
 

 ISSN: 2241�9446  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ�ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ�ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019  No 23   ∆ΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΜΕ 3 ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ  
ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ    ΣΕΛ. 1417ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ    

Με βοήθεια από τις νέες τεχνολογίες και τρεις επιχειρήσεις  

να δίνουν τον τόνο των εξελίξεων στον κλάδο, οι φρεσκοκοµµένες  

πράσινες σαλάτες αφήνουν πίσω την αµφισβήτηση.       ΣΕΛ. 813

ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CRIMSON ΤΟ ΧΡΩΜΑ    
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ    ΣΕΛ. 1823  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΕΛ. 3031

01-EXWFULLO_teliko.indd   1 10/09/2019   21:29



01-EXWFULLO_teliko.indd   2 10/09/2019   21:26



3ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΜΙΚΡΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΖΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ  
Στην αγορά φρούτων και λαχανικών το εύρος εντός του οποίου 
κινούνται οι τιµές παραγωγού γίνεται όλο και στενότερο.
Αυτό που ξεκίνησε από την κατηγορία των commodities, το βλέ-
πουµε χρόνο µε το χρόνο να καθιερώνεται και στα νωπά αγροτικά 
προϊόντα. Μάλιστα, η γενικότερη τάση σταθεροποίησης, δηλαδή ο 
περιορισµός στο εύρος διακύµανσης των τιµών παραγωγού, ελά-
χιστα δείχνει να επηρεάζεται παρά την ένταση των καιρικών φαι-
νοµένων, ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής και τις εκτετα-
µένες ζηµίες οι οποίες καταγράφονται συχνά στην εξέλιξη της α-
γροτικής παραγωγής διεθνώς. Είναι σαφές ότι ο συνδυασµός:
● σταθερά υψηλών στρεµµατικών αποδόσεων, ως αποτέ-
λεσµα των εξελίξεων τόσο στις τεχνικές καλλιέργειας, όπως πχ. 
θερµοκήπια υψηλών αποδόσεων, όσο και στη χρήση των εισροών, 
δηλαδή καινοτόµες λύσεις µε χρήση των τεχνολογιών ακριβείας
● κινητικότητας των προϊόντων σε παγκόσµια κλίµακα, 
ως αποτέλεσµα των τεχνικών συντήρησης των προϊόντων, όπως 
και της ταχύτητας µε την οποία γίνονται οι µεταφορές,  
δείχνει να έχει επιδράσει περιοριστικά στις αυξοµειώσεις των τι-
µών διεθνώς καθώς εξασφαλίζεται επάρκεια προϊόντων σε σχέση 
µε τις διατροφικές ανάγκες του πλανήτη και εύκολη κάλυψη των 

όποιων ελλείψεων -λόγω ειδικών συνθηκών- σε κάποια περιοχή 
του πλανήτη, µε ταχεία µεταφορά των αντίστοιχων προϊόντων από 
κάποια άλλη περιοχή του πλανήτη.
Όλα αυτά συγκλίνουν σε µια και βασική παραδοχή. Οι καλλιεργη-
τές είναι υποχρεωµένοι να σχεδιάζουν τη συµµετοχή τους στην 
παραγωγική διαδικασία µε βάση συγκεκριµένες τιµές διάθεσης 
των προϊόντων, οι οποίες προσεγγίζουν όλο και περισσότερο στον 
µέσο όρο των τελευταίων ετών.  
Παίρνοντας για παράδειγµα το επιτραπέζιο σταφύλι, παρά την 
πανσπερµία νέων ποικιλιών που διαφοροποιούν έως ένα βαθµό 
την εικόνα της διάθεσης, οι τιµές παραγωγού, τουλάχιστον για τα 
προϊόντα που βρίσκονται εντός εποχής ακολουθεί δύο δρόµους. 
Τα 60-70 λεπτά το κιλό για τα σταφύλια πρώτης ποιότητας και 40-
50 ευρώ το κιλό για τα σταφύλια δεύτερης ποιότητας. 
Με άλλα λόγια αυτό σηµαίνει ότι όλα παίζονται στις αποδόσεις και 
στο κόστος παραγωγής. Άντε να γίνει και µια προσπάθεια κίνησης 
στα όρια της εποχικότητας (παραγωγή εκτός εποχής). Αυτό φαί-
νεται πως επιδιώκουν µέχρι τώρα οι µεγάλες αλυσίδες λιανικής 
(σούπερ µάρκετ) κι απ’ ότι δείχνουν τα πράγµατα το καταφέρνουν.     

            Γιάννης Πανάγος  Εκδότης - ∆ιευθυντής

EDITORIAL

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ  

ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΑ    
ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η αειφο-
ρία έχει αποκτήσει όλο και µεγαλύ-
τερη σηµασία για τους καταναλω-

τές σε όλον τον κόσµο. Ακόµη και στην επι-
χείρηση εισαγωγής και εξαγωγής νωπών ο-
πωροκηπευτικών δεν µπορεί να αµφισβητη-
θεί αυτό ούτε να παραµεληθεί η σηµασία αυ-
τής της τάσης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρω-
παίοι καταναλωτές παρουσιάζονται να προτι-
µούν προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί στον 
τόπο τους ή σε κοντινές χώρες, καθώς θεω-
ρείται ασύµφορο για το περιβάλλον να µετα-
φέρονται προϊόντα από µακρινές χώρες µε ό-
λες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των µε-
ταφορικών µέσων. Αυτήν την τάση θα την 
εκµεταλλευθεί η ευρωπαϊκή βιοµηχανία ε-
µπορίας και εισαγωγών/εξαγωγών φρού-
των και λαχανικών, όπως αναφέρει σε άρθρο 
του ο Jørgen Nielsen της δανικής εταιρεί-
ας Northern Greens, συµπληρώνοντας όµως 
πως οι υποστηρικτές της µπορεί να µην έχουν 
και τόσο δίκιο. 
Οι καταναλωτές ζητούν πολύ περισσότερα το-
πικά προϊόντα λόγω της επιθυµίας για αυξη-
µένη αειφορία, τονίζει ο J. Nielsen. Όπως α-
ναφέρει, «Υπάρχει σίγουρα αίτηµα για αύξη-
ση των προϊόντων που καλλιεργούνται τοπι-

κά, λόγω της επιθυµίας να µειωθούν οι επι-
πτώσεις στο περιβάλλον από τις υπερπόντιες 
µεταφορές. Για εταιρείες εξαγωγής / εισαγω-
γής, όπως η δική µας, εστιάζοντας στην εγ-
χώρια καλλιεργούµενη παραγωγή, θα βελτι-
ωθούν οι πωλήσεις στο µέλλον. Στην Ευρώ-
πη, η ποσότητα των τοπικά καλλιεργούµενων 
προϊόντων µόνο προς τα πάνω µπορεί να πά-
ει.». Η πρόοδος στην τεχνολογία οδηγεί στην 
αύξηση της ποσότητας των τοπικά καλλιερ-
γούµενων προϊόντων. Ο Nielsen αναφέρει 
πώς η τεχνολογία άλλαξε τον τρόπο µε τον ο-
ποίο καλλιεργούνται τα καρότα στη ∆ανία: «Η 
τεχνολογία στους αγρούς έχει βελτιωθεί και 
έτσι τα καρότα µπορούν να καλλιεργηθούν 
τοπικά σχεδόν όλο το χρόνο. Αυτό είναι έ-
να πλεονέκτηµα για τους εξαγωγείς επειδή έ-
χουν περισσότερα προϊόντα για εξαγωγή, αλ-
λά για τους εισαγωγείς είναι ένα µειονέκτηµα 
επειδή η εποχή τους συντοµεύεται.»
Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεχνολογιών δεν 
αυξάνει πάντοτε την αειφορία. Ο Nielsen εξη-
γεί: «Όταν τα προϊόντα που εισάγονταν προη-
γουµένως καλλιεργούνται τώρα σε θερµοκή-
πια, µιλάµε για « τοπικά καλλιεργηµένα» και 
οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό σηµαίνει ό-
τι είναι καλύτερο για το περιβάλλον. Αυτό εί-

ναι προβληµατικό επειδή, όταν τα προϊόντα 
καλλιεργούνται σε θερµοκήπια, δεν είναι λο-
γικό να µιλάµε για αειφορία. Η ενέργεια που 
χρειάζεται για την τροφοδοσία των θερµοκη-
πίων, για τη θέρµανση τους, για το φως τους 
και ούτω καθ’ εξής, είναι ένα ζήτηµα.
Τα προϊόντα που καλλιεργούνται σε αυτά τα 
θερµοκήπια µπορούν να καλλιεργηθούν µε 
πολύ λιγότερη ενέργεια σε άλλες χώρες που 
φυσικά έχουν το κατάλληλο κλίµα. Το ίδιο ι-
σχύει και για την εκποµπή των ρύπων κα-
τά τον ίδιο.
Η συσκευασία των προϊόντων είναι ένας άλ-
λος τοµέας που εξετάζεται συχνά όταν µιλά-
µε για αειφορία. Ο Nielsen λέει: «Υπάρχει πί-
εση από τον καταναλωτή, τον έµπορο λιανι-
κής πώλησης και ακόµη και από την κυβέρ-
νηση να αλλάξει τη συσκευασία ώστε να είναι 
πιο «πράσινη». Για να γίνει αυτό, οι εταιρείες 
µπορούν είτε να βρουν εναλλακτικές λύσεις 
είτε να εργαστούν µε άλλα προγράµµατα ανα-
κύκλωσης που θα κάνουν τα υλικά πιο ανα-
κυκλώσιµα. Νοµίζω ότι έχουµε δει µόνο την 
αρχή του ταξιδιού προς τη µείωση του πλα-
στικού και ότι αυτό θα συνεχίσει να αποτελεί 
πρόκληση που θα αντιµετωπίσουν πολλές ε-
ταιρείες στο µέλλον».

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΠΙΚΑ
∆ΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ   
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ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ  
Η ΕΤΟΙΜΗ ΣΑΛΑΤΑ 

Είκοσι χρόνια µετά την πρώτη εµφάνισή τους στην ελληνική αγορά αξίας 34 εκατ. ευρώ, οι έτοιµες πακεταρισµένες 

σαλάτες τρέχουν τελευταία µε ρυθµούς ανάπτυξης κοντά στο 5%, ενώ η τάση αποτυπώνεται σταθερά ανοδική και για 

τα επόµενα χρόνια, µε τις τεχνολογικές δυνατότητες και την δηµιουργικότητα να ρίχνουν το ταβάνι   

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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Ε να ολιγοπώλιο τριών 
εταιρειών επωφελείται προς 
το παρόν μιας ανάπτυξης 

5% στην κατηγορία των πακεταρισμένων 
έτοιμων σαλατών στην ελληνική αγορά, αξίας 
30-34 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία Eurocatering 
AΕ με το brand name «Φρεσκούλης», o 
Μπαρμπα Στάθης και η   Φρέσλαντ Εμπορική 
Α.Ε. είναι οι εταιρείες που καλύπτουν 
ουσιαστικά το σύνολο της εγχώριας αγοράς, 
αφού αναλαμβάνουν και την παραγωγή 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας για το 
οργανωμένο λιανεμπόριο. Σε αυτές έρχονται 
να συμπληρωθούν και ο Βεζύρογλου, αν και 
τα προϊόντα του δεν μπορούν να ενταχθούν 
άμεσα στην συγκεκριμένη κατηγορία 
δεδομένου ότι δεν αποτελούν έτοιμες προς 
κατανάλωση σαλάτες, αλλά και η Fresh 
Farm, η οποία αναλαμβάνει private label 
παραγγελίες. 

Ο κύριος όγκος της 
διακίνησης έτοιµων 
σαλατών γίνεται από 
τα super market µε το 
ποσοστό να κυµαίνεται 
από το 80% µέχρι το 
85%, ενώ αξιοσηµείωτη 
είναι και η παρουσία 
τους στα ράφια των 
ντελικατέσεν.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ποικιλία στους 
συνδυασμούς λαχανικών που συνθέτουν 
τις σαλάτες» εξηγεί η Αγγελική Ιωσηφίδου, 
Marketing and Communication Manager της 
Εurocatering.
 Ο ρυθμός ανάπτυξης της συγκεκριμένης 
αγοράς, εξηγείται εν μέρει και από την 
αμερικανική εμπειρία, όπου πλέον οι 
αναλυτές των αγορών λιανικής, θεωρούν 
ότι τα χύμα προϊόντα για καταστούν πολύ 
σύντομα παρωχημένα, με την αντικατάστασή 
τους από καινοτόμες συσκευασίες να 
αξιολογείται ως νομοτελειακή. «Πάνε πολλά 
χρόνια από τότε που τα χύμα προϊόντα 
κάλυπταν άνω του 70% του συνολικού τζίρου 
των σούπερ μάρκετ», έγραψε πρόσφατα 
ο Steve Lutz, αντιπρόεδρος της Produce 
Marketing Association, της ομοσπονδίας 
εμπορικής προώθησης προϊόντων στις ΗΠΑ.
Όλα δείχνουν πως αυτή η σχετικά καινούρια 
δημοφιλής τάση, δεν έχει φτάσει ακόμα στο 
απόγειό της, με τις προοπτικές να δείχνουν 
ακόμα ανεξάντλητες. Σε αυτό συνομολογεί 
και το  περιθώριο αύξησης κατά περίπου 1 δισ. 

«Ο κύριος όγκος της διακίνησης γίνεται 
από τα super market» αναφέρει στο Fresher 
ο Διευθυντής του ειδικού τμήματος για 
σαλάτες του AB Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνος 
Καστελιώτης, εκτιμώντας το ποσοστό αυτό 
ανάμεσα στο 80% με 85%.
«Τα πρώτα 3-4 χρόνια η τάση ήταν μικρή, 
αφού οι καταναλωτές ήταν διστακτικοί με το 
συγκεκριμένο προϊόν. Στην πορεία όμως τις 
εμπιστεύτηκαν και άρχισαν να ανεβαίνουν 
σταθερά» θα συμπληρώσει.
Βέβαια αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη 
αυτή των έτοιμων σαλατών σημαίνει 
παράλληλα και ένα «κράτημα» στα χύμα 
φυλλώδη λαχανικά, όπως είναι τα μαρούλια, 
αφού ουσιαστικά μοιράζονται την ίδια αγορά. 
Μάλιστα όπως εξηγεί ο κ. Καστελιώτης, 
τα χύμα φυλλώδη λαχανικά για σαλάτες 
εμφανίζουν τελευταία μια τάση υποχώρησης 
στο μερίδιό τους.
«Οι καταναλωτές αναζητούν την ευκολία στην 
υγιεινή διατροφή ώστε να κερδίζουν πολύτιμο 
χρόνο και να τρώνε συχνότερα υγιεινά. 
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ΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕ CAGR 
ΣΤΟ 3,1% 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
Ε.Ε. ΩΣ ΤΟ 2026

δολαρίων του συνολικού τζίρου της αγοράς 
συσκευασμένων λαχανικών της Ευρώπης 
ως το 2026, με το αθροιστικό ετήσιο ποσοστό 
αύξησης ως το 2026, να υπολογίζεται στο 
3,1% για το διάστημα 2019-2026, σύμφωνα 
με έκθεση της Allied Market Research, που 
δημοσιεύτηκε προ ολίγων ημερών.
Εκεί λοιπόν αποτυπώνεται το μέγεθος 
της συγκεκριμένης αγοράς στην Ευρώπη 
άγγιξε τα 3.7 δις δολάρια το 2017 για να 
ξεπεράσει τα 4,8 δις το 2026. Μάλιστα 
η έκθεση τονίζει πως η συσκευασία των 
τροφίμων συμβάλλει στην επιβράδυνση της 
υποβάθμισης του προϊόντος, στην επέκταση 
της διάρκειας ζωής και στην αύξηση και 
διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας 
των τροφίμων. Το ιδιαίτερα ελκυστικό 
περιβάλλον των πακεταρισμένων σαλατών 
στην Ευρώπη, κατά τα τελευταία χρόνια 
μάλιστα, έχει αλλάξει τον χαρακτήρα της 
αγοράς όπως σημειώνεται στην ίδια έκθεση, 
μέσω της αξιοποίησης νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα 
έτσι, συνειδητοποιεί κανείς επιστρέφοντας 
στον κ. Lutz, ο οποίος στο προσωπικό του 
ιστολόγιο έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, 
επισημαίνοντας πως στις αρχές του 21ου 
αιώνα, για πολλές κατηγορίες προϊόντων, η 
συσκευασία ήταν ταυτόσημη της χαμηλής 
ποιότητας. Ακόμα και οι συσκευασμένες 
σαλάτες δεν ήταν τίποτα παραπάνω από 
κομμένα μαρουλόφυλλα με τις έρευνες στους 

καταναλωτές τότε να αναδεικνύουν πως για 
εκείνους το συσκευασμένο σήμαινε απλώς 
χαμηλότερη ποιότητα.
«Τα τελευταία 10 χρόνια ωστόσο η 
κατάσταση έχει αντιστραφεί ουσιαστικά» 
αναφέρει, υποστηρίζοντας πως οι νέες 
δυνατότητες τυποποίησης και τα μεγάλα 
περιθώρια συμμετοχής της αισθητικής και 
του γαστρονομικού πειραματισμού από 
τις βιομηχανίες, στρώνουν τον δρόμο για 
περαιτέρω ανάπτυξη.

Κυριαρχία στον τοµέα των βιολογικών
Οι συσκευασμένες σαλάτες κυριαρχούν και 
στον τομέα των βιολογικής καλλιέργειας 
τροφίμων στις ΗΠΑ, με πωλήσεις άνω των 
1,1 δισ.δολαρίων το 2018. Μάλιστα κανένα 
άλλο προϊόν της συγκεκριμένης κατηγορίας 
τροφίμων δεν κατάφερε πωλήσεις 
μεγαλύτερες των 400 εκατ. δολαρίων.
Σύμφωνα με πρόσφατη στατιστική ανάλυση 
της αγοράς τροφίμων των Ηνωμένων 
Πολιτιών, οι συσκευασμένες βιολογικές 
σαλάτες καταλαμβάνουν μεγαλύτερο 
μερίδιο από τις τρεις αμέσως μεγαλύτερες 
κατηγορίες, τα μήλα, τα καρότα και τις 
πατάτες. Ίσως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο 
της έκθεσης, είναι ότι οι βιολογικές 
συσκευασμένες σαλάτες συνεχίζουν να 
αυξάνονται ως προς την αγορά τους, με τις 
πωλήσεις να επεκτείνονται κατά 7% το 2018.

Το µέγεθος της συγκεκριµένης αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση άγγιξε τα 3.7 δισ. δολάρια το 
2017 για να ξεπεράσει τα 4,8 δισ. ως το 2026. Σηµαντικό µερίδιο καταλαµβάνουν οι βιολογικές.

Steve Lutz, αντιπρόεδρος της Produce 
Marketing Association
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ΣΑΛΑΤΕΣ

Χρώµα, γεύση, µέγεθος και ανθεκτικότητα κά-
νουν τις ποικιλίες σε σαλάτες της Syngenta ε-
πιθυµητές από καταναλωτές και παραγωγούς, 
µε την γκάµα της εταιρείας να περιέχει λύσεις 
και για την απαιτητική βιοµηχανία των κοµµέ-
νων και συσκευασµένων σαλατών. Πάνω α-
πό 60 ποικιλίες σαλάτας της εταιρείας µε ενι-
σχυµένο πακέτο ανοχών, των τύπων Romaine, 
Batavia, Iceberg, Butterhead, Lollo rosso, 
Bellagio Red και Endive, που κυριαρχούν στις 
προτιµήσεις των αγοραστών, παρουσιάστηκαν 
στους επισκέπτες του αποδεικτικού αγρού της 
Syngenta αυτό το καλοκαίρι στην Καστέλλα Ευ-
βοίας. Τον αγρό επισκέφθηκαν παραγωγοί, γε-
ωπόνοι, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών που 
προµηθεύονται από παραγωγούς σαλάτες, µε 
σκοπό την επισκόπηση των διαθέσιµων επι-
λογών και τις δυνατότητες της κάθε ποικιλί-
ας. Στους µεγάλους παίκτες που χρησιµοποι-
ούν ποικιλίες της Syngenta ανήκουν εταιρεί-
ες παρασκευής κοµµένων συσκευασµένων 
σαλατών, αλλά και σουπερ µαρκετς που ανα-
ζητούν τις εν λόγω λύσεις στους παραγωγούς 
κηπευτικών.   

