί της ά-

νοιξης όχι µόνο κατέστρεψαν το µεγαλύτε-
ρο µέρος της παραγωγής, αλλά έχουν προ-
καλέσει τεράστιες ζηµίες στο φυτικό κεφά-
λαιο. Σηµειώνεται ότι σε πολλές φυτείες οι 
αγρότες έχουν ξεκινήσει να κόβουν δέντρα, 
που νέκρωσαν από τους παγετούς του Μαρ-
τίου και Απριλίου. «Μπαίνουµε στη συγκοµι-
δή και οι τιµές θα είναι σίγουρα ανεβασµέ-
νες. Σε µια κανονική χρονιά θα µιλούσαµε για 
0,50 ευρώ για τα ρόδια της πρώτης ποιοτι-
κής κατηγορίας και 0,20 ευρώ για εκείνα της 
δεύτερης, που προορίζονται για χυµό. Όµως 
φέτος θα πάµε σε προσωπικές διαπραγµα-
τεύσεις µε παραγωγούς διότι είναι ζήτηµα ε-
άν η εθνική παραγωγή πιάσει 7.000 – 8.000 
τόνους, όταν θεωρητικά, µε τα 20.000 στρέµ-

µατα που καλλιεργούνται σε όλη την επι-
κράτεια, µπορεί να φτάσει τους 40.000 τό-
νους και πρέπει να βρούµε προϊόν, τουλάχι-
στον 3.000 τόνους, για να καλύψουµε τις α-
νάγκες των παραγγελιών µας», ανέφερε στο 
Fresher ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, γενι-
κός διευθυντής του ΑΣΟΠ ∆ράµας.
Η ζηµία, όπως µας εξήγησε ο ίδιος, είναι τε-
ράστια φέτος, φτάνοντας σε ποσοστά από 
60% έως και 80%, στα κτήµατα των µελών 
της Οργάνωσης και οφείλεται στους παγε-
τούς της 25ης Μαρτίου και της 8ης Απριλί-
ου. «Στην αρχή νοµίσαµε πως το πρόβλη-
µα θα περιοριστεί µόνο στη φετινή καρπο-
φορία, αλλά γρήγορα διαπιστώσαµε πως έ-
χει επεκταθεί και στο φυτικό κεφάλαιο. Κό-
βονται δέντρα και πλέον τα νέα βλαστάρια 
θα µας δώσουν καρπό σε 3 έως 5 χρόνια», 
σηµειώνει ο διευθυντής του ΑΣΟΠ ∆ρά-

µας, προσθέτοντας πως «ενώ ο ΕΛΓΑ έχει 
ανοίξει την πλατφόρµα για να γίνουν δηλώ-
σεις, το υποκατάστηµα Καβάλας–∆ράµας, 
µε προσωπική ευθύνη της προϊσταµένης 
αρνείται να παραδεχθεί πως υπάρχει κατα-
στροφή κι ο κόσµος έχει εξαγριωθεί».

Μεγάλο το πρόβληµα και στο Κιλκίς
Για σηµαντική µείωση της προσδοκώµενης 
παραγωγής, κάνει λόγο και ο Γιώργος Χει-
µωνίδης ιδιοκτήτης της οµώνυµης πλήρως 
καθετοποιηµένης εκµετάλλευσης από το 
Κιλκίς. Σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, ε-
κτός από τους παγετούς, τη σοδειά επηρέα-
σαν και οι καύσωνες του καλοκαιριού, κα-
θώς σε πολλούς από τους καρπούς που κα-
τάφεραν να γλυτώσουν από την παγωνιά, 
προκλήθηκαν ζηµίες από ηλιοεγκαύµατα, 
µε συνέπεια να διογκωθεί το πρόβληµα.

ΑΠΟ 60%  
ΕΩΣ 80% ΕΙΝΑΙ  
Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ 
ΚΕΝΤΡΑ ΡΟΔΙΟΥ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Γιώργος Χειµωνίδης, επικεφαλής του  
Κτήµατος Χειµωνίδη στο Κιλκίς
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ΑΓΟΡΑ

ΖΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ
Ο∆ΗΓΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑ  
ΣΤΟ ΜΗΛΟ
ΜΕ ∆ΥΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ
ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ Η ΦΕΤΙΝΗ ΣΕΖΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΜΗΛΟ,
ΠΟΥ ΝΙΩΘΕΙ Η∆Η ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ   ΤOY   Λ. ΛΙΑΜΗ

Μια δύσκολη σεζόν φαίνεται να διανύ-
ει το ελληνικό µήλο µε την παραγω-
γή ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα να είναι 

µειωµένη κατά τουλάχιστον 50% λόγω του πα-
γετού, των ανεµοθυελλών και των χαλαζοπτώ-
σεων που έπληξαν τους βασικούς πυρήνες µη-
λοκαλλιέργειας, όπως η Καστοριά, η Πέλλα, η 
Άρνισσα και οι Πύργοι Κοζάνης
Σε σαφώς καλύτερη θέση είναι η περιοχή της 
Θεσσαλίας, καθώς τόσο στο παραγωγικό κέ-
ντρο της Ζαγοράς στη Μαγνησία, όσο και σε 
εκείνο της Αγιάς στη Λάρισα, ο όγκος και η 
ποιότητα παραγωγής κινούνται σε υψηλότερα 
επίπεδα από πέρσι, ενώ κι οι τιµές δείχνουν 
σταθερότητα. Πιο συγκεκριµένα στο «τρίγω-
νο» Ζαγορά, Πουρί και Μακρυράχη, του Πη-
λίου όπου καλλιεργούνται γύρω στα 12.000 
στρέµµατα κάτω από την οµπρέλα του ΑΣ Ζα-
γοράς, η συγκοµιδή βρίσκεται περίπου στο 
50% και φαίνεται ότι η χρονιά θα εµφανίσει ά-
νοδο της παραγωγής κατά 20%-30%.
«Βαδίζουµε σε µια συνολική παραγωγή της 
τάξης των περίπου 16 εκατ. κιλών φέτος, έ-
ναντι περίπου 12 εκατ. κιλά το 2020, που ή-
ταν µια χρονιά µε µεγάλες ζηµίες από τη χα-
λαζόπτωση» ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
του Α.Σ. Ζαγοράς, ∆ιονύσης Βαλασσάς, για 
να προσθέσει πως «και από ποιότητα είµαστε 
πολύ καλά, µε λιγότερα µεγάλα µεγέθη ενδε-
χοµένως, αλλά ικανοποιητικό χρωµατισµό». 

Αυτή τη στιγµή (σ.σ. τέλη Σεπτεµβρίου) τα µέ-
λη του Συνεταιρισµού µαζεύουν τις ποικιλίες 
Starkin και Golden και θα ακολουθήσουν τα 
Fuji καθώς και τα φιρίκια, ενώ στις αρχές Σε-
πτεµβρίου συγκοµίστηκαν τα Royal Gala. 
Αναφορικά µε τις τιµές ο έµπειρος manager 
µας ανέφερε πως για την κατηγορία Εxtra η 
χονδρική τιµή στα πρατήρια, σε µονόσειρο 
τελάρο, είναι στα 1,35 ευρώ και κινείται στα 
περσινά επίπεδα. «Για τον παραγωγό αυτό 
σηµαίνει ένα ποσό της τάξης των 0,80 – 0,90 
ευρώ το κιλό, πάντα µιλώντας για την υψηλό-
τερη ποιοτική κατηγορία» ανέφερε ο κ. Βαλασ-
σάς και εξήγησε πως «η µεσαία κατηγορία εί-
ναι στα 0,90 µε 1 ευρώ στη χονδρική και η χα-
µηλότερη στα 0,70 – 0,80 ευρώ, που σηµαίνει 
ότι για τον παραγωγό είναι αρκετά πιο κάτω».

Αυξηµένη η παραγωγή της Ευρώπης
Ο ίδιος πάντως έσπευσε να διευκρινίσει ότι α-
κόµη η εµπορική πολιτική της οργάνωσης εί-
ναι υπό διαµόρφωση, δεδοµένου ότι στην Ευ-
ρώπη, σε αντίθεση µε τη µειωµένη παραγω-
γή στην Ελλάδα, οι όγκοι µήλων είναι περισ-
σότεροι φέτος κατά περίπου 1 εκατ. τόνους, 
µε πρωταγωνιστή την Πολωνία, η οποία στα-
διακά ρίχνει ποσότητες στην αγορά.

