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Το παρόν ζργο πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, προςτατεφεται κατά τισ διατάξεισ του
Ελλθνικοφ Νόμου (ν 2121/1993 όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα) και τισ
διεκνείσ ςυμβάςεισ περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. Απαγορεφεται αυςτθρά θ
πϊλθςθ του με ςκοπό το κζρδοσ.
Απαγορεφεται θ διαςκευι και επεξεργαςία του παρόντοσ ζργου, από πρόςωπα
(Νομικά ι Φυςικά) χωρίσ τθν γραπτι άδεια του ςυγγραφζα. Επιτρζπεται θ διανομι
του ςε τρίτουσ, εφόςον γίνει αναφορά ςτον δθμιουργό και τθρθκοφν υποχρεωτικά
οι παραπάνω προχποκζςεισ

Το παρόν ζργο (e book) είναι εκπαιδευτικό και διανζμεται μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ
www.e-geoponoi.gr , με ςκοπό να εξοικειωκεί ο αναγνϊςτθσ με τισ βαςικζσ ζννοιεσ
τθσ Γεωπονικισ Επιςτιμθσ. Ο ςυγγραφζασ προτείνει ςτουσ αναγνϊςτεσ, πριν
ξεκινιςουν οποιαδιποτε επζνδυςθ ςτον Γεωργικό χϊρο να ςυμβουλευτοφν τθν
γνϊμθ κάποιου ειδικοφ τθσ εμπιςτοςφνθσ τουσ.
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Σι εννοοφμε με τον όρο Αγροτικι Επιχείρθςθ;
Η Εναςχόλθςθ με τθν αγροτικι παραγωγι, ςε γενικζσ γραμμζσ διαχωρίηεται ςε
επαγγελματικι και εραςιτεχνικι.
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ καλλιεργεί με ςκοπό αποκλειςτικά και μόνο να καλφψει
τισ δικζσ του ανάγκεσ ι τισ ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ του, τότε μιλάμε για
εραςιτεχνικι παραγωγι.
Πταν όμωσ θ καλλιζργεια προορίηεται για τθν πϊλθςθ των παραγόμενων προϊόντων
και ουςιαςτικά προςδοκάμε κζρδθ από αυτι τότε γίνεται επαγγελματικι. Επομζνωσ
μιλάμε ουςιαςτικά για μία επιχείρθςθ θ οποία
παράγει προϊόν ι προϊόντα και υπακοφει ςε όλουσ
τουσ νόμουσ τθσ οικονομίασ, που ιςχφουν ςιμερα.
Επομζνωσ θ αγροτικι επιχείρθςθ περιζχει:


Ζξοδα κεφαλαίου



Ζξοδα επενδφςεων – αποςβζςεων



Ζξοδα τεχνογνωςίασ – τεχνολογίασ



Ζξοδα γραφειοκρατικά



Ζξοδα διαφιμιςθσ

Ουςιαςτικά θ αγροτικι παραγωγι αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ επιχείρθςθ και ο
επενδυτισ, δεν ςταματά τθν δουλειά του με το τζλοσ τθσ ςυγκομιδισ του
προϊόντοσ.

Είναι επομζνωσ πολφ ςθμαντικό, όςοι από εςάσ κζλετε να αςχολθκείτε με τθν
αγροτικι παραγωγι, να ζχετε υπόψθ όλα τα παραπάνω και να μθν αφινετε να
υςτερεί κανζνασ τομζασ τθσ αγροτικισ ςασ επιχείρθςθσ.
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Οι Αγροτικζσ επιχειριςεισ ςτισ νζεσ Οικονομικζσ
ςυνκικεσ
Στισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ παραγωγισ αγροτικϊν προϊόντων δεν μποροφμε να μιλάμε
μόνο για παραγωγι αγροτικϊν προϊόντων, αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ των
διατροφικϊν αναγκϊν τθσ ανκρωπότθτασ. Οι αγροτικζσ επιχειριςεισ ςε γενικζσ
γραμμζσ μποροφν να διακζςουν προϊόντα για:


Τθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν του ςυνόλου του πλθκυςμοφ



Τθν κάλυψθ των διατροφικϊν αναγκϊν αποκλειςτικά και μόνο μιασ ομάδασ
ανκρϊπων με ειδικά χαρακτθριςτικά



Τθν κάλυψθ αναγκϊν ψυχαγωγίασ



Τθν κάλυψθ αναγκϊν ενζργειασ



Τθν

κάλυψθ

αναγκϊν

αφξθςθσ

τθσ

ποιότθτασ ηωισ

Με βάςθ τα παραπάνω μποροφν να δθμιουργθκοφν αγροτικζσ επιχειριςεισ με
αποκλειςτικοφσ ςτόχουσ ςτουσ τομείσ τθσ:


Διατροφισ



Ειδικισ διατροφισ



Μεταποίθςθσ (χυμοί, ζλαια, αρϊματα, ίνεσ κλπ)



