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Μύρτιλα (BΜύρτιλα (Blueberrieslueberries) ) 

Πηγή αιώνιας νιότηςΠηγή αιώνιας νιότης

Υψηλή διατροφική αξία

Σχετικά ανθεκτικό στην ξηρασία 

Ικανοποιητικό εισόδημα

Υψηλό κόστος εγκατάστασης και καλλιέργειας Εντομόφιλο 

φυτό

Μεταποιείται σε πλήθος προϊόντων

�



Ροδιά Ροδιά 



ΚρανιάΚρανιά

Αξιοποίηση ημιορεινών αγροτεμαχίων

Ευδοκιμεί σε πολλούς τύπους εδαφών 

Αντέχει σε χαμηλές θερμοκρασίες 

Είναι ιδεώδες καλλωπιστικό φυτό

Υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, Fe, C,

Φαρμακευτικές ιδιότητεςΦαρμακευτικές ιδιότητες

Εύκολη καλλιέργεια 

Μικρό κόστος καλλιέργειας

Βιολογική καλλιέργεια 

Οι καρποί: καταψύχονται

μεταποιούνται σε μαρμελάδες, λικέρ και γλυκά  



Μανιτάρια Μανιτάρια 

●Ευκολότερη καλλιέργεια 

Μικρότερο κόστος κατασκευής των         

PleurotusPleurotus

●Μικρότερο κόστος κατασκευής των         

θαλάμων καλλιέργειας



●Υψηλότερο κόστος κατασκευής μιας μονάδας

●Μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα 

Agaricus

●Μεγαλύτερη παραγωγική δυναμικότητα 







Θετικά σημείαΘετικά σημεία

�έχουν υψηλή διατροφική αξία

�εξασφαλίζει στους παραγωγούς πολύ ικανοποιητικό εισόδημα 

�τα μανιτάρια καλής ποιότητας δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα διάθεσης

� αξιοποιούνται μικρά αγροτεμάχια 

�αξιοποιούνται αποθηκευτικοί χώροι

Αρνητικά σημείαΑρνητικά σημεία
�μικρός χρόνος συντήρησης του νωπού προϊόντος

�υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού 

�μεγάλη ευαισθησία σε ασθένειες 



ΤρούφαΤρούφα

ΠλεονεκτήματαΠλεονεκτήματα

�είναι εξαιρετικό γαστρονομικό προϊόν

�είναι βιολογική καλλιέργεια

�εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα

�δεν απαιτεί την ύπαρξη ακριβού 

μηχανολογικού εξοπλισμού

�χρειάζεται λίγες καλλιεργητικές 

φροντίδες

δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

ΜειονεκτήματαΜειονεκτήματα

�άγνωστη καλλιέργεια στην Ελλάδα

�ελάχιστος χρόνος συντήρησης του 

νωπού προϊόντος
φροντίδες

�δεν αντιμετωπίζει προβλήματα 

διάθεσης

�αξιοποιεί ορεινά αγροτεμάχια

�υπάρχει δυνατότητα εξαγωγών

�μεταποιείται σε πλήθος προϊόντων

�έχει ελάχιστο κόστος καλλιέργειας

νωπού προϊόντος

�έναρξη καρποφορίας μετά από αρκετά 

χρόνια

�υψηλό κόστος περίφραξης

�μικρή ζήτηση από τους Έλληνες 

καταναλωτές

�υψηλό κόστος αγοράς του ειδικά 

εκπαιδευμένου σκύλου

�αξιοποίηση μόνο σχετικά μεγάλων 

αγροτεμαχίων.



Το ιπποφαές,η αρώνια, η αλόη, ο βασιλικός, το γιασεμί, το 

δενδρολίβανο, το δίκταμο, το θυμάρι, η κάπαρη, ο κορίανδρος, το τσάϊ 

του βουνού, ο μάραθος, η μαντζουράνα, ο κρόκος, η λεβάντα, το 

κρίταμο, το φασκόμηλο, το χαμομήλι,  ο γλυκάνισος, η δάφνη, η μέντα, 

το μελισσόχορτο  κ.α. το μελισσόχορτο  κ.α. 



