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ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΕΜΠΟΡΙΟ Ι ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στον ίδιο αποδεικτικό  
αγρό 90 νέες ποικιλίες

Η έρευνα είναι πράξη για την  
Rijk Zwaan στα  Ίρια Αργολίδας 
ΣΕΛ. 8-9

Οι κομμένες σαλάτες 
στρώνουν το τραπέζι

Κάποτε ήταν τάση, σήμερα  
έγιναν επενδυτικό σχέδιο
ΣΕΛ. 10-15

Η νομιμοποίηση ανοίγει 
δρόμους για την σταφίδα  

Ευκαιρία ανασυγκρότησης του κλάδου 
τα δικαιώματα που διεκδικεί η Fresca  
ΣΕΛ. 16-17
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EDITORIAL

ΓΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ Ο ΥΓΙΕΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
Οι εξελίξεις τρέχουν και όπως πριν από λίγα χρόνια τα σούπερ 
µάρκετ παρέκαµψαν για τις προµήθειές τους τις κεντρικές λαχα-
ναγορές και υποκατέστησαν σε µεγάλο βαθµό τους µανάβηδες 
της γειτονιάς και τις λαϊκές, έτσι σήµερα το ηλεκτρονικό εµπόριο 
και τα λεγόµενα e-shops διεκδικούν το δικό τους µερίδιο στη δι-
ακίνηση των τροφίµων. Η αλήθεια είναι ότι στα φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά τα πράγµατα είναι πιο περίπλοκα, καθώς φρέσκο 
σηµαίνει φρέσκο και η φρεσκάδα δεν εξασφαλίζεται µε διακίνη-
ση προϊόντων σε µεγάλες αποστάσεις και µέσα από ένα ευρύ δί-
κτυο, το οποίο, για να αναπτύξει τις υπηρεσίες του, θέλει προφα-
νώς το χρόνο του. Σε κάθε περίπτωση οι συντελεστές της συγκε-
κριµένης αγοράς οφείλουν να βρίσκονται σε ετοιµότητα. 
Σε µια εποχή που όλα τρέχουν µε µεγάλες ταχύτητες, το να λες 
«για µένα η λύση είναι η λαϊκή», είναι µια προσέγγιση που µάλ-
λον σε οδηγεί στο περιθώριο. Όπως δεν συνιστά σύγχρονη αντί-
ληψη αυτό που χρόνια προβάλλουν ως στάση πολλοί παραγω-
γοί, ότι δηλαδή, «η δουλειά µου είναι να καλλιεργώ, η διάθεση 
της παραγωγής είναι υπόθεση άλλων».
Πριν από λίγα χρόνια αν µας έλεγε κάποιος ότι θα αγοράζουµε έ-

τοιµη, κοµµένη τη σαλάτα µας από το σούπερ µάρκετ θα τον κοιτά-
ζαµε µε απορία. Σήµερα, η συγκεκριµένη αγορά όχι µόνο έχει α-
νοίξει αλλά χρόνο µε το χρόνο κατακτά σηµαντικά µερίδια. Μια α-
πό τις κυριότερες τάσεις που επηρεάζει αποφασιστικά την κατα-
ναλωτική συµπεριφορά, είναι αυτό που λέµε υγιεινός τρόπος ζω-
ής (healthy eating). Πάει καιρός πλέον που οι άνθρωποι της πόλης 
ενδίδουν όλο και περισσότερο στην ιδέα της άθλησης, στρέφονται 
στη χορτοφαγία, και βάζουν τους φυσικούς χυµούς στην καθηµε-
ρινή τους δίαιτα. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουµε να αυξάνει και 
ο αριθµός εκείνων που φλερτάρουν µε την ωµοφαγία, δηλαδή τη 
διατροφή που συνίσταται αποκλειστικά σε φρέσκα φρούτα και λα-
χανικά, τα οποία δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία του µαγει-
ρέµατος, ενώ τάση γίνεται και το «clean eating», δηλαδή ο περιο-
ρισµός κάθε είδους επεξεργασµένης τροφής στην καθηµερινή δι-
ατροφή. Όλα αυτά διαµορφώνουν τις νέες συνθήκες της αγοράς 
και δεν είναι, όπως πολλοί νοµίζουν, υπόθεση των ειδικών άλλα 
δουλειά και των ίδιων των παραγωγών.    

Γιάννης Πανάγος 
Εκδότης - ∆ιευθυντής

£CLEAN EATING§ 
ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

CROWDFUNDING
6  Η αµερικανική εταιρεία Farm-

folio φέρνει το crowdfunding 
πιο κοντά στα οπωροκηπευτικά

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
10 Στα 25 εκατ. οι κοµµένες   
    σαλάτες που πωλούνται κάθε 
    χρόνο στην ελληνική αγορά

16  Νέες προοπτικές στο 
επιτραπέζιο σταφύλι ανοίγουν 
τα εµπορικά δικαιώµατα 
συγκεκριµένων ποικιλιών

18  Κερδίζουν στρέµµατα 
τα δέντρα σε Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη

ΤΑΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
22  Παρά το κόστος αυξάνει 

η ζήτηση για υπερτροφές

ΑΒΟΚΑΝΤΟ
42   Στέλνει κλέφτες στο χωράφι 

τη νύχτα η τιµή του αβοκάντο 
που ξεπέρασε τα 3 ευρώ 
το κοµµάτι στο Μεξικό

ΛΕΜΟΝΙ
44  Τη θέση του στην παγκόσµια 

αγορά φαίνεται να έχει βρει 
το λληνικό λεµόνι

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
48  Ο ζεστός καιρός καίει τα 

χειµερινά λαχανικά

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
26  Με ∆ιεθνές Συνέδριο 

για το ακτινίδιο έρχεται 
η Frescon 2017 

28  Τέλος για τα φρέσκα 
θα σηµάνει στη Μεγάλη 
Βρετανία το Brexit 

29  Με επίκεντρο τα βιολογικά 
έρχεται τον Φεβρουάριο 
η Fruit Logistica 2017

ΘΕΣΜΙΚΑ
30   Με ενισχύσεις βιολογικών 

από το 2017 πυρηνόκαρπα 
και µηλοειδή

32   Με δύο προκηρύξεις και 
µπάτζετ 250 εκατ. ευρώ 
τρέχει η Μεταποίηση

35   Πρόγραµµα Προώθησης 
για το ∆ίκτυο Κονσερβοποιών 
Ελλάδος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
36  Γιώργος Ζέικος, νέος 

πρόεδρος του ΑΣ Κίσσαβος 
της Αγιάς Λάρισας

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ
52  Σηµαντικές απώλειες σε 

ποιότητα και ποσότητα προκαλεί 
ο βοτρύτης στα καρότα

ΠΡΟΦΙΛ
60  Τη συµµετοχή νέων αγροτών 

µε στόχο την επέκταση στις 
δενδρώδεις καλλιέργειες 
επιδιώκει η ΕΑΣ Ξάνθης  

62  Με γνώµονα την ποιότητα 
βαδίζει η οικογενειακή 
εξαγωγική επιχείρηση 
Evrotas Fruit

64  Με ναυαρχίδα τα ακτινίδια 
και νέα άφιξη τα Soreli 
κατακτά τις διεθνείς αγορές 
ο όµιλος ΚΟΛΙΟΣ ΑΒΕΕ 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
66  Η διεθνής έκθεση για το µήλο, 

Interpoma, θα λάβει χώρα 
από 24-26 Νοεµβρίου 
στο Μπολζάνο της Ιταλίας

10
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΡΥΒΟΥΝ
ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ 
ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

8
ΤΟ FRESHER ΤΑΞΙ∆ΕΨΕ 
ΣΤΑ ΙΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΑΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΑΓΡΟ ΤΗΣ RJIK ZWAN

46
ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΑ 40 
ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 
ΜΕ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

54
ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΣΗΨΕΙΣ 
ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A ν και ο κλάδος των οπωροκηπευτικών 
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον δεν 
είναι πάντα εύκολα προσβάσιµος για 

µια µεγάλη µερίδα επενδυτών, ειδικά για όσους 
θέλουν να εστιάσουν στα βιολογικά ή για όσους 
θέλουν να τοποθετήσουν τα κεφάλαιά τους σε ε-
ξειδικευµένα αγροκτήµατα. Όλα αυτά σκοπεύ-
ει να τα αλλάξει η αµερικανική Farmfolio, η ο-
ποίο βασίζεται στις αρχές του crowdfunding και 
συγκεντρώνει µέχρι στιγµής επενδύσεις για βι-
ολογικές καλλιέργειες στην Κεντρική και Νό-
τια Αµερική. Πιο αναλυτικά, το crowdfunding 
(ή συµµετοχική χρηµατοδότηση), δηλαδή η συ-
γκέντρωση πόρων από το ευρύ κοινό µέσω Ί-
ντερνετ, µετά τα κρασιά κερδίζει έδαφος και 
στα οπωροκηπευτικά. Αξίζει να σηµειωθεί ό-
τι το crowdfunding έχει αλλάξει τα δεδοµένα στη 
χρηµατοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων και και-
νοτόµων ιδεών και ειδικά στο εξωτερικό έχει 
γνωρίσει τεράστια εξάπλωση και σιγά-σιγά αυτή 
η πρακτική κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα.
«Υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες καθώς δεν έχει 
αναπτυχθεί η βιολογική γεωργία στην Κεντρική 
και Νότια Αµερική», σηµειώνει ο Νταξ Κοκ δι-
ευθύνων σύµβουλος της Farmfolio και ο οποί-
ος εδώ και 12 µήνες συγκεντρώνει κεφάλαια 
για το σκοπό αυτό.
Ο ίδιος περιγράφει στην ιστοσελίδα 
Freshfruitportal ότι εκµεταλλεύτηκε τις γνώ-
σεις του στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
για να δηµιουργήσει κάτι µοναδικό: «Να δώσει 

την ευκαιρία στο µέσο καθηµερινό άνθρωπο να 
συµµετάσχει σε µεγάλου µεγέθους αγροτικές 
επενδύσεις όπως σε φάρµες και µεταποιητικές 
µονάδες αγροτικών προϊόντων».
«Αν ρίξουµε µια προσεχτική µατιά στις επεν-
δύσεις στη γεωργία σήµερα θα δούµε ότι είναι 
πολύ περιορισµένες. Λίγα επενδυτικά ταµεία 
συνδέονται απευθείας µε την πραγµατική πα-
ραγωγή. Κυρίως έχουν να κάνουν µε αγροτικά 
εφόδια. Έτσι, όµως δεν συµµετέχουν στην ανά-
πτυξη της γεωργίας», υποστηρίζει ο διευθύνων 
σύµβουλος της Farmfolio. 

ΚΑΡΥ∆Α, ΑΒΟΚΑΝΤΟ, ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
Για την ώρα η Farmfolio, που µετράει µόλις 1 
χρόνο λειτουργίας ευελπιστεί ότι θα «τρέξει» δια-
δικτυακά 5-10 projects και σε 5 µε 10 χρόνια θα 
έχει 50-100 και θα καλύπτει ευρεία γκάµα προϊ-
οντων και χωρών µε διαφορετικούς παράγοντες 
κινδύνου. Το πρώτο τους πρόγραµµα είναι στην 
Κολοµβία και αγορά τη βιολογική παραγωγή κα-
ρύδας. Η επένδυση θα λάβει χώρα στη Ganaderia 
Pietrasanta, µια έκταση 5.140 στρεµµάτων σε ένα 
τροπικό τοπίο στην Κολοµβία.
Στα επόµενα σχέδια της Farmfolio είναι –σύµ-
φωνα µε τον Νταξ Κοκ -είναι η παραγωγή ε-
σπεριδοειδών στο Περού και αβοκάντο στο 
Μεξικό, αλλά και καρύδας στον Παναµά καθώς 
και µάνγκο. 
Μέχρι τέλος του έτους, ο Κοκ θα λανσάρει 
την εφαρµογή Ag Investor, έτσι ώστε οι άν-

θρωποι να µπορούν να την κατεβάσουν στο 
smartphone τους και να λαµβάνουν ειδοποιή-
σεις για τα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη 
καθώς και γι’ αυτά που θα ακολουθήσουν. Ε-
πιπλέον, θα µπορούν να βλέπουν µέσω διαδι-
κτύου τη δραστηριότητα στα αγροκτήµατα. 
Μέχρι στιγµής, η ελάχιστη συµµετοχή σε αυ-
τού του είδους τις επενδύσεις είναι 25.000 δο-
λάρια ανά µετοχή, αλλά καθώς η Farmfolio α-
ναπτύσσεται αυτό το όριο θα χαµηλώσει στα 
2.500 δολάρια.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ 
ΣΕ ΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθούµε και σε 
ένα ελληνικό project, που αφορά τη χρηµατο-
δότηση µιας νέας καλλιέργειας αποκλειστικά µε 
ντόπιους αρχέγονους σπόρους της Μεσσηνίας 
και το οποίο κατάφερε µέσω crowdfunding  να 
συγκεντρώσει 3.900 ευρώ το 2012. Ο λόγος για 
το Ραδίκι του Σωτήρη Λυµπερόπουλου. 
Η φιλοσοφία πίσω από το Ραδίκι έγκειται στο 
γεγονός ότι θέλουν να διατηρήσουν ντόπιες ποι-
κιλίες κηπευτικών και για να το πετύχουν αυ-
τό πιστεύουν ότι πρέπει να τις κάνουν εµπορεύ-
σιµες έτσι ώστε να γίνουν γνωστές στην πλατιά 
µάζα του κόσµου και να συµφέρουν τους καλλι-
εργητές να επενδύσουν σ’ αυτές.

Επιµέλεια: Φανή Γιαννακοπούλου

ΤΟ CROWDFUNDING 
ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 
ΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
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ΙΡΙΑ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΞΕΦΥΛΛΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 
ΤΗΣ RIJK ZWAAN HELLAS 
Τ νη δυνατότητα να δουν 

όλους τους τύπους σα-
λάτας/µαρουλιού σε έ-

ναν αποδεικτικό αγρό έδωσε 
την Τετάρτη 16 Νοεµβρίου σε 
παραγωγούς, γεωπόνους, υ-
πευθύνους λιανικής και εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στις 
κοµµένες σαλάτες η Rijk Zwaan 
Hellas. Τόπος, τα  Ίρια Αργολί-
δας, και εκεί ταξίδεψε το Fresher για να πα-
ρακολουθήσει από κοντά την παρουσίαση της 
εταιρείας, η οποία -σηµειωτέον- περιλάµβα-
νε περισσότερες από 90 διαφορετικές ποικιλί-
ες αλλά και να ενηµερωθεί για τις καινοτοµί-
ες της από τη διοίκησή της, τους αεικίνητους 
∆ιαµαντή Τσιατούρα και Χρήστο Λάβδα.

Όσον αφορά τις φρεσκοκοµ-
µένες σαλάτες, η πρώτη και-
νοτοµία της Rijk Zwaan   εί-
ναι η ανάπτυξη της σαλάτας τύ-
που Salanova που περιλαµβά-
νει µεγαλύτερο αριθµό φύλλων 
και µετατρέπεται σε σαλάτα α-
πλά µε το κόψιµο του κεντρι-
κού στελέχους. Το χαρακτηρι-
στικό Open Heart Cos στα µα-

ρούλια είναι µία ακόµη καινοτοµία. Τα µα-
ρούλια µε αυτό το χαρακτηριστικό παραµέ-
νουν ανοιχτά δίνοντας περισσότερα φύλ-
λα. Το πιο πρόσφατο επίτευγµα είναι η α-
νάπτυξη του χαρακτηριστικού knox που 
προσδίδει καλύτερη συµπεριφορά και κα-
θυστέρηση στην οξείδωση µετά την κοπή. 

Το χαρακτηριστικό knox αυξάνει τη διατηρισι-
µότητα. Έτσι τα λαχανικά διατηρούνται φρέσκα 
2-3 µέρες περισσότερο µετά το άνοιγµά τους. 

ες που δραστηριοποιούνται στις 

Όσον αφορά τις φρεσκοκοµ-

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
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Η ποικιλία µαρουλιού Partona αναπτύχθηκε µε το 
χαρακτηριστικό του συµπαγούς  χωρίς κενό, νεύ-
ρου, που την καθιστά ιδανική για τις κοµµένες σα-
λάτες, αφού οξειδώνεται µε πιο αργό ρυθµό.

Η ποικιλία Salanova Expedition Crispy Green είναι 
τραγανή µε γλυκιά γεύση ιδανική για σάντουιτς. Η 
απορρόφηση της είναι µεγάλη από τη Γερµανία. 

Στα Ίρια Αργολίδας πραγµατοποιήθη-
κε η εκδήλωση της Rijk Zwaan.  Ο α-
ποδεικτικός αγρός περιελάµβανε πε-

ρισσότερες από 90 ποικιλίες.  

Ως «παππούς του iceberg» 
στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται 
ο Θωµάς Χουντάλας, αφού είναι 
ο πρώτος παραγωγός που 
το καλλιέργησε.

Οι ∆ιαµαντής 
Τσιατούρας και 
Χρήστος Λάβδας της 
Rijk Zwaan Hellas 
πλαισιώνουν τη 
απεσταλµένη του 
Fresher Μαρίνα 
Σκοπελίτου.

Οι σαλάτες τύπου Salanova  πε-
ριλαµβάνουν µεγαλύτερο αριθµό 
φύλλων ανά τεµάχιο και µετατρέ-
πονται σε σαλάτα απλά µε το κό-
ψιµο του κεντρικού στελέχους στο 
πρότυπο του «one cut ready». 
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ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Αν και ξεκίνησε ως µια τάση, τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί µια 
σταθερή επενδυτική ευκαιρία για παραγωγούς, τυποποιητές αλλά 
και το λιανεµπόριο. Μάλιστα, µόνο στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία, κάθε χρόνο καταναλώνονται 25 εκατ. σαλάτες, 
δηλαδή αντιστοιχούν περίπου τρεις σε κάθε κάτοικο της χώρας

10
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Σ ύµφωνα µε µια πρόσφατη µελέτη του 
ReportLinker για τα συσκευασµένα οπωροκη-
πευτικά και τις σαλάτες στις ΗΠΑ προκύπτουν 

τα εξής δεδοµένα:
● Ο ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης για τα συσκευασµένα 
φρουτολαχανικά έφτασε το 4,7% στα 5,6 δισ. δολάρια 
το διάστηµα 2009-2013 και 
● Για τις φρεσκοκοµµένες σαλάτες µάρκες όπως η 
Fresh Express και η Dole αντιστοιχούν µεν στο 40% 
των πωλήσεων, σηµαντική είναι όµως και η παρουσία 
των σχετικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας διαφόρων 
αλυσίδων σούπερ µάρκετ και παντοπωλείων καθώς 
αντιστοιχούν στο άλλο 40%.
Μάλιστα αναµένεται ως το 2018 ο ετήσιος ρυθµός αύ-
ξησης για τα προϊόντα αυτά να αγγίξει το 4,6% και οι 
πωλήσεις να πλησιάσουν τα 7 δισ. δολάρια.  
Ως φρεσκοκοµµένο ορίζεται «οποιοδήποτε φρούτο ή 
λαχανικό ή ένας συνδυασµός τους όπου έχει αλλάξει 
η αρχική του µορφή, αλλά παραµένουν φρέσκα», σύµ-
φωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση Φρεσκοκοµµένων Προϊό-
ντων (International Fresh-cut Produce Association-
IFPA) που ιδρύθηκε το 1987 και έχει την έδρα της στην 
Ουάσινγκτον και µετονοµάστηκε σε Ένωση Ηνωµέ-
νων Παραγωγών Φρέσκων 
Προϊόντων (United Fresh 
Produce Association). Τα 
φρεσκοκοµµένα µπορεί να 
αποτελούνται από ξεφλου-
δισµένα, κοµµένα σε φέτες, 
τεµαχισµένα, καθαρισµένα 
ή/και πλυµένα φρούτα και 
λαχανικά. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
25 ΕΚΑΤ. ΣΑΛΑΤΩΝ
Στην Ελλάδα αυτή η τά-
ση, ειδικά τα τελευταία 7-8 
χρόνια, γνωρίζει ιδιαίτερη 
άνθιση ως αποτέλεσµα και 
των σύγχρονων εργασιακών συνθη-
κών και γενικά µοιάζει παρά την οικονοµική κρίση να 
υπάρχουν περιθώρια επενδύσεων στο σχετικά νέο αυ-
τό κλάδο.  Να σηµειωθεί ότι, ιδιαίτερη θέση στην εγχώ-
ρια αγορά έχουν ήδη οι φρεσκοκοµµένες σαλάτες. Χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι πωλούνται στην Ελ-
λάδα 25.000.000 σαλάτες ετησίως και αν αναλογιστού-
µε τον πληθυσµό της χώρας τότε το χρόνο στον κά-
θε άνθρωπο αντιστοιχούν τουλάχιστον 3 φρεσκοκοµ-
µένες σαλάτες.  
«Σταθερά ανοδική πορεία καταγράφουν οι φρεσκοκοµ-
µένες σαλάτες παρά την οικονοµική κρίση καθώς αντι-
προσωπεύουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής: 
έτοιµο, φρέσκο και υγιεινό γεύµα», αναφέρει χαρακτη-

ριστικά στο Fresher υπεύθυνος προµηθειών από µεγά-
λη αλυσίδα σούπερ µάρκετ. «Η τάση αυτή έχει γνωρίζει 
µεγάλη επιτυχία στη χώρα µας σχετικά πρόσφατα και 
αναµένεται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα ακο-
λουθήσουν και τα φρεσκοκοµµένα φρούτα και φρου-
τοσαλάτες όπως γίνεται και στο εξωτερικό, όπου ήδη οι 
καταναλωτές τα προτιµούν», συµπληρώνει ο ίδιος. 

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΦΡΕΣΚΟΥΛΗΣ 
«Το 2004 ανατέθηκε στην Εurocatering ΑΕ, µέρος της 
σίτισης των Ολυµπιακών Αγώνων και µε αφορµή αυ-
τήν τη συνεργασία αγοράστηκαν τα απαραίτητα µηχνα-
ήµατα κοπής. Στη συνέχεια εφόσον είχαµε τον απαραί-
τητο εξοπλισµό και είδαµε ότι υπήρχε χώρος στην α-
γορά για τις φρεσκοκοµµένες σαλάτες δηµιουργήθη-
κε το brand Φρεσκούλης και επενδύσαµε σ’ αυτό», το-
νίζει στο Fresher o Χρυσόστοµος Μαυρόπουλος, ιδρυ-
τής της Εurocatering ΑΕ. Επιπλέον, όπως υπογραµ-
µίζει ο ίδιος προέβλεπαν ότι θα υπήρχε ανοδική τά-
ση γι’ αυτές τις σαλάτες. Να σηµειωθεί ότι όταν ξεκίνη-
σε το brand Φρεσκούλης υπήρχαν µόνο κάποιες οικο-
τεχνίες που έφτιαχναν σαλάτες, οπότε έφερε νέα πνοή 
στον κλάδο. «Είδαµε ότι υπήρχε περιθώριο για παρα-

πάνω αύξηση του µεριδίου α-
γοράς, καθώς στόχος ή-
ταν να εξοικονοµήσουµε 
χρόνο και κόστος για τους 
πελάτες µας», λέει χαρα-
κτηριστικά ο Χρυσόστο-
µος Μαυρόπουλος. Για το 
brand Φρεσκούλης προ-
µηθεύονται κηπευτικά από 
παραγωγούς από όλη την 
Ελλάδα και εφαρµόζουν τη 
συµβολαιακή καλλιέργεια. 
Πιο αναλυτικά, συνεργάζο-
νται µε πάνω από 50 Έλ-
ληνες παραγωγούς οι ο-
ποίοι έχουν θερµοκήπια 

και υπαίθριες καλλιέργειας σε Τρίπολη, 
Μεσσηνία, Αρκαδία, Μαραθώνα, Κρήτη, Κορωπί, Θή-
βα, Χαλκίδα, Καστοριά, Αργολίδα, Βέροια, Θεσσαλονί-
κη και Χαλκιδική. Η συµβολαιακή καλλιέργεια έγκειται 
στα εξής: ∆ιαρκή συµβολή και αρωγή της εταιρείας, η 
οποία ξεκινά από την επιλογή του σπόρου, την παρα-
κολούθηση της καλλιέργειας και την παροχή συµβου-
λών µέσω ενός δικτύου συνεργαζόµενων εξειδικευ-
µένων γεωπόνων. Στόχος είναι να παράγουν άριστα 
ποιοτικά και υγιεινά αγροτικά προϊόντα εφαρµόζοντας 
πιστοποιηµένο σύστηµα ορθής γεωργικής πρακτικής.

ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ
Εκτός από τις 17 φρεσκοκοµµένες σαλάτες που περι-
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λαµβάνει µια διευρυµένη γκάµα φρέ-
σκων λαχανικών, το brand Φρεσκού-
λης φέρνει στην αγορά στα πλαίσια 
των υγεινών σνακ για το γραφείο, για 
το σχολείο, για το ταξίδι, κ.α. τις φρου-
τοσαλάτες. «Γνώµονας για τα προϊ-
όντα µας είτε είναι λαχανικά είτε εί-
ναι φρούτα είναι να είναι φρέσκα, έτοι-
µα για χρήση και να παρέχουν ευκολία 
(convenience) στους πελάτες µας, ώστε 
να εξοικονοµούν χρόνο και κόστος», α-
ναφέρει ο ιδρυτής της Εurocatering ΑΕ. 

ΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
Από τα τέλη του 2005 τα οικολογικά α-
γροκτήµατα Καραµάνου στην περιοχή 
του Ναυπλίου παράγουν και συσκευ-
άζουν τις πρώτες ελληνικές βιολογι-
κές σαλάτες λαχανικών. Χρησιµοποι-
ούν φρέσκα λαχανικά δικής τους πα-
ραγωγής και παράγουν προϊόντα υ-
ψηλής διατροφικής αξίας ποιότητας 
και γεύσης. «Όταν ξεκινήσαµε τη βιο-

λογική γεωργία γύρω στο 1995 η κύ-
ρια παραγωγή µας ήταν τα εσπεριδοει-
δή και µετά είχαµε διάφορα είδη σαλα-
τών. Για να µπούµε στις φρεσκοκοµµέ-
νες σαλάτες µας ευνόησε το γεγονός ό-
τι άρχισε να λειτουργεί και το τυποποι-
ητήριό µας το 2005. Είδαµε ότι στις σα-
λάτες είχαµε θέµα διάθεσης και θέλα-
µε να δώσουµε υπεραξία και τότε η α-
γορά άρχισε να ζητά κοµµένες σαλά-
τες, ενώ µέχρι πρότινος υπήρχαν µό-
νο κάτι εισαγόµενες ιταλικές. Οπότε α-
φενός η ανάγκη αξιοποίησης των προ-
ϊόντων µας αλλά και µερικών µη εµπο-
ρεύσιµων (πχ. µεγάλα ή µικρά) για τα 
σούπερ µάρκετ µας έκανε να στραφού-
µε στις φρεσκοκοµµένες σαλάτες», µας 
εξηγεί η Σοφία Καραµάνου. 
Τα προϊόντα σ’ αυτήν την κατηγορία α-
πό τα οικολογικά αγροκτήµατα Καρα-
µάνου περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων: 
µαρούλι, γαλλική σαλάτα, πράσινη, 
κόκκινη και κατσαρή, iceberg, λάχανο 

Στους κολοσσούς των 
φρουτολαχανικών το 40%
της αγοράς στις κοµµένες
σαλάτες και το άλλο 40%
ανήκει στα private label

ΕΠΕΝ∆ΥΕΙ ΣΤΙΣ ΣΑΛΑΤΕΣ Ο ΘΕΣΓΗ
Την οδό της συµβολαιακής γεωργίας έχει επιλέξει ο Συνεταιρισµός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, ο οποίος επενδύει στα κηπευτικά τόσο σε επίπεδο καλλιεργητικών µεθόδων 
όσο και σε επίπεδο αύξησης της παραγωγής. Αυτό σηµειώνει ο πρόεδρος του ΘΕΣγη, Π. Καλφούντζος. «Οι φρεσκοκοµµένες σαλάτες αποτελούν µια καταναλωτική επιλογή 
µε έντονα αυξητικές τάσεις. Η ελληνική αγορά της κοµµένης σαλάτας ακολουθεί τα βήµατα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αγορών και παρότι για τους Έλληνες είναι σχετικά 
µια νέα αγορά, εντούτοις µοιάζει να έχει πολύ καλές προοπτικές», αναφέρει ο ίδιος. Αυτή τη στιγµή, στην Ο.Π. κηπευτικών του ΘΕΣγη καλλιεργούν 15 παραγωγοί 1.500 στρ. 
και υπάρχει µια αυξητική τάση, όπως µας ενηµερώνει ο Π. Καλφούντζος και προσθέτει ότι «τα κηπευτικά εντάσσονται στη συµβολαιακή λογική µε τις εταιρείες που συνερ-
γαζόµαστε». Τα προϊόντα τους είναι τα εξής: Σπανάκι φύλλα και ρίζα, Μπρόκολο, Lollo rosso και Lollo verde, Μαρούλι Butterhead, Iceberg, Μαρούλι Romana, Σαλάτα σγου-
ρή, Ραντίτσιο και Ρόκα άγρια. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (GlobalG.A.P.). 
Να σηµειωθεί ότι η Ο.Π. κηπευτικών του ΘΕΣγη προµηθεύει µεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοµµένης σαλάτας καθώς και την αλυσίδα σούπερ 
µάρκετ  «Μασούτης». «Για να παραµείνεις ανταγωνιστικός σε µία αγορά που συνεχώς αναπτύσσεται θα πρέπει να βελτιώνεις τα  προϊόντα σου και να αναπτύσσεις νέους 
κωδικούς. Στα σχέδια µας είναι να ανταποκριθούµε σ’ αυτά τα καθήκοντα παρακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς», καταλήγει ο πρόεδρος του ΘΕΣγη. 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΦΡΟΥΤΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΗΓΗ: REPORTLINKER
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Η ΣΑΛΑΤΑ… 
ΣΕ ΓΛΑΣΤΡΑΚΙ
Μια καινοτοµία στο χώρο που κάνει τη διαφορά έχουν λαν-
σάρει εδώ και λίγο καιρό στην ελληνική αγορά οι ανθρώποι 
της επιχείρησης «Απ’ τα περιβόλια του Βεζύρογλου» µε έ-
δρα την Αλεξάνδρεια Ηµαθίας. Ο λόγος για την έτοιµη σαλά-
τα σε γλαστράκι «Το περιβόλι». Μέχρι σήµερα η φρεσκάδα 
των σαλατών της επιχείρησης είχε να κάνει µε την κατάλλη-
λη περίοδο συγκοµιδής και την ορθή τυποποίησή τους µέ-
σα σε ειδικές σακούλες. Μετά από πειράµατα βρέθηκε ότι υ-
πάρχει και άλλος τρόπος διατήρησης της φρεσκάδας. Αυ-
τή σε γλαστράκι: Τρία είδη baby φύλλων µαρουλιού σπαρ-
µένα και µεγαλωµένα σε γλαστράκι µπορούν να παραµεί-
νουν στην κουζίνα του κάθε νοικοκυριού και όταν χρειάζεται 
µε ένα ψαλίδι µπορεί κανείς µέσα σε δευτερόλεπτα να δη-
µιουργήσει και να απολαύσει µια... ολόφρεσκη σαλάτα. «Η 
σειρά Το περιβόλι βρίσκεται σε εµπορική κλίµακα εδώ και 
περίπου 2 εβδοµάδες. Πουλάµε τη φρεσκάδα τους και κά-
τι το διαφορετικό, οπότε ο καταναλωτής θα τ’ αγκαλιάσει», 
σηµειώνει ο Αντώνης Βεζύρογλου. «∆εν ανήκουν τα προϊ-
όντα µας στις κλασικές πλυµένες φρεσκοκοµµένες σαλάτες. 
Παράγουµε και τυποποιούµε δύο κατηγορίες προϊόντων: τις 
σαλάτες baby leafs και τα ολόκληρα µαρούλια. Η πιο πρό-
σφατη καινοτοµία µε τις σαλάτες σε γλαστράκι µε την επω-
νυµία “Το περιβόλι” αποτελεί από µόνη της µια τρίτη κατηγο-
ρία προϊόντων» επισηµαίνει ο ίδιος στο Fresher. «Κάθε χρό-
νο τα στρέµµατα αυξάνονται κατά µ.ο. από 20%-25% και αυ-
τό γιατί µεγαλώνει η ζήτηση», τονίζει ο Α. Βεζύρογλου και 
προσθέτει: «η αγορά τόσο για φυλλώδη όσο και για ολόκλη-
ρα λαχανικά αυξάνεται καθώς επηρεάζεται και από τον του-
ρισµό. Οι ξένοι καταναλώνουν πολλές σαλάτες». 

