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1-4 Φεβρουαρίου
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πέµπτη, Παρασκευή, 
& Κυριακή 10:00 π.µ. – 19:00 µ.µ.
Σάββατο 10:00 π.µ. – 20:00 µ.µ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 2310 291101 
Fax 2310 291551
Ε-mail: agrotica@helexpo.gr
Γραµµατεία 
Τηλ. 2310 291545
Εmail: agro1@helexpo.gr 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
■ Αεροδρόµιο Θεσ/νίκης Μακεδονία
(16 χλµ. από τη HELEXPO) 
Τηλ. 2310 473212
■ Σιδηροδροµικός Σταθµός
(3 χλµ. από τη HELEXPO) 
Τηλ. 2310 517517

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 01, 08 Όροφος, 09 Όρο-
φος, 16 Ηµιόροφος: Γεωργικά Φάρµα-
κα, Λιπάσµατα, Πολλαπλασιαστικό Υλικό, 

Φυτώρια

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 02: ∆εξαµενές, Θερµοκή-
πια & Εξοπλισµοί, Αντιχαλαζικά Συστήµα-
τα, Υδροπονικά Συστήµατα. Στον όροφο 
ΥΠΑΑΤ, Χώρος Αγροτικής Ενηµέρωσης, 
Οργανισµοί, Υπηρεσίες, Εκδόσεις, Εκπαι-

δευτικά Ιδρύµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 03: Αντλητικά συγκροτή-
µατα, Συστήµατα άρδευσης, Γεωργικά 

µηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 04, 12, 14: Γεωργικοί 
Ελκυστήρες, Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ 05, 07:   Γεωργικοί Ελκυ-
στήρες, Γεωργικά µηχανήµατα , Ελαστικά

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 06:  Ανταλλακτικά, Εξαρτή-
µατα , Ελαστικά, Ορυκτέλαια

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 08, 09, 10:  Γεωργικά 
Μηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 13: Γεωργικά µηχανήµατα 
συγκοµιδής, Γεωργικοί Ελκυστήρες, 

Γεωργικά µηχανήµατα

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 15: Συστήµατα άρδευσης – 
Μηχανήµατα & εργαλεία κηποτεχνίας - 
∆ασικός εξοπλισµός - Βιοµηχανίες πλα-

στικών

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 16: Γεωργικά ψεκαστικά 
µηχανήµατα – Παρελκόµενα - Φυτώρια

ΠΕΡΙΠΤΕΡ0 17: Γεωργικά µηχανήµα-
τα, Ελαστικά, Ελαιουργικά µηχανήµατα 
& Εξοπλισµοί, Μηχανήµατα και υλικά 
επεξεργασίας, Συντήρησης, Αποθήκευ-
σης, Συσκευασίας γεωργικών προϊό-

ντων, Ζυγιστικά

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι. ΒΕΛΛΙ∆ΗΣ: 
Γεωργικά Φάρµακα, Λιπάσµατα

Περίπτερο 13
Stand 09

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 

  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 

Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης 10:00-19:00 
(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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10:00 - 13:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

13:30 – 15:30 MICROSTARS 
«Σύγχρονα Εργαλεία Στήριξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» 

Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

15:30 – 18:30 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

17:00 – 19:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

   
Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης 10:00-19:00 

(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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9:00 – 13:00 ΚΑΠΕ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

10:00 - 13:00 

Συνδιοργάνωση NEUROPUBLIC – GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
«Gaiasense – Το Ελληνικό σύστημα ευφυούς γεωργίας κάλεσμα για 

επέκταση της συνεργασίας του με γεωργικούς συμβούλους και 
ερευνητές από τομείς γεωπονικής επιστήμης και πληροφορικής» 

Αίθ. «Αιμίλιος 
Ριάδης» 

10:00 – 15:30 
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 

Ημερίδα με θέμα: «Οικοανάπτυξη: Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας 
σήμερα» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

10:30 – 12:00 

K+S KALI GmbH 
«Η σημασία του Καλίου, Μαγησίου & Θείου για την επίτευξη 

υψηλότερων αποδόσεων κάτω από συνθήκες στρες» 
 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

12:30 – 16:30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

13:30 – 16:30 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ  

«Καινοτόμες λύσεις για παραδοσιακές καλλιέργειες: καλαμπόκι, 
ηλίανθος, χορτοδοτικά, αρωματικά φυτά» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

13:00 – 15:00 ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΙΛΗΣ Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

16:00 – 19:00 ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
«Αύξηση Αξίας Βαμβακοκαλλιέργειας". 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Aιθ. Α 

17:00 – 19:00 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ F.A.S. 

Ημερίδα με θέμα: «Παρόν και Μέλλον του σκληρού σιταριού στην 
Ελλάδα» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

18:00 – 20:00 AGROTECH S.A. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

Ωράριο  Λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00-20:00 
(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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09:00 – 17:00 

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA 
«Καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης  

στην Ελληνική Γεωργία » 
Συνδιοργάνωση: HELEXPO-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

 

10:00 – 13:30 
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΑΤΕΙΘ  

Ημερίδα με θέμα: «Αειφόρος Πρωτογενής Παραγωγή  και 
Καινοτόμες Επιχειρηματικές Δράσεις». 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

10:00 – 14:00  
ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

"Ερευνητικές Δράσεις για την Κλιματική Αλλαγή στο Δασικό και 
Αγροτικό τομέα" 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

10:30 – 13:30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

12:00 – 14:00 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 
«Ενημέρωση για το Βαμβάκι» 

Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

12:00 – 15:00 
SIPCAM HELLAS  

«Νέες τεχνολογίες στην καταπολέμηση εντόμων και ζιζανίων σε 
Βαμβάκι, Καλαμπόκι και Ηλίανθο» 

Αιθ. Αιμίλιος Ριάδης 

13:30 – 15:30 

GREEK FARMER IKE 
Ημερίδα με θέμα: 

• Ωφέλιμοι μικροοργανισμοί στη σύγχρονη γεωργία 
(συμβατική - βιολογική) 

• Τεχνική για τα ενσυρώματα 

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
Αιθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

14:00 – 16:00 AGROZA AGROTECHNICAL LTS Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

14:00 – 22:00 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΜΠΟΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 

Ημερίδα με θέμα: «Λιπάσματα και αειφορική διαχείριση εδαφών: 
Επάρκεια – Ποιότητα – Ασφάλεια Γεωργικών Προϊόντων» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

14:30 – 16:30 ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

17:00 – 19:00 TEOFERT 
«Αlzon Νeo-N: Το μέλλον στη διαχείριση του αζώτου» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

17:00 – 19:00 ELLANCO HELLAS s.a.c.i. 
Ημερίδα με θέμα: «Eλάνκο Eλλάς – Νέα εποχή» 

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
Αιθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

17:00 – 20:00 ΙΝΑΣΟ ΠΑΣΕΓΕΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

17:00 – 19:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΜΑΚ. 
ΘΡΑΚΗΣ 

Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

18:00 – 20:00 AGROTECH S.A. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

 20:00 
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  

Παράθεση δείπνου (μόνο με προσκλήσεις) 
 

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης» 
Αιθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00-19:00 
(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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09:00 – 15:00 

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA 
«Καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης  

στην Ελληνική Γεωργία » 
Συνδιοργάνωση: HELEXPO-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

10:30 – 13:30 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Ημερίδα με θέμα: «Ο ΕΛ.Γ.Α. Παρόν και Μέλλον» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

11:00 – 13:30 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
Γενική Συνέλευση 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

14:00 – 16:00 
ΔΗΩ 

«25 Χρόνια ΔΗΩ και το μέλλον της βιολογικής γεωργίας» 
 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

14:00 – 17:00 
ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

«Αγροοικολογία: για τη μετάβαση προς μια πραγματικά βιώσιμη 
γεωργία» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

16:30 – 19:00 ΑΙΓΙΛΟΠΑ - 
ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

17:00 – 20:00 ΙΝΑΣΟ - ΠΑΣΕΓΕΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

          
          

 

 

 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 

  
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΣ 

Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης 10:00-19:00 
(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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10:00 - 13:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

13:30 – 15:30 MICROSTARS 
«Σύγχρονα Εργαλεία Στήριξης της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» 

Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

15:30 – 18:30 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

17:00 – 19:00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

   
Ωράριο Λειτουργίας της Έκθεσης 10:00-19:00 

(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 
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9:00 – 13:00 ΚΑΠΕ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

10:00 - 13:00 

Συνδιοργάνωση NEUROPUBLIC – GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
«Gaiasense – Το Ελληνικό σύστημα ευφυούς γεωργίας κάλεσμα για 

επέκταση της συνεργασίας του με γεωργικούς συμβούλους και 
ερευνητές από τομείς γεωπονικής επιστήμης και πληροφορικής» 

Αίθ. «Αιμίλιος 
Ριάδης» 

10:00 – 15:30 
ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. 

Ημερίδα με θέμα: «Οικοανάπτυξη: Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας 
σήμερα» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

10:30 – 12:00 

K+S KALI GmbH 
«Η σημασία του Καλίου, Μαγησίου & Θείου για την επίτευξη 

υψηλότερων αποδόσεων κάτω από συνθήκες στρες» 
 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

12:30 – 16:30 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

13:30 – 16:30 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ  

«Καινοτόμες λύσεις για παραδοσιακές καλλιέργειες: καλαμπόκι, 
ηλίανθος, χορτοδοτικά, αρωματικά φυτά» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Β 

13:00 – 15:00 ΦΥΤΩΡΙΑ ΜΙΛΗΣ Περίπτερο 15 
Αίθ. AGROTICA 

16:00 – 19:00 ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
«Αύξηση Αξίας Βαμβακοκαλλιέργειας". 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Aιθ. Α 

17:00 – 19:00 
ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ F.A.S. 

Ημερίδα με θέμα: «Παρόν και Μέλλον του σκληρού σιταριού στην 
Ελλάδα» 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. D 

18:00 – 20:00 AGROTECH S.A. Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. C 

Ωράριο  Λειτουργίας της Έκθεσης: 10:00-20:00 
(Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό) 

Σά
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20
18

 

09:00 – 17:00 

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGROTICA 
«Καινοτόμες προσεγγίσεις παραγωγής και ανάπτυξης  

στην Ελληνική Γεωργία » 
Συνδιοργάνωση: HELEXPO-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ 

Σ.Κ. «Ν. Γερμανός» 
Αιθ. Α 

�  Το πρόγραµµα των Παράλληλων Εκδηλώσεων της 27ης Agrotica δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωσή του από τους διοργανωτές.
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Μωρίς Σιακκής

Νατάσα Στασινού
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Παναγιώτης Αραβαντινός

ΓΡΑΦΕΙΑ
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Πριν από ακριβώς ένα χρόνο η εφηµε-
ρίδα Agrenda φιλοξένησε άρθρο της 
Rabobank που ενθάρρυνε τους εισα-
γωγείς αγροτικών µηχανηµάτων να προ-
σφέρουν υπηρεσίες συµβουλών στο πε-
λατολόγιό τους ώστε αφενός να αυξή-
σουν τον τζίρο τους και αφετέρου να 
καλλιεργήσουν µία άλλη, πιο στενή σχέ-
ση µε τον πελάτη-αγρότη. 
Πράγµατι, στη φετινή Agrotica που α-
ποτελεί σταθµό για τον κλάδο -όχι µό-
νο λόγω των Σχεδίων Βελτίωσης- οι 
ολοκληρωµένες γεωπονικές συµβου-
λές που συνοδεύονται από τη χρήση 
εργαλείων ακριβείας στον αγρό βρί-
σκονται για πρώτη φορά τόσο ψηλά 
στο χαρτοφυλάκιο των εκθετών. Η α-
γροτική τεχνολογία νέας γενιάς µε τα 
Internet of Things, τη δορυφορική πα-
ρατήρηση και τους ηλεκτρονικούς αι-
σθητήρες που αξιοποιούν µεγάλο ό-
γκο δεδοµένων για την καλύτερη λή-
ψη αποφάσεων, είναι ήδη εδώ. 

Το µονοπάτι της εξέλιξης
Όµως κάποιος θα πρέπει να επικοινω-
νήσει τη χρησιµότητα αυτής της τεχνο-
λογίας και να πείσει τους παραγωγι-
κούς συντελεστές του χώρου ότι αξί-
ζει την επένδυση στην ψηφιακή «εκ-
µηχάνιση», κάτι που αναγκαστικά περ-
νά από τους παρόχους αυτών των υ-
πηρεσιών. Σύµφωνα µε τα όσα πρε-
σβεύει και η βιβλιογραφία της αγροτι-
κής οικονοµίας, οι πάροχοι εξοπλισµού 
φέρνουν την τεχνολογία, οι οποίοι περ-
νούν τη γνώση και την εφαρµογή της 

στους ηγήτορες αγρότες, δηλαδή όσους 
τολµούν και έχουν τη δυνατότητα να 
δοκιµάσουν κάτι καινούργιο και επί-
σης αποτελούν και παράδειγµα προς 
µίµηση σε µία περιοχή ή συνεταιρισµό. 
Μετά η ίδια αυτή δυναµική οµάδα α-
γροτών διαχέει την εµπειρία της σε ε-
κείνους που παραδοσιακά µένουν πί-
σω, δηλαδή τους λεγόµενους laggers. 
Αν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋπο-
θέσεις, η δουλειά έγινε και η αγροτική 
οικονοµία προοδεύει. Ή τουλάχιστον 
έτσι λένε οι επιστήµονες. 
Η αλήθεια είναι ότι πανευρωπαϊκά σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία του Συνδέσµου Ευ-
ρωπαϊκών Αγροτικών Μηχανηµάτων 
(CEMA), λιγότερο από το 25% των α-
γροτών έχουν πρόσβαση στα νέα τε-
χνολογικά εργαλεία λόγω έλλειψης κε-
φαλαίων. Εδώ η ΚΑΠ θα µπορούσε να 
παίξει ένα ρόλο «διευκολυντή» (facilitator) 
µε ενισχύσεις αποκλειστικά σε εργαλεία 
ακριβείας και για τους µικρούς παρα-
γωγούς, επιδότηση για την κάλυψη της 
πρόσληψης πιστοποιηµένων εργολη-
πτών. Έτσι παράλληλα οι ενισχύσεις αυ-
τόµατα παράγουν προστιθέµενη αξία, 
κάτι που θα είναι και το ζητούµενο για 
τη στρατηγική της ΚΑΠ µετά το 2020. 
Όπως και να έχεις, φέτος οι περισσότε-
ρες, αν όχι όλες, οι συζητήσεις, οι προ-
σφορές και οι πράξεις µεταξύ εκθετών 
και επισκεπτών θα πραγµατοποιούνται 
µε όρους Σχεδίων Βελτίωσης. Όµως, 
για να πετύχει η οποιαδήποτε προσπά-
θεια, αυτό που έχει σηµασία είναι η κά-
λυψη της ίδιας συµµετοχής. 

Από τους εισαγωγείς 
στους ηγήτορες και 
από κει στους laggers 

■■■
AYTOI ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΩ

Οι αγρότες που µένουν 
πίσω τεχνολογικά 
χαρακτηρίζονται ως «lag-
gers» στη βιβλιογραφία 
της αγροτικής οικονοµίας

■■■
∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Πανευρωπαϊκά, λιγότερο 
από το 25% των αγροτών 
έχουν πρόσβαση στα νέα 
τεχνολογικά εργαλεία, 
σύµφωνα µε τη CEMA

Νεφελοψεκαστήρας µε ανοξείδωτο πύργο 
διπλή φτερωτή πλαστική ρυθµιζόµενη 
σχεδιασµένο σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ12761 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υδραυλική σκάλα από ενισχυµένο σασί,διαθέτει σύστηµα 
ανύψωσης 2,85m και βάρους έως και 1200kg µε σύστηµα 
ασφαλείας σε περίπτωση βλάβης

Νεφελοψεκαστήρας µε Γκρουπ βαρέου 
τύπου δύο ταχυτήτων,προµιξερ και φτερωτή 

πλαστική ρυθµιζόµενη σχεδιασµένο 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12761 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψεκαστικό Ζιζανιοκτονίας Συρόµενο κατασκευασµένο 
από ενισχυµένο σασί, ιταλική δεξαµενή. σχεδιασµένο 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12761 της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πετυχαίνοντας έτσι ποιότητα στον ψεκασµό.

Καταστροφέας βαρέου τύπου µε 
υδραυλική µετατόπιση µε βάκτρο εµπρός 
και πίσω κατάλληλο για χόρτα και κλαδιά

ΗΦΑΙΣΤΟΣ OE
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΤΚ 58100, Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟΣ ΤΘ611, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΤΗΛ.-FAX: 23820 51191
E - Mail: info@ifestos.com.gr
Site: www.ifestos.com.gr

Ψεκαστικό 
Ζιζανιοκτονίας 
Αναρτώµενο µε 
Υδραυλική ράµπα 
από 10 έως 
16m,µπεκ 
αντισταγονικά,ανοξεί
δωτες σωληνώσεις 
και υδραυλική 
ρύθµιση του ύψους.

2018

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

16
STAND

14 

Κλαδευτικό Συρόµενο µε πιστοποιηµένη 
δεξαµενή, αεροσυµπιεστή ιταλικής προέλευσης, 
σχεδιασµένο για την λειτουργία έως και 6 
ψαλιδιών ταυτόχρονα. Με βενζινοκινητήρα 
πετυχαίνουµε την αυτονοµία.

Περίπτερο
16 

Ισόγειο

Stand
14

Ιδρύθηκε το 1977 και έκτοτε διαγράφει 
ανοδική πορεία στον τοµέα της 
κατασκευής και διάθεσης γεωργικών 
µηχανηµάτων. Ο λόγος για την εταιρεία 
«Ήφαιστος ΟΕ» µε ιδιοκτήτη τον Ιωάννη 
Χατζή, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο 
νέο Μυλότοπο, στο κέντρο της µεγάλης 
πεδιάδας των Γιαννιτσών του νοµού 
Πέλλας. Η αυξηµένη ζήτηση σε 
εξελιγµένα µηχανήµατα οδήγησε τον 
ιδιοκτήτη στη µεταφορά της 
επιχείρησης, εν έτει 1987, σε νέες 
εγκαταστάσεις 5 στρεµµάτων, µε 
στεγαζόµενους χώρους για 
κατασκευαστικό τµήµα, γραφεία και 
αποθήκες 700 τ.µ. Αυτή η κίνηση, µε τη 
σειρά της, οδήγησε στην αύξηση της 
παραγωγής µε αποτέλεσµα η «Ήφαιστος 
ΟΕ» να κατασκευάζει µηχανήµατα που 
καλύπτουν την εργασία του ψεκασµού σε 
κάθε τύπου καλλιέργεια πληρώντας τους 
κανόνες CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με 
αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η µέγιστη 
απόδοση σε συνδυασµό µε την ελάχιστη 
δυνατή κατανάλωση κατά τη λειτουργία 
των ψεκαστικών, τα οποία αποτελούν τα 
πλέον αποδοτικά και οικονοµικά 
µηχανήµατα που καλύπτουν πλήρως τη 
δενδροκαλλιέργεια. Σήµερα ο βασικός 
στόχος της εταιρείας είναι η ποιότητα και 
αξιοπιστία  του προϊόντος της, καθώς και 
η υποστήριξη της παραγωγής της µε 
πλήρη σειρά ανταλλακτικών και σέρβις. 

Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12761 
Ο νεφελοψεκαστήρας της «Ήφαιστος ΟΕ» 
είναι κατασκευασµένος από ενισχυµένο 
σασί γαλβανισµένο εν θερµώ, διαθέτει 
ιταλική δεξαµενή πολυαιθυλενίου µε τρεις 
δεξαµενές, καθαρού νερού για πλύσιµο 
των χεριών και ξέπλυµα δεξαµενής µε 
πιστοποίηση CE. Επίσης φέρει αντλία 
ιταλική µεµβρανοφόρα επιλογής του 
πελάτη, εξωτερικό φίλτρο για εύκολο 
καθάρισµα και φίλτρα γραµµής, µπεκ διπλά 
αντισταγονικά ρυθµιζόµενα, ανοξείδωτες 
σωληνώσεις, γκρουπ βαρέου τύπου δύο 
ταχυτήτων ιταλικό και φτερωτή πλαστική 
ρυθµιζόµενη µε ίση κατανοµή αέρα 50% 
αριστερά και 50% δεξιά. 

Τεχνίτης στον ψεκασµό 
για κάθε καλλιέργεια

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΟΕ 

Στον έξτρα εξοπλισµό 
διατίθενται µεταξύ 
άλλων ηλεκτρικό 
χειριστήριο, δύο 

περιστρεφόµενες 
φτερωτές και 

προµίξερ.

Το ενισχυµένο σασί Β.Τ. από διπλή 
λαµαρίνα (6+5 χλστ.), τα ενισχυµένα 
ρουλεµάν και ο ενισχυµένος κύλινδρος 
δίνουν στον καταστροφέα την απόλυτη 

ισορροπία. Η υδραυλική 
µετατόπιση µε βάκτρο εµπρός 
και πίσω, πλαστικά δακτυλίδια 
µε τσιµουχοξύστρες για τον 
καθαρισµό του βάκτρου. Το 
χαµηλό προφίλ προσφέρει 
στο µηχάνηµα την εύκολη 
πρόσβαση κοντά στο δένδρο 
χωρίς να υπάρχει αλλαγή στην 

πορεία του τρακτέρ. Επιπλέον διαθέτει 
τεντωτήρα για αυτόµατη ρύθµιση των 
ιµάντων. ∆ιατίθεται µε λαµαρίνα Hardox.
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πλαστική ρυθµιζόµενη σχεδιασµένο 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ12761 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψεκαστικό Ζιζανιοκτονίας Συρόµενο κατασκευασµένο 
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Ένωσης πετυχαίνοντας έτσι ποιότητα στον ψεκασµό.
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Υδραυλική ράµπα 
από 10 έως 
16m,µπεκ 
αντισταγονικά,ανοξεί
δωτες σωληνώσεις 
και υδραυλική 
ρύθµιση του ύψους.

2018

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

16
STAND

14 

Νεφελοψεκαστήρας µε Γκρουπ βαρέου 

Ένωσης πετυχαίνοντας έτσι ποιότητα στον ψεκασµό.

Ψεκαστικό Ζιζανιοκτονίας
από ενισχυµένο σασί, ιταλική δεξαµενή. σχεδιασµένο 

Ένωσης πετυχαίνοντας έτσι ποιότητα στον ψεκασµό.

Ψεκαστικό 
Ζιζανιοκτονίας
Αναρτώµενο µε 

Ένωσης πετυχαίνοντας έτσι ποιότητα στον ψεκασµό.

Κλαδευτικό Συρόµενο µε πιστοποιηµένη 
δεξαµενή, αεροσυµπιεστή ιταλικής προέλευσης, 
σχεδιασµένο για την λειτουργία έως και 6 
ψαλιδιών ταυτόχρονα. Με βενζινοκινητήρα 
πετυχαίνουµε την αυτονοµία.
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Μια ιστορία επιτυχίας
στην ελληνική γεωργία

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Με πλούσια γκάµα 
µηχανηµάτων 
και συµβουλευτικές 
υπηρεσίες

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ µε µια ε-
ντυπωσιακή παρουσία, καλύπτοντας το 
σύνολο του Περιπτέρου 12, συµµετέχει 
στην Agrotica 2018 όπου παρουσιάζει τις 
σειρές των γεωργικών µηχανηµάτων της 
New Holland (τρακτέρ, θεριζοαλωνιστι-
κές µηχανές και µηχανήµατα χορτονο-
µής) και της Case IH (τρακτέρ). 
 Στην πρώτη γραµµή του ενδιαφέρο-
ντος θα βρίσκονται τα κορυφαία δενδρο-
κοµικά µοντέλα της αγοράς, τα T3F, T4F 
και TD4F της New Holland, ενώ την πα-
ράσταση αναµένεται να κλέψουν το «θη-
ρίο» της New Holland, T8, ισχύος 410 
ΗΡ και η ναυαρχίδα της Case IH, το 
Magnum, ισχύος 250 ΗΡ.
 Στο ίδιο περίπτερο θα βρίσκεται και η 
θυγατρική TERRA AE, µε τα παρελκόµε-
να που η ίδια κατασκευάζει αλλά και µε 

εδρεύει στη Λάρισα.
Η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ διαθέτει 
µηχανήµατα και οχήµατα που 
απευθύνονται σε επαγγελµατίες. 
Έχει λοιπόν δώσει ιδιαίτερη έµφαση 
στην άρτια οργάνωση της τεχνικής της 
υποδοµής και στο δίκτυο 
υποστηρίξεως των µηχανηµάτων και 
οχηµάτων της σε όλη την Ελλάδα.  
Μπορεί έτσι να εγγυάται ότι είναι σε 
θέση να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη 
για σέρβις ή ανταλλακτικά µέσα σε 24 
έως 48 ώρες το αργότερο σ’ 
οποιοδήποτε σηµείο της χώρας.

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ είναι µια 
από τις παλαιότερες, µεγαλύτερες και 
αρτιότερα οργανωµένες εταιρείες. 
Εδρεύει στην Αθήνα και έχει καταστήµατα 
στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και την 
Πάτρα. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
σήµερα στους τοµείς:  Γεωργικά 
Μηχανήµατα  Επαγγελµατικά Οχήµατα 
(φορτηγά, λεωφορεία, πυροσβεστικά, 
ηλεκτροκίνητα)
 Χωµατουργικά και βιοµηχανικά 
Μηχανήµατα  Ανταλλακτικά  
Λιπαντικά.
Στον τοµέα των γεωργικών µηχανηµάτων 

αντιπροσωπεύει τα εργοστάσια: 
 New Holland (τρακτέρ, 
θεριζοαλωνιστικές, σταφυλοσυλλεκτικές, 
ελαιοσυλλεκτικές µηχανές, µηχανήµατα 
χορτονοµής)  Case IH (τρακτέρ και 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές) 
και  Yanmar (τρακτέρ)

Άρτια τεχνική υποδοµή
Παράλληλα, διαθέτει γεωργικά 
παρελκόµενα για όλες τις φάσεις των 
αγροτικών εργασιών, από την 
προετοιµασία µέχρι τη συγκοµιδή, µέσω 
της θυγατρικής της Terra AE που 

τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα της Kverneland, 
της οποίας είναι επίσηµος αντιπρόσωπος.
 Η εταιρεία µπορεί να προσφέρει στον 
αγρότη - κτηνοτρόφο ολοκληρωµένες 
προτάσεις, όπως χωµατουργικά µηχανή-
µατα της Case Construction, οχήµατα της 
Iveco και ανυψωτικά µηχανήµατα της 
Unicarriers. Αντιπροσωπευτικά µοντέλα 
αυτών θα βρίσκονται στο περίπτερό της. 
 Παράλληλα ο επισκέπτης του περι-
πτέρου της Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
θα µπορεί να ενηµερωθεί για όλες τις 
τρέχουσες εξελίξεις στα συστήµατα Γε-
ωργίας Ακριβείας και τα οφέλη που προ-
κύπτουν από τη χρήση τους, για τα γνή-
σια ανταλλακτικά CNH, για τα λιπαντικά 
Petronas καθώς και να τους παρασχε-
θούν συµβουλευτικές υπηρεσίες για το 
πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίωσης.

Περίπτερο
12

Ο επισκέπτης του 
περιπτέρου της Παύλος 
Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ 
µπορεί να ενηµερωθεί 
για όλες τις εξελίξεις στα 
συστήµατα Γεωργίας 
Ακριβείας και τα οφέλη 
που προκύπτουν από τη 
χρήση τους.
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■ Κινητήρες 3 ή 4 κυλίνδρων FARMotion (Stage 4i) Turbo,  Intercooler -
    Common Rail.
■ Εκδόσεις µε µηχανική συγχρονισµένη ρεβέρσα (LS) και εκδόσεις µε
     Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και σύστηµα Stop & Go.
■ ∆υνατότητα τοποθέτησης εργοστασιακού εµπρόσθιου υδραυλικού
     συστήµατος και εµπρόσθιου PTO 1000 στροφών.
■ Κορυφαία Ιταλική ποιότητα κατασκευής µε την φινέτσα της
     Lamborgini

■ Επιλογή µηχανικού κιβωτίου µε 5 µηχανικές, συγχρονισµένες
     σε 3 περιοχές (30 εµπρός και 15 πίσω) µε έρπουσα ή µε 3
     βαθµίδες Powershi« (45 εµπρός και 45 πίσω) µε έρπουσα 
     και υπεραργό.
■ PTO 540 - 540E.
■ Ανυψωτική ικανότητα έως 3.600 kg.
■ Σύστηµα φρένων και στους 4 τροχούς.
■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

Νέα Σειρά
∆ενδροκοµικών

H οµάδα των πρωταθλητών

SPIRE F/ S/ V & SPIRE F TARGET

Μαζί Eurobank και «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ»  
για χρηµατοδότηση εξοπλισµού

Ήταν το έτος 1955 όταν ο Χριστόδουλος Γ. 
Γοργίας ξεκίνησε την εισαγωγή των 
ελκυστήρων Zetor Τσεχίας στην Ελλάδα 
ιδρύοντας την Κοινοπραξία ΣΕΚΕ- 
∆ΗΜΗΤΡΑ και αξιοποιώντας την 
καπνοπαραγωγική δραστηριότητα. Εκτιµάται 
πως έχουν πουληθεί πάνω από 35.000 Zetor 
στην Ελλάδα από το 1955. Σήµερα είναι σε 
λειτουργία περισσότερα από τα µισά από 
αυτά. Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 
προστέθηκαν τα τρακτέρ Lamborghini από 
την Ιταλία. Την εταιρεία συνέχισε ο ∆. Γοργίας 
αναπτύσσοντας τη δραστηριότητά της σε 
ελαστικά, λιπαντικά κινητήρων καθώς και 
άλλα και διατηρώντας τη για πάνω από 25 
χρόνια µια από τις πιο σηµαντικές σε 
πωλήσεις τρακτέρ στην Ελλάδα. Η συµβολή 
της στην εκµηχάνιση της ελληνικής γεωργίας 
είναι αναγνωρισµένη και έχει τιµηθεί από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας. Σαν ενεργό µέλος 
της κοινωνίας, η εταιρεία έχει προσφέρει 
αλλεπάλληλες χορηγίες σε πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, δωρεές σε παθόντες από 
φυσικές καταστροφές, εξοπλισµό σε σχολεία 
και άλλα. Σήµερα, η Τρίτη γενιά συνεχίζει το 
έργο και η εταιρία προσφέρει σύγχρονα 
µηχανήµατα µε όλο και πιο εξελιγµένες 
τεχνολογίες  που απαιτούν οι εποχές. Με την 
διάθεση χρηµατοδοτικών εργαλείων και την 
αξιοπιστία µιας έµπειρης εµπορικής 
επιχείρησης αποτελεί µια από τις πρώτες 
επιλογές για επαγγελµατίες στον κλάδο.

Ολοκληρωµένο δίκτυο
Η «∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ , το όνοµα της οποίας 
είναι εµπνευσµένο από την αρχαία ελληνική 
πανίσχυρη θεά της γεωργίας, εδρεύει στην 
Αθήνα µε κατάστηµα στη Θεσσαλονίκη και 
γραφείο στη Λάρισα. Η εταιρεία διαθέτει, 
εκθεσιακούς χώρους, αποθήκες και 
συνεργεία. ∆ιαθέτει τα γνήσια ανταλλακτικά 
για τα µηχανήµατα που εµπορεύεται και 
υπηρεσίες τεχνικής κάλυψης µε ανθρώπους 
εκπαιδευµένους σε υψηλότερες 
προδιαγραφές. Οι πωλήσεις και η 
εξυπηρέτηση των πελατών γίνονται από ένα 
ολοκληρωµένο δίκτυο αντιπροσώπων και 
συµβεβληµένων συνεργείων σε όλη τη 
χώρα. Οι αρχές που έχει υιοθετήσει αυτά τα 
χρόνια και συνεχίζει να ασκεί είναι η 
ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες 
που ακολουθούν την πώληση και η 
λειτουργία της µε διαφάνεια και οµαδικότητα.

Η πανίσχυρη θεά της εγχώριας γεωργίας 
«Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ 

Stand
09

Περίπτερο
05

Προϊόντα για 
όλες τις ανάγκες
Πέρα από τα τρακτέρ Zetor και
Lamborghini η εταιρεία
εκπροσωπεί τους οίκους:
Trac-Lift: Φορτωτές
ποιότητας για τρακτέρ µε
µεγάλη ποικιλία εξαρτηµάτων
από την Τσεχία
 Μitas: Γεωργικά ελαστικά
από την Τσεχία
 Cultor: Γεωργικά
ελαστικά υψηλών
προδιαγραφών.
Argostroj: Χορτοκοπτικά και
κοπροδιανοµείς Τσεχίας.
 Αkros: Της πολυεθνικής
Petronas µε λιπαντικά
κινητήρων
Τerranova: Φρέζες,
σβολοκόπτες, καταστροφείς από 
τον οίκο Maschio
την Ιταλία
Westlake: Ελαστικά ποιότητας
πολλαπλών τύπων από την Κίνα
 SDF: Λιπαντικά κινητήρων
υψηλών προδιαγραφών
& Γνήσια Ανταλλακτικά τρακτέρ 
Zetor & του οµίλου SDF

Τη δυνατότητα χρηµατοδότησης µε πο-
σά 10.000 έως 100.000 ευρώ για την α-
γορά επαγγελµατικού εξοπλισµού προ-
σφέρει η εταιρεία «Η ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ στα 
πλαίσια της συνεργασίας της µε την τρά-
πεζα Eurobank Ergasias AE.  
Πρόκειται για ένα δανειακό πρόγραµµα της 
Τράπεζας που συνοδεύεται από ευνοϊκούς 
όρους τιµολόγησης. 
Παράλληλα η όλη διαδικασία χαρακτηρί-
ζεται ως απλή καθώς αναλαµβάνεται από 
τους ανθρώπους της «H ∆ΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ η 
προώθηση του αιτήµατος χρηµατοδότη-
σης προς την τράπεζα Eurobank.  

Πιο συγκεκριµένα το πρόγραµµα 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
  Απευθύνεται σε επαγγελµατίες αγρό-
τες, κτηνοτρόφους και αλιείς και εταιρεί-

ες µε αντικείµενο που εντάσσεται στον ευ-
ρύτερο γεωργικό κλάδο, όπως ενδεικτι-
κά: εταιρείες αγροεφοδίων, θερµοκηπίων, 
ελαιοτριβεία, αλιευτικές κ.λπ.
  Ποσό δανείου: Από 10.000 έως 100.000 
ευρώ. Σηµειώνεται από την εταιρεία ότι 
σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν µπορεί 
να ξεπερνά το 80% του συνολικού πο-
σού του τιµολογίου.
 ∆ιάρκεια δανειοδότησης: Έως 6 έτη.
 Αποπληρωµή: Εξασφαλίζεται ευέλικτη 
αποπληρωµή κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 
εποχικότητα εισπράξεων του πελάτη.
  Εκτοκισµός: 6µηνιαίος.
  Εξασφαλίσεις: Προσωπικές εγγυήσεις.
Η αποπληρωµή γίνεται σύµφωνα µε την ε-
ποχικότητα εισπράξεων του πελάτη. Επί-
σης παρέχεται άµεση ενηµέρωση για την 
έγκριση του δανείου.

www.demeter.gr

Η δυναµική µας παρουσία 
θα συνεχιστεί και το 2018
«Καθώς τα προϊόντα εξελίσσονται, έτσι και 
εµείς, φροντίζουµε να βελτιωνόµαστε. 
∆ιαθέτουµε πλέον στην αγορά Ευρωπαϊκά 
µηχανήµατα, σύγχρονα και Ανταγωνιστικά. 
Η δυναµική µας παρουσία θα συνεχιστεί 
και το 2018 αφού καλύπτουµε όλο το 
φάσµα των αναγκών των πελατών µας και 
το στηρίζουµε µε ένα εκτενές δίκτυο που 
καλύπτει όλη τη χώρα». 
Φίλιππος Γοργίας

Υπαίθριος

C03

Stand

03
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■ Κινητήρες 3 ή 4 κυλίνδρων FARMotion (Stage 4i) Turbo,  Intercooler -
    Common Rail.
■ Εκδόσεις µε µηχανική συγχρονισµένη ρεβέρσα (LS) και εκδόσεις µε
     Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα (GS) και σύστηµα Stop & Go.
■ ∆υνατότητα τοποθέτησης εργοστασιακού εµπρόσθιου υδραυλικού
     συστήµατος και εµπρόσθιου PTO 1000 στροφών.
■ Κορυφαία Ιταλική ποιότητα κατασκευής µε την φινέτσα της
     Lamborgini

■ Επιλογή µηχανικού κιβωτίου µε 5 µηχανικές, συγχρονισµένες
     σε 3 περιοχές (30 εµπρός και 15 πίσω) µε έρπουσα ή µε 3
     βαθµίδες Powershi« (45 εµπρός και 45 πίσω) µε έρπουσα 
     και υπεραργό.
■ PTO 540 - 540E.
■ Ανυψωτική ικανότητα έως 3.600 kg.
■ Σύστηµα φρένων και στους 4 τροχούς.
■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.

Νέα Σειρά
∆ενδροκοµικών

H οµάδα των πρωταθλητών

SPIRE F/ S/ V & SPIRE F TARGET

     Lamborgini ■ Μέγιστη ταχύτητα 40 km/h.
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■■■
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
Η επιλέξιµη δαπάνη για τα 
φυσικά πρόσωπα µπορεί να 
φτάσει τα 500.000 ευρώ 
και η ενίσχυση έως 80%

■■■
125.000 ΕΥΡΩ
Το όριο επιλέξιµης δαπάνης 
για τρακτέρ είναι τα 
125.000 ευρώ ανεξαρτήτως 
είδους µηχανήµατος

∆εδοµένη θεωρείται η παράταση υποβολής 
των αιτήσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης που 
λήγει στις 2 Απριλίου, καθώς εκτός από την 
µεγάλη ζήτηση που παρατηρείται -για πρω-
τοφανή συµµετοχή κάνουν λόγο οι µελετητές- 
στόχος είναι να προλάβουν και οι Νέοι Αγρό-
τες του 2018 να ενταχθούν στο Μέτρο. Την κι-
νητικότητα αυτή φυσικά έχουν αντιληφθεί και 
από την πλευρά τους οι κατασκευαστές και ει-
σαγωγείς αγροτικών µηχανηµάτων, ενώ ειδι-
κότερα οι εισαγωγείς τρακτέρ έχουν συνάψει 
συνεργασία µε εµπορικές τράπεζες για την α-
νάγκη χρηµατοδότησης µε στόχο την κάλυψη 
της ίδιας συµµετοχής. 
Συνολικά για µηχανολογικό εξοπλισµό α-
πό τα Σχέδια Βελτίωσης θα διατεθούν 
295.158.000 ευρώ που έχουν κατανεµηθεί 
αναλόγως στις Περιφέρειες και πλέον µέ-
νει να φανεί αν η ύπαρξη επιλαχόντων θα 
φέρει ανακατανοµή ή µία δεύτερη πρόσκλη-
ση για ορισµένες περιοχές (όπως στους Νέ-
ους Αγρότες). Από το παραπάνω ποσό, προ-
ορίζονται 221.368.500 για φυσικά και νο-
µικά πρόσωπα και 73.789.500 για αιτήσεις 
οµάδων και οργανώσεων παραγωγών. 

Απαιτούνται τρεις προσφορές
Τρεις αναλυτικές προσφορές για τρακτέρ και 

παρελκόµενα θα πρέπει να προσκοµίσουν ό-
σοι θέλουν να ενταχθούν στα Σχέδια Βελτίω-
σης. Συγκεκριµένα ζητείται από όσους συντά-
ξουν µελέτες σχεδίων βελτίωσης να δώσουν 
τρεις αναλυτικές προσφορές, αντί για µία που 
ίσχυε στην προκήρυξη του 2011, στις οποίες 
µετά από απαίτηση των εταίρων, θα γίνεται α-
ναφορά στοιχείων γύρω από την περιγραφή 
του µηχανήµατος, την τιµολόγησή του, τί ποσό 
θα αντιπροσωπεύει το ΦΠΑ, µέχρι πότε θα ι-
σχύει η προσφορά και άλλα. Σύµφωνα µε τον 
προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της 
ΕΥΕ ΠΑΑ, Ευθύµης Τσιατούρας «αν δεν πλη-
ρείται αυτός ο όρος ο αξιολογητής θα κόβει το 
µηχάνηµα κι αν αυτό είναι κοµβικό για την ε-
πένδυση θα την επηρεάζει συνολικά».
Μάλιστα οι διαχειριστικές αρχές σχεδιάζουν να 
δοµήσουν µία βάση δεδοµένων όπου µέσω αυ-
τής θα εξετάζεται ποια προσφορά είναι εκείνη 
µε το «εύλογο κόστος» που όµως όπως τονί-
ζουν δεν σηµαίνει απαραίτητα τη χαµηλότερη 
τιµή που µπορεί να επιτευχθεί οπουδήποτε.

Ειδικότερα όσον αφορά την αγορά 
τρακτέρ απαιτούνται τα εξής:
α) Εκτύπωση από το λογισµικό Teres (αλγό-
ριθµος) στο οποίο να εµφανίζονται, η Περιφε-
ρειακή Ενότητα της έδρας της εκµετάλλευσης, 

το σύνολο των καλλιεργειών (είδος –έκταση) 
της µελλοντικής κατάστασης και η υπολογιζό-
µενη ιπποδύναµη ή
β) κατά παρέκκλιση του ανωτέρω αλγορίθµου, 
είναι δυνατή η ενίσχυση ενός µόνο ελκυστήρα 
στο σύνολο του επενδυτικού σχεδίου µε τις ε-
ξής προϋποθέσεις:
● Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/
και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση 
τουλάχιστον 20 στρεµµάτων έως 70 hp.
● Καλλιέργεια δενδρωδών καλλιεργειών ή/
και αµπελώνων ή/και κηπευτικών σε έκταση 
τουλάχιστον 50 στρεµµάτων έως 80 hp.
● Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 100 
στρεµµάτων έως 80 hp.
● Καλλιέργειες σε έκταση τουλάχιστον 200 
στρεµµάτων έως 90 hp.
● Σταβλισµένη εκτροφή τουλάχιστον: 300 θη-
λυκών αιγοπροβά- των άνω του έτους ή 80 
ΜΜΖ βοοειδών ή 100 χοιροµητέρων έως 70 

hp. Εξαίρεση για τη βοοτροφία και την αιγοπρο-
βατοτροφία: Στην περίπτωση όπου η εκµετάλ-
λευση κατέχει ή θα κατέχει µη αυτοκινούµενο 
ενσιρωδιανοµέα, είναι δυνατή η αιτιολόγηση α-
γοράς ελκυστήρα ιπποδύναµης ανάλογης των 
προδιαγραφών λειτουργίας του ενσιροδιανο-
µέα και µέχρι 100 ίππων.
● Για λόγους εύρεσης του κατάλληλου ελκυ-
στήρα  υπό τις συνθήκες της αγοράς µηχανη-
µάτων, οι ιπποδυνάµεις µπορεί να προσαυξά-
νονται µέχρι και 10 ίππους.
Σε περίπτωση αντικατάστασης τρακτέρ, θα πρέ-
πει το παλιό µηχάνηµα να έχει αποσβεστεί (να 
έχει κλείσει 12ετία). Ως εκ τούτου απαιτούνται 
α. Βεβαίωση της ΥΕΒ για τους ελκυστήρες τους 
οποίους κατέχει ο δικαιούχος. Στη βεβαίωση 
αναγράφεται η ηµεροµηνία απογραφής, η η-
µεροµηνία πρώτης κυκλοφορίας και η ιππο-
δύναµη. β. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφο-
ρίας του παλαιού ελκυστήρα.
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Γεωργία ακριβείας είναι ο συνδυασµός σύγ-
χρονων τεχνολογιών και µεθόδων της Γε-
ωγραφίας/Χαρτογραφίας, οι οποίες στηρί-
ζονται πάνω στις αρχές της Γεωπονίας. Ε-
φαρµόζεται σε όλες τις καλλιέργειες (εκτα-
τικές, κηπευτικά, δεντροκαλλιέργειες) και 
στόχος είναι η ανάλυση της καλλιέργειας 
σε βάθος, η ανίχνευση και ο εντοπισµός των 
προβληµάτων µε ακρίβεια και η παροχή 
της βέλτιστης συµβουλής για κάθε ζώνη 
του αγροτεµαχίου. 

