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ΗΒαΓί11α      ΗeΙ|αs,      είναι      ηπρώτη       εταιρεία       στην
Ελλάδα    που    ανέλαβε    την
πρωτοβουλία    να    αναπτύξει
το   πρωτοποριακό   πρόγραμ-
μα  Συμβολαιακής  Γεωργίας
στην   καλλιέρΥεια   σκληρού
σίτου.

Από  το  2002  που  ξεκίνησε
το   πρόγραμμα,   με   σταθερή
ετήσια  ανάπτυξη  και  διαρκώς
αυξανόμενη   συμμετοχή   από
Έλληνες   αγρότες,    τα   τελευ-
ταία χρόν1α το πρόγραμμα Της
Βαrί||α   ΗeΙΙαs  έφτασε   σήμερα
να καλύπτει 6Ο χιλιάδες στρέμ-

ματα σε όλη την Ελλάδα
Στα    14   χρόνια   Συμβολαι-

ακής   Γεωργίας   στην   καλ-
λιέργεια   σκληρού   σίτου,   η
Βαrί|Ια    ΗeΙΙas    έχει    καταφέρει

να εξασφαλίζει την πρώτη  ύλη
της,  δηλαδή το σιτάρι,  σε υψη-
λές  προδιαγραφές  πο1ότητας
ενώ   παράλληλα   οι    αγρότες
έχουν    δει    σημαντικά    οφέλη
γ1α  την  παραγωγή  τους  τόσο
σε επίπεδο τεχνογνωσίας όσο
και  σε  επίπεδο  εσόδων  αφού
εξασφαλίζουν την πώληση του
προι.όντος τους σε υψηλότερες
τιμές σε σχέση  με την αγορά`

ΤΟ   μοντέλο   της   σύμβασης
της   ΒαrιΙΙa   ΗeΙ|αs   προβλέπει
πριμ   ποιότητας  επί  της  τ1-
μής αγοράς, με βάση τα ποι-
οτικά    χαρακτηριστικά    του
σ1ταριού     Οι    συμμετέχοντες
3 ,' ρότες έχουν στενή συνεργα-
= =  και  επιστημονική  υποστή-
=  Ξ-  σε  όλα  τα  στάδια  της πα-

Ραγωγής,  που  μεταξύ  άλλων
περιλαμβάνει  τεχνική  βοήθεια

με  το  "Εγχειρίδιο  Καλλιέργειας
σκληρού     σίτου"     της     ΒαΓίιια
και   τον   "Δεκάλογο   Β1ώσ1μης
καλλιέργειας   σκληρού   σίτου"

με  την  αιγίδα  της  Γεωπονικής
Σχολής    του     Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας   και   του    Ινστιτού-
του  Έρευνας  και  Τεχνολογίας
Θεσσαλίας  (ΙΕΤΕΘ)  του  ΕΚΕ-
ΤΑ.  Από  το  2015  προστέθηκε
και   η   γεωτεχνική   υποστήριξη

με  την  διαδικτυακή  πλατφόρ-
μα  Grαnο  DυΓο.net  που  είναι
ένα   λογισμικό   υποβοήθησης
των  αγροτών  στη  παραγωγή
ποιοτικού  σιταριού.

Με  την  πρωτοβουλία  Συμ-
βολαιακής   ΓεωρΥίας   στην
καλλιέργεια  σκληροό  σίτου,
η     Βarίι|α     Ηellαs    άνοιξε     το
δρόμο  για  τη  συζήτηση  αλλά
και  την  υλοποίηση  και  άλλων
προγραμμάτων συμβολαιακής
γεωργίας   που   σήμερα   ακο-
λουθούν    και    άλλες    εταιρίες
στο    χώρο    της    β1ομηχανίας
αλεύρων και ζυμαρικών.`Οσο   αφορά   στην   αγορά,

οι    τιμές    του    σκληρού    σίτου
κυμαίνονταν      τα       τελευταία
χρόνια  από  25  έως  35  λεπτά
στον  παραγωγό,  σε  επίπεδα
δηλαδή  αρκετά  ικανοποιητικά
αν λάβουμε  υπόψη  το  κόστος
παραγωγής