Κύριος όγκος τα β΄διαλογής στην Καστοριά
Την πίεση της πολωνικής «επέλασης» αι-

ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ

ΓΕΟΚ

�ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ�

2020

2021

2020

2021

ΠΑΡΑΓΩΓΗ �ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ�
�Η ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ�
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

16*

20

10�11*

12
0,80�0,90

0,50 � 0,65

* �ΕΚΤΙΜΗΣΗ�
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ΠΥΡΓΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΚΑΙ ΑΡΝΙΣΣΑ ΕΛΠΙΖΟΥΝ ΣΤΑ FUJI
�Η ΧΡΟΝΙΑ πήγε στραβά από την αρχή», 
επισήµανε ο παραγωγός Νικόλαος Χατζόγλου, 
που καλλιεργεί 150 στρέµµατα µήλα σε 
σκεπαστές φυτείες στους Πύργους Κοζάνης. 
Σύµφωνα µε τον παραγωγό, «στην περιοχή µας 
η απώλεια της παραγωγής κυµαίνεται στο 35%-
40%, ενώ οι τιµές παίζουν από 0,50 έως και 
0,58 ευρώ το κιλό µεσοσταθµικά.Προσβλέπουµε 
στην ποικιλία Fuji, ώστε να πάρει άλλα 5 λεπτά». 

∆υσαρεστηµένος από την εξέλιξη της χρονιάς 
παραγωγικά και σε επίπεδο τιµών, δηλώνει και ο 
παραγωγός Κωνσταντίνος Θεοδοσιάδης, επίσης 
από τους Πύργους. «Στις τιµές παίχθηκε πάλι 
παιχνίδι από τους µεγάλους και δυστυχώς θα 
έχουµε πρόβληµα και του χρόνου, διότι µε 0,45 και 
0,50 ευρώ, η καλλιέργεια βγαίνει οριακά. Την ίδια 
στιγµή σε όλα τα σούπερ µάρκετ δεν µπορείς να 
βρεις µήλο κάτω από 1,50 – 1,70 ευρώ το κιλό».

σθάνθηκε ήδη το µήλο της Καστοριάς, όπως 
τονίζει ο πρόεδρος της «ΓΕΟΚΑ» ∆ηµοσθέ-
νης Μωυσίδης. «Οι τιµές ήταν λίγο καλύτερες 
φέτος από ό,τι πέρυσι. Περιµένουµε όµως να 
δούµε τί θα κάνουν οι Πολωνοί, διότι µέχρι και 
πριν λίγες ηµέρες στέλναµε στην Αίγυπτο µε 
0,80 – 0,85 ευρώ, συσκευασµένο, αλλά µόλις 
οι Πολωνοί, που είναι γύρω στις 15 ηµέρες 
πιο όψιµοι από την Καστοριά, µπήκαν στην α-
γορά, η τιµή βούτηξε στα 0,65 ευρώ», επισή-
µανε ο συνοµιλητής µας. Αναφορικά µε τις τι-
µές παραγωγού µας είπε ότι για την ανώτερη 
κατηγορία κινούνται µεταξύ 0,50 έως και 0,65 
ευρώ, ενώ για τα β’ διαλογής που είναι ο κύ-
ριος όγκος, οι τιµές παίζουν στα 0,25-0,30 ευ-
ρώ και για εκείνα που προορίζονται για χυµό 
στα µόλις 0,08 ευρώ. «Στα µήλα Fuji που θα 
αρχίσουµε σε δύο εβδοµάδες οι τιµές ευελπι-
στούµε να είναι καλύτερες», σηµείωσε.

Στους 40.000 τόνους η παραγωγή της Αγιάς
Στην περιοχή της Αγιάς τα πράγµατα τουλάχι-
στον από άποψη όγκου και ποιότητας παρα-

γωγής, είναι σαφώς καλύτερα από τη Μακε-
δονία. «Η συγκοµιδή έχει ολοκληρωθεί στα 
κόκκινα και µένουν µόνο τα µήλα στα ορει-
νά του Κισάβου. Στα πεδινά είχαµε µια µικρή 
µείωση της τάξης του 20% σε σχέση µε πέ-
ρυσι, εξαιτίας των παγετών, αλλά δεν έχου-
µε τα προβλήµατα της Β. Ελλάδας και σίγουρα 
η ποιότητα είναι από τις καλύτερες των τελευ-
ταίων ετών», µας ανέφερε ο Θάνος Σοφλιός, 
από το Συνεταιρισµό Μελιβοίας, του ∆ήµου Α-
γιάς. Αναφορικά µε τις τιµές ο κ. Σοφλιός ση-
µείωσε πως αναµένεται να είναι υψηλότερες 
κατά περίπου 8%-10% σε σχέση µε πέρσι, ό-
ταν το στήσιµο για τα µήλα των πεδινών ήταν 
στα 37-38 λεπτά το κιλό και των ορεινών στα 
45-55 λεπτά το κιλό. «Οι πράσινες ποικιλίες 
και κυρίως τα Granny Smith, που αντιπροσω-
πεύουν γύρω στο 25-30% της συνολικής πα-
ραγωγής της Αγιάς, η οποία φέτος θα κυµαν-
θεί στους 40.000 τόνους, θα αρχίσουν να συ-
γκοµίζονται µετά τα µέσα Οκτωβρίου», υπο-
στήριξε ο συνοµιλητής µας, προσθέτοντας ότι 
«τελευταία µπαίνουν πολλά Gala».

Ο γενικός 
διευθυντής 
του Α.Σ. 
Ζαγοράς, 
∆ιονύσης 
Βαλασσάς
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ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙ 
Η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ ΜΕ 1,40 ΕΥΡΩ έκαναν οι πρώτης ποι-
ότητας θερµοκηπιακές ντοµάτες που συγκο-
µίστηκαν στην Κυπαρισσία στα τέλη Σεπτεµ-
βρίου, µε την αγορά πλέον να διαµορφώνε-
ται γύρω από τα 1,20 ευρώ το κιλό στον πα-
ραγωγό, όσο αυξάνονται οι ποσότητες στην 
αγορά. Οι λιγοστές υπαίθριες ντοµάτες από 
τα βόρεια παραγωγικά κέντρα εµφάνισαν έ-
ντονα ποιοτικά προβλήµατα, κάτι που περι-
όρισε αισθητά το εµπορεύσιµο τονάζ, µε α-
ποτέλεσµα µέχρι πριν από µερικές ηµέρες 
η χώρα να εξυπηρετεί τις ανάγκες της κυρί-
ως από εισαγωγή. Ενδεικτικό ότι πιο εύκο-
λα έβρισκε κανείς στο ράφι ντοµάτα από την 
Ολλανδία, παρά ελληνική. Πλέον η αγορά ε-
ξυπηρετείται κυρίως από τα 1.100 στρέµµα-

τα στην Τριφυλία και τα γειτονικά παραγωγι-
κά κέντρα, ενώ µέσα στο Νοέµβριο αναµέ-
νονται και οι πρώτες ουσιαστικές ποσότη-
τες από την Κρήτη. Η παραγωγή φαίνεται ό-
τι θα είναι µικρή, αφού λόγω του καλοκαι-
ρινού καύσωνα, οι πρώτοι σταροί δεν είχαν 
καλό δέσιµο. Εξακολουθεί να επιβαρύνει και 
ο επίµονος ιός της καστανής ρυτίδωσης, που 
κόβει από τις αποδόσεις. Σε κάθε περίπτω-
ση, είναι ενθαρρυντική η εξέλιξη της εµπορι-
κής περιόδου, µε τη ζήτηση να παραµένει σε 
υψηλά επίπεδα ήδη από τους καλοκαιρινούς 
µήνες. Από την επόµενη καλλιεργητική περί-
οδο αναµένονται και τα πρώτα υβρίδια Ελπί-
δα, µε αντοχή στον ιό της καστανής ρυτίδω-
σης, κάτι που ενδέχεται να αλλάξει κάπως τις 
ισορροπίες στην αγορά.  Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΕΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ  
ΤΟ ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΝΑ ΕΥΡΩ το ζευγάρι έφτασαν 
να πωλούνται τα αγγούρια στο σβήσιµο του 
καλοκαιριού, έχοντας πλέον η αγορά διορ-
θώσει στα 30 λεπτά (δύο αγγούρια ζυγίζουν 
περίπου ένα κιλό). Μάλιστα διακρίνεται µια 
ανοδική τάση τις τελευταίες ηµέρες και αρ-
κετοί παραγωγοί αναµένουν ότι οι τιµές θα 
σταθεροποιηθούν σε υψηλότερα επίπεδα 
για το υπόλοιπο της σεζόν κοντά και πάνω α-
πό τα 35 λεπτά το ζευγάρι. Πρόκειται για τις 
φυτεύσεις του Ιουλίου που θα συνεχίσουν 
να συγκοµίζονται µέχρι το τέλος του µήνα. 
Στην Τριφυλία όπου η καλλιέργεια προσεγγί-
ζει πλέον τα 1.000 στρέµµατα θερµοκηπίου, 
οι αποδόσεις κυµαίνονται µεταξύ των 10 και 
14 τόνων ανά στρέµµα. Όπως εξηγούν άν-