Εντοπισµός του προβλήµατος
Γίνεται µελέτη των µεταβλητών όπως η 
χλωροφύλλη, το υδατικό στρες, η αλατό-
τητα κ.ά. έτσι ώστε να εξαχθεί µε ασφά-
λεια το πρόβληµα της καλλιέργειας και να 
παρθούν οι σωστές αποφάσεις για την αύ-
ξηση της αποδοτικότητας. 
Αυτό που είναι ίσως πιο σηµαντικό για την 
επιτυχία της γεωργίας ακριβείας είναι η 
αύξηση της γνώσης ενός παραγωγού για 
τις ανάγκες των φυσικών πόρων στις δι-
άφορες ζώνες του αγροκτήµατος. 
Η βασική πηγή των δεδοµένων για ένα γε-
ωργό, θα πρέπει να είναι οι πολυφασµα-

τικές εικόνες της καλλιέργειας µέσω δο-
ρυφόρων είτε µη επανδρωµένων αεροσκα-
φών (UAVs). Χωρίς αυτές δεν µπορεί να υ-
φίσταται η γεωργία ακριβείας.  

Το οικονοµικό όφελος 
Η πρακτική να εφαρµόζεται η ίδια ποσότη-
τα λιπάσµατος προκαλεί αρνητικά αποτε-
λέσµατα στην καλλιέργεια. Επίσης, η εφαρ-
µογή µεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών αλ-
λά και ανεξέλεγκτης άρδευσης οξύνει τα 
προβλήµατα στις αποδόσεις και στην ποι-
ότητα των προϊόντων. Με τη στοχευµένη 
χρήση λιπάσµατος, φυτοπροστατευτικών 
και πυκνότητας φύτευσης επιτυγχάνεται η 
βέλτιστη απόδοση της καλλιέργειας και η 
µείωση του κόστους της. Η χρήση σταθε-
ρής ποσότητας λιπάσµατος είναι εγγενώς 
αντιπαραγωγική. 
Είναι πολύ  πιο αποδοτικό να χρησιµοποιη-
θεί η ποσότητα εισροής που χρειάζεται α-
κριβώς από το να εφαρµοστεί ένας µέσος 
όρος της ποσότητας. Αυτό επιτυγχάνεται µε 
τη χάραξη της κάθε ζώνης του αγροκτήµα-
τος, έτσι ώστε ο παραγωγός να µπορεί να 
εντοπίσει τα προβλήµατα και τις αιτίες τους.

 Τα δεδοµένα των µηχανηµάτων και 
των χωραφιών υποστηρίζουν και 

συντελούν στην οικονοµική και 
αποτελεσµατική διαχείριση κάθε 

επιτυχηµένης επιχείρησης. 

Έξυπνη γεωργική διαχείριση
σε ένα πλήρες πακέτο

Πιο εύκολη και πιο 
επικερδής εργασία
Η John Deere σχεδίασε τις 
«Λύσεις Γεωργικής ∆ιαχείρισης» 
(AMS) ώστε οι εργασίες να 
γίνονται πιο εύκολες, πιο 
παραγωγικές και πιο επικερδείς. 
Και η Agrotech SA παρουσιάζει 
κάποια προϊόντα από τη µεγάλη 
γκάµα της ως βέλτιστη λύση για 
την αγροτική επιχείρηση.
 Με το MyJohnDeere.com ο 
αγρότης έχει µεταξύ άλλων 
αποµακρυσµένη πρόσβαση στα 
δεδοµένα των αγροτεµαχίων του 
καθώς και στα δεδοµένα 
επίδοσης του µηχανήµατός του. 
 Στα συστήµατα καθοδήγησης 
που απευθύνονται σε 
περισσότερoυς από 600 τύπους 
µηχανηµάτων τα οφέλη του 
AutoTrac είναι προφανή από την 
πρώτη στιγµή λειτουργίας του 
καθώς µειώνονται τα σφάλµατα, οι 
επικαλύψεις και ο χρόνος εργασίας.
 Ο Τµηµατικός Ελεγχος (Section 
Control) προσφέρει τον πιο εύκολο 
τρόπο ηλεκτρονικής διαχείρισης 
των µηχανηµάτων ψεκασµού, 
σποράς, λίπανσης και δυνατότητα 
για  πλήρη έλεγχο της φύτευσης µε 
το λιγότερο δυνατό κοστολόγιο.
 Τέλος, µε το σύστηµα 
διαχείρισης µηχανηµάτων, JDLink 
µπορεί κάποιος να 
παρακολουθήσει το ιστορικό και να 
επιβλέψει την καθηµερινή τους 
λειτουργία καθώς και να εξάγει 
αποτελέσµατα.
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■■■
ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στις εγκαταστάσεις της 
εγκαινίασε το τµήµα 
γεωργίας ακριβείας 
«FarmSight» µε πλήρεις 
λύσεις για  το µηχάνηµα 
κάθε πελάτη
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Υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας 
της Agrotech SA-John Deere Greece

❶ 
Συµβουλές Λίπανσης  
Εδαφοβελτιωτικού
Στην υπηρεσία αυτή η Agrotech 

SA παρέχει ψηφιακό χάρτη µε τις ζώνες 
του κάθε αγροτεµαχίου οι οποίες έχουν 
καθοριστεί από επεξεργασία δορυφορι-
κών εικόνων και µε τη χρήση χαρτών α-
πόδοσης από θεριζοαλωνιστικές/βαµ-
βακοσυλλεκτικές. Οι ζώνες αυτές διαβά-
ζονται από smartphone, το οποίο κατευ-
θύνει τον παραγωγό για να πάρει τα δείγ-
µατα εδάφους από τις σωστές θέσεις. Κα-
τόπιν η εταιρεία παραλαµβάνει τα δείγ-
µατα και προχωρά στη συµβουλή. Η συµ-
βουλή αποτυπώνεται σε ψηφιακό χάρ-
τη που διαβάζει αυτόµατα το τρακτέρ α-
πό την οθόνη του και µέσω της επικοι-
νωνίας µε τον λιπασµατοδιανοµέα  εφαρ-
µόζει τις σωστές ποσότητες.

❷ 
Συµβουλές Λίπανσης 
Αζώτου µε ∆ορυφόρους
Πραγµατοποιείται επεξεργασία 

δορυφορικών δεδοµένων όπου αναλύ-
ονται οι ανάγκες σε άζωτο. Στη συνέχεια 
η Agrotech παρέχει έναν ψηφιακό χάρ-
τη µε διαφορετική ποσότητα για κάθε 
ζώνη. Ο χάρτης αυτός διαβάζεται εύκο-
λα από την οθόνη του τρακτέρ και και 
µέσω της επικοινωνίας µε το παρελκό-
µενο εφαρµόζει αυτόµατα τις σωστές 
ποσότητες λίπανσης.

❸ 
Χαρτογράφηση Θρεπτικών 
µε UAV αεροπλάνο  + 
Εδαφολογική

Σε αυτό το πακέτο γίνεται ο συνδυασµός 
δύο υπηρεσιών: Η χαρτογράφηση µε UAV 
πάνω από τα φυτά για να παρατηρηθεί η 

επάρκεια των θρεπτικών στα φύλλα αλ-
λά και η δειγµατοληψία εδάφους. Κατό-
πιν πραγµατοποιείται η παραγωγή χάρ-
τη µε τις διαφορετικές ζώνες λίπανσης 
που διαβάζεται αυτόµατα από την οθό-
νη του τρακτέρ και µέσω της επικοινω-
νίας µε τον λιπασµατοδιανοµέα εφαρµό-
ζει τις σωστές ποσότητες.

❹ 
Συµβουλές Αποστράγγισης 
Μείωσης της ∆ιάβρωσης 
µε UAV αεροπλάνο

Με τη χρήση UAV αεροπλάνου αποτυπώ-
νεται το ανάγλυφο του εδάφους της κά-
θε καλλιέργειας σε 3D  µορφή όπου βο-
ηθά στον εντοπισµό των βέλτιστων θέσε-
ων αποστράγγισης. ‘Ετσι το έδαφος οξυ-
γονώνεται επαρκώς, βελτιώνει τη σύστα-
σή του και εκτοπίζει τα βλαβερά άλατα. Το 
προϊόν είναι ένας ψηφιακός χάρτης που 
διαβάζεται εύκολα από την οθόνη του τρα-
κτέρ και βοηθά στον εντοπισµό των βέλ-
τιστων θέσεων αποστράγγισης.

❺ Συµβουλές Άρδευσης 
µε UAV και ∆ορυφόρους
Με την υπηρεσία αυτή παρα-

τηρείται το υδατικό στρες της καλλιέρ-
γειας. Η µελέτη της θερµοκρασίας των 
φύλλων και του εδάφους γίνεται µε τη 
χρήση δορυφόρων ή UAV. Στη συνέχεια 
πραγµατοποιείται η παραγωγή ενός ψη-
φιακού χάρτη µε τις ζώνες που χρειά-
ζονται περισσότερο νερό και τις ζώνες 
που δεν χρειάζονται. Ο χάρτης αυτός 
µπορεί να εισαχθεί σε ένα smartphone 
για να γίνει εύκολος ο εντοπισµός των 
περιοχών αυτών και να ληφθούν τα κα-
τάλληλα µέτρα άρδευσης.

❻
Αναλυτικοί Χάρτες Ζωνών
Οι αναλυτικοί χάρτες µε τις ζώ-
νες του αγροτεµαχίου δηµιουρ-

γούνται µε τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων και µε τη χρήση χαρτών από-
δοσης από θεριζοαλωνιστικές/βαµβα-
κοσυλλεκτικές. Οι ζώνες αυτές υποδει-
κνύουν τις περιοχές που χρειάζονται πε-
ρισσότερη η λιγότερη λίπανση και µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν εκτός από τη 
λίπανση και για τη σπορά σε διαφορετι-
κές πυκνότητες, ώστε να επιτευχθεί η µέ-
γιστη παραγωγή µε το χαµηλότερο κό-
στος εισροών. Επιπλέον, παράγονται ζώ-
νες που οριοθετούν µια ασθένεια είτε ό-
χληση από έντοµα. Αυτές αξιοποιούνται 
κατά την κρίση του γεωργού ή και σε συ-
νεργασία µε τον γεωργικό του σύµβου-
λο. Αφορά: α) Ζώνες για Λίπανση, β)  Ζώ-
νες Ασθενειών για Φυτοπροστατευτικά, 
γ) Ζώνες για Πυκνότητα Φύτευσης και 
δ) Ζώνες Ιχνηλασιµότητας και Ποιότητας 
Προϊόντος για Τυποποίηση.

❼ 
Υπηρεσία Εκπαίδευσης 
Γεωργίας Ακριβείας
Σε αυτή την υπηρεσία µπο-

ρεί ένας γεωργός, γεωργικός σύµ-
βουλος ή και οποιοσδήποτε επιθυ-
µεί να επωφεληθεί µε πρακτικές γνώ-
σεις στον τοµέα της γεωργίας ακρι-
βείας έτσι ώστε να είναι σε θέση α-
κόµη και να ερµηνεύσει µόνος του 
τους παραγόµενους χάρτες και να α-
ντιληφθεί εύκολα τις ιδιαιτερότητες 
του αγροτεµαχίου του, για να κατα-
φέρει τη µέγιστη παραγωγή, µε το 
χαµηλότερο κόστος και το ποιοτικό-
τερο προϊόν στην αγορά.

 Ενα πολύπλοκο εγχείρηµα 
που απαιτεί εστίαση στον 
πελάτη και το µηχάνηµά 

του ανεξάρτητα από 
τις συνθήκες της κάθε 

σεζόν αναλαµβάνει 
το νέο τµήµα γεωργίας 

ακριβείας FarmSight της 
Agrotech.

Περίπτερο
04  
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Η SSAB είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός 
αντιτριβικών λαµαρινών παγκοσµίως και 
ταυτόχρονα ένας από τους µεγαλύτερους 
παραγωγούς λαµαρινών σε ποιότητες που 
καλύπτουν ανάγκες εφαρµογών υψηλών 
απαιτήσεων. Αυτό είναι αποτέλεσµα της 
εξειδίκευσης των 7 χαλυβουργείων της σε 
µια περιορισµένη γκάµα υλικών. 
Η εξειδίκευση αυτή είναι που οδήγησε το 
όνοµα Hardox® να αποτελεί  συνώνυµο 
των αντιτριβικών λαµαρινών. 
Το όραµα της εταιρείας είναι ένας 
ισχυρότερος, ελαφρύτερος και 
περισσότερο βιώσιµος κόσµος. Γι’ αυτό 
µαζί µε τους πελάτες της προχωρούν 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον 
στην πραγµατοποίηση του συνόλου των 
δυνατοτήτων των ελαφρύτερων, 
ισχυρότερων και πιο ανθεκτικών 
προϊόντων χάλυβα.
Οι στενές συνεργασίες επιτρέπουν τον 
ορισµό νέων προτύπων για τη 
βιωσιµότητα και τις επιδόσεις στον τοµέα 
της χαλυβουργίας όσον αφορά τον 

καλύτερο σχεδιασµό, τη χρηστικότητα, 
την ενεργειακή απόδοση και την 
ανθεκτικότητα. Για τη SSAB, η συνεργασία 
και η καινοτοµία ξεκινούν µε την 
εκµάθηση των αναγκών των πελατών.

Νέος σχεδιασµός στα µηχανήµατα
Mια επανάσταση βρίσκεται στο ξεκίνηµά 
της στον κόσµο της γεωργίας. Τα βαριά 
και µη ασφαλή µηχανήµατα και 
εξοπλισµός αρχίζουν να αντικαθίστανται 
από καινοτόµου νέου σχεδιασµού 
µηχανήµατα, που χαρακτηρίζονται από 
ελαφριά υλικά που µειώνουν το κόστος 
και αυξάνουν τις αποδόσεις των 
συγκοµιδών. Η SSAB βρίσκεται στο 
προσκήνιο αυτής της αλλαγής. 
Η πλήρης γκάµα των χαλύβων υψηλής 
αντοχής και η εκτεταµένη τεχνογνωσία 
βοηθούν τους κατασκευαστές 
γεωργικών µηχανηµάτων να 
δηµιουργήσουν ελαφρύτερα, ισχυρότερα 
και βιώσιµα προϊόντα.

Hardox Wearparts 
& Hardox in my Body
Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται τα τελευταία 
χρόνια στη συνεργασία µε 
πιστοποιηµένους κατασκευαστές 
αντιτριβικών ανταλλακτικών «Hardox 
Wearparts» και  κατασκευαστές 
µηχανηµάτων «Hardox in my Body». 
Στην Ελλάδα η SSAB συνεργάζεται µε 

δύο εταιρείες (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 
που ως µέλη του Hardox Wearparts 
συνεργάζονται στενά µε τους τελικούς 
χρήστες, για να παρέχουν προϊόντα/
ανταλλακτικά, ανθεκτικά στη φθορά και 
να προσφέρουν συµβουλές για τη 
µεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής 
µηχανηµάτων, που υπόκεινται σε φθορά 
από τριβή και κρούση. 
Παράλληλα πέντε ελληνικές εταιρείες 
έχουν προστεθεί στον διεθνή κατάλογο 
των πιστοποιηµένων συνεργατών 
Hardox in my Body µε πιο πρόσφατη µια 
εταιρεία της Βορείου Ελλάδας στον τοµέα 
των αγροτικών µηχανηµάτων. 

Με όραµα έναν ισχυρότερο 
και ελαφρύτερο κόσµο 

SSAB

Έως και 40% 
µείωση του βάρους

Η πλειοψηφία του γεωργικού 
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται 
σήµερα είναι κατασκευασµένη 
από χάλυβα που έχει αντοχή 
περίπου 235-355 Mpa και 
σκληρότητα 150-200ΗΒ. Η 
αύξηση της αντοχής και της 
σκληρότητας µπορεί να έχει 
µεγάλη διαφορά.
Με τη χρήση χάλυβα υψηλής 
αντοχής άνω των 700 Mpa και 
σκληρότητας µέχρι 500ΗΒ , 
µπορεί να µειωθεί το βάρος 
κατά 40%. Για παράδειγµα σε 
µηχανές όπως οι καλλιεργητές, 
εξετάζεται µείωση κατά 10-15%. 
Αυτές οι δραµατικές µειώσεις 
βάρους επιτρέπουν στους 
αγρότες να µειώσουν την 
κατανάλωση καυσίµων και να 
µειώσουν το κόστος.

Ελαχιστοποίηση 
της συµπύκνωσης
Ένα άλλο πλεονέκτηµα των 
ελαφρύτερων γεωργικών 
µηχανηµάτων είναι η δυνατότητα 
ελαχιστοποίησης της 
συµπύκνωσης του εδάφους. Η 
επαναλαµβανόµενη χρήση βαρύ 
εξοπλισµού µπορεί να προκαλέσει 
βλάβη στη δοµή του εδάφους. 
Μπορεί να αποτρέψει την 
ικανότητα του εδάφους να 
συγκρατεί και να µεταφέρει νερό, 
θρεπτικά συστατικά και αέρα, τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη 
δραστηριότητα της ρίζας των 
φυτών. Με τον ελαφρύτερο 
εξοπλισµό, τα φυτά µπορούν να 
αυξηθούν ευκολότερα οδηγώντας 
σε υψηλότερες αποδόσεις.
Ενώ η ιδέα του χάλυβα υψηλής 
αντοχής µπορεί να κάνει τους 
παραγωγούς µηχανηµάτων να 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο 
εργαστήριό τους, αποδεικνύεται 
συχνά ότι στην πραγµατικότητα 
συµβαίνει το αντίθετο.
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Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ, 
έχοντας συµπληρώσει 95 χρόνια 
παρουσίας στον κλάδο της αυτοκίνησης, 
το 2018 µπαίνει ξανά δυναµικά στον 
κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων 
ως επίσηµος Εισαγωγέας-∆ιανοµέας 
στην Ελλάδα της Massey Ferguson, 
µέλος του Οµίλου AGCO.
Στόχος της εταιρείας είναι να 
αναγνωρίζει και να κατανοεί τις ανάγκες 
του πελάτη και να τηρεί όσα υπόσχεται 
µε αξιοπιστία και συνέπεια. 

Με ένα εκτεταµένο 
δίκτυο Επίσηµων Εµπόρων
Σύµφωνα µε τους ανθρώπους της 
εταιρείας: «Θα µπορέσουµε να 

καλύψουµε τους στόχους µας 
δηµιουργώντας ένα εκτεταµένο δίκτυο 
Επισήµων Εµπόρων πανελλαδικά 
προκειµένου να είµαστε συνεπείς και 
να καλύπτουµε άµεσα τις ανάγκες των 
Ελλήνων αγροτών τόσο στην αγορά 
νέων προϊόντων όσο και στην παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών µετά την 
πώληση του µηχανήµατος».
Οι στόχοι αυτοί είναι σύννοµοι µε 
αυτούς που έχει θέσει η Massey 
Ferguson µε την υλοποίηση του 
παγκόσµιου πενταετούς προγράµµατος 
στρατηγικής µε την ονοµασία «MF 
Growing Together 5». H Massey 
Ferguson είναι πλήρως ενηµερωµένη 
για τις ανάγκες της νέας γενιάς 

αγροτών. Κύριο µέληµά της είναι να 
προσφέρει αξιόπιστα προϊόντα και 
έξυπνες λύσεις για τις επιχειρηµατικές 
ανάγκες των αγροτών έχοντας πάντα 
στο επίκεντρο της τον πελάτη.
Η πρώτη παρουσία της εταιρείας στον 
κλάδο των γεωργικών µηχανήµατων 
θα συνδυαστεί µε την έκθεση Agrotica 
2018 που θα πραγµατοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη από 1-4 Φεβρουαρίου 
2018. Μέσα από ένα περίπτερο 500 τ.µ.  
οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν τη 
δυνατότητα να δουν από κοντά τα 
τελευταία µοντέλα της Massey 
Ferguson και να ενηµερωθούν για όλες 
τις δυνατές λύσεις που αυτά 
προσφέρουν στον Έλληνα αγρότη.

Με τη Massey Ferguson 
µπαίνει ξανά στη γεωργία 

ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ
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Η εταιρεία Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ 
θα συµµετέχει στην έκθεση Agrotica 
2018 ως Επίσηµος Εισαγωγέας-∆ιανο-
µέας της Massey Ferguson στην Ελλά-
δα µε τα παρακάτω µοντέλα: MF3700,  
5710GS, 5713SLD4, 7714D4 και 7720D6. 
Με τις σειρές MF3700 και MF4700GS η 
Massey Ferguson καλύπτει τις ανάγκες 
της δενδροκοµικής και αµπελουργικής 
καλλιέργειας που δυνητικά τα τελευταία 
χρόνια αυξάνει τα µερίδια αγοράς στον 
τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Ανα-
λυτικότερα: Η νέα σειρά MF3700 είναι 
διαθέσιµη σε πέντε διαφορετικούς τύ-
πους µε πλάτος 1,15-2,20 µ.: Special 
version (S), Fruit Version (F), Ground 
Effects version (GE), Wide Fruit version 
(MF),Vineyard (V). Mε κινητήρες από 75-
105 ίππους και πληθώρα παρελκόµε-
νων που µπορούν να καλύψουν µεγά-
λο εύρος αναγκών. Παράλληλα, εφοδι-

άζεται µε τετρακύλινδρους κινητήρες 
άµεσου ψεκασµού 4B, ενώ η βελτιω-
µένη σχεδίασή του προσφέρει µεγαλύ-
τερη ορατότητα. Επιπλέον ο νέος αισθη-
τήρας τετρακίνησης προσφέρει αυτό-
µατη εµπλοκή και απεµπλοκή του στυ-
στήµατος τετρακίνησης και το κιβώτιο  
ταχυτήτων ελέγχεται από το λεβιέ στο 
εσωτερικό της καµπίνας.

Πλούσια γκάµα µηχανηµάτων
Ταυτόχρονα η Massey Ferguson έχει α-
ναπτύξει πλήρη σειρά αγροτικών µηχα-
νηµάτων-τρακτέρ για ανοικτές καλλιέρ-
γειες όπως είναι η σειρά MF4700GS από 
75 ίππους µέχρι και το MF8700S µε ιπ-
ποδύναµη 400 ίππους. H σειρά προϊό-
ντων της εταιρείας περιλαµβάνει επίσης 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές και πληθώ-
ρα παρελκόµενων εξαρτηµάτων για µε-
γάλο εύρος γεωργικών εργασιών.

Σε πέντε διαφορετικούς 
τύπους η Σειρά 
τρακτέρ MF3700  
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Με πολυετή πείρα στον τοµέα της 
αµπελουργίας η εταιρεία Sanidas 
προσφέρει στην ελληνική αγορά τα πιο 
εξειδικευµένα µηχανήµατα για το σκάλισµα 
κάτω από τη σειρά, το κόψιµο των 
βλαστών για την καλύτερη ανάπτυξη, την 
αποµάκρυνση των φύλλων για καλύτερο 
αερισµό, το κλάδεµα για την καλύτερη 
παραγωγή της επόµενης χρονιάς και όλα 
αυτά εξασφαλίζοντας τη µέγιστη εργονοµία 
και λειτουργικότητα του αµπελώνα.
Παράλληλα µε δυνατές συνεργασίες στη 
δενδροκοµία η εταιρεία παρουσιάζει 
υψηλής ποιότητας µηχανήµατα, 
καταστροφείς και στελεχοκόπτες, ρόδες 
στελεχοκόπτη ανεξάρτητες και 
προσαρµοζόµενες, βούρτσες κλαδιών για 
αποµάκρυνση κλαδιών και φύλλων και 
όλα αυτά δοκιµασµένα στις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Σε συνεργασία µε την ολλανδική 

εταιρεία Perfect προσφέρει, επίσης, 
ολοκληρωµένες λύσεις και για τη διαλογή 
φρούτων και λαχανικών. 
∆ηµιουργώντας τις συνθήκες για µια 
χρονιά δηµιουργικότητας και 
εξειδίκευσης, η εταιρεία αναµένει τους 
επισκέπτες της στην έκθεση Agrotica για 
να τους ενηµερώσει για την καινοτοµία 
στην αµπελουργία και τη δενδροκοµία και 
τα αρωµατικά φυτά.

Μηχανικά θαύµατα στη δενδροκοµία, 
την αµπελουργία και τα αρωµατικά

SANIDAS
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Νέες ιδέες και µέθοδοι κατασκευής
Με συνεχείς δοκιµές σε γραµµικές καλλιέργειες αρωµατικών και φαρµακευτικών 
φυτών παρουσιάζει πρωτοποριακά συστήµατα σκαλίσµατος και συγκοµιδής φυτών, 
βασισµένα σε νέες ιδέες και µεθόδους κατασκευής. Πρόκειται για συστήµατα βασισµέ-
να στη βιο-καλλιέργεια, που οι δύο εταιρείες µαζί Sanidas και Kult έχουν τελειοποιήσει 
για να µπορούν να ανταποκριθούν επάξια ακόµα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.
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Η Alpellas AE από την ίδρυσή της έχει ως 
κύρια αποστολή την πώληση 
επαγγελµατικών και καινοτόµων 
γεωργικών παρελκόµενων, που 
αποσκοπούν στην οικονοµικότερη και 
αποδοτικότερη καλλιέργεια. Συµµετέχει για 
3η συνεχόµενη φορά στην Agrotica και 
έχει να παρουσιάσει επιπλέον σε σχέση µε 
το 2016 τους ιταλικούς λιπασµατοδιανοµείς 
της καταξιωµένης Dal Cero από τη 
Βόρεια Ιταλία.
Και οι τέσσερις εταιρείες που 
αντιπροσωπεύονται από την Alpellas 
χαρακτηρίζονται για τον «Made in 
Italy» ποιοτικό χαρακτήρα τους.
 Η Alpego S.p.A. είναι από τις 
κορυφαίες εταιρείες µε 
επαγγελµατικά µηχανήµατα για την 
προετοιµασία και καλλιέργεια του 
εδάφους. Η γκάµα της περιλαµβάνει 
σβωλοτρίφτες, φρέζες, 
υπεδαφοκαλλιεργητές, καταστροφείς, 
σπαρτικές, καλλιεργητές, καθώς 

επίσης και συνδυαστικά παρελκόµενα 
κατεργασίας - σποράς.
 Η MaterMacc S.p.A. ιδρύθηκε το 1986 
στη Β. Ιταλία και µέσα σε λιγότερα από 30 
χρόνια έχει καταφέρει να δηλώσει ισχυρή 
παρουσία σε σηµαντικές αγορές ανά τον 
κόσµο, όπως π.χ. στη Ρωσία, την Κίνα, την 
Ευρώπη και αλλού. Κατασκευάζει 
σπαρτικές πνευµατικές ακριβείας, 

σιτηρών µηχανικές και µε αέρα κ.ά.
 Η Bargam S.p.A. είναι κορυφαία όσον 
αφορά την κατασκευή ποιοτικών 
ψεκαστικών µηχανηµάτων, 
αναρτώµενων και συρόµενων, καθώς και 
νεφελοψεκαστήρων, παρέχοντας υψηλή 
τεχνολογία όπως π.χ. το σύστηµα 
ψεκασµού ράµπας µε αέρα ή ο κλειστός, 
µε τάπες θάλαµος νεφελοψεκασµού. 
Περισσότερα για τα προϊόντα της εταιρείας 

στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, 
www.alpellas.gr, και στο Facebook και 

το Instagram.
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Ποιότητα µε "made in Italy" εγγύηση
ALPELLAS AE
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Για πρώτη φορά στο περίπτερο της Alpellas
Η DCM S.N.C. (Dal Cero Metalworking) είναι µια ιταλική εταιρεία µε 
σχεδόν 40 χρόνια λειτουργίας η οποία εξειδικεύεται κυρίως στους 
λιπασµατοδιανοµείς. Στόχος της καταξιωµένης εταιρείας από τη Βόρεια 
Ιταλία παραµένει ο σχεδιασµός και κατασκευή µηχανήµατων που 
βρίσκονται στην πρώτη γραµµή της τεχνολογίας.
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Βυτίο  
VERZELLEI

Μουαγιέ 
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Άξονας κίνησης
BENZI & DI TERLIZZI
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VALVOLMECCANICA

Γκρούπ
GB

Αντλία
COMET

Βυτίο  
VERZELLEI

Η Προµέξ - Κεχίδης ως επίσηµος 
αντιπρόσωπος κορυφαίων διεθνών 
κατασκευαστών (Ευρώπης και Ασίας) 
προµηθεύει την ελληνική αγορά µε 
εξαρτήµατα υψηλής τεχνολογίας και 
άριστης ποιότητας για κάθε είδους 
ψεκαστικά µηχανήµατα. Η διάθεσή 
τους γίνεται αποκλειστικά µέσω του 
επίσηµου δικτύου συνεργατών της 
εταιρείας. Στην πλούσια γκάµα των 
προϊόντων της περιλαµβάνονται οι 
εξής καταξιωµένοι οίκοι:

Αντλίες Comet: Ανεξάντλητη γκάµα 
αντλιών για κάθε είδους ψεκαστικό 
µηχάνηµα παρέχει ο παγκόσµιας φήµης 
Ιταλικός οίκος. Αξιόπιστες µε µακριά 
παρουσία στην ελληνική αγορά, µε 
αποτέλεσµα την άµεση κάλυψη και 
εύρεση ανταλλακτικών ανά την ελληνική 
επικράτεια. ∆ιαθέσιµες σε αλουµινίου 
και µπρούτζινες εκδόσεις από τον ηγέτη 
των αντλιών.

Φτερωτή τουρµπίνας Elettrouno: Η 
εταιρεία Elettrouno εξειδικεύεται στην 
κατασκευή φτερωτών για ψεκαστικά 
και όχι µόνο εδώ και 40 χρόνια. Οι 
φτερωτές µε τα έντονα πορτοκαλί 
φτερά έχουν κατακλύσει τα τελευταία 
χρόνια την ελληνική αγορά. Η τελευταία 
φτερωτή 50 Α, µε τα πατενταρισµένα 
ραβδωτά φτερά, είναι σχεδιασµένη για 
πολλές στροφές, υψηλές πιέσεις, 
λιγότερο θόρυβο και µεγάλη ποσότητα 
αέρα (έως και 40% περισσότερο αέρα 

σε σχέση µε τον ανταγωνισµό). 
Πληθώρα διαστάσεων, αριθµού και 
τύπου φτερών έρχονται να 
συµπληρώσουν την γκάµα ανάλογα µε 
την ανάγκη της κάθε κατασκευής 
κάνοντας τις φτερωτές Elettrouno 
κορυφαίες παγκοσµίως.

Μπεκ ψεκασµού Valvolmeccanica: 
Τα µπρούτζινα µπεκ Valvolmeccanica 
έρχονται να συµπληρώσουν τον 
κατάλληλο συνδυασµό µε την φτερωτή 
για απόλυτη απόδοση στον ψεκασµό. Τα 
µπεκ µε σήµα το σταφύλι διατίθενται σε 
διάφορες εκδόσεις ανάλογα µε την 
ανάγκη της κάθε τουρµπίνας. 

Ράµπα ζιζανιοκτονίας Tosello: Οι 
ράµπες Tosello ξεχωρίζουν για την 

στιβαρή κατασκευή τους και τη µεγάλη 
αντοχή. Υδραυλικές γαλβανιζέ ράµπες 
σε 12,15,18 µέτρα µε ζυγαριά και 
προαιρετική πλάτη ανύψωσης. Επίσης 
διαθέσιµες µηχανικές ράµπες από 3, 5 
έως 16 µέτρα.

Βυτίο πολυαιθυλενίου Verzellesi: 
Τα ιταλικά βυτία Verzellesi παράγονται 
µε τον τρόπο της περιστροφικής 
χύτευσης. Η άριστη πρώτη ύλη και ο 
τρόπος παραγωγής δίνουν τεράστια 
ελαστικότητα στο βυτίο προστατεύοντάς 
το στο µέγιστο βαθµό από σπασίµατα. Η 
τοπική επισκευή σε πιθανή ζηµιά 
καθιστά το βυτίο αρκετά ευέλικτο και µια 
συµφέρουσα επιλογή. Η τεράστια γκάµα 
περιλαµβάνει βυτία συρόµενα και 
αναρτώµενα σε πολλές χωρητικότητες. 

Ντύνει καλά όλα τα ψεκαστικά  
ΠΡΟΜΕΞ ΚΕΧΙ∆ΗΣ

Επιτακτική καθιστούν πλέον 
τη χρήση συστηµάτων που ε-
ξασφαλίζουν τη µέγιστη ακρί-
βεια κατά τον ψεκασµό οι αυ-
στηρότερες διατάξεις που θε-
σπίζονται για το περιβάλλον και 
η ανάγκη της µείωσης του κό-
στους παραγωγής. 
Ένας υπολογιστής ακριβείας 
µε εφαρµογή σε ψεκαστικά α-
νοιχτών καλλιεργειών, δενδρο-

κοµίας και πολλαπλών σειρών 
είναι ο BRAVO180S της Arag 
ενώ το µοντέλο BRAVO400S 
LT είναι ο υπολογιστής που εν-
σωµατώνει όλες τις λειτουρ-
γίες διαχείρισης ψεκασµού του 
BRAVO180S και επιπλέον πλο-
ήγηση µέσω GPS χωρίς τη βο-
ήθεια εξωτερικού ECU. Η ε-
φαρµογή του απευθύνεται στα 
ανοιχτής καλλιέργειας µηχα-

νήµατα. Η βασική τους λειτουρ-
γία είναι να κρατούν σταθερή 
την προεπιλεγµένη ποσότητα 
l/ha (λίτρα/εκτάριο) που εισά-
γει ο χειριστής για τον ψεκα-
σµό, άσχετα από τις αυξοµει-
ώσεις της ταχύτητας ή της πί-
εσης. Με τον τρόπο αυτό επι-
τυγχάνεται ο βέλτιστος ψεκα-
σµός µε τη µέγιστη οικονοµία 
του σκευάσµατος.

Υπολογιστές υψηλής 
ακρίβειας αναλαµβάνουν 
τη φυτοπροστασία

Για τον εξοπλισµό 
µετάδοσης κίνησης 
Γκρουπ µετάδοσης κίνησης GB: 
Για µισό αιώνα τώρα η GB σχεδιάζει 
και κατασκευάζει γκρουπ µετάδοσης 
κίνησης.  Το άρτιο φινίρισµα και η 
ποιότητα κατασκευής έχουν σαν 
αποτέλεσµα την αθόρυβη λειτουργία 
τους κατατάσσοντας τα πρώτα στις 
προτιµήσεις των κατασκευαστών 
αλλά και των τελικών χρηστών.

Άξονες µετάδοσης κίνησης Benzi 
& Di Terlizzi: Ένας από τους 
παγκόσµιους ηγέτες στην παραγωγή 
και εµπορία αξόνων κίνησης είναι 
στη διάθεση της ελληνικής αγοράς 
µέσω της αποκλειστικής εισαγωγής 
της εταιρείας Προµέξ.    
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6 Βήµατα για τη µείωση 
κόστους κατά τον ψεκασµό
Τον οδικό χάρτης για την ορθή ρύθµιση του ψε-
καστικού, παρουσιάζει ο δρ Χρήστος Καβαλά-
ρης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράµµατος TOPPS. Συγκε-
κριµένα ο ίδιος προτείνει έξι βήµατα:

1 Γενική επιθεώρηση του ψεκαστικού, µε έ-
λεγχο της λειτουργίας της αντλίας, των α-

κροφύσιων (µην είναι φραγµένα), για τυχόν δι-
αρροές της δεξαµενής και γενικά όλων των καί-
ριων σηµείων του µηχανήµατος.

2 Ρύθµιση της πίεσης, η οποίας πρέπει να 
γίνεται µε την επιλογή είτε της κατάλληλης 

ταχύτητας, είτε των κατάλληλων ακροφυσίων 
και σε κάθε περίπτωση σε συσχέτιση µε το τί 
διάλυµα έχει κανείς να ψεκάσει. Έτσι, αν πρό-
κειται για διαφυλλικό µπορεί να επιλέξεις µια 
µεγαλύτερη σταγόνα, που σηµαίνει χαµηλότε-
ρη πίεση, για να µειωθεί κι ο κίνδυνος διασπο-
ράς του διαλύµατος στο περιβάλλον. 

3 Βαθµονόµηση του ψεκαστικού. Μέσω ε-
νός τυπολογίου που δίδεται στους παρα-

γωγούς στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δρά-
σεων, ο χρήστης  του ψεκαστικού µπορεί µε 

τρεις απλές πράξεις να υπολογίσει τη σωστή 
ταχύτητα µε την οποία πρέπει να κινείται το τρα-
κτέρ, για να ψεκάσει το σωστό όγκο. 

4 Ρύθµιση της ορθής απόστασης του ιστού 
(βέργα) από την επιφάνεια του στόχου, 

διότι το ακροφύσιο ψεκάζει σε σχήµα βεντά-
λιας κι όσο πιο κοντά βρίσκεται στο στόχο της 
επέµβασης, τόσο περιορίζεται το εύρος ψε-
κασµού, µε συνέπεια να µην υπάρχει σωστή 
κάλυψη. Για οµοιόµορφη επικάλυψη του ψε-
κασµού σε αροτραίες καλλιέργειες ιδανική α-
πόσταση είναι τα 50 εκατοστά, από το µέσο ύ-
ψος της καλλιέργειας, εάν τα ακροφύσια βρί-
σκονται στις 110 µοίρες και στα 80 εκατοστά, 
όταν τα ακροφύσια είναι στις 90 µοίρες.

5 Στους νεφελοψεκαστήρες πρέπει να ρυθµι-
στεί η τουρµπίνα και να ληφθεί υπόψη και 

η ισχύς και η διεύθυνση του αέρα. 

6το τελευταίο βήµα προβλέπει το σωστό υπο-
λογισµό του όγκου που θα χρειαστεί να ψεκά-

σει ο παραγωγός, µε βάση τις οδηγίες που δίνει η 
ετικέτα του σκευάσµατος, προκειµένου, να µην µεί-
νει ποσότητα υπερβάλλουσα µέσα στο βυτίο.

  17,977
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

  7,316
ΘΡΑΚΗ

  372
ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

49
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ

  5,791
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

  130
ΗΠΕΙΡΟΣ

341
ΚΡΗΤΗ

2,793
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

  7,367
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ

Με sticker ψεκαστικού οι συνταγές
Τη σύνδεση της πώλησης των φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων µε την πιστοποίηση ψε-
καστικών µηχανηµάτων σχεδιάζει το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, µέ-
χρι το τέλος του 2018 αναµένεται να τεθεί σε 
ισχύς η υποχρεωτική αναγραφή στην ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση του κωδικού «sticker» 
του εξοπλισµού εφαρµογής φυτοπροστατευ-
τικών. To sticker είναι το αυτοκόλλητο καταλ-
ληλότητας που παίρνει από το ΚΤΕΟ ψεκαστι-
κών ο αγρότης. Για το συγκεκριµένο ζήτηµα ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βασίληςς 
Κόκκαλης, είχε συνάντηση στα µέσα Ιανουα-
ρίου µε το διοικητικό συµβούλιο του Πανελ-
ληνίου Συλλόγου Σταθµών Τεχνικής Επιθεώ-
ρησης Εξοπλισµών Εφαρµογής Γεωργικών 
Φαρµάκων. Συγκεκριµένα παραβρέθηκαν ο 
πρόεδρος Μαυρουδής Μαυρίδης, ο γενικός 
γραµµατέας Νίκος Νούλας και τα µέλη Τραϊ-
ανός και Γεώργιος Σιαρένος. Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης αναφέρθηκαν τα ζητήµατα που 
απασχολούν τον Σύλλογο και συζητήθηκε η 
πορεία επιθεώρησης του εξοπλισµού εφαρ-

µογής γεωργικών φαρµάκων. Πρόκειται για 
τον έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης που 
έχουν τα ήδη χρησιµοποιούµενα από τους α-
γρότες ψεκαστικά, όπως προβλέπεται από το 
νόµο 4036/2012.

Βελτίωση ποιότητας παραγωγής
Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι µε τη θετική 
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας σχεδιάζε-
ται η υποχρεωτική αναγραφή στην ηλεκτρο-
νική συνταγογράφηση του κωδικού «sticker» 
του εξοπλισµού εφαρµογής γεωργικών φαρ-
µάκων. Η ρύθµιση αυτή προβλέπεται να ισχύ-
σει από το τέλος του τρέχοντος έτους ή το αρ-
γότερο στις αρχές του 2019. Ο Β. Κόκκαλης, 
επεσήµανε τα οφέλη των αγροτών από την ε-
πιθεώρηση του εξοπλισµού τους και κυρίως 
τη µείωση του κόστους εφαρµογής γεωργι-
κών φαρµάκων, έως και 30% ανά ψεκασµό. 
Ταυτόχρονα βελτιώνεται η ποιότητα των πα-
ραγόµενων προϊόντων, µειώνεται ο κίνδυνος 
ύπαρξης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 
στα παραγόµενα προϊόντα.
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Η εταιρεία Αφοί Ζαϊντούδη ΟΕ µε έδρα 
τον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης 
ασχολείται από το 1994 µε την κατασκευή 
ψεκαστικών µηχανηµάτων, την εισαγωγή 
και την εµπορία γεωργικών 
µηχανηµάτων.
Τα ψεκαστικά της µηχανήµατα 
σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα 
ώστε να ταιριάζουν κατά το µέγιστο 
δυνατό τρόπο µε τις ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής υπαίθρου. Συνοψίζουν την 
πείρα ετών στην κατασκευή ψεκαστικών 
και την εφαρµογή στην πράξη 
καινοτόµων λύσεων. Στην γκάµα της 
προσφέρονται αναρτώµενα και συρόµενα 
ψεκαστικά µηχανήµατα από 200  έως 
3.000 λίτρα.
Η φιλοσοφία της εταιρείας όπως 
αναφέρεται και στο logo της είναι η 
ποιότητα και η υποστήριξη. Τα 
µηχανήµατα της χαρακτηρίζονται για την 
άριστη ποιότητα κατασκευής τους, την 
υψηλή τεχνολογία που ενσωµατώνουν, 
την εργονοµική σχεδίαση, την ευκολία και 
την ασφάλεια κατά τη χρήση τους.
Στη φετινή Agrotica δίνουν το παρών τα 
αναρτώµενα ψεκαστικά Argus και 
Amyntor και το συρόµενο Kleos. 
Η εταιρεία, θέλοντας να συνεχίσει να 
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
στους πελάτες της, προχώρησε το 2016 σε 
αγορά εξειδικευµένου ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού για τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση ψεκαστικών και δηµιούργησε 
έναν σύγχρονο σταθµό επιθεώρησης, 
αναγνωρισµένο από το ΥΠΑΑΤ.
Παράλληλα η Αφοί Ζαϊντούδη ΟΕ 
συνεργάζεται µε τους πιο καταξιωµένους 
οίκους του εξωτερικού για την 
αντιπροσώπευση, διάθεση και τεχνική 
υποστήριξη των προϊόντων τους όπως: 
ARAG (εξαρτήµατα ψεκαστικών), Imovilli 
Pompe (αντλίες ψεκασµού), Lechler 
(ακροφύσια ψεκασµού), Müller-
Elektronik (συστήµατα γεωργίας 

Θέλει γνώση ο ψεκασµός
ΑΦΟΙ ZΑΪΝΤΟΥ∆Η ΟΕ

Mε πλούσια γκάµα 
στην 27η Agrotica
 Γεωργία ακριβείας
 ∆ορυφορικά συστήµατα 
πλοήγησης (GPS)
 Υπολογιστές ψεκασµού - Isobus
 Ακροφύσια Lechler
 Αντλίες Ψεκασµού Imovilli 
Pompe
 Εξαρτήµατα Arag

Περίπτερο
10  

Stand
04

ακριβείας), Battioni Pagani Ρompe 
(αντλίες κενού για βυτία λυµάτων), 
Fantini (καλαµποκάδες και ηλιοµάχαιρα) 
και F.lli Pedrotti (ξηραντήρια 
δηµητριακών).   

