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ΟΙ ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
Η ανάπτυξη που γνωρίζει τα τελευταία χρόνια το ηλεκτρο-
νικό εµπόριο δεν θα µπορούσε να αφήσει αδιάφορο το πε-
δίο αγοράς των φρέσκων φρούτων και λαχανικών, παρά 
το γεγονός ότι πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ό-
τι εδώ τον πρώτο λόγο έχει η αµεσότητα στη σχέση προϊό-
ντος και καταναλωτή. 
Πρόσφατα στοιχεία της εταιρείας δηµοσκοπήσεων Nielsen 
δείχνουν ότι το 20% όλων των νοικοκυριών έχουν αγορά-
σει γρήγορα καταναλωτικά αγαθά (FMCG) µέσω διαδικτύ-
ου τουλάχιστον µια φορά. Το θέµα αναµένεται να απασχο-
λήσει σε λίγο καιρό και τις συναντήσεις που θα γίνουν στο 
πλαίσιο της 24ης Fruit Logistica 2016, η οποία, όπως πλη-
ροφορούµαστε, επεκτείνει το ενδιαφέρον της και στους 
τοµείς των βιολογικών προϊόντων και του ψηφιακού ε-
µπορίου, απευθυνόµενη πλέον και σε εταιρείες Τεχνολογί-
ας, Ασφάλειας και Μεταφοράς Τροφίµων.  
Η ψηφιοποίηση του λιανικού εµπορίου προσφέρει πολλές 
ευκαιρίες, αλλά παρουσιάζει επίσης και µια σειρά από προ-
κλήσεις: Νέες λύσεις συσκευασίας απαιτούνται και οι πά-

ροχοι πρέπει να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσό-
τερο -η λέξη κλειδί εδώ είναι η αστική εφοδιαστική αλυσί-
δα λιανικής. Οι αγορές φρουτολαχανικών είναι συνήθως πα-
ρορµητικές και σπάνια µπορούν να προγραµµατιστούν εκ 
των προτέρων. Οι καταναλωτές εµπνέονται από όλες τις αι-
σθήσεις τους -αυτό είναι σηµαντικά περιορισµένο από µια ο-
θόνη. Πώς µπορούν οι παρορµητικές αγορές να ενισχυθούν 
στον ψηφιακό κόσµο; Η δύναµη των φρέσκων προϊόντων να 
προσελκύουν τους καταναλωτές στα καταστήµατα µπορεί να 
σηµαίνει ότι τµήµατα φρούτων και λαχανικών θα γίνουν πιο 
σηµαντικά για τη λιανική στο µέλλον. Η ψηφιοποίηση δια-
δραµατίζει ολοένα σηµαντικότερο ρόλο στο λιανικό εµπόριο 
και το ίδιο και οι επιπτώσεις του σε άλλους τοµείς της αλυ-
σίδας αξίας τροφίµων. Αυτό είναι ένα από τα θέµατα που θα 
συζητηθούν κατά την προσεχή Fruit Logistica και σίγουρα θα 
αποτελέσει επίσης αντικείµενο θερµών συζητήσεων µεταξύ 
των επισκεπτών της εµπορικής έκθεσης.

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ταχεία συγκέντρωση της λιανικής πώλη-
σης νωπών αγροτικών προϊόντων και ει-
δικά φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε 

όλο και λιγότερα χέρια, σε συνδυασµό µε την αυ-
ξανόµενη έλλειψη εµπιστοσύνης που καταγράφε-
ται στη σχέση των συντελεστών της διατροφικής 
αλυσίδας, συνιστούν ήδη σοβαρό πρόβληµα για 
τη λειτουργία της συγκεκριµένης αγοράς στις χώ-
ρες της Ε.Ε. όπου δεν αποκλείεται να λάβει εκρη-
κτικές διαστάσεις το επόµενο διάστηµα. 

Τις τεράστιες δυσκολίες στο συγκεκριµένο ζήτη-
µα περιγράφει µε τον πλέον γλαφυρό τρόπο ειδι-
κή έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για τον κλάδο 
των οπωροκηπευτικών,  µε την επισήµανση µάλι-
στα ότι η έλλειψη εµπιστοσύνης από τη µια και τα 
µικρά περιθώρια κέρδους από την άλλη, οδηγούν 
σε χαµηλά επίπεδα επενδύσεων (στον κλάδο) γε-
γονός, το οποίο µεταφράζεται σε χαµηλότερη α-
πόδοση και µειωµένη ανταγωνιστικότητα. 

Η Ελλάδα της κρίσης δεν θα µπορούσε να απο-
τελεί εξαίρεση από την παραπάνω περιγραφή, αν 
και οι ρίζες του προβλήµατος βρίσκονται βαθύ-
τερα και πιθανότατα έχουν σχέση αφενός µε την 
προνοµιακή πρόσβαση των µεγάλων αλυσίδων 
λιανικής στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και αφε-
τέρου µε την απουσία αξιόλογων συλλογικών ορ-
γανώσεων, εποµένως και διαπραγµατευτικού λό-
γου, στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής.  

Στις µέρες µας, οι καλλιεργητές λειτουργούν σε έ-
να πλαίσιο µειούµενης κερδοφορίας και κλιµα-
κούµενου κόστους παραγωγής. Οι τρέχουσες 

προκλήσεις οφείλονται κυρίως σε µακροπρόθε-
σµες διαθρωτικές αλλαγές. Οι καταναλωτές ζη-
τούν όλο και µεγαλύτερη άνεση στην αγορά και 
προετοιµασία των τροφίµων, στη γεύση και στην 
ποικιλία, και ανησυχούν όλο και περισσότερο για 
την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίµων. Οι 
σχέσεις µεταξύ των αλυσίδων εφοδιασµού στον 
τοµέα των φρέσκων γίνονται όλο και πιο πολύ-
πλοκες, ενώ οι πωλήσεις ελέγχονται από όλο και 
λιγότερους εµπόρους λιανικής. Κάπως έτσι, σε 
πολλά κράτη µέλη µειώνεται η βάση εφοδιασµού 
φρέσκων ή χάνει σηµαντικό µερίδιο της αγοράς, 
λόγω εισαγωγών από ανταγωνιστικές χώρες.

Το πρόβληµα αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω λό-
γω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, η οποία 
έχει οδηγήσει σε µείωση των επιπέδων κατανά-
λωσης. Σε περισσότερες από τις µισές ευρωπαϊ-
κές χώρες η κατανάλωση οπωροκηπευτικών ε-
ξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τη ελάχιστη 
συνιστώµενη του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας.

Ωστόσο, η καλλιέργεια κηπευτικών της ΕΕ δεν 
πρέπει να αντιµετωπίζεται απλώς ως µια σειρά 
προκλήσεων και σε κάποιο βαθµό οι παγκόσµι-
ες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την καλλιέρ-
γεια κηπευτικών της ΕΕ βρίσκονται υπό έλεγχο. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι χρόνο µε το χρόνο µειώνε-
ται ο αριθµός των µικρότερων και λιγότερο εξει-
δικευµένων παραγωγών, καθώς ο ανταγωνισµός 
που δηµιουργείται από τις εισαγωγές και από τους 
άλλους καλλιεργητές απαιτεί την προσαρµογή της 
βιοµηχανίας και τη χρήση των πιο σύγχρονων µη-

χανηµάτων και µεθόδων παραγωγής. Επιπλέον, 
θα ήταν λάθος να υποστηριχθεί ότι οι αλυσίδες ε-
φοδιασµού στο σύνολό τους είναι δυσλειτουργι-
κές. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στην Ευ-
ρώπη µια τάση προς πιο ολοκληρωµένες σχέσεις 
των αλυσίδων εφοδιασµού στον τοµέα των φρέ-
σκων και υπάρχουν καλά παραδείγµατα. Προκει-
µένου να επιταχυνθεί η εν λόγω τάση, πρέπει ο 
τοµέας να υιοθετήσει µια πιο στρατηγική προσέγ-
γιση στην επιχειρηµατική του συµπεριφορά.

Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά όρια του τοµέα ο-
πωροκηπευτικών της ΕΕ είναι το µικρό µέγεθος 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Το 2007, ποσοστό 
µεγαλύτερο από το 70% των εκµεταλλεύσεων οπω-
ροκηπευτικών δεν ξεπέρασε τα 5 εκτάρια, γεγονός 
που δηµιουργεί υψηλότερο κόστος παραγωγής, πε-
ριορίζοντας την απόδοση της παραγωγής και µειώ-
νοντας την παγκόσµια ανταγωνιστικότητα. Το µέσο 
µέγεθος των εκµεταλλεύσεων οπωροκηπευτικών 
είναι πολύ µεγαλύτερο στις χώρες της Β. Θάλασσας 
απ’ ό,τι της Μεσογείου. Σηµειωτέον ότι η καλλιέρ-
γεια κηπευτικών στις χώρες της ΕΕ αντιπροσωπεύ-
ει το 18% της αξίας της γεωργικής παραγωγής και 
χρησιµοποιεί µόνο το 3% των εκτάσεων.  

Φανή Γιαννακοπούλου 
Αρχισυντάκτρια

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΦΡΕΣΚΩΝ ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ  
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Σχήµα 2. ∆ιακύµανση τιµών µαρουλιού (ευρώ) στις Λαχαναγορές 
Βόλου & Θεσσαλονίκης κάθε µήνα για τα έτη 2013 - 2014.

Σχήµα 1. ∆ιακύµανση τιµών ντοµάτας (ευρώ) στις Λαχαναγορές 
Βόλου & Θεσσαλονίκης κάθε µήνα για τα έτη 2013 - 2014.

  ΝΤΟΜΑΤΑ

  ΜΑΡΟΥΛΙ
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Έ να πρότυπο καλλιεργητικό πλάνο που έχει σκο-
πό να βοηθήσει τους παραγωγούς να µεγιστοποιή-
σουν την κερδοφορία της παραγωγής τους, µε βά-

ση διάφορους παράγοντες όπως η περιοδικότητα των τι-
µών και οι κλιµατικές συνθήκες, κατάφεραν να δηµιουρ-
γήσουν τρεις νέοι Έλληνες επιστήµονες. Όπως αναφέρουν 
στο Fresher, οι Παρθένα Νικολαΐδου, Χρήστος ∆ηµόκας και 
Βαγγέλης Παππάς, εµπνευστές αυτής της προσπάθειας, α-
ναλύθηκαν 20 καλλιέργειες κηπευτικών και οι επιδόσεις 
τους στις Λαχαναγορές Θεσσαλονίκης και Βόλου, τις χρο-
νιές 2013 και 2014, ενώ παράλληλα ερευνήθηκαν τα κλι-
µατικά δεδοµένα των περιοχών µε τις περισσότερες εκτά-
σεις κηπευτικών υπό κάλυψη καλλιεργειών. Έτσι κατάφε-
ραν να φτιάξουν ένα πλάνο που επιτρέπει στον παραγωγό 
να προγραµµατίσει την παραγωγή του, τη χρονική περίοδο 
που θα ρίξει στην αγορά το προϊόν του, και σε συνδυασµό 
µε τις γεωπονικές συµβουλές, θα καταφέρει να αποκτήσει 
βιωσιµότητα για την επιχείρησή του.

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΙΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΕΣ
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων των 
λαχαναγορών έδειξαν την περιοδικότητα που εµφανίζουν 
οι βέλτιστες τιµές και οι αντίστοιχες ποσότητες πώλησης, 
για τα κηπευτικά προϊόντα. Πιο συγκεκριµένα παρακάτω 
γίνεται η παρουσίαση τεσσάρων καλλιεργειών από τις εί-
κοσι που αναλύθηκαν και παρατηρείται ότι: i). το αγγουράκι 
έχει τις υψηλότερες τιµές τους µήνες Ιανουάριο, Φεβρουά-
ριο και Μάρτιο, ii). η ντοµάτα τους µήνες Ιανουάριο, Μάρ-
τιο και Απρίλιο, iii). το µαρούλι τους µήνες Ιανουάριο, Φε-
βρουάριο καθώς και Σεπτέµβριο µε Οκτώβριο, iv). ενώ τέ-
λος η πιπεριά από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο. 
Αναντιστοιχία µε την τιµή πώλησης παρατηρήθηκε στα α-
ποτελέσµατα µε τη διακύµανση των ποσοτήτων πώλησης της Λαχαναγο-
ράς του Βόλου, όπου οι περισσότερες ποσότητες για τα παραπάνω προ-
ϊόντα απορροφήθηκαν από την αγορά: i) για το αγγουράκι τους µήνες Ι-

ούλιο έως Σεπτέµβριο ii) για την ντοµάτα τους µήνες Ιού-
νιο έως Οκτώβριο, ii) για το µαρούλι τους µήνες Ιανουά-
ριο, καθώς και Μάιο και Ιούνιο, iv) ενώ τέλος για την πι-
περιά από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο. Συνέπεια των 
παραπάνω, όπως αναλύθηκε ήταν η πτώση των τιµών για 
τους µήνες µε τη µεγάλη παραγωγή σε τιµές κάτω του κό-
στους, µε µη συµφέρουσες ουσιαστικά τιµές παραγωγής 
για τους καλλιεργητές. 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
Στη µελέτη των επιστηµόνων, παρουσιάζεται ένα συνδυα-
στικό παράδειγµα, για τις καλλιέργειες της ντοµάτας και του 
αγγουριού που αποδίδει το χρόνο µεταφύτευσης σύµφω-
να µε τις κλιµατικές συνθήκες των προαναφερθέντων πε-
ριοχών, την έναρξη της περιόδου συγκοµιδής σε σχέση µε 
τις βέλτιστες τιµές των προϊόντων στην αγορά. Στα σχήµατα 
µπορεί να παρατηρηθεί ο χρόνος µεταφύτευσης, η έναρξη 
στη περίοδο συγκοµιδής καθώς και το τέλος αυτής.  
Αναλύοντας το κλιµογράφηµα της περιοχής του Βόλου πα-
ρατηρείται ότι από τις αρχές Οκτωβρίου µέχρι και το τέλος 
Απριλίου η θερµοκρασία νύχτας (oC) είναι χαµηλότερη από 
τους 15 oC, θερµοκρασία που θεωρείται ως η ελάχιστη βέλ-
τιστη για αρκετές από τις θερινές κηπευτικές καλλιέργειες. 
Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρατηρούνται και για την περι-
οχή της Θεσσαλονίκης µε τη θερµοκρασία και για το µή-
να Μάιο. Αντίθετα για την περιοχή της Ιεράπετρας η µέση 
θερµοκρασία της νύχτας δεν κατέρχεται σε τόσο χαµηλά 
επίπεδα ενώ το χρονικό διάστηµα που η θερµοκρασία εί-
ναι κάτω των 15 oC, είναι από τα τέλη ∆εκεµβρίου έως τα 
µέσα Μαρτίου.  Η ανάλυση των παραπάνω εξηγεί το συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα της περιοχής της Κρήτης έναντι αυ-
τών της ηπειρωτικής Ελλάδας στην κατανάλωση ενέργει-

ας, καθώς η απαίτηση για θέρµανση κατά τους χειµερινούς µήνες στις 
καλλιέργειες υπό κάλυψη είναι για µικρότερο χρονικό διάστηµα και ταυ-
τόχρονα για µικρότερο θερµοκρασιακό εύρος. 

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΜΟΝΟ 
ΟΤΑΝ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ
ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΩΝ  

ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ε∆ΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟ ΟΜΑ∆Α ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 

Dr. Γεώργιος Χρ. ∆ηµόκας – 
Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ 

Πελοποννήσου

MSc. MSc. Παρθένα Ι. 
Νικολαΐδου – Γεωπόνος 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας

Ευάγγελος Παππάς-Ζώης 
– Γεωπόνος Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας
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ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η µακρόχρονη αποκλειστική συνεργασία της 
Agrosystem µε τον ολλανδικό σποροπαρα-
γωγικό οίκο Rijk Zwaan ξεκινά το 1979 µε 

τον ιδρυτή της Μιχάλη Κεχαγιαδάκη να εισάγει και να 
δοκιµάζει πειραµατικά για πρώτη φορά υβρίδια αγ-
γουριού, το πρώτο είχε το όνοµα Renova. Τα επόµενα 
χρόνια σε πολλές περιοχές θερµοκηπιακής αλλά και 
υπαίθριας καλλιέργειας στην Κρήτη, στην Πελοπόν-

νησο ακολούθησαν πειραµατικά σε περισσότερα εί-
δη. Πιπεριά, µελιτζάνα, πεπόνι ήταν τα πρώτα υβρίδια 
που έδωσαν λύσεις στα πρώτα χρόνια παρουσίας της 
εταιρείας Rijk Zwaan στην Ελλάδα. Στη δεκαετία του 
1980 η εταιρεία αποφασίζει από κοινού µε την ίδρυ-
ση της Agrosystem την έναρξη πειραµατικού σταθ-
µού µε στόχο τον υβριδισµό και την παραγωγή νέων 
υβριδίων µε γνώµονα την παρουσίαση γενετικού υ-

λικού µε καλύτερη προσαρµογή στις κλιµατικές συν-
θήκες της περιοχής. 
Συγκεκριµένα στην περιοχή Ν. Μύρτος Ιεράπετρας 
στο πρώτο θερµοκήπιο µε γενετιστές µέσα σε λίγα 
χρόνια τα πρώτα υβρίδια πιπεριάς δοκιµάστηκαν πει-
ραµατικά σε παραγωγούς. Στη συνέχεια ακολούθη-
σαν και άλλες καλλιέργειες όπως αγγούρι, µελιτζά-
να και ντοµάτα. Καρπός αυτής της προσπάθειας ήταν 

RIJK ZWAAN HELLAS 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΜΙΑΣ 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η διοίκηση της Rijk 
Zwaan Hellas από 
αριστερά προς τα 
δεξιά ∆ιαµαντής  
Τσιατούρας και 
Χρήστος  
Λάβδας. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Umagna
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η πιπεριά Sammy, το αγγούρι Dias, η πιπεριά ντολ-
µάς Balo, το πεπόνι Melina και η µελιτζάνα Ecavi. Υ-
βρίδια που γρήγορα αποκτούν µεγάλο ποσοστό της α-
γοράς και ανοίγουν παράλληλα το δρόµο στην εξαγω-
γή σε προϊόντα πέρα από το αγγούρι. Πρωτόπορος και 
µε πολύπλευρο τρόπο σκέψης ο Μιχάλης Κεχαγιαδά-
κης πάντα είχε όραµα την ανάπτυξη της αγοράς των 
κηπευτικών µε πιο παραγωγικά υβρίδια και µε στό-
χο το κοµµάτι των εξαγωγών ειδικά την δύσκολη πε-
ρίοδο του χειµώνα.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δηµιουργείται το 
Εδαφολογικό Εργαστήριο µε σκοπό την καλύτερη ε-
νηµέρωση των παραγωγών σε θέµατα θρέψης αλλά 
και σε περιπτώσεις προβλήµατων την έγκυρη λύση ε-
φόσον αυτά αφορούν εδαφολογικούς παράγοντες. Το 
2000 ξεκινά η παραγωγή και η διάθεση σποροφύτων 
από το φυτώριο Κρόνος µε την ίδια αφοσίωση στην 
ποιότητα σε αυτόριζα αλλά και σε εµβολιασµένα φυ-
τά . Ο πειραµατικός σταθµός συνεχίζει να δίνει χρήσι-
µα αποτελέσµατα για τα νέα υβρίδια αλλά και τα απο-

δεικτικά (demo fields) συγκρίνουν τα νέα µε τα ήδη ε-
µπορικά υβρίδια της αγοράς.

ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η αντιπροσώπευση των προϊόντων του Rijk Zwaan 
ήταν κάτι παραπάνω από µια εµπορική συνεργασία, 
δηµιουργήθηκε µια σχέση στενής φιλίας µεταξύ των 
ιδιοκτητών της ολλανδικής εταιρείας και του ιδρυ-
τή Μιχάλη Κεχαγιαδάκη.  Έτσι πριν τον άδικο χαµό 
του το Σεπτέµβρη 2014 είχαν αρχίσει οι συζητήσεις 
για την οµαλή µετάβαση στη νέα κατάσταση, δηλαδή 
στην αντιπρόσωπευση των σπόρων από τη θυγατρι-
κή Rijk Zwaan Hellas, ενώ παράλληλα και τη συνέχι-
ση των δραστηριοτήτων του φυτωρίου από την οικο-
γένεια Κεχαγιαδάκη.
Το επόµενο βήµα βρίσκει όλους τους εργαζοµέ-
νους της Agrosystem να µεταφέρονται στη νέα ε-
ταιρεία συµπεριλαµβανοµένου του Εδαφολογικού 
Εργαστηρίου και του πειραµατικού σταθµού. Τα κε-
ντρικά γραφεία θα βρίσκονται στο 2ο χλµ. Ιεράπε-
τρας - Αγ .Νικολάου και στην Αθήνα στη Σολωµού 
33 στο Περιστέρι. 

ΑΠΟ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Η εταιρεία Rijk Zwaan Hellas, που έχει ήδη συσταθεί, 
θα µπορεί από την 1η Ιανουαρίου 2016 να προµη-
θεύει τις ποικιλίες και τα υβρίδια που εµπιστεύονται 
µεγάλη µερίδα των Ελλήνων παραγωγών. Η διοίκη-
ση της νέας εταιρείας θα αποτελείται από τους Χρή-
στο Λάβδα και ∆ιαµαντή Τσιατούρα, οι οποίοι εργά-
ζονται πολλά χρόνια στην Agrosystem στην θέση του 
εµπορικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχα. Στόχοι 
της νέας εταιρείας είναι η επένδυση κατασκευής νέ-
ου πειραµατικού σταθµού και γραφείων σε ιδιόκτη-
τη έκταση στην Ιεράπετρα. Είναι άλλωστε πολιτική 
της µητρικής εταιρείας να θέτει τις βάσεις στα κέντρα 

θερµοκηπιακής 
καλλιέργειας της 
κάθε χώρας, ειδικά 
στις µεσογειακές. 

Η Rijk Zwaan, µε παρουσία σε πάνω από 
100 χώρες στον κόσµο, 2.500 εργαζοµέ-
νους, πάνω από 1.000 ποικιλίες και υβρί-
δια επενδύει µέγαλο ποσοστό του ετήσιου 
τζίρου στην έρευνα και ανάπτυξη.

�ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΜΕΛΛΟΝ�
Με κεντρικό µήνυµα Sharing a healthy 
future (µοιραζόµαστε ένα υγιές µέλλον) η 
Rijk Zwaan προσπαθεί να βελτιώσει την 
γκάµα των προϊόντων σε ανθεκτικότητες 

για την παραγωγή λαχανικών µε λιγότερες 
εφαρµογές φυτοπροστατευτικών. Ήδη προ-
ϊόντα µε brand name όπως το Caribbean 
Gold, Salanova και η πιπεριά Palermo έ-
χουν ξεχωριστή θέση στο χώρο των κηπευ-
τικών σε παγκόσµιο επίπεδο. Ακόµη και σε 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνει αισθητή 

την παρουσία 
της µε ιστοσε-
λίδες όπως το 

www.lovemysalad.com φέροντας σε επα-
φή όλη την εφοδιαστική αλυσίδα παραγω-
γούς, µεταποιητές, super market αλλά και 
τους καταναλωτές. 
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ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΘΗ
Χηµικού Μηχανικού, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Από το 1948 όταν πρωτοχρησιµοποιήθηκε στις ΗΠΑ πλα-
στικό φιλµ (σελοφάν) για την κάλυψη µικρών θερµοκηπί-
ων, η τεχνολογία εξελίσσεται στοχεύοντας στην αύξηση 
των αντοχών του θερµοκηπίου και τη διαµόρφωση βέλτι-
στων για την ανάπτυξη των φυτών συνθηκών  

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΓΕΝΝΟΥΝ
ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ 
ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Στη φωτογραφία (από αριστε-
ρά), Παναγιώτης Στάθης, Χηµι-
κός µηχανικός, BASF Ελλάς Α-
ΒΕΕ, Βασίλης Γούναρης, ∆ιευ-
θύνων Σύµβουλος, BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ, Ηλίας Μπουκουβάλας, 
Παραγωγός (Μαραθώνας), Χρή-
στος Παπαγιάννης, Γεωπόνος.
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Σ ύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα1, ο γε-
ωργικός τοµέας θα πρέπει να αυξήσει 
την παραγωγή προϊόντων βελτιωµένης 

ποιότητας, µε χρήση λιγότερης γης, σε µικρό-
τερη καλλιεργητική περίοδο, µε οικονοµία ε-
νέργειας και νερού και όλα αυτά ανταγωνιστικά 
και βιώσιµα -διαθέτοντας ελάχιστα απορρίµ-
µατα και απόβλητα στο περιβάλλον. Η επέκτα-
ση της καλλιεργητικής περιόδου, η οικονοµία 
νερού και η αύξηση της απόδοσης ανά στρέµ-
µα γης είναι και θα παραµείνουν οι κύριοι µο-
χλοί εφαρµογής προστατευµένης καλλιέργειας 
µέσα σε θερµοκήπια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 
η BASF, η κορυφαία χηµική εταιρεία στον κό-
σµο, αποτελεί παράλληλα βασικό προµηθευτή 
πρόσθετων για πλαστικά φύλλα θερµοκηπίων.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Σήµερα παγκοσµίως η κυρίαρχη κατασκευή είναι 
απλά µεταλλικά ή ξύλινα πλαίσια καλυπτόµενα α-
πό φιλµ πολυαιθυλενίου (PE)2. H λύση αυτή, η ο-
ποία συνδυάζει συνολικά χαµηλό κόστος µε µέγι-
στη ευελιξία, περιείχε ένα εµπόδιο που έπρεπε να 
ξεπεραστεί και αυτό δεν ήταν άλλο από την µικρή 
έως ανύπαρκτη ανθεκτικότητα του πολυµερούς 
(PE) στην ηλιακή ακτινοβολία.  Αυτό αντιµετωπί-
στηκε µε χρήση φωτοσταθεροποιητών. Οι φωτο-

σταθεροποιητές προστατεύουν το πλαστικό απέ-
ναντι στον µεγαλύτερο εχθρό:  Τη γήρανση από 
την έντονη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία του ήλιου 
αλλά και από τη θερµότητα που δηµιουργείται στα 
σηµεία επαφής του φιλµ µε το µεταλλικό πλαίσιο.  
Στην πράξη, από τη φύση τους, τα πλαστικά φύλ-
λα γίνονται εξαιρετικά εύθραυστα και θαµπά µε-
τά από µόλις λίγες εβδοµάδες έκθεσης στον ήλιο, 
ένα φαινόµενο το οποίο επιβαρύνεται περαιτέρω 
-δραµατικά µάλιστα- µε τη χρήση ορισµένων φυ-
τοφαρµάκων.  Εκτός, βέβαια, αν προστατεύονται 
από φωτοσταθεροποιητές.
Εκτός από τους απορροφητές υπεριώδους ακτι-
νοβολίας (UVA), που στην πράξη φιλτράρουν άµε-
σα µέρος της επιβλαβούς ακτινοβολίας του ηλίου, 
ειδικές χηµικές ενώσεις της κατηγορίας των στε-
ρικά εµποδισµένων αµινών (HALS) είναι σηµαντι-
κές και βρίσκουν ευρεία εφαρµογή στην προστα-
σία των πλαστικών φύλλων. 
Οι ενώσεις αυτές επιβραδύνουν όχι µόνο την γή-
ρανση του πλαστικού λόγω της υπεριώδους ακτι-
νοβολίας αλλά και τη διάσπαση του υλικού από τη 
θερµότητα και τα φυτοφάρµακα, η οποία διάσπα-
ση οδηγεί στο σχηµατισµό ελευθέρων ριζών που 
είναι εξαιρετικά αντιδραστικά µόρια τα οποία προ-
οδευτικά καταστρέφουν τη δοµή του πολυαιθυλε-
νίου µέσω αλυσιδωτών αντιδράσεων. 
Οι φωτοσταθεροποιητές τύπου HALS δρουν µε 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Hέρευνα και η ανάπτυξη στα θερµοκή-
πια είναι συνεχής.  Στον τοµέα των βι-

οδιασπώµενων πλαστικών υπάρχουν ευ-
καιρίες ειδικά στα φύλλα εδαφοκάλυψης 
και την ανακύκλωση οι εταιρείες ανακαλύ-
πτουν νέους τοµείς εφαρµογής των ανα-
κυκλωµένων φιλµ θερµοκηπίων. Αξίζει να 
κάνουµε ειδική µνεία στα:

1Φωτοεπιλεκτικά φιλµ θερµοκηπί-
ων.  Προσφέρουν µια µη-χηµική εναλλα-

κτική λύση για τη ρύθµιση της ανάπτυξης των 
φυτών µέσα από την ενίσχυση τµηµάτων του 
φάσµατος της φυσικής ακτινοβολίας, όπως 
της ερυθρής (~650 νm) που είναι ευεργετι-
κή στη φωτοσύνθεση ορισµένων φυτών.  Αυ-
τό επιτυγχάνεται µε πρόσθετα και πιγµέντα τα 
οποία µέσα από το µηχανισµό του φθορισµού 
εκπέµπουν σε διαφορετικό µήκος κύµατος α-
πό αυτό που απορροφούν.  