θρωποι της αγοράς στο Fresher, η δυναµι-
κή που παρουσίασε το αγγούρι, αποδίδεται 
στην αυξηµένη ζήτηση του καλοκαιριού, λό-
γω της ανάκαµψης των τουριστικών ροών, 
γεγονός που ευνόησε σχεδόν όλες τις καλο-
καιρινές καλλιέργειες, αλλά και στα καλλιερ-
γητικά προβλήµατα που προκάλεσαν οι επί-
µονοι καύσωνες την αντίστοιχη περίοδο.
Αρκετοί παραγωγοί κατευθύνονται πλέον προς 
την καλλιέργεια, αφού η ζήτηση διαµορφώνει 
ένα θετικό εµπορικό κλίµα, ωστόσο το ζήτηµα 
των περιορισµένων εργατικών χεριών λειτουρ-
γεί αποτρεπτικά. «Είναι γρήγορη καλλιέργεια το 
αγγούρι. Αν έχεις καλούς εργάτες δεν την φο-
βάσαι» µεταφέρει Κρητικός παραγωγός, ο οποί-
ος φέτος λόγω της έλλειψης εργατικού δυναµι-
κού περιορίστηκε στην ντοµάτα. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

EΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΜΙΡΑΤΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΑ 80 ΛΕΠΤΑ το κιλό στο 
χωράφι η τιµή για το µπρόκολο, µε τη ζή-
τηση να επιστρέφει όσο πέφτουν και οι µέ-
σες θερµοκρασίες, ανοίγοντας την όρεξη 
για βραστή σαλάτα. Η τιµή παραγωγού έχει 
υποχωρήσει λίγο από το ξεκίνηµα της συ-
γκοµιστικής περιόδου στις αρχές Σεπτεµ-
βρίου, οπότε και διαπραγµατευόταν κοντά 
στο ένα ευρώ το κιλό, χωρίς ωστόσο να εκ-
φράζονται ανησυχίες παρά το γεγονός ότι 
συνολικά το κόστος καλλιέργειας έχει αυ-
ξηθεί κατά 25%. Όπως µεταφέρει έµπειρος 
παραγωγός στο Fresher, το εν λόγω προ-
ϊόν γνωρίζει σταθερή αύξηση της ζήτησης 
κάθε χρόνο, σε αντίθεση µε το κουνουπί-
δι και το λάχανο, τα οποία το µεν κουνου-

πίδι µένει αµετάβλητο, το δε λάχανο είναι ά-
µεσα εξαρτηµένο από τον καιρό του χειµώ-
να. Απαιτείται δηλαδή αρκετά ψυχρός και-
ρός για να το αναζητήσουν οι καταναλωτές. 
Πέρα από αυτήν τη µικρή κινητικότητα στην 
εγχώρια αγορά, υπάρχουν κρούσεις και α-
πό το εξωτερικό και ιδίως από Κύπρο και 
Αραβικά Εµιράτα, όπου καθυστερεί ακόµα 
η εκεί παραγωγή, µε το ελληνικό προϊόν να 
χαίρει της εκτίµησης των εκεί εµπόρων και 
καταναλωτών, λόγω των ποιοτικών του χα-
ρακτηριστικών, όπως µεταφέρει παραγω-
γός. Αναφορικά µε την πορεία του προϊό-
ντος, αναµένεται οι τιµές να διατηρηθούν σε 
ελκυστικά επίπεδα ακόµα και όταν αυξηθεί 
η προσφορά, αφού συνολικά η ελληνική πα-
ραγωγή είναι ελλειµµατική. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

Η εγχώρια αγορά ντοµάτας εξυπηρετείται τώρα 
κυρίως από τα 1.100 στρέµµατα στην Τριφυλία και 
τα γειτονικά παραγωγικά κέντρα του προϊόντος.

Αρκετοί παραγωγοί κατευθύνονται πλέον προς 
την καλλιέργεια αγγουριού , αφού η ζήτηση για το 
προϊόν διαµορφώνει ένα θετικό εµπορικό κλίµα.

Το µπρόκολο γνωρίζει σταθερή αύξηση της ζήτησής 
του κάθε χρόνο, σε αντίθεση µε το κουνουπίδι και 
το λάχανο, το οποίο εξαρτάται από τον καιρό.
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ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΤΟ ΚΟΛΟΚΥΘΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ στη ζώνη του ενός ευρώ 
επιφυλάσσει η υφιστάµενη εµπορική περί-
οδος για την τιµή στο κολοκύθι, µε ανθρώ-
πους της αγοράς να εκτιµούν πως η χρο-
νιά θα ολοκληρωθεί χωρίς αξιοσηµείωτες 
αυξοµειώσεις. Οι εµπορικές προοπτικές εί-
ναι παρόµοιες και στην περίπτωση της θερ-
µοκηπιακής καλλιέργειας, αλλά και για τα υ-
παίθρια κολοκύθια, όσα υπάρχουν. Θετικό 
στη φετινή καλλιεργητική περίοδο και το γε-
γονός ότι δεν υπήρξαν προσβολές από ιώ-
σεις, ούτε παρουσιάστηκαν άλλες ασθένει-
ες εν γένει, περιορίζοντας σηµαντικά τις φυ-
τοπροστατευτικές παρεµβάσεις των καλλι-
εργητών. Πρόκειται για µια εξέλιξη που α-
ποκτά ιδιαίτερη σηµασία φέτος, µιας και τα 

καλλιεργητικά κόστη στους υπόλοιπους το-
µείς είναι ενισχυµένα λόγω του ευρύτερου 
πληθωριστικού κύµατος που έχει κατακλύ-
σει τις παγκόσµιες αγορές. Να σηµειωθεί ότι 
εξίσου καλές τιµές και ζήτηση παρουσιάζουν 
και τα υπόλοιπα κηπευτικά, όπως οι πιπεριές 
και οι µελιτζάνες, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.
Σταθερός παράγοντας που προβληµατίζει 
τους αγρότες στα παραγωγικά κέντρα µε πα-
ρουσία στο χώρο των κηπευτικών, η έλλει-
ψη εργατικών χεριών. Πρόκειται για ένα ζή-
τηµα που επαναφέρουν αρκετοί συνοµιλητές 
του Fresher, οι οποίοι υπογραµµίζουν ότι ό-
χι µόνο τα µεροκάµατα έχουν ενισχυθεί, αλ-
λά ακόµα και όταν είναι διατεθειµένοι να ανε-
βάσουν τις αποδοχές των εργατών, δύσκολα 
βρίσκουν αρκετά και ικανά χέρια. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 40 ΛΕΠΤΩΝ 
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΑΒΑΛΙΝΕΣ

ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΛΕΠΤΑ βάζει η αγορά για 
τις πρώτες ποσότητες πορτοκαλιών ποικι-
λίας Ναβαλίνα, η συγκοµιδή των οποίων 
αναµένεται να ξεκινήσει προς τα τέλη του 
Οκτώβρη. Όπως µεταφέρουν παραγωγοί 
του προϊόντος, ο καρπός στα δέντρα φέ-
τος είναι λιγότερος από άλλες χρονιές, τη 
στιγµή που η ζήτηση έχει διατηρηθεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια των περασµένων µηνών 
σε σχετικά καλά επίπεδα. Άλλωστε και τα 
πορτοκάλια Βαλέντσια, τα οποία βρίσκο-
νται πλέον στα τελειώµατά τους, φεύγουν 
από τα καλά κτήµατα µε 40 λεπτά στον πα-
ραγωγό, ενώ η µέση τιµή διαµορφώνεται 
κοντά στα 30 λεπτά το κιλό.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε αντίθεση µε τις 

προσδοκίες της αγοράς κατά την περσι-
νή περίοδο, οι τιµές παραγωγού που δια-
µορφώθηκαν για τις περισσότερες ποικιλί-
ες πορτοκαλιών, ήταν χαµηλές, µε την αγο-
ρά να αρχίζει να παίρνει τα πάνω της, µόλις 
τις τελευταίες εβδοµάδες. Μένει να φανεί 
φέτος το κατά πόσο θα µπορέσει η αγο-
ρά να κρατήσει το εύρος των 40 λεπτών 
το κιλό, µε το οποίο φηµολογείται στα πα-
ραγωγικά κέντρα της περιοχής της Αργο-
λίδας και της Σπάρτης ότι θα ξεκινήσει η 
καινούργια σεζόν. Άλλωστε, όπως σηµει-
ώθηκε, φέτος η παραγωγή αναµένεται 
να είναι περιορισµένη, µε τα δέντρα να έ-
χουν καταπονηθεί από τη λειψυδρία και 
τις έντονα ξηρικές συνθήκες του περα-
σµένου καλοκαιριού. Π. ΓΚΟΓΚΟΣ

ΚΟΒΕΙ ΤΗ ΦΟΡΑ ΓΙΑ 4 ΕΥΡΩ 
ΣΤΟ LUX ΚΑΣΤΑΝΟ Η ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕ 3,60 ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ έφυγαν για Ιτα-
λία τα πρώτα κάστανα της φετινής εµπο-
ρικής περιόδου, µε τις τιµές παραγωγού 
να παρουσιάζουν µικρή απόκλιση συγκρι-
τικά µε τις τιµές που ακούστηκαν κατά την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, οι οποίες προ-
σέγγιζαν τα 3,80 ευρώ το κιλό. Η υποχώ-
ρηση αυτή αποδίδεται στο κλίµα οικονοµι-
κής ανησυχίας που παρατηρείται στην α-
γορά της γειτονικής χώρας, αλλά και στον 

