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ραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά πα-
ράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµέ-
νου του περιοδικού µε οποιονδήποτε τρόπο, µη-
χανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης 
ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. 
Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
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Ειδική έκδοση για τις εαρινές σπορές

ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΤΕΧΟΥΝ 
ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι καιροί παραµένουν χαλεποί. Στα ήδη µικρά 
περιθώρια κέρδους, που καταγράφει η οικονοµική δραστηριότητα στον αγροτικό 
χώρο και δη στις µεγάλες καλλιέργειες, προστίθενται από φέτος σηµαντικά νέα 
βάρη από την άµεση φορολογία και από το ασφαλιστικό. Έτσι, σε µια αγορά 
όπου οι συνθήκες από πλευράς ρευστότητας είναι ήδη ασφυκτικές, έρχονται 
εµβόλιµα και πρόσθετες υποχρεώσεις που ανατρέπουν τον προγραµµατισµό των 
εκµεταλλεύσεων και καθηλώνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική. 
Όταν πάντως βραχυπρόθεσµα τα δεδοµένα είναι τόσο περιπεπλεγµένα, καλό είναι 
να καταφεύγει κανείς στη «µεγάλη εικόνα». Αυτή δείχνει για παράδειγµα, ότι, χρόνο 
µε το χρόνο, γίνονται όλο και λιγότερα τα προϊόντα τα οποία αντέχουν το βάρος των 
νέων επενδύσεων, κινούνται µε σαφέστατο προσανατολισµό στην αγορά, δηλαδή δεν 
«κρέµονται» από τις επιδοτήσεις και διατηρούν περιθώρια για πρόσθετες υπεραξίες.
Το σκληρό σιτάρι είναι για την Ελλάδα ένα εξ αυτών. ∆ιευκολύνεται από τις ιδιαίτερες 
κλιµατικές συνθήκες της χώρας µας και διακρίνεται για τις  επιδόσεις του στη 
διεθνή αγορά. ∆εν έχει καταστεί δυνατόν, ωστόσο, να διαµορφωθούν συνθήκες 
οµοιογένειας, ως προς την ποιότητά του, ώστε να γίνεται λόγος για προϊόν µε 
δική του ταυτότητα και αδιαµφισβήτητη αξιοπιστία. Εδώ η γενικευµένη χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου, κάτι που απετράπη εκ νέου το περασµένο φθινόπωρο, 
όπως και οι βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε 
πραγµατική ενίσχυση της οικονοµικότητας του προϊόντος.
Το δικό τους ενδιαφέρον έχουν και τα ψυχανθή, όχι τόσο για τις συνδεδεµένες 
ενισχύσεις που διεκδικούν, όσο για το γεγονός ότι απευθύνονται µε αµεσότητα 
στην αγορά. Εδώ βέβαια, προϋπόθεση παραµένει η ανάπτυξη µιας πραγµατικής 
«κτηνοτροφικής βιοµηχανίας», η οποία θα είναι σε θέση να προµηθεύεται µε 
πρόγραµµα τις ζωοτροφές, να µην αφήνει εκτεθειµένους τους καλλιεργητές 
και να εισπράττει αντίστοιχα από την αγορά το αυξηµένο κόστος της δαπάνης 
για ποιοτικό σιτηρέσιο. 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 
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▲

Η µεγάλη εικόνα 
Όλο και λιγότερα γίνονται τα προϊόντα 
που δεν «κρέµονται» από τις  
επιδοτήσεις και διατηρούν περιθώρια 
για πρόσθετες υπεραξίες
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  
ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ  
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ 
ΕΠΑΡΚΗ ΕΦΟ∆ΙΑ 
> Μετά από µια οκταετία σταθερής µείωσης της χρήσης αγροτικών εφοδίων 
οι συνθήκες επιβάλλουν ενίσχυση της καλλιεργητικής φροντίδας    
> Οι επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου καλούνται να επαναπροσδιορίσουν 
την πολιτική τους στο πεδίο των εισροών µε γνώµονα τις µεγάλες αποδόσεις  

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η συζήτηση αυτή τη φορά ξεφεύγει 
από το ποιο προϊόν είναι σε θέση να 
αποφέρει καλύτερο εισόδηµα στον 
παραγωγό. Παρ΄ότι αναφερόµαστε 
στα αροτραία, δηλαδή σε µονοετείς 
καλλιέργειες, όλο και περισσότερο γίνεται 
κατανοητό ότι στο δύσκολο στίβο της 
αγροτικής παραγωγής κερδίζει όποιος 
βλέπει µακριά. Ωφελείται εκείνος που 
προγραµµατίζει έγκαιρα, που επενδύει µε 
πίστη στο αποτέλεσµα και δεν προσπαθεί 
να βγάλει... από τη µύγα ξίγκι.  
Άλλωστε, ό,τι ήταν να δώσει το χωράφι 
από την οικονοµία στη λίπανση, το 
έδωσε τα προηγούµενα χρόνια της 
κρίσης. Από δω και µπρος µιλάµε για 
υπολίπανση, πράγµα που σηµαίνει ότι 
κάθε µονάδα ιχνοστοιχείου που λείπει 
από τη γη και κατ’ επέκταση από το 
φυτό οδηγεί ευθέως σε µείωση των 
στρεµµατικών αποδόσεων, εποµένως 
και σε µείωση των εσόδων της 
αγροτικής εκµετάλλευσης.
Υπάρχει όµως και κάτι άλλο. Όσο 
εντείνεται ο ανταγωνισµός στην αγορά 
και όσο µειώνονται τα περιθώρια 
κέρδους της καλλιέργειας, τόσο 
καθίσταται όλο και πιο αναγκαία η 
χρήση των καλύτερων αγροτικών 
εφοδίων, η επιλογή του κατάλληλου 

χρόνου για την κάθε εφαρµογή, 
η αναζήτηση των τελειότερων 
µεθόδων άσκησης της καλλιεργητικής 
φροντίδας. Η εποχή σηµατοδοτεί  
την αναγνώριση των καλύτερων 
και αναδεικνύει την επιβράβευση 
της µείζονος προσπάθειας, ακόµη 
κι αν αυτό που τελικά µένει, είναι 
κάτι λιγότερο σε σχέση µε άλλες 
εποχές. Έτσι, σε µια περίοδο όπου η 
ρευστότητα παραµένει ζητούµενο, η 
δυνατότητα κάλυψης µε επάρκεια των 
αναγκών της καλλιέργειας σε εισροές 
και εφόδια, είναι και ο µόνος δρόµος 
για τη διεκδίκηση µιας καλύτερης 
θέσης στην αγορά. Έχει γίνει κάτι 
παραπάνω από κατανοητό ότι οι µέρες 
των µεγάλων επιδοτήσεων και της 
ελάσσονος προσπάθειας στο πεδίο της 
παραγωγής έχει περάσει ανεπιστρεπτί. 
Σε λίγο καιρό, δηλαδή σε ορατό 
χρόνο, στην ελληνική γεωργία θα 
µείνουν εκείνοι που διέβλεψαν τη 
µεσοµακροπρόθεσµη ζήτηση της 
αγοράς, εκείνοι που επένδυσαν στην 
υποστήριξη της ιδέας τους, εκείνοι 
που αγωνίστηκαν µε πάθος για την 
υλοποίησή της. Σε κάθε περίπτωση, 
ο τοµέας της αγροδιατροφής 
παραµένει προνοµιούχος για τα 
ελληνικά δεδοµένα, το σκληρό σιτάρι 
και τα ψυχανθή διατηρούν, υπό 
προϋποθέσεις, τον πρώτο λόγο.   
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ΨΗΛΑ ΜΗ∆ΙΚΗ, ΗΛΙΑΝΘΟΣ, ΒΑΜΒΑΚΙ, 
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
> Οι παραγωγοί µέσα σε ένα κλίµα επιβαρυµένο από τις µεγάλες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
καλούνται να µοιράσουν έξυπνα τις καλλιέργειες, συνεκτιµώντας το ιστορικό του χωραφιού, την υποδοµή που έχουν, τη 
δυνατότητα συµβολαίου, το καλλιεργητικό κόστος και τις τιµές των προϊόντων

BAMBAKI ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΗΛΙΑΝΘΟΣ ΡΥΖΙ ΝΤΟΜΑΤΑ ΜΗ∆ΙΚΗ

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις 
των ανθρώπων της αγοράς, µετά 
την περσινή µεγάλη αύξηση των 
εκτάσεων µε σιτηρά, φαίνεται ότι οι 
καλές αποδόσεις στο βαµβάκι, παρά 
τις δύσκολες κλιµατικές συνθήκες, σε 
συνδυασµό µε τις ικανοποιητικές τιµές 
και τη συνδεδεµένη, θα στρέψουν τους 
παραγωγούς πάλι στην καλλιέργεια. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε το γεωπόνο και 
CEO της FAS, Βασίλη Μιχαήλ, ιδιαίτερα 
στον Έβρο η αύξηση µπορεί να φτάσει 
και το 40%, ενώ ο ίδιος προβλέπει ότι 
στη Θεσσαλία οι τάσεις είναι ανάµεικτες. 
Όπως αναφέρει, στη Λάρισα θα είναι 
µάλλον πτωτική, λόγω αύξησης 
στρεµµάτων σε ρεβίθι και βιοµηχανική 
ντοµάτα, στα Φάρσαλα και την Καρδίτσα 
θα σηµειωθεί µικρή αύξηση έως 
10%, ενώ µια µικρή αυξητική τάση 
αναµένεται στη Στερεά Ελλάδα. 

Για τη βιοµηχανική ντοµάτα, 
µια δυναµική µεν καλλιέργεια που 
προβληµατίζει όµως λόγω του 
υψηλού κόστους παραγωγής και 
της µειωµένης τιµής, σύµφωνα 
µε τον Γιάννη Ράγκο, διευθυντή 
πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας της 
Σπ. Ανδριώτης ΑΕ, θα παραµείνει 
στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, ενώ 
άλλες προβλέψεις κάνουν λόγο για 
µια µικρή αύξηση της τάξης του 5-8% 
πανελλαδικά. 
Ιστορικά χαµηλά στρέµµατα 
δείχνει  η νέα σεζόν για το καλαµπόκι  
λόγω των χαµηλών τιµών που 
απολαµβάνει τα τελευταία χρόνια, 
συνεπικουρούµενων από το υψηλό 
κόστος καλλιέργειας και την έλλειψη 
αποθηκευτικής ικανότητας εκ µέρους 
των καλλιεργητών, η οποία θα 
καθιστούσε δυνατή τη διάθεση του 
προϊόντος σε περιόδους έλλειψης και 

όχι αµέσως µετά τη συγκοµιδή του, 
σύµφωνα µε τον Γιάννη Μπουτσέλη, 
διευθυντή Σπόρων Μεγάλων 
Καλλιεργειών και Σποροπαραγωγής 
της εταιρείας Elanco.
Η καλλιέργεια ηλίανθου θα 
παραµείνει σταθερή, καλλιεργούµενη 
πέρα από τη Β. Ελλάδα και σε άλλες 
περιοχές προβλέπει ο Γιάννης Ράγκος, 
καθώς. είναι εύκολη µε χαµηλές 
εισροές, συµβολαιακή µε σταθερή τιµή. 
Μάλιστα φηµολογείται ότι την περίοδο 
της συγκοµιδής, οι εταιρείες θα 
διορθώσουν τις τιµές προς τα επάνω, 
σύµφωνα µε τον Βασίλη Μιχαήλ.
Τέλος, µεγάλη αύξηση υπάρχει 
στην καλλιέργεια της µηδικής, 
ενισχυµένη µε τα νέα προγράµµατα 
Βιολογικής Γεωργίας ενώ συνολικά τα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή  αναµένεται 
να φθάσουν  τα 1.200.000-1.300.000 
στρέµµατα. 
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Η  κατάλληλη λίπανση και άρδευση, 
η αποτελεσµατική ζιζανιοκτονία, ο 
έλεγχος της ανάπτυξης των φυτών και 
η αντιµετώπιση εχθρών και ασθενειών 
συµβάλlουν στην καλή ανάπτυξη των 
βαµβακόφυτων µε πλούσια άνθηση και 
καρπόδεση. Ειδικότερα, η ισορροπηµένη 
λίπανση και άρδευση βοηθά στην παραγωγή 
πολλών καρυδιών µε καλό βάρος και 
ποιοτική ίνα, τονίζουν οι γεωπόνοι της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, στις βασικές οδηγίες για την 
βαµβακοκαλλιέργεια.
Οι κατεργασίες του εδάφους είναι από τις 

σηµαντικότερες καλλιεργητικές επεµβάσεις, 
οι οποίες πρέπει να γίνονται όταν το 
χώµα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους, πολλές 
φορές, να αποφεύγουν οι παραγωγοί κάποια 
κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι 
και να ζυµωθεί το χώµα, καθώς η ζηµιά 
που θα προκληθεί στη δοµή του εδάφους, 
µπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το 
καλοκαίρι (καχεξία-κιτρινάδα φυτών κ.λπ.).
Απαραίτητο είναι και το εδαφοσχίσιµο, σε 
βάθος κατεργασίας µεγαλύτερο από 50-60 
εκ., κάθε 4-5 χρόνια.
Ενόψει της νέας σποράς, οι ειδικοί τονίζουν 
στους καλλιεργητές τα τρία όχι: Όχι βαθιά, 
όχι αυλάκι από το σβωλοδιώχτη, όχι όλο το 

βασικό λίπασµα στη σπορά. 
Αναλυτικότερα, ισχύουν τα εξής: 
• Ποσότητα σπόρου: 1,7 µε 2 κιλά το στρέµµα.
• Αποστάσεις σποράς : Ανά 5 µε 6 εκ. 
περίπου και αραιότερα σε χωράφια όπου το 
βαµβάκι παίρνει ύψος.
• Προσοχή στο βάθος σποράς, δεν 
επιτρέπεται βαθειά σπορά. Το σωστό βάθος 
είναι 3 µε 4  εκ., δηλαδή δύο δάχτυλα 
περίπου, καθώς βαθιά σπορά οδηγεί τις 
περισσότερες φορές σε επανασπορά.
Σηµαντικό είναι ο σβωλοδιώχτης της 
σπαρτικής να µην ανοίγει αυλάκι γιατί:
α) αποµακρύνεται, µαζί µε το χώµα, το 
ενσωµατωµένο ζιζανιοκτόνο και φυτρώνουν 
ζιζάνια στη γραµµή σποράς και

ΠΟΛΥ ΒΑΘΟΣ, ΟΛΟ ΤΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΙ 
ΑΥΛΑΚΙ ΑΠΟ ΣΒΩΛΟ∆ΙΩΧΤΗ, ΤΑ 3 ΟΧΙ ΤΗΣ ΣΠΟΡΑΣ
> Η µεγάλη βλαστική ανάπτυξη οδηγεί σε µειωµένη καρποφορία και οψίµηση της παραγωγής βάµβακος 

> Ψεκασµοί γίνονται αφού σηκωθεί η δροσιά ή αργά το απόγευµα για καλύτερη απορρόφηση από τα φυτά

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
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∆ηλωθείσα
έκταση

Μειωµένο

2,5 εκατ.
στρέµµατα

20 %

74,938
ευρώ / στρέµµα

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ |  2016

|  2017

BAMBAKI

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

1,7-2
κιλά/στρέµµα

5-6
εκατοστά περίπου

3-4
εκατοστά περίπου

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
σπόρου

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ
σποράς

ΒΑΘΟΣ
σποράς

β) αν µετά τη σπορά πέσουν βροχές, 
δηµιουργείται, µέσα στο αυλάκι, 
υπερβολική υγρασία που προκαλεί 
σάπισµα του σπόρου και αργότερα 
των µικρών φυτών. Επίσης, το χώµα 
που παρασύρεται από τις πλευρές του 
αυλακιού, µεγαλώνει το βάθος σποράς και 
δυσκολεύει το φύτρωµα.