2 ∆ιπλά Φουσκωτά Θερµοκήπια.  Προ-
σφέρουν εξαιρετική µόνωση µέσω των 

διπλών τοίχων φιλµ όπου αντλείται διαρκώς 
αέρας. Η παγκόσµια καινοτοµία εδώ έρχε-
ται από τα Πλαστικά Κρήτης Α.Ε. µε το προϊόν 
που η εταιρεία ονοµάζει EVO Delaminatable 
Films το οποίο είναι 7στρωµατικό αποχωρι-
ζόµενο φύλλο για τα διπλά φουσκωτά θερµο-
κήπια.  Είναι ένα ενιαίο φιλµ, το οποίο µε ά-
ντληση αέρα χωρίζεται στα δύο, µε διαφορε-
τικές ιδιότητες το καθένα για γρήγορο σκέπα-
σµα του θερµοκηπίου σε ένα βήµα.  Σύµφω-
να µε την εταιρεία, η οικονοµία εγκατάστασης 
και τοποθέτησης που επιτυγχάνεται  µπορεί 
να φτάσει το 50% σε σχέση µε τη χρήση των 
κλασικών φιλµ. 

3Φιλµ θερµοκηπίων µε µόνιµες αντι-
σταγονικές και οντιοµιχλικές ιδιό-

τητες.  Είναι γνωστό στον γεωργό ότι οι αντι-
σταγονικές ιδιότητες ενός πλαστικού φιλµ ε-
ξασθενούν µε τη διάρκεια του χρόνου, βασι-
κά λόγω µετανάστευσης των ενεργών συστα-
τικών από το πλαστικό.  Τώρα υπάρχουν στην 
αγορά φύλλα ειδικής τεχνολογίας µε µόνιµο 
αποτέλεσµα τα οποία µάλιστα, σύµφωνα µε έ-
ναν γεωργό, δεν δηµιουργούν οµίχλη µέσα 
στο θερµοκήπιο.

4 Βarrier φύλλα ενσίρωσης.  Φύλλα µε 
διαπερατότητα οξυγόνου εξαιρετικά µειω-

µένη (15 cc/m2/ηµέρα) σε σχέση µε τα παρα-
δοσιακά αντίστοιχα φιλµ (200 cc/m2/ηµέρα).  
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

τρόπο παρόµοιο µε αυτόν που το ανθρώπινο 
σώµα προστατεύεται µε αντιοξειδωτικά όπως η 
βιταµίνη C εναντίων των ελευθέρων ριζών: Ε-
ξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες καθιστώ-
ντας τες αβλαβείς.  
Για πόσο καιρό διαρκεί αυτή η προστατευτική 
δράση; Με το ήδη καθιερωµένο στην αγορά 
Tinuvin® NOR 371 της BASF τα φύλλα θερµο-
κηπίου διαρκούν τουλάχιστον 3-4 χρόνια, και 
µε το νέο µέλος της σειράς -το Tinuvin XT® 200 
- τα φύλλα διαρκούν τουλάχιστον δύο χρόνια. 
«Σε πολλές περιπτώσεις η µεγαλύτερη διάρ-
κεια ζωής του φιλµ δεν χρειάζεται έτσι και αλ-
λιώς» εξηγεί ο Davide Alvici από το Ερευνητι-
κό Κέντρο της BASF στην Μπολόνια «για παρά-
δειγµα όταν η απόθεση σκόνης πάνω στο φύλ-
λο µπλοκάρει ένα µεγάλο µέρος της ακτινοβο-
λίας µετά από µόνο µία ή δύο σεζόν».  
Η τάση προς τις οικολογικές καλλιέργειες επιβάλ-
λει αυξηµένες απαιτήσεις στα φύλλα διότι «Αν και 
οι θειούχες ενώσεις που είναι εγκεκριµένες για 
την καταπολέµηση των µυκήτων είναι οικολογι-
κά ασφαλείς, χηµικά απενεργοποιούν άµεσα τους 
περισσότερους φωτοσταθεροποιητές και επιτα-
χύνουν τη διάσπαση των φιλµ θερµοκηπίων» ε-
ξηγεί ο Alvici.  «Αυτός είναι ο λόγος που η BASF 

προχώρησε στην ανάπτυξη αυτών των σταθερο-
ποιητών για τα φύλλα θερµοκηπίων -µε βάση την 
τεχνολογία NOR- οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ανθεκτι-
κοί σε θειούχες ενώσεις και άλλα φυτοφάρµακα».   

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Η ευρωπαϊκή αγορά των γεωργικών πλαστι-
κών φιλµ έχει βιώσει σταθερή ανάπτυξη την τε-
λευταία δεκαετία, υπερβαίνοντας τους 500.000 
τόνους το 20131.  
Η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι µεγαλύτερες α-
γορές έχοντας αθροιστικά το 40% της ζήτησης 
χάρη στην εκτεταµένη προστατευµένη καλλι-
έργεια σε κηπευτικά όπου µεγάλες ποσότη-
τες θερµοκηπιακών φύλλων και φύλλων εδα-
φοκάλυψης βρίσκουν εφαρµογή.  Στην Ευρώ-
πη η αγορά των φύλλων θερµοκηπίων (όπως 
και της εδαφοκάλυψης) είναι ώριµη όπου λό-
γω βελτίωσης των αντοχών, φύλλα µιας σεζόν 
αντικαθίστανται µε φύλλα που αντέχουν µέχρι 

ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Στην BASF στηρίζουµε έµπρακτα την ελληνική 
οικονοµία και τον Έλληνα παραγωγό. Η συµβολή µας  

δεν σταµατά µόνο στα καινοτόµα προϊόντα φυτοπροστασίας 
αλλά πάµε και βήµατα πιο πέρα, προωθώντας τεχνολογικές 

λύσεις, υπηρεσίες και δράσεις που ενισχύουν την αγροτική ανάπτυξη 
της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό δηµιουργούµε συνέργειες µεταξύ  

των διαφόρων τµηµάτων της εταιρείας για να προσφέρουµε 
ολοκληρωµένες λύσεις. Στόχος µας, είναι να ενηµερώσουµε τους 

Έλληνες παραγωγούς για όλες τις λύσεις που η BASF θέτει στη διάθεσή 
τους, ώστε να είναι πιο επιτυχηµένοι. Κάνουµε την αρχή µε τον τοµέα 

των προσθέτων για πλαστικά φύλλα θερµοκηπίων. Τα φύλλα αυτά 
θεωρούνται από τα καλύτερα και πιο ανθεκτικά στον κόσµο, αφού  

είναι κατασκευασµένα για να αντέχουν στις πιο απαιτητικές συνθήκες 
έντονης ηλιακής ακτινοβολίας και τους σφοδρούς ανέµους 
της Ελλάδος. Θα συνεχίσουµε την ενηµέρωση και µε άλλες 

καινοτόµες λύσεις της  
BASF που απευθύνονται στον αγροτικό τοµέα.»

Βασίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων  
Σύµβουλος, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Στη φωτογραφία (από αριστερά)
Παναγιώτης Στάθης, Χηµικός µη-
χανικός, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Βα-
σίλης Γούναρης, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος, BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, Στέλι-
ος Πατέλης, παραγωγός στην  
περιοχή του Μαραθώνα.  
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5 χρόνια3.  
Ως εκ τούτου η αγορά α-
ναµένεται να µειωθεί κα-
τά την επόµενη πενταε-
τία και όποια ανάκαµψη 
αναµένεται να έρθει από 
τα προϊόντα καινοτοµί-
ας που δροµολογούνται 
στον τοµέα των πλαστι-
κών φιλµ.
Η Ελλάδα, µε περίπου 
3% επί της συνολικής ζή-
τησης θερµοκηπιακών 
φύλλων στην Ευρώ-
πη, παρά τις ευνοϊκές 
κλιµατολογικές συν-
θήκες  για οικονοµοτε-
χνικά αποδοτική προστατευµένη καλλιέργεια, υ-
πολείπεται σηµαντικά σε σχέση µε τα άλλα κρά-
τη της Ευρώπης.  
Από το ξέσπασµα δε της κρίσης το 2010 και µε-

τά βλέπουµε µια αρνητική πορεία στην κατα-
σκευή νέων θερµοκηπίων που πάντως το 2014 
και 2015 φαίνεται ξεκάθαρα να αναστρέφεται 
καθώς και η πορεία των κηπευτικών στη χώρα 

µας παρουσιάζει θετικό πρόσηµο. 
Κατά πολλούς δε τα αποτελέσµατα θα ήταν καλύ-
τερα αν οι γεωργοί δεν είχαν αιφνιδιαστεί από τον 
τραπεζικό έλεγχο κεφαλαίων.
Όµως παρά τη -συγκριτικά- περιορισµένη θερµο-
κηπιακή καλλιέργεια, πρέπει να τονίσουµε ότι στη 
χώρα µας παράγονται φύλλα θερµοκηπίων τα ο-
ποία είναι αναγνωρισµένα διεθνώς κυρίως λόγω 
της ανθεκτικότητας στην έντονη ηλιακή ακτινοβο-
λία.  Η παραγωγή των γεωργικών φύλλων στην 
Ελλάδα είναι τοµέας καινοτόµος, έντονα εξαγωγι-
κός και κερδοφόρος.

1 (Applied Market Information, Bristol/UK;  
www.amiplastics.com/”Agricultural film  

market in Europe 2014).
2 Giacomo Scarascia-Mugnozza, Sica C.,  

Russo G., Plastic Materials in European Agriculture: 
Actual use and Perspectives, J of Ag. Eng-Riv.  

Di Ing. Agr. (2011), 3, 15-28.
3 Plasteurope.com, Bad Homburg (Ref. 749445309).

Eυρωπαϊκή αγορά 
πλαστικών φιλµ  

2013
500.000 τόνοι 

3%

40% 
Ιταλία

Ισπανία

Ελλάδα

Η BASF αποτελεί 
βασικό προµηθευτή 
πρόσθετων για  
πλαστικά φύλλα  
θερµοκηπίων.
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ

ΡΑΓ∆ΑΙΑ ανάπτυξη παραγωγής για τις βιολογικές ντοµάτες τύπου τσέρι παρατηρείται στην Ισπανία 
αλλά και σ’ άλλες χώρες της Ευρώπης, σύµφωνα µε άρθρο στην ιστοσελίδα Freshplaza. Αυτό υποστη-
ρίζει και ο David Caparrós, διευθυντής της εταιρείας παραγωγής Balcón de Níjar, τονίζοντας ότι πλέ-
ον έχει αλλάξει και ο τρόπος διάθεσής τους στην αγορά: «Παλαιότερα αυτά τα προϊόντα πωλούνται σε 
µικρά µαγαζιά, όπου οι παραγωγοί πετύχαιναν και δίκαιες τιµές. Όµως τα τελευταία χρόνια βλέπου-
µε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ να δεσµεύουν ολόκληρα ράφια, γι’ αυτά καθώς τα αναζητούν και 
οι καταναλωτές». Σύµφωνα µε τον Caparrós, οι αλυσίδες του λιανεµπορίου δίνουν τιµές που ξεπερ-
νούν το συµβατικό προϊόν και είναι αυξηµένες κατά 15%-30%. Ωστόσο, «µόλις οι συµβατικές ντοµά-
τες θερµοκηπίου φτάνουν στην αγορά, περί τα µέσα Οκτωβρίου, η τιµή της βιολογικής ντοµάτας τσέρι 
πέφτει, ανεξαρτήτως των διαθεσίµων ποσοτήτων και το Νοέµβριο, όταν υπάρχουν µεγάλες ποσότητες 
βιολογικής, οι τιµές πέφτουν ακόµα περισσότερο», υπογραµµίζει ο  διευθυντής της Balcón de Níjar. 
«Υπήρξε µια έκρηξη της ζήτησης κατά τα προηγούµενα χρόνια και η καλλιέργεια βιολογικής ντοµάτας 
τσέρι ενθαρρύνθηκε από κυβερνητικούς οργανισµούς στην Ισπανία, όµως η παραγωγή συνεχίζει να 
αυξάνεται µε ταχύτερο ρυθµό απ’ ό,τι η ζήτηση», επισηµαίνει ο ίδιος. Παράλληλα, όµως τα σούπερ µάρ-
κετ συνεχίζουν να προωθούν την τάση, καθώς επωφελούνται, αλλά αν συνεχίσουµε έτσι, οι βιολογικές 
ντοµάτες τσέρι σύντοµα θα πάψουν να είναι ελκυστικές για τους παραγωγούς». (Πηγή: freshplaza.com)

¶ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΠΕΤΥΧΑΙΝΑΝ ∆ΙΚΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΑΓΑΖΙΑ½

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ από το Πολυτεχνικό Πανεπιστήµιο 
της Βαλένθια (UPV) προσπαθούν να φτιάξουν µε-
λιτζάνες ανθεκτικές στην κλιµατική αλλαγή, τις α-
κραίες θερµοκρασίες, την ξηρασία και τις ασθέ-
νειες. Ο λόγος για το πρόγραµµα EggPrebreed, το 
οποίο διαχειρίζεται το Ινστιτούτο του UPV για τη 
∆ιατήρηση και τη Βελτίωση της Aγροτικής Pοικι-
λοµορφίας (COMAV) και στο οποίο συµµετέχουν 

ειδικοί από το Πανεπιστήµιο της Peradeniya (Σρι 
Λάνκα) και το Πανεπιστήµιο Félix Houphouët-
Boigny (Ακτή Ελεφαντοστού). 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το πρόγραµµα EggPrebreed 
είναι µέρος της παγκόσµιας πρωτοβουλίας «Προ-
σαρµογή της γεωργίας στην κλιµατική αλλαγή: Συλ-
λογή, προστασία και προετοιµασία των άγριων συγ-
γενών των καλλιεργούµενων ποικιλιών», την οποία 
έχει αναλάβει ο διεθνής οργανισµός Global Crop 
Diversity Trust µαζί µε την Τράπεζα Σπόρων των 
Βασιλικών βοτανικών κήπων (Βρετανία) και την υ-
ποστήριξη της νορβηγικής κυβέρνησης.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι το πρόγραµµα επικεντρώ-
νεται κυρίως στην προσαρµογή της καλλιέργειας 
αυτής στην αλλαγή του κλίµατος στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας και της ∆υτικής Αφρικής, 
περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλι-
µατικές αλλαγές και όπου η µελιτζάνα αποτελεί 
βασική καλλιέργεια.   (Πηγή: http://phys.org)

16-21_eidiseis_new.indd   16 11/25/15   3:45 PM
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∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΕΣΤΗΣΑΝ Η∆Η ΟΙ ΙΣΠΑΝΟΙ
ΤΗ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ οργάνωση για τα φρού-
τα και τα λαχανικά µε την επωνυµία Hortiespaña α-
νακοίνωσε στις αρχές Νοεµβρίου η Ισπανία. Στόχος 
της Hortiespaña είναι η ανανέωση του κλάδου των 
θερµοκηπιακών οπωροκηπευτικών. Μέχρι στιγ-
µής 8 ενώσεις του κλάδου έχουν ήδη υπογράψει 
για τη δηµιουργία της διεπαγγελµατικής. Αποτελεί-
ται από 719 επιχειρήσεις που διαχειρίζονται πάνω 
από 3 εκατ. τόνους ετησίως φρούτων και λαχανι-
κών που καλλιεργούνται σε θερµοκήπια, από τα ο-
ποία το 53% εξάγεται και είναι συνολικής αξίας 2,6 
δισ. ευρώ.  (Πηγή: greenmed.eu)

Ριγέ πιπεριές φλάσκες 
εξ Ολλανδίας 
ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΡΙΓΕ… πιπεριές φλάσκες µπορούν 
να βρουν οι καταναλωτές στη βρετανική αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ Asda. Πρόκειται για το αποτέλεσµα 
έρευνας Ολλανδών επιστηµόνων. Το ριγέ αυτό λα-
χανικό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 8 Ιου-
νίου 2015 και σύµφωνα µε τους προµηθευτές των 
καταστηµάτων στη Βρετανία υπόσχεται «µια συναρ-
παστική εναλλακτική στις συνηθισµένες κόκκινες ή 
κίτρινες φλάσκες πιπεριές, επίσης έχουν υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταµίνη C και έχουν και γλυκιά 
γεύση». (Πηγή: freshfruitportal.com)

ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ 
ΣΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ να εφαρµόσει από 1η Ιανουαρί-
ου 2016 εµπάργκο τροφίµων προς την Ουκρανία, 
ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικής Ανάπτυξης 
της Ρωσίας Alexey Ulyukayev. «Επειδή η Ουκρανία 
στήριξε τις κυρώσεις κατά της Ρωσικής Οµοσπον-
δίας, πήραµε απόφαση να εφαρµόσουµε προστα-
τευτικές κυρώσεις», ανέφερε ο Ulyukayev. Ο ου-
κρανός πρωθυπουργός, Arseniy Yatsenyuk, υπο-
στήριξε ότι η επιβολή του εµπάργκο θα προκαλέσει 
απώλειες για τη χώρα του της τάξης των 600 εκατ. 
δολαρίων. Παραδοσιακά η Ουκρανία ήταν ο κύριος 
προµηθευτής της Ρωσίας για ντοµάτες, µήλα, αγ-
γούρια και πατάτες.  (Πηγή: freshfruitportal.com)

16-21_eidiseis_new.indd   17 11/25/15   3:45 PM
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ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ENVIROLAB ΑΠΟΚΤΑ 
Η AGROLAB 
REDESTOS

ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ της εταιρείας Envirolab 
I.K.E. (Χηµικά Εργαστήρια Γούναρης), µε 
έδρα το Βόλο, προχώρησε η AGROLAB 
RDS, µέλος του Οµίλου Αγροτεχνολογίας 
Ευθυµιάδη - Redestos. Πρόκειται για τη 
δεύτερη εξαγορά, µετά την πετυχηµένη 
απορρόφηση του µικροβιολογικού ερ-
γαστηρίου «Appert» το 2012.
Η εταιρεία, µε παρουσία τριών εργα-
στηριακών συγκροτηµάτων στην Ελ-
λάδα, (επιφάνειας 4.000 τ.µ.), έχει 
προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε ε-
πενδύσεις µεγαλύτερες του 1.000.000 
ευρώ, σε εκσυγχρονισµό των εγκα-
ταστάσεων της και των επιστηµονι-
κών της οργάνων. Ταυτόχρονα, αύξη-
σε το προσωπικό της κατά 30% εν µέ-
σω της κρίσης, φθάνοντας τους 77 α-
πασχολούµενους επιστήµονες στα ερ-
γαστήριά της. 

Νέο σήµα ποιότητας για τον 
Α.Σ. Χρυσοχωρίου Καβάλας
ΠΡΩΤΟΣ εκπρόσωπος από τον αγροδιατροφικό το-
µέα στο νέο σήµα ποιότητας που θέσπισε το Εθνι-
κό Πάρκο Αν. Μακεδονίας- Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ), για 
να επιβραβεύει όσες επιχειρήσεις έχουν έδρα εντός 
των ορίων της προστατευόµενης περιοχής και α-
σκούν τη δραστηριότητά τους φιλοπεριβαλλοντικά ο-
ρίστηκε ο ΑΣ Χρυσοχωρίου Καβάλας. «Το αίτηµα κα-
τατέθηκε πριν από ένα µήνα, πήραµε την έγκριση µέ-
σα σε µόλις µια εβδοµάδα και αποµένει να προσαρ-
µοστεί στις συσκευασίες µας», τονίζει στo Fresher 
ο Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης, πρόεδρος του Συνεται-
ρισµού, που έχει συµπληρώσει συνολικά 21 χρόνια 
λειτουργίας και φέρει τον διακριτικό τίτλο «Nespar».

ΛΩΤΟΣ �ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ�
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΜΙΑ ΝΕΑ ποικιλία λωτού µε την ονοµασία «Καρα-
λιόκ» (Karaliok) έχει κάνει την εµφάνισή της εδώ και 
περίπου 5 χρόνια στην Ελλάδα. Το χρώµα του φλοιού 
είναι λαµπερό πορτοκαλί και της σάρκας του σοκολα-
τί. Ο καρπός είναι µεσαίου µεγέθους, τραγανός, ζου-
µερός και έχει εξαιρετικά νόστιµη και γλυκιά γεύση. 
Ωριµάζει στα µέσα του Οκτωβρίου και αντέχει ακόµα 
και σε χαµηλές θερµοκρασίες. Ο παραγωγός Χρήστος 
Γκόντιας από τη ∆ράµα, έχει φυτέψει συνολικά 450 δέ-
ντρα, σε 9 στρ. Όπως σηµειώνει ο ίδιος στο Fresher, οι 
τιµές κυµαίνονται από 30-50 λεπτά το κιλό και κατά 
µ.ο. οι αποδόσεις είναι 1,5-2 τόνοι το στρέµµα. «Πολ-
λοί µπερδεύονται επειδή εξωτερικά µοιάζει µε το λω-
τό και νοµίζουν ότι θα έχει ξινή γεύση, όµως είναι κα-
λύτερος και από σοκολάτα», προσθέτει ο κ. Γκόντιας.

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Η ENVIROLAB θα κρατήσει το 
όνοµά της και το στελαχιακό 
δυναµικό της λειτουργώντας ως 
θυγατρική της AGROLAB RDS.
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Ραντεβού στη Freskon  
για 2η χρονιά δίνει ο κλάδος 
των οπωροκηπευτικών 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ και εκθέτες από την Ελλάδα και 40 ακόµη χώρες θα 
βρεθούν το 2016 στην 2η Έκθεση Freskon, στη µεγαλύτερη εκθεσιακή διοργά-
νωση για τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά στη Ν.Α. Ευρώπη. Η Freskon, που θα 
πραγµατοποιηθεί από 22-23 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και στην οποία χορηγοί 
επικοινωνίας είναι η Agrenda και το Fresher, φιλοδοξεί σε επίπεδο εκθετών να 
αποτελέσει πόλο έλξης των πιο σηµαντικών εταιρειών, συνεταιρισµών και Οµά-
δων Παραγωγών από τον κλάδο των οπωροκηπευτικών. Μάλιστα, οι εκθέτες της 
Freskon έρχονται σε επαφή µε τους µεγαλύτερους οµίλους του διεθνούς λιανε-
µπορίου, καθώς και µε εγχώριους και ξένους διακινητές στα φρέσκα φρούτα και 
λαχανικά, καθώς και εκπροσώπους των µεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ µάρκετ.

∆ιεθνές Συνέδριο για πράσινα λαχανικά και σπαράγγια 
Αξίζει να σηµειωθεί, πως µετά το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο για το κεράσι, για το 2016 το ε-
πίκεντρο θα είναι τα πράσινα λαχανικά και τα σπαράγγια. Αρωγός στο ∆ιεθνές Συνέ-
δριο των πράσινων λαχανικών και σπαραγγιού θα είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://freskon.helexpo.gr/freskon/el
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Καταναλωτές από 
192 χώρες γνώρισαν 
τα ελληνικά φρούτα 
και λαχανικά
ΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 270 ΕΚΘΕΤΕΣ και ιδιαίτερη παρουσία 
από τον κλάδο των οπωροκηπευτικών η Ελλάδα, η ο-
ποία ήταν και τιµώµενη χώρα, ξεχώρισε στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Τροφίµων και Ποτών «Anuga» που πραγµα-
τοποιήθηκε από 10-14 Οκτωβρίου στην Κολωνία της 

Γερµανίας. «Η ισχυρή ελληνική συµµετοχή ισοδυναµεί 
µε πολιτικό γεγονός σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική 
συγκυρία», µετέδωσε χαρακτηριστικά η Deutsche 
Welle. Ειδικότερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν τις αντοχές τους στην απαι-
τητική γερµανική αγορά και στον παγκόσµιο αντα-

γωνισµό στον τοµέα των τροφίµων και της γαστρο-
νοµίας.  Σε αυτό το κλίµα, ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο Γερµανός οµό-
λογός του, Κρίστιαν Σµιντ συµφώνησαν να προχωρή-
σουν στη σύσταση οµάδας εργασίας µε στόχο τη ζω-
ηρότερη προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊ-
όντων στη γερµανική αγορά. Η οµάδα εργασίας θα α-
σχοληθεί µε θέµατα προώθησης τροφίµων στο λια-
νικό εµπόριο, οπωροκηπευτικών, κ.ά. Ο Έλληνας υ-
πουργός κατά την οµιλία του τόνισε ότι µεγάλη προ-
τεραιότητα για τον κλάδο είναι η στροφή στην παρα-
γωγή υψηλής ποιότητας πιστοποιηµένων προϊόντων.