Ανκοκομία – Διακόςμθςθ



Ενεργειακά φυτά



Φαρμακολογία

Με βάςθ τθν επιλογι, πρζπει να γνωρίηουμε ότι κάποια από τα παραπάνω
προϊόντα υπακοφν ςτουσ κανόνεσ τθσ ανελαςτικισ και τθσ ελαςτικισ ηιτθςθσ ςτθν
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αγορά. Δθλαδι κάποια από τα παραπάνω παραγόμενα προϊόντα, είναι απαραίτθτα
για τθν επιβίωςθ του ανκρϊπου και κα πλιρωνε όςο όςο για να τα αγοράςει
(περίοδοι πολζμου) και κάποια άλλα, είναι δευτερεφοντα, όμωσ βρίςκουν το
καταναλωτικό κοινό, που μπορεί να δϊςει τα χριματα του για να τα αποκτιςει.
Φυςικά ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, των παραγόμενων προϊόντων ο ανταγωνιςμόσ είναι
μεγάλοσ, όπωσ και οι ποςότθτεσ. Ιδίωσ όταν τα προϊόντα διακινοφνται ςτθν χφμα
μορφι. Τότε ο επενδυτισ, δεν μπορεί να προςδϊςει ταυτότθτα και αξία ςτο προϊόν
του. Η τιμι διαμορφϊνεται με βάςθ τθν προςφορά και τθν ηιτθςθ (ςε φυςιολογικζσ
ςυνκικεσ), ζξω όμωσ από τον ζλεγχο του παραγωγοφ.

Σι είναι θ καλλιζργεια Φυτικϊν ειδϊν;
Η καλλιζργεια των φυτικϊν ειδϊν, περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τθσ μεκόδουσ (τθσ
Γεωπονικισ επιςτιμθσ), με ςκοπό τθν παραγωγι, αγροτικϊν προϊόντων τα οποία
προορίηονται να καταναλωκοφν νωπά ι μεταποιθμζνα.
Τα φυτά όμωσ είναι ηωντανοί οργανιςμοί και δεν απαιτείται μόνο θ προςπάκεια
του ανκρϊπου, αλλά και του ίδιου του οργανιςμοφ για να επιβιϊςει, ςτο
περιβάλλον τθσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ.
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Ο Επενδυτισ πρζπει να κάνει τθν ςωςτι επιλογι των φυτικϊν ειδϊν και να είναι
γνϊςτθσ όλων των δυςκολιϊν που αντιμετωπίηει ι μπορεί να αντιμετωπίςει ο
ηωντανόσ οργανιςμόσ που κζλει να καλλιεργιςει.
Στο παρόν ebook δεν ζχουμε τθν πρόκεςθ να ςασ
αναλφςουμε όλθ τθν γεωπονικι επιςτιμθ (δεν είναι
δυνατόν εξάλλου). Αντίκετα κζλουμε να είςτε
υποψιαςμζνοι για το τι μπορεί να ςυμβαίνει τόςο
ςτο φυτό ςασ, όςο και ςτθν αγροτικι ςασ
επιχείρθςθ.
Ζτςι το κάκε φυτό μάχεται ζναν κακθμερινό αγϊνα
για τθν επιβίωςθ του, ο οποίοσ τελικά κρίνεται από
τον γενότυπο του, τισ κλιματικζσ ςυνκικεσ, αλλά και τισ καλλιεργθτικζσ ςυνκικεσ
και τισ τεχνικζσ που εφαρμόηετε.
Το κάκε φυτό δεν είναι μόνο αυτό που βλζπετε. Ρερίπου άλλο τόςο βρίςκεται κάτω
από το ζδαφοσ και μάλιςτα μερικά είδθ τα καλλιεργοφμε μόνο για το υπόγειο
τμιμα τουσ (πατάτεσ, καρότα κλπ). Τα φυτά επομζνωσ όςθ δυςκολία ζχουν να
αναπτυχκοφν υπζργεια, άλλεσ τόςεσ δυςκολίεσ ζχουν να αναπτυχκοφν και υπόγεια.

ε γενικζσ γραμμζσ τα φυτά επθρεάηονται ςτθν ςυμπεριφορά τουσ από :


Τθν ςφςταςθ του εδάφουσ



Από τθν υγραςία του εδάφουσ



Από τθν χθμικι ςφςταςθ του εδάφουσ (τοξικότθτεσ)



Από το περιβάλλον του εδάφουσ (ιϊςεισ, νθματϊδεισ κλπ)



Από τα χθμικά ςτοιχεία που υπάρχουν ςτο κρεπτικό διάλλειμα (κρζψθ
φυτϊν)



Από τθν κερμοκραςία (Ατμοςφαιρικι και εδάφουσ)



Από τθν θλιακι ενζργεια (ιλιοσ – φωσ)



Από τισ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ



Από μυκθτολογικζσ προςβολζσ
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Από ζντομα



Από τον ανταγωνιςμό με ίδιουσ ι διαφορετικοφσ οργανιςμοφσ



Καιρικζσ ςυνκικεσ

Πταν ο παραγωγόσ ι επιχειρθματίασ αγροτικισ επζνδυςθσ,
κζλει να παράγει τουσ καρποφσ ι τα ςτελζχθ των φυτϊν που
καλλιεργεί, προσ πϊλθςθ ι ακόμα και ιδία κατανάλωςθ,
τότε πρζπει να εξαςφαλίςει ςτα φυτά του, τισ καλφτερεσ
ςυνκικεσ ανάπτυξθσ. Τα φυτά προςπακοφν να επιβιϊςουν
ςε όλα τα παραπάνω, ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, ϊςτε να
κάνουν αναπαραγωγικά όργανα και καρποφσ για τθν
διαιϊνιςθ τουσ.
Ρολλζσ φορζσ ο άνκρωποσ με τισ καλλιεργθτικζσ του
τεχνικζσ, προςπακεί να ‘’ξεγελάςει’’ το φυτό, ϊςτε να το
ςτρζψει ςε μεγαλφτερθ παραγωγι. Τζτοιεσ τεχνικζσ είναι το
κλάδεμα, το κορφολόγθμα, το αραίωμα των καρπϊν, το ςκάλιςμα, θ τεχνθτι
επικονίαςθ κα.