After sales & ανταλλακτικά
Με το άριστα εκπαιδευµένο 
προσωπικό της, τον πλέον σύγχρονο 
µηχανολογικό εξοπλισµό και την 
πολυετή εµπειρία της συντηρεί και 
επισκευάζει όλα τα προϊόντα της 
σύµφωνα µε τα εργοστασιακά πρότυπα 
διαθέτοντας πλήρη παρακαταθήκη 
ανταλλακτικών ώστε να προσφέρει 
άµεση, ποιοτική και συνεχόµενη 
εξυπηρέτηση στους πελάτες της.
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Περίπτερο
12 

H Terra AE ιδρύθηκε το 1971 και είναι 
θυγατρική της Παύλος Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ. Αντιπροσωπεύει αποκλειστικά 
για την Ελλάδα τα εργοστάσια της 
Kverneland, της Arcusin και της ΜΧ. 
Κατασκευάζει επίσης ποιοτικά 
γεωργικά µηχανήµατα, φρέζες, άροτρα, 
καταστροφείς, ψεκαστικά και αρδευτικά 
συστήµατα. Έτσι είναι σε θέση να 
προσφέρει τη µεγαλύτερη σειρά 
γεωργικών παρελκοµένων σε σχέση 
µε κάθε άλλη εταιρεία στην Ελλάδα. 
Η Terra AE πρωτοπορεί παρέχοντας 
στους αγρότες και κτηνοτρόφους 
µηχανήµατα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας, µε βασικό γνώµονα την 
αξιοπιστία, την αποδοτικότητα και την 
τεχνική υποστήριξη µετά την πώληση 
µέσω εκτεταµένου δικτύου 
αντιπροσώπων σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, καθώς και µέσω 
κινητών συνεργείων για 
άµεση εξυπηρέτηση στο 
χωράφι και στο στάβλο.
Με έδρα στη Λάρισα, η Terra 
AE µε το έµπειρο και 
εξειδικευµένο προσωπικό της, 
προσφέρει µηχανήµατα µε 
τεχνολογία αιχµής για προετοιµασία 
εδάφους, σπορά, λίπανση, χορτονοµή, 
κτηνοτροφία, άρδευση, συντήρηση 
πρασίνου, καθώς και φορτωτές 
γεωργικών ελκυστήρων.
Φέτος η Terra AE γιορτάζει τα 30 
χρόνια συνεργασίας µε την Kverneland 
και έχει προγραµµατίσει µια σειρά από 
εκδηλώσεις για όλο το έτος, ξεκινώντας 
από την Agrotica, όπου θα ανακοινωθεί 
ένα ειδικό πρόγραµµα πωλήσεων µε 
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Τα καλύτερα παρελκόµενα 
για τον Έλληνα αγρότη 

ΤΕRRA AE

Νέας γενιάς χορτοσυλλέκτης 
Η Kverneland - Taarup προσφέρει ένα νέο και οικονοµικά αποδοτικό µοντέλο 
χορτοσυλλέκτη µε δύο ρότορες και στιβαρό σκελετό. Ο 9472C παράγει µια 
ωραία κεντρική σειρά µε πλάτος από 6,3 έως 7,2 µ. Στο βασικό εξοπλισµό του 
περιλαµβάνονται χαρακτηριστικά όπως: Οι ενεργά κατευθυντήριοι τροχοί, 
ώστε να υπάρχει ακολουθία προς κάθε κατεύθυνση, το σύστηµα TerraLink 
Quatro µε το οποίο επιτυγχάνεται η ακολουθία του ανάγλυφου του εδάφους 
και η υδραυλική ανύψωση για τους ρότορες στα προσκέφαλα των χωραφιών, 
µε την οποία εξασφαλίζεται η άριστη ικανότητα ελιγµών.
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Μια κορυφαία εταιρεία 
κτηνοτροφικού εξοπλισµού

MILKPLAN

Η Milkplan είναι µια αµιγώς ελληνική 
εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους 
τοµείς της παραγωγής και εµπορίας 
κτηνοτροφικού εξοπλισµού, ψυκτικών 
συστηµάτων και τεχνολογικών 
εφαρµογών για κτηνοτροφικές µονάδες.
Με ιδιόκτητα εργοστάσια συνολικής 
έκτασης 30.000 τ.µ., προηγµένη 
βιοµηχανική τεχνογνωσία και πλήρως 
πιστοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, 
η Milkplan ακολουθεί εδώ και 30 χρόνια 
τον πιο ενδεδειγµένο τρόπο ανάπτυξης 
νέων προϊόντων.

Με συνεχείς επενδύσεις σε υποδοµές 
και ανθρώπινο κεφάλαιο, η Milkplan 
αναπτύσσει νέα τεχνολογικά 
προηγµένα προϊόντα προσφέροντας 
ολοκληρωµένες λύσεις για την 
κατασκευή και εύρυθµη λειτουργία 
µιας σύγχρονης κτηνοτροφικής 
µονάδας και υλοποιεί ειδικά projects 
απαντώντας στις απαιτήσεις κάθε 
έργου που χρειάζεται εξατοµίκευση και 
ειδική προσαρµογή.
Υποστηρίζει τον κτηνοτρόφο 
γαλακτοπαραγωγό και τυροκόµο σε 

κάθε προσπάθειά του, στη διευκόλυνση 
της καθηµερινής του εργασίας και στη 
δηµιουργία µιας σύγχρονης 
ανταγωνιστικής µονάδας.

Παγκόσµια παρουσία
Με εξαγωγές σε 81 χώρες και 85% 
ποσοστό διεθνών δραστηριοτήτων σε 
σχέση µε το σύνολο του κύκλου 
εργασιών, η Milkplan κατατάσσεται 
µεταξύ των µεγαλύτερων εταιρειών 
της διεθνούς αγοράς κτηνοτροφικού 
εξοπλισµού.

Έρευνα & Ανάπτυξη
Η Milkplan επενδύει στη συνεχή 
έρευνα και ανάπτυξη για τη δηµιουργία 
νέων καινοτόµων προϊόντων. 
Με χρήση εξοπλισµού τεχνολογίας 
αιχµής και µε άριστα καταρτισµένους 
µηχανικούς, δηµιούργησε και 
παρουσίασε στην αγορά πέντε νέα 
προϊόντα την τελευταία τριετία.
Η Milkplan συµµετέχει σε συνεργασία 
µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα εγνωσµένου 
κύρους σε ερευνητικά προγράµµατα 
στον τοµέα της κτηνοτροφίας.

Άµεση ανταπόκριση 
και γρήγορο service 
Πρόσφατα η εταιρεία ανανέωσε τον 
στόλο της µε πέντε νέα αυτοκίνητα και 
πέντε νέες οµάδες εγκατάστασης και 
service ώστε να είναι ακόµα πιο κοντά 
στους πελάτες της και να τους 
υποστηρίζει άµεσα και υπεύθυνα.

Η Milkplan µε τα εξειδικευµένα προϊόντα της υποστηρίζει τον κτηνοτρόφο γαλακτοπαραγωγό και τυροκόµο σε κάθε προσπάθειά 
του, στη διευκόλυνση της καθηµερινής του εργασίας και στη δηµιουργία µιας σύγχρονης ανταγωνιστικής µονάδας.
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«Λίγοι θα µείνουµε και στην παραγωγή και 
στην αγορά και αυτοί οι λίγοι θα πρέπει να 
είµαστε οι καλύτεροι µε καινοτόµα προϊό-
ντα και γεωργία ακριβείας, υπογράµµισε 
ο διευθύνων σύµβουλος της Γ. Χίγκας Α-
ΒΕΕ Ιωάννης Χίγκας στην εναρκτήρια οµι-

λία του στις «Ανοιχτές Πόρτες» της εταιρεί-
ας, που πραγµατοποιήθηκαν µε αφορµή 
τη συµπλήρωση ενός έτους λειτουργίας 
του υποκαταστήµατός της στη Λάρισα, αλ-
λά και τα Σχέδια Βελτίωσης.
    «Μεγάλο κοµµάτι της κρίσης οφείλεται 

στο γεγονός ότι δεν έχουµε προσαρµο-
στεί στις σύγχρονες ανάγκες της γεωργί-
ας» ανέφερε ο κ.  Χίγκας, τονίζοντας  ότι 
«σήµερα σας δίνουµε την δυνατότητα να 
εκσυγχρονιστείτε για να προλάβετε τις ε-
ξελίξεις του κλάδου». 

Η Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, αποκλειστικός 
εισαγωγέας των µηχανηµάτων της 
Claas και Maschio Gaspardo σε 
Ελλάδα και Κύπρο, συµµετέχει 
δυναµικά στην φετινή Agrotica µε 
ειδικές προσφορές σε καινοτόµα 
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και 
ποιότητας που θα βοηθήσουν στην 
µείωση του κόστους παραγωγής στον 
γεωργικό και κτηνοτροφικό τοµέα. Η 
εταιρεία µε βάση την γνώση και την 
εµπειρία πολλών δεκαετιών στο χώρο 
των γεωργικών µηχανηµάτων και 

παρελκοµένων είναι σε θέση να 
προτείνει στους επισκέπτες της τα 
κατάλληλα συστήµατα µε σκοπό την 
αύξηση της παραγωγής τους και την 
εξοικονόµηση κόστους. 

Πάνοπλη στη Θεσσαλονίκη
Στο περίπτερο της εταιρείας θα 
βρίσκεται όλη η γκάµα των γεωργικών 
µηχανηµάτων της Claas, Gaspardo, 
Maschio, Agrex και πολλών άλλων 
κατασκευαστών που αντιπροσωπεύει 
στην ελληνική αγορά εδώ και δεκαετίες. 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για 
φέτος είναι οι νέες σειρές γεωργικών 
ελκυστήρων Claas Arion σε 
τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα 
µοντέλα καθώς επίσης και η νέα 
θεριζοαλωνιστική µηχανή Lexion της 
σειράς 6 µε κινητήρα Mercedes-Benz. 
Επίσης, θα παρουσιαστεί το 
ολοκαίνουργιο µοντέλο της υδραυλικής 
πνευµατικής σπαρτικής µηχανής  
Gaspardo Magica MTR που πλέον 
διαθέτει βαρέου τύπου σπαρτικό 
στοιχείο και νέο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή ελέγχου της σποράς. 
Οι επισκέπτες θα έχουν την 
δυνατότητα να δουν από κοντά και τα 
ακόλουθα:

 Όλα τα µοντέλα γεωργικών 
ελκυστήρων της Claas από 70 έως και 
295 ίππων
 Μηχανήµατα κατεργασίας εδάφους 
όπως φρέζες, καταστροφείς, 
σβωλοκόπτες και άροτρα της Maschio
 Την πλήρη σειρά των µηχανηµάτων 
διαχείρισης χόρτου της Claas όπως οι 
χορτοσυλλεκτές Liner, τα 
χορτοκοπτικά Disco και οι 
χορτοδετικές πρέσες Rollant
 Τα καινοτοµικά ηλεκτροστατικά 
ψεκαστικά Martignani
 Συστήµατα γεωργίας ακριβείας της 
Claas και Trimble
 Τηλεσκοπικά µηχανήµατα Faresin.

Γνήσια ανταλλακτικά και αναλώσιµα
Εκτός από τα µηχανήµατα, στο µεγάλο 
σταντ της εταιρείας θα υπάρχει και 
τµήµα γνήσιων ανταλλακτικών και 
αναλωσίµων όλων των κατασκευαστών 
όπου οι ενδιαφερόµενοι θα µπορέσουν 
να επωφεληθούν από τις εκθεσιακές 
προσφορές σε ειδικά πακέτα. Τέλος, 
συνεργάτες µελετητές της εταιρείας θα 
παρέχουν όλες τις τελευταίες 
πληροφορίες γύρω από τα Σχέδια 
Βελτίωσης για τα οποία θα δίνονται και 
λύσεις «µε το κλειδί στο χέρι».   

Εξοπλισµός µε το κλειδί στο χέρι
Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

«Με καινοτοµία και γεωργία ακριβείας 
µένει σήµερα κάποιος στην αγορά»

Η απόλυτη υπεροχή του 
ηλεκτροστατικού ψεκασµού

Τα ψεκαστικά Martignani, τα οποία διαθέτει 
στην ελληνική αγορά η εταιρεία Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ και τα οποία εφοδιάζονται µε σύστηµα 

ηλεκτροστατικού ψεκασµού (µε ιονισµό 
των σταγόνων ψεκασµού), είναι 

µηχανήµατα µοναδικά 
στο είδος τους, υψηλής 
τεχνολογίας, απλά στη 

χρήση τους και 
αξεπέραστα στην 
οικονοµία και στο 
αποτέλεσµα.

■■■
Η ΦΕΤΙΝΗ AGROTICA

«Ευκαιρία να διευρύνουµε 
τις γνώσεις µας και 
τη συνεργασία µας 
µε αµοιβαία οφέλη»   

Περίπτερο
13

Stand
01
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Η εταιρεία Μεϊδάνης – Σοφός Ελαστικά 
ΑΕ ιδρύθηκε το 1993 και το 1999 
ίδρυσε σε συνεργασία µε την Στ. 
Ζακεστίδης ΑΕΒΕ, την 
Ελαστικοεµπορική ΑΕ µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη προκειµένου να καλύψει 
όλο τον ελλαδικό χώρο. Οι ανωτέρω 
εταιρείες είναι αποκλειστικοί 
αντιπρόσωποι στην Ελλάδα των 
κορυφαίων παγκοσµίως οίκων 
ελαστικών Hankook και BKT, 
καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των 
καταναλωτών. Η Hankook 
κατασκευάζει ελαστικά για αγωνιστικά 
αυτοκίνητα, επιβατικά, ελαφρά 
φορτηγά, 4Χ4, φορτηγά και λεωφορεία, 
ενώ η ΒΚΤ ελαστικά αγροτικών 
ελκυστήρων, εκσκαφέων, καθώς και 
χωµατουργικών, βιοµηχανικών, 
χορτοκοπτικών και αγροτικών 
µηχανηµάτων, go kart, ATV κ.λπ.

Επένδυση στην έρευνα 
και διεθνείς διακρίσεις
Η ΒΚΤ συγκαταλέγεται στους 
σηµαντικότερους κατασκευαστές 
ελαστικών παγκοσµίως. Επενδύει ένα 
µεγάλο µέρος των κερδών της σε έρευνα 
και τεχνολογία και αναπτύσσει 

περισσότερες από 150 νέες διαστάσεις /
προδιαγραφές  ετησίως. Αυτό συνδυάζεται 
µε τον ταχύτατο ρυθµό ανάπτυξης νέων 
προϊόντων (8-10 εβδοµάδες). 
Τα ελαστικά της επιλέγονται από τους 
µεγαλύτερους κατασκευαστές 
αγροτικών ελκυστήρων και 
µηχανηµάτων παγκοσµίως για πρώτη 
τοποθέτηση. Μερικοί από αυτούς είναι 
οι JCB, Ford, John Deere, New 
Holland, Claas, Same, Massey  
Ferguson, Valtra, Case IH, 
Lamborghini, Ferrari, Deutz Fahr, 
Fendt, Landini, Goldoni, Antonio 
Carraro, Hürlimann, Kubota κ.ά. 
H ΒΚΤ είναι επίσηµος προµηθευτής της 
κορυφαίας εταιρείας Caterpilar σε 
συνεργασία µε την οποία ανέπτυξε τον 
τύπο SR-47 για το µοντέλο CAT-775 και 
τον διάδοχό του. Επίσης συνεργάζεται µε 
τις εταιρείες κατασκευής ανυψωτικών 
µηχανηµάτων Kalmar Cargotec, Manitou 
και Ausa, την εταιρεία οδοποιητικών 
µηχανηµάτων Wirtgen, τις Ηamm και 
Sakai (οδοστρωτήρες) κ.ά.

Εξειδίκευση στα αγροτικά ελαστικά 
ΜΕΪ∆ΑΝΗΣ - ΣΟΦΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ & ΕΛΑΣΤΙΚΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ

Stand
35

Περίπτερο
06

Τα ελαστικά Agrimax αποτελούν τη σειρά α-
γροτικών ελαστικών radial της εταιρείας ΒΚΤ 
και παράγονται σε διαστάσεις ζάντας από 16’’ 
ως 54’’, στις σειρές 95 / 90 / 85 / 80 / 75 / 
70 / 65 / 60 / 50 και µε φάρδος από 180 ως 
1.050 χιλιοστά.  Βασικό τους χαρακτηριστι-
κό είναι ο ενισχυµένος radial σκελετός πυ-
κνής πλέξης και εξελιγµένης σχεδίασης, ο 
οποίος εξασφαλίζει:
 Αυξηµένη µεταφορική ικανότητα (µεγαλύ-
τερο φορτίο µε τη µέγιστη δυνατή ταχύτητα)
 Ελαχιστοποίηση συµπίεσης του εδάφους, 
για προστασία της τωρινής και των µελλοντι-
κών σοδειών 
 Άνεση, σταθερότητα και καλή οδική συ-
µπεριφορά
 Οµοιόµορφη φθορά.
Το βαρέος τύπου πέλµα των Agrimax µε τα 

πυκνά τακούνια και την εξελιγµένη σχεδία-
ση, εξασφαλίζει:
 ∆υνατότερη έλξη που συνδυάζεται µε ελα-
χιστοποιηµένη ολίσθηση
 Αυξηµένη προστασία από πέτρες
 Εξαιρετική ικανότητα στον αυτοκαθαρισµό 
των ελαστικών
 Οικονοµία στην κατανάλωση καυσίµου στο 
χωράφι και στο δρόµο
 Πτερύγια µε φαρδιά βάση που εξασφαλί-
ζουν ισχυρή έλξη, αντοχή στη φθορά και µε-
γάλη διάρκεια ζωής.
Τέλος, η σύνθεση γόµας του ελαστικού από 
φυσικό καουτσούκ αλλά και ειδικά πρόσθετα, 
προσφέρει:
 Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
 Αποφυγή πρόωρης γήρανσης
 Προστασία του περιβάλλοντος.

Χαµηλότερη κατανάλωση καυσίµου
στο χωράφι αλλά και το δρόµο

Υπαίθριος

C08

Stand 
02

∆ιεθνείς βραβεύσεις 
και πιστοποιήσεις
Την ανωτερότητα των ελαστικών 
BKT επιβεβαιώνουν και οι 
βραβεύσεις τους σε διεθνείς 
διαγωνισµούς όπως το 1ο Βραβείο 
Κατασκευαστή Ελαστικών Λιµένων 
για το 2016 στα «Terminal Operator 
Excellence Awards 2016» στο 
Ντουµπάι όπου η αξιολόγηση των 
συµµετεχόντων βασίστηκε σε 
διάφορες παραµέτρους, 
περιλαµβανοµένης της τεχνολογικής 
καινοτοµίας, της απόδοσης, της 
ανθεκτικότητας, της βιώσιµης 
κατασκευής και της ευκολίας 
ανακύκλωσης. Επίσης η ΒΚΤ 
πρόσφατα βραβεύθηκε µε το SQEP 
Silver Award for Supplier Quality 
Excellence Process Certification, 
διάκριση που αποδίδεται σε 
επιλεγµένους προµηθευτές της 
Caterpillar που είναι σε θέση να 
επιτύχουν τα υψηλότερα επίπεδα 
ποιότητας και ελέγχου της 
διαδικασίας παραγωγής.
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Ιδανική επιλογή για κύριο τρακτέρ σε µια 
µικρή φάρµα αλλά και υπέρ-αποτελεσµα-
τικό εργαλείο για ένα µέσο ή µεγάλο αγρό-
κτηµα στην έκδοση µε τον ισχυρότερο κι-
νητήρα, η νέα πολλαπλών ρόλων σειρά 
Hürlimann XE Stage III B µε τα ελκυστικά 
χαρακτηριστικά συνιστά ένα τα πιο δυνατά 

σηµεία της οικογένειας των δηµοφιλών τρα-
κτέρ. Αποτελείται από 4 µοντέλα, τα XE 70 
(65 hp / 48 kW), XE 80 (75 hp / 55,4 kW, XE 
90 (88 hp / 65 kW) και XE 100 (97 hp / 71 
kW),  τα οποία είναι διαθέσιµα µε 3 κυλίν-
δρους και 2.887 κυβικά. Με το κοντό µετα-
ξόνιο, τη µοναδική ευελιξία και δυνατότη-

τα ελιγµών, τα τρακτέρ αυτά προσφέρουν 
την ιδανική λύση για ελαφριές και βαριές 
εργασίες. Στο ανοιχτό χωράφι, στην κατα-
σκευή σανό, στον καθαρισµό των υπόστε-
γων των βοοειδών, στις υλοτοµικές εργα-
σίες, όπως και στη συλλογή καρπών (αµυ-
γδάλων καρυδιών, ελιάς και άλλων) συνι-
στούν την πιο κατάλληλη επιλογή.
Σε ό,τι αφορά τον common rail κινητήρα 
FARMotion Stage 3B, turbo intercooler, µε 
τους 3 κυλίνδρους και τα 2.887 κ.εκ., δια-
θέτει καταλυτικό µετατροπέα DOC και µο-
νάδα συνδυασµένης επανακυκλοφορίας 
καυσαερίων EGR. Στα υπόλοιπα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά του τρακτέρ ανήκουν η µη-
χανική ρεβέρσα, το µηχανικό µπλοκέ PTO, 
το ηλεκτροϋδραυλικό µπλοκέ διαφορικό και 
η τετρακίνηση ενώ η ικανότητα ανύψωσης 
είναι 2.500 κιλά, το pto διαθέτει δύο ταχύ-
τητες 540 – 540 Eco και τα φρένα λειτουρ-
γούν σε λουτρό λαδιού µε ξεχωριστές βαλ-
βίδες για κάθε τροχό και διακόπτη αποµό-
νωσης µπρος φρενών.

Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1971 ως 
ατοµική επιχείρηση µε κύρια ενασχόληση την 
εµπορία αγροτικών µηχανηµάτων και έδρα 
την Κοζάνη. Το 1981 µετατράπηκε σε Α&Φ 
Ιωαννίδης ΑΕ και σήµερα είναι η µεγαλύτερη 
εµπορική επιχείρηση του είδους της στη 
∆υτική Μακεδονία και µια από τις 
µεγαλύτερες σε όλη την Ελλάδα µε 
πολλαπλές δραστηριότητες. Αποτελεί 
παράλληλα µία από τις πρώτες εταιρείες στη 
∆υτική Μακεδονία που πήρε πιστοποιητικό 
ποιότητας ISO 9001 για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει. Η άρτια οργάνωση είναι αρωγός 

για την επίτευξη των παραπάνω επιτυχιών 
της επιχείρησης, η οποία στεγάζεται σε 
υπερσύγχρονες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
5.000 τ.µ. στην Κοζάνη. Από την ηµεροµηνία 
ίδρυσής της συνεχώς αναπτύσσεται και 
εκσυγχρονίζεται. Η Α&Φ Ιωαννίδης ΑΕ, 
κινουµένη µε γνώµονα την ικανοποίηση των 
πελατών της, κατάφερε να κάνει το όνοµά 
της συνώνυµο της ποιότητας, της 
υπευθυνότητας και της άψογης 
εξυπηρέτησης ενώ συνεχώς επενδύει στον 
τεχνολογικό εξοπλισµό, για να µπορεί να 
ανταποκρίνεται πλήρως στις αυξανόµενες 
απαιτήσεις της αγοράς.
Παράλληλα έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο 
δίκτυο αντιπροσώπων Hürlimann και 
εξουσιοδοτηµένων συνεργείων σε όλη την 
Ελλάδα εξασφαλίζοντας έτσι την άµεση 
εξυπηρέτηση των πελατών της σε κάθε 
γωνιά της χώρας.

Με υπευθυνότητα στη γεωργία
A&Φ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΕ

Stand
08

Περίπτερο
 05

Μια σχέση εµπιστοσύνης
«Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε όλους για την εµπιστοσύνη που µας δείχνετε όλα 
αυτά τα χρόνια, συµβάλλοντας και εσείς στην ανάπτυξη και την επιτυχία της εταιρείας, 
µε κοινό σκοπό την αµοιβαία εµπιστοσύνη και συνεργασία.» Φ. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ

Παρελκόµενα 
για κάθε ανάγκη 
του αγρότη
Πέρα από τα τρακτέρ Hürlimann 
η εταιρεία A&Φ Ιωαννίδης ΑΕ 
εκπροσωπεί τους οίκους:

 Cicoria: 
Από το 1927 η 
ιταλική Cicoria 
είχε εστιάσει 
στην 

κατασκευή χορτοδετικών 
µηχανών. Οι πρέσες της είναι 
ιδανικές για εργασία και στο πιο 
αφιλόξενο περιβάλλον.

 Zanon: 
Πρόκειται 
για µια 

ιταλική εταιρεία που ειδικεύεται 
στην κατασκευή καταστροφέων 
δυνατών και ευέλικτων µε 
εξαιρετικής ποιότητας υλικά.

 Nardi: 
∆ύναµη και 
αξιοπιστία 

είναι τα χαρακτηριστικά των 
φρεζών, αρότρων και 
καλλιεργητών της Nardi. 

 Stoll: 
Μοντέρνος 
σχεδιασµός, 

δύναµη και ευελιξία είναι τα 
προσόντα των γερµανικών 
φορτωτών Stoll. 

 Tifone: Συµπαγής και 
λειτουργικός, είναι ο νέος 
ψεκαστήρας της ιταλικής 
εταιρείας, µε τον οποίο γίνεται 
πραγµατικότητα η λέξη 
«οικονοµία». 

 Gamperini: Λειτουργικοί και 
απλοί είναι οι λιπασµατοδιανοµείς 
της Gamperini οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από την 
ακρίβεια στη λειτουργία τους.

 SDF 
Ανταλλακτικά / 
Λιπαντικά AKROS

Πλήρης γκάµα ανταλλακτικών 
SDF αλλά και λιπαντικών για 
κάθε ανάγκη που µπορεί να 
προκύψει, µε υπευθυνότητα και 
ταχύτητα.

Οι πολλαπλοί ρόλοι  
του νέου Hürlimann 
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❶

❷

❸

❼

❽

➒❻

❺

❹
Το GEA Monobox προσφέρει στους επαγ-
γελµατίες γαλακτοπαραγωγούς τα µεγα-
λύτερα πλεονεκτήµατα στην αυτοµατοποι-
ηµένη αρµεγή, εξυπηρετώντας έως και 70 
αγελάδες ανά box. Με τη βοήθειά του, γί-
νεται δυνατή µια εξατοµικευµένη προσέγ-
γιση στην αρµεκτική διαδικασία, προσαρ-
µοσµένη στις ανάγκες κάθε µονάδας και 
στις σταβλικές της υποδοµές. Εκτός από 
την παραγωγή γάλακτος εξαιρετικής ποι-
ότητας, το Monobox εξασφαλίζει άψογο κα-
θαρισµό θηλών και τέλεια αρµεγή.

Ακριβής διαχείριση 
που ξεκινά από το θήλαστρο
Το Monobox λειτουργεί αδιάκοπα και ανε-
ξάρτητα όλο το 24ωρο. Κάθε στάδιο της 
αρµεγής, από την εφαρµογή του θηλάστρου 
στο µαστό, τον ερεθισµό της θηλής, τον κα-
θαρισµό, το προάρµεγµα, το στέγνωµα του 
µαστού ως και την εµβάπτιση της θηλής, 
γίνεται µέσα στο θήλαστρο. 

Αποτελεσµατική  διαχείριση 
της υγιεινής 
Το Monobox διατηρεί τα θήλαστρα καθα-
ρά και έτοιµα για την αρµεγή του επόµε-
νου ζώου. Μετά την αυτόµατη αφαίρεση 
των θηλάστρων, ο ροµποτικός βραχίονας 
τα κατευθύνει προς τη θέση καθαριότητας 
CIP. Εκεί θα καθαριστούν ενδελεχώς εξω-
τερικά και θα απολυµανθούν εσωτερικά 
µε τη χρήση νερού, υπεροξικού οξέως και 
πεπιεσµένου αέρα, ώστε όλα τα πιθανά υ-
πολείµµατα να αποµακρυνθούν.

Ευφυής διαχείριση γάλακτος 
Παράλληλα µε την αρµεγή των αγελάδων, 
το Monobox εξασφαλίζει την σταθερή και α-
παλή µεταφορά γάλακτος. Το δοχείο συλλο-
γής, οι αυτόµατες βαλβίδες και οι αντλίες 
ρυθµιζόµενης συχνότητας βοηθούν το γά-
λα να φτάσει ασφαλώς στην παγολεκάνη.

Σύγχρονη διαχείριση κοπαδιού 
Απλά αγγίζοντας κανείς την οθόνη αφής 
βλέπει τα σηµαντικότερα δεδοµένα των 
ζώων.  Λόγω µάλιστα του ευπροσάρµο-
στου σχεδιασµού του, το Monobox εγκα-
θίσταται εύκολα σε κάθε στάβλο επιτρέ-
ποντας την παρακολούθηση του κοπα-
διού εύκολα και γρήγορα σε καθαρό και 
υψηλής τεχνολογίας περιβάλλον.

Εργαλείο υψηλής τεχνολογίας 
Το Monobox ενσωµατώνει εξαιρετικά και-
νοτόµες λειτουργίες σε µια µόνο οθόνη α-
φής. Σε live view απεικονίζονται γεγονότα 
σε πραγµατικό χρόνο, ενώ επιπρόσθετες 
πληροφορίες είναι προσβάσιµες µε ένα µό-
νο άγγιγµα της οθόνης. 

Εστίαση στα σηµαντικά σηµεία 
Ο ροµποτικός βραχίονας µετακινεί την αρ-
µεκτική µονάδα σε τέτοια θέση, ώστε η ε-
φαρµογή των θηλάστρων να γίνεται ζήτη-
µα δευτερολέπτων, ενώ ο ειδικά κατασκευ-
ασµένος, αντικραδασµικός φωτισµός LED 
καθιστά τον µαστό πλήρως ορατό. 

Ασφαλής και γρήγορη 
εφαρµογή θηλάστρων 
Ειδική κάµερα TOF, υψηλής τεχνολογίας, 
βρίσκεται επάνω στον βραχίονα και ανι-
χνεύει τη θέση των θηλών του ζώου για 
την ακριβή εφαρµογή των θηλάστρων. Τα 
αλγοριθµικά µοντέλα της TOF είναι ό,τι πιο 
εξελιγµένο έχει να επιδείξει η επιστήµη

Βραχίονας MilkRack 
µε χαρακτηριστικά 
υψηλής τεχνολογίας
Ο ροµποτικός βραχίονας MilkRack της 

GEA είναι εξαιρετικά στιβαρός αλλά και 
ελαφρύς. Περιβάλλεται από εύκαµπτο 
πλαστικό, ώστε να παραµένει καθαρός, 
ενώ σε περίπτωση που το ζώο κλοτσή-
σει ένας ειδικός µηχανισµός θα το απο-
µακρύνει ακαριαία σε νέα, πιο ασφαλή, 
θέση. 

Η φιλοσοφία της GEA 
για απόλυτη επιτυχία 
Υψηλές αποδόσεις γάλακτος δηµιουργεί 
το γεγονός ότι οι αγελάδες αποφασίζουν 
πότε θα µπουν στο Monobox. Με το πέ-
ρας της εγκατάστασης, ένα αίσθηµα ηρε-
µίας απλώνεται στον στάβλο καθώς τα 
ζώα προσαρµόζονται σε ένα χαλαρό και 
ρυθµικό κύκλο εναλλαγής µεταξύ τρο-
φής, ανάπαυσης και αρµεγής. Η αυτοµα-
τοποιηµένη αρµεγή απελευθερώνει χρό-
νο και πόρους, διευκολύνει τον ηµερήσιο 
προγραµµατισµό των εργασιών και µεγι-
στοποιεί την αποτελεσµατικότητά τους. Ε-
πιπλέον εργαλεία, όπως ο αυτόµατος έ-
λεγχος πόρτας εισόδου και οι µηχανισµοί 
χειροκίνητης επέµβασης σε ιδιαίτερες πε-
ριπτώσεις, καθιστούν εύκολη τη φροντί-
δα των προβληµατικών ζώων. Είτε πρό-
κειται για ένα Monobox, είτε για περισσό-
τερα, η οργάνωση των εργασιών αρµε-
γής γίνεται κεντρικά, από ένα διαχειριστι-
κό ηλεκτρονικό σύστηµα.

Yψηλή παραγωγή 
γάλακτος µε το 
ροµποτικό σύστηµα 
αρµεγής της GEA
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Oι µηχανές Siruba, Sunfa και Anysew 
είναι ιδανικές για το ράψιµο των 
σάκων που αποτελούν απαραίτητο 
συστατικό σηµαντικών αγροτικών 
εργασιών. Μπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε σάκους για 
πατάτες, κρεµµύδια, ρύζι, αλεύρι και 
πολλά άλλα αγροτικά προϊόντα. 
Πρόκειται για µονόκλωνες, δίκλωνες 
και µπαταρίας επαναφορτιζόµενης 
σακοραπτικές µηχανές, που είναι πολύ 
ελαφριές και ιδιαίτερα εύκολες στη 
χρήση τους. Η διαφορά των 
µονόκλωνων µηχανών σε σύγκριση µε 
τις δίκλωνες είναι ότι στις πρώτες το 
γαζί ξηλώνεται αµέσως ενώ αντίθετα 
στις δεύτερες δεν ξηλώνεται. 
Στην πράξη και οι δύο τύποι µπορούν να 
συρράψουν όλων των ειδών τα σακιά, 
ακόµη κι αν είναι πλαστικά ή χάρτινα.
Η προέλευση των µηχανών Siruba 
είναι από την Ταϊβάν, έχουν βάρος 

περίπου 5 κιλών και το µεγάλο τους 
πλεονέκτηµα είναι πως οι αγρότες 
µπορούν να δουλέψουν µε αυτές στις 
αγροτικές καλλιέργειες και στο χώρο 
που παράγονται τα αγροτικά προϊόντα 
«κερδίζοντας» πολύτιµο χρόνο.

Πέντε χρόνια εγγύηση 
και δωρεάν σέρβις
Όπως χαρακτηριστικά µάλιστα 
αναφέρει ο Γρ. Μαραγκόζογλου: «Οι 
αγρότες µε τις συγκεκριµένες µηχανές 
µπορούν να σακιάζουν παντού». 
Οι σακοραπτικές Shunfa παράγονται 
στην Κίνα, είναι πολύ ελαφριές 
(περίπου 3 κιλά) και εύκολες στη 
χρήση τους, γεγονός που τις καθιστά 
ενδεδειγµένες για µεγάλους σε ηλικία 
αγρότες. Η εταιρεία παρέχει στους 
πελάτες της 5 χρόνια εγγύηση και για 
τους πρώτους έξι µήνες της αγοράς 
των µηχανών δωρεάν σέρβις. Οι 

Siruba, Shunfa και Anysew  
χαρακτηρίζονται από αντοχή σε 
συνθήκες πίεσης και µακρόχρονη 
λειτουργία µε την προϋπόθεση 
σωστής χρήσης τους. 

Όταν τα σακιά ασφαλίζουν τη σοδειά 
ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΟΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13
STAND 03

Dracon

RB-RYKSY

DiscoPlus

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

από το 1970
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 13
STAND 03

Dracon

RB-RYKSY

DiscoPlus

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
1η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

από το 1970

Η εταιρεία Siptec Παπαδόπουλος 
ιδρύθηκε το 1970. Με την πάροδο του 
χρόνου, η ιδέα κατασκευής γεωργικών 
µηχανηµάτων που ανταποκρίνονται στις 
πραγµατικές ανάγκες των αγροτών στο 
εσωτερικό και στο εξωτερικό 
αναπτύσσεται συνεχώς. Αυτό έχει 
λειτουργήσει ως κινητήρια δύναµή της, 
καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν 
οι άνθρωποι της εταιρείας «οι ανάγκες 
σας τροφοδοτούν τα κίνητρά µας. Καθώς 
οι απαιτήσεις των αγροτών εξελίσσονται, 
προσπαθούµε µε τη σειρά µας να τις 
ικανοποιούµε. Η αφοσίωσή µας σε αυτόν 
τον στόχο, µας επέτρεψε να είµαστε 
πάντα ανάµεσα στις κορυφαίες 
κατασκευαστικές στον γεωργικό τοµέα 
στην Ελλάδα, ενώ ταυτοχρόνως να 
είµαστε πολύ ενεργοί µε συνεχείς 
εξαγωγές σε Γερµανία, Γαλλία, Ρουµανία, 
Βέλγιο, Ισπανία, Βουλγαρία, Γεωργία, 
Καζακστάν, Αίγυπτο, Κύπρο κ.α.). Είµαστε 

η µεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία στο 
πεδίο των κατασκευαστών αγροτικών 
µηχανηµάτων στην Ελλάδα».
Ακολουθώντας όλη την παραγωγική 
διαδικασία κάθε µηχανήµατος 
-σχεδιασµός, υλοποίηση, πώληση– η 
εταιρεία προσφέρει ένα µεγάλο εύρος 
εργαλείων για καλλιέργεια εδάφους 
όπως: υπεδάφιους καλλιεργητές, 
καλλιεργητές προετοιµασίας, ρίπερ, 
αναρτώµενες και συρόµενες 
δισκοσβάρνες, καθώς και σκαλιστήρια.

Πάνοπλη στην Agrotica
Στα µοντέλα που θα εκθέσει η εταιρεία 
περιλαµβάνονται νέα κι ανανεωµένα:
 Νέο µοντέλο-έκπληξη, µε πρώτη 
παρουσίαση στην Agrotica 2018
 Νέος υπεδάφιος καλλιεργητής RB 
µε υδροπνευµατική προστασία 
σταβαριού για τρακτέρ 100-180 ίππων
 Νέος καλλιεργητής βαρέoς τύπου 

Dracon δύο σειρών, για κατεργασία 
εδάφους µε ευελιξία
 Νέος καλλιεργητής VibroPlus µε 
ελάσµατα 70x12 χλστ., για τέλεια 
ισοπέδωση, αερισµό και ανάµειξη 
υπολειµµάτων του εδάφους.
 Ανανεωµένο σκαλιστήρι Sken µε 
διανοµέα λιπάσµατος, κατάλληλο να 
προσαρµοστεί σε όλους τους τύπους 
καλλιέργειας.
 Ανανεωµένος καλλιεργητής 
προετοιµασίας KSY, µε ελάσµατα 4 
σειρών και ρυθµιζόµενα κύλινδρα.

Πρωτοπόρος στην καλλιέργεια εδάφους
SIPTEC ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Περίπτερο
13 

Stand
03
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∆ίπλα στον Έλληνα 
επαγγελµατία γεωργό

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ

Η Παναγροτική ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον 
κλάδο της γεωργίας από το 1978. 
Οργανωµένη σε πέντε κύρια τµήµατα: 1) 
Φυτοπροστασία 2) Άρδευση 3) Γεωργικά 

Η πνευµατική κίνηση των µαχαιριών γίνε-
ται µε εντολή από τον εγκέφαλο του µηχα-
νήµατος που διαθέτει δύο κάµερες «µά-
τια». Οι κάµερες αυτές τραβούν φωτογρα-
φίες υψηλής ποιότητας ενώ µε τη βοήθεια 
φώτων LED εξασφαλίζεται η σωστή φω-
τογράφηση ακόµη και υπό σκιά. Κάθε στοι-
χείο διαθέτει ρύθµιση βάθους µέσω τρο-
χού που αποτελεί µέρος παραλληλόγραµ-
µης σύζευξης και εποµένως εξασφαλίζε-
ται σταθερό βάθος εργασίας.
Το µηχάνηµα διαθέτει επαρκή φωτισµό για 
ανεπηρέαστη εργασία και το βράδυ.

Με αυτόµατο πιλότο
Το σκαλιστικό «IC» διαθέτει και πλευρική 
ροµποτική πλοήγηση «αυτόµατο πιλότο» 
που συνεργάζεται άψογα µε το υπόλοιπο 
ροµποτικό σύστηµα της γραµµής. Έτσι το 
σκαλιστικό διορθώνει οποιεσδήποτε πα-
ρεκκλίσεις της πορείας του τρακτέρ. 
Η οθόνη «touch» ελέγχου του µηχανή-
µατος διαθέτει 4 πεδία: Πληροφορίες µη-
χανήµατος, κάµερα οπτικές γωνίες και 
ρυθµίσεις καλλιέργειας. Το µηχάνηµα δι-
αθέτει επίσης σύστηµα καθαρισµού καλ-
λιέργειας µε πεπιεσµένο αέρα µε ρύθ-
µιση πίεσης και παροχής ανάλογα µε την 
ευαισθησία της καλλιέργειας, ενώ ελέγ-
χεται και µέσω του κινητού τηλεφώνου 
που λειτουργεί ως remote control.
Η STEKETEE είναι πρωτοπόρος στη µηχα-
νική ζιζανιοκτονία προσφέροντας λύσεις α-
πό δακτυλοσκαλιστήρια µε χειροκίνητη ο-
δήγηση µέχρι και πλήρη ροµποτικά συστή-
µατα για 100% µηχανική ζιζανιοκτονία. 
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Το ροµποτικό σκαλιστικό «IC» της ολλαν-
δικής STEKETEE είναι εξοπλισµένο έτσι 
ώστε να σκαλίζει σειρές κηπευτικών και 
αρωµατικών φυτών και να επιτυγχάνει 
100% ζιζανιοκτονία χωρίς χρήση φυτο-
προστατευτικών.  
Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανήκει η 
εύκολη ρύθµιση απόστασης σκαλιστικών 
στοιχείων µέσω ειδικά σχεδιασµένης κοι-
λοδοκού, ενώ κάθε στοιχείο κινείται πνευ-
µατικά εγείροντας τα σκαλιστικά µαχαιρά-
κια ανάµεσα στα φυτά και γύρω από αυτά. 