Επιλογές σε όλους τους τύπους
Ο τύπος Romaine καλύπτει περί το 60% της 
ελληνικής αγοράς, αφού αποτελεί το γνωστό 
γευστικό µαρούλι. Στον αποδεικτικό αγρό εκτί-
θενται 18 ποικιλίες του τύπου, µε την Musena 
να εντυπωσιάζει µε τον µεγάλο αριθµό φύλ-

λων που παράγει το κάθε κεφάλι και το µεγά-
λο µέγεθος και τη Sivna, που έχει επίσης όπως 
και η Musena γυαλιστερό φύλλωµα και πολ-
λά φύλλα, µε το µέγεθός της, καθώς ένα κε-
φάλι ξεπερνούσε σε βάρος τα 700 γραµµάρια. 
Οι σαλάτες Romaine πωλούνται ανά τεµάχιο, έ-
χουν µεγάλη ζήτηση στην αγορά στο ράφι, αλ-
λά και στη βιοµηχανία σαλάτας, στην οποία ό-
πως είναι προφανές, το πολύ µεγάλο µέγεθος 
ανά κεφάλι, δηλαδή τα περισσότερα κιλά προ-
ϊόντος ανά στρέµµα κάνουν τη διαφορά και ε-

στιάζουν τις προτιµήσεις της βιοµηχανίας στις 
ποικιλίες που το προσφέρουν.
Οι Musena και η Sivna αποτελούν δύο από τις 
πιο ευπροσάρµοστες ποικιλίες, µε δυνατότητα 
καλλιέργιας όλο το χρόνο και σε πολλές περιο-
χές της Ελλάδας.   
Midi Romaine ποικιλίες, όπως η Typical, α-
πευθύνονται περισσότερο στην αγορά «πά-
γκου», ανά τεµάχιο, καθώς το µικρότερο µέγε-
θός τους, µε το ύψος του να φτάνει τα 30 εκ., ε-
πιτρέπει την κατανάλωσή τους σε ένα νοικοκυ-
ριό πριν αρχίσει να πέφτει η ποιότητα.
Σαλάτες τύπου Butterhead όπως η ποικιλία 
Julian, καλλιεργούνται κυρίως θερµοκηπια-
κά, αλλά η συγκεκριµένη ποικιλία προσφέρει 
δυνατότητες υπαίθριας καλλιέργειας µε µία ε-
βδοµάδα πρωιµότερη συγκοµιδή, παρέχοντας 
προστασία από το καφέτιασµα στο εσωτερικό, 
το οποίο προκαλείται συνήθως από έλλειψη α-
σβεστίου σε αυτά τα φυτά.
Τύπο Romaine θυµίζει λόγω βάρους και µεγέ-
θους η Coriole, ποικιλία σγουρής-Μακεδονι-
κής ή αλλιώς Batavia σαλάτας που έχει βαρύ 
κεφάλι µε πολλά φύλλα.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
ΣΑΛΑΤΑΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ
SYNGENTA

Κάθε χρήση, από τη βιοµηχανία 
κοµµένων συσκευασµένων σαλατών ως 
και τους πάγκους καλύπτουν οι ποικιλίες.    
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Η ευκολία στην κατανάλωση είναι σηµαντική τάση 
στα λαχανικά και αποτελεί επίσης έναν τρόπο αύ-
ξησης της κατανάλωσής τους. Μία από τις πιο πρό-
σφατες επιτυχηµένες καινοτοµίες ευκολίας της Rijk 
Zwaan είναι το Knox ™, ένα χαρακτηριστικό που πε-
ριορίζει το µεταχρωµατισµό στο µαρούλι µετά την 
κοπή. Ως αποτέλεσµα, το Knox επεκτείνει τη διάρκεια 
ζωής του µαρουλιού και εποµένως θα µειώσει και 
τα απόβλητα µη εµπορεύσιµα λόγω χρώµατος προϊ-
όντα. Με αυτό το χαρακτηριστικό, η Rijk Zwaan προ-
σφέρει µια λύση σε ένα από τα σηµαντικότερα ζητή-
µατα για τις εταιρείες κοµµένων έτοιµων σαλατών 
και για τους λιανοπωλητές στο µαρούλι.
Η Rijk Zwaan έχει ήδη εισαγάγει το γνώρι-
σµα Knox σε περίπου δέκα είδη µαρουλιού, συ-
µπεριλαµβανοµένων των cos, batavia, iceberg, 

butterhead, Salanova® Crispy και Salanova® 
Butter lettuce. Αυτό είναι αποτέλεσµα εργασιών 
ανάπτυξης που χρειάστηκαν δεκαετίες για να ο-
λοκληρωθούν. ∆ιάφορες εργαστηριακές δοκιµές 
καθώς και δοκιµές µεγάλης κλίµακας παραγωγής 
απέδειξαν, χωρίς εξαίρεση, ότι το Knox λειτουρ-
γεί και το µαρούλι παραµένει πιο φρέσκο   για µε-
γαλύτερο χρονικό διάστηµα.

Αποχρωµατισµός στη λιανική
Το Knox αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία µε εται-
ρείες και εµπόρους λιανικής πώλησης, για τους ο-
ποίες ο αποχρωµατισµός του µαρουλιού από την ο-
ξείδωση είναι ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα. 
Το µαρούλι µε το Knox παραµένει πιο φρέσκο   για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα και ως εκ τούτου φαί-
νεται πιο ελκυστικό, αλλά αυτό δεν είναι το µόνο ό-
φελος για εταιρείες κοπής και λιανοπωλητές. ∆εδο-
µένου ότι το Knox σηµαίνει ότι το µαρούλι δεν χρειά-
ζεται πλέον να συσκευάζεται σε συσκευασίες µε χα-
µηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, µειώνει το κόστος 
και προσφέρει περισσότερες επιλογές κατά την α-
νάµιξη. Η µεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης συµ-
βάλλει επίσης στη µείωση των απορριµµάτων τρο-
φίµων. Και επειδή το µαρούλι παραµένει φρέσκο   για 
περισσότερο χρόνο στα σπίτια των καταναλωτών, υ-
πάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα επαναλαµβανόµε-

νων αγορών και συνεπώς αυξηµένων πωλήσεων. 
Αναφέρεται πως το Knox στο Βραβείο Καινοτοµίας 
Fruit Logistica 2017, κατέλαβε την πρώτη θέση.

Το µαρούλι µε κόκκινη «καρδιά»
Το πρώτο µαρούλι µε κόκκινη «καρδιά», αντί για το 
σύνηθες πράσινο στο εσωτερικό των φύλλων του, 
είναι γεγονός. Ονοµάζεται «Robin», αποτελεί προϊόν 
πολυετούς προγράµµατος έρευνας του ολλανδικού 
οµίλου «Rijk Zwaan» και το… αγροτικό του το κά-
νει σε πειραµατικούς αγρούς και στην Ελλάδα, µέ-
σω τοπικών συνεργασιών που έχει συνάψει η θυ-
γατρική του Rijk Zwaan Hellas. Εκτός από το… ντρο-
παλό «Robin», όµως, η οµάδα γενετιστών της Rijk 
Zwaan, δοκιµάζει σε ελληνικά plots µια ακόµη προ-
ϊοντική πρόταση για το καταναλωτικό κοινό µε χα-
ρακτηριστικά καινοτοµίας. Αυτή «ακούει» στο όνοµα 
«Crystal Lettuce», ένα λαχανικό που συνδυάζει τη 
τραγανότητα και τη γλυκήτητα του «Iceberg» µε την 
πλούσια δοµή της «Batavia», η οποία εξασφαλίζει 
τραγανά και πολλά φύλλα, ιδανικά για χρήση σε σά-
ντουιτς. «Τόσο το Robin, όσο και το Crystal Lettuce 
είναι σε πειραµατική φάση σε Ελλάδα και Ευρώπη 
και περιµένουµε να λανσαριστούν στην αγορά το 
2020», ανέφερε στο Fresher ο διευθύνων σύµβου-
λος της «Rijk Zwaan Hellas» ∆ιαµαντής Τσιατούρας.

ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ � ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ KNOX   
ΓΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΖΩΗ 
ΣΤΟ ΡΑΦΙ Η RIJK ΖWAAN

Τις υποχρεώσεις παράδοσης προϊόντος πρέπει να έχει υπ’ όψην του ο παραγωγός και να 
επιλέγει ποικιλίες που θα του δώσουν τα κιλά που θέλει, ακριβώς τη στιγµή που τα θέλει.  
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ΑΠΟ∆Ι∆ΟΥΝ 
ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
∆ΥΝΑΤΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ GREEN LIME  
ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΙΑΣ ΣΕΖΟΝ ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ, ΕΝΩ
∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ � ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 

Με πάνω από 70 λεπτά το κιλό στον πα-
ραγωγό ξεκίνησαν να φεύγουν τα πρώ-
ιµα ακτινίδια Green Lime στην Καβάλα, 

σε µια χρονιά που τα σηµάδια δείχνουν πως θα ε-
ξελιχθεί µε θετικό πρόσηµο για το ελληνικό ακτι-
νίδιο, όπως δηλώνει στο Fresher ο Κλέαρχος Σα-
ραντίδης, διευθυντής της ΕΑΣ Καβάλας.  Τα Green 
Lime είναι πρώιµη καλοκαιρινή ποικιλία µε την 
οποία µπαίνει στην αγορά η περιοχή, ενώ ακο-
λουθούν τα ακτινίδια Τσεχελίδης και Hayward 
αρκετά αργότερα. Οι ζηµιές στα ακτινίδια στην 
Μακεδονία από χαλάζι που έπεσε, άφησε πολλές 
ποσότητες µη εµπορεύσιµες, ή χωρίς να µπορούν 
να διεκδικήσουν καλή τιµή, µε τον Κ. Σαραντίδη 
να κάνει µια εκτίµηση για 20% ζηµιά, η οποία ό-
µως εκδηλώθηκε ανά περιοχές. Έτσι, τα λιγότε-
ρα καλά φρούτα που έχουν µείνει, σε συνδυασµό 
µε τις ευνοϊκές διεθνείς συγκυρίες, αναµένεται 
να χτυπήσουν τιµές που θεωρούνται ικανοποιη-
τικές. Την προηγούµενη χρονιά οι παραγωγοί, α-
κόµη και στα πρώιµα ακτινίδια κυνηγούσαν τα 50 
λεπτά, ενώ γίνονταν πωλήσεις και στα 45 και στα 

35 λεπτά για τα Τσεχελίδης και τα Hayward, εικό-
να που φαίνεται να αλλάζει φέτος.
Αισιόδοξος για την πορεία και τις τιµές του προ-
ϊόντος εµφανίζεται και ο Βασίλης Γατής, διευθυ-
ντής του ΑΣ Νεάπολης Αγρινίου, καθώς όπως δή-
λωσε στο Fresher, το ακτινίδιο είναι παγκόσµιο 
φρούτο και βρισκόµαστε σε µια σεζόν στην οποία 
παρουσιάστηκε πρωίµιση της παραγωγής στη Χι-
λή, χώρα βασικό προµηθευτή του φρούτου πα-
γκοσµίως, ενώ και από τη Νέα Ζηλανδία ακούγε-
ται πως θα παραχθούν µειωµένες ποσότητες στο 
νησί της Ωκεανίας.
Στην Αιτωλοακαρνανία, δε σηµειώθηκαν ζη-
µιές από χαλάζι όπως σε Μακεδονία και Άρ-
τα, µε την παραγωγή να πηγαίνει καλύτερα από 
την προηγούµενη χρονιά σε ποσότητα αλλά και 
ποιότητα καρπών. 
Πέρυσι οι τιµές στην περιοχή ανέβαιναν µέχρι και 
κοντά στα 55 λεπτά το κιλό για τα Hayward, ενώ 
τα Τσεχελίδης έπιαναν ταβάνι στα 40 λεπτά. Εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον έχει η κίνηση της συνεταιρι-
στικής οργάνωσης να προχωρήσει σε συµφωνία 
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ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ
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µε την εταιρεία Enza, για συµβολαιακή κλειστή 
καλλιέργεια νέας κίτρινης και κόκκινης ποικιλίας 
ακτινιδίων, στην οποία θα µπορούν να προχω-
ρούν µόνο τα µέλη του συνεταιρισµού. Προς το 
παρόν, οι παραγωγοί έχουν προχωρήσει σε νέ-
ες φυτεύσεις συµβολαιακής καλλιέργειας µε την 
κίτρινη ποικιλία Enza Gold της Enza, µια ποικι-
λία διεθνή απάντηση στα κιτρινόσαρκα της Νεο-
ζηλανδέζικης Zespri, µε τα δέντρα να µην έχουν 
µπει ακόµη στην παραγωγική τους ηλικία, αλλά 
τις τάσεις της αγοράς να δείχνουν πως το κατα-
ναλωτικό κοινό επιλέγει τα κιτρινόσαρκα για το 
χρώµα, αλλά και για τη γλυκιά τους γεύση. Με-
γάλο ενδιαφέρον, ίσως µεγαλύτερο από το κίτρι-
νο ακτινίδιο λόγω καινοτοµίας, έχει η ποικιλία 
Enza Red, µε κόκκινη σάρκα. Η ποικιλία αυτή έ-
χει ξεσηκώσει φήµες σε όλη την Ελλάδα, καθώς 
ακούγεται παντού για κάποιο κόκκινο ακτινίδιο 
και οι παραγωγοί ψάχνουν τις δυνατότητες να α-
ποκτήσουν πρόσβαση σε γενετικό υλικό. Σε πει-
ραµατικό στάδιο βρίσκεται όµως η καλλιέργειά 
της από τον ΑΣ Νεάπολης Αγρινίου, µέσα σε θερ-
µοκήπιο, και αν τα αποτελέσµατα είναι θετικά, 
πρόκειται να προχωρήσουν τα επόµενα χρόνια 
σε κλειστή συβολαιακή καλλιέργεια µε την Enza.   

Βακτήρια Pseudomonas
Πρόβληµα εξακολουθεί να αποτελεί για τους 
καλλιεργητές η προσβολή των δέντρων από βα-
κτήρια Pseudomonas, µε την ασθένεια που προ-
κύπτει να είναι θανατηφόρα για το δέντρο και το 
βακτήριο να αποτελεί οργανισµό καραντίνας. Οι 
απόψεις διίστανται σε σχέση µε τη συµπεριφορά 
των ποικιλιών σε αυτήν την ασθένεια, η οποία εί-
ναι υπεύθυνη για ξερίζωµα εκατοντάδων χιλιά-
δων στρεµµάτων µε ακτινίδια στην Ιταλία.

ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Η φετινή παραγωγή ακτινιδίου αναµένεται 
να έχει καλή τύχη στις αγορές του 
εξωτερικού, καθώς πολλές ζηµιές έχουν 
προκληθεί και στην Ιταλία από τις αντίξοες 
καιρικές συνθήκες. Σύµφωνα και µε 
τον Σύνδεσµο Ελληνικών Επιχειρήσεων 
Εξαγωγής, ∆ιακίνησης Φρούτων 
Λαχανικών και Χυµών INCOFRUIT-
HELLAS, στη χώρα µας σηµειώθηκαν 
µικρότερης έκτασης καταστροφές και 
εκτιµάται πως δεν θα δηµιουργηθούν 
προβλήµατα στη διαθέσιµη ποσότητα. Τη 
σεζόν που πέρασε εξήχθησαν πάνω από 
140.000 τόνους. Τέλος, η υπό συζήτηση 
υπογραφή συµφωνιών  µε χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας όπως Ν. Κορέα, 
Ταϋλάνδη, Βιετνάµ, αναµένεται να ανοίξει 
περαιτέρω δρόµους για το προϊόν.   

Οι ηµεροµηνίες κοπής ακτινιδίων και εµπορίας 
τους, ορίζονται πλέον εθνικά, καθώς έχουν κα-
ταργηθεί πλέον οι αποφάσεις κοπής των ακτινι-
δίων από τις ∆ΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτή-
των. Συγκεκριµένα, ως ηµεροµηνία έναρξης συ-
γκοµιδής της ποικιλίας Hayward για όλη τη χώ-
ρα ορίζεται η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και ως 
ηµεροµηνία έναρξης της περιόδου εµπορίας για 
την εγχώρια αγορά η 1η Νοεµβρίου κάθε έτους. 
Για όλες τις υπόλοιπες ποικιλίες η κοπή των α-
κτινιδίων επιτρέπεται εφόσον τα ακτινίδια έχουν 
αποκτήσει φυσιολογικά 6,2° Brix ή µέση περιε-
κτικότητα σε ξηρά ουσία 15% και οι εισαγωγείς-
εξαγωγείς διασφαλίζουν ότι κατά το στάδιο της 
εξαγωγής-εισαγωγής οι παρτίδες έχουν απο-
κτήσει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Κλιµάκια µε ανώνυµες καταγγελίες
Όπως δήλωσε στην Agrenda ο Παρασκευάς Κα-
ϋµενακης, παραγωγός ακτινιδίου στην περιοχή 
της Άρτας, «ακόµη και µε ανώνυµη καταγγελία, 
µπορεί να έρθει κλιµάκιο να ελέγξει τη συγκοµι-
δή και αν εντοπίσει σάκχαρα ή ξηρά ουσία κά-
τω από το όριο στο οποίο σύµφωνα µε το νόµο 
χαρακτηρίζεται το προϊόν συγκοµίσιµο, οι κυρώ-
σεις είναι πολλές, αρχής γενοµένης από µεγάλα 
πρόστιµα». Οι έµποροι διαθέτουν τα ακτινίδια σε 
όλα τα άλλα στάδια εµπορίας που έπονται της τυ-
ποποίησης-συσκευασίας, εισαγωγής και της ε-
ξαγωγής, αφού αυτά έχουν αποκτήσει τουλάχι-
στον 9,5° Brix. Το βάρος των συσκευασιών ακτι-
νιδίων καθορίζονται στα 20 κιλά κατά το µέγιστο.

Η κοπές επιτρέπονται για ακτινίδια που 
έχουν αποκτήσει φυσιολογικά 6,2o Brix.

Σε πειραµατικό στάδιο βρίσκεται  
η καλλιέργεια κόκκινου ακτινιδίου.

ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟΥ 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ Ο 
ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
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Όλα ξεκινούν από τα σάκχαρα που φτιά-
χνουν τα φύλλα µε τη φωτοσυνθετική 
τους µηχανή.

Συνεπώς χρειάζεται µια ικανοποιητική και υγιής 
φυλλική επιφάνεια και όλα τα εφόδια σε επάρκεια, 
δηλαδή νερό και θρεπτικά. Προσοχή, η επάρκεια ο-
ρίζεται ανάλογα µε το στόχο και ως εκ τούτου µπο-
ρεί να σηµαίνει,όπως στην περίπτωσή µας, και µι-
κρές ποσότητες. Όσον αφορά στην αναγκαία φυλλι-
κή επιφάνεια, από µετρήσεις σε διάφορες ποικιλίες, 
κυρίως κρασοστάφυλων, βρέθηκε ότι για ένα κιλό 
σταφύλια χρειάζονται από 1,1 µέχρι 1,7m2 φύλλα. 
Αυτό όµως είναι µάλλον θεωρητικό παρά πρακτικό 
µέγεθος γι’ αυτό πάµε παρακάτω.
Η πλεονάζουσα αζωτούχος λίπανση που φτιάχνει 
συνεχώς καινούργια φύλλα – βλάστηση και θα 
δυσκολέψει το χρωµατισµό της ράγας αργότερα, 

είναι ανεπιθύµητη. Αυτό συµβαίνει γιατί τα σάκ-
χαρα θα χρησιµοποιηθούν, (µέσω του κύκλου 
του krebs) κυρίως στη σύνθεση αµινοξέων και 
σε βάρος της βιοσύνθεσης των χρωστικών, στην 
περίπτωσή µας των ανθοκυανινών. Θα φτάσου-
µε όµως σ’ αυτές λίγο παρακάτω.
Πάµε για λίγο στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας α-
πό όπου µας ζητήθηκε η βοήθεια για ένα κτήµα 
(Crimson) του οποίου η βλάστηση δεν παρουσία-
ζε σηµάδια εξασθένησης ούτε το Νοέµβρη και τα 
σταφύλια έπαιρναν χρώµα πολύ αργά, µε τη συλ-
λογή να κλιµακώνεται επίπονα.
Μετρώντας τα νιτρικά του εδάφους τα βρήκα-
µε στο ύψος των 163 ppm, που µεταφράζεται 
σε 37 µονάδες αζώτου (το ΝΟ3 x 0,226 γίνεται 
Ν) ή αλλιώς σε 110 kg/στρ. νιτρική αµµωνία! 
Οι υψηλές δόσεις καλίου και στη βασική λίπαν-

Γράφει ο ∆ρ. Λουκάς Τ. Πιστόλης

Μία προσέγγιση της καλλιέργειας στα σηµαντικότερα προβλήµατά της παραθέτει στο 
Fresher ο γεωπόνος ∆ρ. Λουκάς Τ. Πιστόλης. Ξεκινώντας από το χρώµα και συνεχίζοντας 
µε το µέγεθος καθώς και άλλους παράγοντες που προσδιορίζουν την παραγωγή, όπως τα 
θρεπτικά, οι αρδεύσεις κτλ που πιστεύουµε πως θα βοηθήσουν τον καλλιεργητή.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ CRIMSON

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 
ΣΤΑΦΥΛΙ CRIMSON 
ΤΟ ΧΡΩΜΑ  
ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Για το χρώµα και το µέγεθος του καρπού ο ∆ρ.  
Λουκάς Τ. Πιστόλης παραπέµπει στο βιβλίο του: 
«∆ιαφυλλικές λιπάνσεις», Εκδόσεις Σταµούλη.
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ΝΙΤΡΙΚΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
ΥΨΟΣ 163 PPM�> 

37 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΖΩΤΟΥ 
Η ΑΛΛΙΩΣ  

110 ΚΙΛΑ ΑΖΩΤΟ/ΣΤΡΕΜΜΑ 
ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ

 ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ

ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΜΕ ΠΟΛΥ ΟΨΙΜΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΠΙΠΟΝΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Στην Αλεξάνδρεια 
Ηµαθίας µας 
ζητήθηκε η 
βοήθεια για ένα 
κτήµα (Crimson) 
του οποίου η 
βλάστηση δεν 
παρουσίαζε 
σηµάδια 
εξασθένησης ούτε 
το Νοέµβρη και τα 
σταφύλια έπαιρναν 
χρώµα πολύ αργά.
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ση και στις υδρολιπάνσεις δεν είχε δώσει λύ-
ση. Το σοβαρό αυτό πρόβληµα αντιµετωπίστη-
κε µε τη συγχορήγηση φωσφόρου και καλίου 
και µε τη χρήση µιας… ευρεσιτεχνίας για το κό-
ψιµο των ριζών σε απόσταση 40-50 εκατοστών 
από τα πρέµνα! 
Ως προς τα θρεπτικά επιβεβαιώθηκε ότι ο χειρότε-
ρος εχθρός των… ατασθαλιών (των υψηλών δόσε-
ων) του αζώτου είναι ο φώσφορος και λιγότερο το 
κάλιο. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι η φαρέτρα των ε-
φοδίων στη διαχείριση µιας καλλιέργειας είναι πιο 
πλούσια από ότι φαίνεται σε µια πρώτη µατιά.
Είναι χρήσιµο να γνωρίζουµε ότι τα νεαρά φύλλα 
παρουσιάζουν µειωµένη φωτοσυνθετική δραστη-
ριότητα, ενώ γίνονται καλοί χορηγοί στις ράγες και 
στο ξύλο, όταν πλησιάζουν το τελικό τους µέγεθος, 
σε µια ηλικία περίπου 30 ηµερών από την εµφάνισή 
τους, στην εφηβεία θα λέγαµε. Από ’κει και πέρα η 
συνεισφορά τους στο φυτό µειώνεται σταδιακά µέ-
χρι το 40-60% της εφηβικής τους απόδοσης.
Το συµπέρασµα από τα προλεχθέντα είναι ότι η 
ζώνη των φύλλων µέγιστης φωτοσυνθετικής α-
πόδοσης, προοδευτικά αποµακρύνεται προς την 
άκρη του βλαστού. Από σχετικές έρευνες βρέθη-
κε ότι µια τέτοια ζώνη που στις αρχές Ιούνη ήταν 
στο πρώτο τρίτο του βλαστού, µετά ένα µήνα έφτα-