Γιατί Καλλιεργοφμε;
Η απάντθςθ ςε αυτι τθν ερϊτθςθ μοιάηει να είναι ετερόκλθτθ και να μθν ταιριάηει
ςε κάκε άνκρωπο. Ουςιαςτικά όμωσ εκείνοσ που αςχολείται επαγγελματικά με τθν
αγροτικι παραγωγι, καλλιεργεί για να πετφχει πάντα το μζγιςτο οικονομικό
κζρδοσ.
Εάν ο άνκρωποσ δεν καλλιεργιςει τθν περιοχι που ηει, τότε το ςίγουρο είναι ότι θ
φφςθ κα κάνει τθν δουλειά τθσ και κα επικρατιςουν τα είδθ που είναι πιο
ανκεκτικά και καλφτερα προςαρμοςμζνα ςτθν περιοχι. Συνικωσ αυτά τα είδθ είναι
τα λεγόμενα άγρια είδθ.
Επομζνωσ ο άνκρωποσ μπαίνει ςτθν διαδικαςία να εκμεταλλευτεί τθν φφςθ και τα
φυτά, ϊςτε να κερδίςει οικονομικά ι για να επιβιϊςει (αναγκαςτικά).
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Στθν ςφγχρονθ Γεωργικι οικονομία όμωσ, ολόκλθρα κράτθ ι περιοχζσ, επιλζγουν να
καλλιεργιςουν ι όχι, αποκλειςτικά και μόνο με οικονομικά δεδομζνα. Ζτςι ςε
πολλζσ περιοχζσ υπάρχουν απζραντεσ εκτάςεισ μόνο-καλλιεργειϊν ι επιλζγονται να
καλλιεργθκοφν αποκλειςτικά 5 ι 6 είδθ τα οποία ζχουν μεγάλθ οικονομικι αξία.
Ρολλζσ φορζσ τα καλλιεργοφμενα είδθ δεν είναι αυτόχκονα και απαιτοφν πολφ
μεγάλεσ δαπάνεσ για τθν καλλιζργεια τουσ.
Στθν ουςία οι άνκρωποι ςιμερα, κρίνουν τθν αξία των φυτϊν με βάςθ τθν
οικονομικι απόδοςθ τουσ. Ζτςι πζφτουν ςτο λάκοσ να διαχωρίηουν τθν διατροφικι,
πολιτιςτικι ι περιβαλλοντικι αξία των φυτϊν και τελικά είτε να επιςτρζφουν ςε
καλλιζργειεσ, που αφάνιςαν παλαιότερα, είτε να καλλιεργοφν ξενόφερτεσ ποικιλίεσ
με ςκοπό να τισ προωκοφν ςε απομακρυςμζνεσ αγορζσ.
Σε αυτό το e-book υποςτθρίηουμε τθν άποψθ ότι δεν υπάρχουν χρυςοφόρα ι
άχρθςτα φυτά. Πλα τα φυτικά προϊόντα βρίςκουν χριςθ ςτθν ηωι των ανκρϊπων
και υπάρχει κοινό να τα καταναλϊςει. Η καλλιζργεια κάποιου είδουσ δεν
επιβάλλεται μόνο από τθν αναγκαιότθτα του ι τθν τιμι του. Στθν ςφγχρονθ γεωργία
υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ που κακορίηουν τθν οικονομικι επιτυχία μιασ
καλλιζργειασ.

Σα Βαςικά ςθμεία μιασ επιτυχθμζνθσ Καλλιζργειασ:
Ρρζπει όλοι να γνωρίηουν ότι θ Γεωργικι παραγωγι και το επάγγελμα του Γεωργοφ,
όπωσ όλα τα επαγγζλματα εμπίπτει ςε κάποιουσ απαράβατουσ κανόνεσ. Επίςθσ
υπάρχει το γνωςτό ςε όλουσ ρίςκο, το οποίο όμωσ με ζξυπνεσ και ενδεδειγμζνεσ
μεκόδουσ μπορεί να μειωκεί.
Οι παράγοντεσ που αυξάνουν τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ είναι:


Η ςυνεργαςία με ζναν ι περιςςότερουσ επιςτιμονεσ Γεωπόνουσ ι
Γεωτεχνικοφσ.
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Η προςωπικι (κακθμερινι) εναςχόλθςθ με τθν καλλιζργεια.



Η δθμιουργία ι θ αξιοποίθςθ νζων μεκόδων εμπορίασ και προϊκθςθσ των
προϊόντων



Η αξιοποίθςθ επενδυτικϊν προγραμμάτων



Η πιςτοποίθςθ και αναγνωριςιμότθτα των προϊόντων παραγωγισ.



Η ςυνζπεια ςτθν ποιότθτα και ποςότθτα των παραγόμενων προϊόντων.



Η τυποποίθςθ και ςυςκευαςία

Η βαςικότερθ προχπόκεςθ επιτυχίασ κα μποροφςε να πει κανείσ ότι είναι ο
ςεβαςμόσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και των κανόνων τθσ φφςθσ. Ρρζπει να γίνει
κοινι πεποίκθςθ των καλλιεργθτϊν ότι, δεν διαχειρίηονται μόνο το φυτικό
κεφάλαιο (των φυτϊν του αγροτεμαχίου που εκμεταλλεφονται), αλλά και των
υπολοίπων φυςικϊν πόρων που ςυνεπικουροφν τθσ καλλιζργειασ τουσ, όπωσ νερό,
ζδαφοσ, ωφζλιμοι οργανιςμοί ι μικροοργανιςμοί κλπ.

Εξάλλου μόνο τισ φυςικζσ διαδικαςίεσ μποροφν να
πιςτοποιιςουν οι παραγωγοί. Και επιπλζον αυτό είναι
και το μζλλον τθσ Κοινισ Αγροτικισ πολιτικισ τθσ ΕΕ (είτε πιςτεφετε ςε αυτι, είτε
όχι). (Δείτε βιολογικά προϊόντα, ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ, κϊδικεσ ορκισ
Γεωργικισ πρακτικισ κλπ).
Δεν πρζπει να μασ διαφεφγει ότι ακόμα και με τον ςυμβατικό τρόπο παραγωγισ να
παράγονται τα αγροτικά προϊόντα, αυτά πρζπει να είναι αςφαλι για τουσ
καταναλωτζσ. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν πρζπει να υπάρχουν υπολείμματα
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων πάνω από κάποια ςυγκεκριμζνα όρια.
Σιμερα επομζνωσ υπάρχουν πολλά ςυςτιματα, υποςτθρικτικά και νεωτεριςτικά, τα
οποία μποροφν να προςδϊςουν προςτικζμενθ αξία ςτο προϊόν.
Ουςιαςτικά το πρόβλθμα, δεν είναι θ ίδια θ καλλιζργεια ι ο τρόποσ παραγωγισ. Το
πρόβλθμα είναι θ ποιότθτα (όχι θ ποςότθτα) και θ τιμι. Ξεκινϊντασ λοιπόν κάποιοσ,
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πρζπει να κάνει ότι κάνει και ςτισ υπόλοιπεσ επαγγελματικζσ δραςτθριότθτεσ.
Δθλαδι να:


Κάνει ζρευνα αγοράσ



Κάνει οικονομικι ανάλυςθ (κόςτοσ, κζρδοσ, ρίςκο)



Κάνει ανάλυςθ των φυςικϊν πόρων τθσ περιοχισ (κλίμα, ζδαφοσ, νερό κλπ)



Υπολογίςει το κόςτοσ τθσ γραφειοκρατίασ



Υπολογίςει το κόςτοσ τυχόν δανειςμοφ



Υπολογίςει το κόςτοσ τθσ τεχνογνωςίασ



Αξιοποιιςει ςτο ζπακρο τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ



Στοχεφει ςε ςυγκεκριμζνθ καταναλωτικι μερίδα τθσ αγοράσ ι ςτθν κάλυψθ
ςυγκεκριμζνων αναγκϊν.

Παίηει ρόλο θ αφξθςθ τθσ παραγωγισ ;
Η αφξθςθ τθσ παραγωγισ των αγροτικϊν προϊόντων, μπορεί να ςυντελεςτεί μζχρι
ζνα μζγεκοσ. Επειδι μιλάμε για ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ι για αξιοποίθςθ φυςικϊν
πόρων, τα όρια είναι ςυγκεκριμζνα. Ζτςι εάν υπερβάλουμε ςυςτθματικά ι
εςκεμμζνα και φτάνουμε τισ αποδόςεισ ςτα άκρα, το πιο πικανό είναι ι να
εξαντλιςουμε τουσ φυςικοφσ πόρουσ ι ακόμα και τα ίδια τα φυτά μασ.

Ο άνκρωποσ όμωσ, κζλει όλο και περιςςότερα και δεν ςυμβιβάηεται με τθν όποια
απόδοςθ, είτε ζλλειψθ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ, είτε λόγω απλθςτίασ.
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Η Γεωπονικι Επιςτιμθ, θ Βιοτεχνολογία και θ μθχανικι ζρχεται ςιμερα να δϊςει
κάποιεσ λφςεισ ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ των αγροτικϊν επενδφςεων. Ζτςι
υπάρχουν οι παρακάτω τρόποι για να αυξιςει ο επενδυτισ τθν παραγωγι του:


Σωςτζσ καλλιεργθτικζσ τεχνικζσ



Στόχευςθ ςτθν χρθςιμοποίθςθ πόρων



Επιλογι κατάλλθλων ποικιλιϊν



Εντατικι καλλιζργεια ςε τεχνθτό περιβάλλον (Θερμοκιπια)