Τιµώµενη χώρα, 
ήταν φέτος η Ελ-
λάδα στη διεθνή 
έκθεση Anuga.

Η φετινή Anuga εί-
χε 154.462 επισκέπτες, 
πραγµατοποιώντας ρεκόρ 
σε σχέση µε τις προηγού-
µενες διοργανώσεις.
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Το πιο σηµαντικό σηµείο συνάντησης του κλάδου των φρού-
των και λαχανικών, η ∆ιεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών 
«Fruit Logistica 2016», θα πραγµατοποιηθεί στο Βερολίνο, το 
διάστηµα 3 µε 5 Φεβρουαρίου 2016, συγκεντρώνοντας για άλλη 
µια φορά όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων του κλάδου και 
την αφρόκρεµα των αντίστοιχων επιχειρήσεων 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ FRUIT LOGISTICA

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ TA ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΡΟ�ΟΝΤΑ ΣΤΗ FRUIT LOGISTICA

M ε βιολογικά προϊόντα και ψηφιακό εµπόριο επεκτείνει τους τοµείς της η 24η 
Fruit Logistica 2016, απευθυνόµενη πλέον και σε εταιρείες Τεχνολογίας, Α-
σφάλειας και Μεταφοράς Τροφίµων. Παράλληλα, η άνοδος του ηλεκτρο-

νικού εµπορίου (e-commerce), όπως επιβεβαιώνεται και από πρόσφατα στοι-
χεία της εταιρείας δηµοσκοπήσεων Nielsen, καθώς 20% όλων των νοικοκυ-
ριών έχουν αγοράσει γρήγορα καταναλωτικά αγαθά (FMCG) µέσω διαδικτύου του-
λάχιστον µια φορά, πρόκειται να αποτελέσει κορυφαίο θέµα στη διεθνή έκθεση οπωροκη-
πευτικώ που θα λάβει χώρα στο Βερολίνο.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Η ψηφιοποίηση του λιανικού εµπορίου προσφέρει πολλές ευκαιρίες, αλλά παρουσιάζει επίσης 
και µια σειρά από προκλήσεις. Οι νέες λύσεις συσκευασίας που απαιτούνται, και το γεγονός 
ότι οι πάροχοι πρέπει να συνεργάζονται όσο το δυνατόν περισσότερο -η λέξη κλειδί εδώ 
είναι η αστική εφοδιαστική αλυσίδα λιανικής. Οι αγορές φρουτολαχανικών είναι συνή-
θως παρορµητικές αγορές και σπάνια µπορούν να προγραµµατιστούν εκ των προτέ-
ρων. Οι καταναλωτές εµπνέονται από όλες τις αισθήσεις τους -αυτό είναι σηµαντικά 
περιορισµένο από µια οθόνη. Πώς µπορούν οι παρορµητικές αγορές να ενισχυθούν 
στον ψηφιακό κόσµο; Η δύναµη των φρέσκων προϊόντων να προσελκύουν τους 
καταναλωτές στα καταστήµατα µπορεί να σηµαίνει ότι τα τµήµατα φρούτων και 
λαχανικών θα γίνουν πιο σηµαντικά για τη λιανική στο µέλλον. Η ψηφιοποίηση 
διαδραµατίζει ολοένα σηµαντικότερο ρόλο στο λιανικό εµπόριο και το ίδιο και οι επι-
πτώσεις του σε άλλους τοµείς της αλυσίδας αξίας τροφίµων. Αυτό είναι ένα από τα θέµατα 
που θα συζητηθούν κατά την προσεχή Fruit Logistica και σίγουρα θα αποτελέσει επίσης αντι-
κείµενο θερµών συζητήσεων µεταξύ των επισκεπτών της εµπορικής έκθεσης.

«Fruit Logistica 2016», θα πραγµατοποιηθεί στο Βερολίνο, το 
διάστηµα 3 µε 5 Φεβρουαρίου 2016, συγκεντρώνοντας για άλλη 
µια φορά όλους τους φορείς λήψης αποφάσεων του κλάδου και 
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ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ 
Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Για το 2016, έχει επιλεχθεί 
ως τιµώµενη χώρα η Αίγυ-

πτος, η οποία διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην παγκό-

σµια βιοµηχανία νωπών προϊό-
ντων µε σηµαντικές εξαγωγές φρού-

των και λαχανικών σε 145 χώρες.
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
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ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ
ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΠΕΦΤΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΗ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Ενισχύσεις για να καλύπτουν τα πρόσθετα κόστη που προκύπτουν από την υιοθέ-
τηση της µεθόδου Κοµφούζιο σε ροδάκινα, νεκταρίνια και βερίκοκα θα µπορούν 
να λάβουν τη νέα προγραµµατική περίοδο, οµάδες, συνεταιρισµοί και µεµονω-

µένοι αγρότες, για να αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά ασθένειες όπως η καρπόκαψα, η 
ανάρσια και ο φυλλοδέτης. Σύµφωνα µε τον οδηγό των νέων Προγραµµάτων, στα γε-
ωργοπεριβαλλοντικά µέτρα από το 2016 προστίθεται η δράση «10.1.08 Εφαρµογή της 
µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (Κοµφούζιο)» που καλύπτει 
τη συγκεκριµένη µέθοδο µε επιδότηση 38,7 ευρώ (δύο πρώτα χρόνια) και 45,4 ευρώ το 
στρέµµα (τα τρία επόµενα).
Η πρακτική αυτής της µεθόδου που θα εφαρµοστεί στη συγκεκριµένη δράση είναι η 
χρήση εξαεριστήρων (dispensers), που απελευθερώνουν συνθετική φεροµόνη των µι-
κρολεπιδοπτέρων, µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπεται η σύζευξη των ακµαίων και να ε-
λαχιστοποιείται ο πληθυσµός των επιβλαβών προνυµφών. 

ΜΟΝΟ ΦΕΡΟΜΟΝΕΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ
∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες, κάτοχοι γεωργικής 
γης και εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων. Η δέ-
σµευση εφαρµόζεται σε καθορισµένα αγροτεµάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας. 
Τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής γίνεται µικτή χρήση φεροµονών και χηµικών. Τα επόµε-
να τρία έτη εφαρµογής γίνεται χρήση µόνο φεροµονών.
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για τις 
πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που 
αναλήφθησαν. Το ποσό στήριξης ορίζεται στα 38,7 ευρώ/στρέµµα/έτος για τα δύο 
πρώτα έτη και στα 45,4 ευρώ/στρέµµα/έτος για τα επόµενα τρία έτη.
Ως πρόσθετες δαπάνες ορίζονται:  Το κόστος των υλικών της µεθόδου όπως οι εξα-
τµιστήρες και οι φεροµονικές παγίδες.  Οι εργασίες για την τοποθέτηση των εξατµι-
στήρων και την παρακολούθηση των φεροµονικών παγίδων.
Σαν κόστος συναλλαγής ορίζεται το κόστος σχεδιασµού και αποτελεσµατικής οργάνω-
σης της εφαρµογής της µεθόδου.

ΕΝΤΟΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 
Από τη θεωρία στην 
πράξη περνά το 
εγχείρηµα της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης 
Πυρηνοκάρπων – 
Γιγαρτοκάρπων και 
Ακτινιδίων, µε έδρα τη 
Βέροια, καθώς στα τέλη 
Νοεµβρίου τοποθετείται 
η υπογραφή του 
καταστατικού από τα 
µέλη που συµµετέχουν 
στην κίνηση.

ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Τέλη του περασµένου 
Ιουνίου είχε 
ανακοινωθεί, 
σηµειώνεται και 
επίσηµα η πρόθεση 
για ίδρυση της 
∆ιεπαγγελµατικής 
διά στόµατος του 
προέδρου της 
Κοινοπραξίας Οµάδων 
Παραγωγών Ηµαθίας, 
Χρήστου Γιαννακάκη, 
ο οποίος δήλωσε στο 
Fresher, πως «στο 
τέλος Νοεµβρίου 
έχει προγραµµατιστεί 
η υπογραφή του 
καταστατικού, για 
να ακολουθήσει 
το επίσηµο αίτηµα 
για αναγνώριση 
προς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, όπως 
προβλέπει η σχετική 
διαδικασία».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Σύµφωνα µε τον ίδιο, 
ήδη έχει εξασφαλιστεί 
στη νεότευκτη 
διεπαγγελµατική 
η συµµετοχή 

του Συνδέσµου 
Οργανώσεων 
Παραγωγών Ελλάδος, 
η οποία θα επιφορτιστεί 
µε επιµέρους 
τµήµατα ανά προϊόν, 
του Συνδέσµου 
Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος, της Ένωσης 
Κονσερβοποιών 
Ελλάδος (ΕΚΕ) και 
συγκεκριµένα του 
τοµέα µεταποίησης, 
των λιανέµπορων  
(λαχαναγορά), 
των φυτωριούχων 
– εµπόρων 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού, των 
διακινητών υλικού 
και της Οµοσπονδίας 
Φορτηγών Ελλάδος.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Και το στεγαστικό 
ζήτηµα έλυσαν οι 
πρωτεργάτες του 
εγχειρήµατος µε τα 
γραφεία της πρώην 
Ενώσεως Αγροτικών 
Συνεταιρισµών Βέροιας 
να στεγάζουν, ήδη, τις 
υπηρεσίες της νέας 
διεπαγγελµατικής. 
Ο συγκεκριµένος 
χώρος είναι συνολικής 
επιφάνειας 350 τ.µ., 
περιλαµβάνοντας 
εκτός από γραφεία 
και µεγάλη αίθουσα 
εκδηλώσεων, που 
καλείται να καλύψει τις 
ανάγκες της Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης 
Πυρηνοκάρπων – 
Γιγαρτοκάρπων και 
Ακτινιδίων.

Αλέξανδρος Μπίκας

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

ΜΕΤΡΟ 10.1.08
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Τ ην ένταξη των δενδρώνων στις ενισχύσεις 
των βιολογικών φέρνει η νέα προγραµµατική 
περίοδος, εµπλουτίζοντας τον κατάλογο των 

επιλέξιµων καλλιεργειών µε µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, εσπεριδοειδή, το επιτραπέζιο σταφύλι και τη στα-
φίδα. Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται ανάλο-
γα την απαίτηση για περίοδο προσαρµογής (πρώτη ε-
γκατάσταση) ή αν ο αγρότης (ή και οµάδα) συνεχίζει 
την πρακτική των βιολογικών, εκτός από τις περιπτώ-
σεις των πυρηνόκαρπων και των σταφυλιών που θα 
λάβουν 90 ευρώ/στρέµµα και στις δύο περιπτώσεις.
Αναλυτικά οι ενισχύσεις έχουν ως εξής:

 Πυρηνόκαρπα: 90 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή και 
χωρίς προσαρµογή.

 Μηλοειδή: 64,4 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή, 53,2 
ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή

 Εσπεριδοειδή: 34,5 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή 
και 33,4 ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή

 Επιτραπέζιο σταφύλι: 90 ευρώ/στρµ. µε προσαρ-

µογή και χωρίς προσαρµογή.
 Σταφίδα: 71,9 ευρώ/στρµ. µε προσαρµογή και 63,6 

ευρώ/στρµ. χωρίς προσαρµογή.

ΕΝΤΑΞΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
∆ικαιούχοι για τη συµµετοχή στη δράση «1.1 Ενίσχυ-
ση για τη µεταπήδηση σε πρακτικές και µεθόδους βι-
ολογικής γεωργίας» µπορεί να είναι φυσικά και νοµι-
κά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώ-
πων, οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισµό των ε-
νεργών αγροτών.
Η δέσµευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρµόζεται 
σε καθορισµένα αγροτεµάχια καθόλη τη διάρκεια της 
τριετίας. Οι δικαιούχοι µετά το πέρασµα της τριετίας 
µπορούν να ενταχθούν στο υποµέτρο 1.2 «Ενισχύσεις 
για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθό-
δων παραγωγής» για να συνεχίσουν να λαµβάνουν 
ενισχύσεις (µειωµένες) αν το επιθυµούν. Το ελάχιστο 
µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµαχίων ανέρχεται σε 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τη διαδροµή που «γράφουν» τα συ-
νεταιριστικά φρούτα και κηπευτικά α-
πό το χωράφι ως το ράφι και τον τε-
λικό καταναλωτή φιλοδοξεί να κατα-
γράψει, µε τρόπο θεσµικό η πολιτεία, 
µέσω του νέου πλαισίου για τους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς.
Συγκεκριµένα, την ίδρυση ενιαίας 
ψηφιακής βάσης για την ιχνηλασι-
µότητα  των συνεταιριστικών προϊό-
ντων παρέχει το Άρθρο 39 του νοµο-
σχεδίου, στην οποία συµµετέχουν οι 
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών, µε σκοπό την ε-
ξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας του 
συνόλου των συνεταιριστικών προ-
ϊόντων, πάσης φύσεως, αυτούσια ή 
µεταποιηµένα. Μάλιστα, µε απόφαση 
του εκάστοτε υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων καθορίζο-
νται η τήρηση, η οργάνωση, οι τεχνι-
κές προδιαγραφές, η τεχνική διαχεί-
ριση, η καταγραφή και εν γένει λει-
τουργία και δηµοσιότητα της βάσης 
δεδοµένων, ο τρόπος διασύνδεσής 
της µε άλλες βάσεις για την αξιοποί-
ηση των στοιχείων τους, οι αρµόδιες 
αρχές διαχείρισης της βάσης.

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 
Με στόχο την ανάδειξη, προβολή και 
προώθηση των διατροφικών προϊ-
όντων που παράγονται στα διοικητι-
κά όρια της κάθε Περιφέρειας, αλλά 
και την παροχή υπηρεσιών τεκµηρί-
ωσης, υποστήριξης και προώθησης 
των προϊόντων της, δίνεται η δυνα-
τότητα µε το ίδιο νοµοσχέδιο και συ-
γκεκριµένα το Άρθρο 34, ε πρωτο-
βουλία των Περιφερειακών Αυτοδι-
οικήσεων της χώρας, να µπορούν να 
συνιστώνται αστικές µη κερδοσκοπι-
κές εταιρείες.

ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ
Με το Άρθρο 37 δίνεται δυνατότη-
τα σε κάθε µία οριοθετηµένη περιοχή 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή 
τροφίµων µε ΠΟΠ, ΠΓΕ, συµπεριλαµ-
βανοµένων αµπελοοινικών, αρωµα-
τισµένων οίνων, αλκοολούχων πο-
τών ή για κάθε Εγγυηµένο Παραδο-
σιακό Ιδιότυπο Προϊόν, για σύσταση 
Οµάδας ∆ιαχείρισης και Προστασίας.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΜΕΤΡΟ 
11
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1 στρµ. Το ελάχιστο µέγεθος της εκµετάλλευσης α-
νέρχεται σε 2 στρµ. για ετήσιες καλλιέργειες, 3 στρµ. 
για µόνιµες φυτείες και µικτές εκµεταλλεύσεις. Όσον 
αφορά την οµάδα καλλιέργειας «Ελαιοκοµία», η ε-
λάχιστη πυκνότητα φύτευσης των υπό ένταξη ελαιο-
τεµαχίων ανέρχεται σε 8 ελαιόδεντρα/στρµ.

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
Όσοι ήδη δραστηριοποιούνται στη βιολογική καλλιέρ-
γεια, εντάσσονται στη δράση «Ενισχύσεις για τη δια-
τήρηση βιολογικών πρακτικών και µεθόδων παρα-
γωγής στη γεωργία» που αφορά φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
οι οποίοι ανταποκρίνονται στον ορισµό των ενεργών 
αγροτών. Η δέσµευση είναι πενταετής µε δυνατότητα 
ετήσιας παράτασης µετά τη λήξη της αρχικής περιό-
δου. Η δέσµευση εφαρµόζεται σε καθορισµένα αγρο-
τεµάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.
Αγροτεµάχια που βρίσκονται σε φάση µετάβασης α-
πό τη συµβατική στη βιολογική γεωργία είναι επιλέ-
ξιµα στη δράση, δεδοµένου ότι οι διατάξεις του καν. 
834/2007 περί βιολογικής παραγωγής εφαρµόζονται.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Μέγιστο ύψος 

ενίσχυσης 
(ευρώ/στρέµµα/έτος) 

Με προσαρµογή

71.9

90

84.5

34.5

90

Μέγιστο ύψος 
ενίσχυσης 

(ευρώ/στρµ/έτος)
Χωρίς προσαρµογή

63.6

90

65.7

33.4

90

Σταφίδα

Εσπεριδοειδή

Πυρηνόκαρπα

Επιτραπέζια 
σταφύλια

Σταφύλια 
οινοποιήσιµα

64.4 53.2Μηλοειδή

Στα πλαίσια των νέων Προγραµµάτων και του Υποµέτρου 10.1.10 «Προστασία τοπικών αβελ-
τίωτων πληθυσµών» προβλέπεται αντισταθµιστική στήριξη έως 90 ευρώ/στρέµµα ετησίως για 
αγρότες που θα επιλέξουν να σπείρουν στα χωράφια τους µία τοπική αβελτίωτη ποικιλία από 
τον άνω κατάλογο των σπόρων (Πίνακας).

Είδος Ποικιλίες «υπό εξαφάνιση»

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

Κε ρασιά Σερρών, Λευκό, Κηφισιάς, Πρώιµο Κολινδρού, Σάµου, Πρώιµο Κοµοτηνής, Κόκκι-
να Αναστασιάς

Μηλιά Ξυνόµηλα Αγιάσσου, Σκιούπια, Χαµοµηλιά

Πορτοκαλιά Πορτοκάλι «Μάλτας», Μαλτέζικο, Πρακοίλων

Αχλαδιά Κουντουρέλια, Κακάβια, Μουντουρίτες, Τσιλουπάρµατα, Καµπάνες, Μπουσταβάνι, 
Σταυρόρια, Γκουρλιές, Ζαχαράτα

Βερικοκιά Καϊσια

Μανταρινιά Ντόπια

Ροδιά Καντινέρια, Λεφάνια, Καµπάδικα, Αλµπασάνια, Ανδροµάχη, Φούστανη

Αµυγδαλιά Αφράτο, Σιδηροαµύγδαλο, Καρυδάκι, Χιώτικα φουντουκάκι, Ντοντάδικο, Φουσκαρέλα, 
Τρικιώνικο, Μπαµπάτσικα, Μπέλλου

Λεµονιά Τσακαλίκη

Συκιά Άσπρο µικρό, Ποταµίσια, Μπούκνες ή Αρµούνες (µαύρο)

Ελιά Ασπρολιά Αλεξανδρούπολης

Ροδακινιά Κοκκάρι, Μηλοροδάκινο (Μαστοί Αφροδίτης), Προφήτης Ηλίας, Όψιµο Νάουσας

∆αµασκηνιά Πραούστι, Μπαρδάκι µακρόστενο και στρογγυλό, Λευκό δαµάσκηνο, Σκοπέλου ο-
ζέν, Αυγάτι, Ξυνί

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΡΑ 
ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 10.1.10
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ΩΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ∆ΡΑΣΕΙ ΠΑΡΑΚΙΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΟΥ 

ΑΜΦΙΤΑΛΑΝΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ‘Η 
ΟΧΙ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ, ΠΑΡΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ, ΤΗΝ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ 2016, ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΩΝ  
ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2015�2020

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Σ υναντήσαµε τον έµπειρο καλλιεργητή βιολο-
γικών µήλων, ροδάκινων και κηπευτικών, 
από την Άρνισσα της Πέλλας, στο πρόσφα-

το 1ο Συνέδριο Βιολογικής Κτηνοτροφίας και Γεωρ-
γίας στο Παρανέστι ∆ράµας και µας εξήγησε ότι η βι-
ολογική γεωργία ενέχει πολλές και µεγάλες δυσκο-
λίες, συγκριτικά µε τη συµβατική, µε χαµηλότερες α-
ποδόσεις στο χωράφι και πολλές ασθένειες ή φυ-
σικούς εχθρούς, στους οποίους πλέον έχει προστε-
θεί κι η κρίση, η οποία έχει οδηγήσει σε µείωση της 
κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων έως 30%-40% 
και σε απώλεια πελατών, από τους «πάγκους» των 
παραγωγών, σε ποσοστό 10%-20%. Στον αντίποδα 
βέβαια, σηµειώνει ο κ. Μπόγιας, τα βιολογικά προϊό-
ντα απολαµβάνουν και καλύτερη τιµή, περί τα 50-60 
λεπτά το κιλό, µεσοσταθµικά, καθώς ενσωµατώνουν 
υπεραξία σε σχέση µε τα αντίστοιχα φρουτοκηπευτι-
κά συµβατικής καλλιέργειας.

Με πάνω από 10 χρόνια εµπειρίας που κου-
βαλάτε θα είχε σηµασία να µας πείτε κατά πό-
σο τα βιολογικά προϊόντα πιάνουν καλύτερες 

τιµές. Ενσωµατώνουν αυτό που έχουµε συνη-
θίσει να λέµε υπεραξία στην αγορά;
Φυσικά και υπάρχει υπεραξία στα βιολογικά. Αρκεί 
να σας αναφέρω ότι το συµβατικό µήλο που είναι κι 
ο µεγαλύτερος όγκος της παραγωγής της Άρνισσας, 
πωλείται στη λαϊκή σε µια τιµή που κυµαίνεται από 
0,80 έως 1,20– 1,30 ευρώ τή µεσοσταθµικά στα 1,10 
ευρώ , ενώ το βιολογικό κινείται από 0,70 έως και 2 
ευρώ. Στο ράφι του µανάβικου ή των σούπερ µάρκετ 
το βιολογικό µήλο µπορεί να πιάσει και 3 ή 3,30 ευ-
ρώ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις υπεισέρχεται και 
ενδιάµεσος κρίκος, ο έµπορος, ο οποίος, αν το προ-
ϊόν έχει µια τρυπούλα ή είναι ελαφρώς χτυπηµένο, 
θα σου πει «βγάλε ένα ποσοστό της παραγωγής ως 
φύρα». Γι’ αυτό νοµίζω εµείς στις λαϊκές, που τα δια-
θέτουµε µόνοι µας, είµαστε σε καλύτερη µοίρα.

Θα έχετε ακούσει πως µε το νέο ΠΑΑ, από τις 
αρχές του 2016, θα ξεκινήσουν να δίδονται 
και πάλι επιδοτήσεις στις δενδρώδεις καλλι-
έργειες. Τι νοµίζετε ότι θα γίνει διότι έχει πα-
ρατηρηθεί ιστορικά πως όταν παύει να δίνεται 

το πριµ για βιοκαλλιεργητές, τότε η παραγω-
γή και τα στρέµµατα πέφτουν κατακόρυφα…
Πράγµατι ακούγεται ότι από τον Ιανουάριο θα ξα-
ναδώσουν. Όµως οι συνειδητοποιηµένοι βιοκαλλι-
εργητές δεν βασίζονται στις επιδοτήσεις. Αν πάρεις 
τα 60-70 ευρώ ανά στρέµµα της ενίσχυσης, ίσα που 
καλύπτεις τα έξοδα για τον οργανισµό πιστοποίησης. 
Απλώς είναι ένα σπρώξιµο για να πειστεί ο αγρότης 
ότι θα έχει µια βοήθεια από την πολιτεία, ώστε να ξε-
κινήσει. Εγώ όταν άρχισα δεν υπήρχε επιδότηση, ό-
µως είναι αλήθεια ότι µετά από 1-2 χρόνια, όταν δό-
θηκαν χρήµατα, ορισµένοι παραγωγοί στράφηκαν 
στα βιολογικά δέντρα. Βέβαια, µόλις αυτές οι επιδο-
τήσεις σταµάτησαν, πολλοί εγκατέλειψαν. Στην περι-
οχή µου, παράδειγµα, ενώ στην αρχή ήµασταν 6-7 
βιοκαλλιεργητές, έχουµε αποµείνει πλέον µόνο δύο-
τρεις. Αν στηριχθείς στην επιδότηση, θα αποτύχεις.

Γιατί αποθαρρύνθηκαν όσοι εγκατέλειψαν το 
χώρο της βιολογικής καλλιέργειας;
Η καλλιέργεια χωρίς τη χρήση χηµικών, ειδικά στα 
µηλοειδή, είναι πολύ δύσκολη. Αυτή τη στιγµή ε-

 ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ  
ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
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Who is who
Ο Χρήστος Μπόγιας κατάγεται από την Άρνισσα 
του νοµού Πέλλας. Γεννηµένος το 1966, ο 
49χρονος βιοκαλλιεργητής, διαθέτει µια φυτεία 20 
στρεµµάτων µε µήλα, άλλα 11 στρµ. µε ροδάκινα, 
καθώς και 18 στρµ. µε βιολογικά κηπευτικά, 
όπως πατάτες, κρεµµύδια και ντοµάτες, ενώ για 
λόγους αµιψεισποράς έχει και λίγα στάρια. Πριν 
ασχοληθεί µε τη βιολογική γεωργία, στις αρχές 
του 2004, υπήρξε συµβατικός αγρότης για 15 
χρόνια. Είναι παντρεµένος και πατέρας τεσσάρων 
παιδιών, εκ των οποίων ένα αγόρι 21 ετών, και 
τρεις κόρες 19, 10 και 6 ετών αντίστοιχα. Όπως 
µάλιστα λέει ο ίδιος, οι δυο µικρότερες κόρες 
είναι που δείχνουν το µεγαλύτερο ζήλο για να τον 
συνοδεύσουν στα χωράφια.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

γώ καλλιεργώ περίπου 20 στρέµµατα και η ποσό-
τητα που παράγω είναι κοντά στο 30% της παραγω-
γής, την οποία θα είχα αν καλλιεργούσα συµβατικά. 
Είναι πολύ κάτω οι στρεµµατικές αποδόσεις. Έχου-
µε 3-4 βασικούς εχθρούς, µύκητες και τα έντοµα, µε 
βασικότερους από αυτούς την καρπόκαψα, το φουζι-
κλάδι, τον τίγρη, τον οποίο πολλοί από τους συµβατι-
κούς καλλιεργητές δεν τον γνωρίζουν καν, αλλά και 
τη µονίλια στο ροδάκινο, οι οποίοι δύσκολα καταπο-
λεµώνται χωρίς φυτοπροστασία. Φέτος, για να κα-
ταλάβετε, περί το 50% της παραγωγής µου σε µή-
λα κινδύνευσα να το χάσω από την τελευταία γενιά 
της καρπόκαψας, η οποία έκανε µια µικρή τρύπα στο 
φρούτο. Ευτυχώς µε στήριξαν οι πελάτες µου. 