σε στο δεύτερο τρίτο και στις αρχές Αυγούστου στο 
ακραίο τµήµα του.
Προσοχή, όσο µεγαλώνουν οι απαιτήσεις των 
καταναλωτικών οργάνων του φυτού σε σάκ-
χαρα, τόσο εντονότερη γίνεται και η παραγω-
γή τους στα φύλλα. Τα φύλλα ανταποκρίνο-
νται στη ζήτηση αυξάνοντας την προσφορά ή-
τοι την παραγωγή και εξαγωγή περισσότερων 
προϊόντων. Μάλιστα τα φύλλα που βρίσκονται 
στην αντίθετη πλευρά του σταφυλιού µπορούν 
να διατηρήσουν υψηλή φωτοσυνθετική ένταση 
µέχρι και ένα µήνα πριν τη συλλογή, ακριβώς 
λόγω της αυξηµένης ζήτησης των προϊόντων 
τους. Είναι αυτό που λέγεται ότι η χρήση κάνει 
το όργανο… Τα παραπάνω, αν ληφθούν υπόψη 
και οι ιδιαιτερότητες του Crimson, µπορούν να 
βοηθήσουν στη διαχείριση της βλάστησής του 
(ξεφύλλισµα κ.λπ.). 
Πάµε παρακάτω. Από τη φωτοσύνθεση που πα-
ράγει σάκχαρα, στην αναπνοή που τα κατανα-
λώνει. Σε µια ιδιαίτερη µάλιστα, εναλλακτική α-
ναπνοή (όχι στην κλασική, γλυκόλυση – krebs 
κ.λπ.) που είναι γνωστή στους γεωπόνους µε το 
όνοµα κύκλος των φωσφορικών πεντοζών, γιατί 
στην πορεία του παράγονται, ως ενδιάµεσα προ-
ϊόντα, πεντόζες. Αν και εµάς µας ενδιαφέρει ένα 

Ο εχθρός των υψηλών δόσεων
αζώτου είναι κυρίως 
ο φωσφόρος και δευτερευόντως
το κάλιο

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ CRIMSON 

Η ΦΑΡΕΤΡΑ ΤΩΝ 
ΕΦΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ 
ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ 
Ο,ΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ
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Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ας πάµε τώρα στο µέγεθος, χωρίς αυτό να 
σηµαίνει ότι όσα είπαµε ως τώρα, δηλαδή την 
παραγωγή και την εξαγωγή των σακχάρων από 
τα φύλλα στις ράγες, δεν συνιστούν και µέγεθος. 
Εξάλλου από την έναρξη της ωρίµανσης και 
µετά, η αύξηση του µεγέθους της ράγας είναι 
ανάλογη µε τη συσσώρευση εντός της των 
σακχάρων τα οποία αυξάνουν την ωσµωτική 
πίεση, γεγονός που φέρνει νερό στη ράγα και 
αύξηση του µεγέθους της.
Υπογραµµίζουµε τον θετικό συσχετισµό µεταξύ 
της αύξησης του βλαστού και της ταξιανθίας του, 
που έχει επισηµανθεί ήδη από το 1950.
Έτσι ισχύει ότι ο αριθµός των ταξιανθιών ορίζεται 
από την κατάσταση των κληµατίδων κατά το 
προηγούµενο έτος, ενώ το µέγεθός τους, από 
την κατάσταση του βλαστού του τρέχοντος έτους. 
Το κορυφολόγηµα λοιπόν καλό είναι να αργεί 
όπου θέλουµε µακρύ τσαµπί. Σύντοµα, µετά το 
κορυφολόγηµα,
έρχονται οι ταχυφυείς. Για το µέγεθος της 
ράγας πρέπει να επισηµανθεί η σηµασία της 
διαχείρισης των αρδεύσεων. ∆ιαθέσιµο στο 
φυτό νερό πρέπει να υπάρχει από το τέλος του 
χειµώνα και να µην λείψει µέχρι την καρπόδεση, 
διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος της 
µειωµένης καρπόδεσης αλλά και του µειωµένου 
ρυθµού αύξησης της ράγας. Από την καρπόδεση 
ως το γυάλισµα, στο βαθµό που περνάει ο 
καιρός και θεωρήσουµε το µέγεθος δεδοµένο, 
τότε µπορούµε να µειώνουµε το νερό (ήπια 
καταπόνηση) στοχεύοντας µ’ αυτόν τον τρόπο 
σε έναν καλύτερο – γρηγορότερο χρωµατισµό. 
Όπου όµως το µέγεθος δεν είναι εύκολη 
υπόθεση τότε το νερό δεν πρέπει να λείψει 
µέχρι το γυάλισµα και ο έγκαιρος χρωµατισµός 
να γίνει στόχος άλλων στρατηγικών. Τα 
µικρά ποτίσµατα, χάριν του χρωµατισµού, θα 
ωφελήσουν και το όποιο επιπλέον κέρδος στο 
µέγεθος αφού µέχρι την υπερωρίµανση η ράγα 
κάτι παίρνει σε µέγεθος. Οι υπερβολές στις 
γιββερελίνες, στα χοντρέµατα (10 χάπια στον 
τόνο, που δεν έπρεπε καν να γίνονται), φυσικά 
και θα δώσουν µέγεθος την τρέχουσα χρονιά, 
όµως έτσι υποθηκεύεται η παραγωγή της 
επόµενης. Το ίδιο αρνητικό αποτέλεσµα έχουν 
και οι πολύ υψηλές αποδόσεις της τρέχουσας 
χρονιάς για την επόµενη.

(Για το χρώµα και το µέγεθος του καρπού βλέπε και 
Λουκά Τ. Πιστόλη: «∆ιαφυλλικές λιπάνσεις», Εκδόσεις 
Σταµούλη, σελ. 125-157)

προϊόν του κύκλου µε τέσσερα άτοµα άνθρακα, 
η 4-φωσφορική ερυθρόζη (σηµαντικά προϊό-
ντα του κύκλου εκτός από την ερυθρόζη είναι το 
NADPH2 και ο 5-φωσφορικός εστέρας της ριβό-
ζης πρόδροµος του RNA και του DNA). Από την 
ερυθρόζη του κύκλου οι µεταβολίτες θα βρουν 
το δρόµο τους (στη µεταβολική οδό του σικιµι-
κού οξέος) και µέσω της φαινυλαλανίνης, µε τη 
βοήθεια των ενζύµων, θα φτάσουν στην παρα-
γωγή φλαβονοειδών όπου ανήκουν και οι αν-
θοκυανίνες. Βέβαια, όπως έχουµε ήδη πει, πρέ-
πει να περισσέψουν σάκχαρα από τη… λαιµαρ-
γία του αζώτου.

Από την Οµόνοια στο Σύνταγµα...
Μια καλλιτεχνική εκδοχή των γεγονότων θα ήταν 
πως, φεύγουµε από την πλατεία, τον κύκλο της Ο-
µόνοιας, ακολουθώντας τη Σταδίου και µέσω της 
Κλαυθµώνος (τι όνοµα! ξέρετε την ιστορία του;) φτά-
νουµε στο Σύνταγµα, στη Βουλή, όπου συναντάµε τη 
δηµοκρατία να ντρέπεται και να κοκκινίζει.
Ένα πρώτο ένζυµο είναι η PAL (αµµωνιακή λυάση 
της φαινυλαλανίνης), η ενεργότητά της οποίας αυ-
ξάνεται στα δύσκολα, δηλαδή σε συνθήκες τροφικής 
πενίας, σε περιπτώσεις προσβολών από µύκητες κ.ά. 
ενώ την επηρεάζει το φως και η θερµοκρασία. Η PAL 

δηλαδή θα δώσει το κόκκινο στο ζόρι, όπως κοκκινί-
ζουµε κι εµείς όταν ζοριζόµαστε και θυµώνουµε. Τη 
δραστηριότητά της ευνοεί επίσης η διαφορά θερµο-
κρασία ηµέρας – νύχτας και περισσότερο σε συνθή-
κες καλής ηλιοφάνειας. Σε διαφορετική περίπτωση 
µεγάλο µέρος των σακχάρων που φτιάχνει το φυτό 
την ηµέρα, το βράδυ το καταναλώνει και δεν περισ-
σεύουν για την παραγωγή χρωστικών.

Στις συνθήκες της χώρας µας...
Στις συνθήκες της χώρας µας, µε τα πολύ ζεστά 
καλοκαίρια, είναι περισσότερο αναγκαίο να γνω-
ρίζουµε πως όταν η θερµοκρασία ξεπερνά τους 
35οC η µεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα 
στις ράγες εµποδίζεται. Τότε η χορήγηση µικρών 
ποσοτήτων νερού, ίσα για τη δροσιά του θα λέγα-
µε, που δεν επηρεάζει αρνητικά, αλλά θετικά το 
χρωµατισµό, είναι χρήσιµη.
Αρκετές φορές µετά την εφαρµογή του αιθυλενίου η 
κατάσταση των φύλλων χειροτερεύει – κιτρινίζουν. Ό-
µως εµείς τα χρειαζόµαστε ακόµη. Έτσι η διαφυλλική 
εφαρµογή σιδήρου, µετά από λίγες ηµέρες, θα διορ-
θώσει δραστικά την κατάσταση (ο σίδηρος και το αι-
θυλένιο δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις), ενώ έχου-
µε διαπιστώσει ότι η µορφή Fe-EDDHA µε τη συνο-
δεία οξινοποιού παράγοντα δίνει καλύτερα αποτελέ-

σµατα κι ας την έχουν µόνο για το έδαφος αυτή τη µορφή.
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CRIMSON ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πάµε τώρα, µε λίγα λόγια για το ρόλο των θρεπτι-
κών κυρίως στην δηµιουργία των προϋποθέσεων 
για την παραγωγή της επόµενης χρονιάς. Πιο σω-
στή πάντως είναι η έκφραση που λέει: να δούµε τι 
έπρεπε να’ χαµε κάνει πέρσι ώστε φέτος να έχου-
µε καλύτερη παραγωγή… Γιατί η έκφραση αυτή ε-
νισχύει και την αυτοκριτική διάθεση µε την οποία 
δεν είµαστε και τόσο εξοικειωµένοι. 
Επαναλαµβάνουµε κάτι που είπαµε προηγουµέ-
νως: «ο αριθµός των ταξιανθιών ορίζεται από την 
κατάσταση των κληµατίδων κατά το προηγούµενο 
έτος, ενώ το µέγεθός τους από την κατάσταση του 
βλαστού του τρέχοντος έτους». Αυτό σηµαίνει ότι η 
παραγωγή της τρέχουσας χρονιάς προσδιορίζεται 
από την προηγούµενη. 
Τα περισσότερα στους οφθαλµούς έχουν γίνει την 
προηγούµενη χρονιά -από το Μάη ξεκινώντας- 
και για την παρούσα µένει µόνο η δηµιουργία των 
ανθέων της ταξιανθίας και η άνθηση. Μέχρι την έ-
ναρξη της ωρίµανσης του ξύλου, δηλαδή µέχρι και 
τον Ιούλη, διαφοροποιούνται οι οφθαλµοί της επό-
µενης χρονιάς. Μετά τις αρχές Αυγούστου η κυ-
ριαρχία των αυξινών αντικαθίσταται από την κυ-
ριαρχία του ABA (αµπσισικό οξύ) που θα δώσει 

το σύνθηµα για την έναρξη του ληθάργου των ο-
φθαλµών.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι φέτος έχουµε κάνει (µε 
τον συνάδελφο Αθ. Κουρδή) εφαρµογές επιβραδυ-
ντών, µετά την άνθηση, για να δούµε το αποτέλε-
σµα στη παραγωγή φέτος, αλλά και στην επόµενη 
χρονιά. Ίδωµεν! 
Έχει διαπιστωθεί ότι το ξεκίνηµα των νέων οφθαλ-
µών είναι καλύτερο όσο εντονότερη είναι η σύνθε-
ση νουκλεϊνικών οξέων (RNA και DNA) και πρω-
τεϊνών. Το άζωτο (από όπου ξεκινά η σύνθεση των 

πρωτεϊνών και ο φωσφόρος (το βασικό στοιχείο 
των νουκλεϊνικών οξέων) παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στη διαδικασία αυτή. Επειδή µάλιστα έχει καταστεί 
«ρητό» η έκφραση πως «το αµπέλι παίρνει το άζω-
το από το ξύλο και το κάλιο από το έδαφος», πρέ-
πει να µεριµνήσουµε για ένα ώριµο ξύλο, µε καλή 
αποθησαύρηση από το προηγούµενο έτος. 
Όµως το άζωτο θέλει φειδώ. Το φυτό δεν θέλει ού-
τε πάρα πολύ άζωτο και λίγα σάκχαρα, ούτε λίγο ά-
ζωτο και πολλά σάκχαρα, αλλά θέλει ένα µέτριο ά-
ζωτο και πολλά σάκχαρα.
Στο Crimson, µια ζωηρή ποικιλία επάνω σε ζωη-
ρά υποκείµενα – κυρίως το 1103 Ρ και ύστερα το R 
110 – η χρήση του αζώτου θέλει ιδιαίτερη προσο-
χή, φειδώ, µε καλή εκτίµηση της γονιµότητας του 
εδάφους καθώς και της υδατοϊκανότητάς του για 
τη σωστή ρύθµιση των αρδεύσεων.
Εφαρµογή ραδιενεργού φωσφόρου (32P) σε διά-
φορες ποικιλίες αµπέλου έδειξε ότι το µεγαλύτερο 
µέρος του, από εκείνο που πήρε το φυτό, πήγε στα 
νουκλεϊνικά οξέα των νέων οφθαλµών.
Για το κάλιο είναι γνωστό τόσο το ότι το Crimson 
το αγαπά, όσο και ότι συνήθως εφαρµόζεται κα-
τά κόρον και το χειµώνα, στη βασική λίπανση και 
το καλοκαίρι, στις υδρολιπάνσεις. Αρκετές φορές 
όµως και καθ’ υπερβολήν (60 µονάδες Κ2Ο/στρ. 
και σε καλά χωράφια!).

Το πολύ δεν είναι πάντα καλό
Ίσως και εκείνη η επίµονη αναφορά, στη βιβλιο-
γραφία, ότι στη σουλτανίνα η εφαρµογή του έδω-
σε κάποτε 50% αύξηση της απόδοσης τον πρώτο 
χρόνο και 150% αύξηση το δεύτερο χρόνο να έ-
χει µερίδιο ευθύνης σ’ αυτό. Βέβαια είπαµε ότι το 
αµπέλι προτιµάει το κάλιο του εδάφους από εκεί-
νο των κληµατίδων, για την αύξησή του, την ανά-
πτυξη των οφθαλµών, την αύξηση των σακχάρων 
στη ράγα και την αποθήκευσή τους στις κληµατί-
δες, αλλά χρειάζεται και λίγο κράτει. 
Εκτιµούµε ότι χρειάζεται περισσότερη εξοικείω-
ση για το χρόνο εφαρµογής των υδρολιπάνσεων 
και για τη µορφή του καλίου που θα χρησιµοποιη-
θεί. Έχουµε δει λόγου χάριν να προτείνεται στα τέ-
λη Αυγούστου σε καθυστερηµένο κοκκίνισµα και 
καλό χωράφι, νιτρικό κάλι.
Φυσικά η διαχείριση της προηγούµενης χρονιάς 
πρέπει να βρει τη συνέχειά της στην έναρξη της 
παρούσης, νωρίς την άνοιξη, γιατί αλλιώς προκο-
πή δεν κάνουµε. Ο αριθµός των ανθέων στην ταξι-
ανθία λόγου χάριν επηρεάζεται και από τους… θε-
ούς (φως, θερµοκρασία, βροχές) και από εµάς (τη 
διαχείριση της καλλιέργειας), κατά το «συν Αθηνά 
και χείρα κίνει». Καλή επιτυχία!

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΥΣΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ  
ΤΟ ΦΕΤΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ 
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

ΤΟ ΦΥΤΟ  
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ 
ΜΕΤΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ 
ΣΑΚΧΑΡΑ
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ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΤΡΩΝΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ 8 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ NIELSEN

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ µήνα 8 στους 10 
Έλληνες δήλωσαν σε έρευνα ό-
τι έχουν καταναλώσει έστω κι έ-
να βιολογικό προϊόν, γεγονός που 
µαρτυρά πως τα βιολογικά προϊ-
όντα κερδίζουν τις προτιµήσεις ο-
λοένα και περισσότερων Ελλή-

νων καταναλωτών. Τα αυγά, τα 
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, 
καθώς επίσης και το γάλα, είναι οι 
κατηγορίες των βιολογικών προ-
ϊόντων που κατέχουν κυρίαρ-
χη θέση στην επιλογή των κατα-
ναλωτών, ενώ αξιοσηµείωτη δυ-

ναµική παρουσιάζουν κατηγορίες 
όπως τα δηµητριακά, οι χυµοί, το 
γιαούρτι και τα όσπρια. Επίσης, α-
πό ανάλυση προκύπτει ότι µελ-
λοντικά σε κατηγορίες όπως εί-
ναι το ψωµί, οι φρυγανιές και τα 
κράκερς θα αυξηθεί η πρόθεση 

για αγορά βιολογικών.
Αυτό προκύπτει από πρόσφατη 
έρευνα της Nielsen σε 1.200 ά-
τοµα ηλικίας άνω των 18 ετών, 
η οποία δείχνει µια τάση σταθε-
ρής ανόδου των προϊόντων αυ-
τών στην ελληνική αγορά. 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός πρότυπου 
πάρκου, αφιερωµένου στη δι-
ατροφή και τον πολιτισµό, µέ-
σα στο οποίο θα αναπτύσσονται 
δραστηριότητες που σχετίζονται 
µε τα βιολογικά και τα παραδο-
σιακά αγροτικά προϊόντα, τη µα-
γειρική και τη ζαχαροπλαστική, 
µε στόχο την ανάδειξη και προώ-
θησή τους, δροµολογεί ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης στη 

Θεσσαλονίκη. Η νέα δοµή σχεδι-
άζεται να αναπτυχθεί σε ένα κτι-
ριακό συγκρότηµα στο παλαιό 
στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάν-
δρου, συνολικής επιφάνειας περί 
τα 1.300 τ.µ., το οποίο θα αναπα-
λαιωθεί και θα εξοπλιστεί καταλ-
λήλως, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη 
θα είναι προσβάσιµο τόσο σε πα-
ραγωγούς, όσο και σε κατοίκους 
και επισκέπτες της πόλης.
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Σε αλυσίδα µε vegan µπέργκερ επένδυσε  
ο Παγκόσµιος Πρωταθλητής F1 Λούις Χάµιλτον

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε την Beyond Meat 
και τον πρεσβευτή της UNICEF Τοµά-
ζο Κιάµπρα ο εν ενεργεία Πρωταθλη-
τής της Formula 1 Λούις Χάµιλτον ε-
γκαινίασε τη νέα αλυσίδα εστιατορίων 
µε vegan µπέργκερ τη ∆ευτέρα 2 Σε-
πτεµβρίου. Το πρώτο κατάστηµα Neat 
Burger άνοιξε στο Λονδίνο και στόχος 
είναι σε βάθος διετίας η αλυσίδα να α-
ποκτήσει συνολικά 14 καταστήµατα. 
O Λούις Χάµιλτον πιστεύει πως η 
Neat Burgers θα αλλάξει τα δεδοµέ-
να στην αγορά. «Ως κάποιος που ακο-

λουθεί µία φυτική διατροφή, πιστεύω 
ότι χρειαζόµαστε µία πιο υγιεινή επι-
λογή για τον απλό κόσµο που να έ-
χει υπέροχη γεύση, αλλά ταυτόχρο-
να να προσφέρει κάτι το ενθουσιώδες 
σε αυτούς που θέλουν να µην τρώνε 
κρέας µια στο τόσο», σηµείωσε. 
Τα καταστήµατα της αλυσίδας θα χρη-
σιµοποιούν στα πιάτα τους τα προϊό-
ντα φυτικού «κρέατος» της Beyond 
Meat, καθώς και µιλκ σέικ χωρίς γα-
λακτοκοµικά, που θα έχουν ως βάση 
τη σόγια ή την καρύδα.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ ΦΕΡΝΟΥΝ 
ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΓΕ ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΛΟΓΟΙ όπως η µεταβολή των κλιµατο-
λογικών συνθηκών, οι αποδόσεις και 
οι αλλαγές στις προτιµήσεις των κα-
ταναλωτών οδηγούν την ΕΑΣ Νάξου 
στη διεύρυνση της ποικιλιακής βάσης 
στην ΠΓΕ «Πατάτα Νάξου» και στην υ-
ποβολή αίτησης τροποποίησης των 
προδιαγραφών του προϊόντος. Μέχρι 
στιγµής, οι καλλιεργούµενες ποικιλίες 

στην περιοχή της Νάξου είναι οι Liseta, 
Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Η 
τροποποίηση του φακέλου ΠΓΕ αφο-
ρά στην προσθήκη επιπλέον ποικιλιών 
και συγκεκριµένα των El Beida, Farida, 
Noha και Burren. Στην αίτηση προχώ-
ρησαν η ΕΑΣ Νάξου, η Υιοί Α. Κουτε-
λιέρη Ανώνυµη Εταιρεία (δ.τ. «Ναξία 
Γη») και η Πατατοσπορική ΑΕ.