Σκαλιστικό ροµπότ 
για 100% µηχανική 
ζιζανιοκτονία

Ευέλικτη στις πυκνές καλλιέργειες 
η δονητική σαύρα της Sicma srl
 Ένα από τα πιο δηµοφιλή 
προϊόντα της Παναγροτική ΑΕΒΕ 
είναι η «δονητική σαύρα» Β411 
Plus της ιταλικής εταιρείας 
Sicma srl. Στα ισχυρά 
χαρακτηριστικά του 
µηχανήµατος συγκαταλέγεται η 
µέγιστη απόσταση λειτουργίας 
δόνησης από την άκρη του 
αµαξώµατος, η οποία αγγίζει τα 
3,7 µ., µε αποτέλεσµα να µη 
χρειάζεται να µπαίνει κάτω από 
το δέντρο κατά τη διάρκεια 
συλλογής.

Κίνηση στους 4 τροχούς
Το µέγιστο ύψος του 
αµαξώµατος είναι 1,10 µ., οπότε 
είναι ιδιαίτερα ευέλικτο σε 
πυκνές καλλιέργειες όπως η 
φιστικιά, ενώ διατίθεται µε 

κίνηση και στους τέσσερις 
τροχούς. Επίσης προσφέρεται η 
δυνατότητα τοποθέτησης 
οµπρέλας διαµέτρου έως 7 
µέτρων, ενώ η δονητική κεφαλή 
έχει µέγιστο άνοιγµα 52 
πόντους και τρεις βαθµούς 
ελευθερίας κινήσεως, πάνω-
κάτω, δεξιά-αριστερά και γύρω 
από τον άξονα της κεφαλής, 
εποµένως µπορεί να πιάσει 
κορµό και κλαδιά σε κάθε θέση.
Το σύστηµα δόνησης είναι νέας 
γενιάς ελλειπτικής κίνησης µε 
σύστηµα αυτόµατου 
κεντραρίσµατος και 
φρεναρίσµατος για να µην 
ταλαιπωρείται το δέντρο ενώ ο 
έλεγχος κινήσεων κεφαλής και 
τηλεσκοπικού µπράτσου 
γίνεται µε joystick.

Μηχανήµατα 4) Σχέδια Βελτίωσης – 
Προγράµµατα Νέων Αγροτών και 5) Εµπορία 
Γεωργικών Προϊόντων, παρέχει ουσιαστικά 
στον Έλληνα παραγωγό καθετοποιηµένες 
υπηρεσίες. Τα 18 συνολικά µέλη της οµάδας 
της είναι πάντα έτοιµα να ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες του παραγωγού µε γρήγορο κι 
απόλυτα αξιόπιστο τρόπο.  
Η εταιρεία, ιδιαίτερα στον κλάδο των 
Αγροτικών Μηχανηµάτων, παρουσιάζει 
µεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 
Εστιάζοντας στις καλλιέργειες δένδρων και 
κηπευτικών αλλά και συνεργαζόµενη µε 
τους πιο γνωστούς κατασκευαστικούς 
οίκους των κλάδων αυτών, όπως Sicma srl, 
AMB Rousset, Checchi & Magli, Ortomec και 
Steketee, εισάγει κάθε χρόνο καινοτόµα 
µηχανήµατα στην ελληνική αγορά.
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Πλήρης υποστήριξη για κάθε 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση

SYLCO ΗELLAS - Κ. ΣΥΛΑΙΟΣ ΑΕ 

Σύµβουλος 
ανάπτυξης   
στη µεγαλύτερη 
µονάδα της 
Μ. Ανατολής

Η Sylco Hellas Κ. Συλαίος ΑΕ 
δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά στον 
τοµέα των εξοπλισµών κτηνοτροφικών 
µονάδων το 1959, όταν πρώτη εισήγαγε 
στην Ελλάδα αρµεκτικές µηχανές για 
αγελάδες. Η υψηλή ποιότητα όλων των 
προϊόντων της και η ύπαρξη 
ολοκληρωµένης υποστήριξης γρήγορα την 
καθιέρωσαν στον κλάδο και κατέστησαν 
την εταιρεία ηγέτιδα του χώρου.
Στόχος της Sylco Hellas είναι η παροχή 
υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, η συνεχής υποστήριξη των 
κτηνοτροφικών µονάδων, η συνεχής 
εξέλιξη των υπαρχόντων και η ανάπτυξη 
νέων καινοτόµων προϊόντων.

Εξοπλισµός και αναλώσιµα
Από τη διάθεση της πρώτης αµελκτικής 
µηχανής έως σήµερα, η µορφή και το 
µέγεθος των κτηνοτροφικών µονάδων 
έχει αλλάξει και αντίστοιχα έχουν αλλάξει 
και οι ανάγκες τους. Είναι η µόνη 

εταιρεία που µπορεί να καλύψει πλήρως 
τις ανάγκες σε µηχανολογικό εξοπλισµό, 
αναλώσιµα και υποστήριξη της κάθε 
κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης.
 
Ένας από τους πιο σοβαρούς 
κατασκευαστές στον κόσµο
Η εταιρεία έχει πλέον µετεξελιχτεί σε 
έναν από τους σοβαρότερους 
παγκοσµίως κατασκευαστές 
κτηνοτροφικών µηχανηµάτων. Ο 
µηχανολογικός εξοπλισµός αιχµής  
(λέιζερ κοπής, συγκόλλησης, λέιζερ 
σωλήνα, πενταξονικά κέντρα 
κατεργασίας, τόρνοι εξάπλευρης 
κατεργασίας, πέντε ροµποτικές κυψέλες 
µε 1 έως 4 βραχίονες) της (που 
αντίστοιχος της δεν υπάρχει σε καµία 
άλλη εταιρεία στην Ελλάδα) της επιτρέπει 
να παράγει το σύνολο των προϊόντων 
της εσωτερικά µε τους αυστηρότερους 
ποιοτικούς ελέγχους.
Η συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και η 

ανάπτυξη νέων που βασίζεται στην 
µακροχρόνια πείρα της εταιρείας 
γίνεται εσωτερικά και ήδη σαν 
αποτέλεσµα της έχουν χορηγηθεί 
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
Εκτός του µηχανολογικού εξοπλισµού 
(αρµεκτήρια, συγκροτήµατα παραγωγής 
ζωοτροφών, διαχείριση αποβλήτων, 
συστήµατα διανοµής τροφής, µεταλλικές 
κατασκευές κ.λπ.) και των καθηµερινών 
αναγκών των µονάδων σε ανταλλακτικά 
και αναλώσιµα διαφόρων τύπων 
προσφέρει κι υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 

Συµβουλευτικές υπηρεσίες
Αναγνωρίζοντας τη σηµασία της άµεσης 
ανταπόκρισης η τεχνική υποστήριξη 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες 
την εβδοµάδα. Παρέχονται επίσης 
συµβουλευτικές υπηρεσίες κατά το 
σχεδιασµό και την επέκταση των 
κτηνοτροφικών µονάδων.

Η Sylco Hellas Κ. Συλαίος ΑΕ 
ανέλαβε τον επανασχεδιασµό 
λειτουργίας και την προµήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισµού 
στη µεγαλύτερη κτηνοτροφική 
Μονάδα της Μέσης Ανατολής 
στην περιοχή του Κόλπου. 
Η φάρµα έχει 40.000 αιγοπρό-
βατα και 14.000 αγελάδες στο 
Κατάρ και στόχος ήταν η βελτι-
στοποίηση της παραγωγικής δι-
αδικασίας και βελτίωση των συν-
θηκών διαβίωσης των ζώων.

Η λύση που προκρίθηκε ήταν 
η δηµιουργία κλειστών κλιµα-
τιζόµενων µονάδων µε ανοξεί-
δωτες ταινίες διατροφής αιγο-
προβάτων VKS 3000, πλαστι-
κό διάτρητο υπερυψωµένο δά-
πεδο και σκρέιπερ καθαρισµού 
αιγοπροβάτων. 

Κέρδισε τον διαγωνισµό
Το σύνολο του εξοπλισµού (ται-
νίες, πλαστικές πλάκες, σκρέι-
περ) κατασκευάστηκε στην Ελ-

λάδα στις εγκαταστάσεις της ε-
ταιρείας και τοποθετήθηκε από 
τεχνικούς της. Η νέα σχεδίαση 
επιτρέπει στη µονάδα να λει-
τουργήσει κάτω από τις εξαιρε-
τικά δυσµενείς συνθήκες που 
επικρατούν στην περιοχή (η θερ-
µοκρασία φτάνει τους  55 βαθ-

µούς τους καλοκαιρινούς µή-
νες) µε ελάχιστο προσωπικό. 
Η εταιρεία Sylco εξασφάλισε το 
συµβόλαιο µετά από σχετικό δι-
αγωνισµό επειδή παρείχε την πιο 
ολοκληρωµένη και ποιοτικά καλ-
λίτερη λύση, έχοντας να αντιµε-
τωπίσει πλειάδα εταιρειών.

Η φάρµα έχει 40.000 
αιγοπρόβατα και 14.000 
αγελάδες και βρίσκεται 
στο Κατάρ.
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«Smarter, faster, stronger», δηλαδή «ε-
ξυπνότεροι, γρηγορότεροι και ισχυρότε-
ροι» είναι τα χαρακτηριστικά των λιπα-
σµατοδιανοµέων Σειράς Μ της Bogballe, 
που πρόσφατα έκαναν την εµφάνισή τους 
στα ελληνικά χωράφια. 
«Εξυπνότεροι» όσον αφορά τη διασύνδε-
ση τους µε συσκευές GPS αλλά και επι-
λογές Isobus αλλά επίσης και για τη δια-
χείριση της λειτουργίας Section Control 
αλλά και Variable Rate Application. Στην 
παργµατικότητα η νέα σειρά Μ των λιπα-
σµατοδιανοµέων υψηλής ακρίβειας της 
Bogballe δηµιουργεί µια νέα πλατφόρµα 
δυνατοτήτων µε την καινοτοµία Dual 
Dynamic, η οποία προσαρµόζει αυτόµα-
τα και ταυτόχρονα το πλάτος εργασίας λί-
πανσης και της πραγµατικής απαιτούµε-

νης ποσότητας λιπάσµατος σε κάθε δια-
φορετικό σηµείο του αγροτεµαχίου λαµ-
βάνοντας ως οδηγό τα αποτελέσµατα της 
χαρτογράφησης λίπανσης.   
Η νέα σειρά Μ έρχεται µε πιο ενισχυµένο 
σασί, βάσεις, πλευρικές στηρίξεις, στηρίξεις 
χοάνης, ισχυρότερο σασµάν, ισχυρότερο συ-
µπλέκτη σασµάν και συνολικά πάνω από 22 
αλλαγές στο πλαίσιο κατασκευής.

Από 1.250 έως 6.000 κιλά
Η νέα σειρά Μ έχει χωρητικότητες από 1.250 
έως 6.000 κιλά µε τα µοντέλα M60W Ρlus, 
M45W Ρlus, M35W Ρlus, M35W Βase, M45 
Ρlus, M35 Plus και M35 Βase και διατίθε-
ται αναλόγως την έκδοση που θα επιλεγεί 
και µε αυτόµατο σύστηµα ζύγισης και µε 
εύρος πλάτους εργασίας από 12 έως 42 

Smarter, faster, stronger 
οι νέοι διανοµείς 
Bogballe Σειρά M

■■■
DUAL DYNAMIC
Μια νέα πλατφόρµα 
δυνατοτήτων µε την 
καινοτοµία Dual Dynamic

µέτρα, το οποίο σηµαίνει συνολικά έως 84 
αν υπολογίσει κανείς τη διπλή επικάλυψη.
Στο περίπτερο της εταιρείας Στασινός ΑΕ 
στη φετινή Agrotica οι άνθρωποι της ε-
ταιρείας θα είναι εκεί για να εξηγήσουν 
στους ενδιαφερόµενους τα πλεονεκτήµα-
τα και τις καινοτοµίες των λιπασµατοδια-
νοµέων υψηλής ακρίβειας της Bogballe.
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Η Στασινός ΑΕ έχει επιλεχθεί από την 
Lemken ως επίσηµος συνεργάτης της 
στην ελληνική επικράτεια, δίνοντας τη 
δυνατότητα στους Έλληνες αγρότες να 
γίνουν κοµµάτι του αγροτικού 
οράµατος της Γερµανικής εταιρείας. Το 
όραµα αυτό δεσµεύει και την Στασινός 
ΑΕ, ώστε να ανταποκρίνεται 
καθηµερινά στα υψηλά στάνταρ της 
Lemken και να υποστηρίζει τον Έλληνα 
αγρότη σε όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας.

Από την πρακτική για την πρακτική 
Το γεωργικό µηχάνηµα της Lemken 
δεν είναι µόνο άµεσα αναγνωρίσιµο 
από το γαλάζιο χρώµα του, αλλά 
κυρίως από τον τρόπο που εργάζεται 
στο χωράφι:  Εργαλεία καλλιέργειας 
εδάφους για βέλτιστη προετοιµασία για 

σπορά.  Τεχνολογία σποράς για τη 
δηµιουργία µιας υγιούς βάσης για 
υψηλές αποδόσεις.  Προστατευτικά 
εργαλεία – ψεκαστικά για την 
προστασία των καλλιεργειών 
αποτελεσµατικά και ήπια. 
Η Lemken, µια παγκόσµια οικογένεια 
εταιρειών που συνεχίζει µε 
υπερηφάνεια µια επιχείρηση µε 
εξαιρετική παράδοση, παρέχει 
γεωργικά µηχανήµατα που 
εντυπωσιάζουν όχι µόνο µε την 
καινοτοµία και την ποικιλοµορφία τους. 
Εφαρµόζει επίσης προσαρµοσµένες 
λύσεις για αγροκτήµατα κάθε µεγέθους, 
για κάθε έδαφος, κάθε αγορά και 
απαιτήσεις. Αναπτύσσει αυτές τις λύσεις 
σε συνεχή και στενό διάλογο µε τους 
ανθρώπους που τις χρειάζονται: αγρότες 
και εργολάβους σε όλο τον κόσµο.

Το αγροτικό όραµα
Όλες οι δραστηριότητες της 
Lemken χρησιµεύουν για να 
στηρίξουν το όραµά της -ένα 
όραµα των γεωργών που 
λειτουργούν κερδοφόρα. Ένα 
όραµα της κοινής επιτυχίας που 
βασίζεται σε µια ενεργή ανταλλαγή 
µεταξύ των αγροτών, των 
διανοµέων και των 
κατασκευαστών. Και ένα όραµα 
της παγκόσµιας προµήθειας 
τροφίµων που υποστηρίζεται 
βιώσιµα από την αποτελεσµατική 
µηχανική. Αυτό το όραµα είναι 
αυτό που δηµιουργεί την εταιρεία 
Agrovision (Αγροτικό Όραµα).

Μαζί µε τους άριστους 
στην αγροτεχνολογία

ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΑΕ
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Υπαίθριος

C08

Αριστερά η ιδιοκτήτης Nicola Lemken
και δεξιά ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Anthony van der Ley
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RUBIA FLEET 
HD 400 20W50
Πολυβάθµιο ορυκτέλαιο 
το οποίο προορίζεται για 
χρήση σε κινητήρες πα-
λαιάς τεχνολογίας που µπο-
ρούν να λειτουργήσουν µε 
ιξώδες 20W50.

Η Τοτάλ Ελλάς ΑΕΕ είναι θυγατρική της 
γαλλικής Total για τον κλάδο Marketing and 
Services, για την Ελλάδα και την Αλβανία, 
την ΠΓ∆Μ, τη Μάλτα, την Κύπρο, τη 
Γεωργία και την Αρµενία. Το εύρος των 
δραστηριοτήτων της εστιάζεται στον 
εφοδιασµό της αγοράς µε λιπαντικά και 
ψυκτικά υγρά για την αυτοκίνηση, τη 
βιοµηχανία, τα µηχανήµατα έργων και την 
αγροτική οικονοµία και µε χηµικά για την 
αγροτική παραγωγή και τη βιοµηχανία. 
Στόχος της είναι να παρέχει υποστήριξη 
στους πελάτες της µε καινοτόµα προϊόντα 
και υπηρεσίες, αποσκοπώντας στη µείωση 
των λειτουργικών εξόδων, στη βελτίωση 
της απόδοσης και την εξασφάλιση της 
µακροζωίας του εξοπλισµού τους.

Τα προϊόντα της Total σχεδιάζονται στα 
εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης, 
δοκιµάζονται κάτω από τις πιο σκληρές 
συνθήκες και κατασκευάζονται σε 
ιδιόκτητα εργοστάσια ανάµειξης, σε όλο 
τον κόσµο, πριν τοποθετηθούν στον 
κινητήρα του οχήµατος ή του εξοπλισµού. 
Τα προϊόντα της είναι γνωστά για την 
καινοτοµία, την απόδοσή τους και τη 
µέγιστη προστασία του εξοπλισµού. 
Αναγνωρίζονται δε από όλους τους 
µεγάλους κατασκευαστές και γι’ αυτό οι 
κορυφαίοι κατασκευαστές τα προτιµούν 
τόσο για εργοστασιακό γέµισµα, όσο και για 
τη συντήρηση και χρήση µετά την πώληση.

Ένα βήµα προς το µέλλον
Η Total προχωρά ένα βήµα ακόµη, 
σχεδιάζοντας µια ολοκληρωµένη σειρά 
προϊόντων για τον κινητήρα και το σύστηµα 
µετάδοσης των σύγχρονων οχηµάτων, 
στοχεύοντας στην εξοικονόµηση καυσίµου. 
Το προσαρµοσµένο ιξώδες των λιπαντικών, 
µαζί µε ένα προηγµένο πακέτο προσθέτων, 
εγγυώνται απόλυτη προστασία και απόδοση 

ακόµη και στις πιο ακραίες συνθήκες, 
µειώνοντας τις αντιστάσεις µεταξύ των 
κινούµενων µερών, ελαχιστοποιώντας έτσι 
τις ανάγκες σε ενέργεια και καύσιµο.

∆ιαδικτυακός οδηγός 
για την επιλογή λιπαντικού
Στο website www.total.gr διατίθενται 
πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες 
και τα προϊόντα της Total, καθώς επίσης και 
το LubAdvisor, ένας χρήσιµος οδηγός 
επιλογής λιπαντικού για όλα τα οχήµατα.
Καταρτισµένοι σύµβουλοι πωλήσεων 
βρίσκονται σε όλη τη χώρα, αναπτύσσοντας 
δίκτυα πωλήσεων λιανικής και χονδρικής, 
ενώ ο εξειδικευµένος µηχανικός βρίσκεται 
στη διάθεση των πελατών.

Ορίζει την έννοια 
της παραγωγικότητας

ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ

Stand
19

Περίπτερο
17

Γαλλική συνταγή 
στα Λιπαντικά Υψηλής Τεχνολογίας

Πλήρης γκάµα 
προϊόντων & 
υπηρεσιών

 Total Quartz και Elf 
Evolution για τα 
επιβατηγά αυτοκίνητα
 Total Rubia και Elf 
Performance για τα 
βαρέα οχήµατα
 Rubia Works για τα 
µηχανήµατα κατασκευών
 Total Tractagri - 
Multagri για τα αγροτικά 
µηχανήµατα
 Elf λιπαντικά 
µοτοσικλετών
 Total Caprano για 
τη ναυσιπλοΐα
 Total Glacelf και 
Coolelf προϊόντα ψύξης 
κινητήρων
 Βιοµηχανικά 
λιπαντικά και γράσα 
 Υπηρεσία 
εργαστηριακού ελέγχου 
χρησιµοποιηµένων 
λιπαντικών, ANAC.

DYNATRANS MPV
Λιπαντικό για συστήµατα µε-
ταδόσεων, εµβαπτιζόµενα 
φρένα και υδραυλικά συ-
στήµατα. Κατάλληλο για αυ-
τόµατα κιβώτια, µετατρο-
πείς ροπής και υδροστατι-
κές µεταδόσεις.

GLACELF AUTO SUPRA
Αντιψυκτικό/ αντιθερµικό 
υγρό πολύ µακράς διαρκεί-
ας σε συµπυκνωµένη µορ-
φή για µεγαλύτερη οικονο-
µία. Περιέχει µονοαιθυλε-
νογλυκόλη υψηλής καθα-
ρότητας και 100% οργανι-
κά πρόσθετα.

ΤΟΤAL MULTAGRI 
MS 15W40
Πολυλειτουργικό λιπαντικό 
κατάλληλο για λίπανση  των 
τρακτέρ και των θεριστικών. 
Προστασία κατά της φθο-
ράς, υψηλή αντοχή σε υψη-
λές πιέσεις και εκτενής χρή-
ση µε ασφάλεια.

MULTAGRI SUPER 10W30
Πολυλειτουργικό λιπαντικό 
πρόσφατης τεχνολογίας, από 
υψηλής απόδοσης και ανώ-
τερης ποιότητας βασική πρώ-
τη ύλη. Κατάλληλα σχεδια-
σµένο για την ολοκληρωµέ-
νη λίπανση όλων των µηχα-
νικών συστηµάτων.

TRACTAGRI 
HDZ 10W-40
Λιπαντικό τεχνολογίας 
Low SAPS, σχεδιασµέ-
νο για κινητήρες γεωρ-
γικών µηχανηµάτων µε 
ή χωρίς φίλτρο σωµατι-
δίων. Συνιστάται για κι-
νητήρες Stage IV.
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Νέοι µε γνώσεις πληροφορικής, ψηφιακών συ-
στηµάτων και ηλεκτρονικής µηχανικής, είναι πλέ-
ον περιζήτητοι από επιχειρήσεις αγροτικών µη-
χανηµάτων, που θέλουν να καλύψουν το µεγά-
λο χάσµα δεξιοτήτων που έχει δηµιουργήσει η 
νέα τεχνολογία των τρακτέρ. 
Ο γρήγορος βηµατισµός των εξελίξεων σε σασµάν, 
εγκεφάλους, οθόνες, χειριστήρια, πρωτόκολλα 
επικοινωνίας και άλλον εξοπλισµό των µηχανηµά-
των φαίνεται πως έχει ξεπεράσει τον «παραδο-
σιακό» µηχανικό. 
Ως εκ τούτου, η ζήτηση εργατικού δυναµικού, ει-
δικότερα την τελευταία δεκαετία, έχει βάλει ως 
στόχο δεξαµενές ατόµων µε ειδικότητες που θα 
βοηθήσουν στην after sales εξυπηρέτηση των α-
γροτών, στο εξειδικευµένο σέρβις αλλά και στην 
προώθηση των συστηµάτων ακριβείας που εν-
σωµατώνονται στους ελκυστήρες.  Ωστόσο, εφό-
σον δεν υπάρχουν ειδικές τεχνικές σχολές ώστε 
να καλύψουν τις νέες αυτές ανάγκες τεχνογνω-

σίας για τα γεωργικά µηχανήµατα, η δεξαµενή 
του δυναµικού προέρχεται από φαινοµενικά «ά-
σχετες» πηγές µε το αντικείµενο. Οπότε, θα πρέ-
πει να δηµιουργούνται και τα κατάλληλα επαγ-
γελµατικά κίνητρα από πλευράς κατασκευαστών 
και αντιπροσώπων για να απασχολήσουν άτοµα 
µε τις περιζήτητες αυτές δεξιότητες.
 Άλλωστε, όπως έχει επισηµαίνει ο ΣΕΑΜ (Σύν-
δεσµος Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανηµάτων) 
µέσω της διευθύντριάς του, Κατερίνας Σκαρλά-
του, η ψηφιακή τεχνολογία έχει ανοίξει τη συζή-
τηση για το µέλλον της εκπαίδευσης στα µηχα-
νήµατα, καθώς υπάρχει χαµηλή σύνδεσή της µε 
τις πραγµατικές ανάγκες της αγοράς.
 «Το ζήτηµα αυτό προβληµατίζει και άλλες χώρες 
και πρέπει να µας απασχολήσει», ανέφερε η κα. 
Σκαρλάτου κατά το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε-
ταιρείας Γεωργικών Μηχανηµάτων Ελλάδος (ΕΓ-
ΜΕ), που είχε πραγµατοποιηθεί πριν περίπου έ-
να µήνα στην Αθήνα.

Brand name µε αξία η ταυτότητα του χωραφιού
Σε άυλο κεφάλαιο το οποίο µπορεί να ρευστοποιηθεί ή να 
ανεβάσει την αξία πώλησης των αγροτεµαχίων δίνοντας 
στον αγρότη ένα δυνατό διαπραγµατευτικό χάρτι στις συ-
ναλλαγές real estate, εξελίσσεται η «ταυτότητα» της αγρο-
τικής εκµετάλλευσης. Η ταυτότητα αυτή αποτελείται ου-
σιαστικά από τα Μεγάλα ∆εδοµένα (Big Data) τα οποία πε-
ριέχουν µεταξύ άλλων ιστορικά στοιχεία αποδόσεων, ε-
φαρµογής εισροών, ασθενειών και άλλων µεταβλητών οι 
οποίες πλέον θεωρούνται ως πνευµατική ιδιοκτησία, σύµφω-
να µε την αµερικανική εταιρεία γεωργικής πληροφορικής 
Granular που διαχειρίζεται δεδοµένα εκµεταλλεύσεων. 
Τα στοιχεία αυτά λαµβάνονται µέσω των εργαλείων γεωρ-
γίας ακριβείας (χαρτογράφηση, αισθητήρες, drones κ.λπ) 
και µπορεί να απαιτούν µία µεγάλη επένδυση, ωστόσο στο 
άµεσο µέλλον συγκεντρώνουν τα θεµελιώδη ώστε να α-

ποδειχθούν πολύτιµα όπως ένα brand name µε αξία.
Επιπλέον, τα τεχνολογικά συστήµατα βοηθούν τις παλαι-
ότερες γενιές να µεταβιβάσουν τις γνώσεις σχετικά µε τη 
γη, τις γεωπονικές πρακτικές και τις αποφάσεις διαχείρι-
σης µε σχετικά ευκολία. 
Παράλληλα, µε την ταχεία εµφάνιση και εξέλιξη των εται-
ρειών δεδοµένων, ορισµένες από αυτές θα αναλάβουν α-
ναπόφευκτα την επιχειρηµατική δραστηριότητα της παρο-
χής αδειών χρήσης στους προµηθευτές της βιοµηχανίας 
και σε άλλα τρίτα µέρη. Οι γεωργοί θα βρεθούν αντιµέτω-
ποι µε την ευθύνη και την επιλογή - να συνεργαστούν µε 
εταιρείες που διαχειρίζονται σωστά τα δεδοµένα αυτά και 
που θα τους αποζηµιώνουν µε δίκαιο τρόπο. Ωστόσο, για 
να γίνει αυτό, οι αγρότες πρέπει πρώτα να δηµιουργήσουν, 
να οργανώσουν και να συλλέξουν τα δεδοµένα.

Η ζήτηση εργατικού 
δυναµικού, ειδικότερα την 
τελευταία δεκαετία, έχει 
βάλει ως στόχο δεξαµενές 
ατόµων µε ειδικότητες που 
θα βοηθήσουν στην after 
sales εξυπηρέτηση των 
αγροτών, στο εξειδικευµένο 
σέρβις αλλά και στην 
προώθηση των 
συστηµάτων ακριβείας που 
ενσωµατώνονται στους 
ελκυστήρες

Η Πληροφορική 
χτίζει τα καλά 

βιογραφικά για 
γεωργικούς 
µηχανικούς
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ΣΕΚΕ - ΛΥΚΟΥ ΑΕ

Η εταιρεία ΣΕΚΕ-ΛΥΚΟΥ ΑΕ ιδρύθηκε το 
1996 από τον αείµνηστο Θανάση Λύκου. 
Εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 
και κατά τη διάρκεια της πολυετούς 
παρουσίας της στον αγροτικό και 
κτηνοτροφικό χώρο έχει αναπτύξει 
κορυφαίες συνεργασίες µε οίκους του 
εξωτερικού.
Σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
10.000 τ.µ. στη ΒΙΠΕ Ωραιοκάστρου 

στεγάζουν το σύνολο των δραστηριοτήτων 
της και περιλαµβάνουν εκθεσιακό χώρο 
µηχανηµάτων, κεντρική αποθήκη 
ανταλλακτικών, χώρο για service και 
γραφεία διοίκησης µε το εξειδικευµένο 
προσωπικό να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
πελατών της. Το σύνολο των λειτουργικών 
δραστηριοτήτων της είναι εναρµονισµένο 
και διαπιστευµένο µε το σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Όλα αυτά τα χρόνια η ΣΕΚΕ-ΛΥΚΟΥ ΑΕ 
εξελίχθηκε µε συνεχώς ανοδική πορεία 
στην ελληνική αγορά προµηθεύοντας 
προηγµένης τεχνολογίας µηχανήµατα σε 
αγρότες και κτηνοτρόφους. 
Στο περίπτερό της στη φετινή Agrotica, ο 
επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να δει 
από κοντά, µεταξύ άλλων, τα εξής 
µηχανήµατα:
 Χορτοδετικές πρέσες, σταθερού και 
µεταβλητού θαλάµου και τυλιχτικά 
µηχανήµατα της ιταλικής εταιρείας Mascar.
 Χορτοσυλλέκτες και χορτοκοπτικά της 
σλοβένικης εταιρείας SIP. 
 Αχυροκοπτικά και κοπροδιανοµείς της 
αγγλικής εταιρείας Teagle. 
 Αντλίες νερού µεγάλης απόδοσης της 
ιταλικής εταιρείας Veneroni.
 Επίσης, θα παρουσιαστούν για πρώτη 
φορά, οι περιστροφικές βούρτσες 
καθαρισµού και συλλογής, χώρων και 
δαπέδων της γερµανικής εταιρείας 
Westermann για αγροτικές, 
κτηνοτροφικές, βιοµηχανικές και άλλες 
εφαρµογές.

Με σταθερά βήµατα στο µέλλον

Αγροτικά µηχανήµατα υψηλής τεχνολογίας 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΤΗ ΧΟΡΤΟ∆ΕΣΙΑ

Για δεύτερη συνεχόµενη Agrotica θα είναι 
παρούσα στο περίπτερο της εταιρείας ΣΕ-
ΚΕ-ΛΥΚΟΥ ΑΕ η ιταλική εταιρεία Mascar 
µε τη «ναυαρχίδα» των µηχανηµάτων της, 
τη χορτοδετική πρέσα µεταβλητού Θαλά-
µου Monster 770 CUT, η οποία σχεδιάστη-
κε για τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η 
τεχνολογία, η ποιότητα, η υψηλή απόδοση 
και η αξιοπιστία είναι τα χαρακτηριστικά 
της. Το µεγάλο pick-up (2,1 ή 2,25 µ.) εξα-
σφαλίζει εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα στη 
διαδικασία ενώ ο Hardox ρότορας είναι ε-

φοδιασµένος µε 15 µαχαίρια για κοπή του 
υλικού από 7 έως 14 εκ. Ο θάλαµος συ-
µπίεσης αποτελείται από τρεις µόνο στιβα-
ρούς ιµάντες για τη µέγιστη δυνατή συµπί-
εση και µείωση των απωλειών του προϊ-
όντος. Χρησιµοποιώντας το τερµατικό α-
πό την καµπίνα του τρακτέρ, ο χειριστής 
µπορεί να ρυθµίσει τη διάµετρο του δέµα-
τος (από 80 έως 170 εκ.), την πυκνότητα 
για επίτευξη µαλακού ή σκληρού πυρήνα 
καθώς και την οµοιοµορφία σε όλη τη δι-
άµετρο του δέµατος.

ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΤΗ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ

Την επανεµφάνιση τους στην ελληνική αγο-
ρά και για πρώτη φορά στην έκθεση Agrotica, 
κάνουν τα µηχανήµατα της σλοβένικης ε-
ταιρείας SIP µέσω της ΣΕΚΕ-ΛΥΚΟΥ ΑΕ. Με 
όπλα την εµπειρία των 60 ετών, τον υπερ-
σύγχρονο τρόπο παραγωγής των µηχανη-
µάτων για τους πελάτες της αλλά και για άλ-
λους επώνυµους οίκους, η εταιρεία SIP εγ-
γυάται υψηλή απόδοση και αξιοπιστία των 
µηχανηµάτων της. Το συρόµενο χορτοκο-
πτικό SIilvercut Disc 300 TS RC είναι ιδα-
νικό για όλους τους τύπους των χόρτων προ-

σφέροντας καθαρή κοπή σε οποιοδήποτε 
έδαφος λόγω του καινοτόµου συστήµατος 
σύνδεσης της µπάρας κοπής S-Flow. Επί-
σης, η νέας γενιάς µπάρα κοπής είναι εφο-
διασµένη µε το σύστηµα ασφαλείας DDSS 
(Disc Drive Safety System): Σε περίπτωση 
υπερφόρτωσης οι τέσσερεις πίροι ασφαλεί-
ας απορροφούν τη δύναµη και αποτρέπουν 
περαιτέρω βλάβες στα γρανάζια της µπά-
ρας κοπής. Τέλος, η αλλαγή των µαχαιριών 
κοπής επιτυγχάνεται εύκολα και γρήγορα 
µε το σύστηµα QCS (Quick Change System).

Περίπτερο
14

Stand
05

06_63__mixanimata.indd   52 17/01/2018   01:31



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // 53

06_63__mixanimata.indd   53 17/01/2018   01:31



54 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

∆ηµιουργεί σχέσεις ζωής
ΚΑΡΙΝΤΗΣ ΝΕΤΑΣ ΑΕ 

Οι εταιρείες Καρίντης – Νέτας ΑΕ και 
Ι. Νέτας & Υιοί ΑΕ αντιπροσωπεύουν 
τον φιλανδικό κατασκευαστικό οίκο 
γεωργικών µηχανηµάτων Valtra και 
τους κινητήρες AGCO Power (SISU 
Diesel) στην Ελλάδα τα τελευταία 48 
χρόνια. Η αφοσίωση στις ανάγκες 
των αγροτών και των κτηνοτρόφων, 

η πείρα, η άριστη τεχνογνωσία και το 
εκπαιδευµένο προσωπικό των 
εταιρειών σε συνδυασµό µε την 
αξεπέραστη ποιότητα της Valtra 
αποτελούν σήµερα τον πιο αξιόπιστο 
συνεργάτη για τον Έλληνα αγρότη 
και κτηνοτρόφο. Αυτός είναι και ο 
λόγος που τον Απρίλιο του 2017 ο 

Ιωάννης Νέτας τιµήθηκε από τον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της 
Φιλανδίας λαµβάνοντας το 
παράσηµο της λεγεώνας των 
Λεόντων της Φιλανδίας και τον 
τιµητικό τίτλο του Ιππότη, για την 
µακρόχρονη και έντιµη συνεισφορά 
του στον κλάδο.

Το Valtra T254 Versu µε την καινοτοµία 
SmartTouch κέρδισε τον τίτλο του «Τρα-
κτέρ της χρονιάς 2018» και τον τίτλο 
«Best Design 2018» στην έκθεση του Α-
νόβερο ενώ το Α114 της νέας Σειράς Α 
ήταν µέσα στους 5 καλύτερους finalists 
για το έπαθλο του Kαλύτερου Tρακτέρ 
Eιδικής Xρήσης. Η επιλογή του νικητή 
έγινε από 24 ανεξάρτητους δηµοσιογρά-
φους που εκπροσώπησαν 24 γεωργικά 
περιοδικά από 24 ευρωπαϊκές χώρες. 
Η επιλογή του Valtra ως «Tractor of the 
year 2018» συνοδεύτηκε µε την εξής κοι-
νή ανακοίνωση των κριτών: «Η Valtra 
θέτει νέα στάνταρ στην ποιότητα συν-
δυάζοντας το υψηλό επίπεδο άνεσης µε 
την αποδοτικότητα, την αξιοπιστία, την 
οικονοµία και την πολυχρηστικότητα. 

Στο Valtra συνδυάζονται η ποιότητα και 
η καινοτοµία µε την οµορφιά». Η βρά-
βευση του Τ254 Versu είναι το αποτέ-
λεσµα της σκληρής δουλειάς και της ε-
πιµονής της Valtra να προσφέρει στους 
αγρότες ένα τρακτέρ αξιόπιστο, σύγχρο-
νο, άνετο και εύκολο στη χρήση, ώστε 
η δύσκολες αγροτικές εργασίες να µε-
τατρέπονται σε απόλαυση.

Το καινοτοµικό τερµατικό χρήσης
Το SmartTouch, είναι το νέο τερµατικό χρή-
σης του τρακτέρ, που σχεδιάστηκε και πα-
ράγεται από τη Valtra στη Φιλανδία. Με 
την οθόνη 9 ιντσών, τον µοχλό πολλαπλών 
χρήσεων, το εύκολο στη χρήση λογισµι-
κό και το νέο υδραυλικό χειριστήριο πα-
ρέχουν το καλύτερο σύστηµα ελέγχου και 

χρήσης του µηχανήµατος που µπορεί σή-
µερα να προσφέρει η βιοµηχανία των γε-
ωργικών µηχανηµάτων. Επιτρέπει στον 
χρήστη του µηχανήµατος να ελέγχει και 
να προγραµµατίζει κάθε πιθανή λειτουρ-
γία της µηχανής, της αυξοµείωσης, των 
υδραυλικών, του συστήµατος τηλεµετρί-
ας και του AutoGuide. 
Η Σειρά 4 προσφέρει υψηλά επίπεδα ά-
νεσης, εργονοµίας, ανθεκτικότητας, ποι-
κιλίας στη χρήση και σκανδιναβικό σχε-
διασµό. Το Valtra είναι ένα τρακτέρ που 
µπορεί να προσαρµοστεί στις ανάγκες του 
κάθε αγρότη και κτηνοτρόφου µε καινο-
τόµες λύσεις όπως το Twin - Trac (ανά-
στροφη οδήγηση), καµπίνα Sky View, 
SmartGlass κ.λπ., που ταιριάζουν στις ει-
δικές ανάγκες κάθε χρήστη.

Περίπτερο
05

Stand
06

Τρακτέρ της Χρονιάς 2018 
το Valtra T254 Versu
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BAHCO

Στην πολύ καλή φήµη που ακολουθεί 
εδώ και χρόνια την Bahco για την 
άριστη ποιότητα των κοπτικών 
εργαλείων της, προστέθηκε ήδη από 
το 1980 η εργονοµική κατασκευή τους 
ως αποτέλεσµα των µεγάλων 
επενδύσεων της Σουηδικής εταιρείας 
στην αντίστοιχη έρευνα. Φυσικά η 
έρευνα αυτή εφαρµόζεται και σήµερα 
σε ολόκληρη την γκάµα προϊόντων 
της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
αυξηµένη αποτελεσµατικότητα της 
εργασίας 

αλλά την υγεία των χρηστών τους. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία 
για να τοποθετηθεί ένα προϊόν στη 
σειρά «ERGO» ξεκινά από µια σειρά 
ερωτηµατολογίων προς τους τελικούς 
χρήστες για τις εµπειρίες τους µε 
συγκεκριµένα εργαλεία και τις 
προτάσεις βελτίωσης που κάνουν. Οι 
πληροφορίες αυτές συνδυάζονται στη 
συνέχεια µε τις µελέτες για τη 
συνηθισµένη χρήση των εργαλείων.
Μάλιστα οι επαγγελµατίες χρήστες 
δοκιµάζουν διάφορους πρωτότυπους 

σχεδιασµούς και συγκεντρώνουν τις 
πληροφορίες για τη βελτίωσή τους. 
Μόλις επιτευχθεί η καλύτερη 
ισορροπία µεταξύ µορφής, υλικών και 
ιδιοτήτων, δηµιουργείται ένα δεύτερο 
σύνολο πρωτοτύπων µε µικρότερη 
διαφοροποίηση µεταξύ τους. Από τις 
αντιδράσεις στη δεύτερη σειρά 
πρωτοτύπων προκύπτει ο τελικός 
σχεδιασµός. Πρόκειται στην 
πραγµατικότητα για ένα πρόγραµµα 11 
σηµείων στο τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης, το οποίο περνάει κάθε 
εργαλείο που τελικά θα φέρει το 
λογότυπο «ERGO».

Τα προτερήµατα των 
εργονοµικών εργαλείων
 Τα εργονοµικά εργαλεία 
σχεδιάζονται για να εκπληρώνουν της 
ανάγκες του επαγγελµατία χρήστη. 
 Μειώνουν τη µυαλγία και τη 
κούραση και αυξάνουν την 
αποτελεσµατικότητα των άκρων.
 Έχουν τις αναλογίες και διαστάσεις 
του χρήστη και κάνουν την πιο 
οικονοµική χρήση της ανθρώπινης 
ενέργειας.
 Τα εργονοµικά εργαλεία 
προσαρµόζονται στη δύναµη και 
ικανότητα του χρήστη.

Η επιστηµονική προσέγγιση 
στα εργονοµικά εργαλεία χειρός

Stand
45

Περίπτερο
15 

Ισόγειο

■■■
ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η σχεδίαση του 
εργονοµικού κλαδευτηριού 
είναι καρπός πέντε ετών 
επιστηµονικής έρευνας και 
εκατοντάδων δοκιµών από 
χρήστες σε όλο τον κόσµο

A registered trademark of SNA Europe Group

ΚΟΨΤΕ ΠΙΟ 
ΓΡΗΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΠΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

£

Guarantee

για περισσότερες πληροφορίες για τα ηλεκτρικά 
ψαλίδια λιθίου  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

BAHCO.COM

Γίνεται ένα µε το χέρι 
το κλαδευτήρι PXR
Τεχνικά χαρακτηριστικά
● Ανετη περιστρεφόµενη λαβή, 
επενδυµένη µε ελαστοµερές 
● Κάθετες και πλευρικές 
γωνίες κλίσης
● Σχήµα λαβών
● Επιλογή κεφαλής κοπής
● Επιλογή ελατηρίου
● Σύστηµα µέτρησης χειρός
Πλεονεκτήµατα
● Ο καρπός διατηρείται 
σε ουδέτερη θέση
● Άνεση
● Η πίεση κατανέµεται οµοιόµορφα
● Κατάλληλες κεφαλές κοπής 
για κάθε εργασία
● Προσαρµόζεται στη δύναµη 
του χεριού

Λιγότερη κόπωση στο τέλος της 
ηµέρας και λιγότερο επώδυνη, 
µεγαλύτερης διάρκειας και πιο 
παραγωγική εργασία είναι τα 
πλεονεκτήµατα της χρήσης των 
εργονοµικών κλαδευτηριών.
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Η Hellenic Dairy Automations 
(Κτηνοτροφικοί Αυτοµατισµοί Ελλάδος), 
το Lely Center της Ελλάδας, ιδρύθηκε 
τον Φεβρουάριο του 2016 και είναι 
θυγατρική εταιρεία της Milkplan ΑΕ. 
Εµπορεύεται κατ’ αποκλειστικότητα τα 

προϊόντα Lely για γαλακτοπαραγωγικές 
µονάδες και παρέχει υπηρεσίες 
υποστήριξης για το σύνολο των 
προϊόντων της. ∆ιαθέτει έµπειρο τεχνικό 
προσωπικό, άριστα εκπαιδευµένο µε  
πιστοποίηση από τη Lely international, 
άριστη υποστήριξη 24 ώρες την ηµέρα 
και 7 µέρες την εβδοµάδα και πλήρη 
γκάµα άµεσα ανταλλακτικών. 
Το Lely Center Ελλάδας είναι η µοναδική 
εταιρεία στην Ελλάδα που έχει 
εγκαταστήσει µε επιτυχία 4 ροµποτικά 
συστήµατα (Νοέµβριος 2016 & 
∆εκέµβριος 2017) και έχει συµφωνήσει 
ήδη την εγκατάσταση 3 ακόµα ροµπότ. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι 4 θα είναι πλέον 
οι υπερσύγχρονες ροµποτικές φάρµες 
στην Ελλάδα και θα είναι όλες Lely...