έντονο ανταγωνισµό από την Τουρκία, η 
οποία έχει φέτος να διαθέσει µεγάλες πο-
σότητες της lux κατηγορίας των µεγάλων 
καστάνων. Ειδικότερα, η τιµή που δίνουν 
οι Ιταλοί για τα καλά µεγέθη κάστανα εί-
ναι από 3,30 έως 3,40 ευρώ το κιλό. Για τα 
lux κάστανα δίνουν κατά βάση 3,60 ευρώ, 
µε τις τιµές να φτάνουν µέχρι και τα 3,80 
ευρώ αλλά µε επιταγή. Για τα µικρά µεγέ-
θη δίνουν τιµή στα 70 λεπτά. Τις επόµενες 
ηµέρες, η Τουρκία, που είναι και ο δεύ-
τερος µεγαλύτερος παραγωγός κάστανου 
στον κόσµο µετά την Κίνα, αναµένεται να 
βγει στις αγορές µε 2,5 ευρώ το κιλό για 
την πρώτη ποιότητα. Φηµολογείται δε ότι 
η γειτονική χώρα διαθέτει µεγάλες ποσό-
τητες φέτος.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Εξίσου καλές τιµές και ζήτηση µε το κολοκύθι 
παρουσιάζουν και άλλα κηπευτικά, όπως είναι οι 
πιπεριές και οι µελιτζάνες, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Φέτος η παραγωγή Ναβαλίνων αναµένεται να είναι 
περιορισµένη, µε τα δέντρα να έχουν καταπονηθεί 
από τη λειψυδρία κτου περασµένου καλοκαιριού.

Η υποχώρηση της τιµής του κάστανου αποδίδεται 
και στον ανταγωνισµό από την Τουρκία, που έχει να 
διαθέσει µεγάλες ποσότητες της lux κατηγορίας.

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
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ΠΙΛΟΤΟΣ  
ΤΟ ΑΓΓΟΥΡΙ 
ΣΤΗΝ  
ΤΡΙΦΥΛΙΑ
Ήδη από το 1985 έχει ξεκινήσει 
στην Τριφυλία η  εφαρµογή 
ολοκληρωµένης αντιµετώπισης 
για την καλλιέργεια του αγγουριού. 

Στην Τριφυλία η καλλιέργεια του αγγουριού γίνεται σε 
δύο περιόδους, η πρώτη έχει διάρκεια από Ιανουάριο 
έως Ιούλιο και η δεύτερη από Ιούλιο έως ∆εκέµβριο. 
Η συνολική έκταση και στις δύο περιόδους ανέρχεται 
σε 1.800 στρέµµατα και σύµφωνα µε τον Αντώνη 
Παρασκευόπουλο, ∆ιευθυντή ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, η εφαρµογή 

ολοκληρωµένης αντιµετώπισης 
ξεκίνησε το 1985 από την 

∆ιεύθυνση µε επιτυχία 
και υλοποιείτο σε 

λίγες εκτάσεις. 
Ακολούθησε µια 
συνεχής αύξηση 
της εφαρµογής 
της µε ιδιαίτερη 
όµως προσοχή.

Θρίπας και αλευρώδης, δύσκολη 
η αντιµετώπισή τους µε συµβατικά µέσα
Οι παραγωγοί για να αντιµετωπίσουν θρίπα 
και αλευρώδη αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν 
προγράµµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης. Όµως 
αυτό έγινε γρήγορα χωρίς τη σωστή ενηµέρωση και 
πληροφόρηση µε αποτέλεσµα να υπάρξουν αστοχίες 
και µη επιτυχής εφαρµογή των προγραµµάτων αυτών.

Μόνο µε την εφαρµογή προγραµµάτων 
ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας εί-

ναι δυνατή η αντιµετώπιση των κυριότε-
ρων εχθρών της ντοµάτας, όπως η κατα-
στροφική Tuta Αbsoluta και ο ιός της Κα-
στανής Ρυτίδωσης. Σύµφωνα µε τον Αντώ-
νη Παρασκευόπουλο, ∆ιευθυντή ∆ιεύθυν-
σης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής Τριφυλίας, τα συστατικά στοιχεία των 
προγραµµάτων ολοκληρωµένης αντιµε-
τώπισης είναι τα µέτρα υγιεινής, τα καλλι-
εργητικά µέτρα, τα µηχανικά µέσα, τα βι-
οτεχνολογικά µέσα, τα βιολογικά µέσα, οι 
φυσικές ουσίες, η παρεµπόδιση σύζευξης, 
τα εκχυλίσµατα φυτών, τα χηµικά µέσα κ.α. 
και θα πρέπει να αξιοποιούνται κατάλληλα 
σε κάθε περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί το 
επιθυµητό αποτέλεσµα.

Παρεµπόδιση σύζευξης
Σε ό,τι αφορά ειδικά την παρεµπόδιση σύ-
ζευξης, σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευό-
πουλο, εάν χρησιµοποιηθεί νωρίς και σω-
στά σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέ-

ποντα γεωπόνου, τότε βοηθάει πάρα πο-
λύ στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση της 
Tuta Absoluta. Απαντώντας δε στην ανησυ-
χία κάποιων παραγωγών για τυχόν ανεπι-
θύµητη προσέλκυση ενηλίκων από τον ε-
ξωτερικό χώρο των θερµοκηπίων, αυ-
τή είναι πάρα πολύ µικρή έως ανεπαρκής 

πιθανότητα διότι στα θερµοκήπια όπου ε-
φαρµόζεται ολοκληρωµένη αντιµετώπι-
ση, µία από τις βασικές προϋποθέσεις εί-
ναι η εγκατάσταση προθαλάµου στην είσο-
δο του θερµοκηπίου όπως και η εγκατά-
σταση εντοµολογικών δικτύων στα παρά-
θυρα (πλαϊνά και οροφής). 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ  

40-43_KALLIERGITIKA_X.indd   40 05/10/2021   20:23



41ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

  
Συνεχής παρουσία στο θερµοκήπιο και
γνώση από τον επιβλέποντα γεωπόνο
Στην καλλιέργεια του αγγουριού η υλοποίηση 
της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης είναι πιο 

δύσκολη από την καλλιέργεια της πιπεριάς 
και της ντοµάτας. Η επιτυχής 

εφαρµογή των προγραµµάτων 
απαιτεί συνεχή παρουσία στο 

θερµοκήπιο και γνώση από 
τον επιβλέποντα γεωπόνο.  
Σηµειώνεται ότι η συγκοµιδή 
των αγγουριών γίνεται 
κάθε δυο τρεις µέρες, γι’ 

αυτό είναι αδύνατη η χρήση 
µόνο φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων, τα οποία δίνουν λύση 
κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες.

Σε διαδικασία εκσυγχρονισµού   
οι µονάδες παραγωγής της περιοχής
Στην Τριφυλία κατασκευάζονται νέα θερµοκήπια 
και εκσυγχρονίζονται τα ήδη υπάρχοντα. Οι 
γεωπόνοι σύµβουλοι των παραγωγών τόσο 
του ιδιωτικού τοµέα όσο και της ∆ιεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονοµίας, σύµφωνα µε τον κ. 
Παρασκευόπουλο, είναι ενήµεροι και έχουν 
γνώση και εµπειρία από την εφαρµογή τέτοιων 
προγραµµάτων, ενώ το ίδιο συµβαίνει και 
µε τους προοδευτικούς παραγωγούς της 
περιοχής, που είναι έτοιµοι να ξαναδούν τέτοια 
προγράµµατα στην καλλιέργεια της αγγουριάς, 
αρκεί να µην γίνονται λανθασµένες επιλογές. 
Γνωρίζουν άλλωστε ότι για την παραγωγή 
ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων,  η υλοποίηση 
των προγραµµάτων αυτών είναι µονόδροµος. 

Το όπλο της φυσικής γονιµοποίησης
Στην αύξηση της παραγωγής και στη βελ-
τίωση της ποιότητας των παραγόµενων 
προϊόντων συµβάλλει η χρήση της µεθό-
δου της φυσικής γονιµοποίησης, η εφαρ-
µογή της οποίας έχει γενικευτεί στην καλ-
λιέργεια ντοµάτας στο θερµοκήπιο και έ-

χει αντικαταστήσει πλήρως τις φυτοορµό-
νες, σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο. 
Επίσης ο ίδιος απαντώντας στις ανησυχίες 
των καλλιεργητών για εξάπλωση των ιώ-
σεων από θερµοκήπιο σε θερµοκήπιο µέ-
σω της χρήσης βοµβίνων φυσικής επικονί-
ασης, ο ίδιος σηµειώνει ότι ο βοµβίνος δεν 
είναι φορέας του ιού, είναι µεταφορέας και 
εφόσον γίνει µια αµυχή από τον βοµβίνο 
τότε µπορεί να µεταφέρει τον ιό, η συχνό-
τητα όµως είναι πολύ µικρή. 