Πέντε χρόνια μετά  
δεν έχει καλυφθεί 
το κενό της Ρωσίας
Συµπληρώθηκαν πέντε χρόνια από την επιβολή του 
ρωσικού εµπάργκο στις εισαγωγές φρέσκων φρού-
των και λαχανικών της Ε.Ε. χωρίς να έχουν αποκατα-
σταθεί οι ενωσιακές εξαγωγές σε Τρίτες χώρες στα 
επίπεδα πριν από το εµπάργκο της 7ης Αυγούστου 
2014. Το 2018, οι εισαγωγές οπωροκηπευτικών της 
Ρωσίας ανήλθαν σε 5,859 δις ευρώ, και οι εξαγωγές 
της ΕΕ προς την Αµερική και την Ασία αυξήθηκαν, ε-
ντούτοις δεν αντισταθµίζουν τις απώλειες πωλήσεων 
στη Ρωσία τα τελευταία πέντε χρόνια.
Τα µέτρα που έλαβε η Ε.Ε για να ανοίξουν νέες αγο-
ρές δεν κατάφεραν να αντισταθµίσουν τον χαµένο 
όγκο εξαγωγών νωπών οπωροκηπευτικών , που το 
2013 για ολόκληρη την ΕΕ ανέρχονταν σε 2,4 εκατ. 
τόνους, αξίας 1,9 δις ευρώ σε σύνολο εισαγωγών 
φρούτων και λαχανικών της Ρωσίας συνολικής αξί-
ας 6,989 δις. ευρώ. Το 2013, το έτος πριν από την έ-
ναρξη ισχύος του εµπάργκο, ανάµεσα στους κύρι-
ους προµηθευτές σε φρούτα και λαχανικά στη Ρω-
σία ήταν η Ελλάδα µε 140 χιλιάδες τόνους, που αντι-
στοιχούσε στο 12% των συνολικών εξαγωγών της 
χώρας µας στη συγκεκριµένη κατηγορία.
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ΣΠΑΝΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ 
ΟΙ ΦΙΛΟ∆ΟΞΟΙ CHEFS
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΡΙΚΑ χρόνια, στη 
Λατινική Αµερική, η οµάδα της 
Flavor Fields αντίκρισε µια ποικι-
λία µικροσκοπικών καρπουζιών, 
σε µέγεθος κουµκουάτ, τα οποία 
είχαν γεύση αγγουριού. Το ενδια-
φέρον της εµφάνισης του καρπού 
αυτού µετέφρασαν αµέσως οι άν-
θρωποι της εταιρείας σε µια και-
νούργια γαστρονοµική τάση. 
Απέδειξαν µε τον τρόπο τους πως 
µπορεί να είναι σηµαντικό να ακο-
λουθεί κανείς τις τάσεις στον το-
µέα των τροφίµων, είναι όµως πε-
ρισσότερο σηµαντικό το να δια-
µορφώνει τις τάσεις όποτε έχει 
την ευκαιρία. 
Έτσι και έγινε και πλέον µάγειρες 
από ολόκληρη τη Βόρεια Αµερι-
κή σπεύδουν να τα προµηθευτούν 
προκειµένου να αναβαθµίσουν ο-
πτικά τα πιάτα τους.  
Βέβαια τα Pepquiños, δεν είναι 
κάτι καινούριο. Πρόκειται για µια 
παλιά καλλιέργεια στην Λατινική 
Αµερική και άρα διαφαίνεται εδώ 
η σηµασία του να είναι κανείς δι-
κτυωµένος προκειµένου να φτά-
σει πρώτος στην πηγή της νέας 
πρώτης ύλης που θα εντυπωσιά-
σει τη ∆υτική γαστρονοµία. 

Η Αγκινάρα Ιρίων 
αναγνωρίστηκε ως το 107ο 
ελληνικό ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2018/1235 της ΕΕ 
καταχωρήθηκε το προϊόν µε την προστατευ-
όµενη ονοµασία «Αγκινάρα Ιρίων» στο Ευ-
ρωπαϊκό Μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ (DOOR) ως 
ΠΓΕ και αποτελεί το 107ο κατά σειρά καταχω-
ρισµένο ελληνικό προϊόν. Οποιοσδήποτε ενδι-
αφερόµενος επιθυµεί να κάνει χρήση της συ-
γκεκριµένης ονοµασίας, θα πρέπει να έχει ε-
νταχθεί στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποί-
ησης του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ. Τα τρόφιµα αυ-
τά µπορούν να αναδειχθούν µε δράσεις που 
θα προκύψουν από την αναγνώρισή τους ως 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, στρέφοντας το κοινό από το δυτικό 
τρόπο διατροφής στο µεσογειακό πρότυπο. 

ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
ΠΙΑΝΕΙ ∆ΟΥΛΕΙΑ
ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΤΗΡΙΟ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Παρατηρητήριο της Αγοράς 
Φρούτων και Λαχανικών, του οποίου η σύ-
σταση ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο 2019 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), µε στό-
χο να δοθεί µεγαλύτερη διαφάνεια στον το-
µέα, άρχισε να υλοποιείται µε τη σύσταση ο-
µάδας εµπειρογνωµόνων. Πρόκειται για το 
«Οικονοµικό Συµβούλιο του Παρατηρητηρί-
ου της Ευρωπαϊκής Αγοράς για τα Φρούτα 
και τα Λαχανικά», το οποίο θα επικεντρωθεί 
σε τέσσερα προϊόντα: Ντοµάτα, εσπεριδοει-
δή Citrus, πυρηνόκαρπα Stones Fruits και 
ενσπορα φρούτα PIP Fruits ενώ έχουν δηµι-
ουργηθεί υποοµάδες για κάθε ένα από αυ-
τά τα προϊόντα. Σύµφωνα µε την Επιτροπή, 
το Παρατηρητήριο θα παράσχει «ηλεκτρονι-
κές» πληροφορίες, ιδίως δεδοµένα αγοράς, 
ανάλυση αγοράς, βραχυπρόθεσµες προβλέ-
ψεις και µεσοπρόθεσµες προοπτικές».
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ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΟΦΕΛΟΣ 750 ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ  
ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσθετο όφελος 750 ευρώ ετησίως α-
νά στρέµµα υποστηρίζει πως µπορεί να 
αφήσει η εγκατάσταση παθητικών η-
λιακών συστηµάτων στα θερµοκήπια 
ντοµάτας στην Κρήτη, σύµφωνα µε µε-
λέτη κόστους από Σαουδάραβες, οι ο-
ποίοι ερευνούν για γεωπολιτικούς λό-
γους τα τελευταία χρόνια λύσεις ΑΠΕ 
στον πρωτογενή τοµέα. Για τη σύγκριση 
χρησιµοποιήθηκαν δύο άλλα συµβατικά 
συστήµατα θέρµανσης: Το παραδοσιακό 
αντιπαγετικό σύστηµα και οι θερµάστρες 
ντίζελ, µε µοντέλα εκτίµησης της κάθε 
µεθόδου να µετράνε διαφορές σε τιµή 
παραγωγού, πρωίµιση παραγωγής, κό-
στος επένδυσης, λειτουργικά κόστη και 
εξοικονόµιση ενέργειας. Κατά τους µε-
λετητές, στα αποτελέσµατα φαίνεται πως 
ο αγρότης που καλλιεργεί πρώιµες ανοι-
ξιάτικες ποικιλίες ντοµάτας µε το παθητι-
κό ηλιακό σύστηµα, θα έχει ετήσιο όφε-

λος 750 ευρώ για κάθε ένα στρέµµα. Μά-
λιστα η περίοδος απόσβεσης, σύµφωνα 
πάντα µε τη µελέτη, είναι λιγότερο α-
πό ένα έτος. Επιπλέον αποτελεί µία απο-
τελεσµατική µέθοδο ενεργειακής εξοι-
κονόµισης, καθώς η κατανάλωση καυ-
σίµων πέφτει κατά  20 φορές κάτω, σε 
σχέση µε τις θερµάστρες ντίζελ. Από την 
άλλη, η επένδυση σε ένα θερµοκήπιο µε 
θερµάστρες ντίζελ σε σχέση µε ένα αντι-
παγετικό σύστηµα δεν είναι επικερδής, 
µε την απόσβεση της επένδυσης να θε-
ωρείται πως είναι πάνω από µία 5ετία και 
το ρίσκο να ανεβαίνει σηµαντικά. Εξαίρε-
ση εδώ αφορά την ποικιλία Arietta, λόγω 
κυρίως της διαφοράς στην παραγωγή, 
που επιτρέπει υψηλότερα ετήσια έσοδα. 
Σηµειώνεται εδώ από τον οικονοµολόγο, 
ότι το ηλιακό σύστηµα διαφέρει σε σχέση 
µε το κόστος της αρχικής επένδυσης α-
πό τη θερµάστρα ντίζελ (17% λιγότερο). 

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Κινέζοι εµπειρογνώµονες δοκίµασαν ρο-
δάκινα, κεράσια, βερίκοκα και δαµάσκηνα 
και ενηµερώθηκαν για την παραγωγή και τη 
µετά τη συγκοµιδή επεξεργασία, στο πλαί-
σιο προγράµµατος του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης το καλοκαίρι, ανοίγοντας έ-
τσι την αγορά της Κίνας για τα φρούτα της 
Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα οπωρώ-
νες, µε ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα, δα-
µάσκηνα και κεράσια, καθώς και συσκευα-
στήρια που λειτουργούν σε διάφορες περι-
οχές της Πέλλας, επισκέφτηκαν Κινέζοι φυ-
τοϋγειονοµικοί ελεγκτές, µε σκοπό τη συ-
νεργασία Ελλάδας και Κίνας στον αγροτικό 
τοµέα. Οι εµπειρογνώµονες της Λαϊκής ∆η-
µοκρατίας της Κίνας επισκέφτηκαν περιο-
χές της Σκύδρας, της ∆άφνης, του Σανδα-
λίου, ενώ ξεναγήθηκαν από υπηρεσιακούς 
παράγοντες του υπουργείου και υπαλλή-
λους της διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµί-
ας και Κτηνιατρικής Πέλλας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε περιο-
χές του δήµου Έδεσσας οι Κινέζοι φυτοϋγειονο-

µικοί ελεγκτές ξεναγήθηκαν από τα στελέχη της 
διεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας Πέλλας σε ε-
γκαταστάσεις παραλαβής και πρόψυξης κερα-
σιών και σε κερασώνες στις τοπικές κοινότητες 
Κερασιάς και Παναγίτσας, όπου και ενηµερώ-
θηκαν αναλυτικά για τον τρόπο παραγωγής, την 
πρώτη επεξεργασία αµέσως µετά τη συγκοµιδή, 

την τήρηση ιχνηλασιµότητας, το πρόγραµµα επι-
σκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντί-
νας και τις πιστοποιήσεις. Οι επισκέπτες είδαν α-
πό κοντά τους καρπούς πάνω στα δένδρα, ενη-
µερώθηκαν για τις διαδικασίες ελέγχου στην πα-
ραγωγή αλλά και στην τυποποίηση των φρού-
των, αποκοµίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.
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ΟΙ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ  
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ   
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ  

Ο ι όλο και πιο δυσεύρετοι εργά-
τες γης σε συνδυασµό µε τις α-
νηλεείς ποινές για αδήλωτη ερ-

γασία στα χωράφια και άλλα θεσµικά ζη-
τήµατα όπως η διακοπή παροχής ΑΜΚΑ 
στους αλλοδαπούς έχει αναδείξει το ζή-
τηµα των αγρεργατών ως το υπ’ αριθµόν 
έναν πρόβληµα του τοµέα της αγροτικής 
παραγωγής. Όπως αντιλαµβάνεται κα-
νείς στον τοµέα των οπωροκηπευτικών 
που απαιτούνται πολλά εργατικά χέρια 
τα παραπάνω προβλήµατα δυσκολεύουν 
στο µέγιστο βαθµό την οµαλή παραγωγι-
κή διαδικασία. Η συµπληρωµατική από-
φαση πέντε υπουργείων (ΚΥΑ) την περα-
σµένη εβδοµάδα που έδωσε τη δυνατό-
τητα για 4.000 περίπου πρόσθετες ειδι-
κές άδειες διαµονής (βλ. πίνακα) σε αλ-
λοδαπούς οι οποίοι δύνανται να απασχο-
ληθούν ως αγρεργάτες για συγκεκριµέ-
νη περίοδο, έρχεται βέβαια κάπως να δι-
ευκολύνει τα πράγµατα, ωστόσο άλλες 
αστοχίες συνεχίζουν να λειτουργούν α-
ποτρεπτικά στην απασχόληση µε νόµιµα 
παραστατικά (π.χ επιδόµατα). 
Την ίδια στιγµή, τεράστιες ποινές που α-
πειλούν µε οικονοµική εξόντωση εύρω-
στες κατά τα λοιπά αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις, καταγράφονται το τελευταίο δι-
άστηµα στις αγροτικές περιοχές. Η Επι-
θεώρηση Εργασίας δείχνει να έχει φέρει 
σε πολύ δύσκολη θέση τις αγροτικές ε-
πιχειρήσεις, καθώς αρκεί µια µέρα απα-
σχόλησης χωρίς εργόσηµο για τον κα-
ταλογισµό προστίµου ύψους 10.500 ευ-
ρώ για κάθε εργάτη. Μια µέρα δυσκολι-
ών στην εξέυρεση δηλωµένου προσω-

πικού κατά τη συγκοµιδή, µπορεί να τι-
νάξει στον αέρα τους κόπους µιας ζω-
ής σε µια οικογενειακή αγροτική επιχεί-
ρηση που κατά τα λοιπά δεν έχει κανένα 
άλλο πρόβληµα.
Από την πλευρά του, ο Σύλλογος Επαγ-
γελµατιών Γεωπόνων Νοµού Λάρισας 
µε αφορµή το µεγάλο πρόστιµο (400.000 
ευρώ περίπου) που επιβλήθηκε σε α-
γροτική εκµετάλλευση για παράνοµη α-
πασχόληση 39 ξένων εργατών, ζητάει α-
πό την κυβέρνηση να λάβει µέριµνα ώ-
στε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί 
στην κάλυψη των εποχικών αναγκών 
χωρίς να κινδυνεύουν µε τεράστια πρό-
στιµα αλλά και χωρίς να απειλείται η πα-
ραγωγική τους προσπάθεια. 
Για τους παράτυπα τώρα διαµένοντες α-
γρεργάτες που διαθέτουν άδεια ανα-
βολής αποµάκρυνσης και άδεια εργα-
σίας από την Περιφέρεια και δεν µπο-
ρούν να βγάλουν ΑΜΚΑ ώστε να εργα-
στούν νόµιµα στις εκµεταλλεύσεις τους, 
ενηµέρωσε τον υπουργό Εργασίας, Γιάν-
νη Βρούτση, ο Αγροτικός Συνεταιρισµός 
Παραγωγών Κηπευτικών Μεγάρων. 
Στην επιστολή του, ο Συνεταιρισµός ανα-
φέρει πως µε την διακοπή παροχής ΑΜ-
ΚΑ στους αλλοδαπούς έγινε παράλληλα 
και διακοπή έκδοσης ΑΜΚΑ στους πα-
ράτυπα διαµένοντες που έχουν άδεια α-
ναβολής αποµάκρυνσης και άδεια εργα-
σίας από τη Περιφέρεια. «Ζητάµε άµεσα 
την έκδοση ΑΜΚΑ στους έχοντες παρά-
τυπα διαµένοντες άδεια αναβολής απο-
µάκρυνσης και άδεια εργaασίας», κατα-
λήγει η επιστολή.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Α∆ΕΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΓΡΕΡΓΑΤΕΣ

ΛΑΡΙΣΑ
Γης 480
Κτηνοτροφίας 850
ΚΟΡΙΝΘΙΑ
Γης 1.700
Κτηνοτροφικών Μονάδων 150
ΞΑΝΘΗ
Κτηνοτροφίας 130
ΚΑΒΑΛΑ
Γης 30
Κτηνοτροφίας 35
ΠΡΕΒΕΖΑ
Πτηνοτροφείου 15
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
Κτηνοτροφίας 30
Γης 20
Ιχθυοκαλλιέργειας 10
Αλιεργάτες 10
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας 15
ΗΛΕΙΑ
Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας 30
ΑΧΑΪΑ
Κτηνοτροφίας - Πτηνοτροφίας 15
Κτηνοτροφίας 4
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γης 20
ΣΕΡΡΕΣ
Γης 20
Κτηνοτροφίας 20
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Γης 150
Κτηνοτροφίας 50
Π.Ε ΝΗΣΩΝ
Αγρότες Κτηνοτροφίας 200
Συσκευαστηρίου 
(μεταποίησης) 100

28-31_thesmika.indd   29 10/09/2019   21:51



ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014�2020
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΕΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Εξοπλισµός άρδευσης, net metering, 
θερµοκήπια, δικτυοκήπια ξηραντήρια, 
αποθήκες, ψυγεία κ.α χωράνε στις δι-
ατάξεις του καθεστώτος «Γενική Επι-
χειρηµατικότητα» που πήρε παράτα-
ση µέχρι τις 29 Νοεµβρίου. Αιτήσεις 
µπορούν να κάνουν επιχειρήσεις (ό-
χι φυσικά πρόσωπα) του αγροτικού 
τοµέα οποιουδήποτε µεγέθους και 
συλλογικά σχήµατα όπως οµάδες 
παραγωγών και συνεταιρισµοί. 
Το συγκεκριµένο καθεστώς καλύ-
πτει επενδύσεις που αφορούν κτι-
ριακές ανάγκες και τον εσωτερι-
κό τους εξοπλισµό, αρδευτικό εξο-
πλισµό, net-metering ενώ τρακτέρ, 
παρελκόµενα, αγορά ζώων και φυτι-
κού κεφαλαίου δεν επιδοτούνται. Για 
παράδειγµα, µία αγροτική επιχείρη-
ση µπορεί να επιδοτηθεί για να κατα-
σκευάσει ένα θερµοκήπιο και παράλ-
ληλα να εγκαταστήσει και σύστηµα 
γεωθερµίας για τις ανάγκες κάλυ-
ψης των ενεργειακών της αναγκών. 
Η ίδια επιχείρηση, έχει το δικαίωµα 
να φτιάξει µέσα στο ίδιο σχέδιο εγκα-
ταστάσεις προετοιµασίας προϊόντων 
για πρώτη πώληση όπως ψυγεία, ξη-
ραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια 
και συσκευαστήρια. 
Ο ελάχιστος προϋπολογισµός της ε-
πένδυσης στο φάκελο του ενδιαφε-
ρόµενου είναι: 500.000 ευρώ για µε-
γάλες επιχειρήσεις και για µεσαίες 
250.000 ευρώ. Για µικρές επιχειρή-
σεις το ελάχιστο επιλέξιµο ποσό ορί-
ζεται στα 150.000 ευρώ και για πολύ 
µικρές επιχειρήσεις 100.000 ευρώ. 
Για αγροτικούς συνεταιρισµούς οµά-
δες παραγωγών το ελάχιστο ποσό εί-
ναι 50.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση 
το συνολικό ποσό ενίσχυσης δεν πρέ-
πει να υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Οι επενδυτές µπορούν να επιλέξουν 
ανάµεσα ή να συνδυάσουν την επι-
χορήγηση, την φοροαπαλλαγή, την 
επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθω-
σης και την επιδότηση του κόστους 
της δηµιουργούµενης απασχόλη-
σης. Το ποσοστό ενίσχυσης κυµαί-
νεται από 10-55% αναλόγως το µέ-
γεθος της επιχείρησης και την περι-
φέρεια που βρίσκεται. 

M ονάδες αποξήρανσης, εξοπλισµό χυ-
µοποίησης, γραµµές διαλογής,ταξι-
νόµησης και συσκευασίας φρούτων, 

πλυντήρια φυλλωδών λαχανικών, γραµµές κο-
πής και αποφλοίωσης, φορτηγά ψυγεία και γε-
νικότερα οποιοδήποτε δαπάνη που περιλαµβά-
νεται σε µία µεταποιητική µονάδα, επιδοτούν 
οι νέες περιφερειακές προσκλήσεις του Μέ-
τρου 4.2.1. Να σηµειωθεί ότι αν και το Μέτρο 
επιδοτεί προϋπολογισµό 100.000 έως 600.000 
ευρώ, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να κατε-
βάσουν επιχειρηµατικό σχέδιο που έχει µεγα-
λύτερο ποσό ως σύνολο επένδυσης. Αλλά, θα 
µπορούν να ζητήσουν επιδότηση για τα µέχρι 

600.000 ευρώ της δαπάνης. 
Η πρόσκληση του Μ.4.2.1 έχει ανοίξει προς το 
παρόν σε τρεις Περιφέρειες:
●Θεσσαλίας µε προϋπολογισµό 8.070.000 ευ-
ρώ, ένταση ενίσχυσης 50% µε τις αιτήσεις να 
λήγουν στις 15 Οκτωβρίου 2019.
●Κεντρικής Μακεδονίας µε προϋπολογισµό 2 
εκατ. ευρώ, ένταση ενίσχυσης 50% και περίο-
δο υποβολής αιτήσεων 20 Σεπτεµβρίου έως 19 
∆εκεµβρίου.
●Αττικής µε προϋπολογισµό 3.720.000 εκατ. 
ευρώ, ένταση ενίσχυσης 40% µε τις αιτήσεις να 
λήγουν στις 15 Οκτωβρίου 2019.
Τις επόµενες ηµέρες, αναµένεται να ακολου-

ME ΦΟΡΤΗΓΑ 
ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ 
Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
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θήσουν επιπλέον Περιφέρειες. Σηµειώνε-
ται εδώ πως το ποσοστό της έντασης ενίσχυ-
σης προσαυξάνεται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες 
µονάδες µόνο στην περίπτωση δράσεων που 
συνδέονται µε συγχωνεύσεις οργανώσεων 
παραγωγών στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1., υ-
πό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασµένη στήρι-
ξη δεν υπερβαίνει το 90%. 
Σε όλες τις περιπτώσεις, δικαιούχοι είναι επι-
χειρήσεις µε βιβλία Β και Γ κατηγορίας ενώ στο 
πλαίσιο της ∆ράσης είναι επιλέξιµες προς στή-
ριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονι-
σµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδας ό-
πως και δραστηριότητες συγχώνευσης µονά-
δων. Όσον αφορά τις δαπάνες που αυτές δικαι-
ολογούν επιδότηση στο πρόγραµµα εκεί περι-
λαµβάνονται η κατασκευή ή βελτίωση κτηρια-
κών υποδοµών, απόκτηση ή βελτίωση της α-
κίνητης περιουσίας, η αγορά, µεταφορά και ε-
γκατάσταση εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµέ-
νου και του εξοπλισµού εργαστηρίων στο βαθ-
µό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας. 
Παράλληλα, επιδοτούνται η αγορά καινούρ-
γιων οχηµάτων απαραίτητα για την λειτουργία 
της επένδυσης προκειµένου να διασφαλίζεται 
η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά 
στην πρώτη ύλη και στο παραγόµενο προϊόν/υ-
ποπροϊόν) και τα µέσα Μέσων εσωτερικής µε-
ταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επέν-
δυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Νέες πηγές άντλησης κεφαλαίων εκτός 
του πλαισίου της ΚΑΠ για επενδυτικές 
πρωτοβουλίες µε φιλοπεριβαλλοντικό 
πρόσηµο στον ευρύτερο αγροτικό τοµέα, 
δείχνει να φέρνει στην επιφάνεια η 
κυβέρνηση. Οι πληροφορίες θέλουν 
τα αρµόδια υπουργεία Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης 
να κινούνται δραστήρια για την καλύτερη 
γνωριµία µε τις εν λόγω χρηµατοδοτικές 
πηγές και ένα πρώτο νέο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα που βρίσκεται ήδη στα σκαριά 
είναι το «Agribusiness». Το πρόγραµµα αυτό 
θα απευθύνεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
της αγροδιατροφής, σε αγρότες, ψαράδες, 
πανεπιστήµια και φυσικά νέους αγρότες 
κάτω των 41 ετών, προσφέροντάς τους τη 
δυνατότητα να καταθέσουν συγκεκριµένα 
business plans τα οποία θα µπορούν να 
χρηµατοδοτηθούν µε σχετική άνεση, αρκεί να 
είναι αξιόπιστα ως επιχειρηµατικές σκέψεις 
και ιδέες. Φυσικά, οι εν λόγω υποψήφιοι 
για χρηµατοδότηση θα πρέπει να διαθέτουν 
δική τους αγροτική έκταση τουλάχιστον 30 
στρεµµάτων, να διαθέτουν κάποια εµπειρία ή 

τεχνογνωσία στο πεδίο που θα θελήσουν να 
επενδύσουν, να πείθουν για τη διασύνδεσή 
τους µε την αγορά και πάνω απ’ όλα, αυτό 
το οποίο θα κληθούν να υλοποιήσουν να 
έχει στοιχεία τα οποία να πείθουν για το 
φιλοπεριβαλλοντικό αποτύπωµα της δράσης. 
Η καλύτερη διαχείριση των υδάτων (π.χ. το 
πέρασµα από τα καρούλια στα λάστιχα), η 
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας , η αξιοποίηση 
διαθέσιµων φυσικών πόρων (π.χ. θερµικά 
πεδία), είναι ορισµένα από τα στοιχεία που 
πιστοποιούν το νέο πνεύµα που οφείλουν 
να ακολουθούν αυτές οι επενδύσεις. Θα 
πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν µιλάµε για 
επιχορηγήσεις, δηλαδή για κεφάλαια που δεν θα 
επιστρέφονται αλλά καθαρά για δανειοδοτήσεις 
µε πολύ ελκυστικό όµως επιτόκιο, 5ετή περίοδο 
χάριτος και ελάχιστες εγγυήσεις (τα υπό 
κατασκευή έργα). Ένα δεύτερο χρηµατοδοτικό 
πρόγραµµα που θα έρθει το επόµενο διάστηµα 
έχει να κάνει αποκλειστικά µε τη διαχείριση 
των επίγειων υδάτων (ταµιευτήρες σε ποτάµια, 
λίµνες και λιµνοδεξαµενές), τα οποία θα 
προωθούνται στις καλλιεργήσιµες εκτάσεις 
χωρίς τη χρήση ενεργοβόρων αντλιών.