Ισορροπία βλαστικής 
ανάπτυξης και καρποφορίας
Τα βαµβακόφυτα πρέπει να είναι συµπαγή, 
µε ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα και 
δυνατό στέλεχος, µε µικρά µεσογονάτια 
διαστήµατα και πολλούς κοντούς 
πλευρικούς βλαστούς. Η καλά αεριζόµενη 

και φωτιζόµενη βλάστηση οδηγεί σε καλή 
καρπόδεση και πρώιµο άνοιγµα καρυδιών 
ώστε αυτά να συγκοµιστούν σε ποσοστό 
80-90% στο πρώτο χέρι, πριν τις βροχές 
του φθινοπώρου. Σηµειωτέον ότι η µεγάλη 
βλαστική ανάπτυξη οδηγεί σε µειωµένη 
καρποφορία και οψίµηση της παραγωγής.
Το σταµάτηµα της υπερβολικής βλαστικής 
ανάπτυξης επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή 
ρυθµιστών ανάπτυξης.
Ένας ρυθµιστής ανάπτυξης είναι µια 
οργανική ουσία η οποία δεν είναι 
θρεπτική, συντίθεται από το φυτό σε 
µικρές συγκεντρώσεις και ρυθµίζει τις 
φυσιολογικές του λειτουργίες.
Οι ρυθµιστές αύξησης διακρίνονται σε 

αυξίνες, κυτοκινίνες, γιββερελλίνες, 
αµπσισικό οξύ, αιθυλένιο, 
µπρασσινοστεροειδή και λοιπές ουσίες µε 
ρυθµιστική δράση.
Στο βαµβάκι η εφαρµογή ρυθµιστών 
ανάπτυξης µπορεί να ξεκινήσει πριν 
την έναρξη της άνθησης αν έχουµε 
υπερβολική ανάπτυξη των φυτών 
(ύψος φυτών πάνω από 50 εκ.) ή µε την 
εµφάνιση του πρώτου λευκού άνθους 
(έναρξη άνθησης) αν οι κόµβοι του φυτού 
πάνω από αυτό είναι περισσότεροι από 12.
Οι ψεκασµοί συνιστάται να γίνονται νωρίς 
το πρωί, αφού σηκωθεί η δροσιά ή αργά 
το απόγευµα για καλύτερη απορρόφηση 
από τα βαµβακόφυτα.

ΜΕ 80% ΜΕΣΟ ΟΡΟ 
ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΟ 2017
Ανά νοµό και όχι σε επίπεδο χώρας, θα 
υπολογίζεται από το 2017 η ελάχιστη 
στρεµµατική απόδοση για τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση στο βαµβάκι, σύµφωνα µε 
τροποποιητική απόφαση. Θα ορίζεται 
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας µε 
βάση το µέσο όρο της πενταετίας 2011-
2015 µειωµένο κατά 20%, αντί για τα 140 
κιλά το στρέµµα, που ίσχυε µέχρι σήµερα. 
Σηµειωτέον ότι η απόδοση µπορεί να 
µειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας 
βίας που επιβεβαιωθούν από αρµόδιους.
Το 2016, οι καλλιεργητές για τελευταία 
χρόνια έπρεπε να παραδώσουν ελάχιστη 
ποσότητα 140 κιλών το στρέµµα, για να 
είναι δικαιούχοι της συνδεδεµένης.

Σηµειωτέον ότι ως ενδεικτική τιµή 
καθορίζονται τα 74,938 ευρώ το στρέµµα 
για την περίοδο 2016-2017, µε επιλέξιµη 
έκταση 2,5 εκατ. στρέµµατα, όµως το τελικό 
ποσό της ειδικής ενίσχυσης θα οριστεί µε 
νεώτερη Υπουργική Απόφαση. 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Ένας σηµαντικός παράγοντας για µια 
πετυχηµένη καλλιεργητική χρονιά ακόµα 
και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες όπως 
οι φετινές, είναι τα θρεπτικά στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή του το βαµβακόφυτο 
για να αντιµετωπίσει από καλύτερη 
θέση τις όποιες συνθήκες ωρίµανσης. 
Η έλλειψη αζώτου οδηγεί σε µείωση 
ύψους ανθοφόρων κλάδων, καρποφόρων 
οργάνων, αναλογία ινών, βάρους καρυδιού 
και σπόρου. Σηµαντικότατη είναι η 
επάρκεια φωσφόρου, ο οποίος φαίνεται 
από τις πιο πρόσφατες εδαφολογικές 
αναλύσεις ότι βαίνει µειούµενος λόγω 
υπολίπανσης των χωραφιών τα τελευταία 
χρόνια, ενώ επηρεάζει άµεσα την 
ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος και 
πρωιµίζει την παραγωγή. Το κάλιο επίσης 
βοηθάει τη φωτοσύνθεση και την κανονική 
ωρίµανση του βαµβακιού, ενώ µαγνήσιο, 
ασβέστιο και ιχνοστοιχεία όπως σίδηρος, 
µαγγάνιο, βόριο και ψευδάργυρος είναι 
απαραίτητα για να αντιµετωπισθεί µια 
χρονιά µε βίαιη ωρίµανση.
Για να γίνει σωστή λίπανση είναι απαραίτητο 
να προηγηθεί εδαφολογική ανάλυση. Οι 
παραγωγοί πρέπει να κατανοήσουν την 

αναγκαιότητά της και να την κατατάξουν 
στις προτεραιότητές τους. Αν δεν υπάρχει, 
οι γεωπόνοι προτείνουν µία γενική λίπανση 
που θα δώσει στο έδαφος άζωτο σε 
µεγαλύτερη αναλογία (10-12 µονάδες), 
φωσφόρο (5-6 µονάδες) και κάλιο (5-6 
µονάδες). Για να εφαρµοσθούν αυτές οι 
µονάδες, χρησιµοποιούνται, συνήθως, τα 
σύνθετα λιπάσµατα 20-10-10, 18-8-8,18-9-
6 και άλλα παρόµοια (που έχουν, δηλαδή, 
αναλογία αζώτου, φωσφόρου και καλίου 2-
1-1), σε ποσότητα 40-60 κιλών/ στρέµµα.
Από την ποσότητα αυτή, µικρό µέρος της 
εφαρµόζεται στη σπορά (κατά προτίµηση 
γραµµικά) και η υπόλοιπη στο τελευταίο 
σκαλιστήρι (τέλη Ιουνίου), ώστε να  
είναι κοντά στην εποχή των µεγάλων 
απαιτήσεων της καλλιέργειας (από ταρχές 
Αυγούστου και µετά, όταν το βαµβάκι 
καταναλώνει το 70% περίπου αζώτου, 
φωσφόρου και καλίου).
Να σηµειωθεί ότι η υπερβολική µείωση 
ή και παράλειψη της λίπανσης, είναι µία 
αντιοικονοµική συµπεριφορά, αφού ο 
παραγωγός χάνει πολλαπλάσια από τη 
µείωση της σοδείας απ’ όσα «κερδίζει» µε 
τη µείωση της λιπαντικής δαπάνης.

ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
>Για βαµβακόφυτα ικανά να ωριµάσουν οµαλά κάτω από όλες τις συνθήκες

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

5�6
µονάδες

Άζωτο Φώσφορος

5�6
µονάδες

Κάλιο
10�12
µονάδες
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∆ΙΠΛΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ
ΜΕΤΡΟ 10.1.4
∆ΡΑΣΕΙΣ Α, Β & ∆
Νιτρικά 
Σχεδόν διπλάσια σε σχέση µε την 
περασµένη προγραµµατική περίοδο 
θα είναι η ενίσχυση για το βαµβάκι 
στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης των 
νιτρικών, όπου φτάνει τα 60 ευρώ ανά 
στρέµµα. 
Οι βαµβακοκαλλιεργητές, θα µπορούν 
να εντάξουν τις εκτάσεις τους είτε στη 
δράση Α «Αγρανάπαυση γεωργικής 
έκτασης που αντιστοιχεί τουλάχιστον 
στο 30% της αρδευόµενης έκτασης» 
(πριµ 60 ευρώ ανά στρέµµα σε όλες 
τις Ζώνες) είτε στη δράση Β «Ξηρική 
αµειψισπορά που εφαρµόζεται 

τουλάχιστον στο 30% της αρδευόµενης 
έκτασης» (όλες οι ζώνες στα 60 και στη 
Θεσσαλία 51,3 ευρώ/στρέµµα). 
Παράλληλα στο πλαίσιο του µέτρου των 
νιτρικών, θα ανοίξει και µία νέα δράση 
που θα αφορά µόνο αγροτεµάχια κοντά 
σε υγροβιότοπους. Στην περίπτωση 
αυτή οι παραγωγοί θα πληρώνονται 
ανάλογα µε τη ζώνη ανάσχεσης που 
φτιάχνουν δίπλα από τον υγροβιότοπο. 

ΜΕΤΡΟ 11
Βιολογική γεωργία
Αναφορικά µε τα βιολογικά το πριµ 
του βαµβακιού ορίζεται στα 49,6 για 
νεοεισερχόµενους και στα 51,6 ευρώ ανά 
στρέµµα για τη διατήρηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αγρανάπαυση 
γεωργικής 
έκτασης∆ΡΑΣΗ

A

Ξηρική
αµειψισπορά∆ΡΑΣΗ

B

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥ 10.1.4

σε όλες τις Ζώνες

60
ευρώ / στρέµµα

60
ευρώ / στρέµµα

σε όλες τις Ζώνες Θεσσαλία

51,3 
ευρώ / στρέµµα
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Για ανάγκη επαναπροσδιορισµού των προ-
ϋποθέσεων, βάσει των οποίων µπορεί να 
διατηρηθεί σε ένα ενδιαφέρον επίπεδο, τό-
σο από πλευράς δοµών όσο και από πλευ-
ράς στρεµµάτων, η καλλιέργεια του βαµβα-
κιού στην Ελλάδα κάνουν λόγο όλο και πιο 
συχνά καλλιεργητές και συντελεστές του 
κλάδου. Στην υπόθεση αυτή δείχνει να κα-
ταθέτει τον τελευταίο καιρό τις δικές της 
προτάσεις η… αναπαλαιωµένη ∆ιεπαγγελ-
µατική Οργάνωση Βάµβακος, η νέα διοί-
κηση της οποίας κινείται δραστήρια τον τε-
λευταίο καιρό προκειµένου να διατηρήσει 
ζεστό το ενδιαφέρον των αγροτών για την 
καλλιέργεια, τουλάχιστον στις περιοχές που 
παραδοσιακά αυτό έχει τύχει υποστήριξης.
Ανάµεσα στα σενάρια που εξετάζονται εί-
ναι η πριµοδότηση συγκεκριµένων ποικι-
λιών, βάσει ειδικών προδιαγραφών, από τα 
εκκοκκιστήρια, οι ανάληψη πρωτοβουλιών 
για χρηµατοδοτική διευκόλυνση των πα-
ραγωγών στην υποστήριξη της καλλιέργει-
ας και η αυστηρή τήρηση των κανόνων συ-
γκοµιδής του προϊόντος, ώστε να αποφεύ-
γεται η υποβάθµιση της ποιότητας που πα-
ραδίδεται στις µεταποιητικές µονάδες. 

