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συνέντευξη

Υπεραξία στα κηπευτικά δίνει 
η διαφοροποίηση

Κερδίζουν έδαφος πράσινα λαχανικά, πιπεριά, μελιτζάνα και καρπούζι, σύμφωνα με τον εμπορικό 
διευθυντή της Agris Ιωάννη Κουμουνδούρο

Τ ις νέες τάσεις στην αγορά οπωροκη-
πευτικών περιγράφει με συνέντευ-
ξή του στο «A» ο εμπορικός διευ-
θυντής της εταιρείας σπορόφυτων 
Agris Ιωάννης Κουμουνδούρος.  

Όπως επισημαίνει, κλειδί στην προσπάθεια των 
παραγωγών αποτελεί η «διαφοροποίηση» των 
καλλιεργειών πέραν της δημοφιλέστατης παγκο-
σμίως τομάτας, σε προϊόντα όπως οι μικρόκαρποι 
cherry, το βελανίδι ή η ροζ τομάτα. 

Προσθέτει ότι οι παραγωγοί πρέπει να επι-
λέγουν τα εμβολιασμένα φυτά, καθώς μπορεί 
να εξασφαλίσουν καλύτερη παραγωγή τόσο σε 
ποιότητα όσο και σε ποσότητα.

Ερ.: Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς; Σε ποια 
σπορόφυτα εκδηλώνεται η μεγαλύτερη ζήτη-
ση;

Απ.: Η Ελλάδα και οι επαγγελματίες παραγωγοί 
της δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον κανό-
να που θέλει την τομάτα να αποτελεί το 50% της 
παγκόσμιας αγοράς της λαχανοκομίας. Έτσι λοι-
πόν και στη χώρα μας, η καλλιέργεια τομάτας είναι 
η ισχυρότερη τάση της αγοράς, με το αγγούρι, την 
πιπεριά και τη μελιτζάνα να ακολουθούν. Τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται μια ολοένα αυξανόμενη 
τάση στην καλλιέργεια των πράσινων λαχανικών 
που προορίζονται είτε για τυποποίηση σαν κομμέ-
νη έτοιμη σαλάτα, είτε για πώληση μέσω σούπερ 

μάρκετ και λαϊκών αγορών. Μεγάλο κομμάτι της 
αγοράς, επίσης, παρά την έντονη εποχικότητά 
του, αποτελεί το καρπούζι, καθώς ο ισχυρός εξα-
γωγικός του χαρακτήρας το καθιστά προϊόν με ση-
μαντική πρόσοδο για τον Έλληνα παραγωγό.

Η ζήτηση λοιπόν για σπορόφυτα από το φυτώριό 
μας από τον επαγγελματία παραγωγό ακολουθεί 
τις παραπάνω τάσεις όσον αφορά τα είδη. Σε σχέ-
ση όμως με τον τύπο φυτού που ο παραγωγός θα 
προμηθευτεί για να φυτεύσει, σε κάποια είδη όπως 
τομάτα, αγγούρι, καρπούζι, υπερισχύει σαφώς το 
εμβολιασμένο φυτό έναντι του απλού αυτόρριζου. 
Ο λόγος είναι πως με το εμβολιασμένο φυτό εξα-
σφαλίζεται καλύτερη παραγωγή τόσο σε ποιότητα 
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καλλιέργειες εξαρτώνται από την εποχή και επη-
ρεάζονται από το εάν αυτή εξελίσσεται όπως πρέ-
πει. 

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη σε όλη την Ελλά-
δα, πλην της Κρήτης, που έχει ήδη φυτεύσει από 
το φθινόπωρο και θα κρατήσει την καλλιέργεια 
μέχρι τις αρχές καλοκαιριού, η «χειμωνιάτικη» 
φύτευση σε τομάτα, αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα 
καθώς και σε καρπούζι, πεπόνι. Από τέλη Μαρτί-
ου και έπειτα θα ξεκινήσουν και οι φυτεύσεις σε 
πράσινα λαχανικά που θα κρατήσουν μέχρι το φθι-
νόπωρο. Η ηπειρωτική Ελλάδα, εκτός από τη «χει-
μωνιάτικη» φύτευση, έχει άλλη μια φύτευση που 
γίνεται το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο και διαρκεί 
μέχρι περίπου τα Χριστούγεννα.

Ας ευχηθούμε λοιπόν οι καιρικές συνθήκες να 
είναι οι ιδανικές για την κάθε εποχή, ώστε οι αγρό-
τες μας να έχουν εξασφαλισμένη την παραγωγή 
τους και κατ’ επέκταση το εισόδημά τους.

Ερ.: Δεδομένων των μεγάλων οικονομικών 
προβλημάτων πολλών παραγωγών και της 
έλλειψης ρευστότητας, πώς διευκολύνετε 
τους αγρότες ώστε να μπορέσουν να μπουν 
και φέτος στην παραγωγή;

Απ.: Από το 1983, που εμείς στην AGRIS δραστη-
ριοποιούμαστε στο χώρο του πρωτογενούς τομέα, 
είμαστε αφοσιωμένοι στο να βρίσκουμε λύσεις για 
τον Έλληνα παραγωγό και να διασφαλίζουμε τα 
συμφέροντά του με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το 
καταφέρνουμε όχι μόνο με την προσήλωσή μας 

όσο και σε ποσότητα, και έτσι βελτιστοποιείται το 
εισόδημα του παραγωγού καθώς και η ποιότητα 
των λαχανικών που βάζουμε στο πιάτο μας.