άσπρο και κόκκινο, µαρούλι κόκκινο. Συ-
νολικά καλλιεργούνται 800 στρέµµατα και 
για τις σαλάτες βάζουν 45.000 φυτά ανά 
µήνα. ∆ιαθέτουν τα προϊόντα τους σε µε-
γάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, όπως ο 
ΑΒ Βασιλόπουλος και τα My Market, αλ-
λά και σε εταιρείες κέτερινγκ και σε διά-
φορα εστιατόρια. «Λόγω της κρίσης έχει 
πέσει λίγο η ζήτηση για βιολογικές φρε-
σκοκοµµένες σαλάτες. Αν αναλογιστού-
µε ότι ένα βιολογικό µαρούλι κοστίζει α-
κόµα και κάτω από 1 ευρώ και οι βιο-
λογικές σαλάτες κυµαίνονται από 1,60-
2,50 ευρώ στο ράφι, τότε συχνά η επιλο-
γή γέρνει προς ολόκληρο το προϊόν. Βέ-
βαια, οι πολλές ώρες δουλειάς και η έλ-
λειψη χρόνου σηµαίνει ότι υπάρχει κα-
ταναλωτικό κοινό που θα προτιµήσει τις 
φρεσκοκοκοµµένες σαλάτες», σηµειώ-
νει χαρακτηριστικά η Σ. Καραµάνου. «∆εν 
νοµίζω ότι θα αυξηθεί η ζήτηση για βιο-
λογικές σαλάτες στο µέλλον. Νοµίζω ότι 
έχει να κάνει και µε τη νοοτροπία των αν-
θρώπων που επιλέγουν τα βιολογικά και 
προτιµούν να κόβουν οι ίδιοι τις σαλά-
τες τους. Παρόλα αυτά δεν προτιθέµαστε 
να αφήσουµε τις φρεσκοκοµµένες σαλά-
τες», προσθέτει η ίδια.

ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
Στο ίδιο µήκος κύµατος και η ελληνική ε-
ταιρεία ΒιοΑγρός, η οποία διαθέτει στην 
ελληνική αγορά τις φρεσκοκοµµένες σα-
λάτες µε την επωνυµία Greco και όπως 

σηµειώνει ο γενικός διευθυντής της επι-
χείρησης, Κώστας Παπαδόπουλος, γεω-
πόνος, «θα είχαν αυξηµένη ζήτηση οι βι-
ολογικές σαλάτες αλλά η κρίση φρενά-
ρει λίγο τη ζήτηση». Οι σαλάτες και τα λα-
χανικά είναι ελληνικής καλλιέργειας και 
συγκεκριµένα από την εύφορη περιοχή 
της Πέλλας. «Ουσιαστικά είµαστε 20 µέ-
λη στην Οµάδα Παραγωγών και καλλιερ-
γούµε σαλάτες σε 50 στρέµµατα. Κυρίως 
λάχανο, µαρούλι και σπανάκι».

ME PRIVATE LABEL 
Πριν από 25 χρόνια µπήκε στις φρεσκο-
κοµµένες σαλάτες και η αλυσίδα σούπερ 
µάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία τα τε-
λευταία 10 µε 15 χρόνια έχει πιο ενερ-
γή παρουσία στα προϊόντα αυτά τα οποία 
διαθέτει µε private label. Αυτό σηµειώ-
νει στο Fresher ο Ηρακλής Χριστοδουλά-
κης, υπεύθυνος αγορών νωπών φρού-
των & λαχανικών της εταιρείας. «Επεν-
δύσαµε σε ψυγεία και έχουµε µια διευ-
ρυµένη γκάµα προϊόντων. Επιπλέον, δι-
αθέτουµε 5 κωδικούς µε φρεσκοκοµµέ-
νες φρουτοσαλάτες. Στόχος µας είναι να 
παρέχουµε το καλύτερο προϊόν, έχοντας 
πιάσει το σφιγµό της αγοράς και να προ-
χωράµε», συµπληρώνει ο ίδιος. «Υπάρχει 
ανοδική τάση χρόνο µε το χρόνο. Πρό-
κειται για µια νέα καταναλωτική στρο-
φή που  θα έχει όµως προοπτικές και στο 
µέλλον», λέει χαρακτηριστικά ο κ. Χρι-
στοδουλάκης. 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
«Κυρίαρχη θέση κατέχουν οι φρε-
σκοκοµµένες πατάτες, τα καρότα, τα 
κρεµµύδια και τα µπρόκολα, τα ο-
ποία είναι έτοιµα για σοτάρισµα. Ακο-
λουθούν τα διάφορα είδη λάχανου και 
µαρουλιού για φρέσκες σαλάτες, ενώ 
στα φρεσκοκοµµένα φρούτα µεγάλο 
µερίδιο καταλαµβάνουν τα εξωτικά ό-
πως η µπανάνα, ο ανανάς και το µάν-
γκο», σηµειώνει ο ∆ηµήτρης Καραβα-
σίλης, διευθύνων σύµβουλος της DK 
Consultans. «Η µεγαλύτερη πρόκλη-
ση για τα φρεσκοκοµµένα προϊόντα 
είναι η δηµιουργία κατάλληλων συ-
σκευασιών που διασφαλίζουν όλη τη 
φρεσκάδα των φρούτων και λαχανι-
κών και παρατείνουν τη διάρκεια ζω-
ής τους στο ράφι, δίχως τη χρήση συ-
ντηρητικών ουσιών». 
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Σύμβολο τύχης, γονιμότητας και 

ευημερίας το ρόδι επανέρχεται δυναμικά 

τόσο στο καλλιεργητικό προσκήνιο 

όσο και στα ράφια των καταστημάτων 

καθώς είτε ως νωπό προϊόν είτε ως 

επεξεργασμένο σημειώνει μεγάλη ζήτηση 

από το καταναλωτικό κοινό.

Από τη μια οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής με 

τους ανθρώπους να επιδιώκουν όχι μόνο 

εξοικονόμηση χρόνου αλλά και ευκολία 

από την άλλη η ανάγκη για υγιεινές 

τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά 

στρώνουν το έδαφος για το συσκευασμένο 

έτοιμο προς βρώση καρπό ροδιού. Έτσι, 

ολοένα και περισσότερα καταστήματα 

με είδη μαναβικής, ντελικατέσεν αλλά 

και μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

τοποθετούν σε στρατηγικά σημεία στα 

ράφια τους τον καρπό του ροδιού. 

ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
«Ενώ η αγορά περνάει δυσκολίες 

το ρόδι και ως νωπός καρπός και 

μεταποιημένο σημειώνει ανοδική 

πορεία»,  αναφέρει στο Fresher o 

Γρηγόρης Αργυρίου, εκπρόσωπος του 

ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου. Περισσότερα 

από 3.000 στρέμματα καλλιεργούν τα 

μέλη του ΑΣΟΠ - Ομάδα Παραγωγών 

Αγ. Αθανασίου Δράμας με ροδιές. Η 

ποικιλία που κυριαρχεί είναι η ευρέως 

διαδεδομένη Wonderful και η σημερινή 

τους απόδοση φτάνει τα 3 εκατ. κιλά. Να 

σημειωθεί ότι και σ’ ένα μέρος της σοδειά 

τους ακολουθούν βιολογικές μεθόδους 

παραγωγής.

«Τα ρόδια μας έχουν διπλή χρήση: νωπά 

και χυμός καθώς και άλλα προϊόντα 

(μαρμελάδες, σιρόπι και έλαιο).  Εκτός 

από τον κλασσικό 100% φυσικό χυμό 

ροδιού γίνονται και μείξεις και μ’ άλλες 

υπερτροφές όπως αρώνια, μύρτιλο 

και αλόη και για χυμό αλλά και για τις 

μαρμελάδες», όπως μας πληροφορεί ο 

Γρηγόρης Αργυρίου και προσθέτει: «από 

την παραγωγή μέχρι τη συσκευασία και τη 

μεταποίηση είναι όλα αποκλειστικά δική 

μας ευθύνη». «Μεγαλύτερη ζήτηση έχει ο 

χυμός σε σχέση με τον καρπό», σημειώνει 

ο ίδιος. 

Τα προϊόντα τους είναι διαθέσιμα 

σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως ο 

Σκλαβενίτης, ο ΑΒ Βασιλόπουλος, 

Γαλαξίας, ΕΛΟΜΑΣ και σε βιολογικά 

καταστήματα.

Επιπλέον, ένα 20% της παραγωγής του 

ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου πηγαίνει για 

εξαγωγή σε Κύπρο, Γερμανία, Αυστρία, 

Κουβέιτ και Αμερική. «Στο εξωτερικό έχει 

σχεδόν την ίδια ζήτηση και ο χυμός και 

ο καρπός ροδιού», λέει χαρακτηριστικά 

ο εκπρόσωπος του ΑΣΟΠ Αγίου 

Αθανασίου.

Όσον αφορά τις τιμές ο ίδιος σημειώνει ότι 

κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα με πέρσι και 

στο χωράφι για τον παραγωγό έφτασαν 

τα 50 λεπτά το κιλό (Α’ κατηγορία) και 

τα 20 λεπτά (αυτά που προορίζονται 

για μεταποίηση). Να σημειωθεί ότι η 

μεταφορά και τα τελάρα βαραίνουν τον 

ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου.

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΥΜΟ, ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ 
Ο ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΡΟΔΙΟΥ

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Με οργανωµένη παραγωγή και το κατάλληλο 

µάρκετινγκ κερδίζει πόντους  
 στο καλάθι των καταναλωτών

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΦΡΕΣΚΟΚΟΜΜΕΝΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
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ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 
Ευοίωνες είναι οι προοπτικές για το ρόδι 

αρκεί όμως τα τελικά προϊόντα να έχουν 

το δικό τους brand name, οι παραγωγοί 

να είναι μέλη ομάδας και να είναι 

οργανωμένοι για να διεκδικούν καλύτερες 

τιμές στην αγορά και φυσικά να έχουν 

ως γνώμονα την καλή ποιότητα και τη 

διαφάνεια. Αυτά σημειώνει στο Fresher ο 

Παρασκευάς Παρασκευόπουλος, πρόεδρος 

της ΑΛΦΕΙΟΣ - ΡΟΔΙ Α.Ε. και προσθέτει 

ότι «δεν θα προέτρεπα μεμονωμένους 

παραγωγούς να ασχοληθούν γιατί 

είναι μια δύσκολη καλλιέργεια». Στην 

εταιρεία συμμετέχουν ως μέτοχοι 230 

παραγωγοί και συνολικά 150 οικογενειακά 

κτήματα προσφέρουν μια έκταση 2.000 

στρεμμάτων με ροδιές. Όμως ακόμα, 

σύμφωνα με τον Π. Παρασκευόπουλο 

δεν έχουν ενηλικιωθεί όλα τα δέντρα 

έτσι η φετινή τους παραγωγή άγγιξε τους 

750-800 τόνους, αλλά ευελπιστούν να 

φτάσουν τους 4.000-5.000 τόνους τα 

επόμενα 2 χρόνια. Από την παραγωγή 

τους το 60% κατευθύνεται για χυμό και 

το 40% για νωπή κατανάλωση σε Ελλάδα 

και εξωτερικό (κυρίως Γερμανία, Πολωνία, 

Ιταλία και στην περιοχή των Βαλκανίων). 

«Διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο 

εργοστάσιο όπου 3 τόνοι ροδιού την 

ώρα επεξεργάζονται και εμφιαλώνονται 

10.000-12.000 μπουκάλια την ημέρα 

με 100% φυσικό χυμό ρόδι», αναφέρει 

ο πρόεδρος της ΑΛΦΕΙΟΣ - ΡΟΔΙ Α.Ε. 

«Φέτος, ήταν μια δύσκολη χρονιά για 

το ρόδι καθώς δεν βοήθησε ο καιρός και 

ταυτόχρονα ήταν αυξημένη η παραγωγή 

από την Τουρκία, ενώ η Ισπανία είχε τη 

μεγαλύτερη παραγωγή της τελευταίας 

20ετίας», σημειώνει ο ίδιος ενώ τονίζει ότι 

η δική τους «τιμή για το ρόδι φέτος ήταν 

στα 60 λεπτά για την Α’ ποιότητα και 35 

λεπτά για τη Β’ ποιότητα».   

Τέλος, ο πρόεδρος της ΑΛΦΕΙΟΣ - ΡΟΔΙ 

Α.Ε.  επισημαίνει ότι τα προϊόντα τους 

διατίθενται σε 1.000 σημεία πώλησης με 

δικό τους δίκτυο διανομής ανά την Ελλάδα 

και ετοιμάζουν να φέρουν στην αγορά 

σύντομα νέα προϊόντα με βάση το ρόδι.

ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
Το καλοκαίρι που μας πέρασε η 

οικογενειακή επιχείρηση Askofruit – 

Ασκοξυλάκης Αντ. Εμμανουήλ καθιέρωσε 

το χυμό ροδιού ως το απόλυτο ρόφημα στις 

καφετέριες του Ηρακλείου της Κρήτης 

και τώρα φιλοδοξεί να καταστήσει το ίδιο 

δημοφιλή και τα υπόλοιπα βιολογικά 

προϊόντα της: κεσεδάκι με καρπό ροδιού, 

μαρμελάδα και λικέρ. Όλα τα προϊόντα της 

Askofruit έχουν ως Label το όνομα της 

συζύγου του Μ. Ασκοξυλάκη, Χαράς και 

το εργοστάσιο τους είναι το 1ο στο Νομό 

Ηρακλείου με βιολογικό χυμό ροδιού. Η 

εταιρεία ιδρύθηκε το 2015 και στεγάζεται 

στους Βώρους Ηρακλείου Κρήτης. Το 

2009 ξεκίνησε τη φύτευση 2.500 δέντρων 

ροδιάς και φέτος μπήκαν περισσότερα 

από 400 φυτά. Τα δέντρα τους περιέχουν 

ντόπιες ποικιλίες όπως τις Λεφάνεια 

και Λιγόρτυνα, Ελληνική ποικιλία 

Ερμιόνης, την Αμερικάνικη Wonderful 

καθώς επίσης και την Ισραηλίτικη Aco. 

«Η συσκευασία και η εμφιάλωση είναι 

εξολοκλήρου δική μας και η διάθεση 

των προϊόντων μας γίνεται κυρίως στην 

τοπική αγορά του Ηρακλείου», σημειώνει 

η Τζένη Κλάδου, χημικός και υπεύθυνος 

παραγωγής στην Askofruit. «Είναι πολύ 

καλή η ανταπόκριση του καταναλωτικού 

κοινού τόσο για τον καρπό που συνοδεύει 

σαλάτες αλλά και αποτελεί και από μόνος 

του ένα υγιεινό σνακ αλλά και για το 

χυμό. Μάλιστα, φτιάχνουμε χυμό και 

μαρμελάδες με ρόδι και προσμίξεις άλλων 

φρούτων», αναφέρει η Τζένη Κλάδου. 

«Το ρόδι πάει πολύ καλά και θα συνεχίσει 

να πάει καλά γιατί ως υπερτροφή και με 

βάση τα αντιοξειδωτικά χαρακτηριστικά 

του το γνωρίζει ο κόσμος και το ζητάει», 

προσθέτει η ίδια.
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

ΣΕ ΤΑΞΗ ΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΘΕΛΕΙ  
ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Έ να νέο κεφάλαιο για την καλλιέργεια του 
επιτραπέζιου σταφυλιού στην Ελλάδα δεί-
χνει να ανοίγει αυτό τον καιρό µε αφορµή 

τις συζητήσεις οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη γύ-
ρω από τα εµπορικά δικαιώµατα διαχείρισης συ-
γκεκριµένων ποικιλιών και τις αναζητήσεις βελτι-
ωµένου πολλαπλασιαστικού υλικού που θα βάλει 
πιο συστηµατικά τη χώρα µας στο παιχνίδι των δι-
εθνών αγορών του προϊόντος.  
Οι εν λόγω συζητήσεις συνιστούν, όπως όλα δεί-
χνουν, µια καλή ευκαιρία για την επαναπροσέγγι-
ση πολλών ζητηµάτων που συνδέονται την ανά-
πτυξη και προοπτική της καλλιέργειας στην Ελ-
λάδα και να δεν µένουν µόνο στη διεκδίκηση κά-
ποιων ωφεληµάτων (royalties) από τους κάτο-
χους αντίστοιχων δικαιωµάτων.
Σηµειωτέον ότι τις συζητήσεις έχει ανοίξει ο διε-
θνής Όµιλος της Fresca Group που κατέχει τα ε-
µπορικά δικαιώµατα της ποικιλίας επιτραπέζιων 
σταφυλιών Prime Seedless και την αποκλειστική 
άδεια εκµετάλλευσης της ποικιλίας στην Ευρώπη 
µε δικαίωµα υποαδειοδότησης. ∆ηµιουργός και 
δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώµατος της εν λό-
γω ποικιλίας είναι το Γεωργικό Ερευνητικό Ινστι-

τούτο του υπουργείου Γεωργίας του Ισραήλ, γνω-
στό και ως Ινστιτούτο Volcani.
Σύµφωνα µε τις αιτιάσεις των ανωτέρω, «απα-
γορεύεται η οποιαδήποτε κατοχή φυτικού υλι-
κού της ποικιλίας επιτραπέζιων σταφυλιών Prime 
Seedlees (µοσχεύµατα ξύλου, κλήµατα, εµβόλια ή 
σταφύλια), καθώς και η οποιαδήποτε παραγωγή, 

αναπαραγωγή, διακίνηση, εξαγωγή, µοσχευµά-
των, φυτών ή καρπών της ποικιλίας Prime, χω-
ρίς προηγούµενη άδεια από την Fresca Group και 
ειδικότερα από την εταιρεία Μ& Mack Ltd. Απα-
γορεύεται δε περαιτέρω σε οποιοδήποτε ελληνικό 
φυτώριο να διανέµει τα φυτά της εν λόγω ποικι-
λίας σε µη αδειοδοτηµένους καλλιεργητές και σε 
άλλες χώρες πλην της Ελλάδας».
Όλα αυτά λίγο πολύ τα ξέραµε εδώ και καιρό. 
Το καινούργιο της υπόθεσης είναι, ότι µέσα απ’ 
αυτή τη διαδικασία, παλιοί και νέοι συντελεστές 
της συγκεκριµένης αγοράς αναζητούν κάποιες 
λύσεις, οι οποίες όχι µόνο θα βάλουν τα πράγµα-
τα σε τάξη αλλά θα δώσουν καινούργια δυναµική 
στην ανάπτυξη της καλλιέργειας.
Όλοι αντιλαµβάνονται ότι µε τον τρόπο που έχουν 
δοµηθεί τα πράγµατα, κανένας από τους σοβαρούς 
µεγάλους αγοραστές του προϊόντος διεθνώς ανα-
γνωρίζει µέσα από τη νοµική οδό, δηλαδή  µέσα α-
πό τις άδειες διαχείρισης και παραγωγής φυτωρι-
ακού υλικού, την καλλιέργεια των αντίστοιχων ε-
µπορικών ποικιλιών στη χώρα µας. Αυτό είναι ένα 
µεγάλο ντεζαβαντάζ, το οποίο δυσκολεύει τις συ-
ζητήσεις µε τους διακινητές του προϊόντος στο ε-

∆ΕΛΕΑΡ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΘΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
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ξωτερικό. Η συζήτηση που άνοιξε, κινείται προς την 
κατεύθυνση της νοµιµοποίησης των υφιστάµενων 
αµπελώνων και παράλληλα της εγκατάστασης νέ-
ων µε τις απαραίτητες άδειες φυτωριακού υλικού. 
Στη συζήτηση αυτή, εκτός από κατόχους των δικαι-
ωµάτων και τους καλλιεργητές έχουν µπει το τε-
λευταίο καιρό και οι εγχώριοι διακινητές (εξαγω-
γείς) οι οποίοι αντιλαµβάνονται ότι µια συστηµα-
τοποίηση της όλης κατάστασης στους αµπελώνες, 
µόνο καλά µπορεί να φέρει για την εγχώρια παρα-
γωγή και τη θέση της στη διεθνή αγορά.
Μια από τις τελευταίες συζητήσεις επ’ αυτού, έγινε 
την περασµένη Τετάρτη (16 Νοεµβρίου) στο Κεφα-
λάρι της Αθήνας, όπου, εκτός από τον εκπρόσω-
πο της Fresca ∆ηµήτρη Σπανό, συµµετείχαν γνω-
στοί εκπρόσωποι των εξαγωγικών επιχειρήσεων, 
όπως και παραγωγοί επιτραπέζιου σταφυλιού.
Η συνάντηση έδειξε ότι από την πλευρά των καλ-
λιεργητών όχι µόνο υπάρχει ευήκοον ους προς 
µια κατεύθυνση νοµιµοποίησης της όλης κατά-
στασης αλλά διαπιστώνεται και πηγαίο ενδιαφέ-
ρον για εξεύρεση λύσεων (πολλαπλασιαστικού υ-
λικού), οι οποίες θα φέρουν την καλλιέργεια στην 
πρώτη γραµµή του ενδιαφέροντος διεθνώς και θα 

εξασφαλίσουν στους παραγωγούς ένα ικανοποιη-
τικό εισόδηµα. Στα θέµατα που παραµένουν ανοι-
κτά είναι πως θα αντιµετωπιστούν οι παλαιοί καλ-
λιεργητές που θα θελήσουν να ενταχθούν στη δια-
δικασία της δανειοδότησης και αν εκτός από τα δι-
καιώµατα παραγωγής (περί τα 70 ευρώ το στρέµ-
µα) θα κληθούν να πληρώσουν και τα δικαιώµατα 
εγκατάστασης, όπως επίσης και οι βοήθειες (π.χ. 
πρόσβαση στα πρωτόκολλα καλλιέργειας) που οι 
καλλιεργητές (παλιοί και νέοι) θα έχουν µέσα από 
τις νέες διαδικασίες. 
∆έλεαρ συνιστά επίσης η διαδικασία συµβολαια-
κής γεωργίας που θα επιχειρηθεί να ανοίξει µέσα 
από τους αδειοδοτηµένους παραγωγούς µε τις ε-
ξαγωγικές επιχειρήσεις που προσφέρονται να συ-
νεργαστούν σ’ αυτή την υπόθεση. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ 
PRIME SEEDLESS ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αξιότιµοι κύριοι,
To Γεωργικό Ερευνητικό Ινστιτούτο του Υπουργεί-
ου Γεωργίας του Ισραήλ (Agricultural Research 
Organization of Israel), («ARO»), γνωστό και ως Ινστι-
τούτο Volcani (Volcani Center), είναι δηµιουργός της 
φυτικής ποικιλίας των επιτραπέζιων σταφυλιών Prime 
Seedless και δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώµατος 
επί της ανωτέρω φυτικής ποικιλίας σε όλη την Ευρώ-
πη, καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.
O Όµιλός µας, η Fresca Group, είναι κάτοχος των ε-
µπορικών δικαιωµάτων της ανωτέρω ποικιλίας επι-
τραπέζιων σταφυλιών Prime Seedless και αποκλειστι-
κή δικαιούχος της άδειας εκµετάλλευσης της ποικιλίας 
στην Ευρώπη µε δικαίωµα υποαδειοδότησης.
Εξ αυτού του γεγονότος, απαγορεύεται η οποιαδήπο-
τε κατοχή φυτικού υλικού της ποικιλίας επιτραπέζιων 
σταφυλιών Prime Seedless (µοσχεύµατα ξύλου, κλή-
µατα, εµβόλια, ή σταφύλια), καθώς και η οποιαδήπο-
τε παραγωγή, αναπαραγωγή, διακίνηση, εξαγωγή µο-
σχευµάτων, φυτών ή καρπών της ποικιλίας Prime, 
χωρίς προηγούµενη άδεια από την Fresca Group και 
ειδικότερα από την εταιρεία M&W Mack Ltd . 
Απαγορεύεται δε περαιτέρω σε οποιοδήποτε ελληνι-
κό φυτώριο να διανέµει τα φυτά της εν λόγω ποκιλίας 
Prime Seedless σε µη αδειοδοτηµένoυς καλλιεργητές 
και σε άλλες χώρες πλην της Ελλάδας.
Επειδή ακριβώς δεν θέλουµε να βρεθούµε στη δυσά-
ρεστη θέση να στραφούµε δικαστικά εναντίον οποιου-
δήποτε καλλιεργητή, φυτωριούχου, παραγωγού, συ-
σκευαστή, διακινητή ή εξαγωγέα που είτε γνωρίζοντάς 
το είτε όχι κατέχει, χωρίς νόµιµη άδεια εκµετάλλευσης, 
φυτικό υλικό ή προϊόν της ανωτέρω ποικιλίας, παρα-
καλούµε όσοι από τους ανωτέρω έχουν στην κατο-
χή τους φυτικό υλικό της ποικιλίας επιτραπέζιων στα-
φυλιών Prime Seedless, να έρθουν σε άµεση επαφή 
µαζί µας στα τηλέφωνα 210 7247205 και 6973204857 
ή στο e-mail: zacharopoulou@bkklaw.gr ή στην α-
κόλουθη διεύθυνση: Πλουτάρχου 29, 10675, Αθήνα, 
προκειµένου να διευθετηθεί το θέµα της άδειας εκ-
µετάλλευσης.
Ζητούµε δε στο µέλλον την παράλειψη κάθε περαι-
τέρω παράνοµης παραγωγής, διανοµής και εξαγω-
γής της ποικιλίας επιτραπέζιων σταφυλιών Prime 
Seedless. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα προβούµε στην άσκη-
ση παντός νοµίµου δικαιώµατός µας για την προστα-
σία των ως άνω εµπορικών δικαιωµάτων του Οµίλου, 
όπως αυτά προκύπτουν από το σχετικό ευρωπαϊκό και 
ελληνικό δίκαιο. 
Με την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατός µας, 
ευχαριστούµε για τη συνεργασία σας.

Αθήνα, 27.05.2016
Με τιµή,
Εκ µέρους της εταιρείας M&W Mack Ltd 
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Στη Ξάνθη, σύµφωνα µε τον παραγω-
γό, Χρήστο Κούτρα, που καλλιεργεί µή-
λα, αχλάδια, ακτινίδια, βερίκοκα και ρό-
δια, τα τελευταία δύο χρόνια έχουν προ-
στεθεί άλλα 2.000 στρέµµατα µε ακτινί-
δια -ανεβάζοντας τις εκτάσεις στα 6.000 
στρέµµατα- ενώ ανοδική τάση καταγρά-
φεται και στα καρύδια, που ίσως να έ-
φτασαν και πάνω από 1.000 στρέµµατα. 
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Την τάση συντηρεί από τη 
μια το γεγονός ότι όλο και 
πιο συχνά πλέον οι τιμές 
σε βασικά προϊόντα μεγά-

λων καλλιεργειών, όπως είναι τοπικά ο κα-
πνός, το σκληρό στάρι και το βαμβάκι, δεν α-
ποδίδουν τα αναμενόμενα για τους αγρότες 
και από την άλλη οι φήμες στην αγορά, που 
συνοδεύουν το ένα ή το άλλο οπωροφόρο σε 
σχέση με τις οικονομικές του επιδόσεις.
Ακτινίδια, κεράσια, καρύδια, ρόδια, λωτοί, 
μήλα, αχλάδια, ροδάκινα, δαμάσκηνα ή 
βερίκοκα, είναι οι συνήθεις επιλογές των 
παραγωγών που «ξεφυτρώνουν» στα πε-
δινά, αλλά και στους ορεινούς όγκους των 
πέντε νομών της περιφέρειας, τα τελευ-
ταία χρόνια, συνθέτοντας μια πολύχρωμη 
«παλέτα» εναλλακτικών καλλιεργητικών 
προτάσεων, όχι πάντα όμως με τα αναμε-
νόμενα αποτελέσματα.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν μιλάμε για 

γενικευμένη «στροφή» προς τις δενδροκαλ-
λιέργειες, αφού το υψηλό επενδυτικό κε-
φάλαιο, που απαιτεί το στήσιμο ενός οπω-
ρώνα, πολύ συχνά δεν οδηγεί το αρχικό εν-
διαφέρον σε πράξη.
«Διάθεση υπάρχει. Οι παραγωγοί ψάχνο-
νται, γενικώς, αλλά παρά τον αρχικό ενθου-
σιασμό, πολλοί δεν προχωρούν στην επέν-
δυση» τονίζει στο «Fresher» ο Γιώργος Κα-
ραβούζης, επόπτης φυτικής παραγωγής 
στον ΕΛΓΑ της ΠΕ Έβρου, για να προσθέ-
σει πως το περιορισμένο ποσοστό όσων, εν 
τέλει, αποφασίζουν να κάνουν το επόμενο 
βήμα πιθανώς σχετίζεται με το κόστος της ε-
πένδυσης, το χρόνο απόδοσης, τη δυσκολία 
εμπορίας της παραγωγής και την έλλειψη 
ενημέρωσης των καλλιεργητών.
Βάσει των στοιχείων που μας παραχώρησε το 
τοπικό στέλεχος του ασφαλιστικού φορέα, οι 
φυτείες καρυδιάς κερδίζουν έδαφος σε όλο το 
νομό Έβρου. «Φαίνεται ότι είναι από τις καλ-

ΡΙΖΩΝΟΥΝ 
ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ 
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ, ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ, ΟΙ ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ

18-21_dendrokοmia.indd   19 11/16/16   9:12 PM



ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΣΙ

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

λιέργειες, που ο κόσμος τις έχει πάρει ζεστά. 
Ενδεχομένως σε αυτό να έχει παίξει ρόλο α-
φενός το γεγονός ότι δεν προϋποθέτει ιδιαί-
τερη φροντίδα και εμπορικά δεν αντιμετω-
πίζει προβλήματα διάθεσης και μάλιστα με 
ικανοποιητική τιμή», είπε ο κ. Καραβούζης. 

Καρυδιές φυτεύουν στον  Έβρο
Σημείωσε ακόμη, ότι στο νότιο Έβρο έχουν 
γίνει κάποιες μεμονωμένες προσπάθει-
ες από παραγωγούς, με οπωρώνες αχλα-
διάς και μήλου, χωρίς να έχουν ακολουθή-
σει το παράδειγμά τους άλλοι, ενώ την ίδια 
τύχη είχαν και ορισμένοι μηλεώνες, λίγων 
στρεμμάτων, στο βόρειο τμήμα του νομού. 
Στην ίδια περιοχή εξάλλου, αρχίζουν να 
φυτεύουν το τελευταίο διάστημα και κερα-
σιές, κυρίως σε χωριά όπως η Βύσσα, αλλά 
και πιλοτικά στο Φυλάκιο, την Πλάτη και 
την Κομάρα, ενώ κάποιες φυτείες υπάρ-
χουν και με μήλα, σε χωριά όπως τα Ρύζια 
και ο Σάκος, όπως μας ανέφερε ο Βασίλης 
Στεφανακίδης, από τον Α.Σ. Ορεστιάδας.
«Μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια ε-
πιχειρήθηκε πριν 4-5 χρόνια από μια ομά-
δα παραγωγών στον κεντρικό Έβρο, οι ο-
ποίοι φύτεψαν γύρω στα 25–30.000 δέ-
ντρα, εκ των οποίων το 95% ήταν ροδάκι-
να. Οι φυτείες αναπτύσσονταν καλά, εδα-
φοκλιματικά δεν είχαν κανένα πρόβλη-
μα και ήταν έτοιμες να αποδώσουν, αλλά 
η χωροθέτησή τους, σε περιοχές επίφοβες 
για πλημμυρικά φαινόμενα, αποδείχθη-
κε μοιραία, διότι το 2015 όταν το ποτάμι υ-
περχείλισε τα δέντρα αυτά καταστράφη-
καν και οι άνθρωποι περιμένουν να δουν 
αν θα αποζημιωθούν από τα ΠΣΕΑ  ώστε 
δηλαδή να προβούν σε ανασύσταση της 
καλλιέργειάς ή να τη μεταφέρουν σε άλλο 
σημείο», μας είπε ο κ. Καραβούζης.