Οι προκηρύξεις για τη Μετα-
ποίηση «τρέχουν» αυτή την 
περίοδο σε τρεις Περιφέρειες, 
ενώ αναµένεται να βγουν και 
σε άλλες περιοχές. 
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ΜΗΛΟ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΝ ΜΗΛΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ 
ΚΑΙΡΟΥ, ΕΝΩ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ  ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ GALA ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑ 
ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΤΟΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΣΕΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΦΗΝΟΥΝ
ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ     ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ�ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΚΑΛΕΣ ΟΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ 
ΤΙΜΗΣ ΣΤΑ ΜΗΛΑ 

Προς το τέλος της πλησιάζει η συγκοµιδή των 
πρώιµων µήλων Gala, µε τους παραγωγούς 
να πουλάνε στα 40 µε 50 λεπτά το κιλό, τιµή 

λίγα λεπτά πάνω από πέρυσι. Η τιµή συτή, που βρί-
σκεται πιο πάνω από την αντίστοιχη περσινή, δηµι-
ουργεί θετικό κλίµα και αισιοδοξία για το πόσο θα 
φτάσει να πωλείται ο κύριος όγκος. ∆ύσκολα θα φτά-
σει τα πενήντα λεπτά, όπως εκτιµούν παράγοντες της 
αγοράς, µπορεί όµως να τα φλερτάρει αν αναλογι-
στεί κανείς πως τα πρώιµα ξεκίνησαν πιο πάνω α-
πό πέρυσι, ενώ µια άνοδος φαίνεται πιθανή και λό-
γω της κατά πολύ µειωµένης παραγωγής που ανα-
µένουν στην Πολωνία. 
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Μπαϊρακταρίδη, παραγω-
γό µήλου από την Άρνισσα Πέλλας, στην περιοχή τα 
Gala αποτελούν µικρό ποσοστό της παραγωγής και 
από τα µέσα Σεπτεµβρίου θα ξεκινήσει η συγκοµιδή 
της κόκκινης ποικιλίας Geromin, ενώ λίγες µέρες µε-
τά θα µπει στο παιχνίδι η κύρια παραγωγή κόκκινου 
µήλου, µε τη συγκοµιδή και σε Superchief και Scarlet. 
Η ποσότητα στην Πέλλα εµφανίζεται επαρκής για τις 
ανάγκες εµπορίας που εξυπηρετεί η περιοχή και υ-
πολογίζεται να βρίσκεται στα περσινά επίπεδα, παρά 
το χαλάζι που έπεσε κατά τόπους δύο φορές µέσα 
στην καλλιεργητική περίοδο, αλλά η ποιότητα µεσο-

σταθµικά αναµένεται να είναι λίγο πεσµένη σε σχέση 
µε πέρυσι. Μετά το µέσο του Σεπτεµβρίου θα ξεκινή-
σει η συγκοµιδή του κύριου όγκου κόκκινου µήλου 
και στη Ζαγορά Πηλίου, όπου κάποιες βροχές στην 
ανθοφορία εµφανίζουν έναν αντίκτυπο, µειώνοντας 
λίγο την ποσότητα παραγωγής. Επιπροσθέτως, όπως 
δήλωσε στο Fresher ο ∆ιονύσης Βαλασσάς, διευθυ-
ντής του Αγροτικού Συνεταιρισµού Ζαγοράς Πηλείου, 
αρκετά µεγάλες ζηµιές σηµειώθηκαν από το χαλάζι 
που έπεσε στις 10 Ιουλίου σε πολλά σηµεία µε καλ-
λιέργειες µήλων. ∆ηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλή-
µατα ως προς την εµπορευσιµότητα µεγάλων ποσο-
τήτων, µε τα εµπορεύσιµα να υπολογίζονται λιγότε-
ρα από πέρυσι κατά 25% µε 30%. Στα πρώιµα Gala, 
δεν έχει δοθεί ακόµη τιµή, ενώ σηµειώνεται πως ο 
ΑΣ Ζαγοράς δεν αγοράζει το προϊόν, αλλά µεσολα-
βεί για τα µέλη του. 

Μείωση παραγωγής 45% στην Πολωνία
 Όπως δήλωσε στο Fresher ο Χ. Μπαιρακταρίδης, η 
πτώση στην παραγωγή που αναµένεται να έχει η Πο-
λωνία υπολογίζεται πολύ µεγάλη, φτάνοντας πάνω 
από 45%. Η Πολωνία παράγει παραδοσιακά περί τα 
4.700.000 τόνους µήλα, µε κύριο αγοραστή της πα-
ραγωγής της τη γερµανική αγορά όπου διοχετεύε-

ΜΟΝΟ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΘΑ ΕΞΑΓΕΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ 
Παρά το γεγονός πως ο όγκος τη 
Πολωνικής παραγωγής µήλου 
θα είναι πολύ µικρός σε σχέση 
µε άλλες χρονιές, ο Mohamed 
Marawan, CEO της Sarafruit 
είναι αισιόδοξος πως και πάλι θα 
καταφέρουν οι Πολωνοί έµποροι 
να εξάγουν µεγάλες ποσότητες, 
αρκεί η τιµή να µείνει χαµηλά. «Η 
Sarafruit αναµένεται να εξάγει 
γύρω στις 20.000 τόνους µήλα 
αυτήν τη σεζόν. Η Αίγυπτος 
ήταν πάντα η κύρια αγορά στην 
οποία εξάγαµε µήλα. Παρ’ όλα 
αυτά, τα ιταλικά µήλα κέρδισαν 
πρόσφατα ένα βραβείο ποιότητας 
για τα µήλα Gala και Golden. 
Αυτό σηµαίνει ξεκάθαρα πως 
το πολωνικό µήλο δεν µπορεί 
να είναι ανταγωνιστικό µε τιµές 
κοντά στων ιταλικών, καθώς η 
ποιότητά του δεν ανταποκρίνεται. 
Πολλοί σκέφτονται πως ο 
λιγότερος όγκος θα ανεβάσει 
τις τιµές, αλλά αν φτάσουµε στα 
επίπεδα Ιταλίας και Ισπανίας δεν 
θα αγοράζει από την Πολωνία 
κανείς, καθώς η ποιότητα είναι 
πιο κάτω και λόγω του παγετού 
που έριξε την παραγωγή.

O M. Marawan, CEO της Sarafruit
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ται µεγάλο µέρος της Πολωνικής παραγωγής. Ο πα-
γετός που έπληξε τις µηλιές στο στάδιο της άνθισης 
στην Κεντροευρωπαϊκή χώρα, έριξε κοντά στο µισό 
την παραγωγή της. 
Ίδια πορεία µε διαφορές λίγων ηµερών ακολουθεί η 
συγκοµιδή και στην Αγιά, όπου θα αρχίσει µέσα στις 
επόµενες εβδοµάδες παράλληλα µε τα κόκκινα και η 
συγκοµιδή και των Golden Delicious και έπειτα των 
Granny Smith, όπως δηλώνει στην Agrenda ο πρό-
εδρος του ΑΣ Ανάβρας και αντιδήµαρχος Αγιάς Βα-
σίλης Σµυρλής.  
Σύµφωνα µε τον κ. Σµυρλή, και στην Αγιά τα Gala 
πωλούνται στα 40 µε 50 λεπτά, ικανοποιητική τιµή 
για τον παραγωγό, ενώ παρά τα χαλάζια που πέσανε 
και βγάλανε µερικά στρέµµατα εκτός, η ποιότητα στα 
φετινά κόκκινα µήλα της περιοχής αναµένεται εξαι-
ρετική, σε µέγεθος αλλά και χρώµα. Οι κόκκινες ποι-

Ο παγετός που χτύπησε τις καλλι-
έργειες µε µήλα στην Πολωνία στο 
στάδιο της άνθισης µείωσε σχεδόν 

στο µισό την αναµενόµενη παρα-
γωγή στην ανταγωνίστρια χώρα. 

κιλίες που πρόκειται να ξεκινήσουν να συγκοµίζο-
νται είναι οι Geromin, Scarlet και Redchief.
Ο Γιώργος Ζέικος, πρόεδρος του Αγροτικού συνεται-
ρισµού προϊόντων Αγιάς Ο Κίσσαβος, δήλωσε στο 
Fresher πως αναµένουν προς το παρόν τη διαµόρ-
φωση των τιµών, οι οποίες προφανώς θα είναι για 
τον κύριο όγκο µικρότερες από αυτές των Gala, που 
και εκεί πωλούνταν 40-50 λεπτά το κιλό. Σηµείωσε 
πως πρόκειται για µια όψιµη χρονιά και ελπίζει σε 

βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν τα κόκκινα µήλα 
της κύριας παραγωγής να «πάρουν χρώµα». Ξεκί-
νησε στην περιοχή η συγκοµιδή Golden Delicious και 
τις επόµενες ηµέρες θα συγκοµιστούν και µήλα των 
ποικιλιών Red velox (κόκκινα), Granny Smith, και τα 
Ozzark Gold. 
Πιο όψιµα θα µαζευτούν τα κόκκινα Super Chief και 
Red Chief, καθώς πρέπει να πετύχουν και το επιθυ-
µητό χρώµα που αναζητά η αγορά. 
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ΑΧΛΑ∆Ι

ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ
ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ 
ΚΕΡ∆ΟΥΣ
ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΗΡΑΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
ΣΤΟ ΑΧΛΑ∆Ι      ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ � ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

Με αυξηµένη ποιότητα και µειωµένη πο-
σότητα προχώρησε φέτος η παραγωγή 
στα αχλάδια, χωρίς όµως αυτό να αντι-

κατοπτρίζεται στις τιµές που πληρώθηκαν οι πα-
ραγωγοί, όπως δηλώνει στο Fresher ο Αργύρης 
Γραβάνης, γεωπόνος της ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και 
παραγωγός αχλαδιών. Η ποικιλία Κρυστάλλι α-
ποτελεί τον κύριο όγκο της παραγωγής επιτρα-
πέζιων σε όλη την Ελλάδα, µε την τιµή παραγω-
γού φέτος στην περιοχή, ενώ η συγκοµιδή ολο-
κληρώνεται, να κυµαίνεται στα 50 µε 60 λεπτά, 
χαµηλότερα από πέρυσι, που είχε διαµορφωθεί 
στα 60 µε 80 λεπτά.
 
Χωρίς προβλήµατα µε την ψύλλα
Παρά τη µικρότερη φετινή παραγωγή και την κα-
λή ποιότητα καθώς δεν υπήρχαν προσβολές α-
πό ψώρα που αφήνουν µελιτώµατα στον καρπό, 
το ολιγοψώνιο που ελέγχει την αγορά και σε αυ-
τό το προϊόν κατάφερε όχι µόνο να µην ανεβάσει, 
αλλά και να ρίξει την τιµή. 
Οι πρώιµες Κοντούλες, όπως δήλωσε ο Α. Γρα-
βανης στο Fresher, πουλήθηκαν από 80 λεπτά έ-

ως 1 ευρώ, τα Κόσσια 50 λεπτά και τα Santa έ-
πιασαν 40 λεπτά. Η συγκοµιδή των βιοµηχανι-
κών Williams που καλλιεργούνται στην περιοχή 
έχει ξεκινήσει και τα συµβόλαια µε τη βιοµηχα-
νία για το προϊόν έχουν τιµή κιλού στον παραγω-
γό από 35 µέχρι 40 λεπτά.    
Ακόµη µεγαλύτερη συµπίεση στο καθαρό εισόδη-
µα του παραγωγού υπήρξε φέτος και στην Άργισ-
σα Λάρισας, όπως δηλώνει στο Fresher ο Ιωάν-
νης Τσιτώτας, γεωπόνος και αντιπρόεδρος της Ο-
µάδας Παραγωγών Άργισσας. Τα κόστη καλλιέρ-
γειας ανεβαίνουν, ακριβό πετρέλαιο, ακριβό ρεύ-
µα και ακριβά εφόδια συνδυασµένα µε τις πεσµέ-
νες τιµές αφήνουν µε ελάχιστο κέρδος ή και µε 
αρνητικό (βάζουν µέσα) τους καλλιεργητές. Στην 
περιοχή, τα κρυστάλλια πουλήθηκαν στα 40 µε 60 
λεπτά, τα Santa στα 35 µε 50 λεπτά και οι πρώιµες 
κοντούλες στα 80 µε 90 λεπτά το κιλό στο χωράφι.
Η ποικιλία κοντούλα είναι πρώιµη και δεν φτάνει το 
τονάζ των υπολοίπων, παράγοντας γύρω στον ενά-
µιση τόνο ανά στρέµµα, µε αποτέλεσµα η καλή τιµή 
να µη βγάζει πέρα τον παραγωγό ούτε εδώ. Στην 
περιοχή καλλιεργούνται και βιοµηχανικά των ποι-
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ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ Η ΓΑΙΑ ΦΡΟΥΙΤ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Στην Ιταλία προκειµένου να ενηµερωθούν 
για θέµατα παραγωγής, πιστοποίησης 
και εµπορίας του προϊόντος αχλαδιού 
θα ταξιδέψουν 14 µέλη του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού «Οργάνωση Παραγωγών Γαία 
Φρούιτ» ∆έντρων Τυρνάβου. Το εκπαιδευτικό 
ταξίδι τους θα πραγµατοποιηθεί µέσω 
Erasmus από 6 ως 17 Οκτωβρίου και το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων: 

Συνάντηση µε την Οργάνωση Παραγωγών 
του Veneto για ενηµέρωση για τις τοπικές 
ποικιλίες αχλαδιού, επίσκεψη στην εταιρεία 
Bonifiche Ferraresi για ενηµέρωση σχετικά µε 
το marketing των αγροτικών προϊόντων και 
στο ερευνητικό ινστιτούτο CIV στη Ferrara που 
ασχολείται µε τις ποικιλίες αχλαδιού. Τέλος θα 
υπάρξει επίσκεψη στο φυτώριο Dal Monte για 
ενηµέρωση για νέες ποικιλίες αχλαδιού.

κιλιών Highland και Williams, µε τα τελευταία χρό-
νια να δίνονται µέσω συµβολαίου στα εργοστάσια 
σταθερά στα 40 λεπτά. Μια «ενδιάµεση» ποικιλία, 
η Sissy, της οποίας οι καρποί προορίζονται και για 
βιοµηχανική παραγωγή, αλλά και για επιτραπέζια, 
καλλιεργείται ως επί το πλείστον συµβολαιακά για 
τη βιοµηχανία επίσης στα 40 λεπτά το κιλό.
  
Επιταγές για του χρόνου
Βασικό πρόβληµα που έχει προκύψει για τους 
παραγωγούς αχλαδιού της περιοχής είναι και η 
καθυστέρηση των πληρωµών, µε τους εµπόρους 
να δίνουν επιταγές για εξόφληση από το τρίµηνο 
µέχρι και το χρονο, εντείνοντας τα γνωστά προ-
βλήµατα ρευστότητας των αγροτών, που περιµέ-
νουν από κάποια πηγή να έχουν έσοδα προκειµέ-
νου να προχωρήσουν σε νέες εργασίες στα χω-
ράφια τους. Όπως επισηµαίνει ο Ι. Τσιτώτας, και 
στη δική του περιοχή υπήρξαν φέτος πολλές ζη-
µιές από το χαλάζι, αφού τέσσερις φορές επλήγη-
σαν καλλιέργειες µε αχλάδια από το Πάσχα µέχρι 
τον Ιούλιο. Έτσι, ενώ αναµενόταν καλύτερο κλί-

µα στην αγορά όσον αφορά στις τιµές για τα αχτύ-
πητα και ποιοτικά αχλάδια, καθώς η ποσότητα ή-
ταν µειωµένη, δεν είδαν κάτι τέτοιο οι παραγωγοί, 
αντ’ αυτού, προς έκπληξή τους, είδαν περεταίρω 
συµπίεση των τιµών. 
Ο Ι. Τσιτώτας δήλωσε στο Fresher πως πολλές 
φορές εµπορικοί κύκλοι προσπαθούν να απα-
ξιώσουν την ποικιλία κρυστάλλι που αποτελεί 
τον κύριο όγκο της παραγωγής στη χώρα µας, 
µε το επιχείρηµα πως είναι ξεπερασµένη ποι-
κιλία που δεν έχει ζήτηση στο εξωτερικό και γι’ 
αυτό το λόγο δεν πιάνουν τιµή. 
Αδιαµφισβήτητα οι παραγωγοί πρέπει να ξεκολ-
λήσουν από ποικιλίες που ακολουθούν µε θρη-
σκευτική ευλάβια και να έχουν τα µάτια τους ανοι-
χτά. Όµως, η Ισπανική ποικιλία Blanquilla τα πάει 
µια χαρά στις πωλήσεις, παράγεται σε µεγάλους 
όγκους στη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσσου και 
είναι στην ουσία τα ισπανικά κρυστάλλια, αφού ό-
πως αναφέρει ο κ. Τσιτώτας, έχει σχεδόν ίδια χα-
ρακτηριστικά και στην ουσία είναι το ίδιο φρούτο, 
ένας πελάτης δεν µπορεί να τα ξεχωρίσει.  

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ ΚΟΣΙΑΚΟΝΤΟΥΛΑ 
ΠΡΩΙΜΗ

ΚΟΝΤΟΥΛΑ 
ΟΨΙΜΗ

SANTA 
MARIA

ΤΙΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΧΛΑ∆Ι  

 ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

40�60

80�90
65�80

35�50 50
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Πανευρωπαϊκά έχει σκαλώσει στα 60 λε-
πτά η τιµή του άσπρου και κόκκινου στα-
φυλιού πρώτης ποιότητος, µε τα δεύτε-

ρης να κυµαίνονται στα 40 µε 45 λεπτά, ενώ οι 
συσκευασίες των 5 κιλών φτάνουν στους εισα-
γωγείς µε τιµή από 8 έως 10 ευρώ.
Οι τιµές αυτές έχουν παγιωθεί εδώ και κάµπο-
σα χρόνια στη διεθνή αγορά, αποτελούν όµως 
ποσά που κάνουν την εκµετάλλευση στην Ελλά-
δα πολλές φορές και µη βιώσιµη, καθώς στον 
ελληνικό αµπελώνα µε Thompson seedless και 
Crimson η απόδοση δεν ξεπερνά τον 1,5 τόνο α-
νά στρέµµα, την ώρα που οι νέες ποικιλίες µπο-
ρούν να δώσουν πάνω από διπλάσια κιλά στο 
στρέµµα. Αυτές οι συνθήκες ίσως υπαγορεύουν 
σε πολλούς παραγωγούς την ανάγκη να προχω-
ρήσουν προς την εγκατάσταση νέων ποικιλιών, 
για επίτευξη µεγαλύτερης προσόδου.

Φέτος η Ελλάδα είχε κατά δύο εβδοµάδες ό-
ψιµη παραγωγή σε όλες της ποικιλίες. Η Ισπα-
νία παρουσίασε µια φυσιολογική αναµενόµενη 
σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές εικόνα 
στην παραγωγή της, µε τις αναµενόµενες πο-
σότητες να διοχετεύονται στην αγορά. Η Ιταλία 
είχε µειωµένη παραγωγή στις άσπερµες ποικι-
λίες λόγω δυσµενών για την καλλιέργεια καιρι-
κών συνθηκών στα τέλη της άνοιξης. Αποτέλε-
σµα των συνκυριών αυτών ήταν στην αγορά να 
µην κυκλοφορούν µεγάλες ποσότητες άσπρου 
σταφυλιού την περίοδο Ιουλίου και Αυγούστου, 
να υπάρχει ένα κενό που δεν είχε η Ελλάδα τις 
ποικιλίες και την παραγωγή να καλύψει.