Ανάγκη καθετοποίησης
Από την άλλη πλευρά βέβαια, πολλοί είναι 
αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι όλα αυτά 
µοιάζουν µε ηµίµετρα, καθώς το προϊόν έ-
χει ανάγκη από µια διαδικασία «καθετοποί-
ησης» η οποία θα αναδείξει τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά της εγχώριας παραγωγής, θα 
ξαναβάλει µπροστά τον κλάδο της κλωστο-
ϋφαντουργίας και θα ξυπνήσει τη βιοµη-
χανία της µόδας, ώστε κι αυτή  µε τη σειρά 
της να ποντάρει µε συγκεκριµένο σχεδια-

σµό γύρω από το ελληνικό βαµβάκι.  
Τις ιδέες αυτές έρχεται να ενισχύσει το γε-
γονός ότι τον τελευταίο χρόνο µεγάλος α-
ριθµός εταιρειών του κλάδου της κλωστο-
ϋφαντουργίας από την γειτονική Τουρκία 
διακόπτει την παραγωγική διαδικασία, ε-
πειδή, λόγω των δύσκολων οικονοµικών 
συνθηκών δεν έχει τη δυνατότητα να προ-
µηθευτεί πρώτη ύλη, αφήνοντας αντίστοι-
χα σηµαντικά κενά στη διεθνή αγορά.  
Όπως δείχνουν τα πράγµατα, η κρίση στη 
γειτονική χώρα δεν είναι µόνο πολιτική 
αλλά και βαθύτατα οικονοµική, µε άµεσες 
επιπτώσεις σε µια σειρά από κλάδους και 
δραστηριότητες. Πολλοί τουρκικοί όµιλοι 
έχουν αναγκαστεί να διακόψουν την πα-
ραγωγική τους δραστηριότητα, επειδή δεν 
έχουν χρήµατα για να παραγγείλουν πρώ-
τες ύλες. Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ 
οι Τούρκοι αγόραζαν παραδοσιακά γύρω 
στο 60% µε 70% της παραγωγής του ελ-
ληνικού βαµβακιού, φέτος είναι ζήτηµα αν 
προµηθεύτηκαν έστω και το 20% της πα-
ραγωγής µας, µε το υπόλοιπο να κατευ-
θύνεται στην Αίγυπτο, την Ινδονησία και σε 
άλλους διεθνείς εµπορικούς οίκους. Αυτό, 
πέρα από τις δυσµενείς επιπτώσεις που 
µπορεί να είχε βραχυπρόθεσµα στον α-
νταγωνισµό για το εκκοκκισµένο βαµβά-
κι της χώρας µας, µακροπρόθεσµα αφήνει 
κάποιες «χαραµάδες» για την τόνωση της 
εγχώριας κλωστοϋφαντουργίας. Το πόσο 
αυτό θα αξιοποιηθεί ως παράµετρος θα ε-
ξαρτηθεί βέβαια και από τις γενικότερες 
οικονοµικές συνθήκες και τον παραγωγι-
κό προσανατολισµό που θα διακρίνει το α-
ναπτυξιακό µοντέλο της χώρας µας.  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

>  Μόλις το 20%, από το σύνηθες 60 µε 70%, της ελληνικής  
παραγωγής εκκοκκισµένου αγόρασαν φέτος τα τουρκικά κλωστήρια

ΧΑΡΑΜΑ∆Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ 
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
Ειδική πριµοδότηση συγκεκριµένων 
ποικιλιών βάµβακος από τα 
εκκοκκιστήρια, προγράµµατα 
χρηµατοδότησης των απαραίτητων 
εφοδίων και αυστηρές προδιαγραφές 
στον τρόπο συγκοµιδής του 
βάµβακος, περιλαµβάνονται στα 
πρώτα βήµατα που υπαγορεύει η 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση του 
κλάδου, µε βάση τις κατευθύνσεις 
οι οποίες συµφωνήθηκαν σε 
πρόσφατη γενική συνέλευση των 
µελών της οργάνωσης στη Λάρισα. 
Είναι σαφές ότι οι αποφάσεις 
αυτές προδίδουν την αγωνία των 
εκκοκκιστών για τη φθίνουσα πορεία 
που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια 
η βαµβακοκαλλιέργεια και έρχονται 
να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις 
των παραγωγών εν όψει της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου. 

∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
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Μια καλή χρονιά σε παραγωγή και  
τιµές πραγµατοποίησε αδιαµφισβήτητα 
το βαµβάκι. Το αρνητικό ήταν πως 
τα στρέµµατα ήταν ιστορικά χαµηλά 
και οι καλλιεργητές δεν κατάφεραν 
να επωφεληθούν όσο θα έπρεπε τη 
χρηµατιστηριακή άνοδο. Η καλή πορεία της 
περσινής σοδειάς, άλλωστε, αποτυπώνεται 
και στις εκτιµήσεις για αύξηση εκτάσεων 

στις νέες σπορές. Με τα σηµερινά δεδοµένα 
φαίνεται πως θα είναι αυξηµένες σχεδόν 
10% πανελλαδικά µε τις µεγαλύτερες 
διαφορές στη Βόρεια Ελλάδα. Όσον αφορά 
τις τιµές χρηµατιστηριακά κινούµαστε 
µακροχρόνια σε ανοδικό κανάλι, 
κατακτώντας ολοένα υψηλότερα επίπεδα. 
Για την ώρα οι αναλυτές δεν φοβούνται 
κάποιο σενάριο πτώσης ιδιαίτερα εφόσον το 
δολάριο παραµείνει στα τωρινά επίπεδα. 

Θετικό είναι και το γεγονός ότι τα κινεζικά 
αποθέµατα ολοένα και µειώνονται, µε 
αποτέλεσµα να αναθεωρούνται χαµηλότερα 
τα τελικά αποθέµατα της νέας σεζόν. 
Στη χώρα µας, κουβέντες για προπωλήσεις 
νέας σοδειάς έχουν µόλις ξεκινήσει, µε τους 
εµπορικούς οίκους να διαπραγµατεύονται 
στα 4,5 µε 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις 
τιµές ∆εκεµβρίου ‘17, περίπου στα 78-79 
σεντς (1,61-1,63 ευρώ το στρέµµα).

ΚΡΑΤΙΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΟ 
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Στις 3 Φεβρουαρίου το 
βαµβάκι έφτασε στην αγορά 
της Νέας Υόρκης τα 76,91 
σεντς ανά λίµπρα.  

Υποχώρησε στις 3 
Φεβρουαρίου κατά 5 ευρώ 
ο τόνος το σκληρό σιτάρι 
στην Ιταλία. 

Σταθερά για 2η συνεχή 
εβδοµάδα στα 177 ευρώ 
ο τόνος το ιταλικό 
καλαµπόκι.

Παραµένει στο επίπεδο 
των 214 ευρώ ο τόνος 
το κριθάρι βυνοποίησης 
στο Παρίσι.

Παραµένει πάνω από 
τα 3,70 ευρώ το κιλό 
το έξτρα παρθένο 
στην ισπανική αγορά.
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>  Θετικό είναι το γεγονός ότι τα κινεζικά αποθέµατα ολοένα και µειώνονται, 
µε αποτέλεσµα να αναθεωρούνται χαµηλότερα τα τελικά αποθέµατα της νέας 
σεζόν ενώ για την ώρα οι αναλυτές δεν φοβούνται κάποιο σενάριο πτώσης τιµών 
ιδιαίτερα εφόσον το δολάριο παραµείνει στα τωρινά επίπεδα
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▲

▲

▲

▲

▲
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Fiona Μεσοπρώιµη, 
καθορισµένης ανάπτυξης, 
εύκολα διαχειρίσιµη, 
απόδοση σε ίνα στο 44%.
Celia Μεσοπρώιµη,  
προσαρµοστικότητα, 

υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα ίνας.
Flora Μεσοπρώιµη, σταθερά υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, ποιότητα, απόδοση ίνας.
Julia Μεσοπρώιµη, ισχυρό κεντρικό 
στέλεχος, υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, 
υψηλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, 
εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας.
Carmen Μεσοπρώιµη, άριστη ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, αντοχή σε έλλειψη νερού, 
υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο.
Claudia Μεσοπρώιµη, µέγιστη παραγωγή, 
κορυφαία σε απόδοση ίνας, ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, µακρόινο βαµβάκι.
Carla Εντυπωσιακά πρώιµη, πλούσια 
καρποφορία, καλή ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση και ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Elsa Εξαιρετική µεταβροχική συµπεριφορά, 
πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία, 
πλούσια καρποφορία, υψηλή ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Progen Νέα σειρά πρώιµων και 
µεσοπρώιµων ποικιλιών οι οποίες έχουν 
αναπτυχθεί και παράγονται στη Μεσόγειο και 
έχουν κατακτήσει τους βαµβακοπαραγωγούς 
καθώς είναι άριστα προσαρµοσµένες στις 
συνθήκες της χώρας µας. 

Από το 2016, διατίθεται η νέα και εξαιρετική 
για τις αποδόσεις και τη σταθερότητά της  
ποικιλία PHY 983, µε µεγάλο πλεονέκτηµα 
το βαθύ και ιδιαίτερα δυνατό ριζικό σύστηµα. 
Παράλληλα συνεχίζει η καθιερωµένη σε 
όλη την Ελλάδα ποικιλία SPEED, γνωστή 
για την απόδοση και την ανοχή της στις 
αδροµυκώσεις.

VERED 171 Ποικιλία 
βαθύρριζη, µε µικρές 
απαιτήσεις σε νερό, 
σταθερά υψηλές 
αποδόσεις, εξαιρετικής 
ποιότητας ίνα και 

αντοχή στις αδροµυκώσεις.
ΑΥΡΑ  Ελληνική µεσοπρώιµη ποικιλία 
βαµβακιού µε µεγάλο µέγεθος καρυδιών. 
Φυτό µεσαίου ύψους µε φύλλα παλαµοειδή. 
Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε ποικιλία 
εδαφοκλιµατικών συνθηκών. 
ΦΟΙΒΟΣ Ελληνική πρώιµη ποικιλία 
βαµβακιού µε φύλλωµα πράσινου σκούρου 
χρώµατος. Φυτό εύρωστης ανάπτυξης µε 
µεγάλο αριθµό µεσαίου µεγέθους καρυδιών 
ανά φυτό. Αξιοποιεί τα φτωχά εδάφη.

ELPIDA 
Ασυναγώνιστη 
στο χωράφι, 
κορυφαία 

στην ίνα, πρώιµη ποικιλία Golden Fiber, 
µε υψηλό δυναµικό παραγωγής, άριστη 
προσαρµοστικότητα, εξαιρετική συµπεριφορά 
και σε χρονιές µε βροχερό φθινόπωρο, µε 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.  
LIDER Μεσοπρώιµη υπερπαραγωγική 
µε ευρεία προσαρµοστικότητα, διαχρονικά 
σταθερή παραγωγή σε όλες τις καιρικές 
συνθήκες, µεγάλος αριθµός καρυδιών, 
εύκολη διαχείριση καλλιέργειας και αρίστης 
ποιότητας ίνα.
BABYLON Μεσοπρώιµη για πολύ υψηλή  
παραγωγή και πολύ µεγάλο αριθµό 
καρυδιών, ανταπεξέρχεται άριστα σε 
συνθήκες stress και έλλειψης νερού και 
αξιοποιεί τη χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης.

Νέες δυνατότητες στην καλλιέργεια και τον 
παραγωγό προσφέρει η οµάδα ποικιλιών 
PIONEER® ST 318, ST 402, ST 405, IDEAL, 
ST 474, PG 2018, ST 373, ST 463 και ST  
457. Η αυστηρή και συνεχής αξιολόγηση γενε-
τικού υλικού από την δεκαετία του ‘80 σε συν-
δυασµό µε την αρτιότερη οµάδα γεωτεχνικών 
στο βαµβάκι αποδίδει ποικιλίες µε
•Εύρωστα φυτά µε µεγάλο δυναµικό 
παραγωγής. 
•Ιδιαίτερη ικανότητα αναπλήρωσης των 
χαµένων καρποφόρων οργάνων.
•«Ισχυρό – Υγιές άνοιγµα» των καρυδιών, 
ακόµα και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.
•Σταθερά υψηλές αποδόσεις στο µεγαλύτερο 
δυνατό εύρος συνθηκών.
•Υψηλή απόδοση σε ίνα.

DP 332 Πρώιµη, πολύ καλή πρώτη ανάπτυ-
ξη, µοναδικός συνδυασµός πρωιµότητας και 
υψηλού δυναµικού αποδόσεων, καλή απόδο-
ση σε ίνα, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
DP 377 Μεσοπρώιµη, εξαιρετική πρώτη ανά-
πτυξη, δυνατότητα αναπλήρωσης σε προσβολή 
από σκουλήκι, ευκολία στη συγκοµιδή.
DP 419 Μεσοπρώιµη, υψηλό δυναµικό πα-
ραγωγής, µεγάλη σταθερότητα αποδόσεων, 
πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα στο εκκοκκιστή-
ριο, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.
DP 401 Μεσοπρώιµη, πολύ καλές παραγωγές 
συσπόρου, η µοναδική στην Ελλάδα που συνδυ-
άζει ανοχή στην αδροµύκωση µε πρωιµότητα.
DP 396 Πρώιµη, πολύ παραγωγική µε µεγά-
λη προσαρµοστικότητα, ικανοποιητική ανοχή 
στην ανδροµύκωση, µεγάλη αντοχή σε προ-
σβολές από ιασσίδες.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

PRG 9811 Μεσοπρώιµη µε 
σταθερά κορυφαίες αποδόσεις και 
προσαρµοστικότητα, πολύ καλά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά και υψηλή απόδοση σε ίνα.
PRG 9706 Νέα, πρώιµη, µε υψηλές 
αποδόσεις, σταθερότητα , µεγάλη 
προσαρµοστικότητα, πολύ καλά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά και υψηλή απόδοση σε ίνα.
SELECT Πρώιµη ποικιλία, µε µεγάλη 
προσαρµοστικότητα και σταθερότητα 
αποδόσεων.

▲
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Να µην µεταφέρουν το ενσίρωµα σε 
αµόλυντες περιοχές, να καθαρίζουν τα 
γεωργικά µηχανήµατα και να αφαιρούν 
τα αυτοφυή φυτά αραβόσιτου αλλά και 
να είναι συνεχώς ενήµεροι για τον όγκο 
των πληθυσµών του εντόµου, µαζί µε τη 
βασική τακτική της αµειψισποράς, η οποία 
προσφέρει επιτυχία σε ένα ποσοστό 95-

99% στην αντιµετώπιση του Diabrotica 
Virgifera, πρότειναν στους παραγωγούς 
καλαµποκιού οι οµιλητές της ηµερίδας 
«Νέα δεδοµένα στην καλλιέργεια του 
βαµβακιού και του καλαµποκιού», που 
πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 27 
Ιανουαρίου στο δηµαρχείο Αλεξάνδρειας. 
Στην εκδήλωση, την οποία οργάνωσαν 
ο ΕΛΓΟ «∆ήµητρα» και o Σύλλογος 
Γεωργών ∆ήµου Αλεξάνδρειας,  τονίστηκε 
ότι συστήνεται στους παραγωγούς 

και χηµική καταπολέµηση, στην οποία 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλα τα 
εντοµοκτόνα κατά της πυραλίδας του 
καλαµποκιού που είναι αποτελεσµατικά 
για την καταπολέµηση του Diabrotica 
Virgifera, εκτός από τα κοκκώδη. 