ΙπποφαέςΙπποφαές

αναπτύσεται  σε ποικιλία εδαφών 

αντέχει σε πολύ χαμηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες

όλα τα τμήματα του φυτού είναι αξιοποιήσιμα

υψηλή διατροφική αξία 

μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση υποβαθμισμένων εδαφών 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ζωοτροφή 



ΑρώνιαΑρώνια

αντέχει σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

μικρό κόστος εγκατάστασης  

μικρό κόστος καλλιέργειας 

γρήγορη έναρξη  καρποφορίας γρήγορη έναρξη  καρποφορίας 

μεγάλη διάρκεια  παραγωγικότητας 

βιολογική  καλλιέργεια

εξασφαλίζει ικανοποιητικό εισόδημα 



είναι εύγευστοι 

συντηρούνται σε ψυγεία περίπου 3 μήνες 

καταψύχονται

αποξηραίνονται

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαρμελάδων, σιροπιών, ποτών, χυμών   

οι καρποίοι καρποί

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μαρμελάδων, σιροπιών, ποτών, χυμών   

περιέχουν βιταμίνη C, ιχνοστοιχεία, πολυφαινόλες, ανθοκυανίνες κτλ.

προστατεύουν από τη ραδιενέργεια   



Αλόη   Αλόη   ''''φυτό της αθανασίαςφυτό της αθανασίας''''

Χρησιμοποιείται σε πολλά φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλυντικά. 

Ανθεκτική στην ξηρασία.

Χειρονακτική συλλογή των φύλλων.  

Βιολογική καλλιέργεια. Βιολογική καλλιέργεια. 

Υψηλό κόστος εξοπλισμού για τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς.



ΣτέβιαΣτέβια

Πολυάριθμες θεραπευτικές ιδιότητες

Μελισσοκομικό φυτό

Δεν έχουν αναφερθεί σημαντικοί εχθροί και ασθένειες

Εύκολη καλλιέργεια

Εύκολη επεξεργασία και συντήρηση μετά από τη συλλογή

Ζωοτροφή

Χρησιμοποιείται σε πλήθος προϊόντωνΧρησιμοποιείται σε πλήθος προϊόντων

δεν υπάρχει μονάδα επεξεργασίας και εξαγωγής της στεβιοσίδης  



� Οργανώσεις παραγωγών (Επιχειρησιακά προγράμματα)

Υλοποιούνται δράσεις που αφορούν ενδεικτικά:

� Τον προγραμματισμό της παραγωγής, 

� Τη βελτίωση και διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος.

� Τη βελτίωση της εμπορίας του προϊόντος.

� Τη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.� Τη πρόληψη και διαχείριση κρίσεων.

� Τη προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

�



Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

Μέτρο 1.2.1 «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων»

(κατασκευή γεωργικών κτίριων, μηχανολογικός εξοπλισμός, αρδευτικά 

συστήματα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εγκατάσταση πολυετών φυτείών)

Μέτρο 1.2.3Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Μέτρο 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις»

Αιτήσεις μέχρι 12 Μαρτίου Αιτήσεις μέχρι 12 Μαρτίου 

Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 3908/2011, ΦΕΚ 8 Α΄)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας



Ποιό είναι το περιβάλλον μου;

Τι θέλω;

Πόσα χρήματα διαθέτω;

Ποιά είναι τα δυνατά και ποιά τα αδύνατα σημεία της καλλιέργειας;

Ποιοί άλλοι καλλιεργούν στην Ελλάδα;

Πού θα διαθέσω τα προϊόντα μου;

Ποιές είναι οι τιμές πώλησης;

Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας ή δημιουργίας ΟΠ;

Ποιές είναι οι δυνατότητες χρηματοδότησης; 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας


