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“Της Αυτάρκειας Καρπός, Μέγιστος Ελευθερία”











Ένα φιλόδοξο πλάνο που κρατάει 
τους νέους στον τόπο τους



• Εκπαιδεύονται στις καλύτερες γεωργικές πρακτικές

• Μπορούν να χρησιμοποιούν τις εξειδικευμένες γνώσεις των ειδικών της    

Unilever, των εργαλείων και της υποστήριξης που παρέχει

• Αυξάνουν τις αποδόσεις τους και την ποιότητα της καλλιέργειάς τους

Βελτιώνουν τα κόστη και αυξάνουν την κερδοφορία τους

Τα οφέλη για τους καλλιεργητές μας



PUMMARO
“Πρωτοποριακό Πρόγραμμα Αειφόρου Καλλιέργειας στη Γαστούνη”





Πρωτοποριακό πρόγραμμα 
καλλιέργειας τομάτας 
στη Γαστούνη

Συμβολαιακό + Αειφόρο

Μοντέλο Γεωργίας =

 καλύτερη ποιότητα τομάτας 

 καλύτερη ζωή για 100 
συνεργαζόμενους καλλιεργητές 
και τις οικογένειές τους

 καλύτερο περιβάλλον



Τομείς Δράσης
Προγράμματος 



• Γονιμότητα εδαφών

• Εξοικονόμηση νερού

• Διατήρηση βιοποικιλότητας

• Προστασία εισοδήματος των αγροτών

Αειφόρος Γεωργία



• On-line παρακολούθηση της 
υγρασίας εδάφους και 
εξοικονόμηση νερού

• Εγκατάσταση μετεωρολογικών    
σταθμών και ανάπτυξη 
συστήματος πρόγνωσης  
ασθενειών τομάτας

• Θρέψη - λίπανση τομάτας 
& αποφυγή απωλειών 
Αζώτου και Φωσφόρου στο 
περιβάλλον

• Βιοποικιλότητα

• Εξοικονόμηση ενέργειας 

Διαχείριση νερού, 
ολοκληρωμένη φυτοπροστασία,
βιοποικιλότητα 



“Παλιότερα πηγαίναμε με την 
εμπειρία των μεγαλύτερων. 

Τώρα μάθαμε να δίνουμε στο 
χωράφι αυτό που του λείπει 

την ώρα που του λείπει"  

Φώτης Γ. - Παραγωγός



“Δεν ποτίζουμε κάθε μέρα πια, αλλά όποτε το 
ζητάει η σοδειά. Έτσι, ο τελικός καρπός έχει 
καλύτερη ποιότητα, κόκκινο χρώμα, πλούσια 

ψίχα αλλά και λιγότερη υγρασία”

Κώστας Δ. – Παραγωγός



Το πρόγραμμα σε αριθμούς

+ 158%

+ 33%Τόνοι παραγόμενης τομάτας : 2011: 34.000 2018: 45.000

Εξαγωγές (τόνοι): 2011: 9.700 2018: 25.000

Συνεργασία με 100 καλλιεργητές

Καλλιεργούμενα στρέμματα: 2011: 4.500  2018: 5.600 + 25%



Αζωτούχα λιπάσματα - 30%

- 30%Χρήση νερού

Απορρίμματα - 70%

Εκπομπές CO2 - 22%

Επιβάρυνση σε ζώντες οργανισμούς - 30%

Το πρόγραμμα σε αριθμούς



Να βοηθήσουμε 

1 
δισεκατομμύριο 

ανθρώπους
να βελτιώσουν 
την υγεία και 

την ποιότητα ζωής 
τους

Να μειώσουμε κατά 

50%  το 
περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα από 
την παραγωγή μας 
και τη χρήση των 
προϊόντων μας

Να προμηθευόμαστε όλες 
τις γεωργικές πρώτες ύλες 

μας από αειφόρες 
πηγές και να 

βελτιώσουμε τις 

συνθήκες διαβίωσης 
των κοινωνιών όπου 

δραστηριοποιούμαστε

Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για την Αειφορία - Τρεις μεγάλοι στόχοι



10 χρόνια





105 χρόνια διεθνούς εμπειρίας

38 χρόνια στο ελληνικό τραπέζι



Κέτσαπ 
με Θυμαρίσιο Μέλι 

Κρήτης

Μαγιονέζα 
με Τρούφα

Ελλήνων παραγωγών

Μουστάρδα 
με Καπνιστό μπούκοβο

Πέλλας

Μουστάρδα
με Πιπεριές
Φλωρίνης



Ευχαριστώ