Παίρνει πόντους το ενσίρωµα
Εκεί που φαίνεται να «υπάρχει ψωµί» για 
τους παραγωγούς είναι το ενσίρωµα, το 
οποίο αποτελεί άριστη πηγή ενέργειας 

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΥΠΕ∆ΕΙΞΑΝ
ΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ DIABROTICA ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
> H εναλλαγή καλλιεργειών αποδείχθηκε στο χρόνο η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης του εντόµου-εχθρού

> Χάνει το σπυρί, κερδίζει το ενσίρωµα, όπου φαίνεται να υπάρχει «ψωµί» για τους παραγωγούς, λένε οι ειδικοί

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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για τα βοοειδή, ενώ προτιµάται 
τελευταία όλο και περισσότερο από 
τους αιγοπροβατοτρόφους και δεν είναι 
δυνατόν, για λόγους πρακτικούς, να 
εισαχθεί από χώρες του εξωτερικού, 
όπως συµβαίνει µε το καλαµπόκι 
σε σπυρί, σηµειώνει ο ∆ηµήτρης 
Μπαξεβάνος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Βιοµηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών.
Στην Ελλάδα σηµειώνεται ότι το ενσίρωµα 
αντιπροσωπεύει καλλιεργούµενη 
έκταση της τάξης των 120.000 – 150.000 
στρεµµάτων, επί συνόλου 1.200.000 
στρεµµάτων µε καλαµπόκι. 

Μειώνει σταθερά τις εκτάσεις 
η έλλειψη αποθηκευτικών χώρων
Αναταράξεις στην εγχώρια αγορά 
καλαµποκιού προκαλούν οι αθρόες 
εισαγωγές από χώρες της Βαλκανικής και 
όχι µόνο (Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία 

κ.λπ.), σε τιµές κάτω από το ελληνικό µέσο 
κόστος παραγωγής (14-15 λεπτά το κιλό).
Αν και στις νοτιότερες περιοχές της 
χώρας (π.χ. ∆υτική Ελλάδα), οι τιµές που 
καρπώθηκαν οι αγρότες για τη σοδειά της 
περσινής σεζόν ήταν τρία και τέσσερα λεπτά 
υψηλότερες, παρατηρείται µια γενικότερη 
τάση µείωσης των εκτάσεων, που 
αποδίδεται στο υψηλό κόστος παραγωγής 
και στην έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, η 
οποία θα µπορούσε να εξασφαλίζει διάθεση 
σε περιόδους έλλειψης κι όχι αµέσως µετά 
τη συγκοµιδή. Ενδεικτικό της τάσης αυτής 
είναι και το γεγονός, πως πρωτοπόρος σε 
αριθµό στρεµµάτων είναι ο νοµός Λάρισας, 
που µαστίζεται από λειψυδρία, όταν «είναι 
γνωστό τοις πάσι, ότι το καλαµπόκι ως 
καλλιέργεια απαιτεί µεγάλες ποσότητες 
νερού, προκειµένου να αναπτυχθεί», 
σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μπαξεβάνο.

Υψηλή η παγκόσµια ζήτηση
Ανοδικά είναι πιθανό να κινηθούν οι 
τιµές του προϊόντος νέας εσοδείας, λόγω 
κυρίως της διαφαινόµενης µειωµένης 
έκτασης που πρόκειται να σπαρεί στην 
Ελλάδα. Η εικόνα αυτή προκύπτει 
παραγωγούς, αλλά και τις µεγάλες 
σποροπαραγωγικές εταιρείες, ενώ άξιο 
να σηµειωθεί είναι και το γεγονός πως 
η τάση αυτή αντιπροσωπεύει πλέον 
τις Βαλκανικές χώρες και τις ΗΠΑ. 
Συγκεκριµένα, οι µειωµένες εκτάσεις 
των ΗΠΑ εκτιµάται ότι «θα στηρίξουν και 
τις χρηµατιστηριακές τιµές, οι οποίες θα 
ανακάµψουν µέσα στο ‘17», σύµφωνα 
µε την Rabobank, «λόγω της παγκόσµιας 
υψηλής ζήτησης που στηρίζεται και από 
την ακριβότερη σόγια». 

Ιστορικά χαµηλά στα 
σπαρµένα «βλέπουν» 
παραγωγοί και εταιρείες
Σύµφωνα µε στοιχεία µεγάλων 
εταιρειών παραγωγής σπόρων, «τα 
αναµενόµενα στρέµµατα σχεδόν σε 
όλες τις περιοχές είναι ό,τι χαµηλότερο 
έχουµε συναντήσει λόγω των 
µειωµένων περσινών τιµών, τη στιγµή 
που οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν 
όλα τα έξοδα εξαρχής». Αντ’ αυτού 
θα προτιµήσουν σιτηρά, ηλίανθο 
και µηδική λόγω του χαµηλότερου 
κόστους εισροών.
Ενδεικτικό του κλίµατος είναι το 
παράδειγµα της Θήβας, στην ευρύτερη 
περιοχή της οποίας «από τις 120 
γεωτρήσεις, θα δουλέψουν µόνο 4-
5, κάτι πρωτοφανές τουλάχιστον 
τα τελευταία 50 χρόνια», λέει 
χαρακτηριστικά ο παραγωγός και 
θεριζοαλωνιστής, Γιώργος Κυριάκου. 
«Το κόστος είναι περίπου 150-
160 ευρώ το στρέµµα και πολλοί 
θα βάλουν καλαµπόκι επειδή δεν 
µπορούν να καλλιεργήσουν κάτι άλλο, 
επισηµαίνουν παραγωγοί από 
το νοµό Σερρών.
«Πλέον το κριτήριο είναι τι δε θα 
στοιχίσει πάρα πολύ», λέει από την 
πλευρά του, ο Αντώνης Ανεσιάδης.  
«Τα 2-3 τελευταία χρόνια η καλλιέργεια 
είναι ασύµφορη, καθώς µε τιµές 16-
17 λεπτά το κιλό δεν βγαίνουν ούτε 
τα έξοδα», σχολιάζει τέλος ο Βασίλης 
Αποστόλου από το Οµόλιο Λάρισας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (σεζόν 2016-2017)

14 � 15

120.000 � 150.000

λεπτά / κιλό

Στρέµµατα που
καλλιεργήθηκαν

Κόστος
παραγωγής

στρέµµατα

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΕΝΣΙΡΩΜΑ

14�19
λεπτά / κιλό

Τιµές παραγωγού

1.200.000
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Αύξηση χρηµατιστηριακών τιµών 
βλέπουν οι Ολλανδοί της Rabobank
Άνοδο των χρηµατιστηριακών τιµών κα-
λαµποκιού αναµένει η ολλανδική τράπε-
ζα Rabobank για το 2017, αν και 
προβλέπει ότι η «τάση της αρκού-
δας» θα διατηρηθεί τους αµέσως 
επόµενους µήνες. 
Ήδη από τις αρχές του έτους, οι 
χρηµατιστηριακές τιµές του κα-
λαµποκιού δείχνουν ανάκαµψη 
φτάνοντας τα 133 ευρώ ανά τόνος 
(355 σεντς ανά µπούσελ), µετά το 
χαµηλό δεκαετίας που άγγιξαν τα 
προθεσµιακά συµβόλαια στο Σικάγο το φθινό-
πωρο του 2016, δηλαδή τα 113 ευρώ ανά τόνο 
(300 σεντς ανά µπούσελ).

Στηρίζουν το καλαµπόκι οι αυξηµένοι 
κίνδυνοι για την παραγωγή σόγιας
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Ολλανδική τράπεζα 
προβλέπει, επίσης, αύξηση 0,20 δολάρια ανά 
µπούσελ για τη µέση τιµή του τριµήνου των 
προθεσµιακών συµβολαίων στο Χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο. Κι αυτό λόγω των πληµµυ-
ρών που έπληξαν την παραγωγή της Αργε-
ντινής, τη στιγµή που η παγκόσµια ζήτηση πα-
ραµένει υψηλή, υποβοηθούµενη από την πο-
ρεία της ανταγωνιστικής σόγιας.  «Οι τιµές στο 
καλαµπόκι συνδέονται µε τις τιµές της σόγιας, 

γεγονός που θα στηρίξει το καλαµπόκι τους 
επόµενους µήνες λόγω της αστάθειας του 

καιρού και των αυξηµένων κινδύ-
νων στην παραγωγή που αντιµε-
τωπίζει η καλλιέργεια της σόγιας», 
υποστηρίζει η τράπεζα. 
Παράλληλα, πρόσθετη στήριξη 
στην άνοδο των τιµών θα δώσουν 
οι σηµαντικά µειωµένες εκτάσεις, 
κυρίως στις ΗΠΑ, προς τα τέλη του 
2017/2018.  Στην πρόβλεψη αυτή 
καταλήγει η MetLife, ένας από τους 

µεγαλύτερους παρόχους ενυπόθηκων δανεί-
ων σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

Πτώση της παγκόσµιας παραγωγής
Μειωµένη περίπου κατά 2 εκατοµµύρια τόνους, 
στους 1,037 δις τόνους, θα είναι η παγκόσµια 
παραγωγή καλαµποκιού τη σεζόν 2016/2017 
µε βάση την τελευταία έκθεση του Αµερικανι-
κού Υπουργείου Γεωργίας (USDA). 
Πρόκειται για µια οριακή πτώση µόλις κατά ένα 
ποσοστό της τάξης του 0,17%. Η µείωση αντικα-
τοπτρίζει την πτώση της αµερικανικής σοδειάς 
κυρίως, σχεδόν κατά 2 εκατοµµύρια τόνους, α-
πό τους 386,748 εκατ. τόνους  το ’15-’16 στους 
384,778 εκατ. τόνους το ’16-’17 ως αποτέλεσµα 
της µείωσης των εκτάσεων.

Για τη Ρωσία το USDA προβλέπει ότι οι 
εξαγωγές καλαµποκιού το 2016/2017 θα 
σπάσουν το προηγούµενο ρεκόρ και σε 
σύγκριση µε το 2011/12 θα διπλασιαστούν.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

▲

Ούριος άνεµος για τις 
εξαγωγές της Ρωσίας  
και της Ουκρανίας

Οι µεγαλύτερες σοδειές και οι ευνοϊκές 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες δηµιούργησαν 
το ιδανικό κλίµα για ώθηση των εξαγωγών 
καλαµποκιού από Ρωσία και Ουκρανία, 
σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που 
έδωσε στη δηµοσιότητα το αµερικανικό 
υπουργείο γεωργίας (USDA). Είναι 
ενδεικτικό πως η ρωσική παραγωγή 
καλαµποκιού είναι αυξηµένη κατά 18% 
στους 15,5 εκατ. τόνους από τους 13,16 
εκατ. τόνους το 2015/2016 και η ουκρανική 
κατά 16% στους 27 εκατ. τόνους από τους 
23,3 εκατ. τόνους πέρσι.
Επιπλέον, από το 2014 τόσο η γρίβνα 
όσο και το ρούβλι έχουν χάσει πάνω 
από το 40% της αξίας τους έναντι του 
δολαρίου γεγονός που καθιστά ιδιαιτέρως 
ανταγωνιστικά τα δικά τους καλαµπόκια για 
εξαγωγή στη διεθνή αγορά. 
Ειδικότερα, για τη Ρωσία το USDA 
προβλέπει ότι οι εξαγωγές καλαµποκιού το 
2016/2017 θα σπάσουν το προηγούµενο 
ρεκόρ και σε σύγκριση µε το 2011/12 θα 
διπλασιαστούν.  
Επιπλέον, η εγγύτητα της Ρωσίας σε Μ. 
Ανατολή όσο και Ασία, την έχουν βοηθήσει 
να εκµεταλλευτεί την αυξηµένη ζήτηση 
από αυτές τις περιοχές. Από την άλλη 
πλευρά, η Ουκρανία δεν έχει σηµειώσει 
τον ίδιο ρυθµό ανάπτυξης των εξαγωγών 
καλαµποκιού της σε σχέση µε τη Ρωσία, 
ωστόσο καταφέρνει να εξάγει περίπου τα 
2/3 της παραγωγής. Αυξηµένη ζήτηση 
για ουκρανικές εξαγωγές καλαµποκιού 
επιδεικνύουν -σύµφωνα µε τα στοιχεία 
USDA- η Ευρώπη, η Ασία, η Βόρεια 
Αφρική και η Μ. Ανατολή.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 
ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

60
ευρώ / στρέµµα

ΖΩΟΤΡΟΦΗ
Μετατροπή

54,4
ευρώ / στρέµµα

∆ιατήρηση

60
ευρώ / στρέµµα

Μετατροπή

56,3
ευρώ / στρέµµα

∆ιατήρηση

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΜΕΤΡΟ 10.1.4 Νιτρικά, ∆ράση ∆ 
Οι παραγωγοί καλαµποκιού κάθε κατεύθυνσης θα είναι δικαιούχοι 
της ∆ράσης ∆ των νιτρικών που αφορά τη δηµιουργία «Παρυδάτιας ζώνης 
ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε µέτρων, κατά µέσο όρο, σε αρδευόµενα 
αγροτεµάχια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες 
κ.α.)». Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι ανάλογο της ακαλλιέργητης έκτασης που 
αφήνει ο δικαιούχος, ο οποίος θα υποβάλλει στοιχεία µε το µέγεθος της έκτασης που 
διαθέτει, το µέγεθος της έκτασης που εντάσσεται και το ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα 
της τελευταίας πριν την ένταξή του χρονιάς. 
ΜΕΤΡΟ 11 Βιολογική γεωργία
Στο καλαµπόκι για ζωοτροφή το πριµ για µετατροπή σε βιολογική καλλιέργεια 
ορίστηκε στα 60 ευρώ/στρέµµα ενώ για τη διατήρηση φτάνει τα 54,4. Για 
ανθρώπινη κατανάλωση, οι ενισχύσεις διαµορφώνονται στα 60 ευρώ/στρέµµα για 
τη µετατροπή και στα 56,3 ευρώ για τη διατήρηση. 

ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΠΡΙΜ ΑΝΑΛΟΓΩΣ 
ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

DKC 6340 Κορυφαίες αποδόσεις που 
ξεπερνούν την κατηγορία του.
DKC 6130 Υψηλές αποδόσεις και άριστα 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
DKC 6040 Μέγιστη προσαρµογή σε όλες 
τις συνθήκες.
DKC 5530 Πρωιµότητα µε µέγιστη 
παραγωγή και σταθερότητα.
DKC 5401 Ευελιξία και σταθερότητα για 
πρώιµη συγκοµιδή.
DKC 5276 Άριστος συνδυασµός πρωιµό-
τητας και υψηλής παραγωγικότητας.

▲

▲

▲ ▲

SY Hydro Το πρώτο Artesian υβρίδιο 
στην Ελλάδα. Φτιαγµένο για να αποδίδει 
καλύτερα και να ανεβάζει την απόδοση σε 
επίπεδα ρεκόρ. 
SY Miami Η σταθερή και σίγουρη επιλογή 
εδώ και χρόνια για πολλούς παραγωγούς. 
Πρώιµο και παραγωγικό, σταθερό και 
σίγουρο. 
SY Jullen Η νέα πρόταση για ακόµη 
καλύτερα κιλά, ξερά και από νωρίς. 
Rerserve Γι’ αυτούς που τα θέλουν όλα 
και ακόµη παραπάνω. Το όψιµο υβρίδιο 
διπλής χρήσης. 
SY Helium Υβρίδιο Artesian, µπροστά 
από την εποχή του.
SY Senko Η νέα πρόταση της Syngenta 
για πολλά κιλά από νωρίς, η λύση για 
όψιµο αλώνι και επίσπορη καλλιέργεια.

P1921, P1758 & PR31Υ43  Κλασική 
υπεροχή, σταθερή αξία, άριστη ποιότητα στην 
κορυφή των αποδόσεων και το 2016. 
P2105 Νέο όψιµο.Μέγιστο δυναµικό 
παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων, πρώιµα 
και στραγγερά χωράφια. Το µόνο υβρίδιο που 
ανταγωνίζεται το PR31Υ43 στην ενσίρωση.
P0729, P0937 & P1134 Λιγότερη υγρασία, 
περισσότερα κιλά.
P1570, P1524 & P672 Αποδόσεις στο 
maximum.
P9911, P9900 & P0023 Απόδοση από τον 
Αύγουστο, ξερά κιλά.
PR32Β10 & Ρ1517W Άσπρο καλαµπόκι για 
εξαγωγή και ειδικές χρήσεις.
Ρ9911, Ρ0729, Ρ1470, Ρ1524, Ρ1672, 
Ρ1570, Ρ1758, Ρ1921, P2105 Υβρίδια µε 
µεγαλύτερο ειδικό Βάρος

Konsur Υβρίδιο µε κορυφαία παραγωγή 
σε όλες τις συνθήκες. Φυτά µε πολύ καλά 
αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα και υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε έδαφος..
Korduna Υβρίδιο µε πολύ καλά 
αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα και υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο 
εδάφους. Εξαιρετική αντοχή σε συνθήκες 
καύσωνα και άριστη γονιµοποίηση σε όλο 
το µήκος της ρόκας. 
GW3436 Υβρίδιο µε ευρεία 
προσαρµοστικότητα και υψηλή 
παραγωγή. ∆υνατό και µεγάλου ύψους 
φυτό µε δυνατό ριζικό σύστηµα. Καλή 
αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες και 
καλή αντοχή στο πλάγιασµα. 

AGRISTER , LG 30681 , ANTISS , 
LG 3490 Πολύ επιτυχηµένα υβρίδια.
LG 30709 Πολύ υψηλών αποδόσεων και 
εξαιρετικής ποιότητας σπόρου.
LG 30600 Νέο υβρίδιο.

AGN 430 Φυτό υψηλού δυναµικού 
παραγωγής σε κύκλο FAO 400 µε
προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδαφών. 
AGN 601 Υβρίδιο που προσαρµόζεται 
σε όλους τους τύπους εδαφών και 
παρουσιάζει µεγάλη ανοχή σε υδατικά και 
θερµικά stress. 
AGN 520 Ορθόφυλλο φυτό µέσου ύψους 
µε ζωηρή πρώτη ανάπτυξη.
Μεγάλη σταθερότητα αποδόσεων.
AGN 625 Ηµιορθόφυλλο φυτό που 
αξιοποιεί άριστα τα µέσης και βαριάς 
σύστασης εδάφη µε πολύ καλό dry down. 
AGN 720 Το ιδανικό υβρίδιο για διπλή 
χρήση µε εξαιρετικές αποδόσεις τόσο σε 
καρπό, όσο και σε ενσίρωµα.
AGN 735 Υβρίδιο διπλής χρήσης – Ιδανική 
επιλογή για ενσίρωµα.
AGN HAMILTON  Υβρίδιο µεσαίου – 
υψηλού αναστήµατος µε ισχυρό στέλεχος 
και εξαιρετικό stay green.

▲

▲

▲

▲

Για την ελληνική αγορά έχουν επιλεγεί και 
καλλιεργούνται µετά από χρόνια έρευνας  
και καλλιέργειας τα εξής υβρίδια Planta: 
SNH 8605, SNH 8606, SNH 9609, SNH 
9503, TOPECA.    

CORETTA Υβρίδιο µε δυνατή ανάπτυξη, πολύ 
υψηλό ειδικό βάρος σπόρου, υψηλή παραγω-
γή σε σπόρο και αντοχή στο πλάγιασµα. Συνι-
στώµενος αριθµός 8.000-8.500 φυτά/στρέµµα.
DUO CS Συνδυασµός δύο υβριδίων καλα-
µποκιού µεγάλου κύκλου, µε στόχο την αύξη-
ση της ποιότητας και της ποσότητας του ενσι-
ρώµατος, για υψηλή παραγωγή γάλακτος. Τα 
δύο αυτά υβρίδια επιλέχθηκαν αυστηρά για τα 
καλά τους αγρονοµικά χαρακτηριστικά (απόδο-
ση, αντοχή στο πλάγιασµα και ασθένειες) και τις 
θρεπτικές τους ιδιότητες.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΘΡΕΦΕΙ ΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ  
Η ΧΡΗΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 
ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ
>  Πειραµατικά δεδοµένα της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας 

του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης αποδεικνύουν ότι στη 
λυµατολάσπη υπάρχουν τα πολλά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται η 
καλλιέργεια του ηλίανθου στην περιοχή της Ορεστιάδας

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΛΑΜΑ

Αγροτικές εκτάσεις 
αναζητούνται σε περιοχές του 
Έβρου για την πιλοτική εφαρµογή 
της ιλύος (λυµατολάσπης), ως 
ενισχυτικό λίπανσης, προκειµένου 
να αποδειχτεί στην πράξη ότι 
η χρήση της δίνει αυξηµένη 
και ποιοτικότερη παραγωγή, 
ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζει 
και ενισχύει την οργανική ύλη 
του εδάφους. Σύµφωνα µε 
τα πειραµατικά δεδοµένα της 
Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας 
και ∆ασολογίας του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης στην 
Ορεστιάδα, στη λυµατολάσπη 
υπάρχουν τα πολλά θρεπτικά 
συστατικά που χρειάζεται ο 
ηλίανθος, η οποίος σηµειωτέον 
στην περιοχή του Έβρου αγγίζει τα 
240.000 στρέµµατα κρατώντας τα 
σκήπτρα της ελληνικής παραγωγής 
του φυτού. 

Πρώτα το άζωτο
Με λίπανση πρέπει να δίνεται 
στον ηλίανθο κυρίως το άζωτο, 
που βοηθάει στην ανάπτυξή του, 
ενισχύοντας τη φυλλική επιφάνεια 
και αυξάνοντας το µέγεθος της 
κεφαλής, και ο φώσφορος, που 
επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη 
των ριζών, αυξάνει τον αριθµό 
ανθέων ανά κεφαλή καθώς και 
την περιεκτικότητα του σπόρου 

σε έλαιο. Το βόριο, επίσης, είναι το 
σηµαντικότερο ιχνοστοιχείο για την 
καλλιέργειά του, καθώς η έλλειψή 
του µπορεί να έχει επιπτώσεις 
στην τελική παραγωγή, ιδιαίτερα 
σε φτωχά εδάφη µε έλλειψη 
ασβεστίου. 
Τέλος οι ανάγκες σε κάλιο είναι 
µεγάλες, ωστόσο το στοιχείο αυτό 
κατανέµεται ως επί το πλείστον στα 
φυτικά υπολείµµατα που µένουν 
στο χωράφι µετά τη συγκοµιδή, µε 
αποτέλεσµα να επανέρχεται στο 
έδαφος σε µεγάλο ποσοστό. 
Οι αναλύσεις που έγιναν στη 
λυµατολάσπη, απέδειξαν ότι 
διαθέτει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
ωφέλιµων συστατικών, όπως 
το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλιο 
αλλά και η οργανική ύλη, ενώ 
απουσιάζουν από αυτή τα βαρέα 
µέταλλα. Έτσι θα µπορούσε στις 
σωστές ποσότητες ιδανική για την 
καλλιέργεια ηλίανθου.
Πρέπει βέβαια εδώ να σηµειωθεί 
ότι η χρήση της λυµατολάσπης 
στις καλλιέργειες ορίζεται από  
την Οδηγία 86/278/EWG της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία του εδάφους, ορίζοντας 
τις ανώτατες επιτρεπόµενες τιµές 
συγκεντρώσεως των βαρέων 
µετάλλων στις εδαφοποιηµένες 
λυµατολάσπες, και τις ανώτατες 
τιµές των βαρέων µετάλλων τα 
οποία επιτρέπεται να υπάρχουν 
και επιβάλλει αυστηρότατους 
ελέγχους.
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Ανοδική αναµένεται να είναι φέτος η 
καλλιέργεια του ηλίανθου στην Ελλάδα, 
σύµφωνα µε τις εταιρείες εφοδίων, 
και τα καλλιεργούµενα στρέµµατα 
θα ξεπεράσουν τα 650.000-700.000 
χιλιάδες της περσινής καλλιεργητικής 
σεζόν, εκ των οποίων τα 240.000 ήταν 
στην περιοχή του Έβρου. Βασικός 
λόγος η ασφάλεια που προσφέρει 
στους παραγωγούς η ενεργειακή αυτή 
καλλιέργεια µέσω των συµβολαίων 
αλλά και των χαµηλών εισροών και 
καλλιεργητικών εξόδων.

Αφήνουν το σιτάρι λόγω 
των φετινών ζηµιών
Μάλιστα, σύµφωνα µε τη Syngenta 
Hellas,  τη φετινή σεζόν αναµένεται 
πολλοί καλλιεργητές σιταριού µετά τις 
ζηµιές που προέκυψαν στις καλλιέργειες 
λόγω της κακοκαιρίας, να έχουν ήδη 
στραφεί στον ηλίανθο, ενώ επισηµαίνεται 
ότι το γεγονός ότι οι ζηµιές αυτές 
βρίσκονται ακόµα σε επίπεδο εξέτασης, 

ίσως φέρει ακόµη µεγαλύτερη αύξηση 
των καλλιεργήσιµων στρεµµάτων. Η 
αµειψισπορά άλλωστε ανάµεσα σε σιτάρι 
και ηλίανθο είναι συνήθης και ωφέλιµη 
πρακτική κατά τους ειδικούς. 
Στην ίδια κατεύθυνση φαίνεται να 
στρέφονται και παραγωγοί καλαµποκιού. 
Βασικό παραγωγικό κέντρο συνεχίζει 
να αποτελεί παραδοσιακά ο νοµός 
Έβρου, ενώ την πρώτη τετράδα 
συµπληρώνουν οι νοµοί Σερρών, 
Ξάνθης και ∆ράµας. Ελάχιστες είναι οι 
εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν και στη 
βόρεια Θεσσαλία. Περιθώρια επέκτασης 
της καλλιέργειας, βέβαια, υπάρχουν 
κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία όπου 
ήδη σπέρνεται αλλά και στη ∆υτική 
Μακεδονία, στην οποία δεν καλλιεργείται. 

