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Για την περίοδο
2013-2014 ο ΑΣΟΠ
θα προωθήσει
στην αγορά 100%
βιολογικό χυμό
από 1.500 στρμ.
καλλιέργειας

Ο ΑΣΟΠ κλείνει
συμβόλαια
απορρόφησης
του συνόλου της
παραγωγής από
τον πρώτο χρόνο
καρποφορίας

AΣΟΠ Αγ. Αθανασίου δραμασ

εννιακοσιοι αγροτεσ
απαντουν στην κριση
Μια κολοσσιαία προσπάθεια καλλιέργειας ροδιού στην Ελλάδα
παίρνει σάρκα και οστά με τα 900 μέλη-καλλιεργητές του ΑΣΟΠ

i

ιnfo
• Αγ. Αθανάσιος Δράμας
• Τηλέφωνο: 25213/00928
• email: sales@e-rodi.gr
• www.e-rodi.gr

Τη νέα δύναμη στην καλλιέργεια και παραγωγή προϊόντων ροδιάς αποτελεί ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός–Ομάδα Παραγωγών Αγ. Αθανασίου Δράμας, ο οποίος έχει καθετοποιημένη
δραστηριότητα τόσο στην καλλιέργεια, όσο
και στην εμπορική προώθηση του προϊόντος.
Ο διευθυντής του Συνεταιρισμού, Γρηγόρης
Αργυρίου, ξεκίνησε το 2005 το εγχείρημα
της δημιουργίας της Ομάδας Παραγωγών
στην δυναμική καλλιέργεια της ροδιάς. Σήμερα, επτά χρόνια μετά, ο ΑΣΟΠ καλλιεργεί
9.000 στρμ. ροδιάς σε όλη την Ελλάδα και
απαριθμεί 900 μέλη-καλλιεργητές.
Η καλλιέργεια ροδιάς είναι ενταγμένη σε
πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και
διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
Ταυτόχρονα στον Άγ. Αθανάσιο Δράμας είναι
εγκατεστημένη και η σύγχρονη μονάδα
επεξεργασίας χυμού και άλλων προϊόντων
που προέρχονται από τη ροδιά.
Υψηλή ζήτηση για χυμό
Ο 100% φυσικός χυμός του ΑΣΟΠ βρίσκεται ήδη στα ράφια των αλυσίδων τροφίμων,
ενώ το δίκτυο διανομής αναπτύσσεται με
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γοργούς ρυθμούς, αφού η ζήτηση για το
χυμό σε συσκευασίες φιάλης 250 ml, 285
ml και 330 ml και του ασκού 3 λίτρων έχει
ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Παράλληλα,
όμως, με την ελληνική αγορά ο χυμός

Το ειδικό Τμήμα Εξαγωγών του ΑΣΟΠ οργανώνει την προώθηση των προϊόντων σε νέες αγορές του εξωτερικού.

ροδιού εξάγεται σε χώρες της κεντρικής
Ευρώπης, ενώ με συντονισμένες ενέργειες
το Τμήμα Εξαγωγών του ΑΣΟΠ οργανώνει
την προώθηση του χυμού σε νέες αγορές.
Στα υπόλοιπα προϊόντα συγκαταλέγονται,
εκτός από το νωπό φρούτο, σπόροι ροδιού,
μαρμελάδα, κρασί, κουραμπιέδες, λουκούμια, σοκολάτα, παγωτό, όλα από ρόδι.
Το ελκυστικό πακέτο της συνεργασίας
Στον τομέα της καλλιέργειας και της συνεχούς και ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης των καλλιεργητών ο ΑΣΟΠ συνεργάζεται με τον ειδικό στη ροδιά γεωπόνο
κ. Νικόλα Παπακωνσταντίνου, ενώ στον
τομέα της παραγωγής η άριστη ποιότητα
του φυσικού χυμού διασφαλίζεται με την
εποπτεία καθηγητή κ. Αδαμόπουλου. Το
σύνθημα «Παράγουμε και δεν βουλιάζουμε» δίνει το στίγμα του Συνεταιρισμού, τη
δική του φιλοσοφία, απαντώντας έτσι στην
πολύπλευρη κρίση της χώρας.
Με ενθουσιασμό, μεράκι και πίστη για
αλλαγή στην ελληνική γεωργία ο δραστήριος
Συνεταιρισμός αναζήτησε νέες εναλλακτικές
καλλιέργειες για να αναβαθμίσει τις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής γης.
Το 2012 οι ροδώνες του ΑΣΟΠ αναμένεται να