Τεχνικζσ αφξθςθσ των κερμοκθπίων



Καλλιζργειεσ ςε αδρανι υλικά ι νερό



Χριςθ χθμικϊν ουςιϊν που αυξάνουν τθν καρπόδεςθ , τθν αφξθςθ και τθν
παραγωγι
Αυτοί φυςικά είναι και οι βαςικοί λόγοι, οι οποίοι αυξάνουν και
το κόςτοσ τθσ καλλιζργειασ. Υπάρχει όμωσ θ ανάγκθ να
αυξιςουμε τθν παραγωγι; Οι ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ αγοράσ είναι
ότι οι καταναλωτζσ δεν κζλουν να αγοράηουν μεγάλεσ χφμα
ποςότθτεσ αγροτικϊν προϊόντων γιατί:



Δεν υπάρχει μεγάλοσ αποκθκευτικόσ χϊροσ



Τα προϊόντα είναι εξαιρετικά ευπακι



Ρροτιμοφν κάκε φορά τα φρζςκα – φυςικά προϊόντα



Δεν εμπιςτεφονται τα χφμα προϊόντα



Δεν ζχουν τθν οικονομικι δυνατότθτα



Επιλζγουν από ςτάςθ ηωισ, να βγαίνουν για ψϊνια και να επιλζγουν αυτό
που χρειάηονται

Φυςικά οι παραπάνω λόγοι δεν είναι πανάκεια για όλουσ τουσ ανκρϊπουσ.
Υπάρχουν όμωσ κατθγορίεσ καταναλωτϊν που επιλζγουν με βάςθ τα παραπάνω
κριτιρια.
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Επομζνωσ ζνασ επενδυτισ αγροτικϊν προϊόντων κα ιταν πιο ζξυπνο να πουλάει
κομμάτι-κομμάτι ι ποςότθτα-ποςότθτα τα προϊόντα του και όχι χφμα με χαμθλι
τιμι. Ζτςι κα λζγαμε ςιμερα πωσ δεν κερδίηουν περιςςότερο εκείνοι οι οποίοι
προςπακοφν να αυξιςουν τθν παραγωγι τουσ, ςε ςχζςθ με εκείνουσ που ζχουν
‘’πιάςει’’ τισ τάςεισ προτιμιςεων των καταναλωτϊν.
Τζλοσ, δεν πρζπει να ξεχνάμε και τθν ποιότθτα ι τθν αςφάλεια των τροφίμων. Είναι
δεδομζνο ότι οι καταναλωτζσ φοβοφνται να καταναλϊςουν αμφιβόλου ποιότθτασ
αγροτικά προϊόντα, ανεξαρτιτων τιμισ. Αντίκετα τα βιολογικά ι τα πιςτοποιθμζνα
προϊόντα βρίςκουν αγορά ανάμεςα ςτουσ καταναλωτζσ και κα ιταν ευχισ ζργον,
εάν όλοι οι καταναλωτζσ μποροφςαν να καταναλϊνουν προϊόντα χωρίσ χθμικζσ
επιβαρφνςεισ. Επομζνωσ κα ιταν ςπουδαιότερο για κάποιον να αυξιςει τθν
ποιότθτα και τα ςυςτιματα εμπιςτοςφνθσ, των προϊόντων του, προσ τουσ
καταναλωτζσ, παρά τθν παραγόμενθ ποςότθτα.

Τι είναι θ μεταςυλλεκτικι ηωι ;
Στθν ουςία δεν υπάρχουν αγροτικά προϊόντα να οποία να μθν μεταποιοφνται ι να
μθν δζχονται κάποιου είδουσ τυποποίθςθ. Η αγροτικι παραγωγι είναι θ
πρωτογενισ παραγωγι θ οποία αποτελεί τθν βάςθ για όλα τα προϊόντα
μεταποίθςθσ, αφοφ όλα προζρχονται από το φυςικό περιβάλλον.
Ζτςι ο κάκε επενδυτισ αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων ζχει τθν δυνατότθτα να
προχωριςει ςτον δευτερογενι ι τριτογενι τομζα, ϊςτε να δθμιουργιςει τα δικά
του μοναδικά προϊόντα και αυτό λζγεται καινοτομία. Είναι εξαιρετικά ενδιαφζρον
το πόςεσ δυνατότθτεσ δίδονται ςε όποιον κζλει να αςχολθκεί με αυτό το
αντικείμενο. Είναι άπειροι ςχεδόν οι ςυνδυαςμοί που μπορεί να κάνει κάποιοσ
ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα νζο προϊόν.
Φυςικά τα αγροτικά προϊόντα ζχουν μια διάρκεια ηωισ τόςο πάνω ςτο φυτό, όςο
και μεταςυλλεκτικά. Ο επενδυτισ πρζπει να γνωρίηει ότι θ μεταςυλλεκτικι ηωι των
προϊόντων του επθρεάηεται, είτε από ‘’εςωτερικοφσ’’ παράγοντεσ του προϊόντοσ
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(αναπνοι, διαπνοι, φυςικζσ ορμόνεσ κλπ), είτε από ‘’εξωτερικοφσ’’ παράγοντεσ
(μφκθτεσ, ζντομα, κερμοκραςίεσ, φωσ, υγραςία κλπ)
Υπάρχουν προϊόντα που είναι πολφ ευπακι και απαιτοφνται εγκαταςτάςεισ
ςυντιρθςθσ και άλλα που είναι πολφ ανκεκτικά. Το κάκε προϊόν παράλλθλα απαιτεί
ειδικι μεταχείριςθ, μετά από τθν απομάκρυνςθ του από το φυτό. Η πρόψυξθ, θ
ψφξθ, οι ακτινοβολίεσ, τα εντομοαπωκθτικά, οι κάλαμοι αερίων, ο γενότυποσ κα,
είναι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται ϊςτε τα προϊόντα μασ να αντζξουν
περιςςότερο χρονικά, μζχρι να καταναλωκοφν. Αλλά ακόμα και μετά τθν
ςυςκευαςία ι τθν τυποποίθςθ, πάλι τα προϊόντα μασ ζχουν μια διάρκεια ηωισ και θ
χριςθ αςφαλϊν ςυντθρθτικϊν είναι απαραίτθτθ.
Η μεταςυλλεκτικι ηωι είναι πολφ ςθμαντικό κζμα, ακόμα και όταν ο επενδυτισ δεν
κζλει να κάνει τθν ςυςκευαςία ι τθν τυποποίθςθ ο ίδιοσ. Ρρζπει να γνωρίηει ο
παραγωγόσ-επενδυτισ, ότι το μεταςυλλεκτικό κόςτοσ του προϊόντοσ πλθρϊνεται,
ακόμα και από τθν μειωμζνθ τιμι που απολαμβάνει ςτθν πϊλθςθ του, προσ τουσ
εμπόρουσ ςαν αμεταποίθτο προϊόν!
Δίδοντασ μεγαλφτερθ μεταςυλλεκτικι ηωι ςτο προϊόν ςασ, μπορείτε να το
προςφζρεται ςε πιο απομακρυςμζνουσ καταναλωτζσ, όλεσ τισ εποχζσ του χρόνου ι
ακόμα και κάποια χρόνια μετά τθν ςυγκομιδι του!