 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΕΒΡΟΣ

ΣΕΡΡΕΣ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΜΑ

Β. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Κ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΙΡΝΕΙ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΤΡΟ 10.1.4 Νιτρικά, ∆ράση ∆ 
Με την ιδιότητα της ενεργειακής καλλιέργειας, ο ηλίανθος µπορεί να ενταχθεί µόνο στα 
νιτρικά, στη ∆ράση ∆, που αφορά τη δηµιουργία «Παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης πλάτους 
τουλάχιστον πέντε µέτρων, κατά µέσο όρο, σε αρδευόµενα αγροτεµάχια που εφάπτονται 
µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες κ.α.)». Το ύψος της ενίσχυσης 
θα είναι ανάλογο της ακαλλιέργητης έκτασης που αφήνει ο δικαιούχος, ο οποίος θα 
υποβάλλει στοιχεία µε το µέγεθος της έκτασης που διαθέτει, το µέγεθος της έκτασης που 
εντάσσεται και το ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα της τελευταίας πριν την ένταξή του χρονιάς. 
Όπως και να έχει πάντως η ενίσχυση δεν µπορεί να ξεπερνά τα 60 ευρώ/στρέµµα. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

▲

Μέχρι 21 Φεβρουαρίου 
για κατανοµή βιοντίζελ
Προθεσµία ως 21 Φεβρουαρίου 
έχουν οι επιχειρήσεις που επιθυµούν 
να συµµετάσχουν στην κατανοµή 
132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ για το 2017, σύµφωνα 
µε την πρόσκληση που πήρε ΦΕΚ. 
Τα νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν 
σφραγισµένο φάκελο που περιέχει 
δύο σφραγισµένους φακέλους µε τις 
ενδείξεις «Αίτηση Συµµετοχής στην 
Κατανοµή Αυτούσιου Βιοντίζελ για 
το έτος 2017-ΚΥΡΙΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ» και 
«Αίτηση Συµµετοχής στην Κατανοµή 
Αυτούσιου Βιοντίζελ για το έτος 
2017-ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΑΚΕΛΟΥ».  
Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε 
την ΚΥΑ, τα τιµολόγια προµήθειας 
βαµβακόσπορου, χρησιµοποιηµένων 
φυτικών ελαίων, τηγανελαίων 
και ζωικών λιπών καθώς και τα 
σχετικά δελτία αποστολής, πρέπει 
να έχουν εκδοθεί από 14/1/2016 
έως 21/2/2017. Αντίστοιχα, 
στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής 
βαµβακόσπορου η ηµεροµηνία 
εκκόκκισης και παραγωγής 
βαµβακόσπορου πρέπει να έπεται 
της 13/1/2016 και να µην είναι 
µεταγενέστερη της 21/2/2017. 
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Ισχυρό πλήγµα αναµένεται να δεχτούν οι 
παραγωγοί που καλλιεργούν ενεργειακά 
φυτά και ο εγχώριος κλάδος παραγωγής 
βιοντίζελ, αν τελικά περάσει το σχέδιο 
αντικατάστασης του άρθρου 15Α του 
Ν.3054/2002 που προωθεί το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και προβλέπει µείωση 
10% του ποσοστού συµµετοχής του 
εγχώριου βιοντίζελ στο 75%, ενώ 
παράλληλα αυξάνει κατά 10% το βιοντίζελ 
από ελεύθερη διαπραγµάτευση στο 25%.  
Αυτό πρακτικά σηµαίνει µεγαλύτερη 
εισαγωγή έτοιµου προϊόντος ή πρώτης 
ύλης µε αποτέλεσµα να µικραίνει η πίτα 
της εγχώριας παραγωγής (ελαιοκράµβη, 
ηλίανθο, σόγια). 
Για τους κινδύνους που ελλοχεύουν αν 
τελικά περάσουν αυτές οι αλλαγές στο 

νόµο έχει τοποθετηθεί ο Σύνδεσµος 
Βιοκαυσίµων και Βιοµάζας Ελλάδος 
(Σ.ΒΙ.Β.Ε.) στα πλαίσια της διαβούλευσης, η 
οποία διήρκησε από τις 14-27 Οκτωβρίου. 
Την έντονη αντίδρασή του έχει εκφράσει 
και ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας. 
«Θέλουµε ή να µηδενιστεί το ποσοστό 
ελεύθερης διαπραγµάτευσης βιοντίζελ 
ή να παραµείνει  στο 15%», ανέφερε 
ο Θέµης Καλπακίδης, πρόεδρος του 
Α.Σ. Καβάλας. «Αν περάσει ο νόµος, 
δεν αφορά µόνο όσους καλλιεργούν 
ενεργειακά φυτά αλλά επηρεάζει και 
όσους έχουν πάνω από 150 στρέµµατα 
και στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ βάζουν 
2-3 καλλιέργειες για το αποκαλούµενο 
πρασίνισµα και έχουν επιλέξει την 
ελαιοκράµβη ή τον ηλίανθο», εξηγεί. 

Χτύπηµα για τον εγχώριο κλάδο των ενεργειακών

Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Περίπου τα µέλη
αγροτικών

οικογενειών που 
απασχολούνται

Στρέµµατα γης 
καλλιεργούνται 

µε συµβολαιακή 
γεωργία Κυµαίνεται η τιµή 

του βιοντίζελ 
σε σχέση µε 
οποιαδήποτε άλλη 
ανανεώσιµη 
µορφή ενέργειας

Ετήσιο εισόδηµα για τον
αγροτικό πληθυσµό

Άτοµα διαφόρων 
άλλων ειδικοτήτων
απασχολούνται 
στον κλάδο

ΠΗΓΗ: ΣΒΙΒΕ 27/10/16

25.000
10.000

900.000

Μειώνεται το
ελλειµµατικό εµπορικό

ισοζύγιο ετησίως

156 εκ. ευρώ Χιλιόλιτρα η κατανοµή 
αυτούσιου βιοντίζελ 
το 2016

132.000

30% – 40%

80-100
εκ. ευρώ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

RGT CLLIF
Νέο, πολύ παραγωγικό, Clearfield υβρίδιο, 
µε πολύ καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
SIKLLOS
Σταθερά παραγωγικό, ανθεκτικό στις 
ξηροθερµικές συνθήκες, Clearfield 
υβρίδιο.
RGT CLLEVER
Πολύ πρώιµο, Clearfield υβρίδιο, µε πολύ 
καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
RGT CLLAYTON
Νέο, πολύ πρώιµο, Clearfield υβρίδιο, µε 
πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.

▲

▲

▲

▲

▲

LG 5543 , LG 5658 & LG 5565 
Clearfield υβρίδια.
LG 5542 , LG 5566
Υβρίδια Clearfield τεχνολογίας Suneo µε 
ανοχή σε όλες τις φυλές οροβάγχης.
LG 5697 CLP 
Νέο υβρίδιο µε ανοχή στη χρήση του 
νέου Imazamox Plus.

Ρ64LE25, P64LE99, P64LC108, 
P64LE29, P63LE113 (νέο)   

Όλα τα PIONEER® υβρίδια 
χαρακτηρίζονται από:
● υψηλή παραγωγικότητα.
● άριστο φύτρωµα και πρώτη 
ανάπτυξη.
● αντοχή στον περονόσπορο (νάνα 
φυτά).
● ικανότητα προσαρµογής σε ξηρικά 
– ποτιστικά.
● αντοχή στην οροβάγχη (λύκο).
● αντοχή στο πλάγιασµα και σε 
ασθένειες στελέχους -φυλλώµατος.
● αποτελεσµατικότερη ζιζανιοκτονία.
● καθαρό αλωνισµό χωρίς φύρα.

Eνσωµατώνουν µοναδικές ιδιότητες 
σε ένα ασύγκριτο σύνολο που 
προσφέρει:
1. Στον παραγωγό ολοένα 
µεγαλύτερες και πιο σταθερές 
αποδόσεις για κάθε σύστηµα 
ζιζανιοκτονίας.
2. Στη βιοµηχανία ελάχιστες ξένες 
ύλες και µέγιστη απόδοση σε λάδι.

Τα υβρίδια 
ηλιάνθου του  
Institute of Field 
and Vegetable 
Crops του 
Novi Sad που 
αντιπροσωπεύει 
και διανέµει η F.A.S. είναι υψηλών 
αποδόσεων, µε µεγάλη αντοχή 
σε σοβαρές ασθένειες και έχουν 
ανθεκτικότητα σε δυσµενείς βιοτικούς 
και αβιοτικούς παράγοντες.
Το ερευνητικό τµήµα του Ινστιτούτου 
έχει δηµιουργήσει έως τώρα 338 υβρίδια 

ηλιάνθου, µέσα 
από µια τράπεζα 
γενετικού υλικού που 
απαριθµεί, πάνω από 
7.000 καθαρές σειρές.
Τα υβρίδια πωλούνται  
µε το εµπορικό 

σήµα  «NS SEME» . Στην Ελλάδα 
καλλιεργούνται τα NS TAURUS, NS 
PRIMI , NS MAESTRO που είναι 
clearfield ανθεκτικά στο ζιζανιοκτόνο 
Pulsar και ANABELA Su, AMLETO 
που είναι sumo δηλαδή ανθεκτικά στο 
ζιζανιοκτόνο Gran Star.

ES AMIS ACL
Πρώιµο υβρίδιο Clearfield ανθεκτικό 
στην οροβάγχη µε υψηλό δυναµικό 
παραγωγής και πολύ καλή προσαρµογή 
σε µικροκλίµατα.
ES TERRAMIS  CL
Νέο πρώιµο υβρίδιο Clearfield µε 
εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο. Ειδικά 
προσαρµοσµένο για ξηροθερµικές 
συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στα 
stress και τις ασθένειες.
ES NOVAMIS
Πρώιµο υβρίδιο Clearfield µε υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και εξαιρετική 
πρώτη ανάπτυξη.

▲

IMERIA CL Πρώιµο υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfield®, µε πολύ καλή 
παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα 
λαδιού. ∆ίνει φυτά χαµηλού ύψους 
µε µεγάλη οµοιοµορφία και καλό 
γέµισµα κεφαλής. Είναι ανθεκτικό 
στο ζιζανιοκτόνο Imazamox και σε 
όλες τις φυλές του περονόσπορου. 
Εµφανίζει πολύ καλή ανεκτικότητα σε 
Phomopsis, Sclerotinia capitulum και 
Sclerotinia top.
KLARIKA CL Υπερπρώιµο υβρίδιο 
ηλίανθου τεχνολογίας CLEARFIELD, 
ένα από τα πιο πρώιµα της αγοράς. 
Χαρακτηρίζεται για το χαµηλό του 
ύψος και το καλό γέµισµα της κεφαλής. 
Είναι ανθεκτικό σε όλες τις φυλές του 
περονόσπορου.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
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ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

 Πιθανή είναι έξαρση της ασθένειας 
του κόκκινου ρυζιού λόγω της µη 
χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου στους 
ορυζώνες, σύµφωνα µε τον Θεόφιλο 
Παπαντωνίου, γεωπόνο από την εταιρεία 
Μπέγκας Γ. Σταύρος ΑΕ. Σύµφωνα µε 
τον ίδιο: «στα ζιζανιολογικά προβλήµατα, 
την πρώτη θέση έχει το κόκκινο ρύζι, 
ακολουθούν οι πολλοί και διαφορετικοί 
βιότυποι µουχρίτσας και δύο βιότυποι 
µοσχοκύπερης. Το κόκκινο ρύζι ελέγχθηκε 
τα τελευταία χρόνια και σ’ αυτό βοήθησε 
η τεχνολογία Clearfield της εταιρείας 
BASF. Όµως, βγαίνουν νέοι ανθεκτικοί 
τύποι. Επιπλέον, ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

επεκταθεί ξανά το ζιζάνιο από τη µη χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου».

Κοστίζει 60-70 στρέµµα 
η ζιζανιοκτονία
Η ζιζανιοκτονία είναι το βασικό θέµα που 
απασχολεί τους καλλιεργητές ρυζιού στην 
Ελλάδα, καθώς το κόστος της κυµαίνεται 
κατά µέσο όρο από 60-70 ευρώ το 
στρέµµα, αλλά δεν γίνεται να υπάρξει 
ρυζοκαλλιέργεια χωρίς ζιζανιοκτονία», 
σηµειώνει  ο πρόεδρος του ΑΣ Α’ 
Χαλάστρας και έµπειρος καλλιεργητής, 
Λεωνίδας Κουιµτζής. Επίσης ο ίδιος 
επισηµαίνει το χρόνιο πρόβληµα µε 
τη χορήγηση κατά παρέκκλιση άδειας 
διάθεσης ζιζανιοκτόνων. «Κάθε χρόνο 
παρακαλάµε το υπουργείο να µας δώσει 

κατά παρέκκλιση άδεια για 120 ηµέρες 
κάποιων ζιζανιοκτόνων που έχουν λήξει. 
Παίρνεις το ρίσκο να σπείρεις και να 
καταστραφεί η παραγωγή σου; Πρέπει 
να βρεθεί µια µόνιµη λύση. Μην ξεχνάµε 
ότι το ρύζι φέρνει ετησίως συνάλλαγµα 
ύψους 100 εκατ. ευρώ στη χώρα. Αλλά 
αν δεν έχω τα κατάλληλα εφόδια πως 
θα αναπτυχθεί η καλλιέργεια», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο κ. Κουιµτζής.   

Κατά παρέκκλιση άδειες χρήσης
Από την πλευρά του και όσον αφορά το 
καθεστώς των αδειών για τη ζιζανιοκτονία 
ο Θ. Παπαντωνίου τονίζει ότι «ίσως δεν 
έχει βρεθεί µόνιµη λύση σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς πρόκειται 
για µια µικρή καλλιέργεια. Μπαίνουν 5-

ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΡΥΖΙ  
Η ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΠΟΡΟΥ
> Ακολουθούν σε βαθµό επικινδυνότητας κάποιοι βιότυποι της µουχρίτσας και της µοσχοκύπερης 
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ΜΕΤΡΟ 10.1.7 Εναλλακτική 
καταπολέµηση ζιζανίων σε ορυζώνες 
Μέχρι την άνοιξη του 2017 
αναµένεται να προκηρυχθεί η ∆ράση 
της οικολογικής αντιµετώπισης 
ζιζανίων στην καλλιέργεια ρυζιού, 
µέσω της ψευδοσποράς στα πλαίσια 
των νέων Προγραµµάτων, που 
θα επιδοτεί όσους αγρότες την 
υιοθετήσουν µε το ποσό των 21 
ευρώ το στρέµµα και µε διάρκεια 
ισχύος πέντε χρόνια. Προϋπόθεση, 
η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου. 

ΜΕΤΡΟ 11 Βιολογική γεωργία
Όσον αφορά τη βιολογική γεωργία 
(δεν συνδυάζεται το πριµ µε την 
παραπάνω δράση), η ενίσχυση 
ορίστηκε στα 32 ευρώ ανά στρέµµα 
για τη µεταστροφή στη βιολογική 
καλλιέργεια, ενώ για τη διατήρηση 
των στρεµµάτων αυξήθηκε από τα 
24,7 στα 44,6 ευρώ ανά στρέµµα.

∆ΙΝΕΙ 21 ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ 
Η ΨΕΥ∆ΟΣΠΟΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

5,5 εκατ. στρέµµατα µε την Ιταλία να έχει τη 
µερίδα του λέοντος (3-4 εκατ. στρέµµατα), 
ακολουθεί η Ισπανία και έπεται η Ελλάδα 
που πέρσι σπάρθηκαν 300.000  στρέµµατα». 