Την   χρονιά   που   διανύου-
με   όμως   ο1   τιμές   άγγιξαν   τα
ιστορικά       χαμηλά       επίπεδα
των   16-18   λεπτών,   γεγονός

που  φέρνει  σε  δυσμενή  Θέση
τους   παραγωγούς,   οι   οποί-
οι   καλούνται   παράλληλα   να
αντιμετωπίσουν τις συχνά  δύ-
σκολες συνθήκες παραγωγής,
με  αποτέλεσμα  να  βλέπουμε
αρνητικό   αντίκτυπο   και   στην
πο1ότητα του προΤόντος.

Βέβαια,         Θετικό        στοιχείο
που  διορθώνει   ελαφρώς  την
κατάσταση   για  φέτος,   είναι   η
εξαιρετική απόδοση  (κιλά/στρ)
των χωραφιών.

Αν  κάνουμε  ένα  συνοπτικό
cιπολογ|σμό,    φέτος   η   πο1ό-
τητα  του   ελληνικού   σκληρού
κρίνεται   "χαμηλή   έως   μέτρια"
και  το  μεγαλύτερο  μέρος  της
ελληνικής  παραγωγής  γίνεται
εξαγωγή  σε  ιδιαίτερα  χαμηλές
ΤΙμές-

Η    βασική    αιτία   εντοπίζεται
στην ελλιπή  και  χρονικά  άστο-

χη λίπανση.
Για    την    αντιμετώπ1ση    Της

αρνητικής  πορείας  των  τιμών
κcιι   με  Υνώμονα  τη  βελτίωση
της   πο1ότητας,    η   Βαrίιιa   στα

φετινά  συμβόλα1ά  της  με  την
ποικιλία   SνΕνο,    προτίθεται
να   στηρίξε1    την   τιμή    γ1α    Τ1ς
υψηλές ποιότητες.

'Ετσι    τα    συμβόλαια,    εκτός

από το πρ1μ ποιότητας Θα πε-
ριλαμβάνουν φέτος και:

-     Ελάχιστη     ΕΥγυημένη
Τιμή  τα  2Ο  λεπτά  /  κιλό  Υια
σ1τάρι της ποικιλίας sνΕνο
με 13,5% πρωτετνη και άνω

-     Ελάχιστη      ΕΥγυημένη

Τιμή  τα  21  λεπτά  /  κιλό  Υια
σ1τάρι της πο1κ1λίας sνΕνο
με 14,0 % πρωτετνη ιtαι άνω

Πιστεύουμε  ότι  με  την δυνα-
μική  των παραγωγών  και  την
τεχνογνωσία  των  Γεωπόνων
και     Γεωτεχνικών     της     κάθε
Περιοχής,    και    ιδιαίτερα    των
συνεργατών  της   Βαrί|Ια,   που
μπορούν  νcι  τους  καθοδηγή-
σουν στην σωστή μεθοδολογί-
α  καλλιέργειας,  (λίπανση,  φυ-
τοπροστασία κλπ), η ποιότητα
του  Ελληνικού  σκληρού  μπο-
ρεί   να   βελτιωθεί   αρκετά   έτσι
ώστε   το   προι'όν   να   διεκδικεί
καλύτερες  τιμές  στην  εγχώρια
και  ευρωπα.ι.κή αγορά.

Οι   συμβάσεις   καλλιέργειας
της  Βarίιιa  ΗeΙΙαs  είναι  σι  αυτή

την   κcιτεύθυνση   και   συμβάλ-
λουν   στο   Θετικό   οικονομικό
αποτέλεσμα για τους παραγω-
γούς,  την  ποιότητα  παραγω-
γής και το περιβάλλον.

Για  περισσότερες  πληροφο-
ρίες   οι   ενδιαφερόμενοι   μπο-
ρούν  να  απευθυνθούν  στην
εταιρεία.
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* Ο Κώστας Θεοχαρίδης

είναι  υττεύθυνος  κσλλιέργειας
και εμπορ.ιας σίτου
Της  ΒarιΙΙa  ΕΛΛΑΣ