Αναφερθήκατε στους πελάτες σας. Αλήθεια, 
πού εντοπίζεται η µεγαλύτερη ζήτηση για τα 
βιολογικά προϊόντα; 
Κατά βάση στα αστικά κέντρα και στην περίπτωσή 
µας στη Β. Ελλάδα, απευθυνόµαστε κυρίως στην α-
γορά της Θεσσαλονίκης για να διαθέσουµε την πα-

ραγωγή µας. Επιχειρήσαµε να στήσουµε µια λαϊκή 
µε βιολογικά προϊόντα και στην Αριδαία, σε απόστα-
ση 50 χλµ. από την Άρνισσα, η οποία όµως δεν κα-
τάφερε να κρατηθεί, διότι δεν στηρίχθηκε. Ως εκ τού-
του επικεντρωνόµαστε εκεί που συγκεντρώνεται µε-
γάλος πληθυσµός και ο καταναλωτής είναι συνειδη-
τοποιηµένος ως προς τις επιλογές του. ∆εν σηµαί-
νει δηλαδή ότι για να καταναλώσει κανείς βιολογικά 
προϊόντα πρέπει να είναι πλούσιος ή να έχει υψηλό 
επίπεδο εκπαιδευτικής κατάρτισης. Στον πάγκο της 
λαϊκής θα δεις να πλησιάζει κόσµος που δεν ανήκει 
ούτε καν στα µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα, αλλά 
προτιµά να αγοράσει ένα κιλό µήλα βιολογικής καλ-
λιέργειας, παρά να πάρει -που λέει ο λόγος- 5 κι-
λά συµβατικά. Γίνονται και κάποιες εξαγωγές, αλλά 
το παιχνίδι σε αυτό το επίπεδο το παίζουν µεγάλες 
εταιρείες που ψωνίζουν από παραγωγούς βιολογι-
κά προϊόντα, καθώς και οργανωµένοι συνεταιρισµοί.

Αξίζει να ασχοληθεί κανείς µε τη βιολογική 
γεωργία και εν προκειµένω µε τις δενδρώ-
δεις καλλιέργειες και πόσο µπορούν να έ-
χουν κάποιο πλεονέκτηµα οι µικρές εκµεταλ-
λεύσεις ή συγκεκριµένες περιοχές;
Κάθε περιοχή έχει την ιδιοµορφία της και το δικό της 
µικροκλίµα. Στην περιοχή µας είναι η λίµνη, τα βουνά, 
δεν έχει αέρα και γενικά προσφέρεται για τη βιολογική 
µηλοκαλλιέργεια. Άλλες περιοχές είναι ενδεδειγµένες 
για άλλα προϊόντα. Όσο για το αν µπορούν οι µικρές 
εκµεταλλεύσεις να είναι βιώσιµες, αυτό που έχει ση-
µασία κατ’ εµέ είναι όποιος επιλέξει να ασχοληθεί, να 
το έχει από µέσα του, ειδάλλως θα αποτύχει. 

ΣΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ 
∆ΕΝ ΧΩΡΟΥΝ 
ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ 
Ο παράγοντας οικονοµική κρίση 
στη χώρα, πώς έχει επηρεάσει 
τα βιολογικά προϊόντα; 
Όσο πάµε συρρικνωνόµαστε αριθµητικά. 
Και εµείς ως βιοκαλλιεργητές και οι κατα-
ναλωτές, οι οποίοι προτιµούν να αγορά-
ζουν βιολογικά προϊόντα. Η κατανάλωση 
έχει υποχωρήσει περίπου 30-40% σε σχέ-
ση µε τα προ της κρίσης δεδοµένα και έ-
χουν χαθεί αντίστοιχα, γύρω στο 10-20% 
των πελατών µας στον πάγκο της λαϊκής.

Είναι µόνο το θέµα της αγοραστικής 
δύναµης που ευθύνεται για τη µείωση 
της ζήτησης, ή µήπως έχει παίξει κά-
ποιο ρόλο και η έλλειψη εµπιστοσύ-
νης από κρούσµατα µε «µαϊµού» βιο-
λογικά προϊόντα;
Είχαµε κρούσµατα και στη λαϊκή, µε επιτή-
δειους που θέλησαν να πουλήσουν συµβα-
τικά προϊόντα σαν βιολογικά, αλλά πιάστη-
καν και τους επιβλήθηκαν αυστηρά πρόστι-
µα, ενώ σε περιπτώσεις υποτροπής, τους 
υποχρέωσαν να την εγκαταλείψουν. Θέλω 
να πω ότι στις λαϊκές αγορές για βιολογικά 
προϊόντα, επειδή συµµετέχω εδώ και δέκα 
χρόνια, είναι πολύ αυστηρά τα πράγµατα. Έ-
χουµε τον εσωτερικό µας κανονισµό, έναν 
υπάλληλο που καταγράφει τις ποσότητες 
και λαµβάνει και δείγµατα. Οπότε αν υπάρ-
χει κάποιο θέµα, µια του κλέφτη, δυο του 
κλέφτη, θα πιαστεί.

ΑΝ ΠΑΡΕΙΣ 60�70 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΙΣΑ ΠΟΥ 
ΚΑΛΥΠΤΕΙΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πλήρες ρε-
πορτάζ για το 
1ο Συνέδριο 
Βιολογικής 
Γεωργίας, 
που πραγ-
µατοποιήθη-
κε στο Παρα-
νέστι ∆ράµας, 
στην Agrenda 
που κυκλο-
φορεί µαζί µε 
το Fresher.
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Tην πολύ ισχυρή πι-
θανότητα ανάκαμ-
ψης στην αγορά α-
κτινιδίου διαβλέ-

πουν Ιταλοί και Έλληνες διακινητές. Κι αυ-
τό αφενός λόγω της επιδείνωσης του και-
ρού στην Ευρώπη, όπου το ακτινίδιο προτι-
μάται έναντι των εσπεριδοειδών χάρη στην 
υψηλότερη περιεκτικότητά του σε βιταμίνη 
C, αφετέρου λόγω της αναμενόμενης από-
συρσης απ’ την αγορά των νεοζηλανδικών 
τις επόμενες μέρες, νωρίτερα από άλλες 
χρονιές, που αποσύρονταν τέλος Δεκεμβρί-
ου-μέσα Ιανουαρίου.  Τη φετινή χρονιά στη 
Ν. Ζηλανδία, το αντίπαλον δέος της Ευρώ-
πης όσον αφορά την αγορά ακτινιδίου, πα-
ρουσιάστηκε πρώιμη ωρίμανση με αποτέ-
λεσμα το προϊόν της να χαρακτηρίζεται από 
μειωμένη διατηρησιμότητα. Τα ακτινίδια 
αυτά είναι μαλακά, με αποτέλεσμα οι Νεο-
ζηλανδοί να κάνουν αυτή την περίοδο προ-
σφορές σε χαμηλές τιμές. 

Αυτός είναι και «ένας απ’ τους παράγοντες 
που συμπιέζει και τις τιμές των ελληνικών 
ακτινιδίων», επισημαίνει ο Αλέξανδρος 
Παπακώστας, μέλος του Δ.Σ. της ΖΕΥΣ Α-
κτινίδια, ενώ στην πίεση αυτή οδήγησε εν-
δεχομένως και «η παρουσία στην αγορά 
των χιλιανών ακτινιδίων, που κανονικά έ-
πρεπε να είχαν βγει απ’ τον Οκτώβριο», λέ-
ει στο Fresher ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καβά-
λας Κώστας Λεπίδας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο, τον σημαντικότερο 
ρόλο για την πίεση των τιμών παίζει η κατά-
σταση που επικρατεί στην Ελλάδα με τη μη 
οργάνωση των παραγωγών και την παρα-
γωγή προϊόντος άνευ ολοκληρωμένης δια-
χείρισης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η α-
ξία των ελληνικών ακτινιδίων. 
Φέτος και λόγω των οικονομικών δυσκο-
λιών «οι παραγωγοί πουλούσαν σε ό,τι τι-
μές τους προτείνανε, στα 28-35 λεπτά το κι-
λό τα Hayward αναλόγως ποιότητας, με αρ-
κετές ποσότητες ακόμα να μην έχουν συ-

ΤΟ ΚΡΥΟ 
ΣΗΚΩΝΕΙ ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ
ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΝΕΟΖΗΛΑΝ∆ΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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γκομισθεί, ενώ πέρυσι οι αντίστοιχες τιμές 
ήταν 34-40 λεπτά το κιλό», προσθέτει ο κ. 
Παπακώστας. 
Παράλληλα, στην Πρέβεζα η τιμή παραγω-
γού είναι 23-24 λεπτά το κιλό, κατά 39,47% 
περίπου μειωμένη από πέρυσι που είχε 
φτάσει τα 38 λεπτά το κιλό. Σύμφωνα με 
τον κ. Λεπίδα, «τα πρώτα ακτινίδια πληρώ-
θηκαν στις περσινές τιμές, μετά αυτές ακο-
λούθησαν πτωτική πορεία λόγω υπερπρο-
σφοράς και τώρα που θα φύγουν τα σκόρ-
πια από την ελληνική αγορά, αναμένουμε 
βελτίωση της κατάστασης». 
Αξίζει να επισημανθεί ότι φέτος η ελλη-
νική παραγωγή αναμένεται αυξημένη, 
στους 150.000-155.000 τόνους, σύμφω-
να με τους υπολογισμούς της ΖΕΥΣ από 
138.000-140.000 πέρυσι, αλλά και η πα-
ραγωγή της Ιταλίας, σύμφωνα με τους Ιτα-
λούς εμπόρους αναμένεται φέτος να φτά-
σει στο μέγιστο όριό της, στους 590.000 
τόνους. 

«Να κερδίζουμε εμείς απ’ την 
υπεραξία του ακτινιδίου» 
Πέρυσι «η καλλιέργεια της γείτονας χώ-
ρας είχε υποστεί ζημιά και οι Ιταλοί πλή-
ρωναν όσο-όσο προκειμένου να εξασφαλί-
σουν προϊόν για να διατηρήσουν τις αγο-
ρές τους σε αντίθεση με τη φετινή χρονιά», 
υπογραμμίζουν στην πλειονότητά τους οι 
συντελεστές του κλάδου. 
Όπως λένε χαρακτηριστικά, το διάστημα 
της συγκομιδής πέρυσι έφευγαν σωρηδόν 
τα φορτία, ενώ τώρα αυτά είναι λίγα. 
Βέβαια, όπως τονίζει ο κ. Λεπίδας, πρέπει 
να φτιάξουμε δικές μας αγορές και όχι να 
περιμένουμε πότε δεν θα έχουν οι Ιταλοί. 
«Πρέπει να κερδίζουμε εμείς την υπερα-
ξία που έχει το προϊόν και όχι να φεύγει σε 
bins, όπως γίνεται και με βυτία στο ελαιό-
λαδο», λέει ο κ. Λεπίδας. 

Ορατός ο κίνδυνος του PSA 
στα ακτινίδια απ’ τα ιταλικά bins 
Φέτος ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εκμε-
τάλλευσης Ακτινιδίων (Α.Σ.Ε.Α.) είχε επι-
σημάνει τον κίνδυνο μεταφοράς στη χώρα 
μας του φυτοπαθογόνου βακτηρίου PSA, 
που έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό την καλ-
λιέργεια στην Ιταλία. Κι αυτό καθώς «οι Ι-
ταλοί φέρνουν τα δικά τους παλετοκιβώ-
τια συγκομιδής (bins), τα οποία δεν έχουν 
προηγουμένως απολυμανθεί», λέει στο 
Fresher η διευθύντρια του Συνεταιρισμού, 
Αργυρώ Λέριου. 
Σύμφωνα με επιστολή του Μπενάκειου 

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ 
Αλέξανδρος Παπακώστας, 
µέλος του ∆.Σ. της Ζευς Ακτινίδια  

Ποιο είναι το σηµαντικότερο 
πρόβληµα του κλάδου; 
Οι Έλληνες προσπαθούν να διαθέτουν 
µε άναρχο τρόπο τις ποσότητες που 
συγκεντρώνουν. Θα µπορούσε να γίνει 
µία πλατφόρµα συνεννόησης µεταξύ των 
εξαγωγέων για να µπορούµε να συντονίσουµε 
τη ρύθµιση των ποσοτήτων που στέλνουµε σε 
κάθε χώρα. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η 
κάθε εταιρεία σε κάθε χώρα ζητάει προϊόν µε 
διαφορετικές προδιαγραφές. 

Ποια θα είναι τα οφέλη από αυτό; 
Το όφελος θα είναι σίγουρα η καλύτερη 
οικονοµική πρόσοδος ανά κιλό, µε την 
καλύτερη παρουσία στην αγορά των 
ελληνικών ακτινιδίων, που τώρα πολλές 
φορές πάνε στο εξωτερικό σε άσχηµη 
κατάσταση (οµοιογενή κ.λπ.). 

Μιας και ήσασταν απ’ τους 3 πρώτους 
παραγωγούς ακτινιδίων στην Ελλάδα, 
περιµένατε τότε αυτήν την ανάπτυξη;
Μέχρι πριν από µία δεκαετία δεν το 
πιστεύαµε γιατί δεν βλέπαµε ανταπόκριση 
απ’ τους παραγωγούς. Τώρα, µε το 
πρόβληµα της ανεργίας στους νέους, και 
επειδή η καλλιέργεια της ακτινιδιάς εκτός 
από το κόστος εγκατάστασης, δεν έχει 
επιπλέον δαπάνες, π.χ. για ραντίσµατα, όπως 
οι ανταγωνιστικές της καλλιέργειες, των 
πυρηνόκαρπων, έχουν αυξηθεί οι φυτεύσεις. 
Αυτό, βέβαια, είναι ανησυχητικό, καθώς ήδη 
βλέπουµε σηµάδια υπερπροσφοράς και σε 
1-2 χρόνια, που οι φυτεύσεις  θα µπουν σε 
πλήρη παραγωγή, µπορεί να πιαστεί και το 
όριο των 200.000 τόνων. 

32-37_FAKELOS_aktinidio.indd   34 11/25/15   4:15 PM



35ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σε ερώτη-
ση του Συνεταιρισμού, «η χρήση εντός ο-
πωρώνων της Άρτας παλετοκιβωτίων συ-
γκομιδής, προερχόμενων από μολυσμέ-
νους οπωρώνες της Ιταλίας ενέχει σοβαρό 
κίνδυνο μετάδοσης και διασποράς του βα-
κτηρίου από οπωρώνα σε οπωρώνα και με-
ταξύ περιοχών, αν τα παλετοκιβώτια και τα 
αντίστοιχα οχήματα διακίνησής τους δεν 
έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί δεό-
ντως πριν τη χρήση τους και αν υπάρχουν 
σε αυτά προσκολλημένα μολυσμένα φυτι-
κά υπολείμματα. Η σημασία που αποδίδε-
ται στα παλετοκιβώτια (bins) ως πιθανή πη-
γή μολύσματος του βακτηρίου διαφαίνεται 
και στις επίσημες αυστηρές οδηγίες πρα-
κτικών χειρισμών που εφαρμόζουν οι πα-
ραγωγοί ακτινιδίου τόσο στη Ν. Ζηλανδία 
όσο και στη Χιλή σχετικά με τη μετακίνη-
ση των μέσων αυτών μεταξύ των οριοθετη-
μένων μολυσμένων και αμόλυντων περι-
οχών για τη συγκομιδή των καρπών. Στις 
συγκεκριμένες οδηγίες απαιτείται τα μέσα 
αυτά είτε να είναι καινούρια είτε να είναι 
καθαρισμένα από όλα τα φυτικά υπολείμ-
ματα και απολυμασμένα. 
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται τα μέσα, ό-
πως και τα οχήματα που τα μεταφέρουν, να 
είναι καλυμμένα κατά τη μετακίνησή τους 
και να επιθεωρούνται πριν τη χρήση τους 
από αρμόδιο προσωπικό για την επιβεβαί-
ωση της απουσίας τυχόν φυτικού υλικού 
προσκολλημένου σε αυτά. 

«Μπρος στον ανταγωνισμό 1 φορέας» 
Κοινός τόπος των συντελεστών του κλά-
δου στην Ελλάδα είναι η ανάγκη δημιουρ-
γίας ενός φορέα που θα χειρίζεται την πα-
ραγωγή των ελληνικών ακτινιδίων, όπως 
η Zespri στη Νέα Ζηλανδία, λόγω του διε-
θνούς ανταγωνισμού. 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΕΙΝΑΙ  
ΙΣΩΣ Η ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΗ, ΑΝ ΟΙ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ, 
ΘΑ ΜΑΣ ΤΗ ΦΑΝΕ ΑΛΛΟΙ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ 
ΜΠΑΙΝΕΙ Η ΖΕΥΣ ΣΦΗΝΑ ΣΤΟΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας 
σε νέους εξαγωγικούς προορισµούς, 
κόβοντας ταυτόχρονα την «όρεξη» 
επίδοξων ανταγωνιστών, πριν εκείνοι 
επιχειρήσουν κάτι ανάλογο, προσβλέπει η 
«Ζευς Ακτινίδια ΑΕ» µε το πλάνο επέκτασης 
της δραστηριότητάς της στην καλλιέργεια 
των κιτρινόσαρκων ακτινιδίων.
Η οµάδα παραγωγών από το νοµό Πιερίας, 
διαβλέποντας εγκαίρως τις αλλαγές στις 
καταναλωτικές τάσεις, επέδειξε γρήγορα 
αντανακλαστικά και εντός διετίας θα έχει 
αποκτήσει τις δικές της κιτρινόσαρκες 
ποικιλίες που είναι δηµοφιλείς στις αγορές 
της Μέσης και Άπω Ανατολής.
Όπως εξηγεί ο ∆ηµήτρης Μανώσης από 
την εταιρεία, «εδώ και πέντε χρόνια η 
επιχείρηση χρηµατοδοτεί σχετική έρευνα 
στο πανεπιστήµιο του Ούντινε, από κοινού 
µε µια ιταλική εταιρεία και άλλους δύο 
φυτωριούχους, έναν Έλληνα και έναν Ιταλό.

Ήδη, µετά από 14.000 διασταυρώσεις, 
έχουν επιλεγεί 2-3 ποικιλίες για τα τελικά 
πειράµατα». Μάλιστα, µας εξηγεί ότι η 
τάση στη διεθνή σκακιέρα του ακτινιδίου 
κινείται προς τα club, που σηµαίνει ότι 
όποια καινούργια ποικιλία βγαίνει σήµερα, 
για οποιοδήποτε φυτό, κατοχυρώνεται και 
ο ενδιαφερόµενος είναι υποχρεωµένος 
να αγοράσει ένα µέρος των πνευµατικών 
δικαιωµάτων από την καλλιέργεια. 
Τα οφέλη που αναµένονται από την κίνηση 
αυτή, είναι πολλά. Πρόκειται για ποικιλίες 
πρωιµότερες της Hayward, που θα δώσουν 
την ευκαιρία να επιµηκυνθεί, κατά περίπου 
δύο µήνες, η εµπορική παρουσία της «Ζεύς 
Ακτινίδια» στην αγορά. Το πιο σηµαντικό 
στοιχείο, σύµφωνα µε τον κ. Μανώση είναι 
«αν δεν µπεις έγκαιρα σε αυτό το παιχνίδι, 
θα εισέλθουν οι ανταγωνιστές σου. Κάτι 
τέτοιο µπορεί να σηµάνει κίνδυνο να 
χαθούν και οι αγορές για τη Hayward».
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Με αποδόσεις κοντά στα 750 ευρώ το 
στρέμμα και το κόστος παραγωγής γύρω 
στα 600 ευρώ, η καλλιέργεια του ακτινιδί-
ου στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μπει στο 
δρόμο της αν και  «το ζητούμενο πλέον δεν 
είναι οι ποσότητες. Η πρόκληση έχει να κά-
νει με τη βελτίωση της ποιότητας, την επέν-
δυση στο image του ελληνικού ακτινιδίου 
και την ενσωμάτωση υψηλής προστιθέμε-

νης αξίας στο προϊόν», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο πρόεδρος του IKO στο πλαίσιο των 
εργασιών του 34ου Παγκόσμιου Συνεδρί-
ου, που πραγματοποιήθηκε από τις 29 Σε-
πτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου στην Κατε-
ρίνη, προσθέτοντας πως ιδίως μετά το ρωσι-
κό εμπάργκο, είναι επιτακτική ανάγκη να 
ανοίξουν και νέες αγορές για το ακτινίδιο. 
Το προϊόν πάντως, ανέφερε, σιγά – σιγά κερ-

δίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών δι-
εθνώς,  κι έφερε ως παράδειγμα την Κίνα, ό-
που «βελτιώνει διαρκώς τη θέση της».
Παρά την πρόοδο που έχει γίνει ωστόσο, η 
Ελλάδα έχει ακόμη πολύ δρόμο να καλύ-
ψει για να φτάσει τους ανταγωνιστές της 
σε επίπεδο τιμών, που είναι και το ζητού-
μενο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στην ε-
μπορική σεζόν 2014 –15, οι ελληνικές ε-

ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΨΑΧΝΕΙ IMAGE KI ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ZESPRI
«Σε κάποιες αγορές της Ασίας 

δεν συµπεριφέρεται µε fair trade»

ΣΕ ΚΤα µαχαίρια βγήκαν στη διάρκεια των εργασιών της πρώτης ηµέρας του 
Συνεδρίου ΙΚΟ, ανοίγοντας µια υποβόσκουσα εµπορική διαµάχη µεταξύ της 
Χιλής και της Νέας Ζηλανδίας µε εκατέρωθεν πολεµικούς χαρακτηρισµούς.

 ΖΗΣΗΣ ΜΑΝΩΣΗΣ
Ζευς Ακτινίδια

«Το ζητούµενο δεν 
είναι πλέον οι πο-

σότητες. Η πρόκλη-
ση έχει να κάνει µε 

τη βελτίωση της 
ποιότητας, την 
επένδυση στο 

image του ελληνι-
κού ακτινιδίου»

Χρ. Γιαννακάκης πρόεδρος Κοινοπραξίας Συνεταιρισµών Ηµαθίας. Callum Kay, από την αντιπροσωπεία της Νέας Ζηλανδίας.

32-37_FAKELOS_aktinidio.indd   36 11/25/15   4:15 PM



37ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ξαγωγές, που σε συντριπτικό ποσοστό είναι 
της Hayward, προσέγγισαν τις 115.000 τό-
νους με μέση τιμή εξαγωγής στα 85-90 λε-
πτά το κιλό, όταν η Ιταλία για 334.000 τό-
νους έλαβε 1,28 ευρώ, η Γαλλία για 20.000 
τόνους, 1,80 ευρώ, η Πορτογαλία για 
10.000 τόνους 1,14 ευρώ και η Ισπανία για 
16.000 τόνους 1,10 ευρώ. 

Υψηλό το κόστος  για τον Έλληνα
«Από τα 85-90 σεντς το κιλό, μέσης τιμής ε-

ξαγωγής, η δαπάνη τυποποίησης - συσκευ-
ασίας υπολογίζεται σε 40-45 σεντς, ενώ άλ-
λα 40-45 λεπτά πήρε ο παραγωγός, ο οποίος 
εκτιμάται ότι με μια στρεμματική απόδοση 
μεσοσταθμικά στους 20 τόνους το εκτάριο (σ. 
σ. κάποιοι πιάνουν και το διπλάσιο) πληρώ-
νει ως κόστος παραγωγής 30 σεντς, που απέ-
χει από εκείνο των Ιταλών ή των Γάλλων», 
είπε ο κ. Μανώσης και έφρασε τον προβλη-
ματισμό του για τον αντίκτυπο που θα έχει, 
εφεξής, η αύξηση της φορολογίας των αγρο-
τών και του ΦΠΑ στα εφόδια.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΠΑΤΗΣΕ ΠΟ∆Ι 
ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
ΠΕΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ  ΣΤΗΝ ΑSIA FRUIT LOGISTICA

Με 5 εκθέτες εκπροσωπήθηκε η 
Ελλάδα στη ∆ιεθνή Έκθεση Φρούτων 
και Λαχανικών, Asia Fruit Logistica 
που διοργανώθηκε 2 µε 4 Σεπτεµβρίου 
στο Χονγκ Κονγκ. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία, η έκθεση σηµείωσε νέο 
ρεκόρ συµµετοχής στον αριθµό εκθετών, 
καταγράφοντας αύξηση 20% από την 
προηγούµενη διοργάνωση. Ειδικότερα, 
έλαβαν µέρος οι εταιρίες Greek & 
Fresh, Kolios Company, Protofanousi 

Fruits, Snack A Fruit και Zeus Kiwi, οι 
οποίες παρουσίασαν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους σε 9.200 ενδιαφερόµενους 
επιχειρηµατίες από 70 χώρες του κόσµου. 
Για πρώτη φορά, φέτος, πραγµατοποιήθηκε 
την πρώτη µέρα του εκθεσιακού 
γεγονότος και το «1st Cool Logistics Asia 
Conference», συνέδριο µε κεντρικό θέµα 
τη µεταφορά ευπαθών προϊόντων και τη 
διαχείριση της ελεγχόµενης θερµοκρασίας 
κατά τη διακίνησή τους. 

Άνοιγµα στην Ινδία
Εγκρίθηκαν οι εισαγωγές ελληνικών α-
κτινιδίων στην Ινδία, σύμφωνα με ενημε-
ρωτικό σημείωμα του προέδρου του Συν-
δέσμου ΙNCOFRUIT – HELLAS, Γεώργι-
ου Φραγκίστα, προς τις επιχειρήσεις μέ-
λη. Οι Ινδικές αρχές γνωστοποίησαν ότι 
υπάρχει η δυνατότητα δοκιμαστικής απο-
στολής (trial shipment) ακτινιδίων με την 
πραγματοποίηση ψυχρής μεταχείρισης 
κατά τη διαμετακόμιση για να διαπιστω-
θεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 
και να ενταχθεί στις επίσημες φυτοϋγειο-
νομικές απαιτήσεις της χώρας. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη 
Γενική Δ/νση Βιώσιμης Φυτικής Παρα-
γωγής – Δ/νση Προστασίας Φυτικής Πα-
ραγωγής του ΥΠΑΑΤ, όπως επίσης στα 
γραφεία του Συνδέσμου Incofruit Hellas 
ή στο Γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής πρε-
σβείας στο Νέο Δελχί.

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

750 
ευρώ/στρµ.