Κάτω από 300.000 στρέµµατα φέτος
Οριακά λιγότερα αναµένεται ότι θα είναι τα 
στρέµµατα του ρυζιού που θα σπαρθούν 
στη χώρα µας τον προσεχή Μάιο, καθώς οι 
παραγωγοί είναι απογοητευµένοι τόσο από 
τις τιµές του 2016 που ήταν µειωµένες κατά 
20%-30% από το 2015 κοντά στο κόστος 
παραγωγής όσο και από την υποτονική 
ζήτηση από το εσωτερικό όσο και από το 
εξωτερικό, ως αποτέλεσµα της κάλυψης 

των µύλων µε προϊόν και της γενικότερης 
έλλειψης ρευστότητας. Ως εκ τούτου, 
σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, µε 
εξαίρεση τις περιοχές που τα εδάφη δεν 
ενδείκνυται για άλλες καλλιέργειες -λόγω 
αλατότητας- φαίνεται πως τα ορεινά της 
Θεσσαλονίκης και Βέροια, Ηµαθία και 
Καβάλα που είχαν επεκταθεί στο ρύζι 
τώρα θα ξαναβάλουν βαµβάκι γιατί είχε 
καλύτερες τιµές φέτος. «∆εν ξέρουµε τι να 
καλλιεργήσουµε. Έχουµε χάσει τα τεύτλα, 
τη βιοµηχανική ντοµάτα, το καλαµπόκι. 
Το µόνο που πάει λίγο καλύτερα είναι το 
βαµβάκι», σηµειώνει ο πρόεδρος του ΑΣ Α’ 
Χαλάστρας, Λεωνίδας Κουιµτζής. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΥΖΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

εκατ. στρέµµατα
ΣΥΝΟΛΟ 5�5,5

ΙΤΑΛΙΑΙΤΑΛΙΑΙΤΑΛΙΑΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΕΛΛΑ∆Α
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21
ευρώ

στρέµµα

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ ΨΕΥ∆ΟΣΠΟΡΑΣ
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Στη λίστα των συνδεδεµένων για τις 
οποίες η χώρα µας έχει αιτηθεί στις 
αρµόδιες αρχές των Βρυξελλών, 
αλλαγές στον προϋπολογισµό και 
στο ύψος του ποσού ανά παραγωγό 
περιλαµβάνεται η συνδεδεµένη ρυζιού. 
Άλλωστε, πρόκειται για ενίσχυση οι όροι 
επιλεξιµότητας της οποίας δηµιουργούν 
τεράστιο πρόβληµα στους παραγωγούς, 
γιατί καλούνται να παραδίδουν 

το προϊόν τους σε συγκεκριµένη 
προθεσµία, περιορίζοντας σοβαρά τη 
διαπραγµατευτική τους ικανότητα και 
τους οδηγεί σε χαµηλά επίπεδα τιµών 
στην αγορά. Να σηµειωθεί ότι για το 
2015 και 2016 η συνδεδεµένη ρυζιού 
ορίζεται στα 32,7 ευρώ το στρέµµα από 
την ενδεικτική των 27 ευρώ, µε την 
επιλέξιµη προς πληρωµή έκταση στα 
244.153,2 στρέµµατα. 

▲

Εν αναµονή της απόφασης 
των Βρυξελλών η συνδεδεµένη 

Πιέσεις στην ελληνική αγορά έφερε η 
µαζική στροφή το 2016 των καλλιεργητών 
στα µεσόσπερµα ρύζια τύπου Japonica, 
όπου ξεχωρίζουν ποικιλίες όπως 
οι Ronaldo και Luna. Ειδικότερα, οι 
αυξηµένες ποσότητες Japonica, που 
αντιπροσωπεύει το 70% της παραγωγής 
του 2016, έχουν καθηλώσει τις τιµές 
παραγωγού στο στενό εύρος των 24-25 
λεπτών το κιλό. Ενώ για τα µακρύσπερµα 
Indica –τα οποία κάλυψαν το 20%- οι 
τιµές κινούνται γύρω από τα 26 λεπτά 
ενώ για τις Καρολίνες, πηγές της αγοράς 
τοποθετούν τον πήχη στα 28-30 λεπτά. 
«Εκτός από την υψηλή παραγωγικότητα 
είχαµε και υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά 
αλλά η ζήτηση είναι υποτονική και λόγω 
των δυσκολιών που βιώνει η χώρα µας 
αλλά και λόγω της αστάθειας της διεθνούς 
αγοράς», σηµειώνει ο Θοδωρής Κανάκας, 
της εταιρείας KANAKAS, µε έδρα τη 
Χαλάστρα. «Αυτό που συστήνουµε στους 
παραγωγούς για τις νέες σπορές είναι να 
γίνει µεγαλύτερη διασπορά των ποικιλιών», 

τονίζει ο ίδιος. ∆ηλαδή µε άλλα λόγια 
κατανοµή µε στόχο να επέλθει ισορροπία 
στην προσφορά και ζήτηση του ρυζιού, 
καθώς για το 2016 η ζυγαριά έγειρε υπέρ 
του δέοντος προς το Japonica. Επιπλέον, 
ζητούµενο είναι -σύµφωνα µε τον κ. 
Κανάκα– να µειωθούν και τα αποθέµατα 
καθώς αν παραµείνουν υψηλά θα 
βαρύνουν και τη νέα σεζόν. «Όµως, προς το 
παρόν η ροή των εξαγωγών για το προϊόν 
κινείται σε χαµηλά επίπεδα και όσο πάµε 
πίσω τόσο τα αποθέµατα παραµένουν 
ψηλά. Ο χρόνος λειτουργεί εναντίον µας», 
τονίζει ο Θ. Κανάκας.

Απαξιώνει τους ορυζώνες της 
η Ευρωπαϊκή Ένωση
Την ίδια ώρα, στην απαξίωση των 
ευρωπαϊκών ορυζώνων οδεύει η ΕΕ, 
καθώς σύµφωνα τις µεσοπρόθεσµες 
προβλέψεις της Κοµισιόν οι εισαγωγές 
ρυζιού από Καµπότζη και Μιανµάρ θα 
αυξηθούν κατά 50% τα επόµενα 10 χρόνια, 
µειώνοντας έτσι κάτω από 60% το ποσοστό 
αυτάρκειας των 28 κρατών µελών. 

ΤΟΛΜΗΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ 
> Σχεδόν 70% ήταν τη σεζόν 2016-2017 το µερίδιο του Japonica, µε αποτέλεσµα να πιέζονται οι τιµές 

> Επιτακτική ανάγκη η στροφή σε στρογγυλόσπερµες ποικιλίες που ζητούν Ανατ. Ευρώπη και Μ. Ανατολή

∆ηλωθείσα
έκταση 

244.153,2
στρέµµατα

32,7
ευρώ / στρέµµα

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ |  2017

ΡΥΖΙ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Με έναν κόµπο στο στοµάχι ξεκινούν 
φέτος οι παραγωγοί τη νέα καλλιεργητική 
σεζόν στη βιοµηχανική ντοµάτα, µε τους 
µεταποιητές τόσο στη Θεσσαλία όσο και στην 
Ηλεία να έχουν ανακοινώσει χαµηλότερες 
τιµές. Και παρά το αυξηµένο κόστος 
παραγωγής, οι επενδύσεις σε εκτάσεις και 
µηχανικό εξοπλισµό δεν φαίνεται να αφήνουν 
πολλά περιθώρια στους παραγωγούς για 
στροφή σε άλλη καλλιέργεια, µε τις πρώτες 
εκτιµήσεις να κάνουν λόγο για ίδια µε τα 
περσινά στρέµµατα. Άλλωστε, είναι κάτι που 
µάλλον γνωρίζουν καλά και οι βιοµήχανοι 
που «εύκολα» φέτος έριξαν τα τιµολόγια 
παραλαβής πρώτης ύλης, επικαλούµενοι τα 
αποθέµατα και τη διεθνή τιµή του πελτέ που 

είναι εξαιρετικά χαµηλή, όπως λένε.  
Πάντως, εντός των ηµερών, οι καλλιεργητές 
παίρνουν σπόρους από τη βιοµηχανία για 
να ετοιµάσουν τα φυτά στις δικές τους 
εγκαταστάσεις ή έτοιµα φυτάρια.  Οι σπόροι 
από τα µέσα Φεβρουαρίου στρωµατώνονται 
στο θερµοκήπιο σε τελάρα- κιβώτια µέσα 
σε ένα απολυµασµένο εδαφικό ή συνθετικό 
µείγµα σε διάφορες αναλογίες από έδαφος, 
τύρφη, άµµο, βερµικουλίτη και σε περίπου 10 
µε 12 ηµέρες που βρίσκονται στο στάδιο των 
δύο φύλλων-κοτυληδόνων µεταφυτεύονται 
ατοµικά σε µικρά γλαστράκια ή κυρίως σε 
κύβους εδάφους. 
Σε κάθε περίπτωση, οι καιρικές συνθήκες 
και η επιµελής φροντίδα των καλλιεργειών 
είναι που θα καθορίσουν τις ποσότητες 
και την ποιότητα της τελικής παραγωγής, 

αλλά και το χρονικό διάστηµα που αυτή θα 
πάρει το δρόµο της µεταποίησης. Βάση του 
νόµου προσφοράς και ζήτησης, άλλωστε, αν 
η πρώτη ύλη πέσει όλη µαζί το καλοκαίρι, 
οι βιοµηχανίες θα βρουν πάτηµα ακόµα 
και για υψηλότερη αποµείωση τιµής λόγω 
ελαττωµατικών καρπών. Ωστόσο το γεγονός 

ΕΦΤΙΑΞΕ ΝΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΟ ΦΘΗΝΑ ΤΗΝ ΝΤΟΜΑΤΑ 
> ∆ιστακτικοί εµφανίζονται οι καλλιεργητές, όµως οι επενδύσεις τους σε εκτάσεις και µηχανήµατα δεν τους αφήνουν περιθώρια

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
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Έκταση
αναφοράς

58.000
στρέµµατα

46.559
στρέµµατα

51,7
ευρώ / στρέµµα

55,8
ευρώ / στρέµµα

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ |  2017

2016

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
NTOMATA

Στα 51,7 ευρώ «πέφτει» για το 2017 
η συνδεδεµένη στη βιοµηχανική 
ντοµάτα από 55,8 ευρώ το στρέµµα, 
στη λογική της πληρωµής των 
παραγωγών µε την ενδεικτική τιµή και 
εφόσον οι αρµόδιοι του υπουργείου 
δεν επιλέξουν να διατηρήσουν τα 
επίπεδα που ισχύουν ως σήµερα. Αυτό 
προκύπτει µε απόφαση του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την οποία ο 
προϋπολογισµός για το 2017 φτάνει τα 
3 εκατ. ευρώ και η έκταση αναφοράς 
τα 58.000 στρέµµατα µέχρι και το 2020. 
Σηµειωτέον ότι η αρχική απόφαση 
καθόριζε για το 2015 προϋπολογισµό 
2,6 εκατ. ευρώ, µε έκταση αναφοράς τα 
90.800 στρέµµατα και ενδεικτική τιµή 
στα 28,6 ευρώ το στρέµµα, ωστόσο 
µε νεώτερη απόφαση η ενίσχυση 
για το 2015 ορίστηκε τελικά στα 55,8 
ευρώ ανά στρέµµα, λόγω µείωσης 
των εκτάσεων αναφοράς στα 46.559 
στρέµµατα. Αλλαγές που προκάλεσαν 
έντονη αντίδραση παραγωγών µε άλλα 
προϊόντα, η συνδεδεµένη των οποίων 
δεν έτυχε αντίστοιχης αύξησης.

ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ
Η ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΤΑ 51,7 ΕΥΡΩ 

ότι η νέα καλλιεργητική περίοδος ξεκινά 
χωρίς αποθέµατα, αφού το προϊόν είναι 
πουληµένο, σύµφωνα µε στοιχεία της 
αγοράς, έχει ήδη αναγκάσει τα εργοστάσια 
που θα χρειαστούν πρώτη ύλη και θα 
αναζητήσουν όσο το δυνατό περισσότερες 
ποσότητες, να καλλιεργούν το έδαφος 
στους παραγωγούς, για να κρατήσουν 
χαµηλά τα επίπεδα τιµών. 
Την αρχή έκανε στα τέλη Νοεµβρίου, ο 
Νοµικός από τη Λάρισα, µε ένα τιµολογιακό 
καθεστώς για τη νέα σεζόν που πήγε 
να µπερδέψει τους παραγωγούς, σε 
µια προσπάθεια της βιοµηχανίας να 
αναστρέψει το αρνητικό κλίµα µειώσεων 
που είχε ξεκινήσει από την περασµένη 
χρονιά. Προτάσσοντας την αύξηση κατά 
5 ευρώ στην πρώτη κατηγορία Brix, 
που ωστόσο καλύπτει µικρό µέρος των 
εισκοµιζόµενων ποσοτήτων, περνάει στα 
ψιλά γράµµατα τις µειώσεις στις πρώιµες 
και όψιµες κατηγορίες.    
Ένα µήνα µετά, από τα σύννεφα πέφτουν και 
οι καλλιεργητές βιοµηχανικής ντοµάτας της 
Ηλείας, όταν φτάνει στα χέρια  τους το νέο 
τιµολόγιο της Unilever. →

ΓΙΑ ΤΟ 2017▲

DEXTER Η ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ 
ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
Mεσο-πρώιµο υβρίδιο, υπέρ-παραγωγικό, 
µε πολύ ζωηρό φυτό. Η πιο κατάλληλη για 
πρώιµες και υπέρ- πρώιµες φυτεύσεις 
Εξαιρετικά παχιά και σκληρά τοιχώµατα  
καρπών. Μεγάλη αντοχή στα βακτήρια σε 
συνθήκες κρύου, βροχών και χαλαζιού.
Ανθεκτικότητες: V, F0-1,Pst (Pseudomonas),N 
(Nηµατώδεις).