Crimson µόνο στην Ισπανία
Στις 9 Σεπτεµβρίου, έχει ήδη τελειώσει το άσπρο 
σταφύλι στην Ισπανία και τώρα στην Ιβηρική παί-

Η ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΓΙΩΘΕΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΣΤΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ∆ΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 
ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ 

ΟΤΑΝ ∆ΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ 
Η ΤΙΜΗ ΥΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ¬ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙA ΣΤΑΦΥΛΙA 
ΤΙΜΕΣ 

�ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ
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ΠΗΓΗ: AGRENDA
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ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΤΑΦΥΛΙ

Οι παραγγελίες από το 
εξωτερικό άργησαν να 

έρθουν στη χώρα, µε τη 
ζήτηση για ελληνικό σταφύλι 

να ανεβαίνει από τις αρχές 
Σεπτεµβρίου.
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ζουν µε το Crimson, µια ποικιλία που καταλαµ-
βάνει ως και 500.000 στρέµµατα στην ανταγωνί-
στρια χώρα της Ελλάδας. Ανταγωνίστρια στο πε-
δίο του σταφυλιού και ειδικά στην ποιότητα, κα-
θώς σε παραγωγή Crimson η Ελλάδα είναι πο-
λύ µικρή στο χάρτη, µε 4.000 έως 5.000 στρέµ-
µατα καλλιέργειας.  Τα Crimson έχουν αρχίσει να 
συγκοµίζονται στην Ισπανία από το δεκαπενταύ-
γουστο, ενώ στο τέλος του Αυγούστου µπήκε και 
η Ελλάδα σε περίοδο συγκοµιδής.
Γενικά η σεζόν στην Ελλάδα καθυστέρησε 15 ηµέ-
ρες και οι παραγγελίες από το εξωτερικό άργησαν 
να έρθουν στη χώρα, µε τη ζήτηση για ελληνικό στα-
φύλι να ανεβαίνει αισθητά από τις αρχές Σεπτεµβρί-
ου και όχι πιο πριν, σύµφωνα µε το ∆ηµήτρη Σπανό, 
διευθυντή R&D, Οµίλου Fresca Group UK.
Στον τοµέα των νέων ποικιλιών, η πρώιµη λευκή 
ποικιλία Prime στην Ελλάδα αντάµοιψε τους πα-

ραγωγούς, πιάνοντας υψηλά επίπεδα τιµών, πά-
νω από 1 ευρώ στον παραγωγό, ενώ ο κύριος ό-
γκος παραγωγής διοχετεύθηκε στην Ελληνική α-
γορά µε κάποιο µερίδιο να καταλήγει και στην α-
γορά της Γερµανίας.
Την τελευταία εβδοµάδα του Αυγούστου ξεκίνη-
σε η συγκοµιδή στη χώρα µας στα Automn Pearl 
όπου καλλιεργούνται, µε τις µικρές παραγόµενες 
ποσότητες να έχουν πετύχει εξαιρετικά χαρακτη-
ριστικά που δικαιολογούν την υψηλή τους τιµή, 
που ξεπέρασε το 1 ευρώ το κιλό στο χωράφι. Η 
εν λόγω ποικιλία τώρα βρίσκεται στο στάδιο εισό-
δου στον ελληνικό αµπελώνα και δείχνει σηµάδια 
µεγάλης δυναµικής.
Τα κόκκινα ποικιλίας Starlight, έτυχαν ευρείας α-
ποδοχής από την εγχώρια αγορά, µε τις παραγόµε-
νες ποσότητες όµως να είναι ακόµη µικρές για να 
µπορούν να εισέλθουν στον τοµέα των εξαγωγών. 

ΣΤΕΓΝΗ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ Η ΣΕΖΟΝ
Μια «στεγνή» σεζόν, ήταν όσον αφορά 
στα προβλήµατα κατά την καλλιέργεια 
του επιτραπέζιου σταφυλιού η φετινή 
στη Ελλάδα, ως επί τω πλείστων, όπως 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης 
Σπανός, ∆ιευθυντής R&D, Οµίλου 
Fresca Group UK. ∆ε σηµειώθηκαν 
δηλαδή πολλές βροχές και υγρασίες 
µε αποτέλεσµα την απουσία σοβαρών 
προβληµάτων που προκαλούνται από 
ασθένειες κυρίως µυκητολογικής 
φύσεως, κάτι που όµως συνέβη επίσης 
και στις υπόλοιπες χώρες παραγωγούς, 
Ισπανία και Ιταλία.
Αυτές οι συνθήκες βοήθησαν αισθητά 
στη συγκοµιδή, καθώς µε την απουσία 
χαλασµένων σταφυλιών µειώθηκαν κα-
τά πολύ τα εργατικά κόστη για το µάζεµα 
και τη διαλογή της παραγωγής.
Επιπροσθέτως, το µειωµένο φορτίο του 
προϊόντος σε µύκητες, βελτίωσε κατά 
πολύ την κατάστασή του µετά τη συγκο-
µιδή και κατά την αποθήκευση, έχοντας 
έτσι ως αποτέλεσµα τη µειωµένη εµφά-
νιση µετασυλλεκτικών προσβολών και 
σήψεων και την αυξηµένη ζωή στο ψυ-
γείο και το ράφι. Η Σουλτανίνα αναµένε-
ται να µαζεύεται µέχρι την τρίτη εβδοµά-
δα του Σεπτεµβρίου και προς το παρόν 
οι ενδείξεις για τον καιρό παρουσιάζουν 
καλές καιρικές συνθήκες µέχρι να συ-
γκοµιστεί το προϊόν. 

O  ∆ηµήτρης Σπανός, ∆ιευθυντής 
R&D, Οµίλου Fresca Group UK.
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ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΤΟ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ 
ΨΗΛΑ ΛΟΓΩ ΜΑΡΟΚΟΥ

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ήταν η πορεία το φετινό καλοκαί-
ρι για τα πορτοκάλια Βαλέντσια που ξεκί-
νησαν από 18 λεπτά τον Ιούνιο, έφτασαν να 
πωλούνται στα 45 µε 50 λεπτά το κιλό α-
πό τον παραγωγό και έχουν κρατηθεί εκεί 
για αρκετές εβδοµάδες λόγω διεθνών συ-
γκυριών και κυρίως λόγω της υψηλής τι-
µής που έχουν τα άλλες φορές φθηνά από 
το Μαρόκο.
Σύµφωνα µε πηγές στη Σκάλα Λακωνίας, οι 
έµποροι στην περιοχή, στο µέσο του καλο-
καιριού, ανέβαζαν την τιµή που αγοράζουν 
κατά 5 λεπτά ανά δύο µε τρεις ηµέρες, µε 
αποτέλεσµα το διπλασιασµό της τιµής πα-
ραγωγού. Η άνοδος των τιµών οφειλόταν 
τότε σε πολλούς παράγοντες, στην αύξη-

ση των θερµοκρασιών που εντείνουν την 
κατανάλωση σε χώρες της Ευρώπης, αλλά 
και στην Ελλάδα, µε ντόπιους και τουρίστες 
να θέλουν να απολαύσουν έναν παγωµέ-
νο χυµό πορτοκάλι. Ακόµη, λιγότερη παρα-
γωγή στην Ισπανία, και κολλήµατα στις εξα-
γωγές της Νοτίου Αφρικής, µείωσαν τη διε-
θνώς διαθέσιµη ποσότητα και ο παραγωγός 
πέτυχε τα 50 λεπτά. Να σηµειωθεί πάντως 
εδώ πως υπήρξε και µέρος της ελληνικής 
παραγωγής που υπέστη ζηµιές από χαλά-
ζι. Η αντοχή όµως της τιµής µέχρι τα µέσα 
Σεπτεµβρίου βασίζεται στα ακριβά Μαροκι-
νά πορτοκάλια που κυκλοφορούν στη διε-
θνή αγορά, καθώς και στην καλή ποιότητα, 
εφόσον η µύγα της Μεσογείου δεν έχει κά-
νει µεγάλες ζηµιές.  

ΕΩΣ 1 ΕΥΡΩ ΠΑΝΩ ΤΑ ΣΥΚΑ 
ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕ∆ΟΝ 1 ευρώ πάνω από τα περσινά ε-
πίπεδα τιµών πληρώνονται όσα σύκα κα-
τάφεραν να παραµείνουν στα δέντρα τους. 
Μάλιστα τα περισσότερα από αυτά βρίσκο-
νται σε αρκετά υψηλά ποιοτικά επίπεδα, σε 
µια σεζόν βασικό χαρακτηριστικό της οποί-
ας είναι η σε µεγάλο βαθµό µειωµένη πα-
ραγωγή. Ειδικότερα, τόσο στο Μαρκόπου-
λο Αττικής όσο και στη Λακωνία το φαι-
νόµενο της καρπόπτωσης έχει ανησυχήσει 
παραγωγούς και διακινητές. Από 70 µέχρι 
80% µειωµένη αναµένεται να είναι η συ-
γκοµιδή του σύκου στην Κύµη, καθιστώ-
ντας τη φετινή χρονιά µαζί µε την περσινή 
ως τις «πιο καταστροφικές» των τελευταί-
ων ετών, σύµφωνα µε τους παραγωγούς. 

Ενώ πέρυσι οι βροχοπτώσεις ήταν αυτές 
που υποβάθµισαν ποιοτικά τα σύκα, φέ-
τος παρατηρείται έντονη καρπόπτωση η ο-
ποία οφείλεται σε µια ανεπιτυχή περίοδο 
γονιµοποίησης των δέντρων. Μάλιστα, α-
ξίζει να σηµειωθεί πως το πρόβληµα είναι 
τέτοιο που οι παράγοντες της αγοράς ανη-
συχούν πως η προσφορά δεν θα καταφέ-
ρει να καλύψει τη ζήτηση. Όπως αναφέρουν 
παραγωγοί και γεωπόνοι, κατά την περίο-
δο της γονιµοποίησης, πρέπει τα αρσενικά 
άνθη να συνυπάρχουν µε τα θηλυκά. Φέ-
τος δεν συγχρονίστηκαν καλά, έτσι µεγάλες 
ποσότητες γύρης δεν βρήκαν έτοιµα θηλυ-
κά να επικονιάσουν και να γονιµοποιήσουν, 
µε αποτέλεσµα λιγότερα γόνιµα θηλυκά άν-
θη που εξελίσσονται σε καρπό.

ΕΞΑΓΟΥΝ ΦΘΗΝΗ ΠΑΤΑΤΑ 
ΤΩΡΑ ΟΙ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ

ΗΡΕΜΙΑ παρατηρείται το τελευταίο διά-
στηµα στην αγορά πατάτας σε πανευρωπα-
ϊκό επίπεδο, αφού η θερινή ραστώνη φαί-
νεται να κρατάει και µέχρι τις αρχές του Σε-
πτεµβρίου, οπότε δεν έχει ανοίξει ακόµα 
την όρεξη στους καταναλωτές. Σύµφωνα 
µε Ολλανδούς εµπόρους, οι εξαγωγές της 
χώρας είναι υποτονικές, ωστόσο τις ερ-
χόµενες εβδοµάδες αναµένεται να πάρουν 
τα πάνω τους. Μέχρι τότε όµως οι τιµές 
βρίσκονται υπό πίεση, υποχωρώντας στα 
20 σεντς το κιλό από τα 30 σεντς. 
Να σηµειωθεί πως οι τιµές αναµένεται να 
υποχωρήσουν περαιτέρω αφού την προ-
ηγούµενη χρονιά, που επίσης υπήρχε έλ-
λειψη, οι υψηλές τιµές εµπόδισαν τις ε-

ξαγωγές. Ωστόσο κανείς δεν µιλά για δι-
αµόρφωση χαµηλών τιµών. 
Μέχρι στιγµής, οι πληροφορίες αναφέρουν 
οτι η συγκοµιδή ήταν καλύτερη στην Ισπα-
νία και λόγω των καλών τιµών στη διεθνή 
αγορά, η χώρα εξήγαγε περισσότερες πα-
τάτες. Μετά από µια περίοδο ελλείψεων 
πριν από λίγες εβδοµάδες, οι τιµές διπλα-
σιάστηκαν στα 0,58 ευρώ το κιλό όµως ό-
σο περνά ο καιρός η προσφορά και η ζή-
τηση ανακάµπτουν µε την µέση τιµή να δι-
αµορφώνεται στα 29 λεπτά το κιλό, δυο λε-
πτά πάνω από πέρυσι.
Στην Αυστρία η αγορά βρίσκεται σε κατά-
σταση ηρεµίας αυτές τις µέρες, µε τις τιµές 
παραγωγού να κυµαίνονται µεταξύ 30 και 
37 λεπτών το κιλό. 

Λιγότερη παραγωγή στην Ισπανία, και κολλήµατα 
στις εξαγωγές της Νοτίου Αφρικής, µείωσαν τη 
διεθνώς διαθέσιµη ποσότητα.

Από 70 µέχρι 80% µειωµένη αναµένεται να είναι 
η συγκοµιδή του σύκου στην Κύµη, καθιστώντας τη 
φετινή χρονιά ως µία από τις πιο καταστροφικές.

Η συγκοµιδή ήταν καλύτερη στην Ισπανία και 
λόγω των καλών τιµών στη διεθνή αγορά, η χώρα 
εξήγαγε περισσότερες πατάτες. 
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΣ ΣΕΖΟΝ ΣΕ 
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΣΤΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ροδάκινο πέρασε µια σε-
ζόν που από πλευράς τιµών πλησιάζει εκείνες 
του 2017, δηλαδή πρόκειται για µια από τις 
χειρότερες των τελευταίων τριάντα ετών, µε 
τους ροδακινοπαραγωγούς να έχουνε που-
λήσει µέχρι και 17 λεπτά και άλλους να έχουν 
µείνει και µε αδιάθετο προϊόν. Ακόµη και στα 
τέλη της περιόδου, τα λίγα όψιµα ορεινά επι-
τραπέζια δεν ξεπερνάνε τα 22 λεπτά.
Στο συµπύρηνο, οι τελευταίες ποσότητες 
των όψιµων ποικιλιών παραλαµβάνονται 
µε µια µέση τιµή που δύσκολα ξεπερνάει τα 
20 λεπτά το κιλό. Κι αυτό µε διάφορα τερ-
τίπια που εφευρίσκουν οι «στεκατζήδες» 
της βιοµηχανίας. Τη µια γράφουν 15% φύ-
ρα, την άλλη στέλνουν το 20% για χυµό (µε 

8, 10 και 12 λεπτά), την άλλη χρεώνουν αυ-
ξηµένα ψυκτικά και µεταφορικά, στο τέλος 
ο λογαριασµός είναι ο ίδιος. 
Είναι σαφές ότι σε µια δύσκολη από πλευ-
ράς χειρισµών χρονιά και για τη µεταποίη-
ση, τα πράγµατα πήγαν κατ’ ευχήν µόνο για 
τους βιοµηχάνους. Μ’ αυτές τις Οµάδες Πα-
ραγωγών και µε 2-3 τύποις συνεταιριστι-
κά εργοστάσια να γίνονται µετά χαράς η ου-
ρά της ιδιωτικής βιοµηχανίας δεν µπορεί να 
υπάρξει καλύτερη τύχη για τους παραγω-
γούς. Οι πρώτοι γιατί µε φθηνή πρώτη ύλη 
θα µπορούν να «γράφουν» εύκολες εξαγω-
γές και οι δεύτεροι γιατί θα έχουν λόγο να 
γράφουν επαναστατικές ανακοινώσεις για 
κεφαλαιοκράτες που εκµεταλλεύονται το 
µόχθο των παραγωγών. 

ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΣΚΟΡ∆Ο ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  

ΜΕ ΑΝΟ∆Ο µέχρι και 40% των στρεµµατι-
κών αποδόσεων, που επιτρέπει στους πα-
ραγωγούς να καλύψουν την εισοδηµατι-
κή απώλεια από τις ελαφρώς χαµηλότε-
ρες τιµές, εξελίχθηκε η εµπορική σεζόν για 
το σκόρδο της Νέας Βύσσας, ενώ καλή πο-
ρεία κατέγραψε το προϊόν και στον Πλατύ-
καµπο. Ένα µικρό µέρος της παραγωγής, ό-
πως κάθε χρόνο, διοχετεύθηκε στην αγο-
ρά πριν την ξήρανση, το λεγόµενο «πράσινο 
σκόρδο». «Μιλάµε για ένα ποσοστό το πολύ 
της τάξης του 10% της συνολικής παραγω-
γής, το οποίο έφυγε µε µια τιµή στα 12 έως 
και 14 λεπτά το κεφάλι, περίπου 1,20 ευ-
ρώ το κιλό», δήλωσε στο Fresher ο πρόε-
δρος του ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Ν. Βύσσας, Ανα-

στάσιος Γιακµολίδης Στο ξερό σκόρδο, αντι-
στοίχως, οι πρώτες συναλλαγές δίνουν µια 
τιµή για τον παραγωγό στα 1,30-1,40 ευρώ 
το κιλό και παρότι είναι περί τα 10-20 λε-
πτά χαµηλότερη σε σχέση µε την ίδια περίο-
δο πέρσι, το ταµείο κλείνει θετικά, δεδοµέ-
νης της ανόδου των στρεµµατικών αποδό-
σεων. Για τα τυποποιηµένα προϊόντα η τιµή 
κυµαίνεται στα 2,50 έως 2,80 ευρώ το κιλό, 
ανάλογα µε τη συσκευασία λένε οι πληρο-
φορίες. Οι συναλλαγές γίνονται κατά κύριο 
λόγο µε τις µεγάλες λαχαναγορές σε Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα και µε το σύνολο των 
ελληνικών αλυσίδων σουπερµάρκετ, ενώ ο 
ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Ν. Βύσσας, εξάγει περί το 
10%-15% της παραγωγής στις αγορές της 
Γερµανίας και της Κύπρου.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ 
ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο της υπαίθριας παραγωγής 
ντοµάτας από την αγορά, καθώς σε λίγο η 
καλλιέργεια φτάνει στο τέλος της, ποντά-
ρουν τα θερµοκήπια, των οποίων η πα-
ραγωγή αναµένεται να ξεκινήσει να διοχε-
τεύεται στην αγορά µετά τα µέσα του Σε-
πτεµβρίου. Στις 10 Σεπτεµβρίου, η τιµή 
της ντοµάτας για τον παραγωγό εµφανίζε-
ται πεσµένη κατά πολύ, αφού πωλείται γύ-

ρω στα 30 λεπτά, καταγράφοντας µια πτώ-
ση 10 περίπου λεπτών από την προηγού-
µενη εβδοµάδα. Σηµειωτέο δε, πως πέ-
ρυσι τέτοια εποχή η τιµή φλέρταρε µε το 1 
ευρώ, καθώς είχαν τελειώσει ήδη οι µεγά-
λες ποσότητες υπαίθριας. Σε µια ανασκό-
πηση, φέτος το καλοκαίρι υπήρξαν µεγά-
λα σκαµπανεβάσµατα στις τιµές, οι οποίες 
κυµάνθηκαν από κάτω από 30 λεπτά το κι-
λό, µέχρι και πάνω από 1,3 ευρώ το κιλό. 
Έπειτα, µε την είσοδο της υπαίθριας παρα-
γωγής, έπεσαν λίγο και στα χαµηλότερά 
τους έφτασαν µετά από εισαγωγές φθηνής 
τουρκικής σε µεγάλες ποσότητες. Τώρα οι 
ιδιοκτήτες θερµοκηπίων σε Μεσσηνία και 
Κρήτη ελπίζουν πως δε θα γίνουν µαζικές 
εισαγωγές σε χαµηλή τιµή.     

Τιµές αγροτικών προϊόντων
Ζήτηση στην αγορά

Εκτιµήσεις παραγωγής

Στο συµπύρηνο, οι τελευταίες ποσότητες των 
όψιµων ποικιλιών παραλαµβάνονται µε µια µέση 
τιµή που δύσκολα ξεπερνάει τα 20 λεπτά το κιλό. 

Στο ξερό σκόρδο Νέας Βύσσας, οι συναλλαγές 
δίνουν µια τιµή για τον παραγωγό που κυµαίνεται 
στα 1,30-1,40 ευρώ το κιλό.

Πέρυσι τέτοια εποχή η τιµή φλέρταρε µε το 1 ευρώ, 
καθώς είχαν τελειώσει ήδη οι µεγάλες ποσότητες 
υπαίθριας, ενώ αντίστοιχα σήµερα είναι 30 λεπτά.

ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ 
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Η ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 
ΧΩΡΑΦΙ ΟΠΩΣ 
ΠΑΛΙΑ

Το πρώτο προϊόν ΕΠΙΠ για την ονοµασία 
του οποίου η χώρα µας καταθέτει αίτηση 
αναγνώρισης προς την Ε.Ε. είναι το 
Κλαρίσιο Ροδάκινο, καθώς εγκρίθηκε το 
σχετικό αίτηµα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. 
Άλλωστε πληρούσε τις προϋποθέσεις 
του Κανονισµού (ΕΕ) 1151/2012 για τα 
συστήµατα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίµων.
Ο φάκελος για το Κλαρίσιο Ροδάκινο 
στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 
τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων στο προσεχές 
διάστηµα. Εκτιµάται ότι η όλη διαδικασία 
καταχώρησης στην βάση δεδοµένων DOOR 
των ΕΠΙΠ προϊόντων θα διαρκέσει περίπου 
12 µήνες. Για την ιστορία ας αναφερθεί 
ότι η ονοµασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο» 
χρησιµοποιείται στον προφορικό λόγο 
ανάµεσα στους παραγωγούς και τους 
διακινητές στις δενδροκοµικές περιοχές 
της Μακεδονίας, για να διακρίνονται 
τα ροδάκινα που τυποποιούνται και 
συσκευάζονται κατευθείαν από το κλαδί 
στην τελική τους συσκευασία στο κτήµα 
από τα ροδάκινα που συσκευάζονται σε 
µεγάλους περιέκτες στα συσκευαστήρια 

για την τυποποίηση και συσκευασία τους 
µε µεγάλα µέσα.
Η παραδοσιακή αυτή πρακτική που 
ενσωµατώνει γνώση και εµπειρία 
αναγνώρισης του κατάλληλου σταδίου 
ωρίµανσης των καρπών, αλλά και 
εµπειρία τυποποίησης και συσκευασίας 
χωρίς µηχανικά µέσα (καλιµπραδόρους, 
ζυγούς ακριβείας, ταινίες µεταφοράς κλπ) 
µεταφέρεται εδώ και 70 περίπου χρόνια 
από γενιά σε γενιά, εκπαιδεύοντας οι 
µεγαλύτεροι παραγωγοί τους νεώτερους, οι 
γονείς τα παιδιά και οι παππούδες τα εγγόνια 
που έρχονται από µικρά να βοηθήσουν στο 
κτήµα τους καλοκαιρινούς µήνες, που τα 
σχολεία είναι κλειστά κι όλη η οικογένεια 
είναι στο χωράφι για τη συγκοµιδή των 
ροδάκινων. Η διατήρηση αυτής της 
παραδοσιακής πρακτικής τόσες δεκαετίες 
οφείλεται στο κέρδος που αποκοµίζουν 
οι παραγωγοί από την αξιοποίηση της 
οικογενειακής εργασίας τους καλοκαιρινούς 
µήνες στο χωράφι, από το κέρδος λόγω της 
παραγωγής µεγαλύτερης ποσότητας και 
µεγαλύτερου µεγέθους καρπών και από 
την προτίµηση µέρους της αλυσίδας του 
εµπορίου στο «κλαρίσιο ροδάκινο».

Αίτηµα από ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠ ΠΡΟΪΟΝ   
ΤΟ ΚΛΑΡΙΣΙΟ ΡΟ∆ΑΚΙΝΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ 
ΝΕΑ
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Επένδυση  
5 εκατ. ευρώ  
στην τυποποίηση  
ακτινιδίου από  
τη Χατζησαλάτας
Την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 5 
εκατ. ευρώ ξεκίνησε η Χατζησαλάτας Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στην αποθήκευση, συντήρηση, 
τυποποίηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εµπορία, 
νωπών αγροτικών προϊόντων αλλά και στην 
παροχή υπηρεσιών συσκευασίας. Στη διάρκεια του 
2018, όπως αναφέρει η εταιρεία στις τελευταίες 
οικονοµικές της καταστάσεις, ξεκίνησε υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου, µε αντικείµενο την 
ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων και την 
προµήθεια µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού 
για την επεξεργασία και τυποποίηση ακτινιδίων. Το 
ύψος της επένδυσης ανέρχεται σύµφωνα µε τον 
προϋπολογισµό που έχει υλοποιήσει η εταιρεία, 
σε 5 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε το FOOD Reporter. 
Σε ό,τι αφορά την κατανοµή των κεφαλαίων, από 
το σύνολο της επένδυσης και σύµφωνα µε την 
εταιρεία, τα 2,5 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από 
επιχορήγηση, το 1,25 εκατ. ευρώ µέσω τραπεζικού 
δανεισµού, ενώ η Χατζησαλάτας Α.Ε. θα διαθέσει και 
1,25 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια.

ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Νέα καλλιεργητική πρόταση του Οµίλου Ευθυµιάδη

ΜΙΑ �ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΝΕΙ   
ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
Μια νέα καλλιεργητική πρόταση ντοµάτας, παντός 
καιρού, ειδικά σχεδιασµένη για τις ανάγκες των 
βασικών περιοχών της χώρας που ασχολούνται 
µε την καλλιέργεια, έρχεται να λύσει τα χέρια των 
παραγωγών, υποσχόµενη υψηλές αποδόσεις 
και ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Η νέα τοµάτα από 
τη Semini, καθώς και υβρίδια που βρίσκονται 
ακόµη υπό δοκιµή, παρουσιάστηκαν από την Bios 
Agrosystems ΑΒΕΕ στα θερµοκήπια Αρχατζικάκη 
στον Πύργο Ηλείας το περασµένο καλοκαίρι, 
όπου συµµετείχαν παραγωγοί, φυτωριούχοι και 
γεωπόνοι- διανοµείς γεωργικών εφοδίων από 
την Πελοπόννησο, την Κρήτη και την Πρέβεζα. Στη 
συγκεκριµένη εκδήλωση παρουσιάστηκε η νέα 
τοµάτα τύπου «beef» της Seminis, «SVTH 2900», 
η οποία θα διακινείται στην ελληνική αγορά µε 
το όνοµα «ΧΡΙΣΤΙΝΑ», καθώς και άλλα υβρίδια 
που βρίσκονται ακόµη στα στάδια δοκιµών και θα 

ακολουθήσουν στη συνέχεια.
Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Οµίλου Αγροτεχνολογίας 
Ευθυµιάδη είναι ένα υβρίδιο ντοµάτας µοντέρνας 
τεχνολογίας που ενσωµατώνει όλα τα επιθυµητά 
χαρακτηριστικά για τους καλλιεργητές, τους 
εµπόρους και τους καταναλωτές. Χαρακτηρίζεται 
από τις σταθερά πολύ υψηλές στρεµµατικές 
αποδόσεις σε σχέση µε άλλα καλλιεργούµενα 
υβρίδια, ενώ µπορεί να καλλιεργηθεί στις 
φυτεύσεις Σεπτεµβρίου-Οκτωβρίου στην Κρήτη, 
∆εκεµβρίου-Φεβρουαρίου σε Πελοπόννησο, 
Κρήτη και Πρέβεζα, Ιουλίου-Αυγούστου 
σε Πελοπόννησο και Κρήτη. Ο καρπός της 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ είναι άριστης ποιότητας, µε εξαιρετική 
οµοιοµορφία και έντονο κόκκινο χρώµα, µε 
µέσο βάρος 260-320 γρµ. και µε ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό τη σφριγηλότητα που ευνοεί και 
τη µεγάλη διατηρησιµότητά του.
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 ΝΕΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ

Βράβευση στο διαγωνισµό EIT Foods στην 84η ∆ΕΘ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ VEGAN  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ �PEACE BY PEAS
∆ιάκριση στο διαγωνισµό της ΕΙΤ 
Foods που διεξήχθη το απόγευµα της 
περασµένης ∆ευτέρας 9 Σεπτεµβρί-
ου στο πλαίσιο της 84ης ∆ΕΘ, έλαβε η 
startup «Peace by Peas», η οποία, ό-
πως µας είπε ο ιδρυτής της Σταύρος 
Καραγιλάνης παράγει προϊόντα ζύµω-
σης µε φυτικές πρώτες ύλες. «Πρόκει-
ται για vegan προϊόντα. Παίρνουµε τε-
χνικές ζύµωσης από κουλτούρες όλου 
του κόσµου και παράγουµε προϊόντα 
µε ελληνική πρώτη ύλη, αντί για εκεί-
νη που χρησιµοποιούν εκεί, τα οποία 
επεξεργαζόµαστε περαιτέρω αξιοποι-

ώντας ελληνικά βότανα και µπαχαρικά 
και φτιάχνουµε έτοιµα προς µαγείρε-
µα ή και απευθείας κατανάλωση τρό-
φιµα», εξήγησε ο κ. Καραγιλάνης. 
Η ιδέα ξεκίνησε το 2013, από προσω-
πικό ενδιαφέρον για την κάλυψη ιδίων 
αναγκών, το 2015 άρχισαν τα τρόφιµα 
να ζητούνται από εστιατόρια και από το 
2017 ιδρύθηκε η «Peace by Peas», η ο-
ποία αναζητά χρηµατοδότηση, της τάξης 
των 250.000 ευρώ µε σκοπό να δηµι-
ουργήσει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πα-
ρασκευής τροφίµων, καθώς για την ώ-
ρα τα κάνει in house σε εστιατόρια.

Νέο ΔΣ για τον 
Οίκο Σπύρου
To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού 
Οίκου Σπύρου συγκροτήθηκε σε Σώμα αμέ-
σως μετά τη Γενική Συνέλευση  της 6ης Σε-
πτεμβρίου ως ακολούθως:
Σπυρίδων Σπύρου , Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Δημήτριος Μποσινάκης, Εκτελεστικό Μέλος
Αναστάσιος Σπύρου, Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ευθυμιάδης, 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Πλάτων Νιάδης, 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

Βραβείο σε νέο 
σύστημα παλέτας 
για τη Hellagro
Με εξαιρετικά οφέλη όπως οικονομία, 
βελτίωση παραγωγικότητας, εξοικονόμηση 
χρόνου στην παλετοποίηση και συμβολή 
στην μείωση του πλαστικού, εφαρμόζεται 
αποκλειστικά από την Hellagro σε ευρεία 
γκάμα βιομηχανικών μονάδων, η νέα 
καινοτομική κόλλα Grip-Fix, η οποία 
βραβεύτηκε με Bronze Award στα Βραβεία 
Καινοτομίας Συσκευασιών 2019. Το νέο 
Σύστημα Σταθεροποίησης Παλέτας με 
Κόλλα GRIP-FIXTM, βραβεύθηκε στην 
κατηγορία «Νέες Μέθοδοι Συσκευασίας-
Χρήση Νέων Πρώτων Υλών ή/και 
Μηχανημάτων». Η συγκεκριμένη 
κόλλα αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική 
επιλογή στην παλετοποίηση προϊόντων, 
εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους.
περιβαλλοντικό αποτύπωμά της. 

ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
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Πλώρη για την αγορά της Θεσσαλονίκης έ-
χει βάλει η γλυκιά μπανάνα του Συνεται-
ρισμού Άρβης. Σύμφωνα με τα όσα μετέ-
φερε στο FOODReporter, ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισμού Μπανανοπαραγωγών Άρ-
βης Μανώλης Πνευματικάκης τα προϊό-
ντα του συνεταιρισμού διατίθενται εδώ και 
μία τετραετία στο οργανωμένο λιανεμπό-
ριο μέσω του Σκλαβενίτη, σε 20 καταστή-
ματα στην Αθήνα και 15 στο νησί της Κρή-
της, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο θα είναι δια-

θέσιμα σε έξι καταστήματα της αλυσίδας 
στη Θεσσαλονίκη. Ο συνεταιρισμός έχει ε-
πεκταθεί και στην καλλιέργεια βιολογικής 
μπανάνας, οι πωλήσεις της οποίας κινού-
νται επίσης ανοδικά λόγω και της διάθε-
σης σε super market, καθώς πωλούνται τε-
μαχισμένες και συσκευασμένες στα κατα-
στήματα του Σκλαβενίτη. Ανοδικά κινεί-
ται η διανομή και σε μικρά σημεία πώλη-
σης, όπως είναι τα μανάβικα, αλλά και σε 
λαϊκές αγορές. 

Η Peace by Peas έχει επιλεγεί 
ανάµεσα σε συνολικά 20 
ευρωπαϊκές startup για να 
παρουσιαστεί στο Next Food 
Generation της έκθεσης Anuga 
στην Κολωνία τον προσεχή 
Οκτώβριο.

Ο Αγροτικός 
Συνεταιρισµός 

Εσπεριδοειδών Αγίου 
Γεωργίου Σκάλας 

Λακωνίας, ιδρύθηκε το 
2005, µε το διακριτικό 

τίτλο «Sparta Orange».

Συμφωνία  
Sparta Orange 
με Carrefour 
για εξαγωγή 
πορτοκαλιών

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Εσπερι-
δοειδών Αγ. Γεωργίου Σκάλας Λακω-
νίας «Sparta Orange» σύναψε συμφω-
νία με τη γαλλική αλυσίδα σούπερ μάρ-
κετ Carrefour  που προβλέπει την εξα-
γωγή πορτοκαλιών κάθε είδους σε μια 
ειδική συσκευασία με ζελατίνη (με 3-4 
πορτοκάλια). Σημειωτέον ότι μεταξύ άλ-
λων η συμφωνία για την υλοποίηση της 
οποίας και επέκτασή της ο Συνεταιρι-
σμός σκέπτεται να συνεργαστεί και με 
άλλες οργανώσεις, προβλέπει εξαγωγή 
του προϊόντος σε αρκετές και με πολύ 
πληθυσμό χώρες των Βαλκανίων, όπως 
η Ουγγαρία και η Ρουμανία. 
Yπενθυμίζεται ότι ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Εσπεριδοειδών Αγίου Γεωρ-
γίου Σκάλας Λακωνίας, ιδρύθηκε το 
2005, με το διακριτικό τίτλο «Sparta 
Orange». Η ίδρυσή του υλοποιήθηκε α-
πό μια μικρή ομάδα παραγωγών με ό-
ραμα για το μέλλον, με σκοπό τον έλεγ-
χο της διάθεσης των προϊόντων τους 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τον Α-
πρίλιο του 2016 ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του το ολοκαίνουργιο συσκευα-
στήριο του Sparta Orange, στην περιο-
χή της Γράμμουσας του Δήμου Ευρώ-
τα Λακωνίας δίνοντας αφορμή για έ-
να νέο ξεκίνημα. Σήμερα στην Sparta 
Orange μετέχουν 50 μέλη, οι οποίοι 
μαζί με αυτούς που δεν είναι μέλη αλ-
λά συνεργάζονται μαζί τους διαχειρίζο-
νται περί τα 15.000 στρέμματα με πορ-
τοκαλιές. Ενώ συνολικά στην περιοχή 
της Σκάλας Λακωνίας, με πορτοκαλιές 
υπάρχουν 70.000 στρέμματα.

ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΠΑΝΑΝΑ ΑΡΒΗΣ 
Μέχρι τον Οκτώβριο διαθέσιµα προϊόντα σε έξι καταστήµατα 
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Πολύπλευρη πρέπει να είναι για να 
είναι επιτυχής η αντιµετώπιση της 
Μύγας της Μεσογείου, ενός από 

τους µεγαλύτερους εχθρούς της παρα-
γωγής σε εσπεριδοειδή, αλλά και σε άλλα 
φρούτα. Μέχρι και στα σταφύλια έχει πα-
ρατηρηθεί να κάνει ζηµιές, προκαλώντας 
µάλιστα και επιδεινώνοντας και τις δευτε-
ρογενείς προσβολές και σήψεις των στα-
φυλιών στα δέντρα.

Η στρατηγική αντιµετώπισης της Μύγας 
της Μεσογείου βασίζεται στην τριπλέ-
τα καλλιεργητικά µέτρα, βιοτεχνολογικές 
µέθοδοι και ψεκασµοί κάλυψης, σύµφω-
να µε τους γεωπόνους του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιο-
τικού Ελέγχου Βόλου. Ο συνδυασµός των 
µέτρων έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα. 
Τα καλλιεργητικά µέτρα αφορούν σε µά-
ζεµα και καταστροφή (µε παράχωµα) των 

ΜΙΑ ΤΡΙΠΛΕΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΓΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ   

Τα καλλιεργητικά µέτρα 
αφορούν σε µάζεµα 
και καταστροφή των 
προσβεβληµένων καρπών 
που πέφτουν στο έδαφος, ενώ 
σηµαντική είναι η εφαρµογή 
από όλους τους παραγωγούς 
µιας περιοχής. 
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προσβεβληµένων καρπών που πέφτουν 
στο έδαφος. Είναι σηµαντικό να εφαρµό-
ζεται από όλους τους παραγωγούς µιας 
περιοχής. 

Παγίδες και δολώµατα
Η Βιοτεχνολογική µέθοδος βασίζεται στην 
ανάρτηση παγίδων µε ετοιµόχρηστο δό-
λωµα και εντοµοκτόνο προκειµένου να 
θανατώσουν µαζικά το έντοµο στόχο ε-
κλεκτικά και χωρίς να επιβαρύνουν το 
προϊόν, το περιβάλλον και τον χρήστη. Α-
ναρτώνται 5-7 ή 8 παγίδες το στρέµµα, σε 
ύψος πάνω από 2m από το έδαφος και 
στην νότια πλευρά της κόµης. Καλό είναι 
οι οπωρώνες στους οποίους εφαρµόζεται 
η µαζική παγίδευση να είναι διαδοχικοί ή 
εκτεταµένοι ή µεµονωµένοι. Αν δεν εφαρ-
µόζεται το µέτρο στους γειτονικούς οπω-
ρώνες πρέπει να ενισχύεται µε παγίδες η 
περιφέρεια του κτήµατος. Προκειµένου η 
µέθοδος να είναι αποτελεσµατική πρέπει 
η ανάρτηση των παγίδων να γίνεται νωρίς 
και να ακολουθείται αργότερα από τους 
ψεκασµούς κάλυψης. 

ΟΣΟ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΜΕ στις ηµέρες της 
συγκοµιδής, η εφαρµογή φυτοπρο-
στατευτικών σκευασµάτων κατά του 
βοτρύτη της αµπέλου κρίνεται απα-
ραίτητη, έτσι ώστε να προστατευτεί 
το σύνολο της παραγωγής και ιδιαί-
τερα στα επιτραπέζια σταφύλια να ε-
πιτευχθεί η συγκοµιδή ενός ποιοτι-
κού προϊόντος απαλλαγµένου από α-
σθένειες και προβλήµατα. Προσβο-
λές από τον µύκητα µεγεθύνονται αν 
υπάρχει κάποιος παράγων που τραυ-
µατίζει τις ράγες, όπως εντοµολογικοί 
εχθροί σαν την µύγα του ξυδιού και 
τη µύγα της Μεσογείου.
Παγκοσµίως αποτελεί µία από τις ση-
µαντικότερες ασθένειες του αµπελιού 
η Τεφρά σήψη ή αλλιώς βοτρύτης. Η 
ασθένεια προσβάλλει όλα τα υπέρ-
γεια µέρη του αµπελιού, αλλά οι σο-
βαρότερες ζηµιές γίνονται κατά την 
διάρκεια της ωρίµανσης στα τσαµπιά.
Τα συµπτώµατα της προσβολής α-
πό βοτρύτη που µπορεί να διακρίνει 
ο καλλιεργητής εµφανίζονται σε όλα 
τα µέρη του φυτού και εντείνονται σε 
δύο περιόδους της καλλιέργειας: την 
άνοιξη και κοντά στην συγκοµιδή. Την 
άνοιξη εµφανίζονται στα φύλλα κα-
στανές νεκρωτικές κηλίδες, κάτι που 
συµβαίνει και στις κορυφές των νεα-
ρών βλαστών µε αποτέλεσµα τη νέ-
κρωση τους. Προκαλεί επίσης ξηράν-
σεις στις ταξιανθίες κατά την διάρκεια 
της ανθοφορίας.

Ξεκινά µε καστανή κηλίδα
Οι ζηµιές που προκαλούνται στα στα-
φύλια είναι και οι πιο σηµαντικές και 
µε τον µεγαλύτερο αντίκτυπο στο ει-
σόδηµα του παραγωγού. Στην ωρί-
µανση επάνω στις ράγες εµφανίζεται 
καστανή κηλίδα που επεκτείνεται. Α-
κολουθεί µαλακή και υδαρής σήψη η 
οποία αν ο καιρός είναι υγρός καλύ-

πτεται από γκρίζα εξάνθηση. Αν ο και-
ρός παραµείνει υγρός, η ασθένεια ε-
πεκτείνεται ταχύτατα και καταστρέφει 
σηµαντικό ποσοστό της παραγωγής.
Έντονες βροχοπτώσεις, µπορούν να 
εντείνουν το πρόβληµα και να δηµι-
ουργήσουν άριστες συνθήκες για την 
ανάπτυξη του παθογόνου.
Όπως και να έχει, καλούνται οι καλ-
λιεργητές να επισκέπτονται όσο το 
δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, 
προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαι-
ρα τυχόν προσβολές από φυτοπαρά-
σιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η απο-
τελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το 
µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλο-
ντικό κόστος.

ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΒΟΤΡΥΤΗ  
ΑΜΠΕΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

ΦΡΟΝΤΙΔΑ

∆αγκώµατα από έντοµα αποτελούν 
πύλες εισόδου πολλών µυκήτων
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ΒΟΤΡΥΤΗΣ  
ΣΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ  
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
Σστις περιοχές όπου καλλιεργείται η 
τοµάτα θερµοκηπίου διαπιστώθηκε 
έναρξη προσβολής από βοτρύτη. Η 
ασθένεια βρίσκεται σε εξέλιξη 
στις πρώιµες (7-10 σταυρούς) και 
µεσοπρώιµες (5-7σταυρούς) 
καλλιέργειες θερµοκηπίου.

Η µείωση της υγρασίας στο 
χώρο των θερµοκηπίων 
µε καλό αερισµό, είναι ένα 
από τα µεγαλύτερα όπλα του 
παραγωγού εναντίον του 
βοτρύτη στην ντοµάτα. Επίσης, 
το πότισµα πρέπει να γίνεται 
το δυνατόν τις πρωινές ώρες 
και τα φυτά να είναι αραιά 
φυτεµένα για να αποφεύγεται ο 
σχηµατισµός εστιών υγρασίας. 

Αποφυγή υπερβολικής αζωτούχου
λίπανσης και καταστροφή φυτών 
Η γενικότερη τήρηση καλής υγιεινής στις φυτείες 
µε αφαίρεση -καταστροφή των προσβεβληµένων 
φυτών ή φυτικών οργάνων και η αποφυγή 
υπερβολικής αζωτούχου λίπανσης είναι 
καλλιεργητικά µέτρα που βοηθούν επίσης στον 
περιορισµό της ασθένειας. 

Αραιή φύτευση και περιορισµός της ε-
δαφικής υγρασίας µε ορθολογικά πο-

τίσµατα αποτελούν το πρώτο βήµα για τον 
περιορισµό των προσβολών σκληρωτηνί-
ασης σε λάχανα και κουνουπίδια, αλλά η 
περίοδος από Οκτώβρη ως Απρίλη είναι 
εξαιρετικά ευνοϊκή για την ασθένεια και 
πρέπει να γίνονται και ψεκασµοί.
Στα λάχανα και τα κουνουπίδια που ασθε-
νούν µε σκληρωτηνίαση, η µόλυνση εµ-
φανίζεται στην περιοχή του λαιµού σαν 
µαλακή σήψη και επεκτείνεται στη συνέ-
χεια, ενώ µε υγρό καιρό σχηµατίζεται λευ-
κό πλούσιο µυκήλιο (µούχλα). Ο µύκητας 
επιβιώνει µε τα σκληρώτια σε ξηρό έδα-
φος για 6-8 χρόνια, καθώς και µε το µυκή-
λιο σε υπολείµµατα καλλιέργειας. Μολύν-
σεις γίνονται σε θερµοκρασίες από 0 έως 
25 βαθµών Κελσίου µε άριστες τους 15-
20 βαθµούς Κελσίου. 
Καλλιεργητικά µέτρα που βοηθούν επί-
σης στον έλεγχο της ασθένειας σύµφω-

να µε τους γεωπόνους αποτελούν οι συ-
χνοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπισµό προ-
σβολών, η άµεση εκρίζωση, αποµάκρυν-
ση και καταστροφή των προσβεβληµένων 
φυτών. Μετά το τέλος της καλλιέργειας 
βοηθά η αποµάκρυνση των υπολειµµά-
των της και το βαθύ όργωµα για την κά-
λυψη των σκληρωτίων.