Ο ιός της Καστανής Ρυτίδωσης
Σε ό,τι αφορά συγκεκριµένα τον ιό της Κα-
στανής Ρυτίδωσης, που ανησυχεί ιδιαίτε-
ρα τους Έλληνες παραγωγούς, ο βασικός 
τρόπος µετάδοσής του είναι µε µολυσµένο 
σπόρο, µολυσµένο φυτωριακό υλικό, µο-
λυσµένα φυτικά υπολείµµατα,  µηχανικά 
µέσα,  καλλιεργητικές φροντίδες των εργα-
ζοµένων (όπως µολυσµένα εργαλεία, ρού-
χα προσωπικού) κ.ά.  Όπως τονίζει, χωρίς 
την απαραίτητη τεκµηρίωση δεν είναι σκό-
πιµο να γίνονται εικασίες για τους τρόπους 
µετάδοσης, καθώς µε αυτό τον τρόπο µπο-
ρεί να δηµιουργηθούν προβλήµατα στην υ-
λοποίηση προγραµµάτων ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας. 

Εκπαίδευση και ο ρόλος του υπουργείου
Σύµφωνα µε τον κ. Παρασκευόπουλο, το γε-
γονός ότι έχουν περάσει πάνω από 10 χρό-
νια παρουσίας της Tuta Αbsoluta στην Ελλά-
δα χωρίς να επιτευχθεί ικανοποιητικός έλεγ-
χος οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει δοµη-

θεί ένα ολοκληρωµένο φυτοπροστατευτικό 
πρόγραµµα που θα περιέχει παρεµπόδιση 
σύζευξης, ωφέλιµα έντοµα, βιοπροστατευ-
τικά και κάποια συµβατικά χηµικά. Τα µέτρα 
που πρέπει να ληφθούν έχουν ως εξής: 
n Ενηµέρωση-εκπαίδευση  των γεωπό-
νων και των παραγωγών σε θέµατα Ολο-
κληρωµένης Φυτοπροστασίας.
nΕπικαιροποίηση γνώσεων γεωπόνων για 
τα νέα έντοµα µε ταχύρρυθµα σεµινάρια.
n Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου δράσης κατά 
του εντόµου και κάθε εντόµου, δηµιουρ-
γώντας συντονιστικό όργανο σε κεντρικό 
επίπεδο που θα ενηµερώνεται και θα ενη-
µερώνει για τα νέα δεδοµένα.
nΚατασκευή νέων σύγχρονων θερµοκη-
πίων και εκσυγχρονισµό των υπαρχόντων 
µε αξιοποίηση προγραµµάτων του ΥΠΑΑΤ.
n ∆ιαχείριση των υπολειµµάτων των καλ-
λιεργειών µε ασφαλή και φυτοϋγειονοµικό 
τρόπο σε ειδικούς χώρους ταφής, µε συνερ-
γασία των συλλογικών οργάνων των παρα-
γωγών και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και  δι-
ερεύνηση  αξιοποίησης υπολειµµάτων. 
nΤο ΥΠΑΑΤ µπορεί να συµβάλει µε την επι-
µόρφωση των ήδη υπαρχόντων γεωπόνων 
σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο σε 
θέµατα ολοκληρωµένης αντιµετώπισης, κα-
θώς και µε τη διάχυση των οδηγιών που έ-
χουν εκδοθεί και έχουν αναρτηθεί στο ΥΠΑ-
ΑΤ αλλά δεν έχουν διαχυθεί. Στα προγράµ-
µατα κατάρτισης Νέων Γεωργών θα πρέπει 
η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση εχθρών και 
ασθενειών των καλλιεργειών να είναι από τα 
βασικότερα θέµατα ενηµέρωσης. 
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ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ένα χρόνο κυκλοφορίας, το 
Minecto Alpha 10/1,25 SC αποδεικνύε-
ται ότι αποτελεί το πιο αξιόπιστο εργαλείο 
καταπολέµησης σηµαντικών εντοµολογι-
κών προσβολών αλλά και ιώσεων.
Σε µια χρόνια µε υψηλές πιέσεις εντοµο-
λογικών προσβολών, το Minecto Alpha 
10/1,25 SC µε τον πολυδύναµο χαρακτή-
ρα του, θωράκισε τις καλλιέργειες συµ-
βάλλοντας θετικά τόσο στην υψηλή  προ-
στασία, όσο και στην παραγωγή.

Υψηλή αποτελεσµατικότητα
Το Minecto Alpha 10/1,25 SC ξεχωρίζει 
λόγω της υψηλής αποτελεσµατικότητας, 
σε ευρύ φάσµα εντόµων όπου υπάρχουν 
περιορισµένες λύσεις για την καταπολέ-
µηση τους.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
αποτελεί ο Θρίπας, ο οποίος πέραν των 
άµεσων ζηµιών που προκαλεί, αποτελεί 
και φορέα σηµαντικών ιώσεων όπως ο 

κηλιδωτός µαρασµός (TSWV). 
Το Minecto Alpha 10/1,25 SC, λόγω της 
µοναδικής του σύνθεσης, καταπολέµα 
συγχρόνως το φορέα των ιώσεων αλλά 
και ενεργοποιεί τους φυσικούς µηχανι-
σµούς άµυνας των φυτών (SAR) περι-
ορίζοντας την εξάπλωση των ιώσεων 
στην καλλιέργεια.

 Minecto Alpha 10/1,25 SC για την καλλιέργεια κηπευτικών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΣΕΩΝ
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ΟΙ ΛΩΤΟΙ είναι κλιµακτηριακά φρούτα 
που αυτό σηµαίνει ότι έχουν τη δυνατό-
τητα να  ωριµάζουν µετά τη συγκοµιδή 
τους µε την παρουσία αερίου αιθυλενίου 
(C2H4), ενός υδρογονάνθρακα που πα-
ράγεται από τους φυτικούς οργανισµούς, 
δηλαδή από το ίδιο το προϊόν, και ρυθ-
µίζει διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες. 
Θεωρείται σαν ορµόνη και γι’ αυτό ονο-
µάζεται «ορµόνη ωρίµανσης». 
Οι λωτοί είναι πολύ ευαίσθητοι στο αιθυ-
λένιο και η έκθεση των καρπών  θα πυ-
ροδοτήσει  περαιτέρω ωρίµανση, µε απο-
τέλεσµα την ταχύτατη γήρανσή τους. Εάν 
προτιθέµεθα να τους αποθηκεύσουµε 
µακροχρόνια θα πρέπει να το αντιµετω-
πίσουµε κατά τη διάρκεια της αποθήκευ-
σης σε ψυκτικούς θαλάµους. Βεβαίως 
αρχική ενέργεια πρέπει να είναι η πρό-
ψυξη σε θερµοκρασία κοντά στη θερµο-
κρασία συντήρησης και κατόπιν η αποθή-
κευση σε ψυκτικούς θαλάµους.
Η ISOFRUIT προτείνει  να γίνεται σε αυ-
τούς που διαθέτουν δυναµική ψύξη. Αυτή 
η επιλογή παρέχει το πλεονέκτηµα αφε-
νός της προστασίας,  που προέρχεται α-
πό την ακριβή ρύθµιση της  θερµοκρασί-
ας (0o C) παράλληλα µε τη σχετική υγρα-

σία (90%-95%) σε όλο τον όγκο του ψυ-
κτικού θαλάµου και αφετέρου στον έλεγ-
χο και τη ρύθµιση των εκλυόµενων αερί-
ων µε έµφαση στο αιθυλένιο (C2H4).
Ενδεικτικά σε µελέτη για την αποθήκευ-
ση 30 τόνων προϊόντων απαιτείται ψυκτι-
κός θάλαµος 120 κ.µ. (16m Χ 5m Χ 4m) 
όπου η µέγιστη επιθυµητή συγκέντρωση 
του αιθυλενίου (C2H4) δεν πρέπει να ξε-
περνά το 0,001% του ενεργού όγκου. Με 
κατάλληλους υπολογισµούς λαµβάνο-
ντας υπόψη την έκλυση των αερίων λό-
γω αναπνοής που µέσα σε αυτά υπάρχει 
και το αιθυλένιο, προσδιορίζουµε ότι σε 
περίπου 16 ώρες θα έχουµε φθάσει στο 
όριο συγκέντρωσης από όπου θα αρχί-
σει η πιθανή βλαπτική του δράση. Βεβαί-
ως αυτό θα ισχύσει µόνο εάν ο ψυκτικός 
θάλαµος παραµένει κλειστός και δεν έ-
χει προβλεφθεί εξαερισµός ή δεν ανοι-
γοκλείνουν οι πόρτες για φορτοεκφόρ-
τωση ή δεν έχει ληφθεί µέριµνα απορ-
ρόφησης του αιθυλενίου. Ο υπολογισµός 
δείχνει ότι ο έλεγχος της ποσότητας του 
αιθυλενίου (C2H4), πρέπει να είναι συνε-
χής. Αυτό πραγµατοποιείται µε µεγάλη ε-
πιτυχία µε τη χρήση ψυκτικών θαλάµων 
µε δυναµική ψύξη.