Τέσσερις οι ροµποτικές 
φάρµες στην Ελλάδα

Από το δραστήριο
Lely Center 
Τη συµφωνία για την εγκατάσταση του 
τέταρτου διπλού αρµεκτικού ροµπότ Lely 
Austronaut Α4 στην Ελλάδα ανακοίνω-
σε η εταιρεία Κτηνοτροφικοί Αυτοµατι-
σµοί Ελλάδας, θυγατρική εταιρεία της 
Milkplan και αντιπρόσωπος της Lely στην 
Ελλάδα. Μάλιστα αυτή επετεύχθη αµέ-
σως µετά τη συµφωνία για την εγκατά-
σταση του τρίτου Lely Astronaut Α4 στη 
φάρµα του Μαργαρίτη Μποτσιάρη στον 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης που ανακοινώ-
θηκε τέλη ∆εκεµβρίου. Αµέσως µετά η 
εταιρεία ανακοίνωσε τη συµφωνία για 
την εγκατάσταση του τέταρτου διπλού 
αρµεκτικού ροµπότ Lely Astronaut Α4 
στη φάρµα του ∆ηµήτρη Μαστοργιάννη 
στο Αδάµ Θεσσαλονίκης.

Στα τέλη Ιουνίου η εγκατάσταση
Η εγκατάσταση αυτή θα ξεκινήσει τέλη 
Ιουνίου αµέσως µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών στον στάβλο βάσει των 
προδιαγραφών που ορίζει η Lely. Στην 
εν λόγω φάρµα που θα φιλοξενήσει 120 

αγελάδες θα τοποθετηθεί και ροµποτι-
κή παγολεκάνη MP Powertank 6t από τη 
Milkplan.
Τέσσερις εποµένως θα είναι πλέον οι υ-
περσύγχρονες ροµποτικές φάρµες στην 
Ελλάδα και θα είναι όλες Lely.
Στους προσεχείς µήνες η εταιρεία θα α-
νακοινώσει τις διάφορες δράσεις της για 
τον εορτασµό των 25 χρόνων της Lely 
στον τοµέα του αυτοµατισµού στην κτη-
νοτροφία.

Ενας Όµιλος 
ενεργός 
σε 60 χώρες 
Η Lely ιδρύθηκε το 1948 
αφιερώνοντας όλες τις 
προσπάθειές της στη 
δηµιουργία ενός βιώσιµου, 
αποδοτικού και ευχάριστου 
µέλλοντος στον τοµέα της 
κτηνοτροφίας για τους πελάτες 
της. Εδώ και πολλά χρόνια η 
Lely ηγείται στα 
αυτοµατοποιηµένα ροµποτικά 
αµελκτικά συστήµατα µε 
περισσότερα από 65 χρόνια 
εµπειρίας και γνώσης στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας. 
Ο Όµιλος Lely είναι ενεργός σε 
περισσότερες από 60 χώρες, 
έχει ετήσιο τζίρο 502 εκατ. 
ευρώ και απασχολεί σχεδόν 
2.000 ανθρώπους. Έχει 7 
τµήµατα R&D και 2.550 
κατοχυρωµένες ενεργές  
πατέντες. Είναι η εταιρεία που 
κατασκεύασε το  πρώτο ροµπότ 
αρµέγµατος, το Lely Astronaut 
A2, «την πιο σηµαντική 
εφεύρεση του 20ού αιώνα για 
τους κτηνοτρόφους», το οποίο 
τέθηκε σε λειτουργία το 1992. 
Από τότε λειτουργούν 
παγκοσµίως περισσότερα από 
28.000 ροµπότ Lely.
Πληροφορίες: https://www.
lely.com/gr/centers/
thessaloniki / #employees

Τα 25 χρόνια της Lely στον τοµέα του αυτοµατισµού στην κτηνοτροφία θα γιορτάσει 
τους αµέσως επόµενους µήνες ο ελληνικός βραχίονας του πολυεθνικού οµίλου.
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Κοντά στους 
πελάτες της

Η HELLAGRO AE, 
πρωτοπόρος εταιρεία 
στον τοµέα των 
αγροτικών εφαρµογών 
αλλά και των υλικών 
συσκευασίας, θα έχει, 
για άλλη µια φορά 
δυναµική παρουσία 
στην Agrotica 2018, 
δίνοντας την ευκαιρία 
στους πολυάριθµους 
επισκέπτες της έκθεσης 
να δουν το ευρύ φάσµα 
τόσο των 
δραστηριοτήτων όσο 
και των προϊόντων της.
H HELLAGRO AE  θα 
βρίσκεται στο περίπτερο 
15, stand 46. 

60 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Hellagro AE δραστηριοποιείται στην 
εµπορία υλικών βιοµηχανικής 
συσκευασίας, συσκευασίας τροφίµων 
και προϊόντων αγροτικών εφαρµογών, 
προσφέροντας ασφαλείς, πρακτικές 
και καινοτόµες λύσεις.
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει 
γνωρίσει ταχεία εξέλιξη βελτιώνοντας 
τα µερίδιά της στην αγορά, ενώ 
επενδύει σε έµπειρο και εξειδικευµένο 
προσωπικό για τη βέλτιστη υποστήριξη 
των πελατών της. 

Το 2011 διακρίθηκε από την ICAP ως 
µία από τις πιο δυναµικές εταιρείες 
στην Ελλάδα. Όλα τα προϊόντα της 
HELLAGRO AE είναι επώνυµα, 
πιστοποιηµένα από διεθνείς φορείς και 
ιδανικά προσαρµοσµένα στις ανάγκες 
του µεσογειακού κλίµατος. 
Η HELLAGRO AE αποδεικνύει την 
σταθερά κυρίαρχη θέση που κατέχει 
στην αγορά, καθώς δεν αλλάζει brands 
στο βωµό της κερδοφορίας και 
επενδύει σε έµπειρο και εξειδικευµένο 

προσωπικό για τη βέλτιστη υποστήριξη 
των πελατών της. 
Τα κεντρικά γραφεία της HELLAGRO 
AE βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττικής, 
διατηρώντας υποκατάστηµα στη 
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Για την 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 
διανοµή των προϊόντων, διαθέτει 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στον 
Ασπρόπυργο, στη Θεσσαλονίκη και στη 
∆ράµα. Περισσότερες πληροφορίες 
στη διεύθυνση www.hellagro.gr.

Σέβεται τον κόπο του παραγωγού 
HELLAGRO AE

Stand
46

Περίπτερο
15 

Ισόγειο

Η HELLAGRO AE βρίσκεται 18 χρόνια δίπλα 
στον αγρότη, µε επώνυµα προϊόντα αποκλει-
στικής συνεργασίας από αναγνωρισµένους 
οίκους του εξωτερικού στους τοµείς της χορ-
τοδεσίας και της ελαιοσυλλογής, αλλά και µε 
καθιερωµένα προϊόντα για τη σκίαση και την 
προστασία των καλλιεργειών, τη στήριξη φυ-
τών και την εδαφοκάλυψη.
 Αναφορικά µε τον τοµέα της συσκευασίας 
αγροτικών προϊόντων, ο επισκέπτης της έκ-
θεσης θα δει µεγάλη ποικιλία σε σακιά διαφό-
ρων ειδών όπως διχτυωτά, υφαντά (πολυ-
προπυλενίου) καθώς και γιούτινα.

 Αναφορικά µε τη συσκευασία τροφί-
µων, παρουσιάζονται µεµβρά-

νες τροφίµων, διεθνώς 
αναγνωρισµένα συ-
ντηρητικά σταφυλιών 
καθώς και υλικά µι-
κροσυσκευασίας φρού-
των και λαχανικών.   
 Παράλληλα, παρου-

σιάζεται και ένα νέο προϊόν στον τοµέα της 
ενσίρωσης, το υπόστρωµα ενσίρωσης Silofilm.

Ενσίρωµα ανώτερης ποιότητας
Το διάφανο υπόστρωµα ενσίρωσης Silofilm 
είναι ένα λεπτό φιλµ, πάχους 30 µm, υψη-
λής αντοχής που τοποθετείται µεταξύ του 
ασπρόµαυρου φιλµ και του σωρού της εν-
σίρωσης. ∆ιαθέτει µικρό πάχος και µεγάλη 
ελαστικότητα, µε συνέπεια να προσκολλά-
ται καλύτερα στην επιφάνεια του ενσιρώ-
µατος και να περιορίζεται η συγκράτηση του 
αέρα. Χρησιµοποιείται συνδυαστικά µε το 
ασπρόµαυρο φιλµ Silomax, οπότε περιορί-
ζεται η παρουσία οξυγόνου και επιτυγχάνε-
ται αποδοτικότερα η αναερόβια ζύµωση, µε 
αποτέλεσµα την παραγωγή ενσιρώµατος α-
νώτερης ποιότητας. 
Για περισσότερες πληροφορίες, το εξειδικευ-
µένο προσωπικό της HELLAGRO AE βρίσκε-
ται πάντα στη διάθεσή των πελατών της.

Με τα καλύτερα υλικά
για όλες τις εργασίες

Πλούσια η γκάµα της 
εταιρείας στη συσκευασία 
αγροτικών προϊόντων.
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Με 90 άµεσους εκθέτες 
στην έκθεση η ΕΚΑΓΕΜ

Πολύτιµο εργαλείο που θέτει σε κίνηση την 
αγορά του κλάδου θεωρούν οι Έλληνες 
κατασκευαστές γεωργικών µηχανηµάτων το 
πρόγραµµα που αφορά στα Σχέδια Βελτίωσης, 
πλην, όµως, τάσσονται υπέρ της αλλαγής του 
τρόπου υλοποίησής τους, προκρίνοντας, ως 
ενδεδειγµένη λύση, τη µορφή των ανοικτών, 
ευέλικτων και µικρών, από γραφειοκρατική κι 
όχι χρηµατοδοτική άποψη, προκηρύξεων, ώστε 
να υπάρχει οµαλότητα στη λειτουργία της 
αγοράς. Όπως επισηµαίνει σε συνέντευξής της 
στο ένθετο Agrotica η νέα πρόεδρος της 
ΕΚΑΓΕΜ, ∆ήµητρα Εµµανουηλίδου, ο κλάδος, 
παρότι δεν απέφυγε κάποια λουκέτα κι αλλαγές 
εκπροσώπων ή ιδιοκτησίας, βρίσκεται σε 
καλύτερη θέση από άλλους τοµείς, που 
«έσβησαν» κάτω από τη µεγάλη πίεση της 
οικονοµικής κρίσης, εντούτοις διατηρεί τον 
προβληµατισµό της για την αποτελεσµατικότητα 
του τρόπου εφαρµογής των Σχεδίων Βελτίωσης.
Ως προς τον ανταγωνισµό που υφίστανται οι 
Έλληνες κατασκευαστές γεωργικών 
µηχανηµάτων από τις ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, 
αλλά κι από την Τουρκία ή άλλες τρίτες χώρες 
χαµηλότερου κόστους και αµφίβολης ποιότητας 
εξοπλισµού, η συνοµιλήτριά µας δεν κρύβει ότι 
τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα οξυµένος, 
αλλά υπεραµύνεται των δυνατοτήτων του 
κλάδου. Για την φετινή 27ης διεθνούς έκθεσης 
Agrotica, η κ. Εµµανουηλίδου σηµειώνει πως η 
ΕΚΑΓΕΜ συµµετέχει µε 90 άµεσους εκθέτες σε 
χώρους των περιπτέρων 8,9,10,15 και 16 και 
παρουσιάζει ό,τι πιο σύγχρονο κατασκευάζεται 
στην Ελλάδα σε παρελκόµενα για τον 
αγροκτηνοτροφικό τοµέα. 

H CEMA διαµόρφωσε ένα 
κατάλογο τεχνολογιών ο ο-
ποίος προτείνεται στις ευ-
ρωπαϊκές αρχές να αξιώσει 
µία αποκλειστική ενίσχυση 
µέσω της ΚΑΠ µετά το 
2020, ώστε να µην µείνουν 
πίσω ειδικότερα οι εκµεταλ-
λεύσεις κάτω των 500 
στρεµµάτων, που ευρωπαϊ-
κά οριζόνται ως «µικρές

Οι νέες θεµελιώδεις τεχνολογίες 
της αγροτικής εκµηχάνισης
Το αγροτικό εξοπλισµό που πρέπει πλεόν 
να θεωρείται ως «θεµελιώδεις» και ως 
εκ τούτου κάθε εκµετάλλευση θα πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε αυτόν, παραθέτει 
µελέτη του Συνδέσµου Ευρωπαϊκών 
Αγροτικών Μηχανηµάτων (CEMA) 
σχετικά µε το µέλλον της εκµηχάνισης  
της γεωργίας. H CEMA διαµόρφωσε 
ένα σχετικό κατάλογο ο οποίος µάλιστα 
προτείνεται στις ευρωπαϊκές αρχές να 
αξιώσει µία αποκλειστική ενίσχυση 
µέσω της ΚΑΠ µετά το 2020, ώστε να 
µην µείνουν πίσω ειδικότερα οι 
εκµεταλλεύσεις κάτω των 500 στρεµµάτων, 
που ευρωπαϊκά οριζόνται ως «µικρές. 
Συγκεκριµένα, αυτές οι τεχνολογίες που 
πλέον αποδεδειγµένα προσφέρουν 
σαφή πλεονεκτήµατα και έχουν δοκιµαστεί 
στο χρόνο από αγροτικές επιχειρήσεις 
διεθνώς και πρέπει να επιδοτούνται 
µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
Συστήµατα καθοδήγησης όπως 
µηχανικής διεύθυνσης, αυτόµατος 

πιλότος µε δυνατότητα πλήρους ελέγχου 
του συστήµατος διεύθυνσης του τρακτέρ, 
πλοήγηση lightbar κ.λπ. Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές που επικαλείται η CEMA, 
µεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι 
καθηγητές του ΓΠΑ, Σπύρος Φουντάς 
και Αθανάσιο Μπαλαφούτη, το κόστος 
για αυτά τα συστήµατα ξεκινά από τα 
1.300 ευρώ και µπορεί να φτάσει τα 
40.000 ευρώ. Γενικότερα, ο εξοπλισµός 
καθοδήγησης όπως το auto-steer, µπορεί 
να µειώσει τους χρόνους εργασίας κατά 
6% για όλες τις καλλιέργειες.
 Εφαρµογές µεταβλητής εφαρµογής 
(VRT) και ανίχνευση θρεπτικών ουσιών. 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν 
παρελκόµενα όλων των ειδών όπως 
είναι λιπασµατοδιανοµείς, σπαρτικές 
και ψεκαστικά. Με αυτή την τεχνολογία 
έχει παρατηρηθεί µείωση της χρήσης 
ζιζανιοκτόνων κατά 20-30% και ανόργανων 
λιπασµάτων κατά 40%, µε αποτέλεσµα 
τη µεγάλη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος της γεωργίας. 
Τεχνολογίες ακριβείας για την 
κτηνοτροφία (PLF). Περιλαµβάνουν 
µεγάλη ποικιλία µηχανών, συστήµατα 
διαχείρισης αγροκτηµάτων και άλλες 
συσκευές που χρησιµοποιούνται για 
την κτηνοτροφία εντάσεως κεφαλαίου. 
Κυµαίνονται από προηγµένα συστήµατα 
ταΐσµατος έως συγκροτήµατα ροµποτικού 
αρµέγµατος, τα οποία και στην Ελλάδα 
έχουν αρχίσει να προτιµούνται. Εδώ, 
µεγάλο ρόλο παίζει και το λογισµικό 
που εξετάζει την απόδοση, την υγεία 
και γενικότερα την κατάσταση της κάθε 
αγελάδας ξεχωριστά. 

■■■
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ VRT
Mείωση χρήσης ανόργανων 
λιπασµάτων κατά 40% από 
την τεχνολογία VRT

■■■
AUTO-STEER
O εξοπλισµός καθοδήγησης 
µπορεί να µειώσει τους 
χρόνους εργασίας κατά 6%
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Pickup κι άνω 2,5 τόνων
για ετεροεπαγγελµατίες
Λύση µε τροποποίηση της νοµοθεσίας, προκει-
µένου να αρθεί ο αποκλεισµός χιλιάδων συ-
ντελεστών της αγροτικής παραγωγής που δεν 
είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες, από την αγορά 
αγροτικών αυτοκινήτων µικτού βάρους άνω 
των 2,5 τόνων και ωφέλιµου φορτίου άνω του 
1,3 τόνων προωθεί το αρµόδιο υπουργείο Υ-
ποδοµών και Μεταφορών. 
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Μεταφορών του υπουρ-
γείου Υποδοµών «Η προτεινόµενη τροποποίη-
ση του Άρθρου 30 του ν.4441/2016 (ΦΕΚ 227 
Α’) έχει συµπεριληφθεί σε νοµοσχέδιο του Υ-
πουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, που πρό-
κειται να κατατεθεί στη βουλή εντός του προ-
σεχούς διαστήµατος». Υπενθυµίζεται ότι η απά-
ντηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της κατάργη-
σης της εναλλακτικής δυνατότητας που επέτρε-
πε την αγορά ενός ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου 
µε 1.300 χιλιόγραµµα ωφέλιµο φορτίο στους µη 

κατ’ επάγγελµα αγρότες, η οποία διευκόλυνε σε 
µεγάλο ποσοστό όσους ασχολούνται και µε α-
γροτικές εργασίες. Πιο συγκεκριµένα, στην ε-
πίµαχη απόφαση αναφέρονται τα εξής: 
Νόµος υπ’ αριθ. 4441 (∆ηµοσίευση στην Εφη-
µερίδα της Κυβέρνησης 6/12/16, Αρ. Φύλλου 
227), «οι έχοντες αγροτικό εισόδηµα, αλλά ε-
φόσον δεν είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες, δεν δικαιούνται αγορά οχήµατος µεγαλύ-
τερου των 2.500 κιλών µεικτού βάρους, γεγο-
νός που αποκλείει την αγορά κάθε είδους ηµι-
φορτηγού (pickup) της ελληνικής αγοράς». Υ-
πενθυµίζεται ότι οι εισαγωγείς αγροτικών οχη-
µάτων είχαν προτείνει την πλήρη απελευθέ-
ρωση της αγοράς των ηµιφορτηγών/ pickups 
όπως συµβαίνει σε όλες τις αγορές του κόσµου, 
και σε πρώτη φάση την άµεση άρση της ισχύ-
ος του παραπάνω νόµου ή η διευκρίνιση µε µια 
σχετική εγκύκλιο που θα επαναφέρει το προ-
ηγούµενο καθεστώς.
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Μετά τη χρονιά της πανευρωπαϊκής παρουσί-
ασης και επιτυχηµένης πορείας του, το νέο D-
Max συνεχίζει και για το 2018 µε αρµονική εµ-
φάνιση, νέα µάσκα, φωτιστικά σώµατα µε λυ-
χνίες LED και µε τις ζάντες 18 ιντσών να ισοπε-
δώνει τις ανωµαλίες του δρόµου προσφέρο-
ντας εξαιρετική αίσθηση οδήγησης. 
Στο εσωτερικό ξεχωρίζει ο νέος πίνακας οργά-
νων µε όλες τις πληροφορίες διαθέσιµες σε πολ-
λά modes καθώς και η κεντρική κονσόλα ρύθ-
µισης του κλιµατισµού µε περιστροφικό διακό-
πτη, µε τον εξοπλισµό να περιλαµβάνει στοιχεία 
όπως το νέο σύστηµα πολυµέσων/πλοήγησης 
από την Pioneer συνεργαζόµενο µε την εργο-
στασιακή κάµερα οπισθοπορείας.
Παράλληλα, ένα από τα βασικότερα πλεονε-
κτήµατα του D-Max, οι πολλαπλές εκδόσεις 
αµαξώµατος (Single, Extended & Double Cab) 

διατηρούνται και στο ΜΥ18, ενώ αξίζει να ση-
µειώσουµε ότι εκτός των ανανεωµένων εκ-
δόσεων εξοπλισµού µε τις ονοµασίες Utility, 
Activity και Gravity, αναµένεται επιπλέον µια 
ειδική -δυναµική- έκδοση στην ελληνική αγο-
ρά, που θα φέρει επιπλέον ειδικό εξοπλισµό 
µε off road προσανατολισµό.

Η διαφορά στον πετρελαιοκινητήρα
Η σαφής υπεροχή της Isuzu έναντι πολλών α-
νταγωνιστών της σε ό,τι αφορά την ποιότητα 
και αποδοτικότητα των πετρελαιοκινητήρων 
που προσφέρει, δεν θα µπορούσε παρά να α-
ποτελεί την ειδοποιό διαφορά και στην περί-
πτωση της νέας γενιάς του D-Max.
Η Isuzu στα 101α της γενέθλια παρουσίασε το 
νέο D-Max που είναι διαθέσιµο µε έναν ολο-
καίνουργιο «Blue Power» πετρελαιοκινητήρα, 

µε χωρητικότητα µόλις 1,9 λίτρων µε µεταβλη-
τής γεωµετρίας turbo «VGS». 
Το µηχανικό σύνολο αποδίδει ισχύ 164 ίππων 
και 360 Nm ροπής ενώ διακρίνεται για τις πολ-
λαπλές καινοτοµίες του. Ειδικά κράµατα µετάλ-
λων έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του 
και αυξάνουν την αντοχή στην φθορά έξι φο-
ρές, ενώ η µείωση του βάρους του κατά 20% 
µαζί µε την µείωση του θορύβου συνηγορούν 
στο να χαρακτηριστεί «διαµάντι».
Με δεδοµένη την παροιµιώδη αξιοπιστία των 
µηχανικών συνόλων της Isuzu και το γεγο-
νός ότι ο νέος, Euro 6, κινητήρας του D-Max 
δεν απαιτεί την προσθήκη διαλύµατος AdBlue 
κατά την επεξεργασία των καυσαερίων (σε 
αντίθεση µε τον ανταγωνισµό), καθιστά σα-
φές το πλεονέκτηµα του ιαπωνικού pick-
up σε αυτό τον τοµέα.

Επιπρόσθετα, ο νέος αυτός κινητήρας συνδυ-
άζεται µε χειροκίνητα και «έξυπνα» αυτόµατα 
κιβώτια ταχυτήτων µε έξι σχέσεις, επιτυγχάνο-
ντας χαµηλότερη µέση κατανάλωση καυσίµου 
που ξεκινά από 6,2 λτ/100 χλµ.
Η νέα γενιά του Isuzu D-Max εφοδιάζεται µε έ-
να πλήρες πακέτο προηγµένων ηλεκτρονικών 
συστηµάτων υποβοήθησης του έργου του ο-
δηγού κάτω από όλες τις συνθήκες όπως τα 
ESP, Hill Descent Assist, Hill Ascent Assist που 
κάνουν τη ζωή του οδηγού εντός και εκτός δρό-
µου, ακόµα πιο εύκολη.

Τα pickup αποτελούν παραγωγικό κεφάλαιο για µία αγροτική επιχεί-
ρηση και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. Αποσβέσεις, κόστη, 
ώρες χρήσης και εν γένει η αποδοτικότητα ενός τέτοιου οχήµατος 
πρέπει να µετριέται µε τεχνοοικονοµικούς όρους. Ακριβώς πάνω σε 
αυτήν τη φιλοσοφία οι κατασκευαστές έχουν διαµορφώσει διαφορε-
τικές εκδόσεις, premium και βασικές, για να καλύψουν όλες τις ανά-
γκες, µε το τρίπτυχο «ασφάλεια, οικονοµία καυσίµων και στιβαρότη-
τα κατασκευής» να είναι όµως κοινό για όλες. Όπως και να ‘χει, τα ο-
χήµατα αυτά έπαψαν να είναι µόνο «άλογα εργασίας»...

Κινητήρας - διαµάντι χαράζει 
το µέλλον της αυτοκίνησης

ISUZU D-MAX - ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ  

Βασικές εκδόσεις 
µε premium 
χαρακτηριστικά
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Ένα πανίσχυρο εργαλείο, µε εντυπωσιακή σχε-
δίαση, πρωτοποριακή τεχνολογία και την α-
παράµιλλη άνεση µιας γνήσιας Mercedes-Benz 
αποτελεί η νέα X-Class, που διατίθεται πλέον 
και στην Ελλάδα από το Εξουσιοδοτηµένο ∆ί-
κτυο ∆ιανοµέων της Γερµανικής εταιρείας. 
Στιβαρή κατασκευή αλλά και µοντέρνα σχεδίαση, 
εντυπωσιακές δυνατότητες off-road µαζί µε ά-
κρως δυναµική οδήγηση και ασφάλεια αλλά και 
υπερσύγχρονη λειτουργικότητα µε κοµψή άνεση 
αποτελούν τις αρετές του νέου pick up, το οποίο 
έρχεται να µπει δυναµικά σε αυτή την κατηγορία 
µε τρεις διαφορετικές γραµµές σχεδίασης και ε-
ξοπλισµού, ποικιλία υλικών και χρωµάτων και ε-
κτενή γκάµα γνήσιων αξεσουάρ ειδικά σχεδια-
σµένων για την X-Class από τη Mercedes-Benz.

Το πρώτο premium όχηµα εργασίας
Η X-Class δεν διαθέτει όµως µόνο σχεδια-
στικά δυναµική εµφάνιση αλλά και εξαιρετι-
κές επιδόσεις είτε οδηγείται σε ασφάλτινο ο-
δόστρωµα είτε σε χωµατόδροµο και ανηφο-

ρικά κακοτράχαλα στενά περάσµατα. Με α-
πόσταση από το έδαφος έως 222 χλστ. αφή-
νει άφθονο χώρο κάτω από το όχηµα για σκαρ-
φάλωµα. Στιβαρό πλαίσιο τύπου σκάλας που 
προσφέρει αντοχή κι ευστάθεια, ανάρτηση µε 
διπλά ψαλίδια εµπρός, άκαµπτος άξονας πολ-
λαπλών συνδέσµων πίσω, επιλογή τετρακί-
νησης 4MATIC µε  λειτουργίες «high» και «low» 
και δυνατότητα κλειδώµατος του πίσω δια-
φορικού, δίνει µία σύντοµη γεύση για τις ο-
δηγικές δυνατότητες της Χ-Class. Σε συνδυ-
ασµό µε τα µοναδικά συστήµατα ασφάλειας 
που διαθέτει καθώς και τα συστήµατα υπο-
βοήθησης µε κάµερες όπως το Hill Assist η 
X-Class είναι κατασκευασµένη για να αντα-
πεξέρχεται σε οποιεσδήποτε συνθήκες. 
Οι πανίσχυροι κινητήρες που θα συνοδεύουν 
το µοντέλο χαρακτηρίζονται από την ήρεµη λει-
τουργία µε χαµηλούς κραδασµούς και την υ-
ψηλή απόδοση ισχύος σε συνδυασµό µε χαµη-
λή κατανάλωση. Η Mercedes Χ-Class µπορεί να 
µεταφέρει ωφέλιµο φορτίο βάρους 1,1 τόνων, 

υπεραρκετό για τη µεταφορά π.χ. 17 γεµάτων 
βαρελιών 50 λίτρων στο χώρο φόρτωσης.. Έχει 
δυνατότητα ρυµούλκησης 3,5 τόνων.

Τρεις γραµµές σχεδίασης & εξοπλισµού 
ανάλογα µε τις ανάγκες χρήσης
 Η βασική γραµµή X-Class PURE είναι ιδανι-
κή για σκληρή, λειτουργική χρήση. Είναι ένα τέ-
λειο «άλογο εργασίας». Ταυτόχρονα, όµως, η ά-
νεση και η σχεδίασή της την αναδεικνύουν σε τέ-
λειο σύντροφο για επισκέψεις σε πελάτες και προ-
µηθευτές, αλλά κι ιδιωτικές δραστηριότητες.
 Η X-Class PROGRESSIVE προορίζεται για αν-
θρώπους που θέλουν ένα σκληροτράχηλο pickup 
που προσφέρει χαρακτηριστικά στυλ και άνεσης 
-να είναι η «επαγγελµατική κάρτα» για την επι-
χείρησή τους και ταυτόχρονα ένα αναπαυτικό 
και πολυτελές αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.
 Η X-Class POWER είναι η κορυφαία έκδο-
ση. Απευθύνεται σε πελάτες για τους οποίους, 
το στυλ, η κοµψότητα, οι επιδόσεις και η άνε-
ση είναι υπέρτατης σηµασίας. 

Ανοίγει νέους δρόµους στα pick up

∆υνατότητα για 

TEST
drive

Στην ενότητα 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 

MERCEDES X-CLASS 

Εξαιρετικές 
επιδόσεις 
εντός κι εκτός 
δρόµου
Η X-Class είναι το πρώτο pickup 
που προσφέρει εξαιρετικές ε-
πιδόσεις τόσο εντός όσο και ε-
κτός δρόµου. Το φαρδύ µετα-
τρόχιο, το µακρύ µεταξόνιο και 
η άνετη ρύθµιση ελατηρίων και 
αποσβεστήρων που χαρακτη-
ρίζει κάθε Mercedes ανοίγουν 
νέους δρόµους στην απόλαυ-
ση και τη δυναµική οδήγηση στο 
δρόµο -χωρίς κανένα συµβιβα-
σµό στις off-road δυνατότητες. 
διαίτερο χαρακτηριστικό αυτής 
της κατηγορίας: Η χρήση σπει-
ροειδών ελατηρίων τόσο µπρο-
στά όσο και πίσω, γεγονός που 
συµβάλλει στην αρµονική λει-
τουργία της ανάρτησης.

Η Mercedes-Benz είναι ο 
πρώτος κατασκευαστής 
premium οχηµάτων που 
αντιλήφθηκε τις µεταβαλλόµενες 
απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς 
των pickups  και σχεδίασε το 
πρώτο όχηµα που εντυπωσιάζει 
µε τη σχεδιαστική του αρτιότητα, 
τις επιδόσεις και την 
πολυλειτουργικότητά του .
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Εντυπωσιακή άνεση, µεγάλη ευελιξία, χρη-
στικότητα, ανθεκτικότητα και αξιοπιστία α-
ποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
Mitsubishi L200, ενός στυλάτου pick up ο-
χήµατος, το οποίο στην Double Cab εκδο-
χή του διαθέτει τους πιο άνετους και ξεκού-
ραστους χώρους στην κατηγορία του. Πα-
ράλληλα τα αναβαθµισµένα υψηλής ποιό-
τητας καθίσµατα προσφέρουν άνεση σε ό-
λους τους επιβαίνοντες ενώ η στρατηγικά 
προσαρµοσµένη ηχοµόνωση και τα υλικά 
απόσβεσης κραδασµών µαζί µε τους έξυ-
πνους αποθηκευτικούς χώρους ενισχύουν 
την άνετη παραµονή στο αυτοκίνητο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το L200 έχει σχεδι-
αστεί σε αεροδυναµική σήραγγα, µε προ-
σοµοίωση σε εξελιγµένο ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή µε αποτέλεσµα τον κορυφαίο για 
την κατηγορία του συντελεστή οπισθέλκου-
σας 0.40* Cd, που εξασφαλίζει χαµηλότερα 
επίπεδα θορύβου, αυτονοµία, καλύτερη ε-
πιτάχυνση και αυξηµένη σταθερότητα. 

Πρόσφυση σε όλες τις συνθήκες
Το L200 κατασκευάστηκε για µέγιστη στα-
θερότητα και πρόσφυση στο οδόστρωµα. 
Το άκαµπτο πλαίσιό του συνεισφέρει στην 
ευστάθεια και το αεροδυναµικά σχεδιασµέ-
νο αµάξωµα προσφέρει σταθερότητα στον 
αυτοκινητόδροµο. Το αξιόπιστο σύστηµα 
4WD συνδυάζεται µε εξελιγµένες αναρτή-
σεις για να υπάρχει πάντα ιδανική πρόσφυ-
ση σε κάθε οδόστρωµα. Ο οδηγός µπορεί 
να αλλάξει από 2WD (2H) σε 4WD (4H) µε 

πολύ µεγάλη άνεση µέχρι και την ταχύτητα 
των 100 χλµ./ώρα. Όταν τα πράγµατα ζορί-
ζουν, κλειδώνει το κεντρικό διαφορικό ει-
σάγοντας την επιλογή 4HLC για σκληρό έ-
δαφος ή την επιλογή 4LLC για κεκλιµένα ε-
δάφη, λάσπη και χιόνι.
H στιβαρή ανάρτηση διαθέτει διπλά
ψαλίδια µε σπειροειδή ελατήρια και µπάρα 
σταθεροποίησης µπροστά. Εφοδιάζεται επί-
σης µε πολύ ανθεκτικές σούστες πάνω από 
τους άξονες των πίσω τροχών, οι οποίες πα-
ρέχουν εξαιρετική επαφή µε το οδόστρωµα. 

Αµάξωµα RISE
Η προστασία από σύγκρουση βελτιώνεται 
σηµαντικά µέσω του αµαξώµατος Mitsubishi 
RISE (Reinforced Impact Safety Evolution), 
το οποίο αποσβένει αποτελεσµατικά την ε-
νέργεια πρόσκρουσης και µειώνει την πα-
ραµόρφωση της καµπίνας.
Επίσης µπροστά ο στιβαρός χώρος του κι-
νητήρα και ο µηχανισµός ασφαλείας µε δύο 
άγκιστρα στο καπό συµβάλλουν στη βελ-
τίωση της ανθεκτικότητας και της ασφά-
λειας. Στην καρότσα, οι πίσω γωνίες είναι 
ειδικά ενισχυµένες για να απορροφούν την 
ενέργεια πρόσκρουσης σε περίπτωση µε-
τατόπισης του φορτίου, ώστε να αποφευ-
χθεί η πρόκληση φθορών στα πλευρικά 
τοιχώµατα του χώρου φόρτωσης.

Έκπτωση έως 3.500 ευρώ
Ανταγωνιστικές προσφορές µε έκπτωση έ-
ως 3.500 ευρώ προσφέρει η Mitsubishi 
Motors για το L200. Περισσότερες πληρο-
φορίες στο www.mitsubishi-motors.gr

To επαγγελµατικό όχηµα 
µε τη βαριά ιστορία

ΜITSUBISHI L200 - ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 

Περίπτερο
14

Stand
03

Κορυφαία απόδοση 
180 ίππων από 
τον MIVEC κινητήρα

Tο pick up όχηµα της Mitsubishi κινεί 
ο 2,4 λίτρων MIVEC (Mitsubishi Innovative 
Valve timing Electronic Control 
system)16βάλβιδος υπερτροφοδοτού-
µενος κινητήρας DOHC Common Rail 
DI-D High Power, που βελτιώνει σηµα-
ντικά την αυτονοµία καυσίµου και µει-
ώνει τους ρύπους C02, ενώ παράλλη-
λα παρέχει κορυφαία απόδοση που µε-
ταφράζεται σε ισχύ 180HP στις 3.500 
σ.α.λ. και ροπή 430 Nm στις 2.500 σ.α.λ.

Η υψηλή ποιότητα κατασκευής 
µαζί µε την στρατηγικά 
προσαρµοσµένη ηχοµόνωση, τα 
υλικά απόσβεσης κραδασµών και 
τους έξυπνους αποθηκευτικούς 
χώρους ενισχύουν την άνετη 
παραµονή στο αυτοκίνητο. 
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Σηµείο αναφοράς στην κατηγορία των 
pick-up θέτει το Nissan Navara, φέρο-
ντας µια σειρά χαρακτηριστικών και πλε-
ονεκτηµάτων από τα ηγετικά crossover 
της Ιαπωνικής φίρµας, η οποία, ως γνω-
στόν, έχει εµπειρία µεγαλύτερη των 80 
ετών στο σχεδιασµό και την κατασκευή 
καινοτόµων ελαφρών επαγγελµατικών 
οχηµάτων. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 
Navara, ξεκίνησε την πολλά υποσχόµε-
νη εµπορική του πορεία, έχοντας στις «α-
ποσκευές» του το πολυπόθητο ∆ιεθνές 
Βραβείο Pick-up για το 2016. 
Με εντυπωσιακό σχεδιασµό, φινέτσα, 
καινοτόµες τεχνολογίες, καθώς και µε 
µια αντίληψη στην κατασκευή και την κύ-
λιση που ξεπερνά τα εσκαµµένα, το Navara 
µε εντυπωσιακή off-road ικανότητα, α-
ντοχή αλλά και δυνατότητα µεταφοράς 
φορτίου, πρακτικά δεν έχει αντίπαλο! 

Για πρώτη φορά διπλή 
υπερσυµπίεση σε pick-up όχηµα
Ο 2,3 λίτρων dCi κινητήρας πετρελαίου 
του Navara, διατίθεται µε δύο επιλογές 
ισχύος εξόδου, 160PS και 190PS, ενώ 
στην κορυφαία έκδοσή του προσφέρε-
ται µε τεχνολογία διπλής υπερσυµπίε-
σης -κάτι που εισάγεται για πρώτη φο-

ρά στην κατηγορία των pick-up- και προ-
σφέρει εξαιρετικά χαµηλό κόστος λει-
τουργίας, σε συνδυασµό µε σηµαντικά 
µειωµένες εκποµπές CO2. Σε ό,τι αφορά 
τα συστήµατα κίνησης,προσφέρονται ε-
πιλογές στους δύο ή και στους τέσσερις 
τροχούς, καθώς και ως standard χειρο-
κίνητο κιβώτιο έξι ταχυτήτων ή εναλλα-
κτικά αυτόµατο κιβώτιο επτά ταχυτήτων.

Σηµείο αναφοράς στην τεχνολογία
Σε απόλυτη αρµονία µε το όραµα της 
Nissan για καινοτοµία, το Navara εισά-
γει µια σειρά νέων τεχνολογιών στην κα-
τηγορία των pick-up, θέτοντας ένα ση-
µείο αναφοράς και σε αυτό τον τοµέα. Ε-
φοδιασµένο µε τα συστήµατα Περιµετρι-
κής Θέασης (Around View Monitor) και 
Αποφυγής Μετωπικής Σύγκρουσης 
(Forward Emergency Barking), χαρακτη-
ριστικά καινοτόµα συστήµατα των crossover 
της Nissan, το Navara παρέχει στον ο-
δηγό και τους επιβάτες του τα πιο προ-
χωρηµένα επίπεδα τεχνολογίας που έ-
χουν δει ποτέ σε ένα pick-up. 

Στις πιο απαιτητικές συνθήκες
Κατασκευασµένο για να ικανοποιήσει στο 
έπακρο τις προσδοκίες των υποψήφιων 

αγοραστών, το Navara είναι εξίσου ικα-
νό και σε καταστάσεις εκτός δρόµου. Με 
ωφέλιµο φορτίο άνω του ενός τόνου σε 
όλες του τις εκδόσεις και µε την εντυπω-
σιακή ικανότητα ρυµούλκησης των 3,5 τό-
νων, το Navara είναι έτοιµο για να αντε-
πεξέλθει στις πιο σκληρές και απαιτητι-
κές συνθήκες, είτε πρόκειται για εργασία 
ή για αναψυχή. Συνοδευόµενο από εγγύ-
ηση 5 ετών ή 160 χιλιάδων χιλιοµέτρων, 
το Navara διαθέτει τα «διαπιστευτήρια» 
για να αντεπεξέλθει στις σκληρές απαιτή-
σεις του σύγχρονου επαγγελµατία.

Οδηγεί το όραµα της Nissan 
για την καινοτοµία

Το µεγαλύτερο 
όφελος 
απόσυρσης που 
δόθηκε ποτέ

Το πρόγραµµα «SUPER 
Απόσυρση», που τρέχει 
σήµερα η Νικ. Ι. Θεοχαράκης 
ΑΕ, συνιστά το µεγαλύτερο 
όφελος απόσυρσης που 
δόθηκε ποτέ:  Με 3.000 ευρώ 
φθηνότερα και 5 χρόνια 
εγγύηση η απόκτηση ενός 
Nissan Navara καθίσταται 
περισσότερο δελεαστική από 
ποτέ, ενώ ισχύει για 
περιορισµένο αριθµό 
συγκεκριµένων αυτοκινήτων 
και µέχρις εξαντλήσεως 
αποθεµάτων. Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.
nissan.gr και στο δίκτυο 
εξουσιοδοτηµένων εµπόρων 
Nissan ανά την Ελλάδα. 

NISSAN NAVARA - ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ 
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LPC AE

Η LPC AE είναι µέλος του 
Οµίλου Motor Oil Ελλάς και 
δραστηριοποιείται στη 
βιοµηχανική παραγωγή 
βασικών λιπαντικών, στην 
παραγωγή και εµπορία 
συσκευασµένων λιπαντικών 
προϊόντων, καθώς και στην 
εµπορία παραφινών και άλλων 

προϊόντων πετρελαίου.  Η LPC 
έχει ως  πρωταρχικό στόχο την 
παροχή ποιοτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών. Η εταιρεία 
επενδύει στην τεχνολογική 
καινοτοµία και την έρευνα, 
έχοντας ως σκοπό την 
ανάπτυξη προϊόντων 
προηγµένης τεχνολογίας µε 

µειωµένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, ενώ παράλληλα 
χαράσσει µια διαρκώς ανοδική 
και δηµιουργική πορεία στην 
Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον 
κόσµο εξάγοντας σε 
περισσότερες από 40 χώρες, 
σε αγορές τις οποίες σταδιακά 
κατακτά από το 1991.                                                                                        

Ελιξίριο 
δύναµης για 
κάθε κινητήρα

Mε την πρωτοποριακή 
τεχνολογία TriboACT® 

Η νέα γενιά των λιπαντικών κινητή-
ρων Cyclon ενσωµατώνουν την πρω-
τοποριακή τεχνολογία TriboACT®, η 
οποία στηρίζεται σε ένα καινοτόµο 
και ειδικό «σύστηµα» προσθέτων το 
οποίο, λόγω της διαφορετικής πολι-
κότητας των συστατικών του, ενερ-
γοποιεί ισχυρές χηµικές αλληλεπι-
δράσεις, ενισχύοντας έτσι στο µέγι-
στο βαθµό την προστασία που παρέ-
χει το λιπαντικό στον κινητήρα. 
Η ισχυρή δράση και συνέργεια των 
συστατικών του TriboACT® ενισχύει 
τα κρίσιµα τριβολογικά χαρακτηριστι-
κά του λιπαντικού:  Τη συνεκτικό-
τητα της λιπαντικής µεµβράνης στις 
βαλβίδες  Τον έλεγχο της φθοράς 
στην περιοχή των εµβόλων και των 

ελατηρίων  Την καθαριστική 

ικανότητα του λιπαντικού στην περι-
οχή του υπερσυµπιεστή (turbo) και 
τέλος  Την εξοικονόµηση καυσίµου.
Η TriboACT® Formula διασφαλίζει 
την τεχνολογική υπεροχή και 
καινοτοµία στη λίπανση. Η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας 
TriboACT® είναι το αποτέλεσµα 35 
ετών εµπειρίας, ερευνών και 
εξέλιξης στα λιπαντικά καθώς και 
σηµαντικών επενδύσεων και 
στρατηγικών συνεργασιών µε 
στόχο τη δηµιουργία προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας και 
προστιθέµενης αξίας. 