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ 
ΜΕ ΚΕΡΑΣΙΑ  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ  
ΧΩΡΑΦΙΩΝ  
ΜΕ ΚΑΠΝΟ ΣΤΗ 
ΡΟΔΟΠΗ

Στο νομό Ροδόπης τον τοπικό πυρήνα κε-
ρασιάς, που υπήρχε στους οικισμούς της 
μειονότητας, όπως είναι τα Ασώματα και 
οι Αρριανοί, τον ενισχύουν νέες φυτεύσεις 
κερασεώνων και σε άλλους οικισμούς της 
περιοχής, αφού το μικροκλίμα ευνοεί την 
καλλιέργεια και μπορεί να δώσει παραγω-
γή ακόμη και πριν το τέλος Απριλίου.
Με αυτό, τουλάχιστον, το επιχείρημα ξε-
κινά η εταιρεία Yaka ΙΚΕ, θυγατρική της 
DCT Trading του Levent Sadik Ahmet, να 
στήσει ένα πρότυπο κέντρο συλλογής, δι-
αλογής και τυποποίησης κερασιών, που 
θα είναι έτοιμο την προσεχή άνοιξη. Και α-
πό ό,τι φαίνεται η επενδυτική αυτή κίνηση 
του κ. Sadik έχει πείσει να την ακολουθή-
σουν και παραγωγοί της Ροδόπης, οι οποίοι 
φυτεύουν νέες φυτείες, αντικαθιστώντας, 
κατά βάση χωράφια καπνού, του οποίου η 
αποδοτικότητα, σε βάθος δεκαετίας, είναι 
περίπου στο μισό εκείνης της κερασοκαλ-
λιέργειας, όπως ανακοινώθηκε σε σχετική 
εκδήλωση για την παρουσίαση της επένδυ-
σης της Yaka IKE, στα μέσα Οκτωβρίου.

Να φθάσουν τα κεράσια ως τη θάλασσα
«Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε περισσό-
τερο την καλλιέργεια κερασιού και όχι μόνο 
στα ορεινά και τα ημιορεινά του νομού, αλλά 
να πάμε και πιο χαμηλά προς τη θάλασσα, ό-
που υπάρχουν πολλά χωράφια που δεν χρη-
σιμοποιούνται σήμερα από κανέναν και πι-
στεύω ότι ο παραγωγός του τόπου μας, της 
Ξάνθης και του Έβρου, αν γίνει αυτό θα χα-
μογελάει πολύ», είχε πει χαρακτηριστικά ο 
κ. Sadik, σημειώνοντας ότι σταδιακά πρέ-
πει να γίνει αναπροσαρμογή των υφιστάμε-
νων ποικιλιών, με στόχο οι πρώιμες να φτά-
σουν στο 50% (από 20% ) και οι όψιμες στο 
20% (από 50% σήμερα) ώστε η σεζόν από τις 
45 μέρες που είναι τώρα (από τις αρχές Μα-
ΐου έως μέσα Ιουλίου) να επεκταθεί στις 75 
μέρες (αρχές Μαΐου έως τέλος Αυγούστου).
Καρύδια, ρόδια και λωτοί, τέλος, είναι οι δεν-
δροκαλλιέργειες που κατά τεκμήριο εμπι-
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στεύονται οι παραγωγοί στο νομό Δράμας, 
αλλά και σε αυτή την περίπτωση οι φυτεύ-
σεις είναι συγκρατημένες και δεν συνιστούν 
μαζική επιλογή, σύμφωνα με τον Άνθιμο Α-
ναστασιάδη από το τοπικό παράρτημα του 
ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ στην Καβάλα εδώ και 
πάνω από μια δεκαετία έχουν φυτευτεί πά-
νω από 10-12.000 στρέμματα με ακτινίδια 
και οι φυτείες αυξάνουν, καθιστώντας το νο-
μό το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγικό κέ-
ντρο του φρούτου, μετά την Πιερία.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ

ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΧΤΙΖΟΥΝ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΚΑΡΥ∆ΙΕΣ ΚΑΙ ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΕΣ
Μεγάλο ενδιαφέρον για περαιτέρω 
επέκταση σε καλλιέργειες µηλιάς, καρυδιάς 
και αµυγδαλιάς παρατηρείται στο νοµό 
Σερρών. Αυτό µεταξύ άλλων, τονίστηκε 
σε ηµερίδα που συνδιοργάνωσαν το 
Παράρτηµα Ανατολικής Μακεδονίας, 
το Επιµελητήριο Σερρών και η τοπική 
∆ΑΟΚ, την 1η Νοεµβρίου. Οµιλητές της 
εκδήλωσης ήταν καταξιωµένοι επιστήµονες, 
οι οποίοι σε γενικές γραµµές ανέπτυξαν 
τα χαρακτηριστικά, τις ιδιαιτερότητες και 
τις απαιτήσεις των τριών καλλιεργειών σε 
σχέση µε τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες.
Ειδικά για τις καρυδιές, όπως ανέφερε στην 
εισήγησή του, ο Γιώργος Νάνος, Καθηγητής 
∆ενδροκοµίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται «τεράστια 
επέκταση µε κύρια την Chandler, Επικ. Vina, 
Franquette», λόγω κυρίου του γεγονότος, 

ότι στην Ελλάδα το δέντρο ευδοκιµεί 
παντού, σε πολλά µικροκλίµατα, από ζεστά 
παραθαλάσσια έως ορεινά ηπειρωτικά.
Σηµειωτέον πως στη χώρα µας είναι 
φυτεµένα περίπου 2,2 εκατ. δέντρα καρυδιάς 
σε µια έκταση 100.000 στρεµµάτων, ενώ 
η παραγωγή  κυµαίνεται µεταξύ 22.000 
– 30.000 τόνοι καρύδια. Οι αποδόσεις, 
σύµφωνα πάντα µε τον κ. Νάνο, παίζουν 
µεταξύ 400-600 κιλών (άσπαστο) το 
στρέµµα, ενώ οι πιο συνηθισµένες τιµές 
παραγωγού, φτάνουν και τα 3 ευρώ το κιλό.
Αξίζει να σηµειωθεί πως η καρυδιά, σε 
εντατικές εκµεταλλεύσεις, πρέπει να 
αρδεύεται, ώστε να επιτευχθεί καλή ποιότητα 
καρπού, έχοντας µεγάλες ανάγκες σε νερό. 
Αντίθετα, όπως εξήγησε ο κ. Νάνος,  «οι 
εκτατικής µορφής καρυδεώνες  σε ορεινές 
περιοχές, δεν απαιτείται να αρδεύονται».

∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΑ
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ΤΑΣΕΙΣ

Του ∆ηµήτρη Καραβασίλη,  
διευθύνοντα συµβούλου  
της DK Consultants.

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΑ, ΜΑΥΡΑ 
ΣΚΟΡ∆Α ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ 
THE NEXT BEST THING 
T

α τελευταία χρόνια, παράγοντες όπως η γήρανση του 
πληθυσµού, η πρόσβαση σε µεγαλύτερο όγκο πληρο-
φορίας και η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση των κατα-
ναλωτών σε ζητήµατα υγείας, οδηγούν τους κατανα-
λωτές στη συστηµατική αγορά φρούτων και λαχανι-

κών. Μάλιστα το 2014, η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών άγ-
γιξε τα 74 εκ. και τα 119 εκ. τόνους αντιστοίχως ενώ το 2015, κα-
τέγραψε αύξηση +3%, και το ίδιο αναµένεται και για το 2016.  
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραµµίζεται ότι οι καταναλωτές στρέφονται ο-
λοένα και περισσότερο σε ποιοτικά και φυσικά προϊόντα που διευκο-
λύνουν την on-the-go κατανάλωση, παρέχοντας ταυτόχρονα πολύτι-
µα οφέλη στην παγκόσµια υγεία.
Μια από τις κυριότερες τάσεις που επηρεάζει αποφασιστικά τις 
αγορές καταναλωτών είναι ο υγιεινός τρόπος ζωής (healthy 
eating). Ενδεικτικά, ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέ-

φονται στην χορτοφαγία (vegetarians), δηλαδή στην κατανάλω-
ση αυστηρά φυτικής προέλευσης τροφίµων, στην ωµοφαγία, δη-
λαδή στη διατροφή που συνίσταται αποκλειστικά σε φρέσκα φρού-

τα και λαχανικά τα οποία δεν έ-
χουν υποστεί µαγείρεµα και στο 
«clean eating», δηλαδή στον περι-
ορισµό κάθε είδους επεξεργασµέ-
νης τροφής από τη διατροφή τους. 
Συνεπώς, προϊόντα δίχως ζάχα-
ρη, αλάτι, λιπαρά και γλουτένη κα-
τακλύζουν συνεχώς τα ράφια των 
supermarkets και τα νοικοκυριά. 
Επιπλέον, φρούτα, λαχανικά και 
καρποί που µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν ως υποκατάστατα κρεά-
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ΤΑΣΕΙΣ

των, λόγω της µεγάλης περιεκτικότητάς τους σε διατροφικά στοι-
χεία παρουσιάζουν αυξηµένη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Επίσης, 
φυσικά γλυκαντικά, όπως η στέβια, προτιµώνται συνεχώς ως πιο 
εναλλακτικές και υγιεινές λύσεις έναντι της κρυσταλλικής ζάχα-
ρης που θεωρείται επιβλαβής για τον άνθρωπο.

ΠΑΡΑ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ
Προέκταση της παραπάνω τάσης, αποτελεί και η αγορά των «υπερ-
τροφών» ή superfoods. ∆εδοµένου ότι οι τροφές αυτές συµβάλλουν 
στην ευεξία , στη µακροζωία και στη γενικότερη καλή λειτουργία του 
οργανισµού, η ζήτηση για προϊόντα αυτής της κατηγορίας αυξάνεται, 
παρά το υψηλό τους κόστος. Τo µύρτιλλο (blueberry), το κράνµπερι, 
το acai berry, η αρώνια, το ρόδι, η παπάγια, το µαύρο σκόρδο και το 
φραγκόσυκο αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Αξίζει να ση-
µειωθεί πως τα προϊόντα που χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη τα προ-
αναφερθέντα φρούτα και λαχανικά εσωκλείουν µεγαλύτερη προστι-
θέµενη αξία και άρα ενέχουν µεγαλύτερο όφελος για τον παραγωγό. 
Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η παραγωγή φρούτων στην 
Ευρώπη παραµένει στα ίδια περίπου επίπεδα µε τα προηγούµενα έ-
τη, ενώ η παραγωγή λαχανικών σηµειώνει µικρή πτώση. Σύµφω-
να µε στοιχεία της FAOSTAT, τη µεγαλύτερη καταναλωτική ζήτηση σε 
φρούτα έχουν τα σταφύλια, τα µήλα, τα πορτοκάλια και οι µπανάνες, 
ενώ ακολουθούν τα πεπόνια, τα ροδάκινα (ή νεκταρίνια), τα µανταρί-
νια, τα αχλάδια, τα δαµάσκηνα και οι φράουλες. Αντιστοίχως, στα λα-
χανικά επικρατέστερη είναι η πατάτα και ντοµάτα, που αντιπροσω-
πεύουν περισσότερο από το 50% της συνολικής κατανάλωσης λαχα-
νικών. Ακολουθούν µε φθίνουσα σειρά τα κρεµµύδια, τα µαρούλια, 
τα λάχανα, τα αγγούρια, τα µπρόκολα και τα κουνουπίδια. 

ΦΥΣΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Ιδιαίτερα σηµαντική τάση αποτελούν και τα βιολογικά φρούτα και λα-
χανικά καθώς και τα παράγωγά τους. Οι καταναλωτές στρέφονται 
πλέον στα φρέσκα και φυσικά προϊόντα που δεν περιέχουν συντη-
ρητικά και χηµικές ουσίες. Επιπλέον, τα προϊόντα αυτά έχουν βελ-
τιωµένη γεύση και οικολογικό αποτύπωµα σε σχέση µε τα συµβατι-
κά, άρα προσφέρουν καλύτερη εµπειρία στον καταναλωτή οπότε και 
αυτός εύλογα είναι διατεθειµένος να καταβάλει περισσότερα χρήµα-
τα. Ιδιαίτερα, σε φρούτα και λαχανικά όπως π.χ. η φράουλα, τα µήλα, 
τα σταφύλια, οι ντοµάτες, οι πιπεριές και τα ροδάκινα, των οποίων 
η παραγωγή απαιτεί µεγάλες ποσότητες φυτοφαρµάκων, η βιολογι-
κή καλλιέργεια µπορεί να αποτελέσει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτηµα στην αγορά. Επίσης, τα βιολογικά σταφύλια χρησιµοποιούνται 
και για την παραγωγή βιολογικού οίνου. Το 2014 η ευρωπαϊκή αγο-
ρά των βιολογικών προϊόντων κατέγραψε αύξηση 7,4% και το 2015, 
10-11% αντίστοιχα, ενώ προβλέπεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο 

τα επόµενα χρόνια, µε µέσο ρυθµό 
7%. Οι χώρες µε το µεγαλύτερο µε-
ρίδιο αγοράς στα βιολογικά προϊό-
ντα είναι η Σουηδία και η ∆ανία, ε-
νώ οι µεγαλύτερες πωλήσεις βιο-
λογικών προϊόντων σηµειώνονται 
στη Γερµανία και τη Γαλλία. 
Επιβάλλεται να αναφερθεί ότι τα βι-
ολογικά προϊόντα πρέπει να φέρουν 
ειδικές πιστοποιήσεις από επίση-
µους, παγκόσµιους φορείς για τη 
συµµόρφωση της παραγωγής τους 

Εκτός από τα βιολογικά, οι κατα-
ναλωτές επιλέγουν εποχιακά και 
τοπικά φρούτα και λαχανικά.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

71%

Βιολογικά
προϊόντα

Αγορά τροφίµων 
βάσει του τόπου 

παραγωγής

αύξηση

10�11%
2015
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µε διεθνείς κανονισµούς ασφάλειας τροφίµων. Οι σηµαντικότεροι α-
πό τους οποίους αφορούν το ανώτατο επίπεδο φυτοφαρµάκων και 
την πρόληψη µόλυνσης από µικρόβια και βακτήρια στα τρόφιµα. Μά-
λιστα, το 2017 αναµένεται νέα τροποποίηση της ευρωπαϊκής νοµο-
θεσίας για τα βιολογικά προϊόντα. 

ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πέρα όµως των βιολογικών, οι καταναλωτές τείνουν να καταναλώ-
νουν περισσότερα εποχιακά φρούτα και λαχανικά από συγκεκριµένο 
τόπο προέλευσης (προϊόντα ΠΟΠ ή ΠΓΕ). Χαρακτηριστικά, ολοένα και 
περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τα τρόφιµα που επιθυµούν να 
αγοράσουν µε κριτήριο τον τόπο παραγωγής τους και την εποχικότη-
τά τους. Μάλιστα, το ποσοστό των Ευρωπαίων που αγοράζει τρόφι-
µα βάσει του τόπου παραγωγής τους αγγίζει το 71%. Η ιχνηλασιµό-
τητα των προϊόντων, δηλαδή η δυνατότητα ενηµέρωσης του τελικού 
καταναλωτή για τον τόπο και το όνοµα του παραγωγού επισηµαίνεται 
µέσω ειδικών ενδείξεων στη συσκευασία. Τέλος, οι σηµερινοί κα-
ταναλωτές είναι περισσότερο ενηµερωµένοι από ποτέ για τους τρό-
πους παραγωγής και απαιτούν ακόµη και πιστοποιήσεις εφαρµογής 
καλών πρακτικών κατά την καλλιέργεια των φρούτων και των λαχα-
νικών, όπως π.χ. η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
και η ορθή χρήση του νερού κατά την άρδευση των αγροτεµαχίων. 
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ΜΙΚΡΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ στον τοµέα των φρέ-
σκων φρούτων και λαχανικών από τις συµφωνί-
ες ελεύθερων συναλλαγών που ετοιµάζει η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) µε 12 Τρίτες χώρες, όπως 
προκύπτει µέσα από µελέτη της JRC, ερευνητι-
κής υπηρεσίας της Κοµισιόν. Συγκεκριµένα, ό-
πως αναφέρεται στη µελέτη, το εµπορικό ισοζύ-
γιο µε τους εµπορικούς εταίρους θα επιδεινωθεί 
κατά τι λιγότερο από 200 εκατ. ευρώ.
Βέβαια, όπως ξεκαθαρίστηκε από τον Επίτροπο 
Γεωργίας και τον αντιπρόεδρο της Κοµισιόν κκ. 
Χόγκαν και Καϊτάνεν, κατά την πρόσφατη σύνο-
δο υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες, η µελέ-
τη αποτελεί θεωρητική άσκηση µοντελοποίησης 
σχετικά µε τις δυνητικές οικονοµικές επιπτώσεις 
στον τοµέα των αγροδιατροφικών προϊόντων, 

και δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να θεω-
ρηθεί ότι προδικάζουν την πιθανή έκβαση των 
εν εξελίξει διαπραγµατεύσεων που όπως και να 
‘χει απαιτούν προσεχτικό χειρισµό για να µην χα-
θούν ήδη υπάρχουσες αγορές.  Το θέµα πάντως, 
θα συζητηθεί περαιτέρω στο Συµβούλιο Γεωργί-
ας του Ιανουαρίου υπό την προεδρία της Μάλ-
τας. Για τη µεγάλη πλειονότητα των τοµέων, η α-
ναµενόµενη εξέλιξη από το άνοιγµα του εµπορί-
ου, κατά τη δεκαετή περίοδο βάσης είναι θετική 
για τα οπωροκηπευτικά, τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα, το χοιρινό κρέας, τα σιτηρά, το κρασί και 
τον καπνό. Παρόλα αυτά, υπάρχουν τρωτά ση-
µεία για το βόειο κρέας και το ρύζι, τόσο από την 
άποψη των συνεπειών στις συναλλαγές, όσο και 
στη µείωση των τιµών παραγωγού. 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΕ  

ΜΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ ΕΡΧΕΤΑΙ Η FRESKON 2017

ΓΙΑ 3Η ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ πραγµατοποιείται η ∆ιεθνής Έκθεση Φρέσκων Φρούτων & Λαχανικών, 
Freskon, η οποία θα λάβει χώρα στις 27-29 Απριλίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης και αναµένεται, σύµφωνα µε τους διοργανωτές, να σηµειώσει νέο ρεκόρ 
συµµετοχής.  Με στόχο η εµπορική έκθεση Freskon να εδραιωθεί και να παραµείνει επίκαιρη 
και ζωντανή ώστε να αποτελεί το µέσο προβολής του ελληνικού κλάδου των φρέσκων φρού-
των και λαχανικών, αποφασίστηκε να διοργανώνεται πλέον κάθε δύο χρόνια και να έτσι δεν θα 
συµπίπτει µε την Agrotica. Στη φετινή διοργάνωση της FreshCon Market θα µετέχουν πιο πολ-
λές αλυσίδες από τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και την Ελλάδα. Ενώ µετά, το ∆ιεθνή Συνέδρια 
Κερασιού και Πράσινων Λαχανικών & Σπαραγγιού φέτος την τιµητική του θα έχει το ακτινίδιο.    

ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 

ΘΑ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

H Κοµισιόν παρουσίασε στις 15 Νοεµβρίου 
τη µελέτη των επιπτώσεων από 12 µελλοντι-
κές εµπορικές συµφωνίες της ΕΕ.

H Κοµισιόν παρουσίασε στις 15 Νοεµβρίου 
τη µελέτη των επιπτώσεων από 12 µελλοντι-
κές εµπορικές συµφωνίες της ΕΕ.
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∆άνειο 50 εκατ. από Ευρώπη 
για τουρκική εταιρεία φρούτων

ΕΝΑ 6ΕΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΟ ύψους 50 εκατ. ευρώ στην 
τουρκική εταιρεία Anadolu Etap, ανακοίνω-
σε ότι θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για 
την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ). 
Η Anadolu Etap δραστηριοποιείται συγκεκρι-
µένα στην παραγωγή συµπυκνωµένων χυ-
µών, πουρέ και την πώληση και διανοµή φρέ-
σκων. Πρόκειται στην ουσία για µια κοινοπρα-
ξία 3 ισχυρών παικτών, δηλαδή του Οµίλου 
Anadolu, της Özgörkey Holding και του Οµί-
λου Cutrale, που έχει ως όραµα να γίνει ένας 
από τους κορυφαίους παραγωγούς χυµών 
φρούτων και φρέσκων στην Ευρώπη.

Υπό νέα διεύθυνση  
στον ΟΚΑΑ

Η ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ 
είναι η νέα ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος στον 
Οργανισµό Κεντρικών Αγορών και Αλιεί-
ας (ΟΚΑΑ). Όπως αναφέρετα στο βιογρα-
φικό της σηµείωµα είναι απόφοιτη του Οι-
κονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών µε µε-
ταπτυχιακές σπουδές στην Παγκόσµια 
Πολιτική Οικονοµία στο Πανεπιστήµιο του 
Sussex και εξειδίκευση στους τοµείς των 
Χρηµατοοικονοµικών και της Ανάπτυξης 
και υποψήφια ∆ιδάκτωρ Οικονοµικών στο 
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου. Να σηµειω-
θεί, τέλος, ότι είναι εκπρόσωπος του δη-
µοσίου στο ∆Σ της Attica Bank.

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Α.Σ. ΖΑΓΟΡΑΣ 

ΕΝΑΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ µαθητικό διαγωνισµό 
µε τίτλο «Ένα µήλο την ηµέρα….: Το µήλο συµ-
βάλλει στην υγιεινή διατροφή», διοργανώνει ο 
ΑΣ Ζαγοράς, σ µε αφορµή τα 100 χρόνια α-
διάλειπτης λειτουργίας του. Ο διαγωνισµός 
πραγµατοποιείται µε την έγκριση του υπουρ-
γείου Παιδείας και τη στήριξη του υπουργεί-
ου Υγείας. Οι µαθητές/τριες καλούνται να λά-
βουν µέρος µε ατοµικά έργα, που προβάλ-
λουν ένα µήνυµα για την διατροφή µε το µή-
λο. Τα έργα θα αποστέλλονται έως την Τρί-
τη 14 Φεβρουαρίου 2017 (ηµεροµηνία ταχυ-
δροµείου) στη διεύθυνση του Συνεταιρισµού.  
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ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΩΠΑ 
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΘΑ 
ΣΗΜΑΝΕΙ ΤΟ BREXIT
�ΜΕΣΑ ΣΕ 5 ΜΕΡΕΣ δεν θα έχουµε κα-
θόλου φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα 
ράφια των σούπερ µάρκετ στη Βρετανία 
αν χάσουµε τους µετανάστες εργάτες γης», 
προειδοποιεί ο παραγωγός Γκάι Πόσκιτ, 
της οικογενειακής επιχείρησης λαχανικών 
Poskitt’s Carrots στο Ν. Γιορκσάιρ. Σ’ αυτή 
τη δήλωση προχώρησε στο τηλεοπτικό δί-
κτυο Sky News και την είδηση αναδηµοσι-
εύει η εφηµερίδα Independent. «Περίπου 
το 60-70% των εργατών που ασχολούνται 
µε τη συσκευασία στη µονάδα µου προ-
έρχονται από την Ανατολική Ευρώπη. ∆εν 
µπορούµε να προσλάβουµε αρκετούς ντό-
πιους. Χρειαζόµαστε 7 µέρες την εβδοµάδα 
εργατικό δυναµικό», καταλήγει ο κ. Πόσκιτ. 
Στο ίδιο µήκος κύµατος και ο Τζον Σροπ-
σφίρ, πρόεδρος της G’s Global, µιας από 
της µεγαλύτερες εταιρείες σαλατών στη 
Βρετανία, ο οποίος ανέφερε στη βρετανι-
κή εφηµερίδα Guardian ότι η επισιτιστική 
ασφάλεια της Βρετανίας µπορεί να πληγεί 
ανεπανόρθωτα από την κατάργηση της ε-
λεύθερης κυκλοφορίας εργατών.
Να σηµειωθεί, τέλος, το 90% των φρούτων 
και των λαχανικών στη Βρετανία συλλέγο-
νται και τυποποιούνται από 60.000-70.000 
εργάτες κυρίως από Ανατολική Ευρώπη.

Απόβαση γκρέιπφρουτ 
από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΦΡΕΣΚΟ γκρέιπφρουτ στην 
Ευρώπη αποφάσισε να προωθήσει το τµήµα εσπε-
ριδοειδών της Φλόριντα (Florida Citrus) και για το 
λόγο αυτό συνεργάζεται µε την εταιρεία µάρκετινγκ 
Midsummer Marketing. Να σηµειωθεί ότι τα γκρέιπ-
φρουτ της Φλόριντα είναι παγκοσµίως γνωστά για τη 
γλυκιά τους γεύση και την περιεκτικότητά τους σε χυ-
µό. Η καµπάνια στην Ευρώπη θα εστιάσει στην υπε-
ροχή του φρούτου τόσο όσον αφορά στη γεύση όσο 
και στην ποιότητα. Μότο φυσικά θα είναι: «Στο εσωτε-
ρικό βρίσκεται η µαγεία».

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΠΑΝΙΑ ΦΡΟΥΤΑ

ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΞΑΝΑ και να διατηρή-
σουν παλιά είδη φρούτων προσπαθούν οι Γερ-
µανοί, σύµφωνα µε άρθρο της Deutsche Welle. 
Στο χωριό Κόναου ο σύλλογος «Κόναου 11 – 
Φύση» ανακάλυψε πρόσφατα στην πόλη Ντάρ-
χαου ένα σπάνιο αχλάδι, το οποίο ονοµάζεται 
«Sommerbürgermeisterbirne» (το καλοκαιρι-
νό αχλάδι του δηµάρχου). Να σηµειωθεί πως στη 
Γερµανία υπάρχει και µια ειδική επιτροπή που ει-
δικεύεται στην ανακάλυψη και διατήρηση παλιών 
φρούτων. Η λεγόµενη «PomKom» αποτελείται α-
πό τα µέλη του συλλόγου των γεωπόνων που ει-
δικεύονται στα µήλα και ασχολείται µε την ανακά-
λυψη και τη διατήρηση παλιών φρούτων. Ο Γιαν 
Μπάντε, µέλος της «PomKom» δηλώνει πως «ι-
στορικά υπάρχουν περίπου 1.500 είδη µήλων και 
ένας παρόµοιος υψηλός αριθµός αχλαδιών». 

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
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Με τα βιολογικά στο επίκεντρο  
η Fruit Logistica 2017
H 25� ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ έκ-
θεση φρούτων και λαχανικών 
Fruit Logistica θα πραγµατο-
ποιηθεί από 8-10 Φεβρουαρίου 
2017 στο Βερολίνο και επίσηµα 
τιµώµενη χώρα είναι η Γερµανία. 
Χαρακτηριστικό της έκθεσης 
είναι όχι µόνο ο διεθνής της 
χαρακτήρας, αλλά και το γε-
γονός ότι συγκεντρώνει όλους 
τους φορείς λήψης αποφάσε-
ων του κλάδου. 
Η Fruit Logistica έχει καταστεί 
σηµαντικό σηµείο συνάντησης 
των παραγόντων του κλάδου, 
όπου πραγµατοποιούνται πολ-
λές εκδηλώσεις, παρουσιάζο-
νται καινοτοµίες, αλλά και στοι-
χεία για την εξέλιξη της παρα-
γωγής και των εξαγωγών. Ε-
πιπλέον, όπως και κάθε χρόνο, 
θα παρουσιαστεί τo «Βραβείο 
Καινοτοµίας» (Fruit Logistica 
Innovation Award-FLIA).
Υπενθυµίζεται ότι τα FLIA 2016 
κέρδισε η «βιολογική γνήσια κα-
ρύδα» της ισπανικής World’s 
Coconut Trading. Φέτος, ιδιαίτε-
ρη µνεία θα γίνει για τον κλάδο 
των βιολογικών φρούτων και 

λαχανικών ενώ περίοπτη θέση 
θα έχουν και τα τρόφιµα ευκο-
λίας (convenience), όπως είναι 
τα φρεσκοκοµµένα φρούτα και 
οι σαλάτες.

Για την επέτειο 25 χρόνων 
η επιλογή της Γερµανίας 
«Η Fruit Logistica ξεκίνησε το 
1993 ως µέσο για την ενθάρ-
ρυνση του εµπορίου νωπών 
οπωροκηπευτικών και έκτο-
τε έχει γίνει κορυφαία εµπο-
ρική έκθεση διεθνώς. Στην ε-
πέτειο της, είµαστε στην ευ-
χάριστη θέση που συνδέε-
ται η Fruit Logistica µε τις ι-
στορικές ρίζες της δηλαδή µε 
τη Γερµανία ως επίσηµη χώ-
ρα-εταίρος. Με 70.000 εµπο-
ρικούς επισκέπτες να αναµέ-
νονται στη Fruit Logistica, δη-
µιουργούµε µια εξαιρετική 
πλατφόρµα επικοινωνίας του 
κεντρικού µηνύµατος της χώ-
ρας-εταίρου», εξήγησε ο ∆ρ. 
Γκέραλντ Λαµιούς, υπεύθυ-
νος προϊόντων και νέων επι-
χειρήσεων στο εκθεσιακό κέ-
ντρο Messe Berlin.
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ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ 2017
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 
ΚΑΙ ΜΗΛΟΕΙ∆Η

Π υρηνόκαρπα, µηλοειδή καθώς επίσης σταφίδα, εσπεριδοειδή και σταφύλια περιλαµβάνει όσον αφορά 
στα φρούτα προς ενίσχυση, η πρόταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το νέο πλαίσιο Βιο-
λογικής Γεωργίας (Μέτρο 11).

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ολοκληρώθηκε στις 4 Νοεµβρίου 2016, η δηµόσια διαβούλευση του σχεδίου µιας 
πρώτης απόφασης και εντός του επόµενου διαστήµατος, ως το τέλος του τρέχοντος έτους, πρόκειται να ολο-
κληρωθεί η σχετική διαδικασία, ούτως ώστε να βγει η προκήρυξη. 
Όπως αναφέρουν στο Fresher υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, «στόχος είναι 
να βγει η προκήρυξη έως το τέλος του 2016, ώστε να ολοκληρωθεί η σχετική αξιολόγηση των αιτήσεων των 
ενδιαφερόµενων µέχρι τον Φεβρουάριο και να µπορούν οι και οι παλιότερα ενταχθέντες, να συνεχίσουν στο 
πρόγραµµα». Μάλιστα όπως προσθέτουν «έως σήµερα δεν έχει υπάρξει εµπλοκή όσον αφορά στα επιλέξιµα 
είδη από τις υπηρεσίες της ΕΕ». Σηµειωτέον πως µε βάση το σχέδιο, οι δεσµεύσεις των νεοεισερχόµενων έ-
χουν τριετή διάρκεια και εφόσον οι ίδιοι επιθυµούν µπορούν να ενταχθούν στη συνέχεια του προγράµµατος.