ΤΗ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΛΩΤΩΝ  
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΞΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Επιπλέον αποτελεί ένα σηµαντικό εργα-
λείο διαχείρισης και καταπολέµησης της 
Tuta Absoluta, όπου εφαρµόζοντας το 
προτεινόµενο πρόγραµµα φυτοπροστα-
σίας της εταιρείας Syngenta, τα αποτελέ-
σµατα προστασίας είναι πολύ υψηλά ενώ 
συγχρόνως περιορίζεται η πιθανότητα α-
νάπτυξης ανθεκτικοτήτων.
Λόγω του πολύ φιλικού προφίλ του, σε 
ωφέλιµα έντοµα άλλα και επικονιαστές 
(βοµβίνους) δίνει τη δυνατότητα παρα-
γωγής προϊόντων πλήρως εναρµονι-
σµένων µε τις απαιτήσεις της εφοδια-
στικής αλυσίδας ακολουθώντας πρω-
τόκολλα παραγωγής ολοκληρωµένης 
καταπολέµησης.  
Μέσα σε αυτό τον πρώτο χρόνο κυκλο-
φορίας του, το Minecto Alpha 10/1,25 SC 
έδωσε τις λύσεις που επιζητά ο σύγχρο-
νος γεωτεχνικός και παραγωγός αναδει-
κνύοντας την υπεροχή του στις προκλή-
σεις και απαιτήσεις  των καλλιεργειών.

∆εληµπαλταδάκης Μανώλης 
Marketing Manager  

Κηπευτικών Καλλιεργειών
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KOKTEIΛ ΝΤΟΜΑΤΑΣ  
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Για την καλλιέργεια 
χρησιµοποιούνται 
βοµβίνοι για 
φυσική επικονίαση 
των φυτών, ενώ 
εφαρµόζεται 
βιολογική 
φυτοπροστασία. 

Εκ των ιδρυτών και 
διευθύνων σύµβουλος  

της Κήποι Καρδίτσας 
είναι ο Αργύρης 

Παπαργυρόπουλος.

Στην προσθήκη επιπλέον 30 στρεµµάτων 
θερµοκηπιακής καλλιέργειας µε τη µέθο-
δο της υδροπονίας για την παραγωγή µι-

κρόκαρπης ντοµάτας προχωρούν οι Κήποι Καρ-
δίτσας, µε δραστηριότητα στην περιοχή Προφή-
της Ηλίας της Καρδίτσας. Η υπάρχουσα µονάδα 
διατηρεί δυναµική 50 στρεµµάτων, ενώ οι εγκα-
ταστάσεις παρέχουν τη δυνατότητα συµπαρα-
γωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Ό-
πως λέει ο Χρήστος Κατσάνος, σύµβουλος ολι-

κής διαχείρισης, ο οποίος συνέβαλε στην υλο-
ποίηση της επένδυσης, «καλλιεργούνται µεγα-
λόκαρπες ντοµάτες beef, ενώ στόχος είναι η πα-
ραγωγή και άλλων ποικιλιών». «Επιδίωξη είναι 
η δηµιουργία ενός κοκτέιλ ντοµάτας, στην οποία 
περιλαµβάνονται διάφορες ποικιλίες µικρόκαρ-
πης χρωµατιστής ντοµάτας, ενώ στο πλάνο είναι 
και το τσαµπί», συµπληρώνει ο επικεφαλής γε-
ωπόνος, Σπύρος Σολδάτος. 
Η αρχική επένδυση για την κατασκευή της µο-

νάδας των 50 στρεµµάτων ανήλθε στα 12 εκατ. 
ευρώ, ενώ η δεύτερη φάση για τα υπόλοιπα 30 
στρέµµατα θα κοστίσει 4,5 εκατ. ευρώ. Την κα-
τασκευή ανέλαβε εξ ολοκλήρου η κατασκευα-
στική Ωρίων, της οποίας είναι µέτοχος ένας από 
τους ιδρυτές της Κήποι Καρδίτσας, ο Αργύρης 
Παπαργυρόπουλος. Να σηµειωθεί ότι ο νέος 
κύκλος επένδυσης σύµφωνα µε τον κ. Παπαρ-
γυρόπουλο εκτιµάται ότι θα ξεκινήσει να υλο-
ποιείται στα τέλη του 2021,  λόγω των υψηλών 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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τιµών στις πρώτες ύλες όπως το µέταλλο και 
το πλαστικό σε διεθνές επίπεδο. Συνεπενδυτές 
στη συγκεκριµένη πρωτοβουλία είναι ο Γιώρ-
γος Λέλης, ο Σπύρος Στέφος αλλά και ο Ανδρέ-
ας Πατεράκης, διευθύνων σύµβουλος της εται-
ρείας παροχής υπηρεσιών security G4S. 
Η παραγωγική µονάδα των Κήπων Καρδίτσας 
αποτελεί µία καθετοποιηµένη υποδοµή που ξε-
κινάει από την πρωτογενή παραγωγή και κατα-
λήγει στη συσκευασία και στη διάθεσή του στις 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ, ενώ συνεργάζεται 
και µε χονδρεµπόρους.  Σε επίπεδο αποδόσε-
ων για το 2020, ο κ. Παπαργυρόπουλος κάνει 
λόγο για µία δύσκολη χρονιά, ούσα η πρώτη 
παραγωγική περίοδος της εταιρείας, η οποία 
έκλεισε µε παραγωγή 50 κιλά/τ.µ. και για φέ-
τος που θα είναι µία πλήρης χρονιά η παραγω-
γή αναµένεται ότι θα ανέλθει στα 70 κιλά/τ.µ. 
και ίσως τα υπερβεί. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Από την οικογένεια Άτσαλου στον Αγ. Ιωάννη Σερρών

ΜΠΑΚΑΛΙΚΑ ΠΙΠΕΡΑΚΙΑ    
ΜΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Στα καταστήµατα εστίασης του νοµού Σερ-

ρών, χρόνια τώρα, δεν λείπουν ποτέ α-
πό κανένα τραπέζι ενώ έχουν από καιρό ξε-
περάσει τα τοπικά όρια. 
Ο λόγος για τα µπακά-
λικα πιπεράκια που ήρ-
θαν στις Σέρρες µαζί µε 
τους πρόσφυγες από τη 
Μ. Ασία. Ήταν πριν από 
επτά χρόνια όταν ο Πέ-
τρος Άτσαλος -εν ενερ-
γεία εκπαιδευτικός- α-
πό τον Άγ. Ιωάννη Σερ-
ρών, αποφάσισε να δώ-
σει στο άσηµο πιπερά-
κι µε το περίεργο «πα-
ρατσούκλι» ταυτότητα. 
«Παλιά οι παππούδες 
µας τα καλλιεργούσαν 
και τα πουλούσαν στον 
µπακάλη, ο οποίος τα έ-
φτιαχνε τουρσί. Έτσι πή-
ραν και το όνοµα πιπε-
ράκια µπακάλικα. Έβλε-
πα όµως πως κάποιοι ε-
πιτήδειοι µανάβηδες έ-
παιρναν από τη Θεσσα-
λονίκη τα πιπεράκια µε 
40 λεπτά το κιλό και τα 
βάφτιζαν µπακάλικα, ώ-
στε να τα πουλάνε µε 2 
ευρώ το κιλό. Τα πήρα 
λοιπόν, τα έβαλα σε µια 
συσκευασία και τοποθέ-
τησα και το όνοµα και την 
ταυτότητά µας», εξηγεί ο 
Πέτρος Άτσαλος.
Όπως κάθε αρχή, όµως, 
το εγχείρηµα είχε δυ-
σκολίες. «Τα πρώτα χρό-
νια παρακαλούσαµε τις 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ 
να µας βάλουν στο ρά-
φι. Ο πρώτος που πίστε-
ψε στο προϊόν µας, ήταν ο Μασούτης από τη 
Β. Ελλάδα και πλέον έχουµε φτάσει να έχουµε 
συνεργασίες µε τις κυριότερες αλυσίδες της 

χώρας », επισηµαίνει ο ιθύνων νους της οικο-
γενειακής επιχείρησης Άτσαλου.
Το προϊόν αφού γίνει µια διαλογή, συσκευ-

άζεται σε δύο συσκευα-
σίες, του µισού και του 
ενός κιλού, ενώ η τιµή 
χονδρικής είναι στα 4 
ευρώ, από τα οποία, ό-
πως σηµειώνει ο κ. Ά-
τσαλος τα 3 ευρώ α-
ντιστοιχούν στο κόστος 
παραγωγής µε τα εργα-
τικά να καλύπτουν σχε-
δόν το 33%, αφού για 
ένα κιλό απαιτούνται 
140-160 τεµάχια.