Περισσότερα για τα
 νέα λιπαντικά Cyclon 

στο www.cyclon-lpc.com.

Eιδικά σχεδιασµένο για 
τους τελευταίας γενιάς 

Euro 5 βενζινο-
κινητήρες

EcoBoost της Ford, 
ελαχιστοποιεί την τριβή 

και τη φθορά 
εξασφαλίζοντας

εξοικονόµηση 
καυσίµου.

Λιπαντικά γεωργικών 
ελκυστήρων 

κατηγορίας Super 
Tractor Oil 

Universal (STOU).

Granit SynEuro Ultra  
SAE5W-30, ένα 

υψηλής ποιότητας, 
πλήρως συνθετικό 

λιπαντικό πετρελαιο-
κινητήρων, που 

προσφέρει υψηλά 
επίπεδα προστασίας 

και καθαρότητας.

■■■
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ VALVOLINE

H LPC παράγει και 
διαθέτει τα λιπαντικά 
Cyclon ενώ είναι 
αντιπρόσωπος των 
διεθνούς φήµης 
λιπαντικών Valvoline
σε Ελλάδα και Βουλγαρία
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Αν και ακόµα είναι νωρίς να αποτυπωθεί µε 
σαφήνεια το στρατηγικό πλαίσιο της ΚΑΠ µε-
τά το 2020, σύµφωνα µε τους αναλυτές η νέα 
προσέγγιση θα έχει ισχυρές περιβαλλοντικές 
αποχρώσεις ενώ οι άµεσες ενισχύσεις θα εί-
ναι συνδεδεµένες µε απτά αποτελέσµατα. Και 
οι δύο αυτές συνιστώσες περνάνε αναγκα-
στικά από τον τρόπο διαχείρισης των εκµε-
ταλλεύσεων και εν προκειµένω από την ε-
φαρµογή των εισροών. ∆ηλαδή, για παρά-
δειγµα, µπορεί η Κοµισιόν να θέσει ως προ-
απαιτούµενο για να διαθέσει σε µία χώρα ό-
λα τα κονδύλια που έχει ζητήσει για τον α’ Πυ-
λώνα να µειώσει τους δείκτες νιτρορύπαν-
σης κατά ένα συγκεκριµένο ποσοστό. Αυτό 
γίνεται και σήµερα, αλλά µε τα Προγράµµα-
τα και το λεγόµενο αποθεµατικό αποδόσε-
ων. Ως εκ τούτου, οι αγρότες θα µπουν στη 
διαδικασία µίας ακόµα πιο ελεγχόµενης δια-
χείρισης των εισροών σε σχέση µε το µίµι-
µουµ της πολλαπλής συµµόρφωσης που ι-
σχύει σήµερα. Εδώ έρχεται να ακουµπήσει 
και η νέα τεχνολογία εφαρµογής των εισρο-
ών, που προάγει την ατοµική φροντίδα του 
φυτού, όπως είναι τα συστήµατα µεταβλητής 
δόσης (VRT), οι αισθητήρες φυτών, η χαρτο-
γράφηση και άλλες τεχνολογίες.

Επισιτιστική ασφάλεια
Οι απαιτήσεις για εισροές µετά τη δηµογρα-
φική έκρηξη που αναµένεται έως το 2050, 
θα υπερδιπλασιαστούν σε φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα ενώ για άζωτο οι ετήσιως α-
παιτήσεις θα φτάσουν τους 120 εκατ. τό-
νους και σε φώσφορο 60 εκατ. τόνους, αύ-
ξηση σχεδόν 50% σε σχέση µε τις σηµερι-
νές απαιτήσεις.
Τα παραπάνω στοιχεία είχε δώσει στη δηµο-
σιότητα ο Ηλίας Ελευθεροχωρινός, οµό-
τιµος καθηγητής του τµήµατος Γεωπονίας 
του ΑΠΘ, κατά τη διάρκεια συνεδρίου των 
ΣΠΕΛ, ΕΣΥΦ και ΣΕΠΥ για τη σηµασία των 
εισροών στην αγροτική οικονοµία. Ξεκινώ-
ντας από τα οφέλη της σποροπαραγωγής, 
οι αποδόσεις σε καλαµπόκι, ρύζι και σιτά-
ρι έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση µε 
το 1961, αναφέροντας µάλιστα ότι σε ρύζι 
και καλαµπόκι η Ελλάδα είναι δεύτερη πα-
γκοσµίως σε αποδόσεις. 
Από την άλλη τα αζωτούχα λιπάσµατα αύξη-
σαν την παγκόσµια παραγωγή τροφίµων κα-
τά 48%, συµβάλλοντας στην επιβίωση επι-
πλέον 3,5 δις. ανθρώπων ενώ µε τη σειρά 

της η φυτοπροστασία, σε προϊόντα όπως 
βαµβάκι, πατάτα, ρύζι, σιτάρι και καλαµπόκι 
ανεβάζει από το 31 στο 69% τις αποδόσεις 
που επιτρέπει η φυσιολογία των φυτών. 

Νέος κανονισµός για λιπάσµατα 
Για τις νέες τάσεις στη λίπανση και ειδικότε-
ρα για τους βιοδιεγέρτες είχε µιλήσει ο ανα-
πληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Κωνσταντί-
νος Οιχαλιώτης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι βι-
οδιεγέρτες που έχουν βρει σήµερα το δρόµο 
τους στην αγορά προσφέρουν ευελιξία και 
σηµαντικές εναλλακτικές λύσεις στην αναζή-
τηση µεγαλύτερων αποδόσεων χωρίς όµως 

να υποκαθιστούν τα «κλασικά» ανόργανα λι-
πάσµατα. Μάλιστα το 2012 στην Ευρώπη ε-
φαρµόστηκαν βιοδιεγέρτες σε πάνω από 62 
εκατ. στρέµµατα.

Βιολογικά φυτοπροστατευτικά
Για µια φυτοπροστασία µε χαµηλότερο περι-
βαλλοντικό αποτύπωµα είχε µιλήσει στην ί-
δια εκδήλωση ο ∆ηµήτρης Καρπούζας, ανα-
πληρωτής καθηγητής του τµήµατος Βιοχηµεί-
ας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσ-
σαλίας, αναλύοντας τις προοπτικές των βιο-
λογικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ό-
πως είπε, τα βιολογικά φυτοπροστατευτικά 
καταλαµβάνουν το 2,5% της αγοράς µε ετή-
σιο ρυθµός ανάπτυξης όµως 16%.  Τα πλεο-
νεκτήµατα των προϊόντων αυτών είναι ότι 
προσφέρουν νέους µηχανισµούς δράσης και 
έχουν ταχύτερη είσοδο στην αγορά. Από την 
άλλη διαθέτουν αργή δράση στο αγρό και υ-
ψηλό κόστος παραγωγής εφαρµογής.

Άµεσες ενισχύσεις 
συνδεδεµένες µε τις 
εισροές όχι το στρέµµα

■■■
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
για εισροές το 2050 θα 
υπερδιπλασιαστούν σε 
φυτοπροστατευτικά και 
θα αυξηθούν σχεδόν 50% 
σε φώσφορο και άζωτο

Ο ατταπουλγίτης, το σπάνιο αργιλοπυριτικό 
υλικό που εξορύσσεται από τα µοναδικά 
ευρωπαϊκά κοιτάσµατα που εκµεταλλεύεται 
η ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα Γρεβενά (ετήσια 
δυναµικότητα 160.000 ΜΤ και εξαγωγές σε 
πάνω από 50 χώρες), καλύπτει τις ανάγκες 
κλάδων όπως: Γεωργία, Κτηνοτροφία, 
Βιοµηχανία χρωµάτων και χηµικών, 
Περιβαλλοντική αποκατάσταση κ.λπ.
Ο ατταπουλγίτης διαθέτοντας ένα πολύ 
µεγάλο µικροσκοπικό πορώδες 250-300 m2 
/g (6πλάσιο του ζεολίθου), µε προσθήκη 
στο έδαφος σε αναλογίες 0,2-0,5 % η 
αντίστοιχα 150 -200 g / m2 προσφέρει µία 
εξαιρετικά υψηλή ικανότητα ενυδάτωσης, 
µειώνοντας τα ποτίσµατα των καλλιεργειών 
κατά 50-66%, ενώ παράλληλα τις 
προστατεύει και σε παρατεταµένες υψηλές 
θερµοκρασίες κατά τους καλοκαιρινούς 
µήνες (δρα σαν ένας ταµιευτήρας νερού 
δίπλα στο ριζικό σύστηµα των φυτών). 
Η µεγάλη πορώδης δοµή του ατταπουλγίτη 
βοηθά στην καλύτερη αξιοποίηση της 
λίπανσης (-20%), καθώς και στην αποθήκευση 
των θρεπτικών συστατικών κοντά στη 
ριζόσφαιρα τα οποία αποδεσµεύει βραδέως, 
βελτιώνοντας την καλλιεργησιµότητα των πιο 
άγονων εδαφών.
Στην προσθήκη του κοκκώδους 
ατταπουλγίτη σε υπαίθριες (κολοκυθιά, 
µελιτζάνα, πιπεριά, µπρόκολο, πατάτα κ.
λπ.) αλλά και σε θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες (ντοµάτα, αγγουριά κ.λπ.) σε 
αναλογίες που αντιστοιχούν στα 150-200 
κιλά ανά στρέµµα προκύπτει µία µείωση 
των ποτισµάτων από 50-66% (από 1 
ηµερησίως σε 1 ανά 3 ηµέρες), ενώ 
παρουσιάζεται και βελτίωση της 
γονιµότητας του εδάφους, καθώς και 
αύξηση της ανάπτυξης που αγγίζει σε 
πολλές περιπτώσεις το 100% (περίπτωση 
µπρόκολου και πατάτας). 

Ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης της ΓΕΩΕΛΛΑΣ στα 
πλαίσια της διοργάνωσης της Agrotica, τόνισε 
ότι : «Λόγω της ετερογένειας του εδάφους 
και της ποικιλίας του κλίµατος πολλές 
ελληνικές περιοχές όπως τα ∆ωδεκάνησα, η 
Κρήτη αλλά και η Πελοπόννησος, 
αντιµετωπίζουν προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την µειωµένη οργανική ουσία, καθώς και 
µε το πολύ χαµηλό ποσοστό υγρασίας, που 
είναι συνάρτηση της ανοµβρίας που πλήττει 
αυτές τις περιοχές για µεγάλα διαστήµατα 
του έτους. Η εξαιρετικά πορώδης δοµή του 
ελληνικού ατταπουλγίτη, µε την αυξηµένη 
δυνατότητα συγκράτησης της υγρασίας και 
των θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, 
έρχεται να βοηθήσει τον αγρότη στη 
σηµαντική µείωση των εισροών που 
απαιτούνται, όπως το νερό και η λίπανση. 
Επίσης η ΓΕΩΕΛΛΑΣ λαµβάνοντας υπόψη τα 
πολλά ενθαρρυντικά µηνύµατα σχετικά µε τη 
διευκόλυνση του ιδιώτη καλλιεργητή, 
προσθέτει στην γκάµα της και τη νέα µικρή 
συσκευασία 4 κιλών AGLEV SI 200 σε 
χαρτοκιβώτιο, η οποία θα παρουσιαστεί στη 
Agrotica 2018 και θα διανέµεται σε εµπορικά 
κέντρα και γεωπονικά καταστήµατα».

Η ευεργετική δράση 
του ατταπουλγίτη

ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ

Περίπτερο
08 

Όροφος

Stand
25

Αρωµατικά φυτά, 
ανθοκοµικά αλλά 
και κηπευτικά 
είναι µερικές από 
τις κατηγορίες 
στις οποίες 
απευθύνεται ο 
ατταπουλγίτης.
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Η δυναµική της νέας εταιρείας εκφράζε-
ται στην ελληνική αγορά µε τα γνωστά και 
καταξιωµένα brands: Coragen® εντοµο-
κτόνο, Altacor® εντοµοκτόνο, Steward® 
εντοµοκτόνο, Avaunt® εντοµοκτόνο, 
Granstar® ζιζανιοκτόνο, Granstar Extra® 
ζιζανιοκτόνο, Granstar Combi® ζιζανιο-
κτόνο, Safari® ζιζανιοκτόνο, Gulliver® ζι-
ζανιοκτόνο και Venzar® ζιζανιοκτόνο πλαι-
σιωµένα µε αυτά της FMC/Cheminova: 
Spotlight®C φυτορρυθµιστική ουσία, Zoro® 
εντοµοκτόνο, Fury® εντοµοκτόνο, Galben 
M® µυκητοκτόνο, Border® ζιζανιοκτόνο, 
Loop® ζιζανιοκτόνο, Riza® µυκητοκτόνο, 
Impact® µυκητοκτόνο, Fury Geo® εντο-
µοκτόνο, Couraze® εντοµοκτόνο, και Chas® 
εντοµοκτόνο.
 Ταυτόχρονα, η νέα οργάνωση φιλο-
δοξεί να εισέλθει και στο χώρο της εξει-
δικευµένης θρέψης µε µία ολοκληρω-
µένη γκάµα διατροφικών προϊόντων και 
βιοδιεγερτών, αποτέλεσµα της ενδογε-
νούς έρευνας και παραγωγής της εται-
ρείας Headland Agrochemicals Ηνωµέ-
νου Βασιλείου. 

«∆ιεκδικούµε αυτό που µας αξίζει»
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ

Ένας ισχυρός ελληνικός βραχίονας  
για τον νεότευκτο διεθνή κολοσσό

 Επιπρόσθετα, σε συνεργασία µε κατα-
ξιωµένους οίκους του εξωτερικού, µία 
σειρά µοντέρνων βιολογικών σκευασµά-
των θα πλαισιώσουν το χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας, συµβάλλοντας στην προσπά-
θεια προώθησης µιας πιο ασφαλούς φυ-
τοπροστασίας.

Το καταξιωµένο Evalio® AgroSystems
Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως η καταξι-

Στη νέα αυτή προσπάθεια 
ενσωµατώνεται το µεγαλύτερο 
µέρος του προσωπικού της DuPont 
Ελλάς µαζί µε το υπάρχον δυναµικό 
της FMC/Cheminova επί του 
ελληνικού εδάφους.
Σκοπός της νέας αυτής εταιρείας είναι 
να διεκδικήσει µερίδιο στην ελληνική 
αγορά φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων µε καίρια προσήλωση στην 
κάλυψη των αναγκών του Έλληνα 
παραγωγού αγροτικών προϊόντων.
Στο νέο φορέα διακίνησης περιέρχεται 
όλη η σειρά εντοµοκτόνων και 
ζιζανιοκτόνων σιτηρών, τεύτλων και 
ρυζιού που διανέµονταν όλα αυτά τα 
χρόνια από την DuPont Ελλάς σε 
συνδυασµό µε την πλούσια γκάµα 
σκευασµάτων που διακινούσε στην 
Ελλάδα η FMC/Cheminova, 
δηµιουργώντας µια πλήρη σειρά 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Περίπτερο
01

Ισόγειο

Την 1η Νοεµβρίου 2017 άνοιξε µια 
καινούργια σελίδα στην παγκόσµια 
φυτοπροστασία, καθώς υπογράφηκε 
η συµφωνία µεταξύ των εταιρειών 
FMC Corporation και DuPont, µε βάση 

την οποία η FMC Corporation 
εξαγόρασε το σηµαντικότερο τµήµα 
του χαρτοφυλακίου 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων της 
DuPont όπως επίσης και το 
ερευνητικό της κοµµάτι.
Έτσι Η FMC, έχοντας ήδη εξαγοράσει 
την εταιρεία Cheminova A/S, γίνεται η 
πέµπτη µεγαλύτερη εταιρεία σε 
παγκόσµιο επίπεδο στο χώρο των 
Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων µε 
ενισχυµένο χαρτοφυλάκιο και βαθιά 
έρευνα στον τοµέα.

Η FMC στην Ελλάδα
Σαν φυσικό επακόλουθο της 
παγκόσµιας αγοραπωλησίας ήταν η 
δηµιουργία µιας πλήρους οργάνωσης 
στην Ελλάδα µε τον διακριτικό τίτλο 
FMC Χηµικά Ελλάς, που ξεκίνησε τη 
δραστηριότητά της επίσης την 1η 
Νοεµβρίου 2017. 

Με τον 
Γ. ∆ιοκαράντο 
στο τιµόνι
Το όραµα της FMC, σύµφωνα µε τον 
Γενικό ∆ιευθυντή Ελλάδας και Κύ-
πρου, Γιάννη ∆ιοκαράντο, είναι να α-
ποτελέσει έναν κορυφαίο, πρωτοπό-
ρο και καινοτόµο προµηθευτή τεχνο-
λογιών και υπηρεσιών που θα βοη-
θήσει διαφορετικούς πληθυσµούς α-
νά την υφήλιο να έχουν πρόσβαση σε 
ένα επαρκές, θρεπτικό, ασφαλή και 
αειφόρο σύστηµα τροφίµων.
«Οι αξίες µας στηρίζονται στο τετρά-
πτυχο: Ασφάλεια - Ήθος - Αειφορία 
- Σεβασµός στον άνθρωπο», αναφέ-
ρει ο ίδιος και συνεχίζει: «Στο ξεκί-
νηµα του 2018, ο στόχος της FMC Χη-
µικά Ελλάς είναι η καταξίωσή της στην 
ελληνική αγορά φυτοπροστατευτι-
κών ως µια καινοτόµος εταιρεία α-
φοσιωµένη στο να προσφέρει λύσεις 
στον αγρότη, µε σεβασµό στο περι-
βάλλον. Με µια βαθιά έρευνα δηµι-
ουργίας νέων πρωτοποριακών µο-
ρίων, πιο αποτελεσµατικών, πιο α-
σφαλών για το χρήστη, τη δηµόσια 
υγεία και το περιβάλλον, αισιοδοξού-
µε ότι οδηγούµε το δρόµο της γεωρ-
γίας καθώς ετοιµάζουµε το επόµενο 
µεγάλο βήµα στην πορεία µας προς 
την κορυφή της τεχνολογίας».

Stand
05

ωµένη υπηρεσία Evalio® AgroSystems 
θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιµη στον 
Έλληνα παραγωγό. Μέσω ενός εκτενούς 
δικτύου παρακολούθησης επιζήµιων λε-
πιδοπτέρων και µε τη συµβολή έµπειρων 
τεχνικών αγρού, το Evalio® AgroSystems 
ενηµερώνει σε πραγµατικό χρόνο για την 
εξέλιξη της πτήσης των παρακολουθού-
µενων εχθρών και βοηθά στον καθορι-
σµό του ιδανικού χρόνου επέµβασης.
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■■■
ΕΝΑ ARTESIANTM

υβρίδιο εκµεταλλεύεται 
καλύτερα κάθε σταγόνα 
νερού και τη µετατρέπει 
µαζί µε τη λίπανση σε 
φυτική µάζα και καρπό 
καλαµποκιού

Η έλευση των υβριδίων στην καλλιέργεια 
του καλαµποκιού πριν από 30-40 χρόνια, 
σήµανε την αύξηση των αποδόσεων, την 
εντατικοποίηση της καλλιέργειας αλλά και 
την αύξηση της επένδυσης που καλείται να 
πραγµατοποιήσει ο παραγωγός. 
Οι αλλαγές στις κλιµατικές συνθήκες, σε συν-
δυασµό µε τη µείωση των τιµών δηµητρια-
κών και καλαµποκιού, θέτουν νέους περι-
ορισµούς στην αποδοτικότητα της καλλιέρ-
γειας. Οι θερµοκρασίες που καταγράφονται 
στην Ελλάδα σε περιοχές όπου καλλιεργεί-
ται το καλαµπόκι τα τελευταία χρόνια, θα θε-
ωρούνταν κάποτε απαγορευτικές. Επιπρό-
σθετα, οι τιµές παραγωγού µειώνονται και 
συµπιέζουν το κέρδος του. Αυτή είναι η νέα 
πρόκληση των επιστηµόνων της γεωργίας 
και των σύγχρονων καλλιεργητών: H παρα-
γωγή προϊόντων αλλά και κέρδους από την 
εκµετάλλευσή τους, κάτω από αντίξοες και-
ρικές συνθήκες και µε χαµηλό κόστος.

Υψηλότερες αποδόσεις, ίδιο κόστος
Σε αυτό τον άξονα, ξεκίνησε ένα νέο πρό-
γραµµα από τους ερευνητές της Syngenta 
πριν από αρκετά χρόνια. Πώς να επιτύχου-
µε υψηλότερες αποδόσεις, χωρίς να αυ-
ξήσουµε τα έξοδα αλλά κάτω από τις αντί-
ξοες συνθήκες περιβάλλοντος που βιώ-
νουµε σήµερα. Χρησιµοποιήθηκαν κορυ-
φαίες τεχνολογίες και πρωτότυπα µέσα κα-
ταγραφής και αξιολόγησης της απόδοσης, 
των κλιµατικών συνθηκών και της αντί-
δρασης των υβριδίων στις συνθήκες.
Στο καλαµπόκι το πρόγραµµα αυτό ονοµά-
στηκε ARTESIAN™ και ήδη βλέπουµε τους 
καρπούς του στην πράξη και στην Ελλάδα. 

Το πρώτο ARTESIAN™ υβρίδιο ήρθε το 2015 
και είναι το SY Hydro. Oι συνθήκες τότε δεν 
ήταν πολύ δύσκολες και οι καιρικές συνθή-
κες στα περισσότερα µέρη της Ελλάδας ή-
ταν ευνοϊκές για µέγιστες αποδόσεις στο κα-
λαµπόκι. Έτσι το SY Hydro έδειξε το µεγάλο 
δυναµικό του, δίνοντας ρεκόρ παραγωγής 
σε πολλές περιπτώσεις. Τον επόµενο χρόνο 

οι συνθήκες έγιναν πιο δύσκολες, µε υψη-
λότερες θερµοκρασίες και πιο έντονο στρες 
στα φυτά. Ακόµη πιο ακραίες ήταν  το 2017, 
όπου η έλλειψη βροχών και οι σταθερά υ-
ψηλές θερµοκρασίες δηµιούργησαν ασφυ-
κτικές συνθήκες για την ανάπτυξη και την 
καλή απόδοση του καλαµποκιού.

Το κορυφαίo SY Hydro
Το SY Hydro αναγνωρίζεται ήδη σαν κορυ-
φαίο υβρίδιο για όλες τις χρονιές. Απέδει-
ξε ότι η τεχνολογία ARTESIAN™ του δίνει 
τη δυνατότητα να είναι στην κορυφή της α-
πόδοσης τόσο τις καλές χρονιές, όσο και 
στις δύσκολες,  όπου εκµεταλλευόµενο µε 
τον καλύτερο τρόπο το δύσκολο και ακρι-
βό πότισµα παραµένει  κορυφαίο. Χάρη στα 
ARTESIAN™ χαρακτηριστικά του καταφέρ-
νει να εκµεταλλεύεται καλύτερα την κάθε 
σταγόνα νερού και να µετατρέπει πιο απο-
δοτικά από άλλα υβρίδια, το νερό και τη λί-
πανση σε φυτική µάζα και καρπό.
Η µακροχρόνια έρευνα της Syngenta απο-
δίδει καρπούς προς όφελος του Έλληνα πα-
ραγωγού που θέλει να παραµείνει στη δύ-
σκολη καλλιέργεια του καλαµποκιού. Στη 
Syngenta Hellas θέλουµε να είµαστε στο 
πλευρό των παραγωγών και στα καλά και 
στα δύσκολα. ∆εν υποσχόµαστε θαύµατα. 
∆ίνουµε τα καλύτερα στους πιο απαιτητι-
κούς, είµαστε δίπλα τους και οδηγούµε την 
εξέλιξη της τεχνολογίας για µια επιτυχηµέ-
νη καλλιέργεια, για ένα καλύτερο µέλλον.

Μπουδουρίδης  Παναγιώτης
Campaign Manager (Καλαµπόκι, 

Ρύζι, Μηδική, Βαµβάκι)

Υβρίδια που παράγουν πιο πολλά 
ζητώντας πιο λίγα από τον παραγωγό

ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ARTESIAN™ ΥΒΡΙ∆ΙΑ

Νέα ARTESIAN™ υβρίδια είναι προ 
των πυλών. Ήδη ξεκίνησε το πιο πρώ-
ιµο SY Helium, µε κύκλο FAO 550 
(114-116 ηµερών), για να δώσει λύ-
σεις σταθερές και παραγωγικές και 
σε αυτούς που θέλουν την πρωιµό-
τητα στην παραγωγή τους. 
Ανώτερη απόδοση, σε συνδυασµό 
µε την ARTESIAN™ αντοχή και στα-
θερότητα, φέρνει και το νέο SY Antex. 
Το όψιµο 700 FAO υβρίδιο που θα 
αλλάξει τα δεδοµένα στον κύκλο του, 
µιας και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτε-
ρα µεγάλες παραγωγές, δυνατό και 
υγιές φυτό, απαράµιλλη σταθερότη-
τα και απόδοση σε δύσκολες χρο-
νιές σαν αυτή που πέρασε. Το SY Antex 
θέτει νέα δεδοµένα στους παραγω-
γούς υψηλών απαιτήσεων και απο-
δόσεων και προκαλεί τους «δυνα-
τούς» να δείξουν πόσο ψηλά µπο-
ρούν να φτάσουν.

Η ARTESIAN™ 
τεχνολογία προσφέρει

Κορυφαία 
απόδοση 

για καλύτερο 
κέρδος

Σταθερότητα 
σε ακραία 

περιβάλλοντα

Ευρεία 
προσαρµογή 
σε δύσκολες 

συνθήκες

Ποιότητα 
για τον 

απαιτητικό
παραγωγό
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Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 
1989 µε σκοπό τον εφοδιασµό της 
ελληνικής αγροτικής αγοράς µε υψηλής 
ποιότητας υδατοδιαλυτά λιπάσµατα και 
ιχνοστοιχεία. Σε πολύ σύντοµο χρονικό 
διάστηµα η εταιρεία απέκτησε δική της 
παραγωγική µονάδα, πράγµα το οποίο 
της έδωσε τη δυνατότητα να καλύπτει 
και τις πιο εξειδικευµένες ανάγκες στο 
χώρο της λίπανσης.
Η εξειδίκευσή της στον τοµέα της 
ειδικής θρέψης, έκανε την 
Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ γρήγορα γνωστή 
και αξιόπιστη τόσο στην ελληνική αγορά 
όσο και στις αγορές των Βαλκανίων και 
της λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου.
Οι εξαγωγές των προϊόντων της 
ξεκίνησαν το 1996 και συνεχίζονται µέχρι 

σήµερα σε περισσότερες από δέκα χώρες 
του εξωτερικού.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας 
για πλήρη κάλυψη των θρεπτικών 
αναγκών της ελληνικής αγοράς αλλά 
και των αγορών του εξωτερικού, η 
Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ απέκτησε 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ισθµό 
Κορίνθου, µε παράλληλη ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της στον τοµέα της 
ανάµειξης και συσκευασίας κοκκωδών 
λιπασµάτων, παραγωγής 
οργανοχηµικών λιπασµάτων, 
φυτοχωµάτων και εδαφοβελτιωτικών.
Η επένδυση αυτή έδωσε τη δυνατότητα 
στην εταιρεία να προσφέρει στους 
συνεργάτες της ένα ολοκληρωµένο 
πακέτο λύσεων στον τοµέα της λίπανσης.

Συµµετοχή σε 
ερευνητικά προγράµµατα
Η γκάµα των προϊόντων της Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ εµπλουτίζεται συνεχώς, µε γνώµονα 
την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων που 
µπορούν να δώσουν αποτελεσµατικές 
απαντήσεις στα προβλήµατα της 
σύγχρονης γεωργίας. Παράλληλα η στενή 
σχέση των γεωτεχνικών της εταιρείας µε 

τους συνεργάτες της τόσο στον ελληνικό 
χώρο όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η 
συµµετοχή της σε ερευνητικά 
προγράµµατα του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, εξασφαλίζει µία 
συνεχή ροή πληροφοριών σχετικών µε 
όλες τις εξελίξεις στον τοµέα της θρέψης, 
δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία να 
παράγει και να διαθέτει στην αγορά 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας αλλά και 
ποιότητας.
Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ µέσα στις 
δύσκολες συνθήκες που δηµιουργεί η 
οικονοµική κρίση, ατενίζει το µέλλον µε 
αισιοδοξία, έχοντας εµπιστοσύνη στο 
δυναµικό της, στην ελληνική γεωργία και 
στους συνεργάτες της και πιστεύοντας 
πάντα ότι η θρέψη είναι η λύση.

Η ουρία αποτελεί µια από τις κύριες πη-
γές αζώτου στη σύγχρονη γεωργία. Η ε-
πιφανειακή της εφαρµογή όµως, παρου-
σιάζει ένα «µειονέκτηµα», που αφορά στις 
απώλειες αζώτου υπό µορφή αέριας αµ-
µωνίας. Αυτό συµβαίνει λόγω της δρά-
σης της ουρεάσης, ενός ενζύµου που ε-
µπλέκεται στη διαδικασία υδρόλυσης της 
ουρίας, δηλαδή της µετατροπής του α-
µιδικού αζώτου σε αµµωνιακό.
Κατά τη διαδικασία αυτή και για ορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα, το pH αυξάνεται και 
παράγεται αέρια αµµωνία, η οποία εξαε-
ρώνεται. Οι απώλειες αυτής της µορφής 
µπορούν να φθάσουν µέχρι και το 50-60% 
του συνολικού αζώτου. Οι παράγοντες που 
επηρεάζουν το φαινόµενο αυξητικά είναι 

συνοπτικά οι εξής: Η επιφανειακή εφαρ-
µογή της ουρίας, η περιορισµένη βροχό-
πτωση ή άρδευση, οι υψηλές θερµοκρα-
σίες, το αυξηµένο pH, η παρουσία υπο-
λειµµάτων καλλιεργειών, τα ελαφράς σύ-
στασης εδάφη και η χαµηλή ΙΑΚ.
Οι παρεµποδιστές ουρεάσης αναστέλ-
λουν τη δράση του ενζύµου για ένα διά-
στηµα 15-20 ηµερών, µέχρι η ουρία να 
«προστατευτεί» εισχωρώντας στο έδα-
φος µέσω της βροχόπτωσης - άρδευσης 
ή της ενσωµάτωσης µε µηχανικά µέσα.
Ο πιο αποτελεσµατικός αναστολέας ουρε-
άσης είναι αποδεδειγµένα το NBPT, περι-
ορίζοντας τις απώλειες αζώτου ως και 90%. 
Η έκπλυση αζώτου µε τη µορφή νιτρι-
κών αποτελεί µια δεύτερη «πηγή» απω-

λειών του εφαρµοζόµενου αζώτου. Η 
χρήση αναστολέων νιτροποίησης, µε την 
ενσωµάτωσή τους σε λιπάσµατα που πε-
ριέχουν ουρικό ή αµµωνιακό άζωτο, πε-
ριορίζει δραστικά αυτές τις απώλειες.
Ο αναστολέας νιτροποίησης DCD αποτε-
λεί µία σίγουρη λύση στο πρόβληµα της 
έκπλυσης νιτρικού αζώτου.
Συνεχίζοντας την πρωτοπόρα παρουσία 
της στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, 

η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ 
παρουσιάζει µια νέα σει-
ρά κοκκωδών λιπασµά-
των µε διπλή παρεµπό-
διση αζώτου. Η σειρά 
Neon ενσωµατώνει την 
καινοτόµα τεχνολογία 
Penxcel που αποτελεί 
την τελευταία εξέλιξη 
προϊόντων µε παρεµπο-
διστές αζώτου. Τα κοκ-

κώδη λιπάσµατα Neon περιέχουν ανα-
στολέα ουρεάσης (NBPT) για αποφυγή 
απωλειών αζώτου σε µορφή αέριας αµ-
µωνίας και αναστολέα νιτροποίησης (DCD) 
για µείωση των απωλειών αζώτου λό-
γω έκπλυσης. Η αυξηµένη διείσδυση του 
συνδυασµού των δύο αναστολέων στον 
κόκκο του λιπάσµατος, µέσω της τεχνο-
λογίας Penxcel δηµιουργεί ένα «δίχτυ 
προστασίας» του αζώτου. 

∆ίχτυ προστασίας 
για το άζωτο 
η τεχνολογία Penxcel

Master στην ειδική θρέψη
ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης
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Η τεχνολογία µεταβλητής δόσης των εισ-
ροών σε συνδυασµό µε τη χαρτογράφη-
ση των αγρών έχει ξεκινήσει να διαµορ-
φώνει µία νέα αγρονοµική διάσταση στον 
τοµέα της παραγωγής, µε τους αγρότες 
πλέον να καλούνται να διαχειριστούν τις 
εκµεταλλεύσεις τους ανά ζώνες και όχι 
ανά στρέµµα. 
Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στην εισή-
γηση που πραγµατοποίησε ο οµότιµος κα-
θηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 
Θεοφάνης Γέµτος, για τις νέες τεχνολογί-
ες στη γεωργία στα πλαίσια ηµερίδας του 
ΣΕΑΜ για την αγροτική εκµηχάνιση.  Ο πο-
λύπειρος Λαρισαίος ακαδηµαϊκός παρου-
σίασε τους τέσσερις πυλώνες τεχνολογί-
ας πάνω στην οποία θα πρέπει να στηρι-
χθεί η ελληνική γεωργία, δηλαδή: Τη γε-
ωργία συντηρήσεως, τη γεωργία ακριβεί-
ας, την εκµηχάνιση καλλιεργειών υψηλής 
αξίας και κτηνοτροφίας και την παραγω-
γή ενέργειας.  Η Γεωργία Συντηρήσεως εί-
ναι µια µέθοδος καλλιέργειας που χρησιµο-
ποιεί αµειψισπορές, καλλιέργειες φυτοκά-

λυψης και ακαλλιέργεια ή µειωµένη κα-
τεργασία του εδάφους.
Με αυτήν επιτυγχάνεται προστασία από 
τη διάβρωση µε συνεχή κάλυψη του ε-
δάφους από βλάστηση η φυτικά υπολείµµα-
τα, αύξηση της οργανικής ουσίας  από τη 
µη διατάραξη του εδάφους, µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας για τη κατεργα-
σία εδάφους και µείωση της αζωτούχου 
λίπανσης µε χρήση ψυχανθών για  ενδι-
άµεσες καλλιέργειες.

Λίπανση ακριβείας στην Αγιά
Ο κ. Γέµτος επιχείρησε να ορίσει τη γεωρ-
γίας ακριβείας ως τη «διαχείριση της πα-
ραλλακτικότητας στα αγροκτήµατα µε στό-
χο τη βελτίωση των οικονοµικών αποδό-
σεων και τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων». Για παράδειγµα στην Αγιά, 
αυτό που έκανε το Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λίας είναι να εφαρµόσει µεταβλητή δόση 
λιπάσµατος σε µηλεώνα πετυχαίνοντας ε-
ξοικονόµιση λιπάσµατος 21% και πολύ µι-
κρή µείωση παραγωγής. Αλλά γενικότε-

ρα ο παραγωγός είδε κατά 20% καλύτερο 
εισόδηµα.  Η χρήση αυτής της τεχνολογί-
ας χωρίζεται σε δύο φάσεις: Φάση πρώ-
τη: Ανάλυση παραλλακτικότητας. Φάση 
δεύτερη: ∆ιαχείριση της παραλλακτικότη-
τας µε εφαρµογή µεταβλητών δόσεων εισ-
ροών και Φάση τρίτη: Μεταβλητή δόση λι-
πασµάτων κατά τη κίνηση.
Όσον αφορά την ενέργεια, ο οµότιµος κα-
θηγητής πιστεύει ότι η γεωργία έχει την 
ικανότητα να σταθεί αυτόνοµα ενεργεια-
κά, αφιερώνοντας ορισµένα αγροτεµάχια 
στις ενεργειακές καλλιέργειες και επεν-
δύοντας στις µονάδες βιοαερίου. Μάλι-
στα, έδειξε και τα παραδείγµατα των New 
Holland (τρακτέρ µε βιοαέριο) και Deutz 
(κινητήρας βιοκαυσίµου) που στηρίζουν 
αυτή την άποψη.
 Όσον αφορά το τελευταίο κόµµατι της πα-
ρουσίασης για την εκµηχάνιση της υψη-
λής αξίας παραγωγής, ο ίδιος είπε ότι πρέ-
πει να επενδύσουµε σε σύγχρονες µηχα-
νές (δονητές, συλλεκτικές κηπευτικών) ώ-
στε να µειωθεί το κόστος παραγωγής.

Εφαρµογή εισροών σε επίπεδο 
ζώνης και όχι αγροτεµαχίου

■■■
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ
Μια µέθοδος καλλιέργειας 
µε αµειψισπορές, 
καλλιέργειες φυτοκάλυψης 
και ακαλλιέργεια ή 
µειωµένη κατεργασία   
εδάφους

Νέα εντοµοκτόνα
κατά των Super 
Pests από ΓΠΑ

Στην ανάπτυξη νέων βιο-
εντοµοκτόνων για αλευρώδεις, 
αφίδες, θρίπες και τετράνυχο αλλά 
και στην κατασκευή πρωτότυπων 
ψεκαστικών µηχανηµάτων 
ακριβείας µε διαφορετικούς τύπους 
ακροφυσίων και έλεγχο µεταβλητού 
ρυθµού ροής του ψεκαστικού 
υγρού, αναµένεται να προχωρήσει 
διεθνής ερευνητική οµάδα µε 
συντονιστή το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόκειται 
για τα πρότζεκτ µε την επωνυµία 
«SuperPests» και «OPTIMA» τα 
οποία θα διαρκέσουν 4 χρόνια και  
χρηµατοδοτούνται από τα Horizon 
2020. Το πρώτο πρόγραµµα, µε την 
επωνυµία «SuperPests» 
συντονίζεται από τον καθηγητή 
Γεωργικής Φαρµακολογίας του 
ΓΠΑ, Γιάννη Βόντα και αφορά στην 
ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων, 
εργαλείων και µεθόδων, όπως 
νέων βιο-εντοµοκτόνων µεγάλης 
αποτελεσµατικότητας και χαµηλής 
τοξικότητας, µοριακών 
διαγνωστικών και σύγχρονων 
τρόπων διαχείρισης της 
Φυτοπροστασίας. Σκοπός είναι η 
αντιµετώπιση των πλέον 
δυσεξόντοτων εντοµολογικών 
εχθρών της γεωργίας παγκοσµίως.
Το δεύτερο πρόγραµµα, µε την 
επωνυµία «OPTIMA» αφορά στην 
ανάπτυξη ολοκληρωµένων 
συστηµάτων διαχείρισης (IPM) 
τριών ιδιαίτερα σοβαρών 
ασθενειών των φυτών 
(περονόσπορος αµπέλου, 
φουζικλάδιο µηλιάς, κ.λπ) µε 
συστήµατα γεωργίας ακριβείας. 
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Ο Όµιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη 
έχει ηγετική παρουσία στον τοµέα της 
αγροτικής οικονοµίας στην Ελλάδα και 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα 85 
χρόνια που πέρασαν από την ίδρυση 
της πρώτης εταιρείας του Οµίλου «Κ&Α 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΟΕ» το 1935, ο Όµιλος 
ήταν πάντα στενά συνδεδεµένος µε 
κάθε βήµα εξέλιξης και προόδου του 
αγρότη και της αγροτικής παραγωγής 
συµµετέχοντας ενεργά στις διεθνείς 
εξελίξεις της αγροτεχνολογίας και της 

διατροφής.  Έχοντας αναπτύξει 
σηµαντική τεχνογνωσία, υλοποιεί 
ολοκληρωµένα προγράµµατα 
συµβολαιακής γεωργίας µε 
επιλεγµένους παραγωγούς σε όλη την 
Ελλάδα, µε την καθοδήγηση και 

παρακολούθηση των καλλιεργειών 
από καταρτισµένους και έµπειρους 
επαγγελµατίες -από την επιλογή του 
καταλληλότερου πολλαπλασιαστικού 
υλικού, τις ενδεδειγµένες 
καλλιεργητικές µεθόδους ωε και 
τους απαραίτητους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς πιστοποίησης.
Έτσι συµβάλλει στην αναβάθµιση της 
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας µε νέες 
τεχνολογίες κι υπηρεσίες, συνεργιστικές 
αντιλήψεις και σύγχρονο µάρκετινγκ. 

Περίπτερο
01

Αντικείµενο του Οµίλου Αγροτεχνολογί-
ας Ευθυµιάδη είναι η δραστηριοποίηση 
στο χώρο της γεωργίας, ώστε να καλύ-
πτει όλες τις ανάγκες τόσο του αγρότη, 
όσο και του τελικού καταναλωτή, προ-
σφέροντας ένα ολοκληρωµένο σύνολο 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Με ένα εκτενές δίκτυο marketing και πω-
λήσεων και υπερσύγχρονες παραγωγι-
κές και εργαστηριακές µονάδες, οι οποί-
ες πληρούν τις αυστηρότερες προδια-
γραφές ασφάλειας και ποιοτικού ελέγ-
χου, ο Όµιλος Ευθυµιάδη είναι σε θέση 
να παρέχει ένα ολοκληρωµένο σύνολο 
προϊόντων και υπηρεσιών για τον αγρό-
τη, τη βιοµηχανία τροφίµων και τα 

supermarkets, για να καλύψει τη σύγ-
χρονη απαίτηση της αγοράς και του τε-
λικού καταναλωτή για ασφαλή, πιστοποι-
ηµένα και ιχνηλάσιµα προϊόντα.
Η συνολική δυναµική του Οµίλου, σε συν-
δυασµό µε το δίκτυο των διεθνών του 
συνεργατών, ανοίγει διάπλατα νέους ο-
ρίζοντες και προοπτικές στην παγκόσµια 
αγορά. Γίνονται συνεχώς επεκτάσεις σε 
νέες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη Νο-
τιοανατολική Ευρώπη, την Τουρκία και 
τη Μέση Ανατολή, µε την ανάπτυξη και-
νοτόµων προϊόντων και εξειδικευµένων 
υπηρεσιών, σε κοινή δράση µε κορυφαί-
ες διεθνείς εταιρείες του κλάδου αλλά 
και τοπικούς συνεργάτες. 

Ολοκληρωµένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ένας όµιλος, 
τέσσερις κλάδοι

Οι δραστηριότητες των εταιρειών 
του Οµίλου Αγροτεχνολογίας 
Ευθυµιάδη χωρίζονται σε 
τέσσερις διακριτούς κλάδους: 

Προστασία & θρέψη φυτών
 Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ
 ΚΝΕ Certis (Βουλγαρία, 
Ρουµανία, Μολδαβία, Κύπρος, 
Σερβία, Βοσνία, ΠΓ∆Μ, Κόσσοβο)
 Planta (Αλβανία)

Φυτικό 
Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 BIOS Agrosystems ABEE
 Vitro Hellas A.E.

Αναλύσεις & 
Συµβουλευτικές Υπηρεσίες 
 Agrolab RDS A.E. 
 Envirolab I.K.E.
 Agrolab RDS Ltd. (Κύπρος)
 Agrolab RDS EOOD 
(Βουλγαρία)

Παραγωγή & 
Εµπορία Τροφίµων 
 Hellenic Farming ABEE
 Agritex Ενεργειακή ΑΕ 
(ανεξάρτητη συνεργαζόµενη 
εταιρεία)

Πάντα κοντά στη γη και
δίπλα στους ανθρώπους της

ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η
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Πατατόσπορος µε  
περγαµηνές σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας

ΤΕΧΝΟΦΑΡΜΑ ΑΕ 

Περίπτερο
09 

Όροφος

Stand
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Η Τεχνοφάρµα ΑΕ, µε παρουσία 47 
ετών στη γεωργία και την 
κτηνοτροφία, ασχολείται τα τελευταία 
40 χρόνια µε την εισαγωγή και 
διακίνηση στην Ελλάδα ολλανδικού 
πατατόσπορου πιστοποιηµένου από 
τον επίσηµο ολλανδικό φορέα 
πιστοποίησης ΝΑΚ.  Είναι ο 
αντιπρόσωπος για την Ελλάδα του 
ολλανδικού οίκου Agrico Holland, ο 
οποίος παράγει και διακινεί σε όλο 

τον κόσµο περίπου 700.000 τόνους 
πατατόσπoρου ετησίως. Οι ποικιλίες 
της Agrico που καλλιεργούνται επί 
πολλά έτη στην Ελλάδα, από Κρήτη 
µέχρι Νευροκόπι, είναι οι Agria, 
Arnova, Faluka, Arinda, Markies, 
Marfona, Ambition, Almera και 
Spunta. Από την επιστηµονική έρευνα 
και εξέλιξη, που γίνεται στο 
εξειδικευµένο ερευνητικό κέντρο της 
Agrico, µεταξύ των δεκάδων νέων 

ποικιλιών που έχουν αναπτυχθεί, 
στην Ελλάδα ήδη έχουν δοκιµαστεί 
µέσω πειραµατικών καλλιεργειών και 
εξαπλώνονται νέες ποικιλίες, όπως οι 
Arizona, Constance, Vogue, Classico 
και Babylon. H Τεχνοφάρµα ΑΕ, µε 
σεβασµό στον Έλληνα αγρότη, 
µεριµνά ώστε να παρέχει άριστο 
ποιοτικά προϊόν και υψηλής 
ποιότητας τεχνική υποστήριξη µέσω 
του επιστηµονικού της προσωπικού.
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Η εταιρεία Φυτώρια Αναστασόπουλος 
(Α. Αναστασόπουλος & Σία ΕΕ) ιδρύθηκε 
πριν 40 χρόνια. Από τότε αναπτύχθηκε 
αρκετά, µέσω συνεχών επενδύσεων σε 
εγκαταστάσεις υποδοµής και 
καινοτόµων πρακτικών.
Το φυτώριο διαθέτει πλέον 250.000 
φυτώρια ελιάς πιστοποιηµένα, 
άριστης ποιότητας, µε τα οποία 
προµηθεύει την αγορά σε 
ανταγωνιστικές τιµές. 
Τα δενδρύλλια µεγαλώνουν στις 
ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις 50 
στρεµµάτων στο Μούλκι (Κιάτο 
Κορινθίας), καθώς και 40 στρεµµάτων 
σε ανάλογες εγκαταστάσεις, στο 
Καµάρι Κορινθίας, όπου και 
παρακολουθούνται για την ποιοτική 
ανάπτυξή τους από τον γεωπόνο 
(µέτοχο της εταιρείας), καθώς και από 
γεωπόνους της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κορινθίας.

Πρωτοπόρος στη 
γραµµική καλλιέργεια ελιάς
Με δεκαετή πλέον εµπειρία η εταιρεία 
θεωρείται πρωτοπόρος στη γραµµική 
καλλιέργεια ελιάς στην Ελλάδα. Παρέχει 
την υπηρεσία συγκοµιδής ελιάς έχοντας 
πλέον στη δυναµική της δύο ιδιόκτητα 
µηχανήµατα συγκοµιδής καθώς και 
µηχάνηµα κλαδέµατος στο πλαίσιο της 
τεχνικής υποστήριξης των πελατών της. 
Βασιζόµενη πάντα στην ποιότητα και την 
εµπιστοσύνη χτίζει µακροχρόνιες σχέσεις 
µε τους πελάτες της κι έχει τη χαρά να 
συλλέγει ελιές από δενδρύλλια που έχει 
προµηθεύσει. Η άριστη ποιότητα των 

φυτωρίων,την καθιστά χρόνια εξαγωγέα 
δενδρυλλίων ελιάς σε διάφορες χώρες. 
Μπορείτε να βρείτε  διάφορες ποικιλίες  
όπως: Κορωνέικη, Μανάκι, Μεγάρων, 
Αµφίσσης, Καλαµών, Χαλκιδικής καθώς 
και Arbequina Picual κ.λπ.

Εντατικά στη φυστικιά
Παράλληλα η εταιρεία δραστηριοποιείται 
εντατικά εδώ και χρόνια στην παραγωγή και 
εµπορία του φυτού Φυστικιά Αιγίνης 
(Pistacia Vera) από υποκείµενο «P. 
Atlantica», του οποίου ο καρπός είναι πολύ 
γνωστός για τα τεράστια οφέλη στην υγεία. 
Το υποκείµενο P. Atlantica είναι το µοναδικό 
που έχει συµβατότητα µε το εµβόλιο, µε 
αποτέλεσµα να είναι το µακροβιότερο για 
όλα τα εδάφη σε σχέση µε όλα τα άλλα, τα 
οποία δεν έχουν ανθεκτικότητα πολλά 
χρόνια (π.χ. αµερικανικά). Στην Ελλάδα και 
ειδικότερα στην Κορινθία υπάρχουν 
µεγάλες εκτάσεις παραγωγής φυστικιάς 
έχοντας άριστη τεχνογνωσία στο 
αντικείµενο.Η εµπειρία ετών καθιστά την 
εταιρεία αξιόλογο παίχτη στο χώρο 
καλλιέργειας του φυτού. Η εταιρεία 
τροφοδοτεί µε φυτά άριστης ποιότητας την 
ελληνική αγορά, καθώς επίσης έχει 
αναπτύξει πολύ καλές συνεργασίες, 
πραγµατοποιώντας εξαγωγές στο 
εξωτερικό. ∆ιαθέτει ακόµη προς πώληση 
και το υποκείµενο «P. Atlantica». Η εταιρεία 
διαθέτει σήµερα ετοιµοπαράδοτα φυτά 
καθώς και δέχεται παραγγελίες για την 
ερχόµενη φυτευτική περίοδο για φυστικιά 
Αιγίνης και για ποικιλία Ποντίκι.

Εσπεριδοειδή και καλλωπιστικά 
Τα Φυτώρια Αναστασόπουλος  
ασχολούνται επίσης µε την παραγωγή 
κι εµπορία καλλωπιστικών φυτών κι 
εσπεριδοειδών και διαθέτουν διάφορα 
είδη και ποικιλίες.

Τα Φυτώρια Αναστασόπουλος δίνουν 
τη δυνατότητα σε όποιον έχει κάποια 
στρέµµατα που ενδιαφέρεται να 
εκµεταλλευτεί να τα µετατρέψουν σε 
µια ολοένα και πιο κερδοφόρα 
επένδυση. Περισσότερες 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες από 
τους ανθρώπους της εταιρείας.

Κυρίαρχη δύναµη 
σε ελιά και φυστικιά

ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Μετά την είσοδο στην ελληνική αγορά 
των δυο νέων εντοµοκτόνων Delegate®250WG 
και Radiant®120SC µε δραστική ουσία 
το Spinetoram, η Ελάνκο Ελλάς ενέκρι-
νε και το Closer® 120SC µε δραστική ου-
σία το Sulfoxaflor. Πρόκειται για το νέο 
εντοµοκτόνο της Dow Agrosciences για 
την καταπολέµηση µυζητικών εντοµών. 
Το Closer® 120SC είναι διασυστηµατικό 
εντοµοκτόνο µε κίνηση µέσω των ξυλω-
δών αγγείων και µε διελασµατική κίνη-
ση εντός των φυτικών ιστών.
To Isoclast™ Active (εµπορικό όνοµα της 
δραστικής ουσίας Sulfoxaflor) ανήκει σε 
µια νέα χηµική οµάδα, τις sulfoxamines 
(σουλφοξαµίνες), µε διαφορετικό τρόπο 
δράσης από τα µέχρι τώρα γνωστά εντο-
µοκτόνα. Το  Isoclast™ Active καταπο-
λεµά αποτελεσµατικά πολλούς σοβαρούς 
εχθρούς σε πολλές καλλιέργειες, όπως 
είναι: Αφίδα, Αλευρώδης, Ψευδόκοκκος, 
Κοκκοειδή και άλλα µυζιτικά έντοµα. Το 
Closer® 120SC εγκρίθηκε σε δενδρώ-
δεις καλλιέργειες (µηλοειδή, πυρηνόκαρ-
πα, εσπεριδοειδή) σε κηπευτικά (κολο-

Ηχηρές συνεργασίες στα εφόδια
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Μια νέα χηµική οµάδα   
µε µοναδικό τρόπο δράσης

Ο κλάδος πωλήσεων Φυτοπροστασίας 
έχει ενισχυθεί από το 2018 µε νέα 
προϊόντα, που προέρχονται από τη 
γραµµή παραγωγής της DOW AS και 
της Dupont. Τα κύρια προϊόντα της 
νέας χρονιάς είναι τα εντοµοκτόνα 
Delegate, Radiant, Closer, Vydate, 
Lannat και τα µυκητοκτόνα Fontelis, 
Talendo, Equation Pro.
Η Ελάνκο Ελλάς συνεχίζει την 
παρουσία της στη θυγατρική της 
εταιρεία Plantas ΑΕ, η οποία 
ειδικεύεται στην παραγωγή 
αυτόρριζων και εµβολιασµένων 
σποροφύτων. Ο συνολικός τζίρος της 
Ελάνκο Ελλάς ξεπερνά τα 20 εκατ. 
ευρώ. Για πληροφορίες επισκεφθείτε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.
elanco.gr.

Περίπτερο
09

Όροφος

Η Ελάνκο Ελλάς καλύπτει τις ανάγκες 
του Έλληνα παραγωγού στη διαδικασία 
παραγωγής εισάγοντας καινοτόµα 
προϊόντα από µεγάλες διεθνείς 
εταιρείες όπως η Dow AgroSciences, 
η Dupont, η Elanco Int. κ.ά. 
Η Ελάνκο Ελλάς από το 1984 
εκπροσωπεί και διανέµει προϊόντα 
πολυεθνικών εταιρειών σε κλάδους 
φυτοπροστασίας, θρέψης, 
κτηνιατρικών φαρµάκων και σπόρων. 
Οι κλάδοι πωλήσεων είναι 
Φυτοπροστασίας-Θρέψης, Σπόροι 
Μεγάλης Καλλιέργειας, Σπόροι 
Κηπευτικών και Κτηνιατρικά 
Φάρµακα - ∆ιατροφικά.
Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 85 
εργαζοµένους, εκ των οποίων το 70% 
εξειδικευµένοι επιστήµονες. 

Ταχεία δράση για 
το Closer® 120SC 
Τα οφέλη της χρήσης του Closer® 120SC 
(Sulfoxaflor 12% β/ο) έχουν ως εξής:
 Εξαιρετικά αποτελεσµατικό ενάντια 
µιας µεγάλης γκάµας σηµαντικών µυ-
ζητικών εντόµων
 Ταχεία δράση κατά των εχθρών στό-
χων µε πολύ καλή υπολειµµατική δι-
άρκεια
 Εξαιρετική διαλεσµατική και δια-
συστηµατική κίνηση
 Νέα χηµική οµάδα (σουλφοξαµί-
νες) µε µοναδικό τρόπο δράσης
 ∆εν παρουσιάζει διασταυρωτή αν-
θεκτικότητα µε άλλα εντοµοκτόνα άλ-
λων χηµικών οµάδων όπως π.χ. τα 
νεονικοτινοειδή.
 Κατάλληλο σε προγράµµατα δια-
χείρισης της ανθεκτικότητας
  Καµία επίπτωση σε αποικίες µε-
λισσών όταν η χρήση του ακολουθεί 
τις οδηγίες της ετικέτας.

Stand
05

κυνθοειδή, σολανώδη, σταυρανθή, φυλ-
λώδη λαχανικά) καθώς και σε καλλωπι-
στικά φυτά και δένδρα.
Το Closer® 120SC δρα κυρίως διά της ε-
παφής και διά της κατάποσης. ∆ρα σε α-
ποκλειστικό υποδοχέα της ακετυλοχολί-
νης [nicotinic acetylcholine (nAChRs)] του 
νευρικού συστήµατος των εντόµων, δια-

φορετικό από το σηµείο δράσης των νεο-
νικοτινοειδών. Ο παγκόσµιος οργανισµός 
IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) 
υπεύθυνος για τη ∆ιαχείριση Ανθεκτικό-
τητας των εντοµοκτόνων, κατατάσσει το  
Isoclast™ Active (Sulfoxaflor) στο Group 
4C σε διαφορετικό Sub-Group από αυτό 
που ανήκουν τα νεονικοτινοειδή. 
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Παγκόσµιος παίχτης σε ελληνικό τερέν
ΖΙΚΟ ΑΕ

Ένα λίπασµα για κάθε απαίτηση 
όλων των καλλιεργειών
Φέτος η ΖΙΚΟ ΑΕ συµπληρώνει 30 χρόνια 
παρουσίας στην αγορά του λιπάσµατος. Σε 
όλο αυτό το διάστηµα έχει παραµείνει πι-
στή στο τρίπτυχο: «Ποιότητα- Συνέπεια- Ε-
ξυπηρέτηση», µε αποτέλεσµα σήµερα να 
κατέχει µια σηµαντική θέση στο χώρο, αλ-
λά το πιο σηµαντικό στη συνείδηση του ε-
παγγελµατία και του γεωργού ως τελικού 
χρήστη των προϊόντων της.
Σύµφωνα µάλιστα µε πρόσφατα δηµοσι-
εύµατα του οικονοµικού Τύπου η εταιρεία 
από τη Βόρεια Ελλάδα συµπεριλήφθηκε 
στη λίστα της διεθνούς ελεγκτικής εταιρεί-
ας Grant Thornton µε τις εγχώριες επιχει-
ρήσεις που ξεχώρισαν για τις υψηλές τους 
επιδόσεις σε κύκλο εργασιών, κέρδη προ 
φόρων, ταµειακές ροές, ταµειακά διαθέσι-
µα και καθαρά κέρδη µετά φόρων.

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης
Η ΖΙΚΟ ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 και 
αποκλειστικό αντικείµενο της εταιρείας 
είναι η παραγωγή και η εµπορία 
λιπασµάτων και ιχνοστοιχείων. Οι 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις των 50.000 
τετραγωνικών µέτρων στη ΒΙ.ΠΕ 
Θεσσαλονίκης, 10 χιλιόµετρα από το 
λιµάνι, αποτελούνται από µονάδα 
λιπασµάτων τύπου blend µε τρεις 
γραµµές παραγωγής και συσκευασίας, 
µονάδα παραγωγής και συσκευασίας 
κρυσταλλικών λιπασµάτων, 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης χύµα 
πρώτων υλών χωρητικότητας 50.000 
ΜΤ και αντίστοιχους χώρους 
αποθήκευσης συσκευασµένων 
προϊόντων.

∆ιεθνείς συνεργασίες 
Συνεργάζεται µε τους µεγαλύτερους 
οίκους παραγωγής λιπασµάτων 
παγκοσµίως µε αποκλειστικό µέληµα 
τη διάθεση προϊόντων υψηλής 
ποιότητας. ∆ιακρίνεται για τη µεγάλη 
γκάµα των προϊόντων της και την 
υψηλή ευελιξία στον τρόπο 
παραγωγής που της επιτρέπει να 
παράγει tailor-made εξειδικευµένα 
λιπάσµατα, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις των πελατών.

Εκτός από την ελληνική αγορά, η 
εταιρεία απευθύνεται και στις αγορές 
του εξωτερικού µε συνεχή αύξηση 
του όγκου εξαγωγών κατ’ έτος. 
Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων 
της ΖΙΚΟ ΑΕ καταλαµβάνουν οι 
συνεργασίες µε οίκους του κλάδου 
λιπασµάτων, που δραστηριοποιούνται 
παγκοσµίως και για τους οποίους 

αναλαµβάνει διαδικασίες παραγωγής 
και logistics των προϊόντων τους.
Στόχος της εταιρείας για τα επόµενα 
χρόνια είναι η συνεχής βελτίωση των 
υψηλών standards παραγωγής και 
διακίνησης των προϊόντων της, 
γεγονός που ήδη την έχει κατατάξει 
στις πιο αξιόπιστες εταιρείες του 
κλάδου των λιπασµάτων.

Stand
02

Με οδηγό λοιπόν την έως τώρα πορεία 
της και παραµένοντας προσηλωµένοι στις 
αρχές τους, οι άνθρωποι της εταιρείας δη-
λώνουν τη σιγουριά τους ότι τα επόµενα 
χρόνια θα εξακολουθήσουν να είναι εξί-
σου δηµιουργικά, µε αναπτυξιακή πορεία, 
παρά τις δυσµενείς συνθήκες που βιώνει 
σήµερα η χώρα και για να στηρίξουν αυ-
τήν την προσπάθεια, απόφασή τους είναι 
να δώσουν επιπλέον βαρύτητα στον εξα-
γωγικό προσανατολισµό της εταιρείας.
Εφαλτήριο γι’ αυτή την πορεία προς το 
µέλλον και τη σοβαρή εξωστρεφή προ-
σπάθεια θα είναι η γνώση και η πείρα των 
προηγούµενων ετών, ώστε τα προϊόντα 
της εταιρείας να βρουν θέση και σε άλλες 
αγορές, µακριά από το στενό πλαίσιο των 
όµορων Βαλκανικών χωρών.

■■■
ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΑ Υ∆ΑΤΟ∆ΙΑΛΥΤΑ
Πλήρως υδατοδιαλυτό νιτρικό 
ασβέστιο για πρόληψη και 
θεραπεία τροφοπενιών σε 
υπαίθριες αλλά και 
θερµοκηπιακές καλλιέργειες

■■■
TAILOR-MADE
Υψηλή ευελιξία στον τρόπο 
παραγωγής που δίνει 
εξειδικευµένα λιπάσµατα
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O δρόµος της ποιότητας 
δεν είναι ποτέ εύκολος

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

Περίπτερο
01

Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ κατέχει ηγετική 
θέση στο χώρο της φυτοπροστασίας 
προσφέροντας καινοτόµες λύσεις 
στην προστασία και τη θρέψη των 
καλλιεργειών. Αναπτύσσοντας νέα 
σύγχρονα σκευάσµατα θρέψης και 
φυτοπροστασίας εξασφαλίζει υψηλά 
ποιοτικά στάνταρ στα παραγόµενα 
γεωργικά προϊόντα. Με τον υψηλό 
επαγγελµατισµό των ανθρώπων 
της, την σκληρή δουλειά και τις 
πρωτοποριακές ιδέες, έχει κερδίσει 
την εµπιστοσύνη τόσο των µεγάλων 
οίκων µε τους οποίους και 
συνεργάζεται, όσο και των Ελλήνων 
παραγωγών που εκτιµούν την 
σταθερά υψηλή ποιότητα και την 
αξιοπιστία των προϊόντων 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ. 
Με συνεχή συνεργασία µε ένα ευρύ 
και αφοσιωµένο δίκτυο γεωπόνων 
συµβάλλει στην ανάπτυξη 
προγραµµάτων Ολοκληρωµένης και 

Βιολογικής ∆ιαχείρισης 
Καλλιεργειών.
Το 2016, η εταιρεία πέρασε στη 
δεύτερη πεντηκονταετία 
λειτουργίας της. Ήταν το 1965, όταν 
ο Φοίβος και η Φωτεινή Λεγάκι, 
γεωπόνοι και οι δύο, ίδρυσαν τη 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ και ξεκίνησαν την 
πορεία στο δρόµο της 
φυτοπροστασίας. 
Πενήντα χρόνια µετά, η εταιρεία 
συνεχίζει στον ίδιο δρόµο µε 
συνέπεια, ήθος, κέφι και επιµονή. Ο 
δρόµος αυτός δεν είναι πάντα 
εύκολος. Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ όµως 
πάντα συνεχίζει. Και χαράζει νέους 
δρόµους, που θα τη φέρουν πιο 
κοντά στον τελικό προορισµό της: 
Να προσφέρει ολοκληρωµένες 
λύσεις φυτοπροστασίας που θα 
καλύπτουν αποτελεσµατικά τις 
ανάγκες του Έλληνα αγρότη - 
επιχειρηµατία. 

Stand
26

Για το 2018 τα νέα προϊόντα της ΧΕΛ-
ΛΑΦΑΡΜ αλλά και προϊόντα αιχµής 
στην αγορά αγροτικών εφοδίων είναι : 
 Το νέο προφυτρωτικό, µεταφυτρω-
τικο διασυστηµατικό µη εκλεκτικό ζι-
ζανιοτόνο Katana ελέγχει ετήσια, πο-
λυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζι-
ζάνια σε αµπέλι, ελιά και εσπεριδοει-
δή. Επίσης καταπολεµούνται αποτελε-
σµατικά και για σηµαντικό χρονικό δι-
άστηµα τα κυριότερα δύσκολα ή δυ-
σκολοεξόντωτα ζιζάνια όπως για πα-
ράδειγµα είναι ήρα, κόνυζα ή κυπαρισ-
σάκι, µολόχα κ.λπ.
 Επέκταση συνεργασίας µε τις εται-
ρείες Valent – Sumitomo στα προϊό-
ντα Progibb 40SG που αποτελεί την 

τελευταία εξέλιξη στην τεχνολογία τυ-
ποποίησης των γιββερελλινών και Dipel 
32 WP, ένα παγκόσµια γνωστό και κα-
ταξιωµένο ποιοτικά, σκεύασµα Bt 
(Bacillus thuringiensis).
 Συνεχίζει η ανάπτυξη του νεότερου 
Round Ultra 48%, που συνδυάζει µια 
σειρά από πλεονεκτήµατα που το κά-
νουν πιο αποτελεσµατικό σε δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες, µε 30% λιγό-
τερη διασπορά ψεκαστικού νέφους και 
εγκρίσεις σε καρυδιά, φιστικιά, κυδω-
νιά και φουντουκιά.
 To εντοµοκτόνο ακαρεοκτόνο Rufast 
Nova που προσφέρει λύσεις σε θρί-
πες, ψύλλα αχλαδιάς, ακάρεα σε διά-
φορες καλλιέργειες.

 Το Surround, ένα υψηλής τεχνολο-
γίας σκεύασµα που διαχειρίζεται και 
µειώνει τις επιπτώσεις από την κλιµα-
τική αλλαγή (υψηλές θερµοκρασίες, υ-
περιώδη κ.λπ.) µε ταυτόχρονη εντοµο-
λογική προστασία σε δάκο της ελιάς, 
ψύλλα της αχλαδιάς κ.λπ.
 Τέλος η εταιρεία ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ πα-
ραµένει πάντα αφοσιωµένη µε συνε-
χή προσπάθεια στο στόχο για περαι-
τέρω ανάπτυξη των σκευασµάτων 
Nemathorin 10 G νηµατώδεις και σι-
δηροσκούληκα σε πατάτα, Nemathorin 
150 EC για νηµατώδεις σε ντοµάτα και 
µελιτζάνα θερµοκηπίου και ακτινίδιο 
όπως και στα προϊόντα Admiral, Borneo 
και Dantop.

Με προϊόντα αιχµής 
στην αγορά
αγροτικών εφοδίων
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94 // ΕΦΟ∆ΙΑ-ΕΙΣΡΟΕΣ

Η TEOFERT ΑΕ είναι η ελληνική εταιρεία 
του Οµίλου Επιχειρήσεων της οικογένειας 
Θεοφανόπουλου, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στον διεθνή χώρο των 
πρώτων υλών και λιπασµάτων από τη 
δεκαετία του 1960. Όραµά της είναι να 
προσφέρει καινοτόµες και ποιοτικές λύσεις 
που καλύπτουν τις ανάγκες των Ελλήνων 
παραγωγών, µε γνώµονα την ανάδειξη των 
γεωργικών προϊόντων τους και τη βιώσιµη 
ανάπτυξη της ελληνικής γης. 
H ΤΕΟFERT είναι η µοναδική ελληνική 
εταιρεία, η οποία έχει κατορθώσει και 
διαθέτει τόσες πολλές και εξειδικευµένες 
τεχνολογίες στο χώρο των λιπασµάτων. Οι 
αποκλειστικές συνεργασίες που συνάπτει 
µε τους κορυφαίους και τεχνολογικά 
προηγµένους οίκους του εξωτερικού στον 
τοµέα της λίπανσης και θρέψης των φυτών 
(SKW- Piesteritz, Verdesian, Κimitec, SQM 

κ.ά.) οδηγούν στη µεταφορά τεχνογνωσίας 
στην Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, προσαρµοσµένων απόλυτα 
στις ελληνικές απαιτήσεις. 
Η µονάδα παραγωγής της στη Στυλίδα 
Φθιώτιδας συνέβαλε σηµαντικά στην 
προσπάθεια αυτή και πλέον διαθέτει 
ολοκληρωµένη σειρά παρεµποδισµένων 
λιπασµάτων (κοκκώδη αλλά και υγρά). 
Ο προϊοντικός της κατάλογος έχει 
ολοκληρωθεί διαθέτοντας πλήρη σειρά 
απλών και ΝPK υδατοδιαλυτών 

λιπασµάτων, ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της εταιρείας SQM. Με 
παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την 
εµπιστοσύνη των πελατών της να 
µεγαλώνει συνεχίζει να ερευνά για 
αξιόπιστες και προηγµένες λύσεις θρέψης.                 

Η TEOFERT είναι πρωτοπόρος στα στα-
θεροποιηµένα αζωτούχα λιπάσµατα, α-
φού είναι η πρώτη εταιρεία που προµή-
θευσε την ελληνική αγορά µε αζωτού-
χα λιπάσµατα που περιείχαν παρεµπο-
διστή νιτροποίησης (ΑLZON® 46) και ου-
ρεάσης (PIAZUR 46) µέσα στον κόκκο. 
Οι εξειδικευµένες συνθέσεις τους και ο 
τρόπος παραγωγής τους αποτελούν πα-
γκόσµιες καινοτοµίες της γερµανικής ε-
ταιρείας SKW- Piesteritz και διαφορο-
ποιούνται από τα υπόλοιπα ανταγωνι-
στικά προϊόντα. 
Παράλληλα, η ΤΕΟFERT ανέπτυξε και µία 
ακόµη ολοκληρωµένη σειρά σταθερο-
ποιηµένων NPK λιπασµάτων µε παρε-
µπόδιση νιτροποίησης PIAMAX της SKW- 
Piesteritz. Η εφαρµογή  όλων των στα-
θεροποιηµένων λιπασµάτων της ΤΕ-

ΟFERT έχει ως αποτέλεσµα τη µέγιστη 
αξιοποίηση του αζώτου, αυξηµένη πα-
ραγωγή, λιγότερη εργασία και προστα-
σία του περιβάλλοντος. 

Πλήρης προστασία του αζώτου
Το µέλλον στη διαχείριση του αζώτου 
έρχεται πάλι µε µία παγκόσµια καινο-
τοµία της SKW και το καινούργιο προ-
ϊόν της µε διπλή παρεµπόδιση (παρε-
µπόδιση νιτροποίησης και ουρεάσης) 
ΑLZON neo-N. Η καινοτόµος σταθερο-
ποίηση του αζώτου που περιέχει πα-
ρέχει την πλήρη προστασία του αζώ-
του από όλες τις πιθανές απώλειές του, 
διατηρώντας υψηλό επίπεδο διαθεσι-
µότητας αζώτου, ανεξαρτήτως των και-
ρικών συνθηκών µε µία απόλυτα στα-
θερή φόρµουλα. 

Η εταιρεία ΤΕΟFERT A.E., σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε τίτλο
«Αlzon Νeo-N: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ».
Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου
2018 και ώρα 5:00 µ.µ, στην αίθουσα Β’ του συνεδριακού
κέντρου Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ / Helexpo Θεσσαλονίκης (Κτίριο 8 - Όροφος 2ος).
H εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της έκθεσης Agrotica
2018 µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωση των συνεργατών µας για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Oµιλητής: Dr. Maximilian Severin, Head of Marketing fertiliser 
SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH

Η παρουσία σας θα µας τιµήσει ιδιαίτερα.

Πρόσκληση

Piazur 46 
µε παρεµπόδιση 
ουρεάσης

 Μοναδική σταθερότητα του 
παρεµποδιστή ουρεάσης 2-ΝPT 
που περιέχει, σε σύγκριση µε τους 
υπόλοιπους (όπως ΝΒPT), για 
περισσότερο από έναν ολόκληρο 
χρόνο αποθήκευσης
 Eπιβράδυνση της µετατροπής της 
ουρίας σε αµµωνιακά από µία έως 
δύο εβδοµάδες
 Εκµηδένιση των απωλειών 
αζώτου υπό µορφή αµµωνίας
 Άριστη αποτελεσµατικότητα και 
ευελιξία στην εφαρµογή και την 
αποθήκευση
 Υψηλές αποδόσεις και αυξηµένη 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη

Η παγκόσµια καινοτοµία 
της διπλής παρεµπόδισης

Πρωτιά στα εξειδικευµένα λιπάσµατα
TEOFERT AE

Περίπτερο
08 

Όροφος

Stand
31

ΑLZON® 46 για αποτελεσµατική 
παρεµπόδιση νιτροποίησης 
 Το µοναδικό σταθεροποιηµένο λίπασµα 
καρβαµιδικού αζώτου µε δύο παρεµποδι-
στές νιτροποίησης (DCD & 1Η-1,2,4-triazol) 
ενσωµατωµένους σε κάθε κόκκο του.
 Σταθερή εξειδικευµένη σύνθεση µε δι-
άρκεια στο χρόνο
 Πλήρης σταθεροποίηση αµµωνιακού 
αζώτου
 Ισορροπηµένη παροχή αζώτου στα φυ-
τά σύµφωνα µε τις ανάγκες τους 
 Ελαχιστοποίηση των απωλειών αζώ-
του προς το έδαφος (έκπλυση νιτρικών) 
και την ατµόσφαιρα (εκποµπές υποξειδί-
ου του αζώτου)
 Μείωση των νιτρικών στους καρπούς 
και στα φύλλα των φυτών
 Αυξηµένη παραγωγή χάρη στην άριστη 
αξιοποίηση του αζώτου.

Η µονάδα παραγωγής της Teofert στη 
Στυλίδα Φθιώτιδας συνέβαλε στην 
ανάπτυξη προϊόντων προσαρµοσµένων 
στις ελληνικές απαιτήσεις.
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Η Αλφα Γεωργικά Εφόδια ΑΕΒΕ 
ιδρύθηκε το 1983 από τον Βασίλη 
Παΐσιο ως αντιπροσωπεία εισαγωγής 
γεωργικών εφοδίων και µετά από µια 
σειρά αλλαγών µετατράπηκε σε 
εµπορική εταιρεία το 1990. 
Το 2000 κατασκεύασε στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας µια από τις πλέον 
σύγχρονες ευρωπαϊκές µονάδες 
τυποποίησης, συσκευασίας και 
διακίνησης γεωργικών εφοδίων 
πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ενώ 
διατηρεί και αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Η 
λειτουργία των παραπάνω µονάδων 
είναι σύµφωνη µε τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές που µπορούν να 
τεθούν για τη διακίνηση χηµικών 
προϊόντων. 
Η ευαισθησία σε θέµατα προστασίας 
του περιβάλλοντος ώθησε επίσης και 
στη συµµετοχή σε προγράµµατα 
ανακύκλωσης των υλικών 
συσκευασίας. 

Περισσότερα από 
100 άτοµα προσωπικό
Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 100 
άτοµα από τα οποία οι 35 είναι 
γεωπόνοι που καλύπτουν όλη την 
Ελλάδα. Στο δυναµικό της είναι επίσης 
ενταγµένοι τέσσερις χηµικοί µηχανικοί 

κι ένας βιολόγος. Γραφεία υπάρχουν 
στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη 
Λάρισα, στον Πύργο Ηλείας, στην 
Άρτα, στην Κοµοτηνή και στο 
Ηράκλειο Κρήτης. 
Επιπλέον, δραστηριοποιείται και στη 
Βουλγαρία µέσω της θυγατρικής της 
Agribul. Η ΑΛΦΑ θεωρείται από τους 
σηµαντικότερους παραγωγούς-
διακινητές κρυσταλλικών και 
κοκκωδών λιπασµάτων στην 
ελληνική αγορά, µε σηµαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ έχει 
αρχίσει την παραγωγή υγρών 
λιπασµάτων υψηλής πυκνότητας.

Τα προϊόντα της εταιρείας (προϊόντα 
φυτοπροστασίας, σπόροι και 
λιπάσµατα) απευθύνονται στις 
περισσότερες καλλιέργειες που 
υπάρχουν στη χώρα µας. Η πλήρης 
σειρά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 
σε συνδυασµό µε την άριστη τεχνική 
υποστήριξη που παρέχει στον Έλληνα 
παραγωγό, έχουν καθιερώσει την 
ΑΛΦΑ σαν µια από τις σηµαντικότερες 
εταιρείες του χώρου.

Λύσεις πρακτικές 
και οικονοµικά προσοδοφόρες
Η εταιρεία προωθεί λύσεις πρακτικές 
και οικονοµικά προσοδοφόρες, 
βασισµένες σε νέες τεχνολογίες, 
υψηλή ποιότητα προϊόντων και 
συνεχώς ανανεωµένα επιστηµονικά 
δεδοµένα προσφέροντας ασφάλεια για 
τους καταναλωτές, το περιβάλλον και 
τον Έλληνα αγρότη. Για να πετύχει το 
σκοπό αυτό έχει έναν ευρύτατο κύκλο 
συνεργασιών σε τεχνικό και εµπορικό 
επίπεδο µε τις µεγαλύτερες εταιρείες 
του κλάδου διεθνώς. Παράλληλα 
συνεργάζεται µε πανεπιστήµια και 
ερευνητικά ιδρύµατα και 
συγχρηµατοδοτεί ερευνητικά 
προγράµµατα επιστηµονικά συνέδρια 
και έντυπα σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. 

Μεγαλώστε µαζί µας
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ

■■■
ΚΟΚΚΩ∆Η
Η ΑΛΦΑ θεωρείται από 
τους σηµαντικότερους 
παραγωγούς-διακινητές 
κρυσταλλικών και 
κοκκωδών λιπασµάτων 
στην ελληνική αγορά
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Το µοντέλο της γεωργίας µέχρι 
σήµερα προσεγγιζόταν από το δίπολο 
«Θρέψη φυτού και Φυτοπροστασία». 
Η προσέγγιση της ORA ήρθε να 
συµπληρώσει το µοντέλο µε τους όρους 
της Φυσιολογίας Φυτού και της 
Ισορροπίας των Ορµονών. Έτσι εισάγεται 
το νέο ολοκληρωµένο µοντέλο 
καλλιέργειας στη σύγχρονη εποχή.

Τα περισσότερα φυτά εκφράζουν 
µόνο το 30% του γενετικού 
δυναµικού τους
Υπό τις παρούσες συνθήκες, τα 
περισσότερα φυτά είναι σε θέση να 
εκφράζουν µόνο το 30% του 
γενετικού δυναµικού τους -DNA 
(γενετική έκφραση). Οι εξωτερικοί 
παράγοντες που επηρεάζουν την 
ορµονική ισορροπία των φυτών είναι 
απρόβλεπτοι και µεταβλητοί: Οι 
καιρικές συνθήκες, οι ποικιλίες των 
καλλιεργειών, ο τύπος του εδάφους, 

οι αγρονοµικές πρακτικές, τα 
παράσιτα, οι ασθένειες, κ. λπ.
Τα αποτελέσµατα του stress οδηγούν 
σε ανισορροπία µεταξύ της 
ανάπτυξης και των ορµονών του 
stress. Στόχος είναι η αύξηση της 
απόδοσης των καλλιεργειών και η 
µεγιστοποίηση του κέρδους για τους 
προοδευτικούς καλλιεργητές µέσω 
των προϊόντων µε τεχνολογία 
Stoller®, του παγκόσµιου ηγέτη σε 
θέµατα ισορροπίας ορµονών των 
φυτών, που για πάνω από 47 χρόνια 
έχει αναπτύξει αποδεδειγµένα 
καινοτόµες λύσεις ποιότητας που 
αντισταθµίζουν τις απώλειες 
απόδοσης µεγιστοποιώντας τη 
γενετική δυνατότητα των φυτών. 
Η εταιρεία ORA Services 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, στις 
Βαλκανικές Χώρες και στην Κύπρο τα 
προϊόντα της εταιρείας Stoller®.

Ora Academy - Έρευνα, 
Πειραµατισµός στο Χωράφι 
και ∆ιάχυση της Γνώσης
Η θέση της γεωργίας σήµερα 

βρίσκεται εκεί όπου η τεχνολογία 
παντρεύεται τη γνώση. H γνώση στον 
γεωργικό τοµέα προέρχεται απ την 
κατανόηση της Φυσιολογίας των 
Φυτών και τον Πειραµατισµό στο 
Χωράφι. Όταν οι καλλιεργητές 
συνεργάτες της ORA επιτυγχάνουν 
πρωτοφανή αποτελέσµατα κάθε χρόνο 
δεν είναι τρικ. Είναι επειδή επιλέγουν 
να καλλιεργούν διαφορετικά. 
Εφαρµόζουν µια προσέγγιση που 
προλαµβάνει τους διάφορους 
παράγοντες που προκαλούν stress και 
επιφέρει την ισορροπία των ορµονών 
στα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης των 
καλλιεργειών τους. 

Αποδεδειγµένη γνώση
Και όλα βασίζονται στην 
αποδεδειγµένη γνώση που στηρίζεται 
στην επιστήµη της Φυσιολογίας των 
Φυτών σε συνδυασµό µε την 
Τεχνολογία Stoller®. Και όπως λένε οι 
άνθρωποι της ORA: «Αυτή τη γνώση 
θέλουµε να τη µοιραστούµε. Γι’ αυτό 
δηµιουργήσαµε ένα «όχηµα διάχυσης 
γνώσης» µε το όνοµα Ora Academy».

Mια εταιρεία 
ΑγροΕπιστήµης 
έξω από τα συνηθισµένα

ORA SERVICESΠερίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης

Stand
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■■■
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Οι εξωτερικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την 
ορµονική ισορροπία των 
φυτών είναι απρόβλεπτοι 
και µεταβλητοί 

■■■
STOLLER®
Η εταιρεία ORA Services 
αντιπροσωπεύει στην 
Ελλάδα, στις Βαλκανικές 
Χώρες και στην Κύπρο τα 
προϊόντα της εταιρείας 
Stoller®
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H εταιρεία Αγροχηµικά Βορείου 
Ελλάδος ΑΕ δραστηριοποιείται στην 
ελληνική αγορά από το Φεβρουάριο του 
1986 µε έδρα τις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι και 
στην περιοχή της Σίνδου του Νοµού 
Θεσσαλονίκης. Οι τοµείς των γεωργικών 
εφοδίων, των λιπασµάτων και των 
χηµικών προϊόντων αποτέλεσαν από 
την αρχή τους βασικούς άξονες 
δραστηριότητας της εταιρείας.
Οι απαιτήσεις και οι ιδιαιτερότητες της 
ελληνικής γεωργίας ώθησαν στη 

διαρκή ενηµέρωση και τον 
εµπλουτισµό της γκάµας των 
προϊόντων της. Μετά από σχεδόν 30 
χρόνια συνεχούς προσπάθειας και 
παρουσίας στην αγορά, η εταιρεία είναι 
σε θέση να γνωρίζει τα προβλήµατα, τις 
απαιτήσεις καθώς και την εξέλιξη της 
γεωργίας και βάσει αυτών, να έχει 
διαµορφώσει µία πλήρη γκάµα 
προϊόντων απόλυτα προσαρµοσµένη 
στην ελληνική πραγµατικότητα.

Η συνεργασία µε τη Fomet
Τελικός στόχος αυτής της 
προσπάθειας και στα πλαίσια της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι 
η αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής 
γεωργικής παραγωγής, ελάχιστα έως 
καθόλου τοξικά υπολείµµατα στις 
τροφές και µια φύση πιο καθαρή και 
πιο ανθρώπινη.
Έτσι δηµιουργήθηκε η συνεργασία της 
Αγροχηµικά Βορείου Ελλάδος ΑΕ  µε 
την Fomet spa Iταλίας.

Απόλυτος έλεγχος 
στη διαδικασία παραγωγής
Aπό την ίδρυσή της το 1969 και την 
επέκτασή της το 1973 ως σήµερα, η 
Fomet spa Iταλίας παράγει οργανικά και 
ειδικά λιπάσµατα σε βιοµηχανική 
κλίµακα µε φυσικές µεθόδους και 
συστήµατα επεξεργασίας. Η παραγωγική 
διαδικασία από τη συλλογή της πρώτης 
ύλης, την αποθήκευση, τη χουµοποίηση 
και την ξήρανση ως τον έλεγχο του 
βαθµού ωρίµανσης γίνεται µε ειδικά 
συστήµατα και όργανα, καθώς 
παρακολουθείται και ελέγχεται διαρκώς.
Η εµπειρία τόσων χρόνων, έφερε την 
Fomet spa στις πρώτες θέσεις της 
ιταλικής και ευρωπαϊκής αγοράς, στην 

παραγωγή οργανικών και ειδικών 
λιπασµάτων.
Στόχος της εταιρείας παραµένει η 
παραγωγή ποιοτικών προϊόντων 
οργανικών λιπασµάτων, οργανο-
ανόργανων, διορθωτικών εδάφους, τα 
οποία απευθύνονται είτε στη 
συµβατική είτε στη βιολογική, αλλά 
ακόµη και στην ολοκληρωµένη 
γεωργία. Οι µορφές (συνθέσεις) των 
προϊόντων διαφοροποιούνται είτε σε 
σκόνη, πέλλετ, κόκκο, λέπι, είτε σε 
υγρή µορφή.

Βελτιώνουν το έδαφος
Η σύνθεσή τους βελτιώνει τη φυσική 
ικανότητα των εδαφών, τη γονιµότητα 
και την ποιότητα, θέµατα σηµαντικά για 
την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και 
προοπτική όσον αφορά την κυκλική 
οικονοµία και το περιβάλλον. Τέλος τα 
προϊόντα διαθέτουν όλες τις εγκρίσεις 
και τις πιστοποιήσεις της ευρωπαϊκής 
και διεθνούς νοµοθεσίας.