Τα κριτήρια επιλεξιµότητας
∆ικαιούχοι, µεταξύ άλλων, όπως ορίζει το Άρθρο 6 του σχεδίου της Απόφασης, µπορεί να κριθούν φυσικά και 
νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.

Ωστόσο δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων: 
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών. 
2. ∆ιάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισµού από τη λήψη ο-
ποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τοµέα για δέκα έτη. 
3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό µέτρο ή δράση σε προηγούµενη Προγραµµατική Περίο-
δο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα δύο ηµερο-
λογιακών ετών από την αποβολή.
Σηµειωτέον πως µε βάση το σχέδιο: «ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες 
από µία δράσεις». 
Εν κατακλείδι, στην περίπτωση συνδυασµού µέτρων ή δράσεων ή δεσµεύσεων σε επίπεδο ενταγµένης εκµε-
τάλλευσης-αγροτεµαχίων, είναι επιτρεπόµενοι συνδυασµοί µεταξύ του Μέτρου 11 και των Μέτρων 10 «Γεωρ-
γοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» και 14 «Καλή µεταχείριση των ζώων» του ΠΑΑ 2014- 2020.

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

ΜΕΤΡΟ 
11
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ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ε πενδυτικά σχέδια του τοµέα µεταποί-
ησης τόσο για τα «παραδοσιακά» ο-
πωροκηπευτικά, όσο και τα «νέα», 

καινοτόµα ή εναλλακτικά είδη, όπως είναι το 
ιπποφαές, η αρώνια, το γκότζι µπέρι, η κρα-
νιά, η αλόη κ.λπ. περιλαµβάνει το πλέγµα 
δράσεων ενίσχυσης µέσω του νέου Αναπτυ-
ξιακού Νόµου.
Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση δηµο-
σιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
περιλαµβάνοντας τα καθεστώτα ενισχύσεων 
του νόµου 4399/2016 για ίδρυση νέων µο-
νάδων.
Οι επίδοξοι επενδυτές, παραγωγοί ή και Οµά-
δες, αλλά και συνεταιρισµοί έχουν τη δυνατό-
τητα να ενταχθούν σε µια από τις τέσσερις συ-
νολικά δράσεις του νέου νόµου, που έχουν ή-
δη προκηρυχθεί, προκειµένου να στήσουν µε-
ταξύ άλλων και θερµοκήπιο, εκµεταλλευόµε-
νοι πολλές και συνδυαστικές χρηµατοδοτικές 
επιλογές (φοροαπαλλαγή, leasing κ.λπ.) που 

δίνουν οι διατάξεις του νέου νόµου.
Ωστόσο, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Α-
πόφαση, που δηµοσιεύτηκε, εκτός επενδύσε-
ων καθίστανται εγκαταστάσεις παραγωγής η-
λεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα, αλλά και 
δαπάνες για αγορά δικαιωµάτων φυτών και 
ζώων, φύτευσης µονοετών φυτών και εργα-
σίες αποστράγγισης. 
Σηµειωτέον πως τα µέτρα για το Μηχανολο-
γικό εξοπλισµό και τη Γενική επιχειρηµατι-
κότητα είναι κατά βάση αυτά που θα δεχτούν 
τις περισσότερες αιτήσεις από τους συντελε-
στές της αγροτικής παραγωγής, µε το ανώ-
τατο ύψος του προϋπολογισµού να φτάνει τα 
500.000 ευρώ. 
Προϋπόθεση, τα φυσικά και νοµικά πρόσω-
πα που µπορούν να φτιάξουν µια µεταποιητική 
µονάδα, να λάβουν την έγκριση και της ∆ΑΟΚ 
στην αρµοδιότητα της οποίας εµπίπτει η περι-
οχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, κα-
θώς πλέον θεωρείται αρµόδια.
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Α∆ΕΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν 
επενδυτικά σχέδια, πέρα από τα δικαιολογητι-
κά και τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση, 
πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίσουν εγκρί-
σεις, άδειες, καθώς επίσης και λοιπά πιστοποι-
ητικά και έγγραφα που απαιτούνται για την υ-
λοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Πιο συγκεκριµένα και ανά περίπτωση απαιτού-
νται τα εξής:

Α. Θερµοκήπια:
Ι. Άδεια πολεοδοµίας και υγειονοµικής υπηρε-
σίας της οικείας περιφερειακής ενότητας για ε-
πενδύσεις θερµοκηπίων όταν εγκαθίστανται ε-
ντός ορίων οικιστικών περιοχών.
ΙΙ. Έγκριση τύπου θερµοκηπίου από αρµόδια 
αρχή, όπως κάθε φορά ισχύει.

Β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού:
Ι. Άδεια από την αρµόδια υπηρεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας:
II. Για την ίδρυση: Σύµβαση µε οργανισµό ελέγ-
χου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
III. Για τον εκσυγχρονισµό: Πιστοποιητικό οργα-
νισµού ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών 
προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών 
του καν. της ΕΕ 2092/1991, όπως αντικαταστά-
θηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά µε το βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.
Στην περίπτωση των αγροτικών συνεταιριστι-
κών οργανώσεων απαιτείται απαραίτητα Κα-
ταστατικό της συνεταιριστικής οργάνωσης, αλ-
λά και αντίγραφο του βιβλίου µητρώου µε τα 
µέλη της.
Τέλος, ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των συ-
νεργαζόµενων επιχειρήσεων, µε ισχύ τουλάχι-
στον πέντε ετών από την ολοκλήρωση του ε-
πενδυτικού σχεδίου.

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 
ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΤOY   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

30-35_thesmika_.indd   32 11/16/16   10:04 PM



33ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΜΕ ∆ΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΖΕΤ 
250 ΕΚΑΤ. �ΤΡΕΧΕΙ� Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Χωρισµένο σε τρεις ∆ράσεις, για µεταποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν αγροτικό προϊόν 
και για όσους παράγουν µη αγροτικό προϊόν, αλλά και για επαγγελµατίες αγρότες, θα «τρέ-
ξει» µε δυο προκηρύξεις το νέο Μέτρο 4.2 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 που αφορά τη «Στήριξη για επενδύσεις στη µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γε-
ωργικών προϊόντων». Η απόφαση δόθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, η οποία ολοκληρώθηκε 
στις 14 Νοεµβρίου, ώστε ν’ ακολουθήσει προκήρυξη ύψους 170 εκατ. ευρώ, επί συ-
νόλου 250 εκατ. ευρώ και να αρχίσει υποβολή αιτήσεων πριν το τέλος του έτους.

Στο πλαίσιο του Μέτρου ενισχύονται οι ακόλουθες δράσεις:
α) ∆ράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό προϊόν εντός 
του Παραρτήµατος Ι (γεωργικό προϊόν)», µε προϋπολογισµό από 100.000 ευρώ 
ως 10 εκατ. ευρώ
β) ∆ράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων µε τε-
λικό προϊόν εκτός Παραρτήµατος Ι (Μη γεωργικό προϊόν)», µε προϋπολογισµό από 100.000 
ευρώ ως 5 εκατ. ευρώ.
γ) ∆ράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγ-
γελµατίες αγρότες», µε προϋπολογισµό από 50.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ. 
Η ένταση της ενίσχυσης για τη δράση 4.2.1 κυµαίνεται από 40% για στερεά Ελλάδα, ∆υτική 
Μακεδονία και Αττική, στο 50% για τις λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες για να φτάσει το 
75% στα µικρά νησιά του Αιγαίου. 
Αντίστοιχα, για τη ∆ράση 4.2.3 και για τη ∆ράση 4.2.2 για έργα µε προϋπολογισµό ως 
300.000 ευρώ η ενίσχυση χορηγείται βάσει του Κανονισµού de minimis, ενώ για έργα άνω 
του ποσού αυτού βάσει συγκεκριµένου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων.   

Υλοποίηση δαπανών µετά την υποβολή της αίτησης
Για καταβολή ενίσχυσης, βάσει της απόφασης, οι αιτούµενες δαπάνες, πρέπει να υλοποιη-
θούν µετά την ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης στήριξης. Γενικές δαπάνες θεωρούνται κατ’ ε-
ξαίρεση επιλέξιµες και συγχρηµατοδοτούνται, αν έγιναν εντός της τρέχουσας προγραµµατι-
κής περιόδου, ακόµα κι αν πραγµατοποιήθηκαν, πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Στο 25% του προϋπολογισµού η πρώτη πληρωµή  
Αναφορικά µε την αίτηση πληρωµής, όπως ορίζει η σχετική απόφαση, η πρώτη αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιµου προϋπολογισµού της πράξης. Οι αιτήσεις ενδιάµεσης 
πληρωµής και η αίτηση τελικής πληρωµής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέ-
ξιµου προϋπολογισµού της πράξης. Το µέγιστο πλήθος των αιτηµάτων πληρωµής που µπο-
ρεί να υποβάλλει ο δικαιούχος θα καθορίζεται στην απόφαση ένταξης της πράξης στο Μέτρο.
Οι δικαιούχοι επενδυτικής στήριξης σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 45 Καν (ΕΕ) 
1305/2013, µετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωµα να αιτηθούν στον ΕΦ∆, τη χο-
ρήγηση προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής µπορεί να ανέλθει µέχρι 50% της ∆ηµό-
σιας Ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης. Η δυνατότητα προκαταβο-
λής προϋποθέτει σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναµης εγγύησης του ∆ηµοσίου που 
αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.

στις 14 Νοεµβρίου, ώστε ν’ ακολουθήσει προκήρυξη ύψους 170 εκατ. ευρώ, επί συ-

ΜΕΤΡΟ 
4.2

Επιλέξιµη φυτική παραγωγή 
υπαίθρια και υπό κάλυψη
Τα επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γε-
ωργικής παραγωγής µπορούν να υπαχθούν 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016, 
στους ακόλουθους τοµείς, τα οποία σε σχέση 
µε τον τοµέα φυτικής παραγωγής αφορούν: 
Εκµεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγω-
γικών συστηµάτων φυτικής παραγωγής, όπως 
συµβατική, πιστοποιηµένη -ολοκληρωµέ-
νη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη 
(θερµοκήπια, θάλαµοι καλλιέργειας µανιτα-
ριών θερµοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

Με προϋπολογισµό 50.000 ευρώ 
Οµάδες και συνεταιρισµοί
Στα 50.000 ευρώ ανέρχεται το ελάχιστο επι-
λέξιµο ύψος της επένδυσης για Οµάδες Πα-
ραγωγών και συνεταιρισµούς που θέλουν να 
υπαχθούν σε µια από τις δράσεις του νέου Α-
ναπτυξιακού. 

Προϋπόθεση, τα φυσικά και νο-
µικά πρόσωπα που µπορούν να 
φτιάξουν µια µεταποιητική µο-

νάδα, να λάβουν την έγκριση 
και της ∆ΑΟΚ στην αρµοδιότη-

τα της οποίας εµπίπτει η περιο-
χή υλοποίησης του επενδυτικού 
σχεδίου, καθώς πλέον θεωρεί-

ται αρµόδια.
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ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΤΩΝ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΦΡΟΥΤΑ 
ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΤOY   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΠΙΚΑ

Εργαλεία αναβάθμισης του αγροδι-
ατροφικού τομέα και δη των φρού-
των και των κηπευτικών φιλοδο-

ξούν να αποτελέσουν οι Αγροδιατροφικές 
Συμπράξεις, που αρχίζουν να αποκτούν 
σταδιακά νομική υπόσταση σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με την 
οικεία περιφέρεια, αγροτικές συνεταιριστι-
κές οργανώσεις και λοιπούς συνδέσμους 
αγροτικών επιχειρήσεων.
Μια από αυτές, πρωτοπόρα στον ελληνι-
κό χώρο, είναι η Αγροδιατροφική Σύμπρα-
ξη Περιφέρειας Κρήτης, που λειτουργεί ως 
«εξειδικευμένος φορέας και εργαλείο υλο-
ποίησης στρατηγικού σχεδιασμού»
Η οργάνωση που πήρε πρόσφατα, σύμφω-
να με πληροφορίες, ένα πρόγραμμα προώ-
θησης προϊόντων στο εξωτερικό έχει βασικό 
εταίρο την οικεία Περιφέρεια. Στην εταιρεία 
συμμετέχουν ιδιωτικές εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό το-
μέα της Κρήτης, επιμελητήρια, ομάδες πα-
ραγωγών και ενώσεις αγροτικών συνεται-

ρισμών. Οι βασικοί άξονες στους οποίους 
δραστηριοποιείται η «Αγροδιατροφική Σύ-
μπραξη» είναι οι παρακάτω:
1. Υποστήριξη της Στρατηγικής ανάπτυξης 
του πρωτογενή τομέα της Κρήτης.
2. Υποστήριξη της διαχείρισης του «Καλα-
θιού Προϊόντων της Κρήτης» και προσανα-
τολισμός των παραγωγών.
3. Δημιουργία προδιαγραφών για την πι-
στοποίηση των προϊόντων που  περιλαμβά-
νονται στο καλάθι της Περιφέρειας με το ε-
μπορικό σήμα «ΚΡΗΤΗ», ενισχύοντας την 
ποιοτική τους ταυτότητα και την εμπορική 
τους αξία στις αγορές εντός και εκτός του 
Νησιού. Μετά την εφαρμογή των προτύ-
πων και την  πιστοποίηση των επιχειρήσε-
ων, ακολουθεί  η προβολή και η προώθηση 
τους στις αγορές εντός και εκτός της χώρας. 
Η διαδικασία αυτή θα προστατεύει αλλά 
και θα βοηθήσει στην αύξηση της προστιθέ-
μενης αξίας των ποιοτικών προϊόντων που 
πληρούν τις προδιαγραφές του σήματος.
4. Υποστήριξη της δικτύωσης παραγωγών 
και επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού το-
μέα (π.χ. Δικτύου Οινοποιών Κρήτης, Ο-

μάδων Παραγωγών κ.λπ.).
5. Προβολή των κρητικών αγροδιατροφι-
κών προϊόντων.
6. Δημιουργία μιας ολοκληρωμένης στρα-
τηγικής μάρκετινγκ για τα κρητικά προϊ-
όντα.
7. Διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής 
με τον τουρισμό μέσα από:
• την αύξηση της κατανάλωσης κρητικών 
προϊόντων στις ξενοδοχειακές μονάδες της 
Κρήτης
•την ενίσχυση και αξιοποίηση του αγρο-
τουρισμού, και του γαστρονομικού και οι-
νικού τουρισμού.

Πήρε σάρκα και οστά 
η Αγροδιατροφική 
Σύμπραξη Κεντρικής 
Μακεδονίας
∆ΕΝΤΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΙΛΤΙ∆Η

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Πε-
ριφέρειας Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 
4015/2011, επί υπουργίας Κώστα Σκανδα-
λίδη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, 
αποτελώντας ουσιαστικά το πρώτο εγχεί-
ρημα σε εγχώριο επίπεδο.
Σύμφωνα με πληροφορίες και η Κεντρι-
κή Μακεδονία, που αποτελεί πυλώνα  ανά-
πτυξης των δεντροκαλλιεργειών, πριν μό-
λις δυο εβδομάδες απέκτησε τυπικά και με 
το Νόμο, τη δική της Αγρο-διατροική Σύ-
μπραξη, η οποία έχει πλέον νομική υπό-
σταση και λειτουργεί, με συμμετοχή 17 φο-
ρέων. Πρόεδρός της είναι ο πρώην υφυ-
πουργός Γεωργίας, Κώστας Κιλτίδης, στις 
προθέσεις του οποίου είναι «το επόμενο δι-
άστημα να διεκδικήσει η Σύμπραξη, προ-
γράμματα και να υλοποιήσεις δράσεις, τό-
σο για τα φρούτα, όσο και για προϊόντα ξε-
χασμένα», όπως μας δήλωσε ο ίδιος.

Στιγµιό-
τυπο από 
συνάντηση 
αντιπρο-
σωπεί-
ας από την 
Περιφέ-
ρεια ∆υτ. 
Μακεδονί-
ας µε τον 
πρόεδρο 
της Αγρο-
διατροφι-
κής Σύ-
µπραξης 
Κρήτης.
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ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ
Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ PROJECT

Ένα κοινοτικό πρόγραμμα προώθησης 
κομπόστας θα τρέξει το πιθανότερο, εντός 
του επόμενου έτους, το Δίκτυο Ελληνι-
κών Κονσερβοποιών Φρούτων ΑΕ (ΔΕΛ-
ΚΟΦ ΑΕ), επικεφαλής του οποίου είναι 
ο πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποι-

ών, Κώστας Αποστόλου. Σημειωτέον πως 
η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε µόλις 8 α-
πό τα 41 προγράµµατα προώθησης αγροτι-
κών προϊόντων που υπέβαλε για το 2016 η 
χώρα µας, τέσσερα εκ των οποίων αφορούν 
την ελιά και θα υλοποιήσει η ΠΕΜΕΤΕ, έ-
να το κρέας της Διεπαγγελματικής (ΕΔΟΚ), 
ένα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Κρή-
της και ακόμη ένα για τα οπωροκηπευτικά 
από σχετικές με τον κλάδο οργανώσεις της 
Κρήτης.
Ειδικότερα, για τη χώρα μας εγκρίθηκαν 8 
προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 
17.437.721 ευρώ, με  κοινοτική συμμετοχή 
16.384.710 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης 
από 1 έως 3 έτη. 

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο υποβλήθηκαν:
• 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, α-
πό τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολι-
κού προϋπολογισμού 121,3 εκατ. ευρώ και 
• 27 προτάσεις για πολυπρογράμματα (δι-
ακρατικά), από τις οποίες έγιναν αποδε-
κτές 6, συνολικού προϋπολογισμού 16,8 ε-
κατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, από τη χώρα μας υποβλή-
θηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά 
προγράμματα, εκ των οποίων εγκριθήκαν 
8 και 3 προτάσεις για πολυπρογράμματα, 
χωρίς να τύχουν έγκρισης.
Τα εγκριθέντα αφορούν ενέργειες ενημέ-
ρωσης και προώθησης γεωργικών προϊ-
όντων όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτρα-
πέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρού-
τα, κηπευτικά καθώς και καλάθι προϊό-
ντων σε περιφερειακό επίπεδο. Επισημαί-
νεται ότι για τα νέα προγράμματα καταρ-
γείται η εθνική συμμετοχή και το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης της Ε.Ε. καθορίζε-
ται σε 70-80% (εσωτερική αγορά ΕΕ – τρί-
τες χώρες). 
Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κα-
τά 5% λόγω του ότι ανήκει στις χώρες που 
λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή.

ΑΠΟ ΤΗΝ  
ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΙΝΑΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
41 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΟΚΤΩ

Πρόγραμμα Προώθησης θα τρέξει 
το Δίκτυο Κονσερβοποιών
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΦΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Παράλληλα ο κ. Ζέικος επισηµαίνει την 
έντονη στροφή προς τις δενδρώδεις 
καλλιέργειες που παρατηρείται τα τε-

λευταία χρόνια και σηµειώνει ότι είναι επι-
τακτική η ανάγκη σωστής διαχείρισης αυτής 
της τάσης, ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο α-
νάπτυξης για τον αγροτικό κόσµο.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τη 
φετινή παραγωγή και πορεία στην 
αγορά των µήλων και των κάστανων;
Η φετινή παραγωγή των µήλων είναι ελαφρά 
µειωµένη σε ποσοστό περίπου 15%, αλλά υ-
πήρχαν και περιπτώσεις που ξεπέρασε µέ-
χρι και το 30%. Λόγω των ευνοϊκών καιρι-

κών συνθηκών η ποιότητα του µήλου είναι ε-
ξαιρετική σε χρωµατισµό και γεύση. Στο κά-
στανο υπήρξε µεγαλύτερη απώλεια 30- 40% 
της παραγωγής. Μάλιστα ένα µεγάλο µέρος 
αυτής υποβαθµίστηκε από το σχίσιµο λόγω 
του µεγάλου µεγέθους του καρπού και των 
βροχοπτώσεων.

Σε επίπεδο εξαγωγών πώς εξελίσσεται 
η φετινή εµπορική σεζόν; Φέτος ήταν 
µια πρώιµη χρονιά για τα µήλα; Πώς 
διαµορφώθηκαν οι τιµές παραγωγού; 
Ποιες ποικιλίες πιστεύετε ότι έχουν 
µεγαλύτερη ζήτηση και γιατί;
Η πορεία του µήλου ξεκίνησε µε αυξηµένη 

ζήτηση τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και 
στις εξαγωγές . Πρωτοστάτησαν σε ζήτηση οι 
ποικιλίες Gala, Scarlet, Jeromine αλλά δυ-
στυχώς οι τιµές ήταν χαµηλές, γιατί ο µεγα-
λύτερος όγκος των εξαγωγών διοχετεύτηκε 
σε Τρίτες χώρες όπως η Αίγυπτος. Το κάστα-
νο ξεκίνησε δειλά µε χαµηλές τιµές, αλλά λό-
γω της µειωµένης παραγωγής και της ζήτη-
σης από Ιταλία βρίσκεται σε συνεχή άνοδο.

Σχεδιάζετε να µπείτε και στα 
επεξεργασµένα προϊόντα (για 
παράδειγµα χυµός µήλου, γλυκό 
κάστανο κ.λπ.);
Σχεδιάζουµε να εκµεταλλευτούµε στο µέλλον 

ΓΙΑ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΜΠΡΑΝΤΑ 
ΣΤΟ ΧΥΜΟ, ΤΟ ΞI∆Ι ΚΑΙ 

ΤΑ ΤΣΙΠΣ ΨΑΧΝΕΤΑΙ 
ΤΟ ΜΗΛΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΕΪΚΟΣ 
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Who is who
Ο Γεώργιος Ζέικος του Νικολάου 
γεννήθηκε στις 10 Σεπτεµβρίου 
του 1964 στο Γερακάρι Αγιάς 
Λάρισας. Είναι τελειόφοιτος 
ΤΕΦΑΑ, παντρεµένος µε δύο 
παιδιά. Από το 1990 ασχολείται 
επαγγελµατικά µε την 
µηλοκαλλιέργεια. Ιδρυτικό µέλος 
του συνεταιρισµού ΑΣΕΠΟ Αγιάς 
και από το 2012 πρόεδρος του ΑΣ 
Αγιάς Ο Κίσσαβος. Ασχολήθηκε 
µε τα κοινά, από το 2006 είναι 
δηµοτικός σύµβουλος και 
αντιδήµαρχος ∆ήµου Αγιάς.

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΕΪΚΟΣ 

«Όσα προϊόντα 
και να βάλουµε, 

πάντα η ναυαρχίδα 
µας θα είναι 

το µήλο Αγιάς» 
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ένα µέρος του προϊόντος µας που δυστυχώς 
(λόγω της χαµηλής τιµής 0,04 λεπτά) καταλήγει 
σε χυµοποίηση. Στις άµεσες βλέψεις µας είναι η 
παραγωγή µηλόξιδου, χυµού και τσιπς µήλου.

Πώς διαµορφώνονται οι τιµές 
παραγωγού για τα κάστανα; Γίνονται 
εξαγωγές κάστανων; Προς ποιες 
χώρες; Και ποιες οι προοπτικές αυτής 
της καλλιέργειας στη χώρα µας;
Όπως αναφέρθηκα παραπάνω για το κάστα-
νο µεγαλύτερη ζήτηση και ενδιαφέρον έδειξε 
κυρίως η Ιταλία. Η προοπτική του κάστανου 
στη χώρα µας είναι ευοίωνη και ειδικά στην 
περιοχή µας που έχουµε πλούσιο ορεινό ό-
γκο, επειδή το κάστανο είναι µια καλλιέργεια 
που ευδοκιµεί σε µεγάλα υψόµετρα.

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα µεγαλύτερα 
προβλήµατα του κλάδου;
Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα όσον α-

φορά τη µηλοκαλλιέργεια προέκυψε µετά το 
εµπάργκο της Ρωσίας. Σταµάτησε κάθετα η 
απορρόφηση κυρίως του πράσινου µήλου µε 
αποτέλεσµα οι τιµές να κατρακυλήσουν. Τί-
θεται ζήτηµα αν θα συνεχιστεί η καλλιέργειά 
του γιατί η απώλεια εισοδήµατος είναι τερά-
στια και δεν µπορούν οι παραγωγοί να κα-
λύψουν το κόστος καλλιέργειας του. Φυσικά 
δεν υπάρχει κέρδος παρά µόνο ζηµία.

∆εδοµένης της δύσκολης οικονοµικής 
κατάστασης και των νέων µέτρων 
(φορολογικό, ασφαλιστικό) απειλείται 
η βιωσιµότητα των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. Εντοπίζετε πρόβληµα 
µε την παραοικονοµία; Τι σας λένε οι 
αγρότες του συνεταιρισµού σας;
Σίγουρα η οικονοµική κατάσταση της χώρας 
µας και ιδιαίτερα τα νέα δεδοµένα στην φο-
ρολόγηση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
επηρέασαν αρνητικά τη βιωσιµότητά τους, α-

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 
ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ
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φού εκτίναξαν το κόστος παραγωγής. Φυσι-
κό επακόλουθο αυτού ήταν το παραεµπόριο. 
Πολλοί παραγωγοί στράφηκαν στην πώληση 
προϊόντων χωρίς τιµολόγιο για να γλιτώσουν 
τη φορολογία.

Τι κίνητρα δίνετε στους παραγωγούς 
για τη συµµετοχή στο συνεταιρισµό;
Βασικό κίνητρο για να γίνει κάποιος παρα-
γωγός , µέλος ενός συνεταιρισµού είναι η ί-
δια η επιβίωσή του στο χωράφι. Για µένα η 
δηµιουργία συνεταιρισµών είναι µονόδρο-
µος στο να µπορέσει ο παραγωγός να αντέξει 
στην πίεση που δηµιουργεί η παγκοσµιοποί-
ηση του εµπορίου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η υγιής συνεργασία των µελών του.

Ο Συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 2012, 
πόσα µέλη αριθµεί και πώς καταφέρατε 
να ανοίξετε ξένες αγορές (π.χ. 
Αίγυπτο, Βρετανία, Ιορδανία, Ιράκ);
Ο Συνεταιρισµός ιδρύθηκε το 2012 και ξεκίνη-
σε µε 21 µέλη. Ο στόχος ήταν η δηµιουργία µιας 
µικρής οικογενειακής κοινότητας όπου θα δια-
χειριζόµαστε εµείς τα προϊόντα µας. Σταθήκαµε 
δυνατοί, δεν µετανιώσαµε που κάναµε αυτή την 
προσπάθεια, κερδίσαµε από τον κόπο µας και 
επιβραβεύτηκε η προσπάθεια µας. Με τη σω-
στή παραγωγή, διαλογή και συσκευασία των 
προϊόντων µας και τις ανταγωνιστικές τιµές κα-
ταφέραµε να µπούµε δυναµικά σε Αίγυπτο, Ι-
ορδανία, Ιταλία, Κύπρο και Ρουµανία.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν φτάσει στο 
χωράφι και πώς θα βοηθήσουν;
Σαφώς πιστεύουµε στην πρόοδο και εξέλιξη 
και υιοθετούµε νέες τεχνολογίες στην καλλι-
έργεια. Υπάρχει διαρκής ενηµέρωση, προ-
σπάθεια και ενδιαφέρον για κάθε καινοτόµο 
τρόπο καλλιέργειας.

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΗΛΟΥ  
ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥ�
ΦΑ ΚΑΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ  
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
Βλέπουµε τα τελευταία χρόνια 
µια στροφή των καλλιεργητών 
στις δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό; 
Και αναµένεται να αλλάξει το 
εµπορικό ισοζύγιο των φρούτων;
Πράγµατι τα τελευταία χρόνια 
οι παραγωγοί έχουν στραφεί 
στις δεντροκαλλιέργειες ενώ οι 
µονοετείς καλλιέργειες βγαίνουν 
σιγά σιγά από το παιχνίδι, 
όπως η βαµβακοκαλλιέργεια, η 
τευτλοκαλλιέργεια και άλλες πολλές 
που πλέον δεν είναι βιώσιµες. 
Αναγκαστικά η στροφή αυτή εκτιµώ ότι 
µπορεί συγκεκριµένα να δηµιουργήσει 
κάποια θέµατα όπως συγκέντρωση 
µεγάλης ποσότητας, αλλά µε τη σωστή 
διαχείριση και στόχευση µπορεί να 
αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης στον 
αγροτικό κόσµο.

Ποια τα επόµενα σχέδια του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Κισσάβου; (π.χ. σκοπεύετε να 
εντάξετε νέες καλλιέργειες; 
Ή να ανοίξετε νέες αγορές; ή 
να επενδύσετε σε ψυκτικούς 
θαλάµους, αποθηκευτικούς 
χώρους, συσκευαστήριο;)
Σίγουρα στόχος του Συνεταιρισµού 
µας είναι να εντάξουµε και νέες 
καλλιέργειες. Η ναυαρχίδα µας 
παραµένει το µήλο Αγιάς, αλλά 
θέλουµε να βάλουµε και  άλλα είδη 
ώστε να µεγαλώσει η γκάµα των 
προϊόντων µας, για να µπορούµε 
να σταθούµε καλύτερα στην αγορά. 
Με βάση αυτό στοχεύουµε σε ένα 
αυτόνοµο σύστηµα διακίνησης, ώστε 
να φτάνουν άµεσα και µε καλές τιµές 
στον τελικό καταναλωτή τα προϊόντα 
µας, τα οποία θα έχουν την δική τους 
ταυτότητα στην αγορά.
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Λίγο πριν τα Χριστούγεννα έρχεται 
η απόφαση για τον Μαρινόπουλο  

Μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων αναµένεται να εκδοθεί η απόφαση για την υπαγωγή 
της Μαρινόπουλος στον πτωχευτικό κώδικα (άρθρο 106 βθ). Υπενθυµίζεται ότι, το σχέδιο 

εξυγίανσης της εταιρείας προβλέπει µεταξύ των άλλων πως οι υποχρεώσεις προς 
ανέγγυους προµηθευτές, διαγράφονται σε ποσοστό 50%, ενώ η αποπληρωµή θα γίνει 

εντός 60 εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής χωρίς την 
επιβολή τόκων, προστίµων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Στις 9 Νοεµβρίου ολοκληρώθηκε η ακροαµατική διαδικασία στο πολυµελές Πρωτοδικείο, 
κατά την οποία υπέρ του σχεδίου εξυγίανσης τάχθηκαν µε πρόσθετες παρεµβάσεις τους 
περισσότεροι από 30 πιστωτές, µεταξύ των οποίων και το σύνολο των τραπεζών (σ.σ. το 

συνολικό ποσοστό όσων τάχθηκαν υπέρ υπερβαίνει το 70%), ενώ για µια ακόµα φορά 
«κατά» τάχθηκε το ελληνικό ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά Ταµεία.

Το κλείσιµο του φακέλου θα γίνει στις 27 Οκτωβρίου, οπότε και µετρά η ηµεροµηνία για την 
έκδοση της απόφασης. Αίσθηση πάντως προκάλεσε η προσφυγή κ της Αρβανιτίδης, η οποία 

ζήτησε τη λύση της Μαρινόπουλος για τη µη δηµοσίευση ισολογισµών επί τρία χρόνια.