Σι είναι το Μάρκετινγκ Αγροτικϊν προϊόντων
Το λεγόμενο Μάρκετινγκ ι ‘’Εμπορικι Ρολιτικι’’ είναι όλθ
εκείνθ θ διαδικαςία που κα κάνει το προϊόν ςασ γνωςτό και κα
πείςει τον πελάτθ ςασ να το αγοράςει. Ζνασ πάγκοσ ι ζνα
φορτθγό με αγροτικά προϊόντα 20 τόνων, που φτάνει ςτον
καταναλωτι, είναι απλά ζνα φορτίο αγροτικϊν προϊόντων, ςτα
οποία εςείσ μπορεί να ζχετε φορτϊςει 2 τόνουσ από το δικό
ςασ προϊόν. Ο καταναλωτισ είναι αδφνατον να ξεχωρίςει τθν
ποιότθτα ι τθν ποςότθτα των δικϊν ςασ προϊόντων.
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Το μάρκετινγκ δεν είναι μόνο θ διαφιμιςθ του προϊόντοσ ςασ. Δεν αρκεί μόνο θ
διαφιμιςθ. Μία ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι μάρκετινγκ περιλαμβάνει:


Το όνομα τθσ επιχείρθςθσ ςασ



Τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ ςασ και τθσ επιχείρθςθσ ςασ



Τον τρόπο διανομισ των προϊόντων ςασ / ςθμεία πϊλθςθσ



Τθν ςυςκευαςία του προϊόντοσ ςασ



Το χρϊμα, τα μζγεκοσ και τθν μορφι του προϊόντοσ ςασ



Τθν τιμολόγθςθ του προϊόντοσ ςασ



Τθν τοποκεςία τθσ αγροτικισ ςασ επιχείρθςθσ



Τθν διαφιμιςθ



Τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ



Τθν τοποκζτθςθ ςτο μυαλό των καταναλωτϊν τθσ επιχείρθςθσ ςασ



Τθν εκπαίδευςθ ςτισ πωλιςεισ



Τθν επίλυςθ προβλθμάτων / τθν αντιμετϊπιςθ αντιρριςεων



Τθν ςυμπεριφορά του προςωπικοφ προσ όφελοσ των πελατϊν ςασ



Τθν ‘’παρακολοφκθςθ’’ των αναγκϊν των πελατϊν ςασ

Για να μπορζςει να πουλιςει μια αγροτικι επιχείρθςθ τα προϊόντα τθσ πρζπει:


Να πουλιςει το ςωςτό προϊόν ςτον ςωςτό πελάτθ



ςτθν ςωςτι τιμι



ςτο ςωςτό μζροσ, τθν ςωςτι χρονικι ςτιγμι



Χρθςιμοποιϊντασ το κατάλλθλο μζςω προβολισ

Που κα βρω πελάτεσ;
Για να βρει ο επενδυτισ αγροτικϊν προϊόντων πελάτεσ, ϊςτε να πουλάει άμεςα,
πρζπει πρϊτα από όλα να γίνει γνωςτόσ. Ο καταναλωτισ δθλαδι να ξζρει ότι
υπάρχει αυτό το προϊόν ςτθν αγορά. Δίδοντασ επομζνωσ τα προϊόντα ςασ ςε
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εμπόρουσ και μεςολαβθτζσ, ο πελάτθσ ςασ δεν κα μάκει ποτζ ότι εςείσ είςτε
παραγωγόσ, αγροτικϊν προϊόντων.