Περισσότερη και καλύτερη σοδειά

AΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ

Περίπτερο
Σ.Κ. 

Ι. Βελλίδης

Stand
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Αντώνης Αµοίρογλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Χηµικός Μηχανικός Μ.sc
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Αρχές του 2018 παίρνουν µπροστά οι µηχανές στο ολο-
καίνουργιο, ιδιόκτητο, τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας 
Γαβριήλ στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας.
Ολοκληρώνοντας αυτή την επένδυση άνω των 8.000.000 
ευρώ η εταιρεία θα γιορτάσει τα 50στά της γενέθλια πιο 
δυνατή και ανταγωνιστική από ποτέ. Μια 100% ελληνι-
κή επιχείρηση, που επενδύει τα κεφάλαιά της στη χώρα 
της και αποδεικνύει έµπρακτα ότι εάν θέλεις να ηγηθείς 
στον τοµέα σου, πρέπει να ξέρεις να ελίσσεσαι, να τολ-
µάς και να ρισκάρεις. Άλλωστε, συνήθως η ενίσχυση 
των επιχειρήσεων επιτυγχάνεται µόνο µέσω «οικονοµι-
ών κλίµακας». Ο τρίτος αυτός βιοµηχανικός πόλος έρ-
χεται να προστεθεί στα εργοστάσια που διαθέτει ήδη σε 
Άργος και Βόλο. Στόχος της να µπορεί να πετυχαίνει τα-
χύτερες παραδόσεις και ανταγωνιστικά µεταφορικά για 
ολόκληρη πλέον την Ελλάδα από Κρήτη µέχρι Έβρο. Η 
νέα µονάδα θα είναι εξοπλισµένη µε την πιο σύγχρονη 
γραµµή παραγωγής ολόκληρης της Ευρώπης και θα µπο-

Πρωταγωνιστής στις εξελίξεις
∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

Με τρία πλέον ιδιόκτητα 
εργοστάσια λιπασµάτων

Idealfer, καθώς και σταθεροποιηµένα 
λιπάσµατα νέας τεχνολογίας, τη σειρά 
Nutrimore. Επίσης δίνει πολλαπλές λύσεις 
υψηλής αξίας για την υδρολίπανση µέσα από 
τη σειρά υδατοδιαλυτών λιπασµάτων 
Fertiplant, µε ποικιλία σε πρώτες ύλες αλλά 
και NPK λιπάσµατα αλλά και τα χηλικά 
ιχνοστοιχεία Active Idha -τα µόνα άµεσα 
βιοδιασπώµενα.
Αξιοσηµείωτη, τέλος, είναι η νέα ισχυρή 
συνεργασία της µε την Compass Minerals 
και η εξασφάλιση αποκλειστικής διάθεσης 
δύο ακόµα καινοτοµιών: Wolf Trax DDP 
ιχνοστοιχεία για επιπλέον αναβάθµιση της 
σειράς Nutrimore και ολοκαίνουργια σειρά 
λιπασµάτων Nutrimax P+ µε καινοτόµο 
φώσφορο για εγγυηµένο προβάδισµα στην 
εγκατάσταση της καλλιέργειας.
Πάνω απ’ όλα όµως τη διαφοροποιεί το 
προσωπικό της, ∆έκα έµπειροι επιστήµονες 
γεωπόνοι, και επιπλέον 5 γεωπόνοι - 
τεχνικοί. Με υψηλή εξειδίκευση και πολυετή 
εµπειρία στα πεδία που αφορούν τη θρέψη 
των φυτών, µεταφέρουν τη βιωµατική τους 
γνώση και εκπαιδεύουν τόσο τους 
γεωπόνους-συνεργάτες όσο και τους 
παραγωγούς-τελικούς χρήστες ώστε να 
γίνουν επιχειρηµατίες που ξέρουν να 
διαχειρίζονται τη γη τους και τις καλλιέργειές 
τους αποτελεσµατικά.

Η εταιρεία ∆ηµ. Γαβριήλ & Σία ΕΠΕ, µε 
εµπειρία πλέον 50 ετών στον αγροτικό τοµέα, 
ξέρει να συνδυάζει επιστηµονική γνώση και 
προηγµένες τεχνολογίες ώστε να µπορεί να 
εξασφαλίζεται βιωσιµότητα και κερδοφορία 
όλων των εµπλεκόµενων µερών του 
αγροδιατροφικού τοµέα, άρα αειφορική 
ανάπτυξη.
Θέλοντας να είναι ανταγωνιστική, αρχές του 
νέου έτους θα λειτουργήσει και το τρίτο 
εργοστάσιό της, στην Καβάλα. Με τρία πλέον 
ιδιόκτητα υπερσύγχρονα εργοστάσια σε 
κοµβικά σηµεία της Ελλάδας (Άργος , Βόλο 
και Καβάλα) αυξάνει τη δυναµική 
παραγωγής της, µειώνει τα έξοδα µεταφοράς 
και ελαχιστοποιεί τους χρόνους παράδοσης.

Την ίδια στιγµή διατηρεί σταθερές 
συνεργασίες µε τους µεγαλύτερους οίκους 
παραγωγής λιπασµάτων όπως αυτοί των 
U.B.E., Alexfert, Uralchem, Yara, Ameropa, 
I.C.L. Group, Indagro, Adob, Agrolinz, Koch 
Agronomic Services LLC., Compass 
Minerals κ.ά. Επιλέγει πάντα προϊόντα άριστα 
ποιοτικά και προωθεί συνειδητά νέες 
τεχνολογίες προσφέροντας την καλύτερη 
σχέση ποιότητας-τιµής σε λιπάσµατα που 
αυξάνουν τη σοδειά. 

Ολοκληρωµένες λύσεις 
Η εταιρεία Γαβριήλ σήµερα παρέχει 
ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης µε: Κοινά 
χηµικά κοκκώδη λιπάσµατα, την σειρά 

ρεί να συσκευάζει bulk blending λιπάσµατα νέας τεχνο-
λογίας µε άριστες προδιαγραφές. Πλέον η εταιρεία µε το 
τρίτο εργοστάσιο της ενισχύει ακόµα περισσότερο τη δυ-
ναµική παραγωγής της και πλέον κατατάσσεται ξεκάθα-
ρα πρώτη στον κλάδο της.
Επιπλέον το νέο εργοστάσιο έρχεται να δώσει ώθηση 
στην εξαγωγική της δραστηριότητα και να ενισχύσει το 
εξωστρεφές προφίλ της. Άλλωστε αγορές όπως της Ρου-
µανίας, της Βουλγαρίας, της Πολωνίας κ.α. αυτή την στιγ-
µή εµφανίζουν ανοδικές τάσεις στην κατανάλωση λιπα-
σµάτων και η Γαβριήλ είναι έτοιµη να διεκδικήσει µεγά-
λα µερίδια στις αγορές αυτές.
Σε συνθήκες κρίσης µόνο οι ισχυροί θα µπορέσουν να 
επιβιώσουν και η εταιρεία Γαβριήλ φαίνεται αυτό το πλε-
ονέκτηµα να το έχει ήδη εξαργυρώσει. Πιο δυνατή, α-
νταγωνιστική και παραγωγική από ποτέ, εµπνέει σήµε-
ρα µε το παραπάνω για σταθερές, δυνατές, ανταγωνι-
στικές και αξιόπιστες συνεργασίες .  

Η νέα παραγωγική 
µονάδα της εταιρείας 
Γαβριήλ στην Καβάλα.

Αιχµή του δόρατος στην γκάµα προϊόντων της 
εταιρείας Γαβριήλ είναι η σειρά Nutrimore. 

Περίπτερο
08 

Όροφος
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Η ίδια συµµετοχή 
γίνεται τραπεζική 
προτεραιότητα
Την εκφρασµένη βούληση των τραπεζών 
να χρηµατοδοτήσουν την ίδια συµµετοχή 
των δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης, έρ-
χονται να στηρίξουν τα τρία υπό σύσταση 
χρηµατοδοτικά Ταµεία του αγροτικού το-
µέα. Τα τρία αυτά Ταµεία που καλούνται 
να µοχλεύσουν δανειακούς πόρους συ-
νολικά 2,2 δις ευρώ έως το 2020 σύµφω-
να µε τις ανάγκες των Ελλήνων παραγω-
γών, όπως καταγράφηκαν από µελέτη της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Ε-
ΤΕπ) είναι τα εξής:
 Ταµείο Εγγυήσεων: Στο εργαλείο αυτό 
θα έχει συµµετοχή το Ταµείο των Προ-
γραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
µε ένα ποσό 35 έως 50 εκατ. ευρώ. Οι τρά-
πεζες βασιζόµενες σε αυτό το ποσό αναµέ-
νεται να δηµιουργήσουν ένα χαρτοφυλά-
κιο δανείων µεγαλύτερο από αυτό που εί-
χαν σκοπό. Το χαρτοφυλάκιο αυτό θα κα-
λύπτεται κατά 20% από εγγύηση από τα 
κονδύλια των Προγραµµάτων για τις πρώ-
τες «αστοχίες» δανείων και για το 80% του 
κάθε δανείου. Ελάχιστο ύψος δανείου ε-
δώ θα είναι τα 25.000 ευρώ δηλαδή. Η συ-
νολική επένδυση µέσω του Ταµείου υπο-
λογίζεται στα 200 µε 312,5 εκατ. ευρώ. 
 Ταµείο Μικροπιστώσεων Επιµερισµού 
Κινδύνου: Αφορά δάνεια που δεν θα ξε-
περνούν τα 25.000 ευρώ θα συσταθεί µε 
συνεπένδυση 50% από το Πρόγραµµα Α-
γροτικής Ανάπτυξης και κατά 50% από τις 
τράπεζες. Η συµµετοχή από τα Προγράµµα-
τα θα είναι κατ’ ελάχιστο 20 εκατ. ευρώ και 
µέγιστο 35 εκατ. ευρώ, µε τα υπόλοιπα κε-
φάλαια να τα βάζουν οι χρηµατοπιστωτι-
κοί οργανισµοί. Η συνολική επένδυση για 

αυτό το Ταµείο σχεδιάζεται να φτάσει τα 70 
εκατ. ευρώ. Κάθε 1 ευρώ από το Ταµείο 
µικροπιστώσεων θα εκταµιεύει δάνειο 2 
ευρώ (µόχλευση 2x).
 Ταµείο Συνεπένδυσης: Πρόκειται για την 
επιλογή ενός ενδιάµεσου φορέα ο οποίος 
θα συνεπενδύσει µαζί µε το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυξης και θα αναζητήσει 
και άλλους ιδιώτες επενδυτές έτσι ώστε 
να αποκτήσει ένα µέρος του µετοχικού κε-
φαλαίου των επιχειρήσεων. ∆ηλαδή να µπει 
ως µέτοχος µέσα στις επιχειρήσεις, να α-
ποκτήσει µέρος των επιχειρήσεων. Αυτό 
και θα φέρει τεχνογνωσία µέσα στις επι-
χειρήσεις και θα δώσει και ζεστά επιχει-
ρηµατικά κεφάλαια. Θα αφορά κυρίως µε-
ταποιητικές επιχειρήσεις. Ετο εργαλείο αυ-
τό θα αντλήσει κονδύλια 10 έως 15 εκατ. 
ευρώ από τα Προγράµµατα για µία συνο-
λική επένδυση 16,5 έως 37,5 εκατ. ευρώ. 
Η µόχλευση που αναµένεται είναι 1,1-2,5, 
δηλαδή για κάθε 1 ευρώ, θα µοχλεύεται 
1,1 έως 2,5 ευρώ χρηµατοδότηση. 

Ζήτηση για δανεισµό
Το επόµενο 12µηνο η ζήτηση για µεσο-µα-
κροπρόθεσµα δάνεια για τους µεγάλους 
και µεσαίους αγρότες αναµένεται να είναι 
αρκετά µεγάλη σύµφωνα την ΕΤΕπ. Τα στοι-
χεία των συνεντεύξεων έδειξαν ότι το 63% 
εξ αυτών σχεδιάζει να ζητήσει δανεισµό, 
µε τη βραχυπρόθεσµη πίστωση να προ-
τιµάται µόνο από τους µικρούς αγρότες. 
Συγκεκριµένα για  µεσο-µακροπρόθεσµα 
δάνεια ο εκτιµώµενος όγκος χρηµατοδό-
τησης έως το 2020 που θα ζητηθεί κυµαί-
νεται από 1,052 δις έως 1,163 δις ευρώ.

■■■
ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ο εκτιµώµενος όγκος 
χρηµατοδότησης έως 
το 2020 που θα ζητηθεί 
κυµαίνεται από 928 εκατ. 
ευρώ έως 1,025 δις

■■■
ΜΟΧΛΕΥΣΗ

Στο Αγροτικό Ταµείο 
Εγγυήσεων για κάθε 
ένα ευρώ δύναται να 
κινητοποιηθούν δανειακά 
κεφάλαια έως 6,25 ευρώ
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Η κάλυψη σε ρευστότητα των καθηµερινών 
αναγκών αποτελεί το νούµερο ένα ζητούµενο 
για τον αγρότη. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει τη 
δυνατότητα στους αγρότες να έχουν στη 
διάθεσή τους τα παραγωγικά µέσα που 
χρειάζονται όταν πρέπει. ∆ηλαδή, προϊόντα 
στοχευµένης χρηµατοδότησης, όπως:
 Κάρτα του Αγρότη της Τράπεζας Πειραιώς, 
σε συνεργασία µε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Ο αγρότης έχει άµεσα διαθέσιµο 
ένα ποσό συνδεδεµένο µε την ετήσια 
επιδότηση. Καλύπτει καλλιεργητικές και 
άλλες δαπάνες συναφείς µε την παραγωγική 
διαδικασία (π.χ. αγορά λιπασµάτων, 
καυσίµων, πληρωµή υποχρεώσεων κ.ά.). Ο 
παραγωγός πληρώνει τοις µετρητοίς και 
απολαµβάνει τιµές τοις µετρητοίς. 
 Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας και 
Κτηνοτροφίας. Περισσότεροι από 25.000 
αγρότες απολαµβάνουν σήµερα τα οφέλη 
από τη συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα. 
Οφέλη που δεν σχετίζονται µόνο µε τη 
ρευστότητα, αλλά και µε την εξασφάλιση της 
πώλησης των προϊόντων τους, αξιοποιώντας 
το συµβόλαιο µεταξύ επιχείρησης και 

παραγωγού. Έχουν, ήδη, συµµετάσχει 
περισσότερες από 300 µεταποιητικές 
επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί και οµάδες 
παραγωγών, που παράγουν 60 διαφορετικά 
προϊόντα. Με την Κάρτα Συµβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, ο αγρότης 
αγοράζει αγροεφόδια και καύσιµα, ζωοτροφές, 
εξοφλεί λογαριασµούς και καλύπτει κάθε 
παραγωγική ανάγκη που θα του παρουσιαστεί.
 Μικρο-χρηµατοδότηση αγροτών. O 
αγρότης µπορεί να έχει πρόσβαση σε έως 
5.000 ευρώ για να καλύπτει άµεσα έκτακτες 
ανάγκες, που είναι σχετικές µε την αγροτική 
δραστηριότητα, όπως η αποκατάσταση 
ζηµιών στον γεωργικό εξοπλισµό, οι 
µικροεπισκευές, η αντικατάσταση φυσικού ή 
ζωικού κεφαλαίου µικρής κλίµακας και άλλα 
µη προγραµµατισµένα έξοδα.
 Αγορά γεωργικών µηχανηµάτων. Η 
συνεργασία µε την εταιρεία «Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ» αποτελεί µια ακόµα 
ολοκληρωµένη λύση της Τράπεζας Πειραιώς 
προς τους πελάτες της αγρότες, που 
στοχεύει στην τόνωση της ρευστότητας στην 
αγορά των γεωργικών µηχανηµάτων και τη 

χρηµατοδότηση των µέτρων του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ενίσχυσης. Μέσω 
του προγράµµατος χρηµατοδοτούνται οι 
αγρότες µε ευνοϊκούς όρους για την αγορά 
γεωργικού εξοπλισµού, τόσο στο πλαίσιο του 
υποµέτρου 4.1 του Π.Α.Α. 2014-2020 όσο και 
εκτός. Η χρηµατοδότηση γίνεται µε 
επενδυτικό δάνειο, για την αγορά 
µηχανολογικού εξοπλισµού, νέου ή 
µεταχειρισµένου (γεωργικοί ελκυστήρες και 
παρελκόµενα) µε ευνοϊκούς όρους, αλλά και 
σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους πελάτες. 
Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για 
τον αγροδιατροφικό τοµέα, προσφέρει και 
µια σειρά χρηµατοδοτικών προϊόντων, όπως:  
«Κεφάλαιο Κίνησης – Ανοικτό ∆άνειο 
Αγροτών (Α∆Α)» για κάλυψη παραγωγικών 
αναγκών, «Αγορά γης» & «Αγορά 
Εξοπλισµού» για τη δηµιουργία  
ανταγωνιστικών εκµεταλλεύσεων, «Νέοι και 
Νεοεισερχόµενοι Αγρότες» για την κάλυψη 
των ιδιαίτερων αναγκών των νέων γεωργών 
και το «Πρόγραµµα Χρηµατοδοτικής 
Μίσθωσης (Leasing) Εξοπλισµού και 
Επαγγελµατικών Οχηµάτων». 

Στηρίζει τους αγρότες
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Το δρόµο για την ανάπτυξη της αγροτικής, 
και εν γένει της συνολικής οικονοµίας α-
νοίγουν τα Σχέδια Βελτίωσης του Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 -2020.
Σήµερα ο αγροτικός τοµέας συµµετέχει στην 
οικονοµία µε ποσοστό πάνω από το 3% του 
ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι σε καιρό οικονο-
µικής κρίσης µπορεί να διαδραµατίσει ση-
µαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας. 
Και για να γίνει αυτό πράξη απαιτούνται κε-
φάλαια. Η Τράπεζα Πειραιώς συνεπικου-
ρεί υλοποιώντας τα σχέδια των αγροτών 
σε µια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή. Στέκεται 
δίπλα στον αγρότη και υλοποιεί µια σειρά 
από πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν να 
τον βοηθήσουν για να αναπτυχθεί µε ένα 
προγραµµατισµένο και βιώσιµο τρόπο. Μέ-
σα από τη διευκόλυνση των επενδύσεων, 
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και υ-
ποστηρίζοντας την εξωστρέφεια, µέσα σε 
ένα πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. 
Οι βασικότερες ανάγκες χρηµατοδότησης 
του αγροτικού τοµέα εντοπίζονται σε: 
 Βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση, µέ-
σω κεφαλαίων κίνησης, µε στόχο την στή-

ριξη αυτής καθεαυτής της παραγωγικής 
διαδικασίας.  
 Μακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση των 
αγροτών για την υλοποίηση των επενδυ-
τικών σχεδίων τους. 

Προτεραιότητα το ΠΑΑ
Σε αυτή τη χρονική συγκυρία προτεραιό-
τητα αποτελεί η πλήρης αξιοποίηση του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, κα-
θώς στόχος είναι να «περάσει» η γεωργία 
στην επόµενη ηµέρα. Ακριβώς για το λόγο 
αυτό είναι σηµαντικό η χρηµατοδότηση να 
µην περιορίζεται σε µια απλή ροή κεφαλαί-
ων αλλά, µέσω των κατάλληλων χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων, να υποβοηθείται η 
επίλυση και των δοµικών προβληµάτων 
του αγροδιατροφικού κλάδου.
Η πολύπλευρη στήριξη του πρωτογενούς 
και ευρύτερα του αγροδιατροφικού τοµέα 
αποτελεί κορυφαία στρατηγική επιλογή της 
Τράπεζας Πειραιώς, η οποία στηρίζει τις υ-
γιείς παραγωγικές δυνάµεις της χώρας, 
που µπορούν να αξιοποιήσουν το πλούσιο 
αναπτυξιακό της απόθεµα.

Ο δρόµος για την ανάπτυξη της οικονοµίας 
περνάει από τον αγροτικό τοµέα

■■■
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Πειραιώς χρηµατοδοτεί 
τις επενδύσεις, µε 
ολοκληρωµένο πακέτο 
λύσεων και επιπλέον 
δυνατότητες

■■■
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Υλοποιεί εξειδικευµένο 
πρόγραµµα για την αγορά 
αγροτικών µηχανηµάτων. 
Η πρώτη συνεργασία 
υπεγράφη µε την «Π. 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ»
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O Αγροτικός Τοµέας αποτελεί παραδοσιακά 
σηµαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονοµίας, 
συνεισφέροντας στο 2,9% του ΑΕΠ και στο 
14% της απασχόλησης, ποσοστά υψηλά σε 
σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Η 
συνεισφορά στη διαδικασία του 
µετασχηµατισµού της ελληνικής οικονοµίας 
και του αναπροσδιορισµού του παραγωγικού 
µοντέλου της Ελλάδας αποκτά βαρύνουσα 
σηµασία. Μέσω της υιοθέτησης ενός 
ολοκληρωµένου σχεδίου εκσυγχρονισµού 
και ουσιαστικής στήριξης /χρηµατοδότησης, 
ο αγροτικός κλάδος µπορεί να αναδειχθεί  σε 
βασικό πυλώνα ανάκαµψης της ελληνικής 
οικονοµίας. Η Eurobank αναγνωρίζοντας την 
αξία και τη δυναµική των αγροτών και των 
αγροτικών επιχειρήσεων έχει υιοθετήσει ένα 
σύγχρονο και ολοκληρωµένο δίκτυο 
χρηµατοδότησης και υποστήριξης του 
ευρύτερου Αγροτικού Τοµέα.
Το πρόγραµµα Business Banking 
Αγροτικός Τοµέας της Eurobank αποτελεί  
µια ολοκληρωµένη τραπεζική πρόταση για 

τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις 
που παρέχει σύγχρονα εργαλεία και 
επιλογές απαντώντας άµεσα και ουσιαστικά 
στις ιδιαίτερες συνθήκες του κλάδου:
 Ο Λογαριασµός Αγροτικών Ενισχύσεων 
είναι ένας ειδικός έντοκος λογαριασµός 
για την πίστωση των αγροτικών 
ενισχύσεων, που εξασφαλίζει την 
καλύτερη δυνατή απόδοση. Παρέχει 
επιτόκιο 1% για τα πρώτα 10.000€ και 
δυνατότητα ανοίγµατος λογαριασµού για 
οποιονδήποτε δικαιούται αγροτικές 
ενισχύσεις, χωρίς να είναι απαραίτητα 
κατά κύριο επάγγελµα αγρότης. Επιπλέον 
συνδέεται µε τη χρεωστική κάρτα 
Business Debit Mastercard και το 
πρόγραµµα επιβράβευσης €πιστροφή.
 Η Κάρτα του Αγρότη, που εκδίδεται στο 
πλαίσιο συνεργασίας της Eurobank  µε το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέχει τη 
δυνατότητα  άµεσης  χρηµατοδότησης  των 
παραγωγικών δαπανών, αλλά και η δυνατότητα 
προείσπραξης  του 80% της Ενίσχυσης, 
ανταγωνιστική τιµολόγηση και γρήγορη 
διαδικασία αξιολόγησης του αιτήµατος.
 Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα  
χρηµατοδότησης των «Σχεδίων Βελτίωσης», 
δηλαδή των ∆ράσεων 4.1.1 και 4.1.3 που 
υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-
2020. Το πρόγραµµα χρηµατοδότησης της 
Eurobank περιλαµβάνει: Χρηµατοδότηση έως 
και το 100% της ιδιωτικής συµµετοχής, 
Προεξόφληση της Επιχορήγησης, Χορήγηση 
Εγγυητικής Επιστολής λήψης προκαταβολή 
και  Χρηµατοδότηση Αγροτικού Εξοπλισµού: 
Χρηµατοδότηση για την αγορά τρακτέρ και 
άλλων βαρέων µηχανηµάτων σε συνεργασία 
µε τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

Σύγχρονο δίκτυο υποστήριξης
EUROBANK BUSINESS BANKING - ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Κεφάλαιο Κίνησης 
και Επενδύσεις
Χρηµατοδότηση στο πλαίσιο του 
Cosme Loan Guarantee Facility, ένα 
χρηµατοδοτικό εργαλείο που 
προσφέρεται σε συνεργασία µε το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων και 
προσφέρει χρηµατοδότηση µε 
µειωµένες εξασφαλίσεις και 
ελκυστική τιµολόγηση.
Οι χρηµατοδοτήσεις παρέχονται µε 
την εγγύηση από το COSME και το 
Ευρωπαϊκό Ταµείο Στρατηγικών 
Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που 
δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο του 
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. 
Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να 
συµβάλλει στη χρηµατοδότηση και την 
υλοποίηση παραγωγικών 
επενδύσεων εντός της ΕΕ και να 
εξασφαλίσει αυξηµένη πρόσβαση σε 
χρηµατοδοτήσεις.

Για την Eurobank η στήριξη του 
Αγροτικού Τοµέα αποτελεί µια επιλογή 
στρατηγικής σηµασίας και δεν 
εξαντλείται στα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 
Αξιοποιώντας συµφωνίες µε ένα από τα 
µεγαλύτερα χρηµατοπιστωτικά 
ιδρύµατα του κόσµου όπως η Banco 
Santander η Eurobank παρέχει ένα 
ολοκληρωµένο πλέγµα  ενεργειών 
µεγάλης κλίµακας µε επίκεντρο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
ελληνικών επιχειρήσεων.
Μέσω του exportgate.gr , της πιο 
ολοκληρωµένης ελληνικής 
ηλεκτρονικής πύλης, που προωθεί 
την επιχειρηµατική δικτύωση 
ελληνικών και κυπριακών εταιριών 
σε παγκόσµιο επίπεδο, η Eurobank 
προσφέρει  τη δυνατότητα 
διερεύνησης των επιχειρηµατικών 
προοπτικών, δικτύωσης µε 
δυνητικούς συνεργάτες από όλο τον 
κόσµο, προβολής της εταιρείας και 
των προϊόντων του, αναζήτησης 
έγκυρης και δυναµικής 
πληροφόρησης διεθνούς εµπορίου, 
καθώς και συµβουλευτικής και 
καθοδήγησης από εξειδικευµένα 
στελέχη της Τράπεζας.

Περίπτερο
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■■■
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται 
στον Επιχειρηµατικό 
Σύµβουλο στα καταστήµατα 
Eurobank και ΝΤΤ

■■■
ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

H στήριξη του αγροτικού 
τοµέα δεν εξαντλείται στην 
παροχή χρηµατοδοτικών 
εργαλείων για τη Eurobank
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Στις καινοτόµες προσεγγί-
σεις σε ό,τι αφορά την πα-
ραγωγή και την ανάπτυξη 
στην ελληνική γεωργία 
αλλά και στην αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας των 
παραγόµενων προϊόντων 
φαίνεται να επικεντρώνε-
ται φέτος η θεµατολογία 
των παράλληλων εκδη-
λώσεων που θα πραγµα-
τοποιηθούν στα πλαίσια 
της 27ης Agrotica. Φυσικά 
η γεωργία ακριβείας θα έ-
χουν τον πρώτο λόγο, ω-
στόσο, όπως είναι αναµε-
νόµενο, δεν θα λείψουν οι 
ηµερίδες για θέµατα επι-
καιρότητας που «καίνε» ό-
πως φορολογικό/ασφαλι-
στικό και οι ενισχύσεις των 
δύο Πυλώνων της ΚΑΠ.

02/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. C
ΩΡΑ 18.00 µ.µ.
Όλες οι εξελίξεις
στη γεωργία ακριβείας
Ηµερίδα ενηµέρωσης για τη γεωργία 
ακρίβειας διοργανώνει η Agrotech SA 
στις 2 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 
έκθεσης Agrotica, στο συνεδριακό 
κέντρο Ν. Γερµανός αίθουσα C. 
Εισηγητές στην εκδήλωση θα είναι οι 
Χρήστος Γιάντσιος, υπεύθυνος 
Γεωργίας Ακριβείας Agrotech SA, 
∆ιονύσης Παπαχριστοδουλόπουλος, 
ειδικός Γεωργίας Ακριβείας Agrotech 
SA, Αθανάσιος Κοψαλίδης και 
Ευάγγελος Θώδας. Η ηµερίδα θα 
πραγµατοποιηθεί στις 18.00 το 
απόγευµα. Επιπλέον η Agrotech, 
διοργανώνει ηµερίδα για το 
φορολογικό στην αίθουσα Α του Σ.Κ 
Γερµανός και ώρα 18.00 µ.µ.

03-04/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Α
ΩΡΕΣ 09.00 π.µ. - 17.00 µ.µ. 
Η καινοτοµία στην αγροτική παραγωγή
Ξεχωρίζει από το πρόγραµµα των παράλληλων εκδηλώσεων το 7ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο της Agrotica µε θέµα «Καινοτόµες προσεγγίσεις παραγωγής και ανά-
πτυξης στην ελληνική γεωργία», µε χορηγό τη Yara. Το Συνέδριο,  που αποτελεί 
συνδιοργάνωση της ∆ΕΘ-Helexpo και του Τµήµατος Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονί-
ας, ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, υλοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο Ν. Γερµανός Αίθουσα Α το 
Σάββατο 03 (9.00 π.µ.-17.00 µ.µ) και την Κυριακή 04 Φεβρουαρίου (09.00 π.µ. 
-17.00 µ.µ.) µε ελεύθερη είσοδο, ενώ αναµένεται να ανοίξει τις εργασίες µε χαι-
ρετισµό ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Αποστόλου.
.

02/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ.C
ΩΡΑ 10.30 π.µ.
Κάλιο, Μαγνήσιο και Θείο σε συνθήκες στρες
Η K+S Kali διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα «Η σηµασία του Καλίου, 
Μαγνησίου και Θείου για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων κάτω από 
συνθήκες στρες» την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 10.30 π.µ. στην 
αίθουσα Ν. Γερµανός C στο κτίριο 8 στον επάνω όροφο. Οµιλητές της 
εκδήλωσης θα είναι ο Dr Härdter Rolf, Global head of Agronomy & Advisory 
της K+S Kali GmbH και ο Mr Böhle Johannes, Sales & Marketing Manager 
Fertilizer Europe της K+S Kali GmbH.

Παράλληλες
Εκδηλώσεις
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02/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
αίθ. Α 
ΩΡΑ 16.00 µ.µ.

Αύξηση αξίας 
βαµβακοκαλλιέργειας
Εκδήλωση για την ποιότητα του 
Ελληνικού Βαµβακιού µε θέµα: 
«Αύξηση της αξίας της 
βαµβακοκαλλιέργειας» διοργανώνουν 
η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Βάµβακος και ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, την 
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 
16.00 µ.µ. στην αίθουσα Α στο ΣΚ N. 
Γερµανός. Εκεί θα παρουσιαστούν η 
µέχρι στιγµής δράση της ∆ΟΒ, τα 
αποτελέσµατα των ερευνητικών 
έργων που αφορούν τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των ποικιλιών που 
σποροπαράγονται στην Ελλάδα και του 
προγράµµατος της ταξινόµησης 1% 
του παραγόµενου προϊόντος. Επίσης, 

02/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
αίθ. Γ
ΩΡΑ 09.00 π.µ.
Ο ρόλος της Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού
Την Παρασκευή 2 
Φεβρουαρίου από τις 14.30 
έως τις 16.30 µ.µ. στην 
αίθουσα C του ΣΚ «Γερµανός» 
διοργανώνουν ενηµερωτική 
εκδήλωση το Γεωτεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας µαζί µε 
τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα µε θέµα τη 
γενετική βελτίωση, στην οποία 
θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο 
ρόλο της Τράπεζας Γενετικού 
Υλικού.

03/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Β
ΩΡΑ 17.00 µ.µ.
Alzon Neo-N: Τo µέλλον 
στη διαχείριση του αζώτου
Εκδήλωση µε τίτλο «Alzon Neo-N: Το 
µέλλον στη διαχείριση του αζώτου» 
διοργανώνει η εταιρεία TEOFERT AE 
το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου και ώρα 
17.00 µ.µ. στην Αίθουσα Β του Συνε-
δριακού Κέντρου Ν. Γερµανός (κτίριο 
8, όροφος 2ος). Κεντρικός οµιλητής 
της εκδήλωσης, που πραγµατοποιείται 
µε στόχο τη συνεχή ενηµέρωση των 
συνεργατών της εταιρείας για την ανά-
πτυξη νέων προϊόντων, είναι ο Dr 
Maximilian Severin, Head of 
Marketing fertiliser SKW 
Stickstoffwerke Piesteritz GmbH. Η w 
ΑΕ ανήκει στον Όµιλο Επιχειρήσεων 
της οικογένειας Θεοφανόπουλου, ο 
οποίος δραστηριοποιείται στο διεθνή 
χώρο των πρώτων υλών και λιπασµά-
των από τη δεκαετία του 1960. 

03/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Α
ΩΡΕΣ 14.00 µ.µ. - 22.00 µ.µ. 
Λιπάσµατα και αειφορική διαχείριση εδαφών
Το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00-17.30, ο ΣΠΕΛ διοργανώ-
νει ηµερίδα µε θέµα: «Λιπάσµατα και Aειφορική ∆ιαχείριση Εδαφών: Επάρ-
κεια- Ποιότητα – Ασφάλεια Γεωργικών Προϊόντων». Η ηµερίδα θα πραγµα-
τοποιηθεί στην αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Νικόλαος Γερµανός». 
Σκοπός της ηµερίδας είναι να αναδειχθούν οι σύγχρονες ανάγκες και προ-
κλήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα, ο καταλυτικός ρόλος των λιπασµάτων 
στη παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας µε σεβασµό στο περι-
βάλλον, καθώς η συµβολή του κλάδου στην επανεκκίνηση της οικονοµίας.  
Μεταξύ άλλων, ο οµότιµος καθηγητής του τµήµατος Γεωργίας του ΑΠΘ και 
µέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδηµίας, Ηλίας Ελευθεροχωρινός, θα 
αναπτύξει τη συµβολή των λιπασµάτων στην παραγωγή επαρκών και ποιοτι-
κών αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα, ο ∆ηµήτρης Μπιλάλης, Επίτιµος 
∆ιδάκτωρ USAMV Cluj και Καθηγητής Γεωργίας και Βιολογικής Γεωργίας του 
ΓΠΑ, θα αναλύσει το ρόλο των λιπασµάτων στην πιστοποιηµένη παραγωγή. 
Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης είναι η Agrenda και το AgroNews.

θα γίνει αναφορά για την εφαρµογή 
της Υπουργικής Απόφασης σχετικά 
µε τις ξένες ύλες στο σύσπορο 
βαµβάκι και θα παρουσιαστούν οι 
προτάσεις για τη µείωση του κόστους 
παραγωγής της βαµβακαλλιέργειας, 
ενώ θα γίνει γενικότερη ενηµέρωση 
για τις τιµές της αγοράς του 
βαµβακιού.

02/02
Ν. ΓΕΡΜΑΝΟΣ αίθ. Α
ΩΡΕΣ 11.00 π.µ. -15.00 µ.µ.
Υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας σήµερα
Καινοτόµες τεχνολογικές λύσεις και επιτυχηµένα παραδείγµατα γεωργικών 
εφαρµογών που συνδυάζουν τη χρήση drones, δορυφορικών εικόνων, 
αναλυτικών και γεωπληροφορικών µεθόδων θα παρουσιαστούν στην ηµερίδα 
που διοργανώνει η Οικοανάπτυξη ΑΕ την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.
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Η Yara Ελλάς ιδρύθηκε το 1997 
αποτελώντας σήµερα µια από τις 
ηγετικές εταιρείες στον κλάδο των 
λιπασµάτων στην Ελλάδα. Η Yara 
Ελλάς, ως µέλος του οµίλου της Yara 
International ASA, δραστηριοποιείται 
κατά κύριο λόγο στον κλάδο των 
λιπασµάτων. Εφαρµόζει µια 
ολοκληρωµένη προσέγγιση ως προς 
τη θρέψη και τη λίπανση των 
καλλιεργειών, εστιάζοντας στις 

ανάγκες των παραγωγών, 
προσφέροντας ένα πλήρες 
χαρτοφυλάκιο προϊόντων, καθώς και 

ένα εύρος συστηµάτων και υπηρεσιών 
που υποστηρίζουν τη λήψη 
αποφάσεων για τη γεωργική πρακτική. 
Το 2017 αποτέλεσε µια σηµαντική 
χρονιά για τη Yara Ελλάς, καθώς το 
ανθρώπινο δυναµικό που απασχολεί 
αυξήθηκε, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη 
σηµαντικές επενδύσεις. Επίσης
η εταιρεία µπήκε στην ψηφιακή εποχή, 
µε το λανσάρισµα του νέου website 
της, www.yara.gr.

Yara σηµαίνει καλή σοδειά
Το όνοµα «Yara» προέρχεται από ένα 
παλιό σύµβολο και τη νορβηγική λέξη 
«jardar» που χρησιµοποιούνταν και 
από τους Vikings. Έχει την ίδια ρίζα µε 
την αγγλική λέξη year και τη γερµανική 
«jahr». Η λέξη αυτή λοιπόν 
χρησιµοποιείται για να προσδιορίσει 
µια καλή χρονιά ή καλή σοδειά.

∆υναµική ανάπτυξη
YARA ΕΛΛΑΣ

Η Yara ιδρύθηκε το 1905, για να κατα-
πολεµήσει το αναδυόµενο, τότε, πρόβλη-
µα έλλειψης τροφής και σήµερα έχει πα-
γκόσµια παρουσία µε σχεδόν 15.000 υ-
παλλήλους, σε περισσότερες από 160 
χώρες. Η γνώση, τα προϊόντα και οι λύ-
σεις της Yara, αναπτύσσουν τη γεωργι-
κή παραγωγή και τη λειτουργία των δι-
ανοµέων και των βιοµηχανικών πελα-
τών επικερδώς και υπεύθυνα, προστα-
τεύοντας παράλληλα τους διαθέσιµους 
πόρους, την τροφή και το περιβάλλον.
Με τα λιπάσµατα της, τα προγράµµατα 
θρέψης και τις τεχνολογίες της, η Yara 

αυξάνει τις αποδόσεις, βελτιώνει την 
ποιότητα των προϊόντων και µειώνει 
το περιβαλλοντικό αποτύπωµα από τη 
γεωργική πρακτική. Με τις βιοµηχανι-
κές και περιβαλλοντικές λύσεις βελτι-
ώνει την ποιότητα του αέρα, µειώνο-
ντας τις εκποµπές αερίων ρύπων από 
τη βιοµηχανία και τις µεταφορές, γίνε-
ται έτσι βασικός κρίκος στην παραγω-
γική διαδικασία ευρείας γκάµας προϊ-
όντων. Ενισχύει τη δράση µέσω ασφά-
λειας για τους υπαλλήλους της, τους 
συνεργάτες και τις κοινωνίες. 

Γνώση και εργαλεία
για όλες τις καλλιέργειες
Η Yara παρέχει γνώση και εργαλεία για 
να διασφαλίσει ότι παρέχονται τα κατάλ-
ληλα θρεπτικά στοιχεία στις καλλιέργει-
ες, ώστε να επιτευχθούν µέγιστες απο-
δόσεις µε το µικρότερο δυνατό περιβαλ-
λοντικό αποτύπωµα. Εστιάζοντας στις α-
νάγκες των παραγωγών και στις καλλι-
έργειες, οι προτάσεις θρέψης δίνουν α-
ξία στον παραγωγό, προσφέροντας ένα 
πλήρες πρόγραµµα θρέψης για τις καλ-

λιέργειές του. Στόχος είναι να βοηθή-
σουµε τον παραγωγό να επιτύχει µε συ-
νέπεια την ποιότητα που απαιτούν οι πε-
λάτες του και οι τελικοί καταναλωτές των 
προϊόντων του.  

Με σήµα το καραβάκι
Περισσότερα από 120 εκατ. σακιά µε τα 
λιπάσµατά της Yara πωλούνται ετήσια και 
φέρουν το λογότυπο της Yara, µε σήµα 
το καραβάκι, ένα από τα πλέον αναγνω-
ρίσιµα εµπορικά σήµατα στον χώρο της 
γεωργίας, παγκόσµια. 

Παγκόσµιος ηγέτης 
στη θρέψη 
των καλλιεργειών

Περίπτερο
08

Stand
22

Η Yara 
µε µια µατιά
Η αποστολή της Yara είναι να 
θρέψει υπεύθυνα τον παγκόσµιο 
πληθυσµό και να συµβάλλει στην 
προστασία του πλανήτη.
Το όραµα της είναι µια κοινωνία 
που διαρκώς µεγαλώνει και 
συνεργάζεται για να προστατεύσει 
το περιβάλλον και να υποστηρίξει 
τους παραγωγούς
Η Yara ιδρύθηκε το 1905 ως 
Norsk Hydro και ήταν η πρώτη 
εταιρεία που παρήγαγε ανόργανα 
αζωτούχα λιπάσµατα στον κόσµο.

Πώς διαφοροποιείται η Yara;
 Προσφέροντας καινοτόµες λύσεις για την παραγωγή περισσότερων αγαθών 
µε την κατανάλωση λιγότερων πόρων  Με την ανάπτυξη συνεργασιών που 
έχουν σκοπό την επέκταση της γνώσης  Με το διαµοιρασµό της γνώσης µέσω 
των γεωπόνων και των τεχνικών της που βρίσκονται διαρκώς δίπλα στους 
συνεργάτες της και τους παραγωγούς.
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Ο δικός μας 
τρόπος

Ομαδικότητα
Εμπιστοσύνη
Δημιουργικότητα
Αποτελέσματα

Σχετικά με τη Yara
Η γνώση, τα προϊόντα και οι λύσεις της Yara, αναπτύσσουν τη γεωργική παραγωγή και τη λειτουργία των διανομέων και των 
βιομηχανικών πελατών επικερδώς και υπεύθυνα, προστατεύοντας παράλληλα τους διαθέσιμους πόρους, την τροφή και το 
περιβάλλον.

Με τα λιπάσματα μας, τα προγράμματα θρέψης και τις τεχνολογίες μας, αυξάνουμε τις αποδόσεις, βελτιώνουμε την ποιότητα των 
προϊόντων και μειώνουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη γεωργική πρακτική. 

Με τις βιομηχανικές και περιβαλλοντικές λύσεις μας βελτιώνουμε την ποιότητα του αέρα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων ρύπων 
από τη βιομηχανία και τις μεταφορές, γινόμαστε έτσι βασικός κρίκος στην παραγωγική διαδικασία ευρείας γκάμας προϊόντων. 
Ενισχύουμε τη δράση μέσω ασφάλειας για τους υπαλλήλους μας, τους συνεργάτες και τις κοινωνίες. 

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να καταπολεμήσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα έλλειψης τροφής και σήμερα έχει παγκόσμια 
παρουσία με σχεδόν 13.000 υπαλλήλους, σε περισσότερες από 150 χώρες.

Yara Ελλάς Α.Ε. - Λεωφ. Συγγρού 143 - 171 21 Νέα Σμύρνη - Τηλ:  210 9370355 - www.yara.gr
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