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ DEALS 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επέκταση στα φρέσκα φρούτα σκέφτεται η ΣΕΚΕ
Σε προχωρηµένο στάδιο συζητήσεων µε την 
µέτοχό της Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
Ξάνθης βρίσκεται αυτή την περίοδο η 
Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών 
Ελλάδος (ΣΕΚΕ), µε σκοπό να µπει στον τοµέα των 
φρέσκων φρούτων, πέραν του καπνού. 
Αυτό που έκανε τη ΣΕΚΕ να αρχίσει να σκέφτεται 
την επέκταση των δραστηριοτήτων της στον 
δυναµικό αυτό τοµέα της ελληνικής αγρο-
διατροφής, ήταν οι αυξηµένες φυτεύσεις κυρίως 
ακτινίδιων, αλλά και άλλων δέντρων στον 
ακριτικό νοµό. 
Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις, τα τελευταία 
χρόνια έχουν αυξηθεί σε 5.000-6.000 τα 
στρέµµατα ακτινιδιάς στην περιοχή, γεγονός 
που έδωσε το έναυσµα στην ΣΕΚΕ, να θέλει να 
«εκµεταλλευθεί την παραγωγή και να δώσει 
εισόδηµα στους χιλιάδες αγρότες της περιοχής», 
σε συνεργασία πάντα µε την ΕΑΣ Ξάνθης. 

Η προοπτική αυτή συζητήθηκε εκτενώς 
στην τελευταία συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της ακριτικής καπνοβιοµηχανίας, που  
έγινε την Τρίτη.
Οι πληροφορίες θέλουν τους Ξανθιώτες 
συνεταιριστές να κινούνται προς αυτή την 
κατεύθυνση µε σχέδιο, καθώς πρώτα απ’ όλα 
προτίθενται να επεκτείνουν τις αποθηκευτικές 
δοµές και τα ήδη υπάρχοντα ψυγεία που διαθέτει 
η ΕΑΣ Ξάνθης, στο δήµο Τοπείρου. 
Στόχος, όπως είπαν στο Fresher, στελέχη της 

Ένωσης Ξάνθης, είναι η επέκταση των µονάδων 
µε 10 νέους θαλάµους και σκοπός η αύξηση 
της χωρητικότητας από τα 3.500.000 κιλά στα 
5.000.000 περίπου, µε νέες εγκαταστάσεις σε 
όµορο οικόπεδο. Σηµειωτέον πως η Ένωση 
ολοκλήρωσε την κατασκευή του υπάρχοντος 
διαλογητηρίου, συσκευαστηρίου και ψυγείου 
φρούτων, µέσα από το Σχέδιο Σταδιακής 
αναγνώρισης της Οµάδας παραγωγών Φρούτων 
της Ένωσης, το οποίο εγκρίθηκε από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Το συγκρότηµά της έχει συνολική κάλυψη 5.426 
τ.µ. και είναι κτισµένο σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
18.100 τ.µ. Στο χώρο του διαλογητηρίου είναι 
εγκατεστηµένη σύγχρονη γραµµή διαλογής και 
συσκευασίας δυναµικότητας 10 τόνων/ώρα και 
20 ψυκτικοί θάλαµοι συνολικής χωρητικότητας 
14.423 κυβικών µέτρων (3.500.000 κιλών 
οπωροκηπευτικών).
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Το σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας 
προβλέπει µεταξύ των άλλων πως 
οι υποχρεώσεις προς ανέγγυους 
προµηθευτές, διαγράφονται σε πο-
σοστό 50%, ενώ η αποπληρωµή θα 
γίνει εντός 60 εργασίµων ηµερών 
από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
της συναλλαγής χωρίς την επιβολή 
τόκων, προστίµων, προσαυξήσεων 
και λοιπών επιβαρύνσεων.

Κήπος της Ξάνθης, 
το νέο brand name στα κηπευτικά
Ο «Κήπος της Ξάνθης», το κοινό brand, µε το οποίο κυκλοφορούν εµπορικά στην εγχώρια 
αγορά τα κηπευτικά προϊόντα, που παράγουν υδροπονικά οι θυγατρικές των επιχειρηµατικών 
οµίλων Έλαστρον Χαλυβουργική και Πλαστικά Θράκης, έχει αρχίσει να µεγαλώνει σε έκταση και 
να διανθίζεται µε νέους κωδικούς.
Έχοντας πλέον ξεπεράσει τις «παιδικές ασθένειες», η επένδυση, που έχουν κάνει στον 
πρωτογενή τοµέα οι εταιρείες Έλαστρον Αγροτική και Θερµοκήπια Θράκης, αξιοποιώντας το 
γεωθερµικό πεδίο στο Νέο Εράσµιο Ξάνθης, διανύει τη δεύτερη φάση της επέκτασής της, που 
προβλέπει την προσθήκη ακόµη 20 στρεµµάτων. Κι ο σχεδιασµός, µάλιστα, δεν σταµατά εδώ, 
καθώς έπεται και συνέχεια. «Το εγχείρηµα ξεκίνησε το 2014, όταν κατασκευάστηκαν τα πρώτα 
42 στρέµµατα θερµοκηπίου και βοηθητικών χώρων, για την υδροπονική καλλιέργεια ντοµάτας 
κι αγγουριού µε αξιοποίηση Aνανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ένα χρόνο µετά οι εγκαταστάσεις 
έφτασαν τα 90 στρέµµατα, µέσα από µια νέα επένδυση, ενώ τώρα είµαστε στο στάδιο της 
κατασκευής ακόµη 20 στρεµµάτων θερµοκηπίου», είπε στο Fresher ο Ευθύµιος Λειβαδίτης, 
στέλεχος της Έλαστρον Αγροτική. Συµπλήρωσε δε, πως η υλοποίηση του νέου τµήµατος, θα 
επιτρέψει την αύξηση του µεγέθους των θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων από τα σχεδόν 90 
στρέµµατα που είναι σήµερα, σε 115 στρέµµατα και για τις δύο εταιρείες.
Οι κατασκευαστικές εργασίες υπολογίζεται να ολοκληρωθούν το ∆εκέµβριο ή το πολύ στις 
αρχές Ιανουαρίου του 2017, τόνισε ο συνοµιλητής µας και αποκάλυψε ότι ο προϋπολογισµός της 
υπό εξέλιξη επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 1,5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό µέχρι 
στιγµής επενδυµένο κεφάλαιο στα 9 εκατ. ευρώ. 
«Ένα µέρος του χρηµατοδοτικού σχήµατος αντιπροσωπεύει την επιδότηση από τον Αναπτυξιακό 
νόµο», διευκρίνισε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «το πλάνο µας, έως το 2019, είναι το θερµοκήπιο 
να εκτείνεται σε τουλάχιστον 160 στρέµµατα».
Η αξιολόγηση της επένδυσης, πάντως, αν δηλαδή έχει φτάσει στο σηµείο που να παράγει 
λειτουργικά κέρδη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, κάτι που, αναµένεται, ωστόσο, να συµβεί µέσα 
στο 2017, καθώς θα έχει πιαστεί ένας κρίσιµος όγκος παραγωγής προϊόντων, που θεωρείται 
απαραίτητος όρος για να ξεκαθαρίσει µια και καλή το τοπίο στο µέτωπο αυτό.

Το εγχείρηµα ξεκίνησε το 2014, όταν 
κατασκευάστηκαν τα πρώτα 42 στρέµ-
µατα θερµοκηπίου και βοηθητικών χώ-
ρων. Ένα χρόνο µετά οι εγκαταστάσεις 
έφτασαν τα 90 στρέµµατα, ενώ τώρα ε-
είναι το στάδιο της κατασκευής ακόµη 
20 στρεµµάτων θερµοκηπίου.
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 3 ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΝΑ ΠΕΡΥΣΙ ΣΤΟ Ν. ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ, ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΤΑΜΠΕΛΕΣ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΚΡΑΤΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

Σ ε κυριολεκτικά πολύτιµο προϊόν το οποίο 
χρειάζεται να προστατευτεί από τις ορέξεις 
όσων κυνηγούν το εύκολο κέρδος αδια-

φορώντας για τους νόµους, έχει αναδειχθεί το α-
βοκάντο παγκοσµίως. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα µε-
τά την περσινή ελλειµµατική σεζόν απ’ τον άσχη-
µο καιρό σε Ν. Ζηλανδία και Αυστραλία που ώθη-
σε τις τιµές στα ύψη, κάτι που αναµένεται και φέ-
τος. Ως εκ τούτου, αυξήθηκαν και οι κλοπές του 
προϊόντος, ειδικά από τα χωράφια στη Ν. Ζηλαν-
δία και την Αυστραλία, µε αποτέλεσµα πλέον οι ε-
πιχειρηµατίες σε µαγαζιά εστίασης, µανάβικα κ.α., 
να βάζουν πινακίδες το βράδυ, ότι «∆εν κρατούν 
µετρητά και αβοκάντο τη νύχτα»! 
Στην Ελλάδα οι κλοπές αβοκάντο, από τα χωρά-
φια, αν και σε µικρότερο βαθµό από αυτές του Ν. 
Ηµισφαιρίου, εντάθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια 
και παρά τα µέτρα προστασίας των παραγωγών 
(περίφραξη κ.λπ.), οι κλέφτες βρίσκουν τρόπους 
να παρακάµψουν τα εµπόδια. 
Να σηµειωθεί ότι και φέτος πολλοί συντελεστές 
του κλάδου αναµένουν µία µειωµένη παραγωγή, 
σηµάδια της οποίας ήδη φαίνονται παγκοσµίως, 
και τιµές στα πολύ υψηλά περσινά επίπεδα. Εδώ 
να αναφέρουµε ότι τον περασµένο Ιούνιο οι τιµές 

ΤΟΣΟ 
ΠΟΛΥΤΙΜΟ 

ΟΣΟ ΤΑ 
ΜΕΤΡΗΤΑ 

ΤΟ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

στη Ν. Ζηλανδία έφτασαν στα 3,25 δολάρια το α-
βοκάντο (περίπου 3 ευρώ), στο υψηλότερο επί-
πεδο από το 1966! Έτσι, όπως αναφέρει σε σχε-
τικό άρθρο το περιοδικό «The Economist», αρ-
κετοί αποφάσισαν να πάρουν τον νόµο στα χέρια 
τους κλέβοντας µεγάλες ποσότητες αβοκάντο απ’ 
τα χωράφια και πουλώντας τα στη συνέχεια στην 
µαύρη αγορά. 

ΚΟΒΟΥΝ ∆ΑΣΗ ΟΙ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΤΕΨΟΥΝ ΑΒΟΚΑΝΤΟ
Την ίδια στιγµή, στο Μεξικό, που είναι µε διαφορά 
η µεγαλύτερη χώρα εξαγωγής αυτού του φρού-
του, οι παραγωγοί ή τα καρτέλ που τους ελέγ-
χουν, σύµφωνα µε τον «Economist» έχουν αρχί-
σει να κόβουν δάση παρανόµως προκειµένου να 
φυτέψουν αβοκάντο. 
Μάλιστα, η αποψίλωση των δασών και η αντικα-
τάστασή τους µε φυτά αβοκάντο είναι πολύ µεγα-
λύτερη απ’ ό,τι αρχικά είχε εκτιµηθεί, µε αποτέ-
λεσµα από την αρχή Νοέµβρη οι αρχές του Με-
ξικό να προχωρούν σε συναντήσεις µε τους πα-
ραγωγούς αβοκάντο προκειµένου να αντιµετω-
πιστεί το πρόβληµα. Σύµφωνα µε επίσηµα στοι-
χεία από την πολιτεία Michoacan, που βρίσκεται 

στην κορυφή όσον αφορά την παραγωγή αβοκά-
ντο παγκοσµίως, σχεδόν 30-40% της δασικής έ-
κτασης, ήτοι 60.000-80.000 στρέµµατα, αντικαθι-
στώνται ετησίως µε το υποτροπικό φρούτο. Μάλι-
στα, στην καλλιέργεια λόγω της κερδοφορίας της 
έχουν µπει και τα γνωστά στη χώρα καρτέλ ναρ-
κωτικών. Επίσης, σύµφωνα µε διεθνή δηµοσιεύ-
µατα, οι εκτάσεις σε ορισµένες περιοχές του Με-
ξικό (π.χ. Morelia) αναµένεται να τριπλασιαστούν 
έως το 2019. 
Παράλληλα, στην Κόστα Ρίκα, µία απαγόρευση στις 
εισαγωγές αβοκάντο Hass έχει οδηγήσει σε αύξη-
ση του λαθρεµπορίου στα σύνορα µε τον Παναµά. 
Η έκταση της καλλιέργειας επεκτείνεται κυρίως 
σε χώρες µε κλίµα ευνοϊκό γι’ αυτήν (Περού, Χι-
λή, ν. Αφρική) εγείροντας ανησυχίες σε αρκετούς 
όσον αφορά την επάρκεια του νερού στις περιο-
χές παραγωγής του.
Να σηµειώσουµε ότι και η Ευρώπη ακολουθεί 
στις φυτεύσεις -όσο γίνεται δεδοµένου του κλί-
µατος. Όπως είχε γράψει η Agrenda, σε ρεπορτάζ 
που δηµοσιεύτηκε στα τέλη Οκτωβρίου, τα φυτά 
της ποικιλίας Maluma Hass έχουν κλειστεί στα ι-
σπανικά φυτώρια, που προµηθεύουν τις χώρες 
της Μεσογείου, για τα επόµενα 5 χρόνια! 

ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟ 
ΓΟΥΑΚΑΜΟΛΕ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ 
ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΠΙΟ ∆ΗΜΟΦΙΛΕΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑ 
Για την ιστορία, από τα τέλη του ’90 αυξάνεται στα-
θερά η ζήτηση για αβοκάντο. Το 2013 η παγκό-
σµια παραγωγή έφτασε τους 4,7 εκατ. τόνους, κα-
τά 100% πάνω από το 1998. Σύµφωνα µε τον «The 
Economist», οι παράγοντες που οδήγησαν στην 
αύξηση αυτή ήταν 1) το έξυπνο µάρκετινγκ, που 
προώθησε την υψηλή περιεκτικότητα σε καλά λι-
παρά και τα οφέλη του στην υγεία, όπως η µείω-
ση του κινδύνου καρδιοπάθειας και 2) το γεγονός 
ότι το αβοκάντο είναι το βασικό συστατικό του γου-
ακαµόλε, της µεξικανικής σάλτσας, που έχει µεγά-
λη ζήτηση λόγω και της αύξησης της δηµοτικότη-
τας του µεξικανικού fast food (τάκος κ.ά.). Έτσι, ε-
πεκτάθηκε το µερίδιο των αβοκάντο σε παραδοσι-
ακές αγορές, ενώ µπήκε και σε καινούργιες. 
Για παράδειγµα, οι εισαγωγές της Κίνας τετρα-
πλασιάστηκαν από το 2008, ενώ στις Η.Π.Α. η 
κατανάλωσή του έχει ξεπεράσει αυτή των αχλα-
διών και πλησιάζει την κατανάλωση των µήλων 
και στη Μ. Βρετανία καταναλώνεται περισσότερο 
από τα πορτοκάλια! 
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Σ ύµφωνα µε προέδρους συνεταιρισµών τό-
σο της Βόρειας Ελλάδας όσο και της Νότι-
ας, τα λεµόνια που παραλαµβάνουν φέτος έ-

χουν αισθητά καλύτερη ποιότητα λόγω και της κερ-
δοφόρας για τους λεµονοπαραγωγούς περσινής σε-
ζόν, που τους έδωσε τη δυνατότητα να επενδύσουν 
στην καλλιέργεια. 
Η περσινή ζήτηση είχε ως αποτέλεσµα, την αύξηση 
των εισερχόµενων στην καλλιέργεια, την άνοδο του 
ρυθµού των φυτεύσεων στις περισσότερες περιοχές 
και του φετινού έντονου ενδιαφέροντος. Βέβαια, το τε-
λευταίο διάστηµα έχει φρενάρει η υψηλή ζήτηση από 
το εξωτερικό λόγω και της εισόδου στην ευρωπαϊκή 
αγορά λεµονιών από την Τουρκία, που έχει επιµηκύ-
νει τη συγκοµιστική περίοδο και είναι τώρα στο φουλ 
της παραγωγής. Ως εκ τούτου, οι τιµές για τους παρα-
γωγούς της Αιγιαλείας είναι στα 55 λεπτά το κιλό κατά 
µέσο όρο, µειωµένες κατά 20% από την 1η εβδοµάδα 
του Νοεµβρίου, αλλά υψηλότερες από το ίδιο διάστη-
µα πέρυσι που βρίσκονταν στα 35-40 λεπτά το κιλό. 

ΤΟ ΠΙΟ ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ ‘16 
Πέρυσι, που η σοδειά των ανταγωνιστριών χωρών πα-
ραγωγής λεµονιών ήταν µειωµένη, σε αντίθεση µε την 

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΟ ∆ΟΚΙΜΑΣΑΝ 
ΑΠΟ ΣΠΟΝΤΑ ΠΕΡΥΣΙ ΚΑΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΦΕΤΟΣ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ    
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 
ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΛΕΜΟΝΙ 

Τη θέση του στην παγκόσµια αγορά φαίνεται να έχει 
βρει το ελληνικό λεµόνι, καθώς µετά τις αυξηµένες 
εξαγωγές του πέρυσι, απολαµβάνει τώρα ιδιαίτερης 
ζήτησης απ’ το εξωτερικό, τη στιγµή που η ποιότητά 
του είναι πολύ καλύτερη από τα προηγούµενα 
χρόνια και η παραγωγή µειωµένη

Οι φυτεύσεις λεµονιών που έχουν γίνει δεν έχουν αντισταθµίσει τη µείωση της παρα-
γωγής εδώ και 20 χρόνια µετά τους δύο παγετούς τη δεκαετία του 2000 και την πώληση 
πολλών χωραφιών στην Αιγιαλεία ως οικόπεδα -δεδοµένης της ζήτησης µετά τη διέλευ-
ση του τρένου από την περιοχή (η λεµονιά καλλιεργείται κοντά στη θάλασσα). 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
(ευρώ το κιλό) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΛΕΜΟΝΙΩΝ 
ΠΡΩΤΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ’16
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ελληνική, οι εξαγωγές του εγχώριου λεµονιού πολλα-
πλασιάστηκαν. Συγκεκριµένα, το πρώτο οκτάµηνο του 
’16 αυξήθηκαν κατά 635% σε αξία και κατά 712% σε 
ποσότητες σε σχέση µε το ‘15, σύµφωνα µε στοιχεία 
του Συνδέσµου Ελληνικών Επιχειρήσεων Φρούτων, 
Λαχανικών και Χυµών, Incofruit-Hellas. Μάλιστα, ό-
πως καταδεικνύουν στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το λεµόνι ή-
ταν το προϊόν µε τη µεγαλύτερη αύξηση (35%) όσον α-
φορά το εισόδηµα που έφερε στους αγρότες τον Αύ-
γουστο του ’16 σε σχέση µε αυτόν του ’15. 
Το λεµόνι, που πλέον θεωρείται ο πρεσβευτής των 
ελληνικών εσπεριδοειδών στην Ευρώπη, µπορεί να 
γνωρίσει µεγάλη ανάπτυξη, εάν δε γίνουν λάθη ό-
σον αφορά τις φυτεύσεις, λέει στo «Fresher» o πρό-
εδρος του Κηπευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας, ∆η-
µήτρης Καββαδάς. Στην εν λόγω περιοχή οι τιµές για 

τους παραγωγούς είναι στα 40-50 λεπτά το κιλό, κα-
τά 5 λεπτά περίπου παραπάνω από πέρυσι. 
Όπως προαναφέρθηκε, η παραγωγή φέτος είναι 
µειωµένη, κάτι που παρατηρείται σε όλα τα εσπερι-
δοειδή, λόγω των καιρικών συνθηκών και ήδη έχει 
φανεί έλλειµµα στην εγχώρια αγορά, όπου η ζήτη-
ση καλύπτεται µε εισαγόµενα τούρκικα λεµόνια, σε 
αντίθεση µε προηγούµενες σεζόν. Όσον αφορά τις 
φυτεύσεις γίνονται κατά τόπους κυρίως στην πρώ-
ιµη ποικιλία Ιντερντονάτο και στις Ζαµπετάκη και Α-
δαµοπούλου, που έχουν κενό στην αγορά. 
Ωστόσο, η Ιντερντονάτο έχει ζήτηση συγκεκριµένη 
περίοδο και αν ο παραγωγός δεν προλάβει να κόψει 
εκείνο το διάστηµα, η ζήτηση φθίνει σε µεγάλο βαθ-
µό, λέει στo «Fresher» ο πρόεδρος της Παναιγιαλεί-
ου Ένωσης Συνεταιρισµών, Θανάσης Σωτηρόπουλος. 

ΑΡΧΗ ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

Να αλλάζουν δείχνουν τα δεδοµένα 
στην αγορά πορτοκαλιού, ενός προϊό-

ντος που στην Ελλάδα διαχρονικά είχε χα-
µηλές τιµές και πολλές σεζόν σοβαρά προ-

βλήµατα διάθεσης. 
Φέτος, σύµφωνα µε τους περισσότερους συ-
ντελεστές του κλάδου, η σεζόν είναι πολύ κα-
λή για τα πορτοκάλια New Hall και Ναβαλίνες, 
που έχουν ξεκινήσει να µαζεύονται. Πιο αναλυ-
τικά, οι τιµές παρουσιάζουν µία σταθερότητα α-
πό την αρχή της συγκοµιδής, κατά µέσο όρο στα 
25 λεπτά το κιλό, σε αντίθεση µε τα προηγούµε-
να έτη που αν και οι τιµές στην αρχή της χρο-
νιάς ήταν σε καλά επίπεδα, έπεφταν στη συνέ-
χεια, κατακόρυφα. 
Η αυξηµένη ζήτηση σχετίζεται µε τη µειωµέ-
νη παραγωγή πανελλαδικά, όπως συνέβη και 
µε τα λεµόνια και τα µανταρίνια φέτος, αλλά και 
στην αύξηση της ζήτησης στις καταναλώτριες 
χώρες. Έτσι, το ελληνικό πορτοκάλι αρχίζει να 
ανακάµπτει στην παγκόσµια αγορά. 
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, η µέση τιµή για το ελλη-
νικό πορτοκάλι στη λιανική τον περασµένο Ιού-
λιο ήταν στα 39 λεπτά (αύξηση 72% σε σχέση µε 
τη µέση τιµή των τελευταίων 3 ετών).
Η αντιστοίχη τιµή στην Ε.Ε. ήταν στα 67 λεπτά 
το κιλό (κατά 119% αυξηµένη). Στα ίδια επίπε-
δα ήταν και για την Ισπανία, στα 69 λεπτά το κι-
λό (αύξηση 141%), για την Ιταλία στα 80 λεπτά 
(αύξηση κατά 115%) και για την Πορτογαλία στα 
54 λεπτά (αύξηση 136% σε σχέση µε το µέσο ό-
ρο των 3 τελευταίων ετών).  
Στην Ανδαλουσία οι παραγωγοί καθυστέρησαν 
να αρχίσουν τη συγκοµιδή, καθώς λόγω της έλ-
λειψης βροχοπτώσεων και των υψηλών θερ-
µοκρασιών την άνοιξη και το καλοκαίρι του ‘16, 
οι καρποί είχαν µικρό µέγεθος. 

Μία κερδοφόρα σεζόν 
θα είναι και η φετινή, για 

τους παραγωγούς που δεν έ-
χουν µεγάλες ζηµιές, ενώ οι απώ-
λειες γι’ αυτούς που έχουν χάσει το 
µισό τονάζ δεν καλύπτονται από τις 

φετινές τιµές, που είναι οι καλύ-
τερες από κάθε άλλη σεζόν 

των τελευταίων ετών. 

Η Ιντερντονάτο έχει ζήτηση συγκε-
κριµένη περίοδο και αν ο παραγωγός 
δεν προλάβει να κόψει εκείνο το δι-
άστηµα, η ζήτηση φθίνει σε µεγάλο 
βαθµό, λέει στo Fresher ο πρόεδρος 
της Παναιγιαλείου Ένωσης Συνεται-
ρισµών, Θανάσης Σωτηρόπουλος. 
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Α υτό, αφήνει να εννοηθεί, ευθέως, ο Κλέ-
αρχος Σαραντίδης, γενικός διευθυντής 
της ΕΑΣ Καβάλας, η οποία επεξεργάζε-

ται, φέτος, γύρω στους 10.000 τόνους ακτινιδίου. 
Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά «τα 40 λεπτά το 
θεωρούµε σαν τη χαµηλή βάση. Οι εκκαθαρίσεις 
στους συνεταιρισµούς εκτιµώ ότι θα είναι πάνω α-
πό αυτό το επίπεδο». 
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του τοµέα, πάντως, εί-
τε είναι αµιγώς εµπορικές, είτε συνδυάζουν πα-
ραγωγή και εµπορία, κατεβάζουν, τον πήχη των 
προσδοκιών και «βλέπουν» το φετινό «στήσιµο» 
στα 36 – 37 λεπτά το κιλό. Ο λόγος; Ίσως γιατί ε-
πιθυµούν να καλύψουν µέρος από τα «σπασµένα» 
της περυσινής σεζόν, όταν η τιµή -από τον Ιανου-
άριο του 2016 και µετά- κατρακύλησε διεθνώς.
Ας πάρουµε, όµως, τα πράγµατα από την αρχή. Λί-
γες ηµέρες πριν ολοκληρωθεί η συγκοµιστική σε-
ζόν όλα δείχνουν ότι η φετινή παραγωγή θα είναι 
µικρότερη από ό,τι αναµενόταν και σίγουρα χαµη-
λότερη από πέρυσι. Μεσοσταθµικά εκτιµάται πως 
η µείωση θα κυµανθεί κάπου µεταξύ 5% και 10%, 
κάτι που σηµαίνει ότι δεν θα υπερβεί τους 130-
140.000 τόνους. «Αυτό συνέβη διότι ο χειµώνας 
του 2015-16 ήταν ήπιος και σε πολλές περιοχές 
δεν συµπληρώθηκαν οι ώρες ψύχους που απαι-
τούνται», εξήγησε στο Fresher ο Ζήσης Μανώσης, 
από τη Ζευς Ακτινίδια ΑΕ προσθέτοντας ότι «από 
άποψη ποιότητας, τουλάχιστον στην περιοχή της 
Πιερίας οι καρποί, επειδή είναι µικρότερη η παρα-
γωγή, έδεσαν καλύτερα, έχουν µεγάλο σχήµα και 
άρα είναι περισσότεροι οι εµπορεύσιµοι και η ω-
ρίµανσή τους έγινε µε ευνοϊκότερους όρους, επι-

τρέποντας τα σάκχαρα να ανέβουν ευκολότερα».
Ανάλογα προβλήµατα στον όγκο παραγωγής, ω-
στόσο, αντιµετώπισε και η Ιταλία, η οποία ενώ 
την περυσινή παραγωγή σεζόν έπιασε 600.000 
τόνους, φέτος, όπως είπε στο Fresher ο Γιώρ-
γος Καλλίτσης, από την εµπορική διεύθυνση της 
Φρούτα Πρωτοφανούσης, υπολογίζεται ότι η πα-
ραγωγή έχει πέσει στους 450.000 τόνους.

Πεθαίνουν τα δέντρα στη Βερόνα
«Σε κάποιες περιοχές έχουν µια ασθένεια την ο-
ποία ονοµάζουν ασφυξία. Έτσι στη Βερόνα τα δέ-
ντρα πεθαίνουν και δεν µπορούν να καταλάβουν 
γιατί γίνεται αυτό, ενώ στη Λατίνα που είναι η βα-
σική περιοχή τους για το ακτινίδιο, έχουν παρα-
γωγή, αλλά η ποιότητα δεν είναι τόσο καλή, δεν έ-
χουν ωραία σχήµατα», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ως αποτέλεσµα, πολλοί Ιταλοί έµποροι έκαναν την 
εµφάνισή τους στην Ελλάδα κι άρχισαν να ψωνί-
ζουν ακτινίδια, πολλές φορές από τα χωράφια, α-
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ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΑΤΥΠΟΠΟΙΗΤΟ ΧΩΡΙΣ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ    ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΤΑ Ι∆ΙΑ ΛΑΘΗ  
ΜΕ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΕΙ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

Βατήρα στα 40 λεπτά το κιλό, 
τουλάχιστον στην περίπτωση 
των παραγωγών που δεν 
ενέδωσαν τελικά στις «σειρήνες» 
των Ιταλών και παρέδωσαν τη 
σοδειά τους σε συνεταιριστικές 
οργανώσεις, βρίσκει η τιµή 
του ακτινιδίου στην αφετηρία 
της εµπορικής σεζόν και 
δηµιουργεί βάσιµες ελπίδες για 
ακόµη καλύτερες επιδόσεις στο 
προσεχές διάστηµα
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τυποποίητα, προκειµένου να κλείσουν τις «τρύ-
πες» τους. «Οι τιµές που έδωσαν κινήθηκαν από 
38 έως και 42 λεπτά το κιλό», τονίζει ο κ. Καλλί-
τσης, σηµειώνοντας ωστόσο πως «αυτός δεν είναι 
ο ενδεδειγµένος τρόπος. Κάνουν τα στραβά µάτια 
οι ελεγκτικές αρχές, δήθεν να στηρίξουν τον πα-
ραγωγό, όµως στην πραγµατικότητα κάνουµε τα ί-
δια λάθη που κάνουµε µε το ελαιόλαδο».
Από την πλευρά του ο κ. Σαραντίδης της ΕΑΣ Κα-
βάλας, εκφράζει την εκτίµηση ότι οι όγκοι που α-
γόρασαν οι Ιταλοί υπολογίζονται σε 10.000 τόνους, 
µε τις µεγαλύτερες ποσότητες να τις έχουν πάρει 
από την περιοχή της Άρτας, χωρίς αυτό να σηµαίνει 
πως δεν αποκτήθηκαν και από Πιερία και Καβάλα.
«Αναµέναµε φέτος να κάνουµε 12.000 τόνους, αλ-
λά τελικώς θα µεταποιήσουµε 10.000 τόνους, για-
τί αρκετοί παραγωγοί µας αποφάσισαν να δώσουν 
τη σοδειά τους στους Ιταλούς και σε ιδιώτες εµπό-
ρους, που τους δελέασαν µε µετρητά», εξήγησε ο 
κ. Σαραντίδης και σε αυτό το σηµείο τόνισε πως 
στους συνεταιρισµούς η εκκαθάριση θα ξεκινά α-
πό τα 40 λεπτά κι αυτή θα είναι η χαµηλή βάση.
Από τη Ζευς Ακτινίδια, η οποία φέτος έχει συγκε-
ντρώσει περίπου 5.000 τόνους ακτινίδιο, αναφέρεται 
πως οι τιµές παραγωγού κυµαίνονται από 33 έως και 
38 λεπτά το κιλό στις µεσαίες και κανονικές κατηγο-

ρίες, ενώ για τα χοντρά ακτινίδια δίδονται µέχρι και 
42 λεπτά το κιλό. «Το στήσιµο το βλέπουµε στα 35 – 
36 λεπτά το κιλό, που είναι ελαφρώς µεγαλύτερο α-
πό πέρυσι» τονίζει ο κ. Μανώσης, ενώ ο κ. Καλλίτσης 
από την Φρούτα Πρωτοφανούσης κάνει λόγο για µέ-
ση τιµή στα 35 -37 λεπτά το κιλό φέτος, θυµίζοντας 
ότι «πέρσι οι περισσότεροι εµπλεκόµενοι µε το ακτι-
νίδιο έχασαν χρήµατα, γιατί οι τιµές ήταν υψηλές και 
λογικό ήταν φέτος να µην ξεφύγουν».

Ελάχιστος ακόµη ο όγκος των εξαγωγών
Όσον αφορά στις εξαγωγές, η σεζόν διανύει τα 
πρώτα της βήµατα κι οι όγκοι που έχουν φύγει εί-
ναι ελάχιστοι. Έκπληξη, θετική, αποδεικνύεται η Ιν-
δία, η οποία έχει ξεκινήσει δυναµικά και ακολουθεί 
η Μέση Ανατολή, ενώ αντίθετα η Κίνα, λόγω αυξη-
µένης δικής της παραγωγής, αλλά και των µεγάλων 
όγκων Zespri, δεν δείχνει κινητικότητα. 
Σύµφωνα µε τον κ. Καλλίτση, στο συσκευασµέ-
νο οι τιµές είναι καλύτερες την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο σε σχέση πέρσι, καθώς από το Γενάρη 
και µετά έπεφταν συνεχώς. «Για το 30άρι σε δεκά-
κιλη συσκευασία, ακούς τιµές από 50 ως 75 λεπτά 
το κιλό. Έχει διακύµανση», είπε ο κ. Καλλίτσης και 
τόνισε πως «το µισό ευρώ δεν είναι καλή τιµή, αν 
σκεφτείς ότι αγοράζεις 35 λεπτά και πάνω».

