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36 Π Ο Ρ Ε Ι Α  Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Ω Ν

Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο 
κ. Πουλτσίδης αναλαμβά-
νει επίσης την ανάπτυξη του 
φυτωριακού υλικού που θα 
χρειαστεί για τη μελλοντική 
επέκταση της καλλιέργειας 
των KIKU®

Μία σημαντική συνεργασία ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες μεταξύ του Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕ-
ΝΤΟΥ και της Εταιρείας ΕΜPHΥΤΟΝ, με στόχο να βελτιωθεί η καλλιέργεια του δημοφιλούς μήλου KIKU® στη χώρα 
μας - και παράλληλα να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική η διακίνησή του. 

Επισφραγίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, 
με πανηγυρικό τρόπο και μέσα σε κλίμα ικα-
νοποίησης στο Bolzano της Βόρειας Ιταλίας, 
η τριμερής συνεργασία του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕ-
ΝΤΟΥ με την εταιρεία KIKU Ltd και την εταιρεία 
EMPHYTON. Η νέα αυτή συνεργασία έρχεται 
να εκσυγχρονίσει τον τρόπο που καλλιεργεί-
ται το ιδιαίτερο αυτό μήλο στη χώρα μας και 
παράλληλα να προσδώσει μια νέα δυναμική 
στη διακίνησή του. Συγκεκριμένα, η συμφω-
νία προβλέπει να αναλάβει η εταιρεία ΕΜPΗΥ-
ΤΟΝ - συμφερόντων του κ. Πουλτσίδη- την 
εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων πρω-
τόκολλων παραγωγής και ποιότητας που τί-
θενται από φέτος σε εφαρμογή, ενώ ο ΑΣΕ-
ΠΟΠ Βελβεντού αναλαμβάνει τη συντήρηση, 
συσκευασία και διακίνηση των μήλων KIKU® 
σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, η EMPHYTON 
και ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού σχεδιάζουν τη 
στρατηγική ανάπτυξης της καλλιέργειας, γε-
γονός που θεωρείται κομβικής σημασίας θέ-
μα για την περιοχή του Βελβεντού. 

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών 
«Τα μήλα KIKU® θα διακινηθούν μέσα από 

το εμπορικό δίκτυο που διακινούνται και τα 
ροδάκινα VELVITA®, χωρίς φυσικά να παρα-
βλέψουμε τους παραδοσιακούς διακινητές 
του μήλου από τη μία, αλλά και νέες συνεργα-
σίες από την άλλη», δήλωσε στα Φ.Ν. ο Πρόε-
δρος του Συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, 
κος Κουτλιάμπας, προσθέτοντας ακόμα ότι η 
ποιότητα των μήλων KIKU® με τη συνεργασία 
της ΕΜPΗΥΤΟΝ θα βελτιωθεί ακόμα περισ-
σότερο, καθώς θα παρασχεθεί κάθε δυνατή 
στήριξη στο δίκτυο των παραγωγών της γνω-
στής ποικιλίας. 

Επιπλέον, ο κος Κουτλιάμπας τόνισε ότι η 
συνεργασία αυτή είναι προς όφελος όλων, ει-
δικότερα των καλλιεργητών, καθώς αυτοί θα 
τεθούν κάτω από ένα ισχυρό δίκτυ προστασί-
ας και διασφάλισης, με την εγγύηση της Οργά-
νωσης Παραγωγών του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού.

Από την μεριά του, ο κύριος Πουλτσίδης δή-
λωσε αισιόδοξος από αυτήν τη νέα στρατη-

γική ανάπτυξης της καλλιέργειας, τονίζοντας 
ότι «Πλέον θα είμαστε σε θέση να βρισκόμα-
στε πιο κοντά στον παραγωγό, δίνοντας λύ-
σεις σε κάθε καλλιεργητικό πρόβλημα που 
προκύπτει. Έτσι, όλοι θα βγουν ακόμη πιο κερ-
δισμένοι, οι εξουσιοδοτημένοι καλλιεργητές 
των μήλων KIKU® που καλλιεργούν τα πιστο-
ποιημένα δενδρύλλια της ποικιλίας, καθώς 
επίσης και ο καταναλωτής, ο οποίος θα έχει 
τη δυνατότητα μέσα από ένα πιο διευρυμένο 
εμπορικό δίκτυο να βρίσκει ευκολότερα και 
να απολαμβάνει το αγαπημένο του μήλο - και 
μάλιστα, με πιο αναβαθμισμένη ποιότητα. Τέ-
λος, θεωρώ ότι ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ τρέ-
φει όλο τον απαραίτητο σεβασμό στις επενδύ-
σεις προώθησης και διαφήμισης που έχουμε 
κάνει τα τελευταία 12 χρόνια και θα απογει-
ώσει την ήδη υπάρχουσα αναγνωρισιμότητα 
του μήλου μας». Να σημειώσουμε εδώ, ότι ο 
κ. Πουλτσίδης αναλαμβάνει επίσης την ανά-
πτυξη του φυτωριακού υλικού που θα χρει-
αστεί για τη μελλοντική επέκταση της καλ-
λιέργειας των KIKU®.  Από τη μεριά μας, να 
ευχηθούμε και στα δύο μέρη να ευδοκιμήσουν 
οι προσπάθειές τους και να φέρουν τα επιθυ-
μητά αποτελέσματα. 

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ κΑι η EMPHYTON ΕΝώΝΟΥΝ 
ΤιΣ δΥΝΑμΕιΣ ΤΟΥΣ κΑι ΑΠΟγΕιώΝΟΥΝ ΤΟ μηΛΟ KIKU®
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