Ερ.: Βάσει της εμπειρίας σας, ποιες καλλι-
έργειες θα συστήνατε στους παραγωγούς 
ως αυτές με τη μεγαλύτερη πρόσοδο αυτή 
τη χρονιά; Εποχικά τι θα συστήνατε;

Απ.: Ο Έλληνας παραγωγός είναι πλέον ένα κομ-
μάτι της παγκόσμιας παραγωγής κηπευτικών και 
σαν τέτοιο κομμάτι πρέπει να σκέφτεται και να 
δρα. 

Εμείς στην AGRIS τον βοηθάμε να βλέπει αυτή τη 
μεγάλη εικόνα και του προσφέρουμε τις κατάλλη-
λες λύσεις για να είναι πρωτοπόρος. 

Η λέξη κλειδί εδώ είναι η λέξη «διαφοροποίηση». 
Η καλλιέργεια τομάτας είναι μια προσοδοφόρα 
καλλιέργεια. Ακόμα όμως πιο προσοδοφόρα μπο-
ρεί να αποδειχθεί η καλλιέργεια μιας διαφορετικής 
τομάτας, όπως των μικρόκαρπων cherry, βελανίδι 
ή της ροζ τομάτας. Προσοδοφόρα είναι και η καλ-
λιέργεια πιπεριάς, ακόμα πιο προσοδοφόρα όμως 
είναι η καλλιέργεια εξαγώγιμης πιπεριάς τύπου 
Ουγγαρίας για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. 
Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με τις πράσινες 
σαλάτες, όπου η καλλιέργεια π.χ. iceberg μπορεί να 
είναι πολύ πιο προσοδοφόρα από τις παραδοσια-
κές καλλιέργειες. Συμπερασματικά λοιπόν η επιτυ-
χία μιας καλλιέργειας τόσο σε επίπεδο ποιότητας, 
ποσότητας όσο και σε επίπεδο ζήτησης, απορρό-
φησης και προσόδου είναι πολυπαραγοντική και 

Με το εμβολιασμένο φυτό 
εξασφαλίζεται καλύτερη 
παραγωγή τόσο σε ποιότητα 
όσο και σε ποσότητα, και έτσι 
βελτιστοποιείται το εισόδημα 
του παραγωγού καθώς και η 
ποιότητα των λαχανικών που 
βάζουμε στο πιάτο μας

ο παραγωγός θα πρέπει να αποφασίζει για το ποια 
καλλιέργεια θα βάλει, λαμβάνοντας υπόψη του όχι 
μόνο τα στενά όρια των συνθηκών της περιοχής 
του ή της συνήθειάς του αλλά της θέσης του σαν 
μέρος μιας παγκοσμιοποιημένης αλυσίδας τροφί-
μων.

Η λέξη «εποχή» για τον κλάδο μας είναι ίσως 
αυτό που αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Οι 
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στην καινοτομία και στις επενδύσεις που οδηγούν 
σε νέα προϊόντα, μεγάλες σοδειές και ασφαλείς 
καλλιέργειες, αλλά και με το να αφουγκραζόμαστε 
τις αγωνίες του και τον καθημερινό του μόχθο. 

Γι’ αυτό και κάθε χρονιά και πολύ περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια που η οικονομική κρίση μαστί-
ζει τη χώρα μας, μπαίνουμε μπροστά, παίρνουμε 
πάνω μας κάποια από τα βάρη του επαγγελματία 
παραγωγού και τον υποστηρίζουμε για να βάλει 
την καλλιέργειά του και να πάρει εισόδημα από 
αυτήν, δίνοντάς του πιστώσεις και προνόμια, με 
μια σχεδιασμένη εμπορική πολιτική που εκμεταλ-
λεύεται όλα τα εργαλεία και τα πακέτα λύσεων που 
η AGRIS μπορεί να εξασφαλίσει γι’ αυτόν, από τα 
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Επιπρόσθετα η καθημερινή μας υποστήριξη στο 
χωράφι του και η από κοινού αντιμετώπιση των 
δυσκολιών του είναι ίσως το μεγαλύτερο κεφάλαιο, 
μεγαλύτερο και από την πίστωση, στη μεταξύ μας 
σχέση που δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση πω-
λητή-αγοραστή αλλά επεκτείνεται σε μια σχέση 
συνεργασίας.

Ερ.: Η εταιρεία σας είναι μία από τις μεγα-
λύτερες στον κόσμο. Μιλήστε μας για την 
πορεία της, αλλά και για τους μελλοντικούς 
στόχους.