Επιπλζον ο καταναλωτισ, δεν πρόκειται να αγοράςει το προϊόν ςασ εάν, δεν το
χρειάηεται ι δεν ςασ εμπιςτεφεται. Άρα εςείσ πρζπει να δϊςετε ςτουσ
καταναλωτζσ να καταλάβουν ότι χρειάηεται το προϊόν ςασ και πρζπει να είςτε δίπλα
του, ϊςτε να του δθμιουργιςετε κλίμα εμπιςτοςφνθσ. Για να μπορζςεισ να βρεισ
πελάτεσ, πρζπει να ψάξεισ ποιοι είναι οι καταναλωτζσ των προϊόντων που
παράγεισ!
Αφοφ προςδιορίςετε τθν αγορά πρζπει να τθν ςπάςετε ςε κομμάτια:


Ανάλογα με το φφλο



Ανάλογα με τθν θλικία



Ανάλογα με τθν αγοραςτικι τουσ δφναμθ



Ανάλογα με τον τρόπο πλθρωμισ



Ανάλογα με το Γεωγραφικό διαμζριςμα ςτο οποίο κατοικοφν



Ανάλογα με τθν εμπιςτοςφνθ που ςασ δείχνουν



Ανάλογα με το μορφωτικό τουσ επίπεδο



Ανάλογα με τθν διάκεςθ τουσ ςτθν κατανάλωςθ νζων προϊόντων



Ανάλογα με τον τρόπο διαβίωςθσ τουσ και τισ καταναλωτικζσ τουσ ςυνικειεσ

Ρρζπει να καταλάβετε ότι θ επιτυχία τθσ αγροτικισ ςασ επιχείρθςθσ ςτθρίηεται ςτον
βακμό επίλυςθσ των προβλθμάτων και τθν κάλυψθ των αναγκϊν των καταναλωτϊν
ςασ. Το βακμό ικανοποίθςθσ τουσ. Εάν δεν ξζρετε τουσ καταναλωτζσ ςασ, δεν κα
ξζρετε τισ ανάγκεσ τουσ και δεν κα επιτφχετε ποτζ να καλφψετε τισ επικυμίεσ τουσ!
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Γιατί να αγοράςουν τα δικά ςασ προϊόντα;
Οι περιςςότεροι παραγωγοί αγροτικϊν προϊόντων, νομίηουν ότι τα αγροτικά τουσ
προϊόντα απευκφνονται ςε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ. Αυτό δεν είναι αλικεια. Ο κάκε
καταναλωτισ αγοράηει με βάςθ ςυγκεκριμζνα κριτιρια και διάκεςθ κάκε φορά.
Αλλά με ποια κριτιρια αγοράηουν οι άνκρωποι προϊόντα;
Σε ζρευνα που ζγινε ςτθν Αμερικι, με τθν ςυμμετοχι δεκάδων Ρανεπιςτθμίων, οι
άνκρωποι αγοράηουν με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια ςπουδαιότθτασ:
1ον Επειδι είναι πελάτεσ ςε επιχειριςεισ που εμπιςτεφονται
2ον Με βάςθ τθν ποιότθτα
3ον Με βάςθ τθν εξυπθρζτθςθ
4ον Με βάςθ τθν ποικιλία
5ον Με βάςθ τθν τιμι

Επομζνωσ θ απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ ‘’Γιατί οι καταναλωτζσ να αγοράςουν από
εςάσ’’ είναι γιατί ςασ ξζρουν και ςασ εμπιςτεφονται, γιατί ζχετε καλι ποιότθτα,
γιατί τουσ εξυπθρετείται, γιατί τουσ δίνεται πολλζσ επιλογζσ με βάςθ τθν ποικιλία
ςασ και τζλοσ γιατί ζχετε τθν ςωςτι τιμι που αξίηει το προϊόν ςασ ι κζλουν οι ίδιοι
να πλθρϊςουν για αυτό!

Σι πρζπει να κάνει ο επενδυτισ Αγροτικϊν προϊόντων
για να πετφχει;
Μετά από όλα τα παραπάνω, ο κάκε ζνασ ο οποίοσ κζλει να επενδφςει ςτθν
Αγροτικι παραγωγι, πρζπει να βαςιςτεί, με βάςθ τθν άποψθ μου, ςε ζναν βαςικό
κανόνα και ςε δφο άξονεσ:
Ο κανόνασ είναι: Η δουλειά του παραγωγοφ, δεν ςταματά με το τζλοσ τθσ
ςυγκομιδισ των προϊόντων.
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Οι δφο άξονεσ είναι:
1οσ Να ςζβεται το περιβάλλον

και το είδοσ που καλλιεργεί. Εξάλλου ο κάκε

επενδυτισ μόνο τισ φυςικζσ διαδικαςίεσ παραγωγισ μπορεί να πιςτοποιιςει.
2οσ Να ςζβεται τισ απαιτιςεισ, τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ των καταναλωτϊν – πελατϊν
του.

Ουςιαςτικά ο κάκε επενδυτισ πρζπει να ζχει:


Εμπιςτοςφνθ ςτο προϊόν του, ϊςτε να μεταδϊςει τθν ίδια εμπιςτοςφνθ
ςτουσ καταναλωτζσ.