«Η Ινδία 
είναι µια έκπληξη», 

αναφέρει ο κ. Καλλίτσης για 
να προσθέσει πως «πέρυσι εµείς 
ξεκινήσαµε αργά, µετά το Γενάρη, 

και κάναµε 5-6 κοντέινερ, ενώ φέτος, 
µέχρι τώρα, έχουµε στείλει πάνω από 
15 κουτιά. Ίσως απορροφήσει φέτος 

πάνω από 10.000 τόνους. Εµείς 
κάθε εβδοµάδα φορτώνουµε 2-

3 κοντέινερ. Έχουν έρθει 2-3 
µεγάλες εταιρείες ινδικές µε 

συµφωνίες».

ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΑΝΤΙ∆ΗΣ
Οι όγκοι που αγόρασαν 
οι Ιταλοί υπολογίζονται 

σε 10.000 τόνους, 
µε τις µεγαλύτερες 

ποσότητες να τις έχουν πάρει 
από την περιοχή της Άρτας.

130.000 �140.000 
τόνοι

�*�: ΕΚΤΙΜΗΣΗ Κ. ΣΑΡΑΝΤΙ∆Η, ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
2016�2017 �*�

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2016�2017

ΠΗΓΗ: FRESHER 

> 40
λεπτά το κιλό

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2016�2017* �ΤΟΝΟΙ� ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ’15�’16

ΙΤΑΛΙΑ

20%
450.000 

ΙΣΠΑΝΙΑ
12.500

Η.Π.Α.
18.700

ΓΑΛΛΙΑ

�* ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ο.� ΠΗΓΗ: ΖΗΣΗΣ ΜΑΝΩΣΗΣ, ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ Α.Ε.

60.000

20%

ΧΙΛΗ
165.000
6%

15%

Ν. ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 
500.000

11%
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Η στροφή προς τα κηπευτικά, για παρά-
δειγµα στον κάµπο της Θεσσαλίας και σε 
άλλες περιοχές, έχει γίνει από παραγω-

γούς που περιορίζουν το βαµβάκι και το καλα-
µπόκι λόγω και της έλλειψης νερού δεδοµένου 
ότι τα χειµωνιάτικα λαχανικά δεν απαιτούν πολ-
λά ποτίσµατα και έχουν µικρό βιολογικό κύκλο. 
Βέβαια, υπήρξαν και περιπτώσεις προϊό-
ντων, όπως το λάχανο, που είχαν καλές τι-

µές για τους παραγωγούς τα προηγούµενα δύο 
χρόνια (25-40 λεπτά το κιλό), µε αποτέλεσµα να 
αυξηθούν σε µεγάλο βαθµό οι εκτάσεις του και 
τώρα οι τιµές για τους παραγωγούς να είναι στα 
10 λεπτά το κιλό περίπου, αν και το Σεπτέµβρη ή-
ταν στα 25 λεπτά. 
Η καταναλωτική ζήτηση έχει µειωθεί λό-
γω και της οικονοµικής συγκυρίας, ενώ και 
οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν την κατα-
νάλωση των χειµωνιάτικων λαχανικών. Έτσι, 
οι τιµές για το σπανάκι είναι στα 3-4 ευρώ η 
κλούβα, κάτω του κόστους, για τα πράσα στα 
30 λεπτά το κιλό έναντι 80 πέρυσι και για το 

σέλερι στα 60 λεπτά, ενώ πέρυσι είχε 90. Ε-
πίσης, σε χαµηλά επίπεδα τιµών είναι και τα 
άνιθα και τα φρέσκα κρεµµύδια. Ως εκ τού-
του, υπάρχουν παραγωγοί στα Μέγαρα, όπου 
καλλιεργούνταν µεγάλες εκτάσεις µε σπανά-
κι, που βγάζουν 20-40 στρέµµατα ο καθένας. 
Στο ίδιο κλίµα και το µπρόκολο πωλείται α-
πό τους παραγωγούς στα 30-40 λεπτά το κι-
λό και το κουνουπίδι, στα 20-30 κάτω από το 
κόστος παραγωγής, σύµφωνα µε τους καλλι-
εργητές. Εδώ να πούµε ότι οι καιρικές συνθή-
κες (βροχές και Νοτιάδες) είχαν ως αποτέλε-
σµα σε πολλές περιοχές να βγουν πολλές πο-
σότητες µπρόκολων 7-10 ηµέρες νωρίτερα α-
πό µία κανονική σεζόν. 
Σύµφωνα µε τον γεωπόνο Βασίλη Βελησάρη, 

ΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΛΟΓΩ ΚΑΙ  ΤΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ 
ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Σ’ ΑΥΤΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ

Πιεσµένα είναι τα νωπά 
χειµωνιάτικα λαχανικά εξαιτίας 
εν µέρει της αύξησης των 
αποσχολουµένων µε τις εν 
λόγω καλλιέργειες και των 
υψηλών θερµοκρασιών που δεν 
ευνοούν την κατανάλωση 

Από τον ∆εκέµβρη ξεκινάνε οι εξαγωγές των 
χειµωνιάτικων λαχανικών, καθώς τότε µειώνεται 
η παραγωγή των βαλκανικών χωρών. 

Ως εναλλακτική λύση είδαν τα χειµωνιάτικα 
λαχανικά πολλοί παραγωγοί και στράφηκαν
προς αυτή την καλλιέργεια.

Οι καλλιέργειες των χειµερινών λαχανικών 
δεν απαιτούν πολλά ποτίσµατα και έχουν 
µικρό βιολογικό κύκλο.

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
�ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ�

ΣΠΑΝΑΚΙ

ΣΕΛΕΡΙ

35-40

60

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

ΠΡΑΣΟ

35

30

ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Ι25

ΛΑΧΑΝΟ10
ΠΗΓΗ: FRESHER 

ΚΑΛΟΣ ΚΑΙΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΑ 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
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ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΑΡΚΕΤΩΝ ΕΤΩΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΟΤΟ  

Χαµηλές σε σχέση µε άλλες χρονιές είναι οι τιµές για τους παραγωγούς καρότων, καθώς ο ζεστός και-
ρός δυσχεραίνει την κατανάλωση και αυτού του χειµωνιάτικου κηπευτικού. Συγκεκριµένα, οι τιµές για 
το συσκευασµένο είναι στα 0,28-0,30 λεπτά το κιλό, κατά 25% µειωµένες από πέρυσι που κυµάνθηκαν 
µεταξύ 30 και 35 λεπτών το κιλό, σύµφωνα µε τον Στέφανο Αναγνώστου, ιδιοκτήτη της οµώνυµης επι-
χείρησης στη Θήβα. H ανοδική πορεία που είχε πέρυσι το καρότο οφειλόταν στις βροχές και τους πα-
γετούς που κατέστρεψαν τα φύλλα,  από τα οποία η µηχανή τραβάει το καρότο, κάτι που είχε ως αποτέ-
λεσµα η συγκοµιδή να γίνει χειρωνακτικά και να αυξηθεί το κόστος. Το κόστος της καλλιέργειας θεω-
ρείται υψηλό (γύρω στα 1.000 ευρώ το στρέµµα). Εξ ου και είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί κανείς 
στα έξοδά της εάν δεν έχει µηχανολογικό εξοπλισµό. Μάλιστα, σύµφωνα µε τους συντελεστές του κλά-
δου, µε τις φετινές τιµές οριακά καλύπτονται τα έξοδα. Να σηµειωθεί ότι το καρότο δεν καλύπτει τη ζή-
τηση της εσωτερικής αγοράς, η οποία καλύπτεται από εισαγόµενο προϊόν.  

µπορεί να φαίνεται σαν να υπάρχει πληθώρα 
παραγωγής, ωστόσο αυτό συµβαίνει επειδή 
είναι πολύ µειωµένη η ζήτηση. 

Εξαίρεση της χαµηλής ζήτησης το µαρούλι 
«Η ζήτηση έχει πέσει κατακόρυφα, µε τις τιµές 
σε πολύ χαµηλά επίπεδα και τις ζητηθείσες πο-
σότητες κατά 50% µειωµένες από την περσι-
νή σεζόν», λέει στο Fresher ο Τάσος Τοπαλίδης, 
παραγωγός από τον Άρδα Έβρου, συµπληρώ-
νοντας ότι έχουν µπει πολλοί παραγωγοί, έ-
µποροι και συνεταιρισµοί στην αγορά. Εξαί-
ρεση φέτος στα χειµωνιάτικα λαχανικά αποτε-
λούν τα µαρούλια, τα οποία δεν µπήκαν σε µε-
γάλες εκτάσεις λόγω του κόστους των φυτών. 

Μεγάλο το ενδιαφέρον των παραγωγών 
για το βιοµηχανικό σπανάκι 
Όσον αφορά τα τα κατεψυγµένα λαχανικά, η 
ζήτησή τους έχει αυξητική τάση ετησίως τα τε-
λευταία χρόνια, που φαίνεται να έχουν κερδίσει 
την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Όπως εί-
πε στο Fresher ο Γιάννης Παυλούδης, ιδιοκτή-
της της Hellas Frost στον Έβρο, η σεζόν φέτος 
ήταν καλή και όσον αφορά την ποιότητα και ό-
σον αφορά την ποσότητα. Να σηµειωθεί ότι η 
συγκοµιδή για το ελληνικό βιοµηχανικό σπα-
νάκι βαίνει προς το τέλος της και οι τιµές για 
τους παραγωγούς είναι 18-25 λεπτά το κιλό 
ανάλογα µε την περιοχή και την εταιρεία. 
∆εδοµένου ότι οι αποδόσεις για το βιοµηχανικό 
σπανάκι είναι 2-3 τόνους το στρέµµα, το κό-
στος 150-200 ευρώ το στρέµµα και ο βιο-
λογικός κύκλος του µικρός (70-80 ηµέρες) 
υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς 
παραγωγών τόσο στο θεσσαλικό κάµπο ό-
σο και βορειότερα. 

Στα 28-30 λεπτά το καρότο  
για τους παραγωγούς. 

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

lipasmata@pindos-apsi.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

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

48-49_agora-xeimerina.indd   49 11/16/16   9:35 PM



ΑΓΟΡΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

50 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΨΗΛΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΣΕΖΟΝ φαίνεται η φετινή για το 
ελληνικό µανταρίνι, καθώς παρατηρείται υ-
ψηλή ποιότητα και µεγάλη ζήτηση, µε τις τι-
µές για τους παραγωγούς στα 30-35 λεπτά 
το κιλό στη Β. Ελλάδα, 5-15 λεπτά υψηλότε-
ρα από την περσινή σεζόν. Η ποιότητα είναι 
πολύ καλή, κάτι που αναµένεται να παρατη-
ρηθεί και του χρόνου, καθώς λόγω της δυ-
σκολίας της καλλιέργειας έχουν µείνει πλέ-
ον οι επαγγελµατίες που κάνουν αυξηµένες 
καλλιεργητικές φροντίδες. 
Υψηλή ποιότητα παρατηρείται και στη Λα-
κωνία, όπου οι τιµές για τις Κληµεντίνες 
είναι στα 30 λεπτά το κιλό κατά µέσο ό-
ρο και για τα Νόβα στα 30-35. «Η ζήτη-
ση απ’ το εξωτερικό είναι µεγάλη για τα 
Νόβα δεδοµένου ότι είναι πολύ ανθεκτικά 
και έχουν µηδενικές απώλειες, σε αντίθε-

ση µε την Κληµεντίνη, που παρουσιάζει έ-
ως και 50% φθορά», λέει στο Fresher ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αγ. Γεωργί-
ου Σκάλας, Πέτρος Μπλέτας. Βέβαια, το 
αρνητικό του Νόβα είναι το περισσότερο 
σκληρό του φλούδι.  
Τέλος, να σηµειωθεί ότι στη Θεσπρωτία, 
αν και οι τιµές ξεκίνησαν από τα 37-40 λε-
πτά το κιλό, κατά 7-10 λεπτά υψηλότερα α-
πό πέρυσι, την τελευταία εβδοµάδα έπεσαν 
στα 31-33 λεπτά το κιλό. Σύµφωνα µε πα-
ραγωγούς από την περιοχή, «αν και υπάρ-
χει ζήτηση, οι έµποροι υποστήριξαν ότι δεν 
µπορούν να πουλήσουν σε τόσο υψηλές τι-
µές στο εξωτερικό (Πολωνία, Ρουµανία, 
Βουλγαρία) και ελλείψει οµάδων παραγω-
γών, η άλλη πλευρά έχει µεγαλύτερη δια-
πραγµατευτική ισχύ». 

ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΑ 50 ΛΕΠΤΑ 
ΟΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ  

ΣΤΑΘΕΡΕΣ στα επίπεδα των 50 λεπτών το κι-
λό παραδοτέες στην αποθήκη βρίσκονται για 
3η εβδοµάδα οι τιµές για τους πατατοπαρα-
γωγούς της Θήβας, οι οποίοι από την πρώτη 
εβδοµάδα του Νοεµβρίου έως τώρα έχουν 
µαζέψει το 20% της παραγωγής. 
Μάλιστα, και οι αποδόσεις είναι σε πολύ κα-
λά επίπεδα (2,5 τόνοι το στρέµµα) λόγω της 
απουσίας βροχών το φθινόπωρο, ενώ και η 
ποιότητα είναι υψηλή, σύµφωνα µε τον πα-
ραγωγό από τη Θήβα, Γιάννη Κουκουβίνο. 
Στην περιοχή η καλλιεργούµενη έκταση εί-
ναι µικρότερη, καθώς πέρυσι δεν πήγαν κα-
λά ούτε η χειµωνιάτικη ούτε η καλοκαιρινή 
πατάτα. 
Οι τιµές παραγωγού για τις χειµωνιάτικες 
πατάτες πέρυσι ήταν 40-45 λεπτά το κιλό και 
οι καλοκαιρινές πωλούνταν στα 27-28 λε-

πτά το κιλό. Να σηµειωθεί ότι το κόστος της 
χειµερινής καλλιέργειας υπολογίζεται γύρω 
στα 700 ευρώ το στρέµµα. 
Αντίθετη είναι η εικόνα στην Ηλεία, όπου αν 
και η συγκοµιδή αναµενόταν να έχει ξεκι-
νήσει από το δεύτερο Σαββατοκύριακο του 
Νοεµβρίου, ακόµα δεν έχει αρχίσει λόγω 
των απανωτών βροχών το τελευταίο διά-
στηµα, που φαίνεται ότι θα οδηγήσουν και σε 
µειωµένη παραγωγή, σύµφωνα µε τον καλ-
λιεργητή, Νίκο Γεωργακόπουλο. 
Επίσης, µεγάλο ποσοστό έχει προβλήµατα 
ποιότητας και οι αποδόσεις αναµένεται να 
µην φτάσουν τον 1 τόνο το στρέµµα ποιοτι-
κής πατάτας. 
Στην περιοχή οι τιµές για τις πρώτες πατάτες 
είναι στα 40-43 λεπτά το κιλό στο χωράφι, ε-
νώ πέρυσι ήταν στα 33-35. 

ΜΑΥΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΝΑΕΙ 
Η ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 

ΣΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α, που µόλις που καλύ-
πτουν το κόστος παραγωγής στην καλύτερη 
περίπτωση, βρίσκονται οι τιµές για τις ντοµά-
τες θερµοκηπίου, οι οποίες βγαίνουν τώρα 
από όλες τις περιοχές, σύµφωνα µε τους πα-
ραγωγούς. 
Πιο αναλυτικά, τώρα στο φουλ της παραγωγής 
είναι η Μεσσηνία, µε τις τιµές για τους καλλι-
εργητές στα 45-50 λεπτά το κιλό, σε επίπεδα 
κόστους παραγωγής, λέει χαρακτηριστικά στο 
Fresher ο Γιώργος Αλεξανδρόπουλος, πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, 
προσθέτοντας, ότι παρά ταύτα οι τιµές στη λια-
νική είναι 1,40-1,50 ευρώ το κιλό. Εάν δεν έ-
φευγαν κάποιες ποσότητες προς τη Βουλγα-
ρία, η καταστάση, θα ήταν ακόµα χειρότερη, ε-
πισηµαίνει ο κ. Αλεξανδρόπουλος. Να σηµει-
ωθεί ότι τον Οκτώβρη οι τιµές ήταν καλύτερες, 

στα 70-90 λεπτά για τους παραγωγούς, κατά 
15 λεπτά χαµηλότερα από την περσινή σεζόν. 
Φέτος λόγω των καλών καιρικών συνθη-
κών πήγε πιο πίσω η υπαίθρια ντοµάτα, η 
οποία υπέστη µεγάλες ζηµιές από την Tuta 
Absoluta. Ωστόσο, οι χαµηλές τιµές οφείλο-
νται περισσότερο στη χαµηλή κατανάλω-
ση, λένε στο Fresher έµπειροι παράγοντες 
της αγοράς. Επίσης, παρατηρούνται µεγά-
λες ποσότητες εισαγόµενων από νότιες ευ-
ρωπαϊκές χώρες που έχουν µεγάλη παρα-
γωγή φέτος. 
Στην Πρέβεζα από αρχή Νοέµβρη οι τιµές εί-
ναι χαµηλές, στα 40 λεπτά για τους παραγω-
γούς στην καλύτερη περίπτωση, αν και η ποι-
ότητα είναι πολύ υψηλή, λέει ο πρόεδρος του 
Κηπευτικού Συνεταιρισµού Πρέβεζας, ∆ηµή-
τρης Καββαδάς.  

Οι τιµές για τους παραγωγούς κυµαίνονται 
µεταξύ 30 και 35 λεπτών το κιλό ανάλογα µε 
την περιοχή και την ποιότητα.  

Η καλλιέργεια στη Βοιωτία γλίτωσε από τις 
τελευταίες βροχές και οι αποδόσεις είναι στους 
2,5 τόνους το στρέµµα, σε αντίθεση µε την Ηλεία. 

Στην Κρήτη, όπου ξεκίνησε τις τελευταίες ηµέρες 
η συγκοµιδή θερµοκηπιακής ντοµάτας, οι τιµές 
είναι στα 30-35 λεπτά το κιλό.  
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ΑΥΣΤΗΡΗ ∆ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ Τ0 ΜΗΛ0 

ΚΑΘΙΣΜΕΝΗ είναι η ζήτηση τόσο στην εγ-
χώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό για 
τα ελληνικά µήλα, τα οποία πιέζονται και α-
πό τη περισσότερο µειωµένη ισοτιµία της 
αιγυπτιακής λίρας έναντι του δολαρίου και 
του ευρώ, µετά την απόφαση ελεύθερης 
διακύµανσης του νοµίσµατος που έλαβε η 
κεντρική Τράπεζα της χώρας. 
Ως γνωστόν, η Αίγυπτος είναι η κυριότερη 
χώρα εξαγωγής ελλληνικών µήλων, µε α-
ποτέλεσµα οι έµποροι που συνεργάζονται 
µε Αιγύπτιους εισαγωγές να έχουν µεγα-
λύτερη διαπραγµατευτική ικανότητα απέ-
ναντι στους ελληνικούς συνεταιρισµούς 
και να ζητάνε φέτος αυστηρότερη διαλο-
γή. «Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγών 
που µετά τη διαλογή µπορούν να διαθέ-
σουν µόνο το 30% της παραγωγής τους», 

λένε στο Fresher συντελεστές του κλάδου 
από την Αγιά Λάρισας. Εδώ να σηµειωθεί 
ότι οι τιµές παραγωγού για τα µήλα της κα-
τηγορίας Στάρκιν είναι στα 18-25 λεπτά το 
κιλό. Ωστόσο, τα Gala, που βγήκαν πιο νω-
ρίς στην Αγιά από άλλες περιοχές έφυγαν 
από τα 35 λεπτά το κιλό (αυτά µε τον καλό 
χρωµατισµό). 
Όσον αφορά τα πράσινα µήλα, µετά την α-
πώλεια της ρωσικής αγοράς, οι παραγωγοί 
«µπαίνουν µέσα», σύµφωνα µε τα λεγόµε-
να των ίδιων, κάτι που όπως λένε δεν µπο-
ρεί να συνεχιστεί. 
Βέβαια, το πλεονέκτηµα που έχει το ελλη-
νικό µήλο είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του, τα οποία αναγνωρίζουν εκτός από τους 
Έλληνες, και οι καταναλωτές σε ξένες αγο-
ρές, όπως το Ιράκ. 

ΑΝΑΡΠΑΣΤΑ ΕΓΙΝΑΝ 
ΤΑ ΚΑΣΤΑΝΑ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ 
ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α βρίσκονται σταθερά τα 
τελευταία χρόνια οι τιµές και η ζήτηση για το 
ελληνικό κάστανο. 
Αυτό παρατηρήθηκε και φέτος παρά τις προ-
σπάθειες των Ιταλών εµπόρων στην αρχή της 
φετινής σεζόν να δώσουν χαµηλότερες από το 
σύνηθες τιµές προκειµένου ενδεχοµένως να α-
ντισταθµίσουν και την περσινή ζηµιά τους. 
Όπως λέει στο «Fresher» ο Γιώργος Ζέικος, 
πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Αγιάς, 
«Ο Κίσσαβος», λόγω και της ζέστης φέτος που 
δεν ευνοεί την κατανάλωση του κάστανου, του 
οποίου η συγκοµιδή ξεκίνησε πρωιµότερα αυ-
τή τη σεζόν, η ζήτηση ήταν υποτονική και οι Ι-
ταλοί έδωσαν τιµές στα 1,80-2,10 ευρώ το κι-
λό, στις οποίες δεν ενέδωσε κανείς παραγωγός. 
Τουναντίον, αποθήκευσαν τα κάστανα σε ψυκτι-
κούς χώρους και οι τιµές στη συνέχεια ανέβη-

καν και στα 2,50-2,80 ευρώ το κιλό, µε αποτέ-
λεσµα όλες οι ποσότητες της περιοχής να διατε-
θούν και τώρα να υπάρχουν ελάχιστες. Να ση-
µειωθεί ότι φέτος η παραγωγή ήταν µειωµένη. 
Ως γνωστόν, αυξάνονται όσοι ασχολούνται µε 
την καλλιέργεια, µε τους παραγωγούς να ευελ-
πιστούν ότι λόγω της τεχνογνωσίας που έχουν 
αποκτήσει, θα µπορούν να αντιµετωπίσουν το 
έλκος της καστανιάς, εάν παρουσιαστεί.
«Από τέλος Οκτωβρίου έχουν φύγει όλα τα 
κάστανα», επισηµαίνει ο Αντώνης Σπανός, 
προϊστάµενος παραγωγής και διακίνησης του 
Α. Σ. Ζαγοράς, που γενικά κρατούσε µία πο-
σότητα για την εσωτερική αγορά έως τα Χρι-
στούγεννα. Η µέση τιµή πώλησης του συνε-
ταιρισµού ήταν στα 2 ευρώ το κιλό, χωρίς έ-
ξοδα, καθώς λόγω της ζήτησης τα κάστανα 
‘φυγαν όπως ήτανε. 

ΚΑΛΗ Η ΣΕΖΟΝ 
ΣΤΑ ΡΟ∆ΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΕΙΧΑΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΛΕΣ ΕΙΝΑΙ οι τιµές για τα ρόδια υψηλής 
ποιότητας, σύµφωνα µε τους περισσότερους 
παραγωγούς, στα 50-60 λεπτά το κιλό. Ωστό-
σο, αρκετοί είναι αυτοί που υποστηρίζουν ό-
τι είναι ελάχιστοι όσοι πετυχαίνουν καλές 
στρεµµατικές αποδόσεις και είναι κερδισµέ-
νοι από την καλλιέργεια. 
Από την άλλη, όπως είπε στο «Fresher», και 
ο παραγωγός από την Ηγουµενίτσα, Απόστο-
λος Βασιλειάδης, πρέπει να το κυνηγάει κα-
νείς για να έχει καλά αποτελέσµατα και όχι να 

ασχολείται µε την καλλιέργεια µόνο στην πε-
ρίδο της συγκοµιδής. Ο ίδιος πούλησε φέτος 
σε Ιταλούς εµπόρους την παραγωγή του έ-
ναντι 60 λεπτών το κιλό για την α’ ποιότητα, 
στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, ενώ το κόστος 
παραγωγής δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό λόγω 
της ορεινής τοποθεσίας, όπου δεν παρατη-
ρείται υγρασία και δε χρειάζονται ραντίσµα-
τα (γύρω στα 2.000 ευρώ τα 14 στρέµµατα). 
Παράλληλα, οι ποσότητες που πάνε για χυµό εί-
ναι στα 20-25 λεπτά το κιλό. 
Όσον αφορά την Αλφειός Ρόδι Α.Ε., οι τιµές για 
τους µετόχους της είναι στα 60 λεπτά το κιλό για 
την 1η ποιότητα και στα 35 για τη β’. 
∆ιεθνώς η ζήτηση για ρόδι είναι ιδιαίτερα αυ-
ξηµένη προσελκύοντας τους παραγωγούς, 
για παράδειγµα της Ισπανίας, όπου η παρα-
γωγή φέτος είναι στους 60.000 τόνους. 

Τιµές αγροτικών 
προϊόντων

Ζήτηση στην αγορά
Εκτιµήσεις παραγωγής

Αυτή την περίοδο παρατηρείται µία κοιλιά στα 
µήλα, όπως γίνεται συνήθως, όταν βγαίνουν τα 
πορτοκάλια και τα µανταρίνια. 

Στις σειρήνες των εµπόρων για 1,80-2,10 ευρώ 
το κιλό οι παραγωγοί της Αγιάς δεν ενέδωσαν και 
έλαβαν έως και 2,80 10 µέρες µετά. 

Στα 50-60 λεπτά το κιλό για τους παραγωγούς  
η πρώτη ποιότητα των ροδιών, που έχουν  
υψηλή ζήτηση διεθνώς. 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΟΚΟΥ
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

A ναφορικά µε τα συµπτώµατα, οι γεωπό-
νοι επισηµαίνουν ότι στην αρχή προκα-
λούνται καστανές υδατώδεις εκτεταµέ-

νες κηλίδες, που µπορεί να εξελιχθούν σε νε-
κρώσεις. Χαρακτηριστική είναι η γκρίζα εξάνθι-
ση (χνούδι) του µύκητα στα προσβεβληµένα όρ-
γανα. Προσβάλλει όλα τα µέρη των φυτών (φύλ-
λα, στελέχη, άνθη, καρπούς) και σε όλα τα στά-
δια της ανάπτυξής τους, ενώ αναπτύσσεται και 
σαπροφυτικά σε υπολείµµατα της καλλιέργειας 
και σε νεκρά µέρη των φυτών και από εκεί να 
µολύνει γειτονικούς υγιείς ιστούς.
Σηµειώνεται ότι φυτικοί ιστοί υδαρείς, περίσσεια 

αζωτούχου λίπανσης, υψηλή πυκνότητα φύτευ-
σης και κακός αερισµός της φυτείας ή µέσα στο 
θερµοκήπιο, είναι παράγοντες που αυξάνουν 
την ευαισθησία των φυτών και τις προσβολές α-
πό τον βοτρύτη.
Ο µύκητας Botrytis cinerea ξεχειµωνιάζει στο 
χώµα ως µυκήλιο, στα αποµεινάρια των φυ-
τών και ως µαύρο, σκληρό, επίπεδο, ανώµα-
λο scletoria στο έδαφος ή στα αποµεινάρια των 
φυτών ή στο σπόρο. Τα νέα δυνατά φυτά δεν δέ-
χονται επίθεση αλλά το φύλλωµα µπορεί να µο-
λυνθεί από τα αεροµεταφερούµενα σπόρια ή 
µέσω της επαφής µε το έδαφος ή µε τα αποµει-

ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ 
ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΟΤΡΥΤΗΣ  ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

Η ΥΨΗΛΗ ΥΓΡΑΣΙΑ
�ΤΡΩΕΙ� ΤΑ ΚΑΡΟΤΑ 

Ποσοτικές απώλειες στην 
εµπορεύσιµη παραγωγή καρότου 
και σηµαντική υποβάθµιση στην 
ποιότητα των προϊόντων προκαλεί 
ο βοτρύτης, ένας µύκητας που 
ζηµιώνει τη σοδειά στο χωράφι, 
αλλά και µετασυλλεκτικά κατά την 
αποθήκευση και τη µεταφορά. 
Αποτελεί πρόβληµα ιδιαίτερα για 
τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες, 
αλλά και για τις υπαίθριες
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νάρια των φυτών. 
Ο µύκητας απαιτεί ελεύθερη υγρασία και υγρές 
επιφάνειες για τη βλάστηση και δροσερές και υ-
γρές κλιµατολογικές συνθήκες (15-25oC) µε λί-
γο αέρα για την καλύτερη δυνατή µόλυνση. Τα 
δροσερά, υγρά κακώς αερισµένα θερµοκήπια 
είναι ιδανικά για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Ο βοτρύτης (ή σαπίλα) αποτελεί πραγµατική α-
πειλή για την εµπορεύσιµη παραγωγή, ιδιαίτερα 
για τις θερµοκηπιακές καλλιέργειες. Η παραµι-
κρή καθυστέρηση από την έγκαιρη επέµβαση 
του µύκητα, συνήθως έχει δυσανάλογα σοβαρές 
επιπτώσεις (απώλεια παραγωγής, δυσκολία α-
ντιµετώπισης, περιορισµένη επιτυχία, παραµο-
νή της ασθένειας σε εστίες µέσα στο θερµοκή-
πιο και επαναµόλυνση, ανάγκη για περισσότε-
ρους και συχνότερους ψεκασµούς, υψηλότερο 
κόστος).
Οι ειδικοί συστήνουν για την ορθολογική αντιµε-
τώπισή του και πρόληψη εµφάνισης ανθεκτικό-
τητας από τον µύκητα να εναλλάσσονται στους 
ψεκασµούς µυκητοκτόνα µε διαφορετικό τρόπο 
δράσης και από διαφορετικές οµάδες, να γίνεται 
καλός ψεκασµός, να εφαρµόζονται οι συνιστώ-
µενες δόσεις και να τηρούνται οι οδηγίες που α-
ναγράφονται στη συσκευασία.