Μέτρα για τον Περονόσπορο 
Όσον αφορά τον περονόσπορο σε λάχα-
νο κουνουπίδι και µπρόκολο, εκτός από 
ψεκασµούς, τα καλλιεργητικά µέτρα που 
µπορεί να εφαρµόσει ο παραγωγός έχουν 
µεγάλο αντίκτυπο στην πορεία της ασθέ-
νειας. Έτσι ο καλλιεργητής θα πρέπει να 
µεριµνεί για:

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
ΣΕ ΛΑΧΑΝΑ 
ΚΑΙ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑ 
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Επανάληψη ψεκασµών σκόπιµη
ύστερα από 8 µέρες από τον πρώτο
Στον τοµέα της χηµικής καταπολέµησης, 
αυτή γίνεται µε άµεσο ψεκασµό στις 

καλλιέργειες όπου παρατηρείται ο 
βοτρύτης, µε τα επιτρεπόµενα 

πάντα για την καλλιέργεια και 
εκλεκτικά για τον βοτρύτη 

φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους, η 
διενέργεια επανάληψης του 
ψεκασµού κρίνεται σκόπιµη 

σε 8 ηµέρες µετά την πρώτη 
εφαρµογή, όπου υπάρχει 

πρόβληµα από τη συγκεκριµένη 
ασθένεια.

Συµπτώµατα προσβολής    
Ο βοτρύτης προσβάλλει όλα τα µέρη των 
φυτών τοµάτας (στελέχη. φύλλα, άνθη και 
καρπούς). Στα στελέχη σχηµατίζει καστανού 

χρώµατος έλκη, τα οποία καλύπτονται από 
τεφρά εξανθηση. Τα προσβεβληµένα άνθη 

αποκτούν καστανό χρώµα και πέφτουν, ενώ 
στους καρπούς η προσβολή αρχίζει από τον 
ποδίσκο ή την κορυφή. Απαραίτητες συνθήκες 
για την ανάπτυξη του είναι η υψηλή υγρασία 
περιβάλλοντος (βροχοπτώσεις, οµίχλες, έλλειψη 
αερισµού, κλπ). Αναπτύσσεται σε θερµοκρασίες 
1-300 βαθµούς Κελσίου, µε άριστη θερµοκρασία 
τους18-230 βαθµούς Κελσίου. Την είσοδο του 
παθογόνου διευκολύνει η παρουσία πληγών, 
νεκρών φυτικών ιστών και ανθέων, σύµφωνα µε 
τους ειδκούς γεωπόνους.

●Αραιή φύτευση για καλό αερισµό και 
µείωση της υγρασίας
●Καταστροφή ζιζανίων και υπολειµµά-
των της καλλιέργειας
●Αύξηση της σχέσης φωσφόρου προς 
κάλι (2:1 ή 3:1) κατά τη λίπανση.
●Όταν οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊ-
κές (υγρασία, βροχοπτώσεις) να γίνονται 

προληπτικές επεµβάσεις.
Η ασθένεια εκδηλώνεται µε τοπικές και 
διασυστηµατικές µολύνσεις. Στις τοπικές 
µολύνσεις σχηµατίζονται υποκίτρινες κη-
λίδες στα φύλλα, στις κεφαλές του λάχα-
νου µικρές βυθισµένες καστανές κηλίδες, 
στο κουνουπίδι και µπρόκολο, καστανό-
µαυρες κηλίδες. Οι διασυστηµατικές µο-
λύνσεις (εγκατάσταση του µύκητα στα αγ-
γεία του φυτού) µπορεί να γίνουν από µο-
λυσµένα φύλλα της βάσης. Προκαλείται 
καστανόµαυρος µεταχρωµατισµός των 
αγγείων του στελέχους και των νεύρων 
και τελικά νέκρωση. Η ασθένεια ευνοεί-
ται σε θερµοκρασίες νύχτας 8-16 βαθ-
µών Κελσίου και θερµοκρασίες ηµέρας 
24 βαθµών Κελσίου, υψηλή υγρασία οµί-
χλης και βροχές.

Αλτερνάρια σε όλα τα στάδια
Η αλτερνάρια προσβάλλει όλα τα µέρη του 
φυτού σε όλα τα στάδια ανάπτυξης. Στα 
νεαρά φυτά προκαλεί λιώσιµο και στα α-
νεπτυγµένα, κηλίδες σε φύλλα και κεφα-
λές. Η προσβολή ξεκινά από τα παλαιότε-
ρα φύλλα. Εµφανίζονται αρχικά κίτρινες 
περιοχές και στη συνέχεια εξελίσσονται σε 
µελανές κυκλικές κηλίδες ελαφρά βυθι-
σµένες στο  κέντρο.
Με υγρό καιρό στους προσβεβληµένους 
ιστούς σχηµατίζονται καρποφορίες του 
µύκητα. Πηγές µόλυνσης είναι ο σπόρος 
τα υπολείµµατα της καλλιέργειας και τα 
ζιζάνια-ξενιστές.

Υγιή φυτά κατά την µεταφύτευση, αραιή 
φύτευση για καλό αερισµό και µείωση της 
υγρασίας και καταστροφή ζιζανίων και υ-
πολειµµάτων της καλλιέργειας περιορί-
ζουν σηµαντικά την ασθένεια.

Το βακτήριο Μαύρη Σήψη 
Η Μαύρη Σήψη που προκαλείται από το 
βακτήριο Xanthomonas campestris, προ-
σβάλλει κυρίως το λάχανο και το κου-
νουπίδι. Το βακτήριο µπορεί να µολύνει 
τα φυτά σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής 
τους. Εγκαθίστανται στα αγγεία του ξύλου 
και προκαλεί µαύρο µεταχρωµατισµό, η-
µιπληγία, νανισµό και χλώρωση των φύλ-
λων σχήµατος V που ξεκινά από την περι-
φέρεια του φύλλου.
Οι ψεκασµοί µε χαλκούχα ή άλλα εξειδι-
κευµένα σκευάσµατα δίνει και εδώ µια 
λύση, ο περιορισµός όµως της εδαφικής 
υγρασίας µε ορθολογικά ποτίσµατα, α-
ραιή φύτευση και η χρησιµοποίηση υγι-
ούς πολ/κού υλικού µπορεί να περιορί-
σει την ασθένεια και να οδηγήσει ακόµη 
και σε αποφυγή των ψεκασµών. Ακόµη 
προτείνεται η χρήση ανθεκτικών ποικιλι-
ών, οι συχνοί έλεγχοι για έγκαιρο εντοπι-
σµό προσβολών, καθώς και η άµεση ε-
κρίζωση, αποµάκρυνση και καταστροφή 
των προσβεβληµένων φυτών. Αξίζει εδώ 
να σηµειωθεί ότι µετά τον εντοπισµό της 
ασθένειας η µείωση των καλλιεργητικών 
φροντίδων βοηθά στην αποφυγή διασπο-
ράς του µολύσµατος.
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ
ΝΕΑ

H Σειρά Best της Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ

Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ �ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ�
Επιστηµονικές έρευνες έχουν διαπιστώσει τις 
θετικές επιδράσεις των βιοδιεγερτών ή φυσι-
κών ορµονών (PGH) στη φυσιολογία των φυ-
τών. Τα εκχυλίσµατα θαλάσσιων φυκιών, τα 
φουλβικά οξέα και τα αµινοξέα συµβάλλουν 
στην ενδογενή παραγωγή αντιοξειδωτικών πα-
ραγόντων, µε αποτέλεσµα την προστασία του 
φωτοσυνθετικού συστήµατος των φυτών, όταν 
αυτό υφίσταται καταπόνηση, εξουδετερώνο-
ντας τα δραστικά ιοντικά είδη οξυγόνου, γνωστά 
και ως «ελεύθερες ρίζες».
Το pH του εδάφους, µέσα στο οποίο αναπτύσσε-
ται το ριζικό σύστηµα των φυτών, αποτελεί έναν 
από τους βασικότερους παράγοντες που επη-
ρεάζουν τη λειτουργία του, καθώς και τη διαθε-
σιµότητα και απορρόφηση των θρεπτικών στοι-
χείων. Η διατήρηση του pH στις επιθυµητές τι-
µές, αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στό-
χους κάθε προγράµµατος λίπανσης.
Η διαθεσιµότητα των ιχνοστοιχείων στο ριζικό 

σύστηµα των φυτών, επηρεάζεται από µια πλει-
άδα παραγόντων. Κάποια από τα θρεπτικά ιχνο-
στοιχεία προσλαµβάνονται δυσκολότερα, κάτω 
από µη ευνοϊκές συνθήκες. Ο σίδηρος αποτελεί 
το πιο συνηθισµένο παράδειγµα. Η χρήση του ε-
ξελιγµένου χηλικού παράγοντα EDDHMA καθι-
στά τον σίδηρο διαθέσιµο σε ένα µεγάλο εύρος 
pH (5-10), προλαµβάνοντας έτσι τις ανεπιθύµη-
τες συνέπειες της χλώρωσης σιδήρου.
Τα λιπάσµατα της σειράς BEST είναι το αποτέ-
λεσµα της προσπάθειας της «Φυτοθρεπτική» να 
αναπτύξει ένα υδατοδιαλυτό λίπασµα που να α-
νταποκρίνεται στο χαρακτηρισµό «Όλα σε Ένα». 
Υψηλή διαλυτότητα, αυξηµένη διαθεσιµότη-
τα θρεπτικών στοιχείων, χαµηλό pH , παρουσία 
οργανικών παραγόντων (βιοδιεγερτών) & σιδή-
ρου σε µορφή EDDHMA, αποτελούν µερικά α-
πό τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σειράς BEST.
Τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα είναι διαθέσιµα σε 
ποικιλία τύπων που καλύπτουν τις λιπαντικές 

απαιτήσεις όλων των καλλιεργειών, σε όλα τα 
στάδια ανάπτυξής τους. Παράλληλα η ειδική ε-
πιλογή πρώτων υλών, έχει σαν αποτέλεσµα τα 
λιπάσµατα BEST να έχουν χαµηλή αλατότητα, 
πράγµα που τα καθιστά ιδανική λύση για εδάφη 
και νερά µε υψηλή αγωγιµότητα.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ, 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΤΗ SYNGENTA ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΑΓΡΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΩΝ 

Πάνω από 25 υβρίδια καρπουζιού που κα-
λύπτουν τις ανάγκες της εσωτερικής αγο-
ράς αλλά και των χωρών εξαγωγής, πα-
ρουσίασε σύσσωµη η οµάδα της Syngenta 
Hellas στον αποδεικτικό αγρό της στο Ρου-
πάκι Ηλείας στις 26-27 Ιουνίου. Παραγω-
γοί, έµποροι-εξαγωγείς, γεωπόνοι, αλλά 
και οι διανοµείς της Syngenta από τις Βαλ-
κανικές χώρες µαζί µε µεγάλους παραγω-
γούς τους συµµετείχαν στην εκδήλωση και 
επέλεξαν τα υβρίδια για τις ανάγκες των α-
γορών τους. Ξεχώρισαν ειδικά για τις θερ-
µοκηπιακές και τις πρώιµες υπαίθριες φυ-
τεύσεις το WMH6715 και το WMH7862, για 
το χρώµα της σάρκας τους, αλλά και υβρίδια 
για την κύρια περίοδο φύτευσης όπως το 
WMH6898 µε ιδανικό µέγεθος και ελκυστι-

κό οβάλ σχήµα και ραβδώσεις. Ακόµα µια 
πλήρης γκάµα µε άσπερµες ποικιλίες από 
1,5-2 κιλά (Bibo), personal type, αλλά και 
ολόκληρη σειρά υβριδίων από 2,5 έως και 
7 κιλά µε φλοιό σκούρο τύπου Sugar Baby 
(Dorin, Bahama) και ανοιχτόχρωµο φλοιό 
τύπου Jubilee (Red Jasper, Kasmera, 
Prestige), καθώς και το άσπερµο υβρίδιο 
FASCINATION, τύπου Crimson που αποτε-
λεί το πιό δηµοφιλές προϊόν της Syngenta 
παγκοσµίως, µε 1η θέση στην αγορά των 

Η.Π.Α και του Ισραήλ όπου και καταναλώ-
νονται σχεδόν αποκλειστικά άσπερµα καρ-
πούζια. Στον αποδεικτικό αγρό εκτίθενται 
τρία υβρίδια που προτείνει η Syngenta για 
την κύρια περίοδο φύτευσης: To καρπού-
ζι σχήµατος οβάλ CANDICE και το υβρί-
διο µε τον κωδικό WMH6883 µε χαρακτη-
ριστικά που πουλάνε. Ξεχώρισε το υβρίδιο 
ARIADNE τύπου βαρέλα που ακόµα και σε 
δύσκολες συνθήκες διατήρησε κυλινδρι-
κό σχήµα. Όπως δήλωσε ο γενετιστής της 
Syngenta στο καρπούζι, Maxim Byatets: 
«Τα νέα µας υβρίδια έχουν πιο σταθερή συ-
µπεριφορά στις αλλαγές του καιρού».
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Η Fomesa Ελλάς είναι υπεύθυνη του σχε-
δίου FYSIUM® στην Ελλάδα. Πρόκειται για 
τον νέο τρόπο εφαρµογής της δραστικής 
ουσίας 1-MCP, για τη διατήρηση της ποιό-
τητας των µήλων σε µεγάλα χρονικά δια-
στήµατα αποθήκευσης.
Στα πολλαπλά πλεονεκτήµατα της µεθόδου 
περιλαµβάνονται:
● Πρωτοποριακή τεχνολογία: Εξασφαλίζει  
µια τέλεια εφαρµογή. 
● Ασφάλεια: Η εφαρµογή πραγµατοποιείται 
εξωτερικά των θαλάµων, µη επιτρέποντας  
στο χειριστή της εφαρµογής την επαφή του 

µε τα φρούτα, ώστε να µην τροποποι-
είται το εσωτερικό περιβάλλον αυτών. 
● Έλεγχος:  Το σύστηµα ελέγχου ροής 
της δραστικής ουσίας  1-MCP επιτρέπει 
την εξασφάλιση ότι η εφαρµογή πραγµα-
τοποιήθηκε σωστά.
● Συµπαγές σύστηµα: Όλο το σύστηµα 
είναι συµπαγές και εύκολο.
● Γρήγορο και ευέλικτο: Η εφαρµογή εί-
ναι γρήγορη και ευπροσάρµοστη.
● Ακρίβεια: Το σύστηµα υπολογίζει α-
κριβώς την δόση που επιθυµούµε να 
χρησιµοποιήσουµε για την εφαρµογή.

Από τη Fomesa το σύστηµα FYSIUM®

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εικόνα 3

www.fomesahellas.gr
O συνεργάτης σας μετασυλλεκτικά / Your prosthaverst partner

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
FYSIUM

ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΦΟΥΖΑΡΙΟ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ RIJK ZWAAN 
Για χρόνια, υπήρχε η επιτακτική ανάγκη α-
πό τους παραγωγούς για ποικιλίες αγγου-
ριού ανεκτικές στο φουζάριο (Fusarium 
oxysporum). Τώρα, η Rijk Zwaan γίνεται η 
πρώτη σποροπαραγωγική εταιρεία λαχανι-
κών που παρουσιάζει όχι µία αλλά δύο τέ-
τοιες ποικιλίες στην αγορά, σύµφωνα µε α-
νακοίνωσή της. Τα νέα Forami RZ και 24-272 
RZ είναι ανεκτικά στην προσβολή του µύκη-
τα, που είναι δύσκολος να καταπολεµηθεί.
Το φουζάριο προκαλεί τα µεγαλύτερα προ-
βλήµατα για τους παραγωγούς που παρά-
γουν αγγούρια στο έδαφος σε µη θερµαι-
νόµενα, µεσαίας τεχνολογίας θερµοκήπια, 
σύµφωνα µε τον Marcel van Koppen, Crop 
Coordinator της Rijk Zwaan: «Ο µύκητας 
εµφανίζεται κυρίως στα αγγούρια που καλ-
λιεργούνται το φθινόπωρο και το χειµώνα, 
η οποία είναι η κύρια περίοδος παραγω-
γής στη Ν. Ευρώπη. Αν και οι θερµοκρα-
σίες είναι συνήθως φυσιολογικές, κάποιες 
φορές µπορεί να υπάρχει κρύο και υγρα-
σία. Το φουζάριο ευδοκιµεί σε τέτοιες συν-
θήκες και µπορεί να προκαλέσει σηµαντι-
κές απώλειες στις καλλιέργειες. Μία λύση 
είναι τα εµβολιασµένα φυτά σε υποκείµενο 
ανεκτικό στο φουζάριο, αλλά αυτό µπορεί 
να οδηγήσει σε άλλα ζητήµατα».

«Η παρουσίαση των Forami RZ και 24-272 
RZ είναι τεράστια ανακούφιση για τους πα-
ραγωγούς που αγωνίζονται για τα προ-
βλήµατα από το φουζάριο», εξηγεί ο κ. van 
Koppen. «Το time-lapse film απεικονίζει 
τέλεια τη διαφορά. Την περασµένη σεζόν 
ζητήσαµε από πολλούς παραγωγούς να 
φυτέψουν µία ευαίσθητη ποικιλία ανάµεσα 
στα Forami RZ και 24-272 RZ. Μία κάµερα 
έπαιρνε µία φωτογραφία της καλλιέργει-
ας κάθε τέσσερις ώρες. Η ευαίσθητη ποι-
κιλία µαράθηκε και καταστράφηκε, ενώ οι 
ανεκτικές µας ποικιλίες παρέµειναν υγιείς 
για όλη τη σεζόν. Άρα η ανεκτικότητα στο 
φουζάριο προσφέρει ξεκάθαρα στους πα-
ραγωγούς περισσότερη ασφάλεια».
Και οι δύο ποικιλίες λειουργούν καλά και 
από άλλες απόψεις όπως η παραγωγή 
και η ποιότητα των καρπών. «Το Forami 
RZ είναι ένα µεσαίου µεγέθους αγγούρι 
που καλλιεργείται εκτενώς στην Ισπανία. 
Το 24-272 RZ παράγει ελαφρώς µακρύ-
τερους καρπούς και είναι πιο κατάλληλο 
για την Ελλάδα και τη Ν. Αφρική. ∆ιάφοροι 
παραγωγοί έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέ-
ρον. Έχουµε επαρκείς ποσότητες σπόρων 
και από τις δύο ποικιλίες για το ερχόµενο 
φθινόπωρο», καταλήγει ο κ. van Koppen.
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ΓΙΑ ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

Fresher

ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΑ  
ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΛΑΝΣΑΡΕΙ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ    ΣΕΛ. 1417ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΟΜΜΕΝΕΣ ΣΑΛΑΤΕΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ    

Με βοήθεια από τις νέες τεχνολογίες και τρεις επιχειρήσεις  

να δίνουν τον τόνο των εξελίξεων στον κλάδο, οι φρεσκοκοµµένες  

πράσινες σαλάτες αφήνουν πίσω την αµφισβήτηση.       ΣΕΛ. 813

ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ CRIMSON ΤΟ ΧΡΩΜΑ    
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ    ΣΕΛ. 1823  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΨΥΚΤΙΚΟΥΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΕΛ. 3031
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Περιοδική έκδοση για τα 
φρούτα και τα λαχανικά

ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ 

Το 29ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ στην Πάτρα
Οι νεώτερες επιστηµονικές έρευνες και τα 
Ερευνητικά επιτεύγµατα των Γεωπονικών 
Σχολών και των σχετικών Ερευνητικών Ι-
δρυµάτων της χώρας µας σε δενδροκοµία, 
λαχανοκοµία, αµπελουργία, φαρµακευτικά/
αρωµατικά φυτά και τεχνολογίες αιχµής στη 
γεωργία πρόκειται να παρουσιαστούν στο 
29ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Ε-
πιστήµης των Οπωροκηπευτικών µε τίτλο 
«Εφαρµογές Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχ-
µής στα Οπωροκηπευτικά», από τις 15 έως 
τις 18 Οκτωβρίου του 2019 στην Πάτρα.Πε-
ρισσότερες πληροφορίες: www.29eeeo.gr
Έναρξη του ερευνητικού έργου FF-IPM
H έναρξη του ερευνητικού έργου FF-IPM 
«Ηλεκτρονικά υποστηριζόµενη αντιµετώπι-
ση νέων ειδών εισβολέων των µυγών των 
φρούτων µε έµφαση στην πρόληψη εγκατά-
στασης και στην εκτός εποχής (off -season) 
διαχείριση των πληθυσµών τους» θα πραγ-
µατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Ξενία Πορταριάς 
στις 16-20 Σεπτεµβρίου 2019. Πληροφορίες: 
vaaslano@uth.gr

Στο Wageningen οι τεχνολογίες ψύξης
Στις εγκαταστάσεις του πανεπιστηµίου του 
Wageningen στην Ολλανδία θα πραγµατο-
ποιηθεί στις 10 Οκτωβρίου σεµινάριο για 
την τεχνολογία των ψυχοµένων µεταφορών. 
Πληροφορίες: www.wur.nl           

Η Ελληνική συµµετοχή αναµένεται να ξε-
περάσει τα 500 τετραγωνικά µέτρα στην 
Fruit Attraction 2019, που λαµβάνει χώρα 
στις 22-24 Οκτωβρίου στη Μαδρίτη. Η έκ-
θεση αναµένει 90.000 επισκέπτες και συµ-
µετέχουν 1.800 εταιρείες από 130 χώρες. 
Η Ελληνική συµµετοχή είναι πιο δυνατή α-
πό κάθε άλλη χρονιά. 
Το Ελληνικό pavillion βρίσκεται στο Hall 
10, και ήδη έχουν αποσταλεί προσκλήσεις 
και ενηµερωτικό υλικό προς όλες τις ε-
ταιρείες του Εξωτερικού που θα επισκε-
φθούν την έκθεση. Στόχος είναι η τόνωση 
και στήριξη της επισκεψιµότητας στα ελ-
ληνικά περίπτερα και η διεξαγωγή όσων 

πιο πολλών ραντεβού Β2Β γίνεται.
Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα του Ελληνικού  Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ αξίζει να 
σηµειωθεί ότι η Ελληνική Πρεσβεία στην Μαδρίτη 
βοηθά επιτελικά όλη την Ελληνική συµµετοχή.

 
Περισσότερες πληροφορίες:  

http://fruitattraction.com

ΤΟΥ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

FRUIT ATTRACTION 2019 ΣΤΗ ΜΑ∆ΡΙΤΗ
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