Να παράγει αςφαλι και ποιοτικά προϊόντα



Να διαχειρίηεται ςωςτά τουσ φυςικοφσ πόρουσ τθσ περιοχισ



Να παράγει ποικιλία προϊόντων



Να ζχει υπομονι



Να μετράει τα αποτελζςματα των πράξεων ι των ενεργειϊν του



Να ζχει τθν ςυγκατάκεςθ των καταναλωτϊν

Είναι ςθμαντικό οι επενδυτζσ αγροτικϊν προϊόντων να
διατθροφν το πελατολόγιο τουσ. Είναι πολφ δφςκολο να βρεισ
νζουσ πελάτεσ, πζρα από αυτοφσ που ςε ζχουν ιδθ
εμπιςτευτεί. Οι κφριεσ πωλιςεισ των επιχειριςεων γίνονται
από το υπάρχον πελατολόγιο και μάλιςτα ςε κυκλικι βάςθ.
Ακόμα και εάν κάποιοσ πελάτθσ δοκιμάςει κάποιο άλλο
προϊόν, ςίγουρα κα επιςτρζψει ςτο δικό ςασ, για δικοφσ του
λόγουσ.

Επομζνωσ για να εξακολουκείτε να ζχετε επιτυχία ςτισ πωλιςεισ ςασ:


Πουλιςτε ξανά ςτουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ ςασ. Οι παλιοί ςασ πελάτεσ,
είναι οι μόνοι που κα μεταδϊςουν τθν φιμθ του προϊόντοσ ςασ και κα ςασ
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φζρουν νζουσ πελάτεσ. Αντίκετα κα ςασ κοςτίςει 5 ι 6 φορζσ ακριβότερα να
κάνετε νζουσ πελάτεσ που δεν ςασ ξζρουν, να ςασ εμπιςτευτοφν .


Πουλιςτε τα οφζλθ του προϊόντοσ ςασ και όχι τα χαρακτθριςτικά του. Οι
άνκρωποι αγοράηουν τα πλεονεκτιματα των προϊόντων και όχι τα
χαρακτθριςτικά τουσ.



Παρακινιςτε τουσ πελάτεσ ςασ να είναι δραςτιριοι και να ςυμμετζχουν.



Επικοινωνιςτε με ειλικρίνεια με τουσ πελάτεσ ςασ. Εςείσ μπορεί να ξζρετε
για τι μιλάτε, αλλά οι πελάτεσ ςασ δεν ζχουν όλθ μζρα ςτο μυαλό τουσ το
δικό ςασ προϊόν.



Δθμιουργιςτε δθμόςιεσ ςχζςεισ και αρχίςτε να μιλάτε με περιςςότερουσ
και νεότερουσ ανκρϊπουσ







Δείξτε πόςο επαγγελματίασ είςαςτε. Ρροβάλλετε τα λογότυπα ςασ, τισ
κάρτεσ ςασ, τισ πιςτοποιιςεισ ςασ, τισ βραβεφςεισ ςασ…
Εκμεταλλευτείτε τισ νζεσ τεχνολογίεσ
Μθν είςτε κάποιοσ που απλά πουλάει. Γίνεται ςφμβουλοσ των πελατϊν
ςασ, ςτον τομζα που είςτε ςε κζςθ να καλφψετε τισ ανάγκεσ του
ταματιςτε να μιλάτε και ακοφςτε τον πελάτθ ςασ. Ακόμα και όταν
διαφωνείτε. Ο κεόσ μασ ζδωςε δφο αυτιά και ζνα ςτόμα!
Αφιερϊςτε κακθμερινά χρόνο για τουσ πελάτεσ ςασ και τισ απορίεσ ι
επικυμίεσ τουσ.
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Επίλογοσ
Θα ικελα να ςασ ευχαριςτιςω που επιςκεφκικατε τθν ιςτοςελίδα e-geoponoi.gr
και κατεβάςατε αυτό το e-book
Ελπίηω να φάνθκαν χριςιμεσ οι πλθροφορίεσ που διαβάςατε, ςτθν ζναρξθ τθσ
Αγροτικισ ςασ επιχείρθςθσ. Η Γεωπονικι επιςτιμθ και ο κάκε κλάδοσ τθσ φυςικά
και δεν μπορεί να εξαντλθκεί ςε 20 ςελίδεσ.
Βλζπω πολλοφσ ανκρϊπουσ να επενδφουν ςτθν Αγροτικι παραγωγι και μετά από
κάποια χρόνια, να μθν υλοποιοφνται τα ςχζδια τουσ. Με ρωτοφν επίςθσ ςχεδόν
κακθμερινά άνκρωποι, τι να κάνουν, τι να καλλιεργιςουν και που ι πόςο να το
πουλιςουν.
Δεν χρειάηεται να κάνετε πολλά πράγματα ςτθν ηωι ςασ ι να ακολουκείτε πάντα
τθν μόδα τθσ εποχισ για να πετφχετε. Απλά πρζπει να κάνετε αυτά που είναι
απαραίτθτα και αναγκαία.
Εάν δεν είςαςτε ςίγουροι για τον ςχεδιαςμό ι τθν υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ ςασ,
τότε απευκυνκείτε ςε κάποιον ειδικό ςυνάδελφο Γεωτεχνικό.

Με εκτίμθςθ
Κολιοπάνοσ Σωτιριοσ
Γεωπόνοσ Α.Ρ.Θ Μ.Sc
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