ΤΑ ΑΒΟΚΑΝΤΟ είναι σχετικά νέο προϊόν του ο-
ποίου η παραγωγή βρίσκεται σε ανοδική πορεία. 
Καλλιεργείται στις περιοχές της Κρήτης, κυρί-
ως στα Χανιά, ενώ ξεκινά να δοκιµάζεται στη νό-
τια Πελοπόννησο. Τα αβοκάντο έχουν πολύ υψη-
λή παραγωγή αιθυλενίου ειδικότερα στις θερµο-
κρασίες περιβάλλοντος (18ο – 20ο C). Έχουν ε-
πίσης υψηλή ευαισθησία στο αιθυλένιο (>100 ml 
C2H4/kg.h στους 20 οC), το οποίο µε την παρου-
σία του, επειδή τα αβοκάντο είναι κλιµακτηριακός 
καρπός, διεγείρει τη διαδικασία ωρίµανσης (*) µε 
αποτέλεσµα τη γρήγορη γήρανσή τους. 
Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι το αιθυλένιο πρέπει 
να αντιµετωπισθεί σε όλες τις φάσεις διαχείρισης 
των αβοκάντο. Αρχικά µείωση της παραγωγής αι-
θυλενίου αµέσως µετά τη συγκοµιδή τους, µε την 
διενέργεια πρόψυξης µέσα σε  χρονικό διάστηµα 
2 – 4 ωρών.  Κατόπιν αποθήκευση σε ψυκτικούς 
θαλάµους σε θερµοκρασία 5ο  - 8ο C µε σχετι-
κή υγρασία 90% - 95%. (Χρονικό διάστηµα απο-
θήκευσης 4 -6 εβδοµάδες). Κατά τη διάρκεια της 
αποθήκευσης εκλύονται µειωµένες ποσότητες αι-
θυλενίου που πρέπει και αυτές να αποµακρύνο-
νται, είτε µε εξαερισµό, είτε µε συσκευές απορρό-
φησης ή καύσης του αιθυλενίου. 
Τα αβοκάντο εάν δεν διατεθούν άµεσα στην αγορά 
πρέπει να προστατευθούν µε συντήρηση σε ψυ-
κτικούς θαλάµους ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ. Η ∆υνα-
µική ψύξη είναι η εξέλιξη των υπαρχόντων εγκα-
ταστάσεων ψύξης, που βασίζεται στο συνεχή έ-

λεγχο πολλαπλών σηµείων τόσο στα αποθηκευ-
µένα αβοκάντο όσο και στους µηχανισµούς ψύ-
ξης. Ένα προκαθορισµένο σύνολο αυτοµατοποιη-
µένων ενεργειών διατηρεί τις ιδανικές συνθήκες 
συντήρησης σε όλο τον όγκο του ψυκτικού θαλά-
µου που βρίσκονται τα προϊόντα, όπως αυτό α-
πεικονίζεται στο πάρα κάτω σχηµατικό διάγραµ-
µα.(Εικόνα)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1. Η δυναµική ψύξη έχει τη δυνατό-
τητα να ελέγχει τα επίπεδα των αερίων εντός του 
ψυκτικού θαλάµου και να ενεργεί ανάλογα µε  
προκαθορισµένες ρυθµίσεις στους µηχανισµούς 
λειτουργίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2. Η δυναµική ψύξη είναι µία τεχνική 
που εφαρµόζεται απαραίτητα στα προϊόντα µε ιδι-
αίτερες ευαισθησίες όπως είναι τα αβοκάντο. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3. Η δυναµική ψύξη παρατείνει το 
χρόνο αποθήκευσης κατά 2 εβδοµάδες ενώ εξα-
σφαλίζει τα αβοκάντο από απρόοπτες δυσµενείς 
συνθήκες.
(Αποσπάσµατα από το βιβλίο ΦΡΟΥΤΑ ΜΑΚΡΟ-
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ)
 (*) Πρώιµα αβοκάντο έχουν τη δυνατότητα µε πα-
ροχή 100 ppm αιθυλενίου και αφού εκτεθούν για 
48 ώρες σε θάλαµο ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 
στους 20ο C, να ωριµάζουν σε 3 – 6 ηµέρες. 
Ψυκτικός θάλαµος δυναµικής ψύξης µακρο-
χρόνιας συντήρησης και σχηµατική απεικόνιση 
των εξαρτηµάτων ελέγχου και ρύθµισης των 
παραµέτρων λειτουργίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΒΟΚΑΝΤΟ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ
ΘΑΛΑΜΟΥΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Π. Φωτιάδης
Ειδικός σύµβουλος

ISOFRUIT
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ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΟΡΥΦΟΞΗΡΑ, 
ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ 
ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΑ 
ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
Μαρασµός του δέντρου, περιορισµός 
του µεγέθους των καρπών µέχρι 
και µείωση της συνολικής 
παραγωγής φέρνουν 
οι νηµατώδεις  

Ο Νοέµβριος ευνοεί την 
προσβολή από µυκητολογικές 
ασθένειες στους οπωρώνες 
µε µανταρινιές, όπως η 
κορυφοξήρα και η φυτόφθορα. 
Γι’ αυτό συστήνεται 
προληπτικός ψεκασµός 
µε χαλκούχα και άλλα 
µυκητοκτόνα. Επίσης, µέσα 
στο µήνα, αν ο καιρός είναι 
θερµός, άνω των 15oC θα 

πρέπει να συνεχιστούν οι 
δολωµατικοί ψεκασµοί 

για καταπολέµηση της 
µεσογειακής µύγας. 

Πολλές οι ζηµιές από τη Μύγα Μεσογείου 
Αυξάνονται συνεχώς οι συλλήψεις για τη Μύγα 
Μεσογείου στα δίκτυα παγίδευσης, µε τους 
προσβεβληµένους καρπούς να ωριµάζουν πρόωρα 
και να πέφτουν. Για την προστασία των καρπών 
συστήνονται δολωµατικοί ψεκασµοί, µε το δόλωµα 
να ψεκάζεται στο εσωτερικό των δέντρων, σε 
κλαδιά, κορµό, περιµετρικά σε θάµνους, φράκτες. 

M ύκητες και πενικίλλια, µεταξύ άλλων, έχουν να 
αντιµετωπίσουν µέσα στο Νοέµβριο αλλά και 

τον ∆εκέµβριο οι καλλιεργητές µανταρινιάς. Τόσο η 
φυτόφθορα όσο και τα σπόρια των πενικιλλίων µπο-
ρούν µε την υγρασία να µεταπηδήσουν από το έδα-
φος στους καρπούς, προκαλώντας µολύνσεις οι οποί-
ες µειώνουν σοβαρά την εµπορευσιµότητα των φρού-
των. Μάλιστα, οι σήψεις είναι δυνατό να µεταφερθούν 
και στους υγιείς καρπούς αργότερα κατά τη συσκευ-
ασία και τη µεταφορά τους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Ναυπλίου, οι παραγωγοί καλούνται να δι-
αχειριστούν πιθανές σήψεις καρπών από φυτόφθορα 
(καστανή σήψη) και από πενικίλλια. 
Οι µύκητες του γένους φυτόφθορα ζουν στο έδαφος 
(στα πρώτα εκατοστά) και τα σπόρια τους σχηµατίζο-
νται πάνω στην επιφάνεια του υγρού εδάφους. Οι στα-
γόνες της βροχής πέφτοντας εκτινάσσουν µολυσµένο 
έδαφος πάνω στους καρπούς, ιδιαίτερα σε εκείνους 
που βρίσκονται στις ποδιές των δέντρων. Η µόλυνση 
γίνεται στην επιδερµίδα των καρπών, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη πληγής, χρειάζεται όµως έστω µια σταγό-
να νερού. Οι βροχοπτώσεις και η αυξηµένη υγρασία 

της περιόδου αυτής ευνοούν τις µολύνσεις. Μάλιστα, 
µολυσµένοι καρποί που δεν εµφανίζουν συµπτώµατα 
µπορεί να συγκοµισθούν και η ασθένεια να εµφανιστεί 
αργότερα στα κιβώτια συσκευασίας, µεταδίδοντας τη 
σήψη και στους υγιείς καρπούς που ακουµπούν. 
Η ασθένεια, σύµφωνα µε τους ειδικούς, αντιµετωπί-
ζεται µόνο στο χωράφι, µε καλλιεργητικά µέτρα και ε-
φαρµογή µυκητοκτόνων προς αποφυγή µολύνσεων, 
καθώς τα µυκητοκτόνα που χρησιµοποιούνται µετα-
συλλεκτικά δεν είναι αποτελεσµατικά για τους µύκητες 
του γένους Phytopthora. Τα συνιστώµενα µέτρα είναι:  
•  Υποστύλωση των χαµηλών κλάδων ώστε οι καρποί 

να µη βρίσκονται πολύ κοντά στο έδαφος, που απο-
τελεί εστία µόλυνσης

•  ∆ιατήρηση της χαµηλής αυτοφυούς βλάστησης, ό-

που αυτή δε δηµιουργεί προβλήµατα, καθώς έτσι 
µειώνεται ο κίνδυνος να λερωθούν οι καρποί

•  Τακτική αποµάκρυνση των καρπών που έχουν πέ-
σει στο έδαφος (χαµάδες)

•  Αποφυγή συγκοµιδής των καρπών µετά από πρό-
σφατη βροχή ή δροσιά

•  Να γίνει ψεκασµός των δέντρων, ενώ πολύ σηµα-
ντικό είναι να καλυφθούν οι καρποί µε το ψεκαστι-
κό τουλάχιστον 1 µε 1,5 µέτρο από το έδαφος και 
να γίνει καλό λούσιµο και στο εσωτερικό της κόµης

•  Να προτιµηθούν εγκεκριµένα χαλκούχα σκευά-
σµατα, που έχουν το πλεονέκτηµα να διατηρούνται 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα πάνω στους καρπούς 
(µέχρι και 4 µήνες) και επιπλέον συµβάλλουν στην 
προστασία από ήπιους παγετούς.

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΝΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΛΗΓΗ ΚΑΝΟΥΝ 
ΣΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ 
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Μια µούχλα στους καρπούς 
Η καπνιά είναι µύκητας που αναπτύσσεται πάνω στα 
φύλλα και στους καρπούς από τις άφθονες µελιτώδεις 
εκκρίσεις των εντόµων (ψώρες, ψευδόκοκκος, 

εριώδης αλευρώδης, διαλευρώδης). 
Σύµφωνα µε του γεωπόνους 

του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών 
Ηρακλείου η αντιµετώπισή 
της συνδέεται άµεσα µε 
την καταπολέµηση των 
εντόµων. Επεµβάσεις µε 
µυκητοκτόνα χαλκούχα 
περιορίζουν την ανάπτυξη 

της καπνιάς και των 
σήψεων των καρπών που 

προκαλούνται από φυτόφθορα.

Πολλές βροχές, αυξηµένες
προσβολές από την ανθράκωση 
Σοβαρές απώλειες  στην παραγωγή εσπεριδοειδών, 
ειδικά όταν υπάρχει µεγάλος αριθµός βροχοπτώσεων, 
προκαλεί η ανθράκωση. Τα πρώτα συµπτώµατα είναι 

νεκρωτικές κηλίδες σε ανοιχτά πέταλα, οι οποίες συχνά 
συγχωνεύονται, προκαλώντας καταστροφή σε όλη την 

ανθοφορία. Μετά την πτώση των πετάλων, ο νεαρός καρπός 
αποχρωµατίζεται ελαφρώς προς το κίτρινο και συνήθως πέφτει, 

αφήνοντας τον κάλυκα και το δίσκο του άνθους άθικτο. Αυτές οι δοµές 
συνήθως ονοµάζονται buttons και διατηρούν το πράσινο χρώµα τους για πάνω από 
ένα χρόνο. Τυχαίνει ο νέος καρπός να παραµείνει συνδεδεµένος µε το button, αλλά 
να µην αναπτύσσεται. Σηµαντικός παράγοντας για τη µεταφορά των κονιδίων είναι η 
βροχή, ενώ η θερµοκρασία δεν είναι αποφασιστικός παράγοντας για τη σοβαρότητα 
της µόλυνσης. Για την αντιµετώπιση της ανθράκωσης, οι γεωπόνοι συνιστούν 
αντικατάσταση των ποτιστικών σε ύψος µε άλλα, που ποτίζουν χαµηλά, αποµάκρυνση 
µολυσµένων δέντρων, πριν την άνθιση και µεγάλες αποστάσεις µεταξύ δέντρων.

ΣΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΝ ΑΠΟ ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΑ
Αντίστοιχα, αναφορικά µε τις σήψεις των καρπών 
µανταρινιάς από πενικίλλια, οι γεωπόνοι σηµειώ-
νουν ότι τα σπόρια των πενικιλλίων µεταφέρονται 
µε τον αέρα και κατακάθονται πάνω στο έδαφος, 
στα δέντρα, στα µηχανήµατα και στο δάπεδο των συ-
σκευαστηρίων. Τα σπόρια µπορούν να µείνουν ζω-
ντανά και ικανά να µολύνουν τους καρπούς για έ-
να χρόνο. Για να γίνει η µόλυνση πρέπει να υπάρ-
χει πάνω στον καρπό µια οποιαδήποτε πληγή, από 
την οποία θα µπορέσει να διεισδύσει. Οι ώριµοι καρ-
ποί είναι πιο ευπαθείς στις µολύνσεις από τους πρά-
σινους, ενώ στα ψυγεία η εξέλιξη του µύκητα απλώς 
επιβραδύνεται, λένε οι ειδικοί. 
Για την πρόληψη των προβληµάτων που ενδεχοµέ-

νως θα εµφανιστούν στους τυποποιηµένους  καρ-
πούς συνιστώνται τα παρακάτω µέτρα: 
•  Αποφυγή συγκοµιδής καρπών µετά από πρόσφα-

τη βροχή ή δροσιά
•  Προσεκτικός χειρισµός των καρπών κατά τη συ-

γκοµιδή, συσκευασία και εµπορία
•  Χρήση ειδικών ψαλιδιών κατά τη συγκοµιδή, για 

την αποφυγή δηµιουργίας πληγών στους καρ-
πούς

•  Αυστηρά µέτρα υγιεινής και απολύµανση στα συ-
σκευαστήρια και τους χώρους αποθήκευσης

• Αποµάκρυνση και καταστροφή των µολυσµένων 
καρπών στον οπωρώνα όσο και στο συσκευαστήριο.

ΚΟΜΜΙΩΣΗ ΛΑΙΜΟΥ
Πρόκειται για ασθένεια που προσβάλει το λαιµό των 
δέντρων της µανταρινιάς µέχρι ύψους 60-80 εκ. από 
το έδαφος και τις επιφανειακές ρίζες που είναι κοντά 
στον κορµό. Ο φλοιός στο σηµείο προσβολής εµφανί-
ζεται σκοτεινότερος (σαν βρεγµένος) µε σκασίµατα α-
πό όπου εκκρίνεται κόµµι (κόλλα), ενώ στα ασθενή δέ-
ντρα τα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν.
Οι µολύνσεις ευνοούνται από την υγρασία και την κακή 
στράγγιση του εδάφους, µε τους γεωπόνους να προ-
τείνουν στους καλλιεργητές τα παρακάτω µέτρα πρό-
ληψης και θεραπείας της ασθένειας:
•  Αποφυγή δηµιουργίας πληγών στις ρίζες και στο 

λαιµό των δέντρων
•  Αποφυγή επαφής του κορµού µε το νερό του πο-

τίσµατος
•  Αποφυγή συσσώρευσης χώµατος γύρω από τη βά-

ση του δέντρου και καλή αποστράγγιση του δενδρο-
κοµείου

•  Καταστροφή των ζιζανίων γύρω από τον κορµό των 

δέντρων για µείωση της εδαφικής υγρασίας
•  Αφαίρεση και κάψιµο του κατεστραµµένου φλοιού. 

Καθάρισµα των πληγών κάτω από το φλοιό µαζί µε 
µια ζώνη 5 εκατοστών γύρω από τους υγιείς ιστούς. 
Στη συνέχεια κάλυψη των πληγών µε κατάλληλο 
προστατευτικό µυκητοκτόνο καθώς και επάλειψη 
του κορµού µέχρι ύψους 1 µέτρου από το έδαφος

•  Ψεκασµός φυλλώµατος, βραχιόνων και κορµού το 
φθινόπωρο, πριν τη βροχερή περίοδο, µε εγκεκρι-
µένο µυκητοκτόνο.

ΠΡΩΤΑ ΚΑΝΕΙ ΖΗΜΙΑ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ 
Από παρατηρήσεις και δειγµατοληψίες δια-
πιστώνεται η έναρξη της δραστηριότητας του 
Eutetranychusorientalis, µε τις µεγαλύτερες ζηµιές να 
εντοπίζονται την περίοδο του φθινοπώρου.
Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα και λιγότερο τους καρ-
πούς όλων των εσπεριδοειδών, προκαλώντας πο-
λυάριθµες σταχτόχρωες κηλίδες που καλύπτουν ο-
λόκληρη τη φυλλική επιφάνεια προσδίδοντας στο 
προσβεβληµένο δέντρο µια χλωρωτική όψη ενώ οι 
προσβεβληµένοι καρποί αποκτούν όψη υπόφαιη. Τα 
φύλλα καθίστανται ασθενικά και µε ένα ελαφρύ ά-
νεµο πέφτουν απογυµνώνοντας τελείως τα κλαδιά. 
Η προσβολή δε γίνεται εύκολα αντιληπτή, παρά µό-
νο όταν έχει ήδη προκληθεί αρκετή ζηµιά. ∆ιαδίδεται 
κυρίως µε τον άνεµο και µε τη µεταφορά προσβε-
βληµένων φύλλων και καρπών.
Συστήνεται προσεκτική εξέταση των δέντρων, ενώ οι 
παραγωγοί που παρατηρούν συµπτώµατα ή οποιαδή-
ποτε ασυνήθιστη εµφάνιση συµπτωµάτων καλούνται 
να επικοινωνούν µε το Περιφερειακό Κέντρο Προστα-
σίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου της περιοχής τους.
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ

ΝΕΑ

Η δενδροκοµία σε παγκόσµιο επίπεδο συνεχώς 
εξελίσσεται. Ιδιαίτερα η καλλιέργεια της µηλιάς τα 
τελευταία χρόνια έχει αλλάξει τόσο στο θέµα της 
καλλιέργειας, όσο και στο θέµα των ποικιλιών. Πριν 
από λίγα χρόνια υπήρχαν ακόµα παραγωγοί που 
καλλιεργούσαν σε κύπελλο τις µηλιές και αργότερα 
σε παλµέτα. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο 
καλλιεργούνται µηλιές σε πυκνά και υπέρπυκνα 
σχήµατα. Οι αποστάσεις φύτευσης ποικίλουν και 
ξεκινούν από 3,5 x 0,50 – 0,60 έως και 4 x 1 µέτρα. 
Αυτό σηµαίνει ότι σε ένα στρέµµα χωράνε από 250 
έως και 570 δένδρα. Οι πυκνές φυτεύσεις δεν είναι 
µόδα αλλά ανάγκη. Οι παραγωγοί φυτεύουν πυκνά, 
γιατί θέλουν να µειώσουν το κόστος καλλιέργειας και 
να αρχίσουν να παράγουν γρήγορα, να αποσβέσουν 
την επένδυσή τους, δηλαδή, το συντοµότερο δυνατό.
Με την εξέλιξη της καλλιέργειας της µηλιάς, 
συµβαδίζει και η εξέλιξη στις ποικιλίες. Συνεχώς 
παρουσιάζονται νέες βελτιωµένες ποικιλίες 
µηλιάς που στόχο έχουν να βοηθήσουν τον αγρότη 
παραγωγό, να πάρει καλύτερη και ποιοτικότερη 
παραγωγή. Στόχος όµως είναι και ο καταναλωτής. 
Οι νέες ποικιλίες, λοιπόν, πρέπει να αποτελούν µια 
νέα υγιεινή πρόταση στον καταναλωτή µε καλύτερα 
χαρακτηριστικά (χρώµα, γεύση, αντιοξειδωτικά κ.ά.). 

Συνεργασία µε την KIKU GmbH
Στα πλαίσια της εξέλιξης της µηλοκαλλιέργειας η 
εταιρεία ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε, που δραστηριοποιείται 
στο χώρο του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού 
τα τελευταία 30 χρόνια, έχει συνάψει συνεργασία µε 
την εταιρεία KIKU GmbH που έχει έδρα στο Girlan 
της Ιταλίας (South Tyrol) για τη διακίνηση νέων 
ποικιλιών. Η εταιρεία ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε  λοιπόν έχει 

αποκτήσει το δικαίωµα παραγωγής, διακίνησης 
και πώλησης για την ελληνική  επικράτεια των 
παρακάτω ποικιλιών:
• KING®  ROAT Red Delicious 
• KING GALA®
• KING FUJI® VW(S)
• FUJI KIKU® Fubrax
Τα χαρακτηριστικά αυτών των ποικιλιών είναι τα εξής: 

KING GALA® 
Η KING GALA® είναι µια νέα Gala η οποία προήλθε 
από µετάλλαξη της Gala. Είναι ζωηρή ποικιλία και 
άρα πρέπει να εµβολιάζεται σε Μ9. Οι προτεινόµενες 
αποστάσεις φύτευσης είναι 4 x 1 έως και 3,5 x 0,80 
µέτρα. Το χρώµα του καρπού είναι 100% σκούρο 
κόκκινο και µπορεί να συγκοµιστεί σε ένα «χέρι». 
Τα φρούτα χρωµατίζονται οµοιόµορφα µήνες πριν 
τη συγκοµιδή και ένα µήνα πριν από αυτή φαίνονται 
να είναι κατακόκκινα. Το πλεονέκτηµα αυτής της 
νέας Gala είναι ότι θα µπορεί ο παραγωγός να την 
συγκοµίσει αρκετά νωρίτερα από τις άλλες. Το έντονο 
χρώµα της βέβαια την καθιστά την κορυφαία ποικιλία 
Gala στην Ελλάδα.

KING® ROAT Red Delicious
H KING® ROAT Red Delicious είναι µια νέα ποικιλία 
η οποία προέκυψε από µετάλλαξη της Hapke. 

Νέες ποικιλίες µηλιάς από τη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε   

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟ∆Α 
ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΚΗ 
Η ΠΥΚΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ  
ΣΤΟΥΣ ∆ΕΝ∆ΡΩΝΕΣ
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Η εταιρεία ΒΙΤΡΟ 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε, που 
δραστηριοποιείται στο 
χώρο του φυτικού 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού τα τελευταία 30 
χρόνια, έχει συνάψει 
συνεργασία µε την 
εταιρεία KIKU GmbH 
που έχει έδρα στο 
Girlan της Ιταλίας 
(South Tyrol) για 
τη διακίνηση νέων 
ποικιλιών. 

Ανακαλύφθηκε στο Angund  (Νότιο Τιρόλο, Ιταλία)  
και έχει καλύτερα χαρακτηριστικά από τη µητρική 
ποικιλία. Το χρώµα της είναι έντονο σκούρο κόκκινο. 
Τα φρούτα αρχίζουν να χρωµατίζονται εβδοµάδες 
νωρίτερα σε σχέση µε άλλες κόκκινες ποικιλίες.  
Το σχήµα του καρπού είναι φυσιολογικά επίµηκες 
και συµµετρικό. Η γεύση της KING® ROAT Red 
Delicious είναι τυπική µιας Red Delicious, µε 
εξαιρετικό άρωµα. 
Η ζωηρότητα της KING® ROAT Red Delicious είναι 
Semi spur, έχει δηλαδή παρόµοια ζωηρότητα µε 
την Jeromine. Εµβολιάζεται σε υποκείµενο Μ9. Η 
νέα αυτή ποικιλία έρχεται να βοηθήσει τον Έλληνα 
παραγωγό να καλλιεργήσει µια Red Delicious 
η οποία είναι ζωηρής ανάπτυξης µε εξαιρετικά 
χαρακτηριστικά καρπού. Το πλεονέκτηµα της σε 
σχέση µε τον ανταγωνισµό είναι ότι ο παραγωγός 
δεν θα δυσκολεύεται στην ανάπτυξή της και ο 
καταναλωτής θα απολαµβάνει ένα υγιεινό, νόστιµο 
και αρωµατικό κόκκινο µήλο.  

KING FUJI ® VW(S)
Η KING Fuji ® VW(S) προήλθε από µετάλλαξη της 
απαλλαγµένης από ιώσεις KIKU®8 Brak και είναι ο 
βασιλιάς των καλά χρωµατισµένων Fuji. Ο πρώιµος 
χρωµατισµός και το υψηλό ποσοστό επιχρώµατος 
εξασφαλίζουν την KING Fuji® VW(S) ως µακράν την 
καλύτερη µεταξύ των διάφορων κόκκινων κλώνων 
Fuji. Κατέχει µια απολύτως υψηλή θέση εξαιτίας 
του συνδυασµού καλύτερου χρώµατος και του 
ιδιαίτερου σχήµατος  δένδρου. Πρόκειται για spur 
ποικιλία! Εξαιτίας του συµπαγούς σχήµατος του 
δένδρου δεν υπάρχουν καλυµµένα φρούτα από 
φύλλα, και αντίστοιχα ελάχιστη σκίαση. Αυτό το 

πλεονέκτηµα στοιχειοθετείται περισσότερο 
καθώς µεγαλώνει το δέντρο.
Όποιος έχει προβλήµατα παρενιαυτοφορίας (µια 
χρονιά παράγει και µια δεν παράγει)  λόγω της 
υπερβολικής ανάπτυξης, τώρα έχει την τέλεια 
επιλογή µε την KING Fuji ® VW(S) και τον spur 
χαρακτήρα της.
Ένα σηµαντικό πρόβληµα των κόκκινων Fuji είναι το 
πράσινο σηµείο στο πίσω µέρος του καρπού που δεν 
εκτίθεται στον ήλιο, ειδικά στο µέρος που σκιάζεται. 
Σε αυτές τις περιοχές που οι ριγέ Fuji δεν αποδίδουν 
τα αναµενόµενα, όσο αφορά το χρωµατισµό η  KING 
Fuji ® VW(S) λύνει το πρόβληµα.
Το ίδιο συµβαίνει προφανώς και σε περιοχές που 
ενδείκνυται η καλλιέργεια της Fuji, και εδώ η  KING 
Fuji ® VW(S) κερδίζει την κούρσα!

FUJI KIKU® Fubrax
Η πιο γνωστή και διαδεδοµένη Fuji στην Ελλάδα 
και Ευρώπη. Πρόκειται για µια ριγωτή Fuji, η οποία 
χρωµατίζεται εύκολα µε το τελικό της χρώµα να είναι 
κόκκινο σχεδόν στο σύνολο του καρπού. Ποικιλία 
που συνίσταται κυρίως για ορεινές περιοχές µε 
εξωτικό άρωµα και γεύση. Είναι ζωηρή ποικιλία 
(standard type) και γι’ αυτό το λόγο εµβολιάζεται σε 
υποκείµενο Μ9.

Οι παραπάνω ποικιλίες είναι υπό το καθεστώς δικαιωµάτων 
«Royalties», που σηµαίνει ότι η διακίνηση τους από µη 
εξουσιοδοτηµένα φυτώρια είναι παράνοµη και οι παραβάτες 
θα διώκονται νοµικά. 

 
Άρης Κωνσταντινίδης 

Γεωπόνος ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
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∆ύο εκδηλώσεις µε θέµα εταιρεία «Νέες προοπτικές στις 
καλλιέργειες» πραγµατοποίησε η ΤΕΟFERT σε συνεργασία 
µε την CRETAGRO, επίσηµο αντιπρόσωπό της στην Κρήτη. 
Στόχος ήταν η τεχνική παρουσίαση ειδικών προϊόντων θρέ-
ψης της ισπανικής εταιρείας ΚΙΜΙΤΕC. 
Η εν λόγω εταιρεία µε έδρα την Αλµερία Ισπανίας πρωτοπο-
ρεί στον τοµέα της θρέψης κηπευτικών καλλιεργειών και ό-
χι µόνο, ενώ εξάγει τα προϊόντα της σε 70 χώρες. Τα τελευ-
ταία έξι χρόνια η ΤΕΟFERT την αντιπροσωπεύει αποκλειστι-
κά στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων οι Ισπανοί τεχνικοί της ε-
ταιρείας, καθώς και το τεχνικό τµήµα της ΤΕΟFERT, παρου-
σίασαν καλλιεργητικές τεχνικές της Αλµερίας, πρότειναν λύ-
σεις για τα καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
Κρητικοί παραγωγοί, ενώ τους µύησαν και στον κόσµο των 
ωφέλιµων µικροοργανισµών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε το προϊόν «Mycogel», η 
µοναδική υπέρ συµπυκνωµένη µυκόρριζα σε µορφή gel, το 
οποίο περιέχει όλα τα πολλαπλασιαστικά όργανα του µύκητα 
και είναι παγκόσµια πατέντα της εταιρείας. Οι δύο εκδηλώ-
σεις διοργανώθηκαν µε επιτυχία στις 29 και 30 Σεπτεµβρίου 
στη Μεσαρά και Ιεράπετρα, αντίστοιχα. 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

Πολλοί ειδικοί τύποι
Η σειρά των προϊόντων 
θρέψης της FOMET είναι 
προσαρµοσµένη στις 
συνθήκες της ελληνικής 
υπαίθρου και γνώρισε 
γρήγορα την αναγνώριση 
από τους Έλληνες 
αγρότες λόγω της υψηλής 
ποιότητας και των ειδικών 
τύπων που προτείνει. 

Συνεργασία Teofert και Cretagro
Παγκόσµια πατέντα 
στη θρέψη των κηπευτικών

Από την Αγροχηµικά Β. Ελλάδος Α.Ε
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ FOMET 
Η εταιρεία Αγροχηµικά Β. 
Ελλάδος Α.Ε. ενισχύει και 
εµπλουτίζει την γκάµα των 
προϊόντων της, τα οποία 
διακινεί και διαθέτει σ’ όλη 
την Ελλάδα και Κύπρο. Οι 
νέες τάσεις (Ολοκληρωµένη 
∆ιαχείριση – Βιολογική 
Γεωργία) τα τελευταία 
χρόνια στην παγκόσµια 
και στην ελληνική αγορά 
διαµόρφωσαν και τις νέες 
συνεργασίες µε γνωστούς 
οίκους του εξωτερικού. Έτσι , 
δηµιουργήθηκε η συνεργασία 
της Αγροχηµικά Β. Ελλάδος 
Α.Ε. µε την εταιρεία FOMET 
S.p.a. (Italy), µια από τις 
µεγαλύτερες στην Ιταλία 
στο χώρο της παραγωγής 
οργανικών βιολογικών και 
οργανοχηµικών λιπασµάτων τα 
τελευταία 40 χρόνια. 

Επειδή το µέλλον ανήκει 
στην Βιολογική Γεωργία , η 
προσπάθεια της εταιρείας 
Αγροχηµικά Β. Ελλάδος Α.Ε. 
στον τοµέα αυτό εντείνεται και 
συνεχίζεται για την προώθηση 
βιολογικών λιπασµάτων 
προσαρµοσµένων στην 
ελληνική γεωργία. 

Πολλές κατηγορίες 
προϊόντων
Η δραστηριότητα όµως της 
εταιρείας αναπτύσσεται και σε 
άλλες κατηγορίες προϊόντων, 
όπως φυτοχώµατα, σπόροι 
σποράς, υβρίδια καλαµποκιού, 
φυτοφάρµακα, προϊόντα 
ερασιτεχνικής χρήσης, 
προϊοντα εδαφοκάλυψης 
(BIOTELO), ζωοτεχνικά, 
οινολογικά και εξειδικευµένα 
προϊόντα θερµοκηπίου.
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Στο 18ο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο

ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΗΝ ΓΚΑΜΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Η BAYER
Για δεύτερη συνεχή χρονιά ο Τοµέας Επιστή-
µης Γεωργίας της Bayer Ελλάς συµµετείχε 
µε µεγάλη επιτυχία στο 18ο Φυτοπαθολογι-
κό Συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε από 18 
ως 21 Οκτωβρίου 2016 στο Ηράκλειο Κρήτης.                                                                                            
Το κεντρικό θέµα της παρουσίας της εταιρεί-
ας  ήταν η νέα και καινοτόµα γκάµα προϊόντων 
Φυσικής Προέλευσης που ανοίγουν νέες προ-
οπτικές  στη φυτοπροστασία και συµβάλλουν 
ενεργά στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση προ-
σφέροντας  σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως: • 
Ευνοϊκό οικο-τοξικολογικό προφίλ  • ∆υνατό-
τητα χρήσης σε προγράµµατα διαχείρισης της 
ανάπτυξης ανθεκτικότητας • Ευελιξία στη χρή-
ση • Χαµηλό ως µηδενικό χρόνο τελευταίας ε-
πέµβασης πριν τη συγκοµιδή • Χωρίς απαίτηση 
για θέσπιση MRLs.
Στα πλαίσια των παρουσιάσεων που έγι-
ναν η διευθύντρια Εγκρίσεων και Αγρονοµι-

κής Ανάπτυξης του Τοµέα Επιστήµης Γεωρ-
γίας της Bayer στην Ελλάδα Κατερίνα Αχεί-
µαστου παρουσίασε το «Serenade®: Ένα µυ-
κητοκτόνο φυσικής προέλευσης στην Ολο-
κληρωµένη ∆ιαχείριση καλλιεργειών για ε-
φαρµογή στο φύλλωµα και το έδαφος». Α-
ναφέρθηκε εκτενώς στα χαρακτηριστικά και 
τα πλεονεκτήµατα του Serenade® (bacillus 
subtilis QST 713) όταν εφαρµόζεται µε ψε-
κασµό στα φύλλα για την καταπολέµηση α-
σθενειών όπως ο βοτρύτης, η µονίλια, οι βα-
κτηριώσεις κ.λπ.  Επίσης, ενηµέρωσε το κοι-

νό για τις νέες χρήσεις που 
αναµένονται στο εγγύς µέλ-
λον όπως οι εφαρµογές στο έ-
δαφος για την καταπολέµηση ασθενειών ό-
πως το φουζάριο και η ριζοκτόνια. Πρέπει να 
τονιστεί ότι το προϊόν που κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα είναι το Serenade®  Μax το οποίο εί-
ναι κατάλληλο για χρήση και στη Βιολογική 
Γεωργία. Η Bayer απέδειξε έµπρακτα την υ-
ποστήριξή της στις προσπάθειες της Οργα-
νωτικής Επιτροπής συµµετέχοντας ως Πλα-
τινένιος Χορηγός. 