Απ.: Από το 1983 που ιδρύθηκε η AGRIS από τον 
κ. Γιώργο Καρακόλη, μέχρι και σήμερα, βρίσκεται 
στην αιχμή του δόρατος των εξελίξεων στον κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα, όχι μόνο στη χώρα μας, 
αλλά σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική Ευρώπη και 
ειδικότερα στη Βαλκανική χερσόνησο, που απο-
τελεί τον φυσικό χώρο δραστηριοποίησής μας. 
Αυτή τη στιγμή διαθέτουμε τις πληρέστερες και 
πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής σπορο-
φύτων λαχανοκομίας στα Βαλκάνια, έκτασης 40 
στρεμμάτων, με μία μονάδα παραγωγής στο Κλειδί 
Ημαθίας και μία στην Ιεράπετρα της Κρήτης. Δια-
θέτουμε θυγατρικές εμπορικές εταιρείες σε Βουλ-
γαρία και Ρουμανία και δραστηριότητα σε όλα τα 
Δυτικά Βαλκάνια.

Επίσης, λόγω της αντιπροσώπευσης που έχουμε 
στην τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία Σπόρων Λα-
χανοκομίας στον κόσμο, τη γαλλική HM Clause, 
διαθέτουμε τρία Trial Stations σε τρεις διαφορετι-
κές γεωγραφικές ζώνες, όπου δοκιμάζουμε τα νέα 
υβρίδια ειδών λαχανοκομίας που θα πρωταγωνι-
στήσουν στην αγορά τα επόμενα χρόνια.

Έχουμε ένα σαφές αναπτυξιακό όραμα, το οποίο 
και υλοποιούμε με σταθερά και σχεδιασμένα βή-
ματα. Στόχος μας, στο πενταετές business plan που 
υλοποιούμε, είναι να διπλασιάσουμε τον κύκλο ερ-
γασιών μας, με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της 
ανάπτυξης να προέρχεται από τις αγορές του εξω-
τερικού, επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογί-
ες, στην καινοτομία και, φυσικά, στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο.

Όραμά μας είναι να μην είμαστε απλώς μια εται-
ρεία που παράγει και εμπορεύεται σπόρους και 
ασφαλή και απαλλαγμένα από παθογόνα σπο-
ρόφυτα, αλλά να μπορούμε με το δίκτυό μας και 
την τεχνογνωσία μας να συνδέουμε όλους τους 
κρίκους της αλυσίδας της λαχανοκομίας από τον 
παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή και να προάγου-
με τον χώρο μας, δημιουργώντας αξία για όλα τα 
εμπλεκόμενα μέρη.

Ο επαγγελματίας παραγωγός 
δεν καλλιεργεί στην τύχη

Ερ.:  Έχετε διαπιστώσει αλλαγές στις καλλιεργητικές συνήθειες και στις πρα-
κτικές των αγροτών τα τελευταία χρόνια;

Απ.: Τα τελευταία χρόνια η αγροτική παραγωγή παγκοσμίως έχει εισέλθει σε ένα 
διαφορετικό επίπεδο λειτουργίας. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο 
«πλήρης εκβιομηχάνιση». Οι καλλιέργειες είναι ολοένα και πιο εντατικές, με αποτέ-
λεσμα να απαιτούνται περισσότεροι πόροι, μέσα παραγωγής καθώς και σύγχρονα 
εργαλεία που εξασφαλίζουν την επιτυχία τους. Σε αυτό το πλαίσιο και οι Έλληνες πα-
ραγωγοί ακολουθούν κατά το δυνατό τις εξελίξεις.  Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια σε 
άλλα υποστρώματα εκτός του χώματος, όπως π.χ. η υδροπονική καλλιέργεια σε 
πετροβάμβακα, που έχει αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, είναι ένα χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα. Η δημιουργία πλήρως αυτοματοποιημένων μεγάλων θερμο-
κηπιακών μονάδων παραγωγής κηπευτικών έκτασης από 50 έως 150 στρεμμά-
των είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ο επαγγελματίας παραγωγός δεν καλλιεργεί πια 
στην τύχη, αλλά, για να μπορέσει να εμπορευτεί το προϊόν του, αυτό θα πρέπει να 
έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις δια-
τροφικές παραδόσεις των καταναλωτών. Η συνθετότητα λοιπόν της παραγωγικής 
διαδικασίας επιβάλλει πλέον την προσαρμογή των παραγωγών σε δεδομένα σύγ-
χρονων καλλιεργητικών πρακτικών.

Οι καλλιέργειες 
είναι ολοένα και 

πιο εντατικές, 
με αποτέλεσμα 
να απαιτούνται 

περισσότεροι 
πόροι, μέσα 
παραγωγής 
καθώς και 
σύγχρονα 

εργαλεία που 
εξασφαλίζουν 

την επιτυχία τους

Διαθέτουμε τις 
πληρέστερες και 
πιο σύγχρονες 
εγκαταστάσεις 
παραγωγής 
σποροφύτων 
λαχανοκομίας στα 
Βαλκάνια, έκτασης 
40 στρεμμάτων, 
με μία μονάδα 
παραγωγής στο 
Κλειδί Ημαθίας και 
μία στην Ιεράπε-
τρα της Κρήτης.