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

600 
ευρώ/στρµ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2014

152.000 
τόνοι

Πέλλας

Ηµαθίας

Πιερίας

2015 

+15% 

Στοιχεία καλλιέργειας 
στην Eλλάδα
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Α ναλυτικά, η τιµή παραγωγού για τις Ναβα-
λίνες, αν και ξεκίνησε στα 20-23 λεπτά το 
κιλό αρχή Νοεµβρίου στη Σκάλα, τώρα εί-

ναι στα 18-19, στο Άργος στα 15-16, στο Αγρίνιο στα 
12-14 και στη Σπάρτη στα 10 λεπτά το κιλό, λέει στο 
Fresher ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αγ. Γεωρ-
γίου Σκάλας, Πέτρος Μπλέτας, συµπληρώνοντας ό-
τι την ίδια περίοδο τα περισσότερα έφευγαν από τον 
παραγωγό στα 20 λεπτά το κιλό. Υπενθυµίζεται ό-
τι πέρυσι οι Ναβαλίνες ήταν µειωµένες τουλάχι-
στον 50%. Μάλιστα, πολλά κτήµατα πέρσι εµφάνι-
σαν ακαρπία ειδικά στις Ναβαλίνες, µε την παρα-
γωγή τους σε ακραίες περιπτώσεις να περιορίζεται 
στα 500-1.000 κιλά από 20 τόνους που είναι κανονι-
κά. «Την προηγούµενη σεζόν τέτοια εποχή (Σεπτέµ-

βριο-Νοέµβριο) οι αγορές ήταν πιο ανεβασµένες», 
υπογραµµίζει ο κ. Μπλέτας, αναφέροντας, επίσης, 
ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Ιταλία), 
αλλά και στην Τουρκία, το πάνω χέρι έχουν Οµάδες 
Παραγωγών, οι οποίες «δεν πέφτουν κάτω από έ-
να επιτρεπτό όριο τιµής, ακόµα και αν έχουν υπερ-
παραγωγή». «Εδώ οι αγοραπωλησίες είναι ισάριθ-
µες µε τον αριθµό των παραγωγών», επισηµαίνει. 
«Πρόβληµα φέτος αποτελεί η έλλειψη πίστωσης, 
καθώς όλοι θέλουν τα χρήµατα τοις µετρητοίς, ε-
νώ πέρυσι µας δίνανε αέρα οι προµηθευτές 1-1,5 
µήνα», υπογραµµίζει ο κ. Μπλέτας, τονίζοντας ότι 
για να φύγουν 1-2 φορτία ηµερησίως χρειάζονται 
περίπου 10.000-20.000 ευρώ για τα έξοδα προµη-
θειών (χαρτοκιβώτια κ.λπ.). 
Σε αντίθεση µε την Πελοπόννησο, απ’ όπου εξάγο-
νται µεγάλες ποσότητες πορτοκαλιών, στην Κρήτη 
οι κεφαλαιακοί έλεγχοι είχαν µικρό αντίκτυπο, κα-
θώς οι ποσότητες προορίζονται στην εσωτερική κυ-
ρίως αγορά. Εκεί, τώρα, η τιµή παραγωγού για τα 

ΜΕ ΕΝΤΟΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ. ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΟΥ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΚΡΥΒΕΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ 
Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ
ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΡΩΣΩΝ

Τα τουρκικά πορτοκάλια 
διατηρούν τα τελευταία χρόνια 
περίοπτη θέση στην αγορά 
της Ρωσίας. Οι άνθρωποι 
της αγοράς παρακολουθούν 
µε µεγάλο ενδιαφέρον 
τα γεγονότα, καθώς δεν 
αποκλείεται οι Ρώσοι να 
αµβλύνουν τη στάση τους 
έναντι των Ευρωπαίων, κάτι 
που θα µεγάλωνε τη ζήτηση 
και για ελληνικά πορτοκάλια 

Στις ευρωπαϊκές χώρες και την Τουρκία το πάνω χέρι έχουν  
οι Οµάδες Παραγωγών, οι οποίες «δεν πέφτουν κάτω από ένα  
επιτρεπτό όριο τιµής, ακόµα κι αν έχουν υπερπαραγωγή».
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New Hall είναι στα 20 λεπτά το κιλό από 25-30 που 
είχαν ξεκινήσει αρχή Νοεµβρίου. Όπως λένε οι πα-
ραγωγοί, κάθε χρονιά τις καλύτερες τιµές λαµβά-
νουν οι παραγωγοί που έχουν ώριµα πορτοκάλια το 
διάστηµα Οκτωβρίου-µέσα Νοεµβρίου. 
Και στην Κρήτη φέτος η παραγωγή για τα New 
Hall ήταν αυξηµένη λόγω της µειωµένης περ-
σινής παραγωγής αλλά και των ευνοϊκών για το 
προϊόν καιρικών συνθηκών, οι οποίες συνέβαλαν 
και στην υψηλή του ποιότητα. Μάλιστα, αυξηµένη 
παραγωγή αναµένεται και για τα πορτοκάλια Μέρ-
λιν, των οποίων η συγκοµιδή στην Κρήτη ξεκινάει 
τις επόµενες µέρες. 
Αντιθέτως, στην Καταλονία η παραγωγή πορτοκα-
λιών για το ’15-’16 εκτιµάται µειωµένη, σύµφω-
να µε το Υπουργείο Γεωργίας της, και συγκεκριµέ-
να στους 35.262 τόνους, πολύ χαµηλότερη από τους 
37.480, 44.616 και 57.982 τόνους των τριών προη-
γούµενων σεζόν, µε αποτέλεσµα την πτώση του κύ-
κλου εργασιών κατά 333.000 ευρώ. 

Ξεκινά την αγορά πορ-
τοκαλιού για τη νέα σεζόν 

(2015-2016) η εταιρεία Λακω-
νικοί Κήποι, µε προκαταβολή 10 

ευρώ ο τόνος ώστε να προγραµµα-
τιστεί καλύτερα η κοπή του καρπού 
και επιδότηση στους µετόχους της 

10 ευρώ ο τόνος επιπλέον της 
τιµής αγοράς.

Παραγωγή 
Καταλονίας (τόνοι) 
Φέτος: 35.262
2014: 37.480
2013: 44.616  

Τιµή παραγωγού
(λεπτά το κιλό) 

Κρήτη ................................................. 20 
Σκάλα ..........................................18-19 
Άργος .........................................15-16 
Αγρίνιο .......................................12-14 
Σπάρτη ............................................... 10

ΖΩΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝΕΙ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ

Την ενίσχυση της παρουσί-
ας της στην κατηγορία των 
βιολογικών προϊόντων, 
µέσα από τη θυγατρική της 
εταιρεία που έχει συστή-
σει, τη «Λακωνικοί Βιόκη-
ποι», ετοιµάζει η εταιρία 
Λακωνικοί Κήποι ΑΕ, η ο-
ποία µετείχε τον Οκτώβριο 
και στη ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και Ποτών, 
ANUGA, στην Κολωνία. «Νοικιάζουµε ήδη 80 
στρέµµατα για βιολογική καλλιέργεια, τα ο-
ποία θα αυξηθούν. Επίσης, είµαστε διατεθει-
µένοι να δώσουµε 1,5 λεπτό παραπάνω α-
πό την τιµή της αγοράς στους βιοκαλλιεργη-
τές πορτοκαλιού, όπως και να καλύπτουµε το 
κόστος πιστοποίησης», όπως αναφέρει στο 
Fresher ο διευθυντής διαχείρισης της επιχεί-
ρησης στη Σπάρτη, Χάρης Πράσινος. 
«Υπάρχει µεγάλη ζήτηση για βιολογικά προ-
ϊόντα σε Γερµανία, Ολλανδία, Γαλλία και στις 
Σκανδιναβικές χώρες», τονίζει ο κ. Πράσινος 
και προσθέτει ότι βρίσκονται πολύ κοντά στη 
σύναψη δύο σηµαντικών συµφωνιών µε χώ-
ρες της Ευρώπης για εξαγωγή premium βι-
ολογικών νωπών πορτοκαλιών. «Σε πρώτη 
φάση θα εξάγουµε περίπου 150-200 τόνους 
βιολογικών νωπών πορτοκαλιών και έπεται 
και συνέχεια», αναφέρει ο ίδιος.
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Κι αυτό καθώς εισήλθαν στην αγορά ε-
σπεριδοειδή σε χαµηλές τιµές, αλλά 
και τα πράσινα µήλα Granny Smith, τα 

οποία µαζεύονται από τα µέσα Οκτωβρίου και 
«αντιµετωπίζουν» πρόβληµα διάθεσης, µετά 
το ρωσικό εµπάργκο και λόγω της µειωµένης 
διατηρησιµότητάς τους. 
«Αν και πάντα παρατηρείται µειωµένη ζήτηση 
στην εγχώρια αγορά µόλις αρχίζουν τα µα-
νταρίνια, για παράδειγµα, φέτος είναι πιο έ-
ντονη και φαίνεται περισσότερο η χαµηλή α-
γοραστική δύναµη του κόσµου», λέει στο 
Fresher η υπεύθυνη εµπορίας του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Νάουσας, Αθανασία Σερντάρη. 
Όσον αφορά το εξωτερικό, «όσο πιο γνω-

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΧΕ ΦΕΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ
ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  
ΤΟ ΝΟΣΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΛΟ

Κατιούσα πορεία έχει πάρει πλέον η ζήτηση για τα µήλα, καθώς 
αν και στην αρχή ήταν σε υψηλά επίπεδα τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό, µε την προσθήκη και νέων αγορών 
στους πελάτες του ελληνικού προϊόντος, πλέον έχει ατονήσει, 
ειδικά στην εγχώρια αγορά

Οι βροχοπτώσεις επηρέασαν
περισσότερο Golden και Fuji 
Για καταστροφή στα µήλα Αγιάς σε 
ποσοστό 10-15% απ’ τις βροχοπτώσεις 
στα µέσα Οκτωβρίου µιλά ο γεωπόνος 
και ιδιοκτήτης των ψυγείων «Αφοι 
Ριζούλη», Θόδωρος Ριζούλης. Όπως 
τονίζει, παρατηρήθηκε πτώση και σκίσιµο 
καρπών. Ιδιαίτερα επλήγησαν οι ποικιλίες 
Golden Delicius και Fuji, που από τη φύση 
τους είναι πιο ευαίσθητες στη βροχή. 
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Ανεµοθύελλα έως 8 µποφόρ
έπληξε τα µήλα Μαγνησίας

Στη Μαγνησία υπάρχουν 
αποζηµιώσιµες 
καταστροφές, λέει η 
γεωπόνος-επόπτρια 
Μαγνησίας του ΕΛΓΑ 
Θεσσαλίας, ∆ήµητρα Τάσιου, 
γιατί η ανεµοθύελλα έως και 

8 µποφόρ που έπληξε στις 
11 Οκτωβρίου τις περιοχές 

του Πηλίου και ειδικότερα της 
Ζαγοράς, του Πουρίου και της 

Μακρυράχης έσπασε κλαδιά και έριξε 
µήλα µε αποτέλεσµα να µην είναι πλέον 
εµπορεύσιµα.

στά γίνονται τα ελληνικά µήλα, τόσο µεγαλύ-
τερη ζήτηση έχουν», µας λέει χαρακτηριστι-
κά η κυρία Σερντάρη, καθώς είναι ιδιαίτερα 
γευστικά. 

ΝΕΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΛΑ 
Έτσι, στην Αίγυπτο και το Ισραήλ τα τελευ-
ταία χρόνια η ετήσια ζήτηση αυξάνεται, µε την 
προσθήκη και νέων εταιρειών στο πελατολό-
γιο του συνεταιρισµού από τις χώρες αυτές. 
Παράλληλα, ξεκίνησε ελάχιστα να απορροφά 
και το Ντουµπάι, ενώ και το Μπαγκλαντές εκ-
δήλωσε ενδιαφέρον πρώτη φορά φέτος. Μά-
λιστα, τη ζήτηση από την Αίγυπτο επισηµαί-
νουν και άλλοι ελληνικοί Συνεταιρισµοί. Ω-
στόσο, όπως υπογραµµίζει η κυρία Σερντάρη, 
η αγορά της Αιγύπτου ζητά µήλα µικρών µε-
γεθών σε χαµηλές τιµές και πάντα κόκκινες, 

Αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ για ζηµιές 20% και πάνω 
Τον κανονισµό του ΕΛΓΑ για τις αποζηµιώσεις στα µήλα 
υπενθυµίζει στους παραγωγούς µιλώντας στο Fresher ο 
Επόπτης-Προϊστάµενος Ν. Λάρισας Σπύρος Σπυρόπουλος. 

Ο ΕΛΓΑ σπεύδει µετά από αναγγελίες να 
προβεί σε επισηµάνσεις ζηµιών και 

αποζηµιώνει ζηµιές 20% και άνω 
που οφείλονται σε: α.  Παγετό της 
Άνοιξης, (κατά την ανθοφορία) 
β.  Χαλάζι (φέτος είχαµε τον 
Ιούλιο στην περιοχή Αγιάς-
Ποταµιάς)
γ.  Ανεµοθύελλα (φέτος σε 
κάποιες περιοχές του Πηλίου)

δ.  Βροχοπτώσεις και σκίσιµο 
καρπών

ε.  Καύσωνα. 
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΗΤΑΝ Η ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Στον Συνεταιρισµό Άρνισσας οι χονδρέµποροι 
από την Αίγυπτο ενδιαφέρονταν φέτος για την 
αγορά µεγαλύτερων ποσοτήτων, α’ ποιότητας 
µήλων, ενώ παλαιότερα αγόραζαν β’ κατηγο-
ρίας σχεδόν αποκλειστικά και λιγότερες πο-
σότητες, ενώ και η ζήτηση από το Ισραήλ για 
τα µήλα του Α. Σ. Ζαγοράς, Zagorin φάνηκε 
νωρίτερα σε σχέση µε άλλες χρονιές. 
Σύµφωνα µε τον προϊστάµενο παραγωγής 
του Συνεταιρισµού, Αντώνη Σπανό (φωτό δε-
ξιά), η διάθεση φέτος και στην εσωτερική α-
γορά (σούπερ µάρκετ και Λαχαναγορές) ήταν 
καλύτερη, κατά 20% σε σχέση µε πέρυσι, αν 
και τώρα έχει µειωθεί. 
Ο ίδιος αποδίδει εν µέρει τη καλύτερη διάθε-
ση του προϊόντος στη δυσκολία φέτος για ει-
σαγωγές λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων. 
Όπως διευκρινίζει ο κ. Σπανός, ακόµα δεν έ-
χει καθοριστεί η τιµή εκκαθάρισης του Συνε-
ταιρισµού, αλλά η τιµή διάθεσης των µήλων 
του είναι στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι, ήτοι τα 
µήλα πάνω από 75 χιλ. και µε 95% χρωµατι-
σµό, στο 1,30 ευρώ το κιλό, ενώ τα αντίστοι-
χου µεγέθους, µε 80-95% χρωµατισµό, στα 
1,18 ευρώ το κιλό. 

Χαµηλότερη ζήτηση από άλλες χρονιές παρα-
τηρείται και στην Αγιά, όπου τα Granny Smith 
αγοράζονται από τον παραγωγό και στα 20-
25 λεπτά το κιλό, µας λέει ο δήµαρχος Αγιάς, 
Αντώνης Γκουντάρας. 
Σύµφωνα µε τον παραγωγό απ’ την περιοχή 
Στάθη Μουλαϊµη, οι τιµές ξεκίνησαν, τον Αύ-
γουστο, για τα πρώιµα, στα 40 λεπτά το κιλό 
στον παραγωγό και τώρα έφτασαν να µαζεύ-
ονται τα ξινόµηλα έναντι 20 λεπτών το κιλό. 
Εν κατακλείδι, όπως λένε οι συντελεστές του 
κλάδου, τα µειωµένα ευρωπαϊκά αποθέµα-
τα και η αναµενόµενη από το Αµερικανικό Υ-
πουργείο Γεωργίας ικανοποιητική απορρό-
φηση του ευρωπαϊκού µεταποιητικού τοµέα 
της Ε.Ε., δεν φαίνονται στην ελληνική αγορά. 

ΑΡΧΙΖΕΙ 
ΦΥΤΕΥΣΗ 
REDLOVE 

Ξ εκινούν αρχές του 2016 
οι πρώτες φυτεύσεις της 

«εκκεντρικής» ποικιλίας µήλων 
Redlove. Σύµφωνα µε όσα ανέφερε 
στο Fresher ο πρόεδρος της 
Emphyton, Γιώργος Πουλτσίδης: 
«υπάρχει ενδιαφέρον για συµµετοχή 
στο πρόγραµµα φύτευσης», 
της νέας αυτής ποικιλίας που 
διαφέρει από τις υπόλοιπες για 
τη γλυκόξινη γεύση του και τη 
σάρκα του, κόκκινης απόχρωσης.  
Από την οποία προέρχεται και 
το brand του µήλου, που θα 
καλλιεργηθεί βάσει προγράµµατος 
συµβολαιακής γεωργίας. Φέτος, θα 
γίνουν εισαγωγές Redlove, προς 
διερεύνηση της απήχησης στο 
καταναλωτικό κοινό, µε ανάλογη 
καµπάνια, η οποία θα εστιάσει, σε 
ουσίες µε ευεργετικές ιδιότητες 
του συγκεκριµένου είδους. Πρώτη 
συγκοµιδή στην Ελλάδα του 
µήλου που προήλθε από φυσική 
γονιµοποίηση και έχει 20 φορές 
υψηλότερη περιεκτικότητα σε 
ανθοκυάνες από τα κοινά αναµένεται 
να γίνει το χειµώνα του 2017.
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Τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται µεγάλη ζήτηση 
τόσο για νωπό όσο και για µεταποιηµένο ρόδι, 
λένε στο Fresher παραγωγοί και διακινητές. 

Σε ποσοστό κατά 50% είναι ακόµα πράσινα τα 
µανταρίνια. Η φετινή οψιµότητα οφείλεται στον 
ζεστό καιρό που πρασινίζει το προϊόν. 

Τα λιγότερα στρέµµατα φθινοπωρινής πατάτας και 
η µειωµένη παραγωγή λόγω των συνεχιζόµενων 
βροχών οδηγεί ανοδικά τις τιµές του προϊόντος.

ΟΛΟ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 
Η ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΡΟ∆Ι 
ΣΥΝΕΧΩΣ αυξανόµενη βαίνει η ζήτηση για 
το ελληνικό ρόδι, που πλέον το γνωρίζουν 
και οι Έλληνες καταναλωτές, µε την τιµή 
παραγωγού στη Λάρισα για το πιο ποιοτικό 
να φτάνει και τα 80 λεπτά το κιλό. 
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Γκόντια, υ-
πεύθυνο  Οµάδων  Παραγωγών  νοµού  
∆ράµας, η τιµή φέτος για τα ρόδια α’ ποι-
ότητας είναι 50-55 λεπτά το κιλό, ενώ αυ-
τή για τα β’ είναι στα 25-30 λεπτά το κιλό, 
µε τα βιολογικά να πληρώνονται 5-10 λε-
πτά παραπάνω. 
Ωστόσο, όπως επισηµαίνει, τα περισσότε-
ρα είναι β’ ποιότητας, καθώς την άνοιξη 
σηµειώθηκαν πολλές βροχοπτώσεις. Μά-
λιστα, οι κακές καιρικές συνθήκες εκείνη 

την περίοδο είχαν ως αποτέλεσµα την κα-
κή γονιµοποίηση. 
Για παράδειγµα, υπάρχουν περιπτώσεις 
στη ∆ράµα, όπου από 1.500 κιλά το στρέµ-
µα, φέτος η παραγωγή έπεσε σχεδόν στο 
µισό, στα 800 κιλά το στρέµµα. 
Η µείωση της παραγωγής παρατηρήθηκε 
τη φετινή σεζόν και σε άλλες περιοχές, ό-
πως στην Κορινθία, όπου σε δέντρα µε α-
ποδόσεις 5 κιλά το ένα, φέτος δεν υπήρχε 
τίποτα, λένε χαρακτηριστικά οι παραγωγοί 
που υπέστησαν ζηµιές. 
Λόγω αυτής της µειωµένης παραγωγής, η 
οποία σε πανελλαδικό επίπεδο υπολογίζε-
ται στο 30-40%, παρατηρήθηκε ακόµα µε-
γαλύτερη ζήτηση τόσο για το νωπό ρόδι ό-
σο και για το µεταποιηµένο (χυµός, µαρ-
µελάδες κτλ). 

ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ, 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ είναι η ζήτηση για τα µανταρίνια 
την τελευταία περίοδο που ξεκίνησαν να µα-
ζεύονται, σε αντίθεση µε άλλες χρονιές που α-
πό τα µέσα Οκτωβρίου υπήρχε µεγάλη ζήτη-
ση. Ενδεικτικό είναι ότι τώρα η τιµή παραγω-
γού για αυτά στη Σκάλα είναι 20-30 λεπτά το 
κιλό, κατά 5 λεπτά χαµηλότερα από πέρυσι. 
Πρόβληµα φέτος αποτελεί η οψιµότητα της 
καλλιέργειας, καθώς «κατά 50% είναι ακό-
µα πράσινα», επισηµαίνει ο πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Αγ. Γεωργίου Σκάλας, Πέτρος 
Μπλέτας, συµπληρώνοντας ότι υπάρχουν πα-
ραγγελίες που δεν µπορούν να καλυφθούν. 
«Η φετινή οψιµότητα έγκειται στις πολλές ζέ-
στες που πρασινίζουν το µανταρίνι», υπογραµ-
µίζουν οι παραγωγοί, προσθέτοντας ότι τα ε-
σπεριδοειδή θέλουν βροχή και ήλιο. 

Η παραγωγή φέτος φαίνεται αυξηµένη, αν και 
πολλά µανταρίνια µπορεί να βγουν ακατάλλη-
λα, καθώς είναι πολύ µικρού µεγέθους. Η αύ-
ξηση είναι γύρω στο 30% στη Λακωνία και στο 
Άργος, ενώ αυξηµένη παραγωγή παρατηρεί-
ται και στην Αιτωλοακαρνανία.
Σύµφωνα µε τον κ. Μπλέτα, το µανταρίνι κερ-
δίζει ολοένα έδαφος στον καταναλωτή, µε α-
ποτέλεσµα αρκετοί παραγωγοί να κάνουν α-
ναδιαρθρώσεις στις καλλιέργειες πορτοκα-
λιών τους (Μέρλιν, Ναβαλίνες, Βαλέντσια) «υ-
πέρ» των µανταρινιών. 
Ανάµεσα στα τελευταία, οι καλλιεργητές προ-
τιµούν έναντι των Κληµεντίνων, τα Νόβα και 
τα Βαλέντσια, που πέρυσι πωλήθηκαν έναντι 
35 λεπτών στη Σκάλα. Όσον αφορά την παγκό-
σµια παραγωγή, αυτή αναµένεται µειωµένη 
φέτος κατά 6% σε σχέση µε το ’14-’15. 

ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ 
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΑΤΑΤΑ 
ΥΨΗΛΕΣ µπορούν να χαρακτηριστούν οι τι-
µές παραγωγού για τη φθινοπωρινή πατάτα σε 
Πελοπόννησο και Βοιωτία, όπου έχει ξεκινή-
σει η συγκοµιδή εδώ και 2 βδοµάδες. Σε αυ-
τά τα επίπεδα τιµών, που στη Θήβα είναι στα 
47-50 λεπτά το κιλό, έχει οδηγήσει η µειωµένη 
φετινή παραγωγή αφενός λόγω των παρατε-
ταµένων βροχοπτώσεων κατά τη γονιµοποί-
ηση, που είχαν ως αποτέλεσµα τις µειωµένες 
έως και 50% αποδόσεις, αφετέρου λόγω της 
καλλιέργειας µικρότερης έκτασης φθινοπωρι-
νής πατάτας. 
Ο περιορισµός της καλλιέργειας παρατηρείται 
τόσο στο Αµύνταιο όσο και στις περιοχές της 
Βοιωτίας και της Ηλείας λόγω κυρίως του αυ-
ξηµένου πλέον κατά πολύ κοστολογίου όσον 
αφορά τις εισροές. Σηµειώνεται ότι το κόστος 

για τη φθινοπωρινή πατάτα κυµαίνεται µεταξύ 
800 µε 850 ευρώ το στρέµµα, χωρίς να υπολο-
γίζονται οι αποσβέσεις και ο εξοπλισµός. 
Επίσης, αυτό το διάστηµα οι πατάτες «φεύγουν 
πιο άνετα», λέει χαρακτηριστικά ο παραγωγός 
από τη Θήβα Γιάννης Κουκουβίνος, υπενθυµί-
ζοντας, ακόµα, ότι πέρυσι οι τιµές παραγωγού 
για τη φθινοπωρινή πατάτα κυµάνθηκαν µετα-
ξύ 40 και 43 λεπτών το κιλό. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, εάν υπήρχε κατανάλω-
ση, όπως παλιά, οι πατάτες δε θα φτάνανε ού-
τε ως τα Χριστούγεννα φέτος, αλλά η κατανα-
λωτική ζήτηση είναι χειρότερη από την περσι-
νή χρονιά. Τέλος, στην Ηλεία οι τιµές παραγω-
γού βρίσκονται στα 35-38 λεπτά το κιλό και στη 
∆ράµα, που η συγκοµιδή για τη φθινοπωρινή 
πατάτα έχει σχεδόν τελειώσει, οι τιµές ήταν στα 
20-30 λεπτά το κιλό. 
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Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Οι καλές καιρικές συνθήκες φέτος το φθινόπωρο 
επηρέασαν την παραγωγή και τη ζήτηση µε 
αποτέλεσµα να σηµειωθεί πίεση στις τιµές.

Η ελληνική αγορά είναι από το 2004 ελλειµµατική 
σε λεµόνια, οπότε αν και αυξηµένη η φετινή 
παραγωγή αναµένεται να απορροφηθεί.

Κατά 5 λεπτά υψηλότερα από την περσινή σεζόν 
ξεκίνησε φέτος η αγορά για τα µαρούλια, τα οποία 
κυµαίνονται από 25-30 λεπτά το κιλό. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥΑΠΟΤΟΜΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΡΟΚΟΛΑ 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΠΤΩΣΗ έχουν διαγράψει οι τι-
µές παραγωγού για το µπρόκολο, που εδώ 
και 2 βδοµάδες βρίσκονται στα 30-40 λεπτά 
το κιλό, µε πολλές ποσότητες να µένουν α-
διάθετες. Υπενθυµίζεται ότι πριν 2 βδοµά-
δες η τιµή παραγωγού ήταν στα 0,90-1 ευ-
ρώ το κιλό. 
Η πτώση των τιµών είναι µεγαλύτερη από 
την αναµενόµενη, που σηµειώνεται συνή-
θως το Νοέµβρη, όταν η συγκοµιδή ξεκινάει 
σε όλες τις περιοχές. Ειδικότερα, οι τρέχου-
σες τιµές αποδίδονται από τους περισσότε-
ρους συντελεστές του κλάδου στη συνεχό-
µενη ηλιοφάνεια αυτό το δεκαπενταήµερο 
και στις σχετικά υψηλές θερµοκρασίες, που 
από τη µία, είχαν ως αποτέλεσµα την αυξη-
µένη παραγωγή και από την άλλη, τη µειω-

µένη ζήτηση, δεδοµένου ότι το εν λόγω προ-
ϊόν καταναλώνεται περισσότερο µε την επι-
κράτηση χαµηλών θερµοκρασιών. 
Ως εκ τούτου, οι παράγοντες του κλάδου ε-
κτιµούν ότι σε 15 µέρες η εικόνα θα αντι-
στραφεί. 
Υπενθυµίζεται ότι από τις 25 Οκτώβρη έως 
και τα µέσα Νοεµβρίου οι τιµές παραγωγού 
για το µπρόκολο ήταν στα 0,90-1 ευρώ το κι-
λό. Μάλιστα, υψηλές ήταν οι τιµές και για τα 
µπρόκολα β’ κατηγορίας, µε σηµάδια, λόγω 
του ελλείµµατος εκείνη την περίοδο, ενώ και 
το διάστηµα 12-18 Οκτωβρίου οι τιµές πα-
ραγωγού ήταν σε καλά επίπεδα, στα 50-60 
λεπτά το κιλό. 
Πέρυσι οι τιµές ήταν περισσότερο σταθερές, 
στα 70-80 λεπτά το κιλό, από το τέλος Σε-
πτεµβρίου έως το τέλος Νοεµβρίου. 

ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ 
ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ 
ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ έχουν διαγράψει οι τιµές για 
τους λεµονοπαραγωγούς σε Πελοπόννησο και 
Κρήτη, µετά την έναρξη της συγκοµιδής στις 
περισσότερες περιοχές. Συγκεκριµένα, τώρα η 
µέση τιµή παραγωγού στην Κρήτη είναι στα 35 
λεπτά το κιλό από 45-50 που βρίσκονταν πριν 2 
βδοµάδες. Παράλληλα, στο Αίγιο βρίσκεται στα 
25 λεπτά το κιλό, κατά 5 λεπτά χαµηλότερα α-
πό τα επίπεδα που βρισκόταν πριν 2 βδοµάδες, 
επισηµαίνει στην Agrenda o πρόεδρος της Πα-
νεγειάλειου Ένωσης Συνεταιρισµών, Θανάσης 
Σωτηρόπουλος.
Όπως είπε στο Fresher ο κ. Σωτηρόπουλος, 
αυτές οι τιµές είναι κάτω του κόστους. Σύµ-
φωνα µε παραγωγούς από την Κρήτη, µε-
τά τον παγετό του 2004 που είχε ως αποτέλε-
σµα η παραγωγή να πέσει κατακόρυφα και να 

χαθούν οι αγορές του εξωτερικού, το διάστη-
µα Νοεµβρίου-Μαρτίου είναι µία «νεκρή περί-
οδος», που χαρακτηρίζεται απ’ την παραγωγή 
πολλών ποσοτήτων από όλες τις περιοχές και 
τη χαµηλή ζήτηση. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή 
φαίνεται αυξηµένη στην πλειονότητα των περι-
οχών. Βέβαια, η ελληνική αγορά, ως γνωστόν, 
είναι ελλειµµατική στο προϊόν από το 2004, και 
αναµένεται όλη η ποσότητα να απορροφηθεί. 
Επισηµαίνεται ότι σε αντίθεση µε τα ελληνικά 
λεµόνια, τα ανταγωνιστικά τους, ισπανικά, ανα-
µένονται υποβαθµισµένης ποιότητας. Επίσης, η 
φετινή ισπανική παραγωγή προβλέπεται µειω-
µένη περίπου κατά 27% σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη σεζόν εξαιτίας των υψηλών θερµο-
κρασιών αρχή Μαΐου και του ψυχρού καιρού, 
ιδιαίτερα στην περιοχή της Malaga, που καθυ-
στέρησαν τη διαδικασία ωρίµανσης.

ΜΕ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΜΠΗΚΕ 
ΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
¦ΚΑΛΑ ΕΧΕΙ ξεκινήσει το µαρούλι φέτος» επι-
σηµαίνουν οι παραγωγοί στο Fresher, καθώς 
οι περισσότερες ποσότητες έχουν πωληθεί α-
πό το χωράφι στα 25-30 λεπτά το κιλό. 
Βέβαια, τώρα η τιµή έχει διαγράψει καθοδική 
πορεία και βρίσκεται στα 20 λεπτά το κιλό. 
Οι καλές φετινές τιµές, οι οποίες βρίσκονται 
τουλάχιστον κατά 5 λεπτά υψηλότερα από την 
προηγούµενη σεζόν, οφείλονται στην καλλιέρ-
γεια µικρότερων ποσοτήτων λόγω της έλλει-
ψης πίστωσης από τους γεωπόνους, αλλά και 
στην καθυστερηµένη ανάπτυξη που παρατη-
ρήθηκε στην καλλιέργεια του µαρουλιού, ό-
πως συνέβη και σε άλλα φυλλώδη λαχανικά. 

Σύµφωνα µε τον παραγωγό Χαράλαµπο ∆α-
σκαλόπουλο, η αργή ανάπτυξη προήλθε από 
τις παρατεταµένες χαµηλές θερµοκρασίες της 
φετινής χρονιάς. Ως εκ τούτου, οι χονδρέµπο-
ροι που προµηθεύουν τα σούπερ µάρκετ α-
πορροφούν φέτος ακόµα και µαρούλια µικρό-
τερου µεγέθους απ’ ό,τι συνήθως, που παίρ-
νουν µαρούλια 450-600 γρ. Γενικότερα, «όταν 
παρατηρείται έλλειψη στην αγορά τα σούπερ 
µάρκετ απορροφούν και τα µαρούλια των 280-
300 γρ.», σηµειώνουν οι παραγωγοί.
Σύµφωνα µε καλλιεργητές από τα Ίρια Ναυπλί-
ου, όπου απαντάται σε µεγάλο βαθµό η υπαί-
θρια καλλιέργεια µαρουλιού, η ζήτηση για το 
προϊόν, του οποίου η συγκοµιδή έχει ξεκινήσει 
από το Σεπτέµβρη, είναι σε καλά επίπεδα, σε 
σχέση µε αυτά που παρατηρούνται συνήθως 
αυτή την περίοδο, και αναµένεται να αυξηθεί. 
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O Ευτύχιος Τρικουνάκης, πρόεδρος  
της Οµάδας Παραγωγών Εσπεριδοειδών 
και Υποτροπικών «Κορµός».

ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Ρ

αγδαία αύξηση έχει παρουσιάσει η καλλιέργεια του ελληνικού 
αβοκάντο τα τελευταία 4-5 χρόνια, µε βασικό κέντρο παραγω-
γής τα Χανιά, όπως καταµαρτυρούν και τα αριθµητικά στοιχεία:  
Σύµφωνα µε τον Νεκτάριο Καβουρλάκη, ειδικό επιστήµονα στο 
Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, τα τελευ-

ταία 3-4 χρόνια έχουν φυτευτεί περίπου 10.000 στρέµµατα αβοκάντο κυρίως στα 
Χανιά, όπου το 2000 καλλιεργούνταν 3.600 στρέµµατα. Επίσης, φέτος φυτεύτη-
καν πάνω από 15.000 δέντρα στα Χανιά, όπως λέει στο Fresher ο Ευτύχιος Τρι-
κουνάκης πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών 
«Κορµός», της µεγαλύτερης που ασχολείται µε το αβοκάντο στην περιοχή. 
Ωστόσο, η τάση αυτή δεν εγείρει ανησυχίες στους παραγωγούς δεδοµένης της 
ζήτησης που έχει το προϊόν πλέον τόσο στην ευρωπαϊκή αγορά όσο και στην ελ-
ληνική, οι οποίες είναι ελλειµµατικές στο προϊόν, µε το 50% της ευρωπαϊκής να 
καλύπτεται από την κεντρική και Λατινική Αµερική, το Μεξικό, τη Χιλή, τη νότια Α-
φρική και την Κένυα. Γενικότερα, «για έναν επαγγελµατία αγρότη είναι καλύτε-
ρο να βρίσκεται σε ένα κέντρο παραγωγής, καθώς οι αγοραστές του εξωτερικού, 
που θέλουν αβοκάντο 12 µήνες το χρόνο, προτιµούν όσο το δυνατό λιγότερους 
προµηθευτές σε κάθε κωδικό», εκτιµά ο κ. Τρικουνάκης. 

Στην εν λόγω στροφή οδήγησαν από τη µία οι σταθερά υψηλές τιµές παραγωγού 
και η ζήτηση για το προϊόν τα τελευταία χρόνια και από την άλλη, η παρότρυνση 
από ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και άλλους φορείς. Σηµειωτέον ότι φέ-
τος τα περισσότερα αβοκάντο, από την αρχή της συγκοµιδής τους, τον Οκτώβριο, 
έχουν πουληθεί έναντι 1,20-1,30 ευρώ το κιλό στον παραγωγό, ενώ, όπως µας 
λέει ο κ. Τρικουνάκης, η µέση τιµή για το προϊόν ήταν πάντα γύρω στο 1 ευρώ. 

Μάλιστα, «τα τελευταία χρόνια η 
ζήτηση αυξάνεται ετησίως, κα-
θώς εκτός από τη Β. Ευρώπη, 
που ήταν γνωστό το προϊόν, την 
τελευταία τετραετία αρχίζουν να 
το µαθαίνουν και στην Ανατολι-
κή», επισηµαίνει ο Γιώργος Κά-
τσουρας, ιδιοκτήτης της εται-
ρείας Creta Taste, που έχει ε-
ντάξει από το 2005 και το αβο-
κάντο στο χαρτοφυλάκιο των 
φρούτων που τυποποιεί και ε-
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µπορεύεται.  Ωστόσο, τη δεκαετία του ‘80 εκριζώθηκαν ή ξεράθηκαν αρκετά φυ-
τά, που είχαν φυτευτεί λόγω ανεπαρκούς ζήτησης. 

ΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
Ανατρέχοντας στο παρελθόν, η καλλιέργεια ξεκίνησε το 1965 στα Χανιά, όταν το 
Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας του νοµού Χανίων την έφερε πιλοτικά, έκα-
νε φυτεύσεις σε ορισµένα κτήµατά του και άρχισε να παρατηρεί την καλλιέργεια 
προκειµένου να αποκτήσει τεχνογνωσία. Στη συνέχεια, το ’80, µέσω επιδοτού-
µενων προγραµµάτων αναδιάρθρωσης καλλιεργειών και φύτευσης αβοκάντο, 
µπήκαν αρκετές χιλιάδες στρέµµατα. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον κ. Τρικουνάκη, το 
προϊόν δεν µπορούσε να απορροφηθεί, καθώς οι καταναλωτές δεν το γνώριζαν 
ούτε στην Ελλάδα ούτε, γενικότερα, στις ευρωπαϊκές αγορές, µε αποτέλεσµα να 
ακολουθήσουν αρκετές εκριζώσεις. Σε αυτό οδήγησαν, όπως συµπληρώνει ο κ. 
Τρικουνάκης, και η απουσία των απαιτούµενων ελέγχων από πλευράς πολιτείας 
προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζεται η καλλιέργεια ή εγκαταλείφθηκε. 
Η ανιούσα πορεία ξεκίνησε από το ’90 και µετά, όταν η τότε Ένωση Γεωρ-
γικών Συνεταιρισµών Χανίων άρχισε να κάνει εξαγωγές Fuerte στην Αγ-
γλία και Hass στη Γαλλία, ενώ από το 2000-2005 άρχισαν να προβάλλο-
νται οι θρεπτικές αξίες του. 
Χρονιά-σταθµός ήταν το 2000 µε τη δηµιουργία αποκλειστικής σειράς συσκευα-
σίας για τα αβοκάντο από τη ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε., που ασχολείται µε την τυποποίη-
ση και εµπορία φρούτων από το 1989, µε την επωνυµία CRETA STAR, και αποτε-
λεί την πρώτη εταιρεία που επένδυσε στο εµπόριο των αβοκάντο. 
«Βλέπαµε ότι το αβοκάντο έχει µέλλον στο εξωτερικό και ότι ευδοκιµεί στην πε-
ριοχή», τονίζει ο Γιώργος Αντωνάκης, ιδιοκτήτης της επιχείρησης. 
Πλέον «όσοι δεν έχουν, φυτεύουν και όσοι είχαν, τα διπλασιάζουνε», λέει χαρα-
κτηριστικά ο κ. Τρικουνάκης. Όσον αφορά την Οµάδα Παραγωγών Εσπεριδοει-
δών και Υποτροπικών «Κορµός», πλέον το αβοκάντο αποτελεί το 40-50% του δι-
ακινούµενου προϊόντος, ενώ στην αρχή της δηµιουργίας της, το 2007, κάλυπτε έ-
να µικρό ποσοστό του τζίρου και το 70% της διακινούµενης ποσότητας ήταν πορ-
τοκάλια Μέρλιν. Στόχος της Οµάδας είναι «να πιάσει τόπο στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά το προϊόν, κάτι που επιτυγχάνεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο, να δίνει το 

παρόν της σε εκθέσεις, και να χρησιµοποιεί όλες τις ποσότητες, καθώς για όλα τα 
µεγέθη υπάρχουν αγορές». 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Ανάµεσα στα θετικά της καλλιέργειας είναι η πολύ µικρότερη καταπολέµηση ζι-
ζανίων σε σχέση µε άλλες, καθώς, όπως λένε οι παραγωγοί, κάτω από το αβο-
κάντο δεν αναπτύσσονται ζιζάνια λόγω της σκιάς του, ενώ λόγω του επιφανεια-
κού ριζικού συστήµατος δε χρειάζεται οργώµατα και δεν εµφανίζει προβλήµατα 
µε έντοµα. Βέβαια, οι παραγωγοί θα πρέπει να προσέχουν το έδαφος να είναι δι-
απερατό, καθώς η κατακράτηση, αλλά και η έλλειψη νερού, ξεραίνουν τα δέντρα, 
ενώ θα πρέπει να αποφεύγουν τη φύτευση αβοκάντο σε µέρη που φυσάει δυνα-
τός άνεµος. Βέβαια, οι παραγωγοί ξέρουν τα παραπάνω εµπειρικά, καθώς αντι-
µετωπίζουν πρόβληµα µε την έλλειψη κάποιου φορέα ενηµέρωσης για τα µέρη 
που µπορεί να φυτευτεί το αβοκάντο, τον τρόπο καλλιέργειας κτλ.

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
«∆υναµική ανάπτυξη γνωρίζει 
το αβοκάντο τα τελευταία χρό-
νια», τονίζει στην ιστοσελίδα 
Freshplaza ο Ramón Rey,  
διευθυντής µάρκετινγκ της 
εταιρείας Eurobanan. «Το αβο-
κάντο είναι το πρωταγωνιστικό 
προϊόν µας αυτή τη στιγµή. «Η 
επιτυχία δεν είναι µυστικό: κά-
νουµε προωθητικές ενέργειες, 
γευσιγνωσίες, ηµέρες γαστρο-
νοµίας µε κορυφαίους σεφ», 
προσθέτει ο  Rey. Η εταιρεία 
φυτεύει αβοκάντο σε Ισπανία, 
Πορτογαλία και Κανάρια Νησιά.

ΟΜΑ∆Α
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ 
& ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ 

�ΚΟΡΜΟΣ� 

2007 
40-50 µέλη 

2015 
περίπου 
100 µέλη

«Στα Κανάρια Νησιά παράγεται ίσως το κα-
λύτερο αβοκάντο παγκοσµίως λόγω του ότι 
είναι ηφαιστειογενή νησιά», λέει ο Ramón 
Rey. Τα αβοκάντο της Eurobanan κυκλοφο-
ρούν µε την ετικέτα Isla Bonita. «Το προϊόν 
έχει ενσωµατωθεί στην ισπανική διατροφή 
και αναπτυσσόµαστε µε διψήφια ποσοστά 
τα τελευταία 5 χρόνια», καταλήγει ο ίδιος.
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ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 10%
ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014/2015
TΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ
ΤΟ ΓΚΡΕΪΠΦΡΟΥΤ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

 

 

Η παγκόσµια παραγωγή γκρέιπφρουτ για 
το 2014/2015 εκτιµά το USDA θα αγγίξει 
τα 6,1 εκατ. τόνους καθώς οι αυξήσεις σε 

Κίνα αντισταθµίζονται από τις µειώσεις σε Ισραήλ 
και ΗΠΑ. Στην Ευρώπη βάσει των στοιχείων του 
αµερκανικού υπουργείου Γεωργίας η παραγωγή 
γκρέιπφρουτ άγγιζε τον Ιούνιο για την εµπορική 
σεζόν 2014/2015 τους 115.000 τόνους, ενώ για 
τις ΗΠΑ έφτανε τους 840.000 τόνους και για την 
Κίνα τους 3,9 εκατ. τόνους.

ΝΕΟΚΟΠΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Mε καταγωγή που «παίζει» µεταξύ των νησιών 

Το Citrus paradisi, όπως 
ονοµάζεται επιστηµονικά 
το γκρέιπφρουτ, δείχνει να 
παλεύει µε τις αγορές, τις 
καταναλωτικές τάσεις και 
την… επιστήµη. Σύµφωνα 
πάντως µε τα τελευταία 
στοιχεία του αµερικανικού 
υπουργείου Γεωργίας-USDA 
οι εξαγωγές την περίοδο 
2014/2015 σε παγκόσµιο 
επίπεδο αναµένονται 
µειωµένες κατά 10%, ενώ 
η κατανάλωση θα είναι 
αυξηµένη κατά 2% λόγω 
ισχυρής ζήτησης στην Κίνα
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Μπαρµπέιντος, των ∆υτικών Ινδιών και της Ασί-
ας, το γκρέιπφρουτ µε τη χαρακτηριστική κιτρινω-
πή όψη ήρθε στην Ευρώπη αρχικά ως καλλωπιστι-
κό φυτό και µόλις στις αρχές του 19ου αιώνα άρ-
χισε να επιλέγεται για τους καρπούς του. Στη χώ-
ρα µας καλλιεργείται από τα τέλη της δεκαετίας του 
‘60, αλλά ουδέποτε συστηµατικά, ωστόσο σήµερα, 
το βρίσκουµε σε µικρές εκτάσεις στις ίδιες ζώνες 
µε τα άλλα εσπεριδοειδή, όπως στην Αργολίδα, τη 
Λακωνία, την Άρτα, στα Χανιά, στην Αιτωλοακαρνα-
νία, την Ηλεία και την Κορινθία.
Ενδιαφέρον όµως, έχει το γεγονός ότι η παραγω-
γή στην Ελλάδα από τους 5.512 τόνους την εµπορική 
περίοδο 2010/11, εκτινάχθηκε στους 11.765 τόνους 
την επόµενη 2011/12 και έκτοτε κυµαίνεται πάνω 
κάτω σε αυτά τα επίπεδα.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΤΗΣ Η ΚΙΝΑ
Η Κίνα είναι από τους ηγέτες του παγκόσµιου εµπο-
ρίου γκρέιπφρουτ, µε τις εξαγωγές της το 2014, να 
φθάνουν τις 137.000 τόνους, συνολικού ύψους 131 
εκατ. δολαρίων, µειωµένες όµως κατά 4% κάτω α-
πό το προηγούµενο έτος. Κύριος εµπορικός της ε-
ταίρος είναι η Ολλανδία, στην οποία κατευθύνεται το 
39% του συνόλου των εξαγωγών του γκρέιπφρουτ 
σε όρους αξίας, αντιπροσωπεύοντας το 34% των συ-
νολικών εισαγωγών της. Από το 2007 έως το 2014, 
η Κίνα είναι καθαρός εξαγωγέας γκρέιπφρουτ. Κατά 
τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εξαγωγές υπερέ-
βησαν τις εισαγωγές σε όρους αξίας. Η Ολλανδία και 

οι ΗΠΑ ήταν από τους άλλους κύριους παγκόσµιους 
προµηθευτές γκρέιπφρουτ το 2014. Ωστόσο, η ταχύ-
τερα αναπτυσσόµενη εξαγωγέας από το 2007 έως 
2014 ήταν η Κίνα (+ 15% ετησίως) και η Γερµανία (+ 
10% ετησίως). Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ειδικούς 
η Κίνα είναι, επί του παρόντος, σε θέση να ενισχύσει 
την ήδη ηγετική της θέση στην παγκόσµια διάρθρω-
ση των εξαγωγών. Το 80% των εξαγωγών γκρέιπ-
φρουτ από την Κίνα κατευθύνθηκε το 2014 στις Κά-
τω Χώρες, τη Ρωσική Οµοσπονδία, η τη Ρουµανία, τη 
Λιθουανία και τη Γερµανία.
Το γκρέιπφρουτ, καλλιεργείται συστηµατικά, εκτός 
φυσικά της Κίνας, στις ΗΠΑ, που κατέχει το 41% της 

παγκόσµιας παραγωγής, αλλά και στη Νότια Αφρική, 
Μεξικό, Ισραήλ, Ισπανία, Αυστραλία, Αργεντινή κ.λπ.

ΜΕ TRADEMARK ΤΗΝ ΞΙΝΟΠΙΚΡΗ ΓΕΥΣΗ
Με φανατικούς φίλους ή εχθρούς, το δηµοφιλές αυ-
τό εσπεριδοειδές µε την ξινόπικρη γεύση δεν περ-
νάει επ’ ουδενί απαρατήρητο. Πλούσιο σε βιταµί-
νες Α, Β, C και πλείστες άλλες ευεργετικές ιδιότητες, 
το γκρέιπφρουτ φηµίζεται για τη λιποδιαλυτική του 
δράση και τη µείωση της χοληστερίνης. Αν και είναι 
ιδανικό για δίαιτες, ωστόσο πρέπει να καταναλώνε-
ται µε προσοχή. Και αυτό γιατί επιστηµονικές έρευ-
νες έχουν δείξει ότι ο χυµός του µπορεί να επηρεά-
σει σηµαντικά τη δράση αρκετών φαρµάκων. Ενδει-
κτικό είναι ότι η «αγάπη» της Αµερικής για τα γκρέιπ 
φρουτ µειώνεται λόγω της έρευνας που λέει ότι η α-
νάµειξη γκρέιπφρουτ µε ορισµένα φάρµακα µπορεί 
να είναι ένας... θανατηφόρος συνδυασµός. Μάλιστα, 
ο µέσος Αµερικανός ενώ το 1976 κατανάλωνε 11 κι-
λά το χρόνο, το 2013 έπεσε στο 1 κιλό!
Βέβαια, στην Αµερική, στην οποία σηµειωτέων έ-
χει αυξηθεί η κατανάλωση γενικά φρέσκων φρού-
των κατά 40%, ένας άλλος λόγος που έχει συµβά-
λει στη µείωση της δηµοφιλίας των γκρέιπφρουτ εί-
ναι ότι οι Αµερικανοί θέλουν τρόφιµα που µπορούν 
να φαγωθούν εύκολα και γρήγορα. «∆εν είναι βολι-
κά τα γκρέιπφρουτ. Σήµερα οι άνθρωποι θέλουν να 
αρπάξουν µια µπανάνα, ένα µήλο, και το κεφάλι έξω 
από την πόρτα», λέει χαρακτηρισιτκά ο Ράστυ Μπά-
νακ, παραγωγός γκρέιπφρουτ, από τη Φλόριντα.

Οι ποικιλίες 
του ταξινοµούνται σε 

δύο οµάδες: τα κοινά ή λευκά 
και τα αιµατόχρωµα. Στη χώρα µας 

καλλιεργούνται διάφορες ποικιλίες, οι 
συνιστώµενες όµως από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης για τους νότιους 

νοµούς της Πελοποννήσου και την Κρή-
τη είναι οι έγχρωµες (ένσπερµες) Red 

Blush και Star Ruby και οι άσπερ-
µες λευκόσαρκες, ιδιαίτερα η 

March Seedless

 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΗΝ ΕΕ 
�ΣΕ 1.000 ΤΟΝ.�

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2010/11 2011/12 2012/13

Παραγωγή 83 86 93
Εισαγωγές 348 353 330
Συν. ∆ιάθεση 431 439 423
Εξαγωγές 20 19 20
Κατανάλωση 380 389 373
Μεταποίηση 31 31 30
Συν. Χρήση 431 439 423

ΟΙ ∆ΕΚΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟ 2013

Χώρα Παραγωγή  
(µετρικοί τόνοι)

Κίνα 3.717.324,00
ΗΠΑ 1.074.108,00
Βιετνάµ 439.602,18
Μεξικό 425.433,00
Νότια Αφρική 325.746,00
Ταϊλάνδη 305.000,00
Ινδία 285.300,00
Τουρκία 228.799,00
Ισραήλ 210.681,00
Αργεντινή 203.943,00
Παγκόσµια 8.453.446,35

Πηγή: FAO
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΣΤΟΝ ΟΠΩΡΩΝΑ

ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ REX, 
ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ
ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ

Στους οπωρώνες όπου κάθε εκατοστό της γης µετρά και 
το τρακτέρ πρέπει να παίξει το ρόλο του «σπεσιαλίστα», η 
Landini φαίνεται να έχει σπουδάσει τον τοµέα, προσφέροντας 
τρείς διαφορετικές σειρές τρακτέρ από πέντε εκδόσεις η κα-
θεµιά, διαφορετικών διαστάσεων και ιπποδύναµης. Η Rex 90 
Ge, είναι η έκδοση των 83 ίππων, µε το «GE» να σηµαίνει ότι 
ταιριάζει ιδανικά σε οπωρώνες χαµηλής βλάστησης

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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Τ ο Landini Rex 90 GE είναι µέλος της 
οικογένειας Rex, µε αδέλφια τη σει-
ρά F, που είναι ιδανική για εργασία 

σε στενούς και µικρούς οπωρώνες και τη 
σειρά GT, που βρίσκει καλύτερη εφαρµο-
γή σε στάνταρ εκτάσεις ενώ µπορεί να χρη-
σιµοποιηθεί και ως εξωχώραφο. Είναι ε-
ξοπλισµένο µε τούρµπο τετρακύλινδρο κι-
νητήρα Perkins 1104D-44 T που ικανοποι-
εί τους κανονισµούς ρύπων Tier 3, µε ισχύ 
83 ίππους/61kW, είναι ήσυχος και προσφέ-
ρει απόθεµα ροπής όταν τα πράγµατα στο 
χωράφι ζορίσουν. Επιπλέον, το πλήρες ά-
νοιγµα ολόκληρου του καπό παρέχει εύκο-
λη και γρήγορη πρόσβαση στον κινητήρα 
για τη συντήρησή του.