Στόχος η αναπτυσσόµενη αγορά της κοµµένης σαλάτας

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΑΡΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗ FYTRO SEEDS
Στην ταχέως αναπτυσσόµενη αγορά της πρά-
σινης, νωπής και κοµµένης έτοιµης σαλάτας, η 
Fytro Seeds έχει δυναµική παρουσία µε ποικι-
λίες µαρουλιού νέας γενιάς. Εξελιγµένες ποι-
κιλίες που συνδυάζουν άψογα ποιοτικά γνω-
ρίσµατα, γεύση και διατηρησιµότητα έχουν ε-
ξοπλιστεί µε τη µέγιστη δυνατή ανθεκτικότητα 
(ακόµη και σε 32 φυλές περονοσπόρου, ίωση, 
µη παρασιτικές ασθένειες- πχ tip burn- και πα-
ράσιτα) συµβάλλοντας στη µεγιστοποίηση του 
ωφέλιµου όγκου παραγωγής και εξασφαλίζο-
ντας αξιόπιστη πρώτη υλη για τους τυποποιη-
τές. Αποτέλεσµα πολυετών δοκιµών σε όλα τα 
κέντρα παραγωγής της χώρας, τοποθετούνται 
στοχευόµενα σε διάφορες καλλιεργητικές πε-
ριόδους ελαχιστοποιώντας τις απώλειες εξαι-
τίας από τοποθέτηση σε ακατάλληλη εποχή.
Για τη φρέσκια αγορά αλλά και αποδεδειγµένα 
κατάλληλες για επεξεργασία και τυποποίηση, οι 
ποικιλίες µαρουλιού της Fytro Seeds διατηρού-
νται εξαιρετικά σε προστατευµένη ατµόσφαιρα.

Η έντονα σγουρή πράσινη lollo της Javerlo 
πλεονεκτεί σε βάρος, συνεκτικότητα και α-
ντοχή στα σαπίσµατα, ενώ διατηρεί τη φρε-
σκάδα της µέσα στις σακούλες τυποποίησης. 
Στην κατηγορία της Batavia οι προτάσεις δια-
µορφώνονται ανάλογα µε τον τύπο της καλλι-
έργειας, µε την ποικιλία Filoe  να πρωταγωνι-
στεί στις θερµοκηπιακές φυτεύσεις. Για καλλι-
έργεια στην ύπαιθρο διακρίνονται οι ποικιλίες 
Mobydic, Palatina και Armada. Παράλληλα, η 
κόκκινη Batavia Amboise, χαρακτηρίζεται α-
πό έντονα σγουρό, ζωηρά κόκκινο φύλλωµα, 
ανθεκτικό στη µηχανική καταπόνηση.
Ξεχωριστή καινοτοµία αποτελεί η multleaf 
Rubygo όπου εκτός από ωραία αντίθεση 
χρώµατος έχει και ιδιαίτερο τετραγωνισµένο 
σχήµα φύλλου για ειδικές χρήσεις.
Υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές διακρίνουν 
και τις ποικιλίες iceberg της εταιρείας Alamos, 
Almenara και Kavir. 
*Πληροφορίες www.fytroseeds.gr.
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ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΙΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ∆ΕΝΤΡΑ ∆ΙΝΟΥΝ 
ΣΤΗΝ  ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ 
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Τ ις πιο απαιτητικές αγορές κατα-
κτά η Οργάνωση Παραγωγών 

Φρούτων της ΕΑΣ Ξάνθης έχοντας 
ως εφόδια τα 90 χρόνια ιστορίας του 
συνεταιρισµού και τη βαριά κληρο-
νοµία του ηγέτη της Αλέξανδρου 
Μπαλτατζή.
Η αναγνωρισµένη Οργάνωση Πα-
ραγωγών Φρούτων της ΕΑΣ Ξάν-
θης η οποία ιδρύθηκε το 2004, έ-
χει 148 µέλη παραγωγούς από τους 
νοµούς Ξάνθης και Ροδόπης µε  
1.500 στρέµµατα  ακτινίδια, 1.000 
στρέµµατα ρόδια και 500 στρέµµατα 
ροδάκινα και  νεκταρίνια. Μάλιστα, η 
Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων 
έχει αλλάξει τα δεδοµένα της περιο-
χής ωθώντας τους παραγωγούς σε 
δυναµικές δενδροκαλλιέργειες. Στα 
πλαίσια της προσπάθειας για ενδυ-
νάµωση του Συνεταιρισµού, η ∆ιοί-
κηση της ΕΑΣ Ξάνθης επιδιώκει τη 
συµµετοχή νέων αγροτών, έχοντας 

ως σχέδιο επέκτασης σε δυναµικές 
δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Αυτό θα επιτευχθεί µέσα από καινο-
τόµα συστήµατα καλλιεργειών, µε 
την κατάλληλη επιλογή νέων παρα-
γωγικών ποικιλιών (ακτινίδια, ρό-
δια, βερίκοκα, αχλάδια)  και µε γνώ-
µονα πάντα τον εµπορικό προσανα-
τολισµό στην αγορά.

ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ∆ΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ
Κύρια δραστηριότητα της  Ένωσης  
είναι η συλλογή, τυποποίηση, συ-
ντήρηση, συσκευασία, και εµπο-
ρία φρέσκων φρούτων όπως ακτι-
νίδια, ρόδια, ροδάκινα, νεκταρίνια 
στο σύγχρονο ∆ιαλογητήριο µε Ψυ-
γεία της ΕΑΣ Ξάνθης. Εφαρµόζονται 
Συστήµατα Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης της καλλιέργειας Φρού-
των σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 
2.1 κα AGRO 2.2. και µε το ευρωπα-
ϊκό πρότυπο GLOBALGAP, στοχεύ-

οντας στην ανάπτυξη κερδοφόρας 
παραγωγής, µε σεβασµό στο περι-
βάλλον και στην ασφάλεια του τελι-
κού καταναλωτή. Με την Πιστοποί-
ηση των εγκαταστάσεων για την τυ-
ποποίηση και συσκευασία φρούτων 
µε το πρότυπο ISO 22000 και κυρί-
ως µε το ικανό ανθρώπινο δυναµι-
κό της, δίδεται η δυνατότητα στην Έ-
νωση Ξάνθης να κατακτήσει τις πιο 
απαιτητικές αγορές.

ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΡΟ∆ΙΑ
Όπως µας ενηµέρωσε ο ∆ιευθυ-
ντής-Γεωπόνος M.Sc του συνεται-
ρισµού,  Μάνος Σαραντίδης, η Ορ-
γάνωση Παραγωγών Φρούτων της 
Ε.Α.Σ. Ξάνθης στοχεύει στην αύξη-
ση της ποιοτικής παραγωγής  και 
του καθαρού εισοδήµατος των µε-
λών της, δείχνοντας συνέπεια στην 
ικανοποίηση των απαιτήσεων κάθε 

Σύγχρονες εγκαταστάσεις  
Με την Πιστοποίηση των 

εγκαταστάσεων για την 
τυποποίηση και συσκευασία 
φρούτων µε το πρότυπο ISO 

22000 και κυρίως µε το ικανό 
ανθρώπινο δυναµικό της, η 

Ένωση Ξάνθης κατακτά τις πιο 
απαιτητικές αγορές.

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ, 
ΡΟ∆ΙΑ, 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΚΑΙ 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΑ 
148 ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
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πελάτη. Σχετικά  µε την πορεία της 
παραγωγής του συνεταιρισµού, η 
συγκέντρωση στο 2016 για τα ακτι-
νίδια έκλεισε µε οριακά µειωµένη 
ποσότητα σε σχέση µε πέρυσι, κα-
θώς οι έντονες βροχοπτώσεις και 
πληµµύρες του χειµώνα 2015 στην 
περιοχή της Ξάνθης επηρέασαν δυ-
σµενώς τη συνολική απόδοση και 
στη νέα σοδειά. 
Η παραγωγή ροδιών ήταν αρκετά ι-
κανοποιητική. Ωστόσο καλή είναι η 
εικόνα που έρχεται από τη ζήτηση 
φέτος και για τα δύο προϊόντα.

ΤΟΝΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ FRESKON
Με µεγάλη επιτυχία συµµετείχε η 
Oργάνωση Παραγωγών Φρούτων 
της ΕΑΣ Ξάνθης στο δικό της εκθε-
σιακό χώρο στη Freskon 2016. Στό-
χος της παρουσίας τους ήταν η ε-
ξωστρέφεια της παραγωγής του 
νοµού Ξάνθης και της Θράκης ει-
δικά στα ακτινίδια, ρόδια, ροδάκινα 
και νεκταρίνια. 
Κατά τη διάρκεια της Freskon ο 
πρόεδρος, Κώστας Χατζηελευθε-
ριάδης, και στελέχη της Ο.Π Φρού-
των ΕΑΣ Ξάνθης ήλθαν σε επαφή 
µε τους µεγαλύτερους οµίλους του 
διεθνούς λιανεµπορίου, καθώς και 
µε εγχώριους και ξένους διακινητές 
στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
Η γεωπόνος και υπεύθυνη πωλή-

σεων φρούτων της ΕΑΣ Ξάνθης, 
Ζωή Κουτρουλού, ανέφερε στo 
Fresher ότι πραγµατοποιήθηκαν  ε-
µπορικές  επαφές µε παλιούς και 
νέους εν δυνάµει συνεργάτες από 
χώρες της  ΕΕ,   της Ρωσίας,   της 
Σαουδικής Αραβίας,   του Ντουµπάϊ, 
των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αιγύ-
πτου, της Κίνας κ.α. Επιπλέον, έγι-
ναν επιχειρηµατικές συναντήσεις µε 
τα µεγαλύτερα σούπερ µάρκετ της 
Ελλάδας και των Βαλκανίων ευελ-
πιστώντας σε νέες συνεργασίες  και 
συµφωνίες. Τα προϊόντα τους έ-
χουν ήδη µπει µε επιτυχία σε σού-
περ µάρκετ της ∆υτικής Ευρώπης, 
της Πολωνίας και της Ρουµανίας. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι καλλιεργούµενες εκτάσεις σε 
ακτινίδια αυξάνονται κάθε χρόνο 
προσεγγίζοντας τα 5.000 στρέµ-
µατα στο νοµό Ξάνθης, ενώ στα 
άµεσα  σχέδια  της ∆ιοίκησης του 
συνεταιρισµού είναι η επέκταση 
των εγκαταστάσεων -  ψυγείων 
στο ∆ιαλογητήριο.

Βασικοί στόχοι    
Η Ο.Π. Φρούτων της Ε.Α.Σ. Ξάνθης 

στοχεύει στην αύξηση της ποιοτικής 
παραγωγής και του καθαρού 
εισοδήµατος των µελών της, 

δείχνοντας συνέπεια στην ικανοποίηση 
των απαιτήσεων κάθε πελάτη, όπως 
τονίζει ο ∆ιευθυντής-Γεωπόνος M.Sc 

του συνεταιρισµού, Μάνος Σαραντίδης.

Λίγα λόγια για το συνεταιρισµό
Η ΕΑΣ Ξάνθης  ιδρύθηκε το 1926, έχοντας διατελέσει πρόεδρος 
της ο µεγάλος συνεταιριστής ηγέτης Αλέξανδρος Μπαλτατζής 
και δηµιουργώντας στην περιοχή της Ξάνθης την κοιτίδα 
του συνεταιριστικού επιχειρείν για όλη την Ελλάδα.  Σήµερα 
ως πρωτοβάθµιος Συνεταιρισµός µε πρόεδρο τον Kώστα 
Χατζηελευθεριάδη δραστηριοποιείται στην εµπορία  φρούτων, στη 
συγκέντρωση και  εµπορία δηµητριακών, στη συµβολαιακή γεωργία 
ενεργειακών καλλιεργειών, κριθαριού µπύρας καθώς και στη 
λειτουργία Οργάνωσης παραγωγών καπνού. 

ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
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Με σηµαία την ποιοτική παραγω-
γή και συσκευασία, η  «Evrotas 

Fruit»-Σκεύης Παναγιώτης, είναι µία 
οικογενειακή εξαγωγική επιχείρηση 
που κατάφερε να εισχωρήσει στις α-
γορές της ευρύτερης Βαλκανικής πε-
ριοχής και της Ευρώπης. Η έδρα της 
βρίσκεται στη Σκάλα Λακωνίας και η 
δραστηριοποίησή της αφορά τον χώ-
ρο της εµπορίας, συσκευασίας και ε-
ξαγωγής εσπεριδοειδών και λοιπών 
αγροτικών προϊόντων. 
Η «Evrotas Fruit» εµπορεύεται την 
παραγωγή εσπεριδοειδών 200 και 
πλέον παραγωγών, που δραστη-
ριοποιούνται στην περιφέρειά της. 
Καθ΄ όλη την παραγωγική περίο-
δο, η ποσότητα που  διαχειρίζεται 
και εξάγει αγγίζει τους 7.500 τό-
νους εσπεριδοειδών.
Οι άνθρωποι της εταιρείας θεω-
ρούν πως η επιτυχία τους βασίζε-
ται στην αγάπη τους για τη γη και 
το πλεονέκτηµα να ζουν και να ερ-

γάζονται σε µια από τις πιο εύφο-
ρες κοιλάδες της χώρας µας, στην 
κοιλάδα του ποταµού Ευρώτα, η 
οποία από τα αρχαία χρόνια λόγω 
των άριστων κλιµατολογικών συν-
θηκών ήταν γνωστή για τους κα-
ταπράσινους πορτοκαλεώνες της. 
Σήµερα η περιοχή, όπου δραστη-
ριοποιείται η επιχείρηση παρά-
γει  τις περισσότερες αν όχι όλες 
τις ποικιλίες, που ευδοκιµούν στην 
Ελλάδα και είναι γνωστή ως η πε-
ριοχή που παράγει εσπεριδοειδή 
365 µέρες τον χρόνο.
Πιο αναλυτικά, στην περιοχή πα-
ράγονται αυτή τη στιγµή πορτο-
κάλια Νavelinas, Μerlin, Lanelate, 
Navelaτe και Nanelate. Επιπλέον, 
η περιοχή του ∆ήµου Ευρώτα εί-
ναι η µοναδική στην Ελλάδα, όπου 
παράγεται η πολύ γνωστή ποικιλία 
Valencia. Τέλος, στην περιοχή πα-
ράγονται µανταρίνια Clementinas, 
Nova, Mineoles και Ortanik. 

Αυτά τα πλεονεκτήµατα τους βο-
ηθούν να ξεπεράσουν, τις δυσκο-
λίες που όπως αναφέρουν οι ιδιο-
κτήτες της εταιρείας είναι πολλές. 
Οι πρώτες άπτονται του γεγονό-
τος ότι η µονάδα της επιχείρησης 
«Evrotas Fruit» βρίσκεται σε µια 
περιοχή µη βιοµηχανική, χωρίς ι-
διαίτερη πρόβλεψη για υποδοµές. 
Σε αυτή την κατάσταση ήρθαν να 
προστεθούν οι αντίξοες συνθήκες 
που προκαλεί η κρίση. ∆εδοµένων 
των capital controls η επιχείρηση 
προσπαθεί να αντιµετωπίσει τον α-
νταγωνισµό, βασιζόµενη σε ίδιους 
πόρους, καθώς η χρηµατοδότηση 
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο είναι 
αυτή την εποχή δύσκολη.  

ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Όσον αφορά τη συσκευασία, η ε-
πιλογή έγινε µε βάση τις ανάγκες 
των πελατών τους. Η συσκευα-
σία γίνεται σε χαρτόκουτα, πλα-

Οι άνθρωποι της εταιρείας 
«Evrotas Fruit» πιστεύουν 
πως η επιτυχία τους βασίζεται 
στην αγάπη τους για τη γη και 
το πλεονέκτηµα να ζουν και να 
εργάζονται σε µια από τις πιο 
εύφορες κοιλάδες της χώρας.

Η εταιρεία εµπορεύεται την 
παραγωγή εσπεριδοειδών 
200 και πλέον παραγωγών της 
περιοχής της που µεταφράζεται 
σε ένα σύνολο 7.500 τόνων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΦΟΡΗ ΚΟΙΛΑ∆Α  
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΣΤΑ  
ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ £EVROTAS FRUIT© ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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Στόχος της «Evrotas Fruit» είναι η επέκταση των 
εξαγωγών σε ακόµη περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η  

Ουκρανία, η Γεωργία και η Λευκορωσία, ενώ µακροπρόθεσµα 
ο στόχος τίθεται στις αγορές του Καναδά και της Αµερικής 

Η �EVROTAS 
FRUIT� ΕΧΕΙ 
ΕΠΙΛΕΞΕΙ 
ΝΑ ΚΑΝΕΙ 
DIRECT SALES

στικά και δίχτυ (girsack). Οι άν-
θρωποι της επιχείρησης πιστεύ-
ουν ότι η ποιότητα στη συσκευα-
σία είναι αυτό που έχει κάνει την 
«Evrotas Fruit» γνωστή και brand 
name στην Ευρώπη. Πιο συγκε-
κριµένα, οι εξαγωγές της πραγ-
µατοποιούνται στην Αλβανία, τα 
Σκόπια, το Κόσοβο, την Κροα-
τία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, 
τη Βοσνία, τη Ρουµανία, την Πο-
λωνία, την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Γαλλία, την Ολλανδία, την  Αγγλία 
και την Ουγγαρία. 

Όσον αφορά τους τρόπους διά-
θεσης και τα σηµεία πώλησης η 
«Evrotas Fruit» έχει επιλέξει να 
κάνει direct sales, ενώ έχει κα-
ταφέρει να απευθύνεται  σε πολ-
λά σηµεία πώλησης όπως super 
markets, markets κ.α. 

ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Ο βασικός µελλοντικός στόχος της 
εταιρείας είναι η είσοδός της σε νέ-
ες αγορές. Προσανατολίζεται, µε-
ταξύ άλλων χωρών, στην Ουκρα-
νία, τη Γεωργία και τη Λευκορωσία 
στις οποίες έχει ήδη προσεγγίσει 
πελάτες που ενδιαφέρονται για τα 
προϊόντα τους,  καθώς και για ό-
τι αφορά τη µεσογειακή διατροφή. 
Στα πιο µακροπρόθεσµα σχέδιά 
της ανήκει η επέκτασή στον  Κανα-
δά και την Αµερική. 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Η συνεχής δουλειά και η προσή-
λωση στην ποιοτική παραγωγή 
και συσκευασία είναι οι βασικοί 
πυλώνες της δραστηριότητας της 
«Evrotas Fruit». Σε αυτά τα στοι-
χεία στηρίζουν οι άνθρωποί της 
το µέλλον των εξαγωγών τους και 
την εξάπλωσή τους σε όλο και πε-
ρισσότερες αγορές. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΣ ΑΒΕΕ
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Η εταιρεία Όµιλος Κολιού ΑΒΕΕ ι-
δρύθηκε το 1994 σε συνέχεια της 

εταιρείας Κολιός Ο.Ε. η οποία µέχρι 
σήµερα έχει αναπτύξει τις δραστηριό-
τητές της που αφορούν το εµπόριο και 
την εξαγωγή κυρίως ακτινιδίων αλλά 
και εσπεριδοειδών και µε αποκλει-
στικά δικαιώµατα της κιτρινόσαρκης 
ποικιλίας ακτινιδίων SORELI (εµπο-
ρία και καλλιέργεια) για την Ελλάδα.  
Η εταιρεία ασχολείται διεξοδικά µε ό-
λους τους τοµείς δραστηριότητας των 
φρούτων αυτών, από την καλλιέρ-
γεια, τη διαλογή και την τυποποίηση, 
µέχρι και την εξαγωγή σε χώρες ό-
λου του κόσµου.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το συσκευαστήριο και οι ψυκτι-
κοί θάλαµοι της εταιρείας Όµι-
λος Κολιού ΑΒΕΕ καλύπτουν 
µια ιδιόκτητη περιοχή 8.700 τε-
τραγωνικών µέτρων στην περι-
οχή Ρόκα και µια δεύτερη 5.400 
τετραγωνικών µέτρων στη Γα-
βριά. Και τα δύο βρίσκονται 
στην Άρτα. 

ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ιδιαίτερη είναι η προσήλωση 
της εταιρείας στην ποιότητα, ό-
πως αποδεικνύεται από την υ-
λοποίηση των προτύπων ISO 

22000:2005, ISO 14001:2004, 
ISO 9001:2008, FSSC 22000, 
GLOBAL G.A.P. και SMETA (για 
κοινωνική ευθύνη). 
Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ό-
τι οι συσκευασίες της εταιρείας 
καλύπτουν οποιαδήποτε απαί-
τηση της παγκόσµιας αγοράς. 

ΚΙΤΡΙΝΟΣΑΡΚΑ SORELI
Οι ποικιλίες της παραγωγής α-
κτινιδίου περιλαµβάνουν τα 
Hayward και τα Soreli. 
Όσον αφορά τα ακτινίδια Soreli, 
θα πρέπει να αναφερθεί ότι πρό-
κειται για µία φυτική ποικιλία  µε 

κίτρινη σάρκα, που προστατεύ-
εται στην επικράτεια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης µε αριθµό κατα-
χώρησης  CPVO 2008/1319. 
∆ικαιούχος της ποικιλίας Soreli 
είναι το Πανεπιστήµιο Udine 
στην Ιταλία, ενώ και η εταιρεία 
Biogold Intellectual Property 
Company (BGIP b.v), εταιρεία 
καταχωρηµένη στην Ολλανδία, 
διαχειρίζεται την εµπορική της 
εκµετάλλευση παγκοσµίως. 
Η εταιρεία BGIP έχει αναθέσει 
στην εταιρία Kolios, που εδρεύει 
στην Άρτα – Ελλάδα την εµπορι-
κή εκµετάλλευση του ακτινιδίου 

ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ 
ΚΟΛΙΟΣ 
ΣΑΡΩΝΟΥΝ  
ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΩΝΙΑ  
ΤΗΣ ΓΗΣ
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η ΕΞΑΓΟΥΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΗ,  
ΑΣΙΑ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΚΑΝΑ∆Α ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Η εταιρία Kolios 
σχεδίασε την εφαρµογή 
ενός  συστήµατος  
πιστοποίησης, µε την 
επίθεση ετικετών Εγγύησης 
Νόµιµης Προέλευσης 
[LegalOriginWarranty 
(LOW)], κατά το οποίο όλα 
τα νοµίµως παραχθέντα 
φρούτα στην Ελλάδα 
θα φέρουν δυαδικά 
κωδικοποιηµένη ετικέτα 
Gesvatec, η οποία θα 
αποτελεί «σφραγίδα» 
νοµιµότητας. 
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Soreli. Από το 2012, όλα τα ακτι-
νίδια Soreli στην Ελλάδα, εµπί-
πτουν στη δικαιοδοσία της εται-
ρίας Kolios, η οποία είναι υπεύ-
θυνη για το συντονισµό της καλ-
λιέργειας και της συσκευασίας 
των φρούτων Soreli, που  πα-
ράγονται στην Ελλάδα. Η εται-
ρία Kolios σχεδίασε την εφαρ-
µογή ενός  συστήµατος  πιστο-
ποίησης, µε την επίθεση ετικε-
τών Εγγύησης Νόµιµης Προέ-
λευσης [LegalOriginWarranty 
(LOW)], κατά το οποίο όλα τα νο-
µίµως παραχθέντα φρούτα στην 

Ελλάδα θα φέρουν δυαδικά κω-
δικοποιηµένη ετικέτα Gesvatec, 
η οποία θα αποτελεί «σφραγίδα» 
νοµιµότητας. 

ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΟ 85%
«Σήµερα το 85% των προϊόντων 
της Κολιός εξάγονται, ενώ το υ-
πόλοιπο 15% προωθείται στην 
εγχώριο αγορά, κυρίως σε µεγά-
λες αλυσίδες σούπερ µάρκετ», ό-
πως αναφέρει ο Χρ. Κολιός. Αξί-
ζει να σηµειωθεί ότι οι εξαγωγές 
του Οµίλου Κολιός φτάνουν σε 
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης 
Ανατολής, της Ασίας, του Κανα-
δά, και της Αµερικής.

ΝΑΥΑΡΧΙ∆Α ΤΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ
Η καλλιέργεια του ακτινιδίου κα-
λύπτει µία έκταση 1000 στρεµ-
µάτων µε απόδοση 5 τόνους το 
στρέµµα.

ΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
«Οι στόχοι της εταιρείας για το 
µέλλον περιλαµβάνουν τη δι-
εύρυνση των εξαγωγών σε Ιν-
δονησία, Μαλαισία και Νότια Α-
φρική, καθώς και τη µεγιστο-
ποίηση της ποιότητας από ιδι-
όκτητα κτήµατα µε ακτινιδιές 
που θα είναι σε φουλ παραγω-
γή σε περίπου 2 χρόνια», κατα-
λήγει ο πρόεδρος του οµίλου 
Κολιός ΑΒΕΕ. 

H εταιρεία µε έδρα την 
Άρτα έχει αποκτήσει τα 
αποκλειστικά δικαιώµατα 
καλλιέργειας και εµπορίας 
της ποικιλίας Soreli για την 
Ελλάδα από τον περασµένο 
Σεπτέµβριο.

Παρουσία 
και στα 
εσπεριδοειδή
Οι ποικιλίες 
εσπεριδοειδών µε τις 
οποίες ασχολούνται 
περιλαµβάνουν 
για τα πορτοκάλια 
τις Ναβαλίνες 
και τα Νάβελ και 
για τα µανταρίνια 
τις κληµεντίνες, 
τα νόβα και τα 
ορτανίκ. Επιπλέον,   
η καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών 
καλύπτει µία έκταση 
300 στρεµµάτων µε 
απόδοση 6 τόνους/
στρέµµα. 

Ιδιαίτερη είναι η προσήλωση 
της εταιρείας στην ποιότητα, 
όπως αποδεικνύεται από την 
υλοποίηση των προτύπων 
ISO 22000:2005, ISO 
14001:2004, ISO 9001:2008, 
FSSC 22000, GLOBAL G.A.P. 
και GS1 Standards. 
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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
Μαρίνα Σκοπελίτου

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

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ/ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Νατάσα Στασινού

∆ΙΑΝΟΜΗ
Ευρώπη Πρακτορείο 
∆ιανοµής Τύπου Α.Ε.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ/ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ
ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 
Eucofel
Στις 29 Νοέµβρη πραγµατοποιείται στη Νάντη  
η Γενική Συνέλευση της EUCOFEL (Ευρωπαϊ-
κή Ένωση Εµπορίου Φρούτων & Λαχανικών). 
Στο επίκεντρο της Γ.Σ. θα βρεθεί η ΚΑΠ. Πλη-
ροφορίες: http://eucofel.eu/ 

Fresh Business Expo
Στο Κίεβο της Ουκρανίας θα πραγµατοποιη-
θεί η FRESH BUSINESS EXPO, η διεθνής ε-
πιχειρηµατική έκθεση για τα φρέσκα φρού-
τα και λαχανικά,  από τις 29 Νοεµβρίου µέ-
χρι την 1η ∆εκεµβρίου. Πληροφορίες: www.
freshbusiness- expo.com

Growtech 2016
Όλος ο κόσµος της αγροτεχνολογίας θα βρε-
θεί στη GROWTECH 2016 που θα πραγµατο-
ποιηθεί από τις 30 Νοεµβρίου έως 3 ∆εκεµ-
βρίου στις εγκαταστάσεις της Antalya Expo 
Center στην Τουρκία. Περισσότερα στην ε-
πίσηµη ιστοσελίδα της έκθεσης: http://
growtech.com.tr/en/

Ηµερίδα ΕΖΕ
Στη βιώσιµη διαχείριση των ζιζανίων θα εστι-
άσει η ηµερίδα της Ελληνικής Ζιζανιολογικής 
Εταιρείας από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 3 Φε-
βρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Χορηγοί επικοι-
νωνίας η Agrenda και το Agronews. Πληρο-
φορίες στο: http://www.eze.gr

Fruit Logistica
H 25η διεθνής εµπορική έκθεση φρούτων και 
λαχανικών Fruit Logistica θ πραγµατοποιηθεί 
από 8-10 Φεβρουαρίου 2017 στο Βερολίνο. 
Πληροφορίες: http://www.fruitlogistica.com. 

Επιστρέφει αυτόν το Νοέµβριο η Interpoma, 
η  µοναδική έκθεση εξ ολοκλήρου αφιερωµέ-
νη στην παραγωγή, αποθήκευση και εµπορία 
των µήλων. Η διεθνής διοργάνωση θα πραγ-
µατοποιηθεί από  τις 24 ως τις 26 Νοεµβρίου 
στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μπολτζάνο της Ιτα-
λίας µε τη συµµετοχή 423 εκθετών από 20 δια-
φορετικά κράτη και επισκέπτες από 70 διαφο-
ρετικές χώρες. 
Μεταξύ των θεµάτων που θα συζητηθούν συ-
µπεριλαµβάνονται  το εµπόριο φρούτων εν µέ-
σω του ρωσικού εµπάργκο και  η πτωτική τά-
ση των εµπορικών ροών των µήλων µεταξύ 
Βορείου και Νοτίου Ηµισφαιρίου, εξαιτίας των 

πολύπλοκων διεθνών ισορροπιών και της δυ-
σµενούς συναλλαγµατικής ισοτιµίας δολαρί-
ου/ευρώ.  Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα ε-
στιάσουν στη δυναµική των παραδοσιακών α-
γορών καθώς και στην τάση µείωσης της κα-
τανάλωσης µήλων από τη νέα γενιά.
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο αριθµός των επισκε-
πτών της έκθεσης Interpoma παρουσιάζει αυ-
ξητική τάση. Συγκεκριµένα, το 2014  ο αριθµός 
τους αυξήθηκε κατά 12,5%, φτάνοντας τους  
18.000 επισκέπτες από τη βιοµηχανία µήλου. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.
agronews.gr/www.interpoma.it/en 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ 
∆ΙΝΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι ΕΜΠΟΡΙΟ Ι ΕΞΑΓΩΓΕΣ

 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Στον ίδιο αποδεικτικό  
αγρό 90 νέες ποικιλίες

Η έρευνα είναι πράξη για την  
Rijk Zwaan στα  Ίρια Αργολίδας 
ΣΕΛ. 8-9

Οι κομμένες σαλάτες 
στρώνουν το τραπέζι

Κάποτε ήταν τάση, σήμερα  
έγιναν επενδυτικό σχέδιο
ΣΕΛ. 10-15

Η νομιμοποίηση ανοίγει 
δρόμους για την σταφίδα  

Ευκαιρία ανασυγκρότησης του κλάδου 
τα δικαιώματα που διεκδικεί η Fresca  
ΣΕΛ. 16-17
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