παράξουν 2.000 τόνους ρόδια.
Το δέλεαρ για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο «σχήμα» είναι σημαντικό, καθώς
ο ΑΣΟΠ προσφέρει εξαιρετικής ποιότητας
πιστοποιημένα δενδρύλλια υψηλής καρποφορίας σε διάφορα μεγέθη και ηλικίες,
αλλά και πλήρη εξοπλισμό άρδευσης,
συμμετοχή στην προσπάθεια εξοπλισμού
αντιβροχικής - αντιχαλαζικής προστασίας,
εφαρμοσμένη τεχνογνωσία στην καλλιέργεια, γεωπονική υποστήριξη και συμβόλαια
απορρόφησης του συνόλου της παραγωγής
από τον πρώτο χρόνο καρποφορίας.
Αρχή και στη Ρόδο με 263 στρέμματα
Με πρωτοβουλία 16 νέων παραγωγών από
τη νότια Ρόδο και σε συνεργασία με τον
ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου Δράμας ξεκίνησε
δυναμικά η εγκατάσταση της καλλιέργειας
της ροδιάς σε έκταση μεγαλύτερη από 263
στρμ. -σε πρώτη φάση. Την προσπάθεια
αυτή στηρίζει και ο δήμος Ρόδου. Οι επτά
παραγωγοί θα προμηθευτούν από τον
ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου δενδρύλια, αρδευτικό σύστημα και ό,τι άλλο απαιτείται,
καθώς και τεχνική υποστήριξη αλλά και
τεχνογνωσία. Ο ΑΣΟΠ θα αναλάβει επίσης
την απορρόφηση του προϊόντος.

Ο χυμός του ροδιού
Έχει μικρή θερμιδική αξία, είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε κάλιο ενώ ταυτόχρονα έχει
διαπιστωθεί ότι προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα, ενισχύει τον οργανισμό και
καταπολεμά την υπέρταση. Την ίδια ώρα, ο χυμός από το ρόδι έχει ισχυρή αντιοξειδωτική
και αντιφλεγμονώδη δράση, ρυθμίζει τα επίπεδα του σακχαρώδους διαβήτη και ενισχύει την
σεξουαλικότητα. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το ρόδι θεωρείται από τους αρχαίους χρόνους το
φρούτο της γονιμότητας και της καλοτυχίας. Από χρόνιες κλινικές έρευνες που έχουν γίνει, έχει
αποδειχθεί ότι ο χυμός περιέχει περισσότερες πολυφαινόλες από το κόκκινο κρασί, το πράσινο
τσάι ή τον χυμό πορτοκαλιού και είναι σημαντική η δράση του στη μείωση της αρτηριακής
πίεσης. Ο χυμός ΑΣΟΠ «Το ελληνικό ρόδι» είναι προϊόν που εντάσσεται στα σούπερ τρόφιμα
(super foods) όπως είναι το ιπποφαές, η σπιρουλίνα κ.ά.
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οι ανθρωποι

Γρηγόρης Αργυρίου
Δ/ντής ΑΣΟΠ Αγ. Αθανασίου
«Παλιοί και νέοι αγρότες αλλά και
ετεροαπασχολούμενοι επενδύσαμε
στα πλεονεκτήματα που μας παρείχε
η μάνα ελληνική γη. Ξεφύγαμε από
τη νοοτροπία του εφησυχασμού των
επιδοτήσεων, που μας οδήγησε στον
σημερινό ελλειμματικό αγροτικόδιατροφικό τομέα, στην αύξηση των
εισαγωγών, στα χρέη. Δημιουργήσαμε
τις συνθήκες για πραγματική και
βιώσιμη ανάπτυξη με πυλώνα τον
πρωτογενή τομέα, γιατί ο Έλληνας
αγρότης δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον
γι’ αυτόν και τα παιδιά του και σήμερα
εμείς παράγουμε και δεν βουλιάζουμε.
Γιατί και εμείς, η οικογένεια ΑΣΟΠ,
είμαστε παραγωγοί-αγρότες και όχι
μεταπράτες. Γι΄ αυτό κατανοούμε
απόλυτα τον μόχθο του αγρότη. Η πόρτα
του ΑΣΟΠ είναι πάντα ανοιχτή σε αυτόν
που θέλει να επενδύσει παραγωγικά
στην ελληνική γη.»