Γωνία στροφής κατά 20%
Η σειρά GE, διαθέτει στενό µπροστινό µεταξό-
νιο για συµπαγές σχήµα, που συνδυάζεται µε 
κεντρική µετάδοση και σύστηµα «Hydra Lock» 
υδραυλικής εµπλοκής του εµπρός άξονα. Ε-
πιπλέον οι διαστάσεις στο χώρο του κινητήρα 
και οι 16” και 18” ζάντες δίνουν τη δυνατότη-
τα σε αυτά τα µοντέλα να µειώσουν τη γωνία 
στροφής κατά 20% µε αποτέλεσµα τη βελτίω-
ση των ελιγµών. Τα φρένα λαδιού, σε συνδυ-
ασµό και µε αυτά του πίσω άξονα, διασφαλί-

ζουν σταθερότητα και αξιοπιστία κατά το φρε-
νάρισµα και στους τέσσερις τροχούς. 

Μεγάλη γκάµα κιβωτίων
Η σειρά παρέχει την επιλογή συνολικά οτώ κι-
βωτίων ταχυτήτων, µε τα δύο από αυτά να είναι 
στάνταρ, τα τρία προαιρετικά, ενώ ακόµα τρία εί-
ναι διαθέσιµα µε την έκδοση «TECHNO». Τα δύο 
στάνταρ κιβώτια είναι το Speed Five µε µηχανική 
ραβέρσα (5 ταχύτητες, 15 εµπρός + 15 πίσω) και 
το Reverse Power Shuttle µε ηλεκτρο-υδραυ-
λική ραβέρσα. Η ηλεκτροϋδραυλική σύµπλε-
ξη των ταχυτήτων πραγµατοποιείται µε τη χρή-
ση ενός διακόπτη (πορτοκαλί), ο οποίος και αυ-
τός είναι τοποθετηµένος πάνω στον λεβιέ κάνο-
ντας έτσι πολύ εύκολη οποιαδήποτε αλλαγή τα-
χυτήτων για τον χειριστή. σε όλους τους τύπους 
των κιβωτίων είναι δυνατή η τοποθέτηση έρπου-
σας (Creeper) σαν επιλογή.
Όσον αφορά τον άξονα PTO, είναι 2 ταχυτήτων 
και µπορεί να διατεθεί σε 540/750 σ.α.λ ή προ-
εραιτικά σε 540/1000. Παράλληλα το υδραυλικό 
σύστηµα είναι εξοπλισµένο ,µε µία διπλή αντλία 
µέγιστης παροχής 85 λίτρων/λεπτό. Γενικότερα 
όσον αφορά τη δύναµη του τρακτέρ, µπορεί να 
σηκώσει µέχρι και 2,6 τόνους.
Το Rex 90 GE όπως και όλα τα τρακτέρ της σει-
ράς, είναι διαθέσιµο µε καµπίνα ή πλατφόρ-
µα, διαθέτει στιλιστικά όµορφο ταµπλό µε ενδεί-
ξεις καθαρές και φωτισµένες. Η καµπίνα διαθέ-
τει κλιµατισµό, και αεροκάθισµα για έξτρα άνεση.

Τα µοντέλα της 
Landini διαθέτει στην 

ελληνική αγορά
η Πέτρος  

Πετρόπουλος ΑΕΒΕ

ΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ ΤΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΠΩΡΩΝΕΣ
Την αιχµή του δόρατος στη νέα εµπορική σεζόν του 2016 θα αποτελέ-
σουν τα δενδροκοµικά τρακτέρ 70-100 ίππων, σύµφωνα µε τους Έλλη-
νες εισαγωγείς µηχανηµάτων, που βλέπουν ότι η αύξηση των καλλιερ-
γειών οπωροκηπευτικών σε συνδυασµό µε την απουσία νέων προσκλή-
σεων σε Σχέδια Βελτίωσης, θα φέρει στη βιτρίνα τους ακόµα περισσότε-
ρα τρακτέρ για «όλες τις χρήσεις».
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Ευπαθείς ποικιλίες
Η ίωση  Sharka προκαλείται από τον ιό 
Plum Pox Virus και είναι η πιο κατα-
στρεπτική ασθένεια  των πυρηνοκάρπων 
οπωροφόρων δένδρων στην Ευρώπη, 
ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ποικιλίες βε-
ρικοκιάς και δαµασκηνιάς. Οι καρποί των 

προσβεβληµένων δένδρων 
είναι ακατάλληλοι για 

εµπορία και βιοµηχα-
νική επεξεργασία. 
Σε καλλιέργειες ρο-
δακινιάς, κερασιάς 
και αµυγδαλιάς, τα 
συµπτώµατα στους 

καρπούς δεν είναι 
εµφανή.

∆ράση M.A.R.S 
Η διάρκεια του προγράµµατος Μ.A.R.S. 
(Marker Assisted Resistance Selection) 
ήταν δύο έτη, από τον Νοέµβριο 2013 έως 

τον Νοέµβριο 2015. Συµ-
µετείχαν οκτώ χώ-

ρες, µεταξύ τους 
και η Ελλάδα, 
που εκπροσω-
πήθηκε από 
το Ινστιτού-
το Φυλλο-
βόλων ∆έν-
δρων Νάου-

σας (Ν.AG.
RE.F.).

Κοινά προγράµµατα 
Η διαπίστωση της ύπαρξης και η 
εξάπλωση της ασθένειας Sharka και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη οδήγησε εύλογα 
σε συνεργασίες και κοινά προγράµµατα 
µεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
για την αντιµετώπιση της ασθένειας, από  
εικοσιπενταετίας και πλέον. 

∆ρ Νίκος Καραγιάννης 
Γεωπόνος AΠΘ, MSc.,  PhD, UC Berkeley

Π ολλαπλά προγράµµατα µε στόχο την ανάπτυ-
ξη νέων ανθεκτικών ποικιλιών βερικοκιάς 

που θα αντιστέκονται στην ίωση Sharka, πραγ-
µατοποιούνται εδώ και 25 χρόνια σε διεθνές επί-
πεδο, µε στόχο την ανάδειξη του πλέον κατάλλη-
λου σπόρου που θα αντιστέκεται στην ασθένεια. 
Η  πρώτη προσπάθεια παγκοσµίως για δύο ανθε-
κτικές ποικιλίες βερικοκιάς,  «S. Early  Orange» 
και  «Stella», έγινε από τον Γεωπόνο Γ. Συργια-
νίδη, στο Ινστιτούτου Φυλλοβόλων ∆ένδρων Νά-
ουσας, το 1978 και οι διασταυρώσεις µεταξύ αυ-
τών και της Π.Τίρυνθος για την κληρονόµηση της 
ανθεκτικότητας  άρχισαν το 1983.  Στο ίδιο Ιν-
στιτούτο αποδείχθηκαν ανθεκτικές  οι αµερικα-
νικές ποικιλίες: NJA2, Sunglo, Veecot, Harcot, 
Goldrich, Harlayne και Orangered, από την Γεω-
πόνο Ειρήνη Καραγιάννη και χρησιµοποιήθηκαν 
σε διασταυρώσεις µε την Μπεµπέκου και Π. Τί-
ρυνθος. Μετά από µακροχρόνιους ελέγχους στον 
αγρό και στο εργαστήριο επελέγησαν οι καλύτε-
ροι ανθεκτικοί απόγονοι µε τα επιθυµητά χαρα-
κτηριστικά: αυτογονιµότητα, παραγωγικότητα, 

χρόνο ωρίµανσης, µέγεθος, καρπού, συνεκτικό-
τητα, χρώµα, γευστική ποιότητα κ.ά.
Η έρευνα για την κληρονόµηση της ανθεκτι-
κότητας έγινε από την Γεωπόνο Ειρήνη Καρα-
γιάννη στο Ι.Φ.∆. η οποία προχώρησε, το 1999-
2011, σε διασταυρώσεις µεταξύ δύο ανθεκτι-
κών ποικιλιών - γονέων για τη δηµιουργία ποι-
κιλιών βερικοκιάς  µε ισχυρότερη ανθεκτικό-
τητα  στη Sharka. Η διαπίστωση της ύπαρξης 
και η εξάπλωση της ασθένειας Sharka και στην 
υπόλοιπη Ευρώπη οδήγησε εύλογα σε συνερ-
γασίες και κοινά προγράµµατα µεταξύ χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για την αντιµετώπιση 
της ασθένειας, από  εικοσιπενταετίας και τελευ-
ταίο τo πρόγραµµα Μ.A.R.S. (Marker Assisted 

Resistance Selection). Ο τελικός στόχος του 
προγράµµατος είναι: 1.  Να επιταχύνει την ε-
πιλογή νέων ανθεκτικών ποικιλιών βερικοκιάς 
µε την χρήση µοριακών δεικτών. 2.  Να διευ-
ρύνει τον αριθµό των µοριακών δεικτών σχετι-
κών µε την ανθεκτικότητα. 3.  Να οριστικοποι-
ήσει την αξιολόγηση των ποικιλιών. 4. Να ενη-
µερώσει για τα σχετικά θέµατα όλη την Ευρώ-
πη. Τα αποτελέσµατα δηµοσιεύονται στην ιστο-
σελίδα http://www6.inra.fr/mars
Τα Φυτώρια Καραγιάννη είναι τα πρώτα που ξεκί-
νησαν τον πολλαπλασιασµό και τη διάθεση απο-
κλειστικά ανθεκτικών ελληνικών ποικιλιών βερι-
κοκιάς και έχουν επιλεγεί από το 2013 και συµµε-
τέχουν στο Πρόγραµµα MARS. Οι ποικιλίες αυτές 
υπερέχουν έναντι άλλων ξένων ποικιλιών που δεν 
έχουν δοκιµασθεί στις συνθήκες της χώρας µας. 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΙΩΣΗΣ SHARKA 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ ΒΕΡΙΚΟΚΟ
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TO ΕΝΤΟΜΟ TUTA ABSOLUTA είναι ένας πολύ σηµαντικός 
και επιζήµιος εχθρός στην καλλιέργεια της ντοµάτας, προ-
σβάλλοντας κυρίως τα φύλλα και τους καρπούς του φυτού. 
Η προστασία της καλλιέργειας βασίζεται σε προληπτικές τε-
χνικές µεθόδους όπως:  ●Καλό κλείσιµο των ανοιγµάτων 
του θερµοκηπίου (παράθυρα και αερισµός οροφής) µε ει-
δικό εντοµοστεγές δίχτυ. ●Εγκατάσταση προθαλάµου µε 
διπλές πόρτες στα θερµοκήπια. ●Καταστροφή των ζιζανί-
ων στον περιβάλλοντα χώρο. ●Χρήση υγειών σποροφύτων 
(φυτωριακό υλικό µε φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο). ●Α-
ποφυγή της φύτευσης δεύτερης ευπαθούς καλλιέργειας σε 
θερµοκήπιο που προϋπήρχε προσβεβληµένη καλλιέργεια.
Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας χρειάζεται συνεχής παρα-
κολούθηση της καλλιέργειας για παρουσία του εντόµου µε:
●Χρήση φερορµονικών παγίδων παρακολούθησης ●Ε-
ντοπισµό συµπτωµάτων στα φυτά.
Στην περίπτωση συµπτωµάτων προσβολής χρειάζεται η 
χρήση εξειδικευµένων φυτοπροστατευτικών σκευασµά-
των µε ορθή χρήση και εναλλαγές ψεκασµών. Το Affirm και 
Voliam Targo αποτελούν δύο καταξιωµένα προϊόντα που 
προστατεύουν την καλλιέργεια δίνοντας την ασφάλεια και 
την υψηλή αποτελεσµατικότητα που επιζητά ο παραγωγός. 
Γιατί Affirm:
●Προστατεύει κατά µεγάλου εύρους λεπιδοπτέρων και Tuta 
absoluta ●Έχει ωο-προνυµφοκτόνο δράση●Ταχύς χρόνος 
δράσης (1 – 4 ώρες) ●Παρέχει ευελιξία χρήσης λόγω µι-
κρού χρόνου συγκοµιδής (PHI: 3 µέρες) ●Ιδανικό για εναλ-
λαγήςψεκασµών προς αποφυγή ανθεκτικοτήτων.
Γιατί Voliam Targo:
●Το αποτελεσµατικότερο όπλο κατά λεπιδοπτέρων και 
Tuta Αbsoluta ●Μείγµα δύο καταξιωµένων δραστικών 
(Abamectin + Chlorantraniliprole) ●Μεγαλύτερη διάρκεια 
δράσης και υψηλή αποτελεσµατικότητα Abamectin µε έγκρι-
ση για θερµοκηπιακή χρήση 1/11 έως 28/2.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ TUTA ABSOLUTA

SYNGENTA
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SYNGENTA
�ΑΝΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ 
Με βάση τη µακροχρόνια σχέση 
συνεργασίας που διατηρεί η 
Syngenta µε τις περισσότερες 
οµάδες παραγωγών και τους 
εµπλεκόµενους κρίκους 
της διατροφικής αλυσίδας, 
της δίνεται η ευκαιρία 
να προσφέρει σε ένα 
επιλεγµένο δίκτυο οµάδων 
παραγωγών καινοτόµα 
προγράµµατα επιβράβευσης 
της συνεργασίας, εστιάζοντας 
στην περιοχή της Κρήτης. Οι 
πυλώνες της συνεργασίας 
βασίζονται στη πληροφόρηση, 
εκπαίδευση, συµµετοχή και 
συµβουλή.
Ξεκινώντας από την Κρήτη 
και τις οµάδες παραγωγών ΑΣ 
Τυµπακίου, ΑΣ Κάµιρος (Κρητικό 
Περβόλι), O.Π Κουντούρας, 
ΑΣ Ψαρης και ΑΣΟ Ανατολή η 
Syngenta έχει προχωρήσει σε 
δράσεις, όπως:
● Συνδιοργάνωση field 
days, όπου αξιολογήθηκαν 
και αναδείχθηκαν τα 

πλεονεκτήµατα των νέων 
προϊόντων της
● Σεµινάρια ορθής χρήσης 
προϊόντων φυτοπροστασίας 
● Σεµινάρια marketing 
& πωλήσεων αγροτικών 
προϊόντων
● Ανάπτυξη και εφαρµογή 
φιλο-περιβαλλοντικών 
πρακτικών µε εγκατάσταση 
συστηµάτων Heliosec
● Εκπαιδευτικά ταξίδια
● Εξιδανικευµένες τεχνικές 
παρουσιάσεις
Και οι δράσεις συνεχίζονται, 
καθώς οι άνθρωποι της 
Syngenta δεσµεύονται 
να προσφέρουν ακόµα 
περισσότερα στους 
παραγωγούς, ώστε να 
καλύψουν τις συνεχώς 
αυξανόµενες απαιτήσεις της 
διατροφικής αλυσίδας.

Μανώλης ∆εληµπαλταδάκης 
Campaign Manager 
Κηπευτικών, Syngenta Hellas

ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Νέες προστατευµένες ποικιλίες 
µηλιάς στην ελληνική αγορά 
Η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στα πλαίσια της έρευνας παρουσιάζει δύο νέες 
ποικιλίες µήλου, οι οποίες είναι πατενταρισµένες, δηλαδή για να τις 
αγοράσει κανείς πρέπει να καταβάλει και τα δικαιώµατα «royalties»:
●Η King Roat ® Red Delicious είναι ποικιλία της οποίας ιδιοκτήτης 
είναι η KIKU S.R.L/G.M.B.H µε αριθµό καταχώρησης στο C.P.V.O Nr 
2011/0185. Το δικαίωµα πολλαπλασιασµού και διακίνησης για την 
Ελλάδα έχει η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Πρόκειται για µια νέα ποικιλία η οποία 
προέκυψε από µετάλλαξη της Hapke. Ανακαλύφθηκε στο Angund (Ν. 
Τιρόλο) και έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τη µητρική. Ωριµάζει την 
ίδια εποχή µε όλες τις Red Delicious. Είναι Semi spur. Έχει παρόµοια 
ζωηρότητα µε την Jeromine αλλά καλύτερο σχήµα καρπού. Εµβολιάζεται 
σε Μ9 για πυκνή φύτευση µε αποστάσεις 3,70 – 4 x 0,80 – 1 µέτρο. Ως 
επικονιαστές χρησιµοποιούνται οι Golden Delicious, Gala, Granny Smith. 
Ουσιαστικά µιλάµε για µια νέα κόκκινη ποικιλία που δεν θα δυσκολεύει 
τον παραγωγό στην καλλιέργεια. Θα αντικαταστήσει πολλές κόκκινες οι 
οποίες είναι «Spur», γιατί δεν αναπτύσσονται εύκολα. 
● Η Forlady® είναι ιταλική ποικιλία που προήλθε από διασταύρωση 
των Forum x Lady Williams στο Istituto Sperimentale per la 
Frutticoltura - sezione di Forli. Τα δικαιώµατά της ανήκουν στο 
Ιταλικό C.R.P.V και για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, το δικαίωµα 
παραγωγής και διακίνησης το έχει η ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Ωριµάζει 
τέλη Σεπτεµβρίου. Το χρώµα είναι κόκκινο ακόµη και στον κάµπο. 
Η γεύση είναι γλυκιά µε τόνους οξύτητας. Η συντήρηση του καρπού 
µπορεί να ξεπεράσει τους 10 µήνες. Μπορεί να φυτευτεί και σε 
ορεινές περιοχές, καθώς ωριµάζει τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν 
την Pink Lady. Αποστάσεις φύτευσης 3,5 – 4 x 0,60 – 0,80 µ. Αυτό 
σηµαίνει ότι φυτεύονται 
από 310 έως 480 δένδρα 
ανά στρέµµα. Η ποικιλία 
είναι σχετικά ανθεκτική 
στο φουζικλάδιο. Είναι 
αυτογόνιµη και πάρα πολύ 
παραγωγική. Μπορεί 
να αντικαταστήσει την 
Pink Lady η οποία 
καλλιεργείται παράνοµα 
στην Ελλάδα, µιας και 
όπως προαναφέραµε 
το δικαίωµα 
πολλαπλασιασµού και 
διακίνησης για την 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
το έχει αποκλειστικά η 
ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Άρης Κωνσταντινίδης, 
Γεωπόνος  
ΒΙΤΡΟ Ελλάς ΑΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ
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ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΑΒΕΕ

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΠΟΛΥΣΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

Η ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1981 στα 
Οινόφυτα Βοιωτίας και έκτοτε τροφοδοτεί την 
ελληνική αγορά µε ανθεκτικές συσκευασίες από 
διογκωµένο πολυστυρένιο δίνοντας σύγχρονες 
λύσεις στον τοµέα της συσκευασίας τροφίµων.
Η επιχείρηση εξειδικεύεται στην πρωτοποριακή 
συσκευασία αλιευµάτων, φρούτων και λαχανικών, 
ποτών, φαρµάκων, λευκών συσκευών, αλλά και 

προϊόντων που βρίσκουν εφαρµογή 
στην αγροτική βιοµηχανία και 
σήµερα, 35 χρόνια µετά την ίδρυση 
της, κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά διογκωµένου πολυστυρενίου. 
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η επιχείρηση 
κυριαρχεί στα ιχθυοκιβώτια και στα πολυσπορεία 
σε ποσοστό 75% περίπου και στα είδη βιοµηχανίας 
σε ποσοστό 60% της αγοράς. ∆ίνοντας έµφαση 
στην ποιότητα, η εταιρεία εφαρµόζει Πιστοποιηµένο 
Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΕΝ ISO 9001/2008) 
και διενεργεί συστηµατικούς ελέγχους, τόσο 
στην πρώτη ύλη όσο και στα έτοιµα προϊόντα. Η 
µακρόχρονη εµπειρία και η υψηλή τεχνογνωσία 
που διαθέτει, αλλά και οι συνεχείς επενδύσεις 
που αναβαθµίζουν την παραγωγική διαδικασία 
και ελαχιστοποιούν το κόστος παραγωγής, δίνουν 
την δυνατότητα παραγωγής προϊόντων υψηλής 

ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές. Προτεραιότητα 
της ΠΟΛΥΦΟΡΜΑ είναι η άµεση εξυπηρέτηση των 
αναγκών των συνεργατών της και γι’ αυτόν τον λόγο 
εφαρµόζει σύστηµα πρόβλεψης της ζήτησης καθώς 
και αξιολόγησης της ικανοποίησης της πελατείας της. 
Τέλος, βασική πολιτική της είναι ο σεβασµός προς 
το περιβάλλον µε επενδύσεις για την εξοικονόµηση 
ενέργειας, ανακυκλώνοντας τα απορριπτόµενα 
προϊόντα και εφαρµόζοντας Πιστοποιηµένο Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΕΝ ISO 14001/2004).
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ΩΣ ΕΝΑ ΒΗΜΑ προς την κατεύθυνση της εντατικής 
γεωργίας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότη-
τας του συνεταιρισµού και των παραγωγών-µελών 
του εκλαµβάνουν στο ΘΕΣΓη την πρωτοβουλία για 
συµβολαιακή συγκαλλιέργεια αρακά και καλαµπο-
κιού. Το εγχείρηµα θα έχει ετήσια διάρκεια και θα 
υλοποιηθεί σε 2.000 στρέµµατα. «Το ∆εκέµβριο θα 
πραγµατοποιηθεί η σπορά του αρακά και το Μάιο 
του καλαµποκιού», λέει στo Fresher ο πρόεδρος 
του ΘΕΣΓη, Παναγιώτης Καλφούντζος προσθέτο-
ντας ότι το πρόγραµµα θα τρέξει µόνο στο θεσσα-
λικό κάµπο. Οι τιµές που θα λάβουν οι παραγωγοί 
θα είναι προκαθορισµένες και, σύµφωνα µε τον κ. 
Καλφούντζο, θα διαµορφωθούν στα 18 λεπτά το κι-

λό για το καλαµπόκι (3,7 λεπτά το ενσίρωµα) και στα 
26 λεπτά το κιλό (µέση τιµή) για τον αρακά. Ο αρα-
κάς θα διατίθεται στη Μπάρµπα Στάθης µε τον ο-
ποίο, υπάρχει ήδη συµβολαιακή συνεργασία (επί-
σης και σε σπανάκι, µπρόκολο). 

ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΚΟΡ∆ΟΥ
Στη σύσταση νέας Ο.Π. για την καλλιέργεια σκόρ-
δου προχώρησε ο ΘΕΣΓΗ. Αποτελείται από 10 πα-
ραγωγούς, όπου ο καθένας θα διαθέσει περί τα 10 
στρέµµατα και βρίσκονται στην περιοχή του Πλατύ-
καµπου που διατηρεί µακρά παράδοση στο σκόρδο. 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΒΙΟΚΗΠ ΚΑΙ ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ

ΣΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ συνεργασιών Συµβολαιακής Γεωρ-
γίας & Κτηνοτροφίας προχώρησε η Τράπεζα Πει-
ραιώς µε τις εταιρείες ΒΙΟΚΗΠ Α.Ε. (βιολογικά ε-
σπεριδοειδή, ακτινίδια και οπωροκηπευτικά παρα-
γωγών των νοµών Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Α-
χαΐας και Λακωνίας) και ΛΑΛΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. (λαχανι-
κά παραγωγών των νοµών Ευβοίας και Βοιωτίας).

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΜΕ ΤΗΝ �ΑΝΑΤΟΛΗ� 
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ συµφωνία συµβολαιακής γεωρ-
γίας µε τον Α. Σ. Ιεράπετρας «Ανατολή» για θερµο-
κηπιακά οπωροκηπευτικά προϊόντα προχώρησε η 
Τράπεζα Πειραιώς. Η «Ανατολή» ιδρύθηκε το 2001 
στο νοτιότερο σηµείο της Ευρώπης, την  Ιεράπετρα 
Κρήτης ενώ από το 2009 λειτουργεί ως αναγνωρι-
σµένη Οµάδα Παραγωγών. 

ΝΕΑ ΝΤΗΛ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΣΤΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΑ

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ Συνεταιρισµός Ιεράπετρας «Κάµι-
ρος» και η εταιρεία ΕΠΑΚ Α.Ε, αµφότερες από το 
νοµό Λασηθίου που δραστηριοποιούνται στην πα-
ραγωγή θερµοκηπιακών προϊόντων είναι οι δύο 
πιο πρόσφατες προσθήκες στην αλυσίδα των συµ-
φωνιών συµβολαιακής γεωργίας της Τράπεζας 
Πειραιώς.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΓΗ

DEAL ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ 
ΜΕ 30 ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΤΙΚΗ περιοχή του Έβρου απλώ-
νει η καλλιέργεια µελιτζάνας µε «µπροστάρηδες» 
µια οµάδα 30 ανήσυχων παραγωγών που ξεκίνη-
σαν πριν από 2 χρόνια. Την ίδια εποχή η εταιρεία Πα-
λίρροια της οικογένειας Σουλιώτη αποφάσισε να συ-
νεργαστεί µ’ αυτή την οµάδα.  Η συνεργασία είχε ως 
αποτέλεσµα να σπαρθούν το 2013-2014 στον Έβρο 
περί τα 50 στρέµµατα µε µελιτζάνα Άραγκον κατά κύ-
ριο λόγο και Λαγκαδά κατά δεύτερο. Το «πείραµα» 
πέτυχε και, όπως λέει στο Fresher ο Γιώργος Τσίκος, 
ένας εκ των 30 καλλιεργητών που συµµετέχουν στην 
οµάδα, τη 2η χρονιά οι εκτάσεις πολλαπλασιάστηκαν. 
«Πέρυσι βάλαµε 300 στρ. και η συνολική παραγωγή 
ξεπέρασε τους 1300 τόνους», τονίζει ο ίδιος. 
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Η εταιρεία ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Π.Ε. ξεκίνησε τα 
πρώτα της «βήµατα» στο χώρο του τουρ-
σιού και συγκεκριµένα της πιπεριάς 

τουρσί, τον Ιούλιο του 2006, µε τον ιδιοκτήτη της, 
κ. Θεόδωρο Τασούλα, όµως, να έχει περάσει α-
πό όλα τα στάδια της αγροτικής παραγωγής, δια-
θέτοντας ταυτόχρονα και µεγάλη εµπειρία, 15 και 
πλέον χρόνων, στη µεταποίηση τροφίµων. 

ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ
Η εταιρεία ξεκίνησε αρχικά τη δραστηριοποίησή 
της, ως µία µικρή οικογενειακή επιχείρηση, µε 
στόχο την αξιοποίηση του αγροτικού πλεονεκτή-
µατος της θεσσαλικής γης, αλλά σύντοµα, η «δυ-
ναµική» της ελληνικής πιπεριάς στο εξωτερικό, 

σε συνδυασµό µε την επιµονή της εταιρείας στην 
εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής ποιότητας για 
τα προϊόντα της, προσέφεραν µεγάλα περιθώρια 
ανάπτυξης, µετατρέποντας την ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Π.Ε., 
σε µία καθαρά εξωστρεφή επιχείρηση, υψηλών 
προδιαγραφών.
Σήµερα δε, έχοντας εισέλθει πια στο 10 χρόνο 
της λειτουργίας της, η εταιρεία συνεργάζεται µε 
δεκάδες παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, 
καλλιεργώντας κάθε χρόνο, διάφορες ποικιλίες 
πιπεριάς, σε περίπου 600 στρέµµατα γης, από τα 
οποία λαµβάνει ποσότητες της τάξης των 2 εκα-
τοµµυρίων κιλών ετησίως.
Το σύνολο της εν λόγω παραγωγής καταλήγει ά-
µεσα ή έµµεσα στο εξωτερικό και κυρίως σε χώ-

∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΣΤΡ. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΓΗΣ, 2 ΕΚΑΤ. ΚΙΛΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΗΣ Η ΤΑΣΟΥΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΟΥΡΣΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Σχεδόν το σύνολο της 
παραγωγής καταλήγει 
στις αγορές του 
εξωτερικού
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ρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η 
Γερµανία, η Πολωνία, η Σουηδία, η Ελβετία, η Αγ-
γλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Γαλλία.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η συσκευασία των προϊόντων µας διαµορφώνε-
ται κάθε φορά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της α-
γοράς και τις ανάγκες των πελατών µας, ενώ η 
διανοµή τους γίνεται, είτε µέσω χονδρεµπόρων, 
σε συγκεκριµένα δίκτυα διανοµής κάθε χώρας, 
είτε µέσω µεγάλων ελληνικών και ξένων εται-
ρειών, που ασχολούνται µε τα ANTIPASTI και την 
περαιτέρω επεξεργασία τους. 

ΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Στη 10χρονη πορεία της στην αγορά, η ΤΑΣΟΥ-
ΛΑΣ ΕΠΕ κλήθηκε να ανταπεξέλθει πλήθος δυ-
σκολιών, όπως η γραφειοκρατία και η πλήρης 
αδυναµία υποστήριξης από το κράτος και το 
τραπεζικο-πιστωτικό σύστηµα της χώρας, µε-
τά και την «κατάρρευσή» του από την οικονο-
µική κρίση.

Το σηµαντικότερο πρόβληµα που συνεχίζει να 
αντιµετωπίζει η επιχείρηση όµως, έγκειται στην 
προσπάθεια εξεύρεσης και συνεργασίας µε ε-
παγγελµατίες παραγωγούς, οι οποίοι να έχουν 
τη διάθεση να ενστερνιστούν το όραµα της εται-
ρίας για µια µακροχρόνια επαγγελµατική συ-
νεργασία, η οποία και θα είναι σε θέση να ακο-
λουθήσει τη «γραµµή» των σύγχρονων ευρω-
παϊκών προδιαγραφών.
Στόχος της εταιρίας, είναι η καθιέρωσή της στη 
«συνείδηση» της αγοράς, ως µία απόλυτα σύγ-
χρονη επιχείρηση, η οποία µέσω και της συνε-
χούς βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων 
της, θα είναι σε θέση να αναδεικνύεται ανταγωνι-
στική στις κορυφαίες αγορές της Ευρώπης, προς 
όφελος και των πελατών της. ∆ιεκδικώντας πα-
ράλληλα, µεγαλύτερα µερίδια, αλλά και διεύρυν-
ση του πελατολογίου της.

ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Όσον αφορά τα µελλοντικά πλάνα της επιχείρη-
σης, η ανάδειξη νέων ποικιλιών πιπεριάς και η 
περαιτέρω διείσδυση των τοπικών µας προϊό-
ντων, στις αγορές του εξωτερικού, θεωρούνται 
προτεραιότητες, µε γνώµονα πάντα τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των αναγκών του κάθε πελάτη µας 
ξεχωριστά αλλά και κατ’ επέκταση του κάθε κα-
ταναλωτή.
Στο πλαίσιο αυτό και για την καλύτερη προβολή 
της εταιρείας, έχουν δηµιουργήσει την ιστοσελί-
δα www.tasoulaspeppers.gr, όπου µπορεί κα-
νείς να ενηµερωθεί περαιτέρω για τη λειτουργία 
της εταιρίας, να δει φωτογραφικό υλικό των σύγ-
χρονων εγκαταστάσεών τους, αλλά και των προ-
ϊόντων τους, καθώς και να έρθει σε επαφή µαζί 
τους για οποιοδήποτε άλλη πληροφορία.

Έµφαση στην ποιότητα και  
την ασφάλεια των τροφίµων
Η εταιρεία εφαρµόζει σύστηµα 
διαχείρισης ασφάλειας των 
τροφίµων ISO 22000:2005 και 
µελέτη HACCP για να εξασφαλίσει 
την ποιότητα των προϊόντων της.

Στις αγορές της Βόρειας  
και Κεντρικής Ευρώπης
Περισσότερο από το 90% της 
παραγωγής καταλήγει στο 
εξωτερικό και κυρίως στις αγορές 
της Γερµανίας, της Πολωνίας, 
της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της 
Σουηδίας, της Αγγλίας, της Ελβετίας 
και του Βελγίου. Η διανοµή 
γίνεται είτε µε χονδρέµπορους σε 
συγκεκριµένα δίκτυα διανοµής της 
κάθε χώρας, είτε µέσω µεγάλων 
ελληνκών και ξένων εταιριών, που 
ασχολούνται µε τα ANTIPASTI και 
την περαιτέρω επεξεργασία τους. 

Επόµενο βήµα η προώθηση 
νεών και τοπικών ποικιλιών  
Η ανάδειξη νέων ποικιλιών 
πιπεριάς και η περαιτέρω διείσδυση 
των τοπικών προϊόντων στις αγορές 
του εξωτερικού, αποτελούν τους 
επόµενους στόχους της εταιρίας.

ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΕΠΕ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΩΝΤΑΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ  
800 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΕΡΓΑΣΙΑ.

Ο Θεόδωρος 
Τσσούλας µαζί 
µε τη σύζυγό του 
στο περίπτερο 
της εταιρείας 
στα πλαίσια 
της έκθεσης 
Anuga, που 
πραγµατοποιήθηκε 
το διάστηµα από 
10-14 Οκτωβρίου 
στην Κολωνία  
της Γερµανίας.
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Με εφαλτήριο την ολλανδική εµπειρία στη 
θερµοκηπιακή καλλιέργεια ο Αντώνης 
Ταµπάκης ίδρυσε το 2013, την εταιρία 

«Tampakis farms» στο Στόµιο Ιεράπετρας.
 Όλα ξεκίνησαν πριν από 27 χρόνια όταν ο Αντώ-
νης Ταµπάκης αποφάσισε να ασχοληθεί ενεργά µε 
τον τοµέα  της  γεωργίας  στην  οικογενειακή  ε-
πιχείρηση.  Τότε καλλιεργούσαν 12 στρέµµατα γης 
σε ξύλινα και χαµηλά θερµοκήπια και η παραγωγή 
τους κατευθυνόταν σε λαϊκές αγορές της Αττικής. 
Από το 2002 ξεκίνησε µε 2 στρέµµατα τη δική του 
θερµοκηπιακή µονάδα. 
Ωστόσο ήταν ένα ταξίδι στην Ολλανδία που τον έ-
κανε να αλλάξει ριζικά το καλλιεργητικό του πλά-
νο στα κηπευτικά.  «Από τότε που επισκέφτηκα τα 
θερµοκήπια της Ολλανδίας ξεκίνησα να δηµιουργώ 
µικρές µονάδες υδροπονίας και σήµερα να καλλι-
εργώ 25 στρέµµατα υδροπονίας  και 7 στρέµµα-
τα συµβατικής καλλιέργειας», αναφέρει χαρακτη-
ριστικά o ίδιος στο Fresher.

ΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ 
Σήµερα καλλιεργεί 5 είδη ντοµάτας (cherry ,τύπου  
βελανίδι,  τσαµπί), πιπεριές και αγγουράκια και δί-
νουν έµφαση στη γεύση –ποιότητα, την πρακτική 

συσκευασία και την  εικόνα  του επώνυµου πλέ-
ον προϊόντος που διατίθεται στην εσωρική αγορά. 
Τα προϊόντα τους τα βρίσκουµε στις κεντρικές λα-
χαναγορές της Αθήνα και της Θεσσαλονίκης, κα-
θώς και σε επιλεγµένα  σούπερ µάρκετ (µικρές α-
λυσίδες που θέλουν επώνυµα προϊόντα). «Οι πο-
σότητες ποικίλουν από χρονιά σε χρονιά, µε µέσο 
όρο να φτάνουµε τους 30 τόνους ντοµάτας, 20 τό-
νους cherry, 14 τόνους βελανίδι, 15 τόνους αγγου-
ράκι  και 14 τόνους  πιπεριές ανά στρέµµα», επιση-
µαίνει στο Fresher ο κ. Ταµπάκης.
Η καλλιέργεια στα σύγχρονα θερµοκήπιά τους 
είναι συνεχής χάρη στην υδροπονική τεχνική 
Grodan, την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας DKG, 
καθώς και στα τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα 
ύδρευσης-λίπανσης, µε στόχο την άριστη ποιότητα 
και γεύση των παραγόµενων προϊόντων. 
Μέσα στα θερµοκήπια τους τα φυτά απολαµβάνουν  
τη σωστή θερµοκρασία όλο το χρόνο και δεν έχουν 
να αντιµετωπίσουν κακές καιρικές συνθήκες και 
ασθένειες. «Ψάχνουµε συνεχώς για τις καλύτερες 
ποικιλίες που µπορούν να αναπτυχθούν στα θερ-
µοκήπια µας βελτιώνοντας συνεχώς τις υποδοµές 
µας ώστε να έχουµε τη δυνατότητα να παράγουµε 
περισσότερη ποσότητα και καλύτερη ποιότητα 365 
ηµέρες το χρόνο», τόνιζει ο κ. Ταµπάκης. Επίσης, 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝΑ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ
ΤΑΜΠΑΚΗ ΝΑ ΣΤΗΣΕΙ ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ
Υ∆ΡΟΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μέσα στα θερµοκήπια 
τους τα φυτά 
απολαµβάνουν τη σωστή 
θερµοκρασία όλο το 
χρόνο και δεν έχουν  
να αντιµετωπίσουν 
κακές καιρικές συνθήκες 
και ασθένειες.  

ΠΡΟΦΙΛ TAMPAKIS FARMS
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τα προϊόντα τους είναι πιστο-
ποιηµένα σύµφωνα µε το πρω-
τόκολλο GLOBALGAP, που προ-
ωθεί την εφαρµογή της Ορθής 
Γεωργικής Πρακτικής στη δια-
χείριση της εκµετάλλευσης. 
Σήµερα η εταιρία διαθέτει σύγ-
χρονες θερµοκηπιακές εγκατα-
στάσεις υδροπονίας (καλλιέρ-
γειας στο χώµα) συνολικής έ-
κτασης 50.000 τ.µ. στις οποίες 
καλλιεργούνται µε µεράκι και 
αίσθηµα ευθύνης όλα τα είδη 
κηπευτικών προϊόντων καλύ-
πτοντας τις ανάγκες της ελλη-
νικής κυρίως αγοράς.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 365 ΜΕΡΕΣ
Ο κ. Ταµπάκης τονίζει ότι: «έχοντας ολοκληρώσει  
την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου θερµο-
κηπίου υδροπονίας, στοχεύω στην παράγωγη κη-
πευτικών 12 µήνες το χρόνο σε αντίθεση µε την 
συµβατική καλλιέργεια που διαρκεί 7 µήνες».  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Σ’ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Όπως σηµειώνει ο ίδιος, «η εταιρία ιδρύθηκε στην 
πλέον ταχέως αναπτυσσόµενη και ανταγωνιστική 
περιοχή της Ελλάδας, την Ιεράπετρα της Κρήτης, 
η οποία παρουσιάζει τεράστια ανάπτυξη στον το-
µέα των αγροτικών υποδοµών, των θερµοκηπια-
κών εγκαταστάσεων, την παραγωγή υψηλής ποιό-

τητας κηπευτικών και την τυ-
ποποίηση  τους». 

ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Επιπλέον, «τα  προϊόντα µας 
συλλέγονται  και συσκευάζο-
νται  αυθηµερόν, ανταποκρι-
νόµενα πλήρως στις υψηλές 
απαιτήσεις των καταναλω-

τών, τόσο της χώρας µας, όσο 
της Ευρωπαϊκή Ένωσης αλλά 
και γενικότερα των Βαλκανί-
ων», τονίζει ο κ. Ταµπάκης και 
προσθέτει: «στόχος µας είναι η 
σταθερή ποιότητα στις καλύτε-

ρες σταθερές τιµές». 

ΜΠΑΡΑΖ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕΣΩ FACEBOOK
«Χαµός γίνεται αυτή τη στιγµή από παραγγελίες  
για τα κηπευτικά της “Tampakis Farms”», όπως 
µας λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος ο παραγωγός και 
προσθέτει ότι «δεν προλαβαίνουµε να εξυπηρετή-
σουµε τις παραγγελίες που έρχονται ακόµα και µέ-
σω του facebook». 
Η εταιρία αποφάσισε να φτιάξει τη δική της σελί-
δα στο facebook όπου παρουσιάζει τα προϊόντα της 
µε άµεσο και οικονοµικό τρόπο και έχει ήδη χιλιά-
δες υποστηρικτές. Τη σελίδα διαχειρίζεται η γυναί-
κα του. Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι σήµα κα-
τατεθέν τους είναι τα πράσινα κιβώτια µε το σήµα 
Tampakis Farms. 

Σήµα κατατεθέν τους 
είναι τα πράσινα 
κιβώτια µε το σήµα 
Tampakis Farms.

Στα θερµοκήπια 
χρησιµοποιούν 
ωφέλιµα 
έντοµα για την 
αντιµετώπιση 
εντοµολογικών 
προσβολών 
µε απόλυτη 
επιτυχία στην 
καλλιέργεια 
πιπεριάς 
µειώνοντας τη 
χρήση φυτο-
προστατευτικών 
καθώς και 
βοµβίνους για 
τη γονιµοποίηση 
των ανθών στην 
καλλιέργεια 
ντοµάτας.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ

ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ 
ΤΩΝ SOCIAL MEDIA
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ΜΠΡΟΚΟΛΑ PAUL BROPHY

Ο   παραγωγός Paul Brophy να καταφέρει να ι-
δρύσει τη δικιά του επιτυχηµένη αγροτική επι-
χείρηση (βραβείο αγροτικής επιχειρηµατικότη-

τας 2014) αλλά και να αναδειχθεί κορυφαίος εναλλα-
κτικός αγρότης της χρονιάς για το 2015 στην Ιρλανδία. 
«Όλα άρχισαν σαν ένα πειραµατισµός, µε αργά βήµατα, 
δεν ήρθε η επιτυχία µέσα σε µια νύχτα αλλά επικράτη-
σε η εξής αγγλική παροιµία: τα καλά πράγµατα έρχο-
νται σ’ αυτούς που περιµένουν», αναφέρει στο περιο-
δικό Fresher ο παραγωγός Paul Brophy, το αγρόκτη-
µα του οποίου βρίσκεται στην κοµητεία Naas, 37 χιλιό-
µετρα έξω από το ∆ουβλίνο. «Στην αρχή καλλιεργούσα 
διάφορα λαχανικά για να προµηθεύω τοπικά σούπερ 
µάρκετ, παντοπωλεία και εστιατόρια, όµως πλέον έχω 
επιλέξει να καλλιεργώ αποκλειστικά µπρόκολα και λά-
χανα (άσπρα και πράσινα) και να καλύπτω την εποχια-
κή ανάγκη των Ιρλανδών για φρέσκα πράσινα λαχανι-
κά», προσθέτει ο παραγωγός και ιδιοκτήτης της εταιρί-
ας Paul Broply Produce. 

ΑΠΟ ΤΑ 20 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΑ 2.400
Το 1983 ο Paul Brophy είχε στη διάθεσή του µόνο 20 
στρέµµατα τώρα, η επιχείρησή του έχει επεκταθεί και 
κατέχει 2.400 στρέµµατα. Το πρώτο του ψυγείο και συ-

σκευαστήριο το έφτιαξε το 1997 και µια νέα εγκατά-
σταση 1.300 τ.µ. όπου περιλαµβάνει χώρους ψυχρής 
αποθήκευσης και διανοµής µπρόκολων και λαχανι-
κών ολοκληρώθηκε το 2012. Το δικό του φυτώριο κα-
τασκευάστηκε το 2004 και τώρα πλεόν η επιχείρησή 
του εκτελεί αποκλειστικά όλες τις δραστηριότητες: από 
ανάπτυξη φυτών έως διανοµή κατ’ οίκον.
 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Ο Paul Brophy είναι ιδρυτής, ιδιοκτήτης και γενικός δι-
ευθυντής της εταιρίας και είναι υπεύθυνος για το στρα-
τηγικό σχεδιασµό των επενδύσεων και το µάρκετινγκ. 
Σπούδασε για µικρό χρονικό διάστηµα λαχανοκοµία 
στο αγροτικό κολλέγιο Warrenstown, αλλά εγκατέλει-
ψε τις σπουδές του για να αναλάβει την πατρική γη. Εν 
τω µεταξύ είχε πραγµατοποιήσει ταξίδια σε Ισπανία και 
Σκωτία για να συλλέξει εµπειρίες και να δει και τον α-
νταγωνισµό.  Τελικά, αποφάσισε να πάρει την τεχνο-
γνωσία από τους Ολλανδούς και να την προσαρµόσει 
στα ιρλανδικά δεδοµένα. 
 
ΜΠΡΟΚΟΛΑ ΣΕ ΤΟΥΝΕΛ 
Ο ίδιος αγοράζει τα φυτά του µπρόκολου από την Ι-
σπανία και φυτεύει τα φυτά σε σήραγγες/τούνελ τον 

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ 32 ΧΡΟΝΙΑ ΣΚΛΗΡΗΣ ∆ΟΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΜΠΡΟΚΟΛΟΥ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΟΥ, ΩΣΤΕ Ο PAUL BROPHY ΝΑ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΙ  ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΗΓΗΘΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
∆ΕΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΦΟΥΛ
Η ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ∆ΙΑΡΚΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΕΩΣ 
ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΠΑΝΩ 
ΚΑΤΩ 150 ΤΟΝΟΥΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α, ΑΛΛΑ 
ΕΧΟΥΝ ΤΗ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 250 ΤΟΝΩΝ 
ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α. 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ PAUL 
BROPHY PRODUCE 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 80 
ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ 8 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ.

Η Paul Brophy 
Produce ξεχώρισε 
µέσα από 627 
εταιρείες του χώρου 
για το 2014 και 
συνεχίζει για πιο 
πολλές διακρίσεις
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Ιανουάριο και έπειτα τα µεταφυτεύει σε ανοικτό χώρο 
το Μάρτιο. Κάθε ένα από τα 8 «τούνελ» µπορεί να χω-
ρέσει 250.000 φυτά. 
Η συγκοµιδή διαρκεί από τον Ιούνιο έως το Νοέµβριο 
και η εταιρεία παράγει πάνω κάτω 150 τόνους την ε-
βδοµάδα, αλλά έχουν τη δυνατότητα έως και 250 τό-
νων την εβδοµάδα.
«Είναι σηµαντικό να προσέχουµε την υγρασία και να 
κυκλοφορεί αέρας µέσα στις σήραγγες, δεδοµένου ότι 
τα φυτά είναι πολύ ευαίσθητα», τονίζει ο  Paul Brophy 
και προσθέτει ότι στοχεύει να µην αφήσει ευκαιρίες να 
του ξεφύγουν όσον αφορά τις αποδόσεις καθώς πι-
στεύει ότι πρέπει κανείς να είναι «στη θέση του οδη-
γού» µπροστά από το διεθνή ανταγωνισµό στις αγο-
ρές για τα κηπευτικά.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ HI�TECH 
ΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Στο αγρόκτηµά του ο Ιρλανδός αγρότης ξεκίνησε φέτος 
τη γεωργία ακριβείας. Επίσης, κατά τη φύτευση, ο Paul 
ανακάλυψε ότι µπορεί να φυτέψει περισσότερα φυτά 
ανά εκτάριο εάν η φύτευση γίνεται σε σχήµα διαµα-
ντιού, όχι σε εξίσου ευθείες γραµµές. Ακόµα, µας έ-
δειξε το γραφείο του, όπου µέσω υπολογιστή παρα-
κολουθεί κάθε καλλιέργεια ανά εκτάριο και µε διαφο-
ρετικά χρώµατα επισηµαίνονται οι αντίστοιχες ανάγκες 
των φυτών (για λίπανση, άρδευση). Αυτό σηµαίνει µε-
γάλη εξοικονόµηση πόρων - τόσο για τον αγρότη όσο 
και για το έδαφος - δεδοµένου ότι κανένα φυτοπρο-
στατευτικό δεν χρησιµοποιείται όταν δεν χρειάζεται. 

ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επίσης, ο ιδιοκτήτης της Paul Brophy Produce µας ξε-
νάγησε στο συσκευαστήριο του όπου το συσκευάζο-
νται οµοιόµορφα τελικά προϊόντα, έτοιµα για διακί-
νηση, και επεσήµανε τη σηµασία του εναρµονισµού 
του µεγέθους για τα λαχανικά, δεδοµένου ότι αποτε-
λεί µέρος των κριτηρίων ποιότητας/τιµής που θέτουν 
οι προµηθευτές.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
Βέβαια, δεν παρέλειψε να σηµειώσει ότι οι νέες του 
επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, ψυκτικούς 
θαλάµους, εγκαταστάσεις συσκευασίας, κλπ ήταν δυ-
νατές µέσω της χρηµατοδότησης της ΕΕ. Όµως δεν 
στάθηκε σε απλή αξιοποίηση της χρηµατοδότησης αλ-
λά πήγε και ένα βήµα παρακάτω σκεφτόµενος µελλο-
ντικές ανάγκες: Για παράδειγµα αποφάσισε να φτιάξει 
δύο εισόδους για φόρτωση εµπορευµάτων, στις νέες 
αποθήκες έβαλε µονωµένο δάπεδο και στους τοίχους 
καθώς θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν αργότερα, 
όταν επεκταθεί η επιχείρησή του.

Ο Ιρλανδός αγρότης 
ξεκίνησε φέτος τη 
γεωργία ακριβείας και 
µας έδειξε το τρακτέρ 
του, εξοπλισµένο µε 
GPS και αισθητήρες 
για ακριβή και ευθεία 
οδήγηση. Όπως τονίζει 
ποτέ δεν παύει να 
µαθαίνει, για το λόγο 
αυτό θα συνεχίσει τις 
επισκέψεις σε άλλες 
χώρες, αλλά και θα 
προσπαθεί να κάνει 
τις εγκαταστάσεις 
του όσον το δυνατόν 
πιο βιώσιµες 
περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά. 
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I∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγµα, 105 57
Tηλ: 2103232905, Fax: 
2103232967
E-Mail: info@agronews.gr

EΚ∆ΟΤΗΣ/∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ
Φανή Γιαννακοπούλου

ΣΥΝΤΑΞΗ
Ελένη ∆ούσκα 
Γιώργος Κοντονής
Μαρία Κρόκου
Αλέξανδρος Μπίκας
Λεωνίδας Λιάµης

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Ελισάβετ Μπουζαλάκου
Νατάσσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 12-15

Super Market
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΕΛ. 8-11
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
Fresh Business Expo
Η Fresh Business Expo 2015 για τον το-
µέα των νωπών και φρέσκων προϊόντων 
θα πραγµατοποιηθεί στις 1-3 ∆εκεµβρί-
ου 2015, στο Κίεβο. Πληροφορίες: www.
freshbusinessexpo.com

Growtech Eurasia
Περισσότεροι από 650 εκθέτες και 80.000 ε-
πισκέπτες από 64 χώρες αναµένονται στην 
Growtech Eurasia, το διάστηµα από 2 - 5 ∆ε-
κεµβρίου 2015, στην Αττάλεια της Τουρκίας. 
Πληροφορίες: www.growtech.com.tr 

«ΕΞΠΟΤΡΟΦ»
Στο Ολυµπιακό Ακίνητο Ξιφασκίας, στο Ελληνι-
κό, θα πραγµατοποιηθεί από 29 Ιανουαρίου έ-
ως 1 Φεβρουαρίου 2016, η «3η ΕΞΠΟΤΡΟΦ». 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210/9610135.

SIVAL 2016
Η 30η ∆ιεθνής Έκθεση Γεωργικής Παραγωγής, 
στην Ανζέ της Γαλλίας, από 12-14 Ιανουαρίου 
2016. Πληροφορίες: www.sival-angers.com/ 

Prodexpo 2016
Από 8-12 Φεβρουαρίου θα πραγµατοποιηθεί η 
23η ∆ιενθνής Έκθεση, Prodexpo, για τα τρόφι-
µα και τα ποτά  στη Λευκορωσία. Πληροφορί-
ες: http://www.prod-expo.ru/en/

«Ελλάδος Γεύση» 
Η Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» το πρώτο δεκα-
ήµερο του Απριλίου 2016 στο Ολυµπιακό Κέ-
ντρο Ξιφασκίας στην Αθήνα. Πληροφορίες:  
www.elladosgefsi.gr.

Η 13η ∆ιεθνής Έκθεση φρούτων και λαχα-
νικών «SIFEL 2015» θα πραγµατοποιηθεί το 
διάστηµα από 3 έως 6 ∆εκεµβρίου 2015 στο 
Μαρόκο της Βόρειας Αφρικής. 
Η SIFEL αποτελεί µια µοναδική αγροτική 
πλατφόρµα για όλα τα νέα του κλάδου των ο-
πωροκηπευτικών από τη Μεσόγειο, τη Βό-
ρεια Αφρική αλλά και άλλες περιοχές. 
Μέσα στην τελευταία δεκαετία η έκθεση έχει 
αποτελέσει εφαλτήριο για εµπορικές συµφω-
νίες, αλλά και παρουσιάσεις καινοτοµιών στα 
φρούτα και τα λαχανικά από όλες σχεδόν τις 
γωνιές του κόσµου, όπως για παράδειγµα α-

πό τη Χιλή, το Περού, την Κίνα, τη Ρωσία κ.α. 
Στην έκθεση µετέχουν µεταξύ άλλων παρα-
γωγοί, εξαγωγείς, διανεµητές, ινστιτούτα, ε-
ρευνητές, οι οποίοι στα πλαίσια της SIFEL α-
ναπτύσσουν επίσης τις επενδυτικές και τις ε-
µπορικές στρατηγικές τους σε επιχειρηµατι-
κές συναντήσεις B2B. 
Σηµειώνεται, τέλος, ότι για το 2014 στην έκ-
θεση µετείχαν 15.000 εµπορικοί επισκέπτες, 
100 εκθέτες και εκπροσωπήθηκαν 21 χώρες. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.sifelmorocco.com/en/ 

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΑΛΟΝΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΣΤΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΡΧΕΣ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΝ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΛ. 26-31

Super Market
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΣΕΛ. 6-9
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