Ιδιόκτητα θερµοκήπια
Η καλλιέργεια από την 
οικογένεια Άτσαλου 
πραγµατοποιείται σε ι-
διόκτητα θερµοκήπια, 
τα οποία αναπτύσσο-
νται σε καλυµµένη ε-
πιφάνεια 5 στρµ, στον 
Άγ. Ιωάννη Σερρών. «Η 
σπορά γίνεται το ∆εκέµ-
βριο και ένα µήνα αργό-
τερα, τα φυτά θα τοπο-
θετηθούν σε σακουλά-
κι µε φυτόχωµα και θα 
παραµείνουν έως τα τέ-
λη Μαρτίου, όταν θα γί-
νει µεταφύτευσή τους, 
ενώ η συγκοµιδή διαρ-
κεί από το Μάιο έως και 
το Νοέµβριο», εξηγεί ο 
κ. Άτσαλος. ∆ιευκρινίζει 
δε, ότι για το 2021 η οι-
κογένεια έχει καλλιεργή-
σει 8.500 ρίζες κι άλλες 
7.500 δύο συνεργαζόµε-
νοι παραγωγοί και ανα-
µένει µια ετήσια παραγω-

γή της τάξης των περίπου 50 τόνων, που θα ση-
µάνει αύξηση περίπου 40% σε σχέση µε τις απο-
δόσεις του 2020. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Στόχος µας είναι να διπλασιάσουµε τις 
εκτάσεις αλλά δεν υπάρχει βοήθεια, 
σηµειώνει ο Πέτρος Άτσαλος.
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Mία άγνωστη σε πολλούς δρα-
στηριότητα του επιχειρηµα-

τία Γρηγόρη Σαράντη, επικεφαλής 
του κραταιού οµίλου στον τοµέα των 
καλλυντικών και των προϊόντων πε-
ριποίησης σπιτιού, Sarantis Group, 
αποτελούν οι βιολογικές εκτάσεις 
καλλιέργειας στο Κάτω Σούλι Μα-
ραθώνα, υπό την ονοµασία «Πολυα-
γρόκτηµα Γη µας». Η δραστηριότητα 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην 
καλλιέργεια αγαθών όπως είναι η 
ντοµάτα βελανίδι Lobello, το κολοκύ-
θι Gheppio, η µελιτζάνα Monarca, οι 
πιπεριές Φλωρίνης Demrisa, η ντο-
µάτα Bellfort, το λάχανο Nozomi, το 

µπρόκολο Parthenon και αγγουράκι 
τύπου Κνωσού. Το σύνολο της ιδιό-
κτητης καλλιεργούµενης έκτασης α-
νέρχεται στα 250 στρέµµατα, από τα 
οποία τα 50 καλύπτονται από θερ-
µοκήπια. Επιπλέον διαθέτει τυπο-
ποιητήριο και ψυγεία που καταλαµ-
βάνουν 500 τ.µ. 

Από τον πρίγκιπα Κατακουζηνό
Η συγκεκριµένη έκταση καλλιέργει-
ας, αποτέλεσε ιστορικά µέρος της ι-
διοκτησίας του πρίγκιπα Κατακου-
ζηνού, ο οποίος το 1836 την παρα-
χώρησε στην κόρη του ως προί-
κα για το γάµο της µε τον Σκαρλάτο 

Σούτσο. Το συγκεκριµένο κτήµα α-
πέκτησε το 1911 από τους κληρο-
νόµους του Σούτσου ο τότε υπουρ-
γός Εθνικής Οικονοµίας Εµµανου-
ήλ Μπενάκης.
Στους πελάτες της εταιρείας είναι οι 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ αλλά και 
χονδρέµποροι φρουτολαχανικών, 
µε την επιχείρηση να ξεκινάει από 
την παραγωγή στο χωράφι και την 
δραστηριότητά της να εκτείνεται έ-
ως τη διανοµή. Ως προς τις περιοχές 
που διαθέτει τα προϊόντα της είναι η 
Αττική και η Θεσσαλονίκη. Επικεφα-
λής γεωπόνος και γενικός διευθυ-
ντής είναι ο Θανάσης ∆εδούσης, κά-

τοχος διδακτορικού στη γεωργική 
µηχανολογία από το πανεπιστήµιο 
Cranfield στη Μ. Βρετανία, ο οποίος 
έχει εµπειρία και σε εταιρείες όπως 
η Pepsi και το Groupe Roullier.

Πλήρης ιχνηλασιµότητα 
Βασική φιλοσοφία του Πολυαγρο-
κτήµατος είναι η τήρηση πλήρους ι-
χνηλασιµότητας για τα προϊόντα, 
µε εφαρµογή προδιαγραφών πι-
στοποίησης από οργανισµούς ό-
πως η TUV Hellas και η TUV Austria 
Hellas.Tαυτόχρονα η επιχείρη-
ση έχει εγκαταστήσει πρωτόκολλο 
GlobalGAP.IFA.V.5.1. Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Ενα επισκέψιμο αγρόκτημα στον Μαραθώνα 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ  
ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ 
SARANTIS GROUP  

Γρηγόρης Σαράντης,  
Πρόεδρος Sarantis Group, 
ο τζίρος του οποίου το 2020 
άγγιξε τα 400 εκατ. ευρώ

Η δραστηριότητα έχει 
λάβει πολλάκις τη στήριξη 
του ιδιοκτήτη Γρηγόρη 
Σαράντη, µε αυξήσεις 
µετοχικού κεφαλαίου, 
η προτελευταία 
εκ των οποίων 
πραγµατοποιήθηκε τον 
∆εκέµβριο του 2020 και 
είχε ύψος 1,3 εκατ. ευρώ. 
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ΜΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 
ΥΨΟΥΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στη θέση Μαυρομάντηλα Λαμίας

SEMI-CLOSED ΥΑΛΟΦΡΑΚΤΑ   
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΓΙΑ ΤΗN BELLAMIA

Ε ε συνολική επένδυση ύψους 100 εκατ. 
ευρώ, µισθώνοντας δύο οικόπεδα 

στην Λαµία, προχωράει η Bellamia Farms. 
Πρόκειται για δύο αγροτεµάχια µε επιφάνεια 
360 και 250 στρεµµάτων, εκ των οποίων 
το πρώτο ανήκει στην Εθνική Τράπεζα 
(πρώην εργοστάσια κλωστοϋφαντουργιών 
Βόµβυξ και Βοµβυκρύλ) και το δεύτερο στην 
ΕΤΑ∆. Οι καλλιεργήσιµες θερµοκηπιακές 
εγκαταστάσεις που θα δηµιουργηθούν 
θα έχουν έκταση 250 και 160 στρέµµατα 
αντίστοιχα. Πρόκειται για την επένδυση 
που πραγµατοποιεί η Bellamia Farms 
µε επικεφαλής τον πρώην διοικητή της 
Αγροτικής Τράπεζας, ∆ηµήτρη Μηλιάκο, σε 
συνεργασία µε το επενδυτικό fund, Waterfall 
Capital Investors, µε έδρα το Σικάγο.
Η επένδυση αφορά στη δηµιουργία 
θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων και 
στην παραγωγή µε την µέθοδο της 
υδροπονίας. Τα κύρια παραγόµενα 
προϊόντα θα είναι ντοµάτες, φυλλώδη 
λαχανικά και φράουλες. Σε ό,τι αφορά τα 
παραγόµενα φυλλώδη θα διοχετεύονται 
στις παραγωγικές µονάδες επεξεργασίας, 
κοπής και συσκευασίας που θα 
εγκατασταθούν για τη δηµιουργία έτοιµων 
κοµµένων σαλατών που θα διατίθενται 

στην αγορά είτε ως επώνυµο προϊόν, είτε 
ως κωδικός ιδιωτικής ετικέτας για µεγάλα 
σούπερ µάρκετ στην ελληνική αλλά και 
στην ευρωπαϊκή αγορά. 
Για την έναρξη των κατεδαφίσεων 
των παλαιών εγκαταστάσεων στα δύο 
αγροτεµάχια, εκκρεµούν οι τελικές 
υπογραφές µίσθωσης µε την ΕΤΑ∆ 
και την Εθνική Τράπεζα. Προϋπόθεση 
για τον καθορισµό των παραγόµενων 
ποσοτήτων αποτελούν τα συµβόλαια που 
θα προηγούνται µε σούπερ µάρκετ και 
χονδρεµπόρους. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Οικιακά θερμοκήπια 
που έχουν μορφή 
κάψουλας εσπρέσο

Την ελληνική απάντηση στην 
τάση για καλλιέργεια φρούτων 

και λαχανικών κατ’ οίκον, ήρθε 
να δώσει ο γεωπόνος Χρήστος 
Ραφτογιάννης µέσω της νεοφυούς 
City Crop. ∆ηµιούργησε δύο µοντέλα 
συσκευών, εν είδει θερµοκηπίου, 
µέσω των οποίων θα µπορούσε ο 
καθένας να καλλιεργεί τα προϊόντα 
που καταναλώνει στο σπίτι του, 
µε τη διαδικασία παραγωγής να 
πραγµατοποιείται σε ελεγχόµενες 
συνθήκες µε τη συµβολή της 
ψηφιακής τεχνολογίας. «∆ηµιούργησα 
την City Crop, έχοντας εργαστεί 
σε εγκαταστάσεις υδροπονικής 
καλλιέργειας. Συµµετέχοντας στο 
πρόγραµµα egg της Eurobank, έψαξα 
να βρω επενδυτές στο Λονδίνο κάτι 
που είχε θετική έκβαση». Στις αρχές 
του 2019 ξεκίνησε η αποστολή 
των πρώτων έξυπνων συσκευών 
στην Ευρώπη. Μέχρι στιγµής έχει 
διαθέσει συσκευές σε οικιακούς 
χρήστες αλλά και εστιατόρια. Οι 
συσκευές τροφοδοτούνται µε έτοιµες 
κυψέλες, που τοποθετούνται όπως 
µία κάψουλα µηχανής εσπρέσο. «Ο 
χρήστης µπορεί να παραγγείλει τις 
κυψέλες-γλαστράκια, όπου µπορεί 
να καλλιεργήσει ταυτόχρονα έως 
και 26 φυτά. ∆ιαθέτουµε γκάµα µη 
γενετικά τροποποιηµένων σπόρων 65 
διαφορετικών φυτών» σηµειώνει ο κ. 
Ραφτογιάννης.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Χρήστος Ραφτογιάννης

∆ηµήτρης Μηλιάκος
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ΣΤΑ 50 ΣΤΡΜ. 
ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 
ΕΝΑΝΤΙ  
ΤΩΝ 100 ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο 
συζητήσεις µεταξύ του οµίλου Ευθυµιάδη 

και του fund Fortress, το οποίο αγόρασε µε 
ευνοϊκούς όρους το δάνειο που διατηρούσε 
η εταιρεία συµφερόντων του οµίλου, Agritex, 
στην Alpha Bank. H Αgritex µέχρι πρότινος 
διατηρούσε δραστηριότητα στη συµπαραγωγή 
ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας αλλά και 
παραγωγή σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις 
συνολικής επιφάνειας 100 στρεµµάτων, στην 
οποία καλλιεργούσε ντοµάτα σε τσαµπί καθώς 
και ντοµατίνια, υπό την γνωστή µάρκα Lucia’s 
Farm. Ωστόσο η οικογένεια Ευθυµιάδη επίλεξε 
να διακόψει την παραγωγή που διατηρούσε στις 
εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ηµαθίας,  έως 
ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο που σχετίζεται µε την 
προσπάθεια σύναψης συµφωνίας µε τη Fortress 
για επαναγορά του δανείου από την Agritex.

Μέσω συµβεβληµένων παραγωγών
Παράλληλα η οικογένεια Ευθυµιάδη, προκειµένου 
να διατηρήσει ενεργή τη µάρκα Lucia’s Farm 
που ανήκει στην Hellenic Farming, συνεχίζει 
απρόσκοπτα να παράγει ντοµάτα µέσω 
συµβολαιακής καλλιέργειας που έχει συνάψει 
στο Τυµπάκι και στα Φαλάσαρνα Χανίων, 
συνεργαζόµενη µε δύο πυρήνες παραγωγών 
ντοµάτας. «Επί της ουσίας αντί να λειτουργεί 

η Agritex ως παραγωγός για λογαριασµό του 
οµίλου, πλέον κινούµαστε µέσω συµβεβληµένων 
παραγωγών», εξηγεί ο κύριος Ευθυµιάδης. «Οι 
ποικιλίες που παράγουµε είναι αυτές που έχουµε 
ορίσει εµείς, το ίδιο και η µέθοδος παραγωγής 
ενώ υφίστανται και τα πιστοποιητικά Agro και BRC, 
τα οποία έχουµε ζητήσει από τους παραγωγούς 
να διαθέτουν». Επί της ουσίας οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις στην Κρήτη ανέρχονται στα 50 στρέµµατα, 
έναντι των 100 στρεµµάτων παραγωγής που µέχρι 
πρότινος προέρχονταν από τις εγκαταστάσεις της 
Αλεξάνδρειας, µε την καλλιέργεια να γίνεται πλέον 
στη γη, έναντι της υδροπονικής.
Το µοντέλο συνεργασίας που εφαρµόζεται µε τους 
παραγωγούς στην Κρήτη είναι ανάλογο µε αυτό 
που ήδη υλοποιείται και µε τους συµβεβληµένους 
παραγωγούς πατάτας στο Νευροκόπι, καθώς 
και στις δύο περιπτώσεις παράγονται προϊόντα 
για λογαριασµό της µάρκας Lucia’s Farm, µε 
εγγυηµένη την απορρόφηση των ποσοτήτων.
Ταυτόχρονα µέσω της Lucia’s Farm διατηρούνται 
οι υπάρχουσες εµπορικές συµφωνίες µε το 
σύνολο των µεγάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ 
στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τα επόµενα βήµατα, 
η εταιρεία Hellenic Farming που διαχειρίζεται το 
εµπορικό σήµα, Lucia’s Farm, προγραµµατίζει 
την είσοδό της στην beef ντοµάτα µε πλήρη γκάµα 
ντοµατοειδών.  Γ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Διακοπή προς το παρόν της παραγωγής στην Αλεξάνδρεια

ME ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ LUCIA

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

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Θέση στο παγκόσµιο εκθεσιακό καλεντάρι του 2022 πή-
ρε ήδη η Fruit Logistica, η οποία προγραµµατίζεται να 
λάβει χώρα και φέτος στο Βερολίνο -Berlin ExpoCenter- 
από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2022. Ο εκθεσιακός 

χώρος, µε συνολι-
κό εµβαδόν 190.000 
τ.µ. σχεδιάζεται να γε-
µίσει για τρεις µέρες 
µε περισσότερους α-
πό 3.300 εκθέτες και 

72.000 επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσµο, µε την συ-
ντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών να αποτελούν ε-
παγγελµατίες που παράγουν και εξάγουν φρούτα και λα-
χανικά. Η έκθεση θεωρείται παγκοσµίως µία από τις µε-
γαλύτερες B2B διοργανώσεις στον κλάδο των τροφίµων.  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ
ΡΟΥΠΑ

ΣΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
H FRUIT LOGISTICA

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Πέτρος Γκόγκος

ΣΥΝΤΑΞΗ
Μαρία Γιουρουκέλη 
Γιώργος Κοντονής
Λεωνίδας Λιάµης

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ /∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Βενετία Τρελλοπούλου

∆ΙΑΝΟΜΗ
Άργος Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΝONSTOP

Ξεκινήστε την 
εγγραφή σας  
ΤΩΡΑ!
ENAΡΞΗ_________

ΛΗΞΗ:___________  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

___________________

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:

___________________

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

____________________

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

____________________

Ε-ΜΑΙL:
____________________

ΤΗΛ:________________

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

Τηλ. επικοινωνίας: 2103232905

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

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

Fresher

8o Eλληνογερµανικό
 Φόρουµ ΤροφίµωνTΤο Ελ-
Το Ελληνογερµανικό Εµπο-
ρικό και Βιοµηχανικό Επιµε-
λητήριο διοργανώνει σε 
συνεργασία µε τη BASF ΕΛ-
ΛΑΣ ΑΒΕΕ τριήµερο προώ-
θησης των ελληνικών παρα-
δοσιακών προϊόντων, µε 
θέµα τα νωπά φρούτα και 
λαχανικά. Το 8ο Φόρουµ θα 
λάβει χώρα στις 14 - 16 
Οκτωβρίου στο Συνεδριακό 
Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς 
στη Θεσσαλονίκη. 

Food Expo 12-14 Μαρτίου
στο Metropolitan Expo
Η FOOD EXPO επιστρέ-
φει δυναµικά 12-14 Μαρ-
τίου 2022 στο Metropolitan 
Expo µε 1.350 Έλληνες και 
ξένους εκθέτες. Ανταπο-
κρινόµενη στην ανάγκη της 
αγοράς για bio products, 
εγκαινιάζει έναν νέο τοµέα 
όπου συµµετάσχουν εκθέ-
τες µε βιολογικά και φυσι-
κά προϊόντα.

Asia Fruit Logistica 
το Σεπτέµβριο του 2022 ο
Τη µετάθεση της διεθνούς έκ-
θεσης φρέσκων προϊόντων, 
Asia Fruit Logistica, αποφά-
σισαν για τον Σεπτέµβριο του 
2022 οι διοργανωτές της.

50_EKDHLWSEIS_X.indd   50 05/10/2021   22:09



01-02-51-52 ΕΧΟΦΥΛΛΟ X.indd   3 05/10/2021   20:46



01-02-51-52 ΕΧΟΦΥΛΛΟ X.indd   4 05/10/2021   20:46