FABER Η ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ  
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡ-ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Μεσο-όψιµο υβρίδιο, υπέρ-παραγωγικό, 
µε εξαιρετικά ζωηρό και  υγιές φυτό.
Κατάλληλη κυρίως για µεσαίες 
και όψιµες  φυτεύσεις.
Εξαιρετικά ανθεκτικά και σκληρά τοιχώµατα 
που της προσδίδουν πολύ αυξηµένη 
διάρκεια παραµονής στο χωράφι.
Μεγάλη αντοχή στα Βακτήρια (Clavibacter).
Ανθεκτικότητες: V, F2, N (Nηµατώδεις), 
Clavibacter.
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Πρώτη φορά στα χρονικά οι παραγωγοί 
έρχονται αντιµέτωποι µε µειώσεις τιµών 
της τάξης ακόµα και των 5 ευρώ ο τόνος 
και µάλιστα στη βασική κατηγορία των 
4,8 µε 5,2 Brix. Η Ηλεία είχε πάντα ένα 
«κλειστό κύκλωµα» µε τα δύο εργοστάσια 
της περιοχής τη Unilever και τον ΚΥΚΝΟ, 
να διατηρούν σταθερές σχέσεις δούναι 
και λαβείν µε τους συνεργαζόµενους 
παραγωγούς τους, κρατώντας περίπου 
τα ίδια επίπεδα τιµών κάθε χρόνο και 
παραλαµβάνοντας περί του 40.000 µε 45.000 
τόνους πρώτη ύλη καθένα.
Πάντως, ως φαίνεται, η δύσκολη ευρύτερη 
οικονοµική κατάσταση φέτος δεν 
επέτρεψε στη Unilever να κινηθεί στην ίδια 
κατεύθυνση, µετακυλίοντας τα βάρη της 
στους παραγωγούς. Ωστόσο, µετά την πρώτη 
συνάντηση µε τους συνεργαζόµενους 
καλλιεργητές και τις έντονες αντιδράσεις 

τους, το δεύτερο ραντεβού έδειξε ότι θα 
υπάρξουν κάποια µικρά έστω περιθώρια 
βελτίωσης. Χωρίς να υπάρχει επίσηµη 
ανακοίνωση ακόµα, οι πληροφορίες λένε για 
1 ευρώ επιπλέον στις µεσαίες κατηγορίες 
4,60 µε 5,10 brix, σύµφωνα µε τον πρόεδρο 
της Οµάδας Αµαλιάδας Χρήστο Βαλιανάτο. 
Την ίδια ώρα, τελευταία, αρχές 
Φεβρουαρίου, λίγες µέρες πριν τη σπορά, 
και η βιοµηχανία ΚΥΚΝΟΣ ακολουθεί 
τα επίπεδα που πρώτη ανακοίνωσε η 
Unilever, δίνοντας για φέτος µόνο τρεις 
κατηγορίες, µε τιµή στα 75 ευρώ ο τόνος 
για 4 µε 4,69 Brix, 83 ευρώ για 4,70 µε 5,39 
Brix και 92 ευρώ για 5,4 Brix και πάνω, 
για παραδόσεις από την έναρξη της σεζόν 
µέχρι 31 Αυγούστου. Σηµειωτέον ότι δύο 
ευρώ παραπάνω ανά κατηγορία δείχνει το 
τιµολόγιο για παραλαβές πρώτης ύλης από 
1η Σεπτεµβρίου µέχρι 20 του µήνα.  

Η λίπανση της φυτείας είναι ένα σηµαντικό κεφάλαιο. 
Οι συνολικές µονάδες που πρέπει να εισάγουµε στο 
χωράφι αναφορικά για τα τρία βασικά στοιχεία είναι:
1)Άζωτο 20-25 µονάδες εκτός κι αν το χωράφι βρί-
σκεται στην νιτρορύπανση, όπου θέλει 18 µονάδες.
2)Κάλιο 25-20 µονάδες
3)Φώσφορος 20-25
Συνήθως το άζωτο χρησιµοποιείται από την εγκα-
τάσταση της φυτείας µέχρι και τον αποχρωµατισµό.

Απαραίτητη θεωρείται και η ζιζανιοκτονία, η οποία 
τοποθετείται χρονικά πριν το τελευταίο σβάρνισµα 
3-6 ηµέρες πριν τη µεταφύτευση. Οι παραγωγοί ξέ-
ρουν ότι 100-130 γρ. ανά στρέµµα metalachlor µα-
ζί µε 200-250 γρ. ανά στρέµµα πενταµεθαλίν 33% 
(οι δοσολογίες επιλέγονται ανάλογα µε τον τύπο του 
χωραφιού) είναι ένας ιδανικός συνδυασµός για τη 
βιοµηχανική ντοµάτα, µε την κατάλληλη τοξικότητα 
ώστε να µη δηµιουργεί πρόβληµα στην παραγωγή.

▲ ▲

Απαραίτητο το Άζωτο Πριν τη µεταφύτευση 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Τιµές Unilever 2017

Κατηγορία Brix
Τιµή ντοµάτας 
(ευρώ ο τόνος)

3,00-3,99 65
4,00-4,19 70
4,20-4,39 72,5
4,40-4,59 75
4,60-4,79 77,5
4,80-4,99 80
5,00-5,19 82
5,20-5,39 84
5,40-5,69 86
5,70-5,99 88
6,00 και πάνω 90

Τιµές Κύκνος 2017

Κατηγορία Brix
Από έναρξη  
ως 31/8/2017

4,00-4,69 75 ευρώ ο τόνος

4,70-5,39 83

5,40 και άνω  92

Κατηγορία Brix
Από /9/2017  
ως 20/9/2017

4,00-4,69 77

4,70-5,39 85

5,40 και άνω 94

Τιµή α’ ύλης Νοµικού

Α. Για παραδόσεις  
µέχρι  03/8/2017

Brix
2017 Τιµή  
πρώτης ύλης  
(σε ευρώ/τόνο)

4,00 -  4,69 73,00

4,70 - 5,39    83,00

5,40 -   + 93,00

Β. Για παραδόσεις από 4/8/2017  
µέχρι 05/9/2017

Brix
2017 Τιµή  
πρώτης ύλης  
(σε ευρώ/τόνο)

4,00 -  4,69 70,00

4,70 -  5,39  80,00

5,40 -   + 90,00

Γ. Για παραδόσεις από 06/09/2017 
µέχρι 30/09/2017

Brix
2016 Τιµή  
πρώτης ύλης  
(σε ευρώ/τόνο)

4,00 -  4,69 73,00

4,70 -  5,39 83,00

5,40 -   + 93,00
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ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΚΡΑΤΟΥΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ 
>  Το πράσινο φως από την Κοµισιόν για αύξηση της συνδεδεµένης στα  

72 ευρώ το στρέµµα περιµένει η ΕΒΖ για να «κόψει» από το νέο τιµολόγιο
>  Οι οφειλές στους παραγωγούς από την περσινή σεζόν και η εκποίηση των 

ακινήτων της Ζάχαρης µάλλον αποµακρύνουν κόσµο από την καλλιέργεια 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ

ΤΕΥΤΛΑ
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Μόνο οι «µηχανάτoρες», που δεν 
έχουν άλλη επιλογή, καθώς έχουν 
επενδύσει χρήµα και κόπο στην 
καλλιέργεια, θα επιχειρήσουν να µπουν 
φέτος στα ζαχαρότευτλα. Με τη βιοµηχανία 
να παραπαίει και τον κόσµο απλήρωτο, 
η διοίκηση της ΕΒΖ περιµένει να αυξηθεί 
η συνδεδεµένη για να κόψει από το νέο 
τιµολόγιο, που θα παρουσιάσει στους 
παραγωγούς. 
Σε κάθε περίπτωση, βασική µέριµνα 
της βιοµηχανίας είναι να πείσει τους 
καλλιεργητές να βάλουν τα διπλάσια 
από πέρυσι στρέµµατα (περί τα 120.000), 
ωστόσο χωρίς το ατού της συνδεδεµένης 
και χωρίς το επίσηµο τιµολογιακό 
καθεστώς της νέας σεζόν, δεν έχουν και  
κάποιο άλλο σοβαρό επιχείρηµα για να 
δελεάσουν τους καλλιεργητές.  

Θα ‘πρεπε να έχει ξεκινήσει η σπορά
Η ουσία είναι ότι τα χρονοδιαγράµµατα 
και οι δεσµεύσεις για εξόφληση των 
καλλιεργητών, από την πλευρά του 
προέδρου της Ζάχαρης, πέφτουν 
συνεχώς έξω, ενώ και η νέα σπορά υπό 
φυσιολογικές συνθήκες θα έπρεπε να έχει 
ξεκινήσει από τις αρχές Φεβρουαρίου. 
Ωστόσο, µε το ζήτηµα του διαγωνισµού 
πώλησης των µη παραγωγικών ακινήτων 
της εταιρείας σε εξέλιξη και τη συµφωνία 
µε του πιστωτές ακόµα να µην έχει 

οριστικοποιηθεί, ο κλοιός σφίγγει πολύ 
τόσο για τη διοίκηση όσο και για τις 
σχέσεις της µε τους παραγωγούς και το 
µέλλον της καλλιέργειας.
Πάντως, το σκεπτικό έχει ως εξής: Αν 
οι Βρυξέλλες δώσουν το πράσινο φως 
για την αύξηση της συνδεδεµένης στα 
72 ευρώ/στρέµµα από 53 που ισχύει 
ως σήµερα, η διοίκηση της ΕΒΖ θα 
ανακοινώσει µειωµένο από πέρυσι 
τιµολογιακό καθεστώς, στο πλαίσιο των 
οικονοµικών δυσκολιών που αντιµετωπίζει 
το τελευταίο διάστηµα, µε το «πάτηµα» ότι 
οι καλλιεργητές θα βγάλουν σούµα ούτως 
ή άλλως στο τέλος της χρονιάς, υψηλότερη 
από πέρυσι λόγω της συνδεδεµένης.
Στην περίπτωση, τώρα, που η απάντηση 
των κοινοτικών είναι αρνητική, τότε από 
τη ζαχαροβιοµηχανία έχουν αποφασίσει 
να «ζοριστούν», όπως λένε, και να 
διατηρήσουν τουλάχιστον το περσινό 
τιµολόγιο, έστω  κι αν αυτό αποβεί εις 
βάρος της επιχείρησης.
Σε κάθε περίπτωση, οι τευτλοπαραγωγοί 
έχουν λαµβάνειν για την καλλιεργητική 
σεζόν 2017, από 30 ως 31,8 ευρώ το 
στρέµµα για την Ολοκληρωµένη, περίπου 60 
ευρώ το στρέµµα από τα νιτρικά, 72 ευρώ 
για τη συνδεδεµένη αν εγκριθεί το κονδύλι 
από την ΕΕ και ό,τι βγάζει το τιµολόγιο 
της ΕΒΖ για τα pol που παραδίδουν στη 
βιοµηχανία, το οποίο στην καλύτερη 
περίπτωση θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα.

▲

Τελευταίο έτος το 2017 
για την Ολοκληρωµένη
Τελευταίο έτος ενισχύσεων από το πρό-
γραµµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης θα 
είναι το 2017 για τους τευτλοκαλλιεργη-
τές που εντάχθηκαν στη δεύτερη πρό-
σκληση της δράσης το 2013, καθώς στο 
νέο Πρόγραµµα έχει καταργηθεί.  Οι εν 
λόγω δικαιούχοι είναι δεσµευµένοι να 
βάλουν στρέµµατα και να υπογράψουν 
σύµβαση µε την ΕΒΖ όπως προβλέπει το 
Μέτρο, όχι µόνο για να λάβουν την ενί-
σχυση, αλλά και να µην αντιµετωπίσουν 
κυρώσεις που περιλαµβάνουν χρηµατική 
ποινή ίση µε το 25% της ενίσχυσης που 
τους χορηγήθηκε τα προηγούµενα έ-
τη. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για όσους εντά-
χθηκαν στη δράση το 2012, καθώς το πε-
ρασµένο έτος έληξαν οι δεσµεύσεις τους.

ΜΕΤΡΟ 10.1.4 Νιτρικά, ∆ράση ∆ 
Ουσιαστικά, λοιπόν, η µόνη βοήθεια από 
το νέο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 
που µπορούν να περιµένουν οι τευτλοπα-
ραγωγοί είναι από τα νιτρικά. Σύµφωνα µε 
το προσχέδιο του Μέτρου 10.1.4. «Μεί-
ωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» που αναµένεται να προ-
κηρυχθεί µέχρι την άνοιξη, για τα ζαχαρό-
τευτλα προβλέπονται τα εξής πριµ:
● Έως 46,4 ευρώ/στρέµµα για ένταξη έ-
κτασης σε ξηρική αµειψισπορά τουλάχι-
στον στο 30% της αρδευόµενης έκτασης.
● Έως 60 ευρώ/στρέµµα  ετησίως για 
ένταξη σε δράση αγρανάπαυσης γεωρ-
γικής έκτασης τουλάχιστον στο 30% της 
αρδευόµενης έκτασης.
● Ενίσχυση για τη δηµιουργία παρυδάτι-
ας ζώνης ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 
5 µ., µέσο όρο, σε αρδευόµενα αγροτεµά-
χια που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΝΙΤΡΙΚΩΝ

ευρώ/στρµ./έτος
46,4

ευρώ/στρµ./έτος
60

Αναλόγως 
το τυπικό 

ακαθάριστο
κέρδοςευρώ/στρµ./έτος

46,4

Για ένταξη 
έκτασης 
σε ξηρική 
αµειψισπορά 

ευρώ/στρµ./έτος

Για ένταξη 
σε δράση 
αγρανάπαυσης 

Αναλόγως 
το τυπικό

ακαθάριστο

Για τη δηµιουργία 
παρυδάτιας ζώνης
ανάσχεσης πλάτους
τουλάχιστον 5 µέτρων
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

Πριν την διαδικασία της σποράς µηδικής, 
είναι απολύτως απαραίτητο ο σπόρος να 
εµβολιαστεί µε έναν από τους κατάλληλους 
βιότυπους αζωτοβακτηρίων που κυκλοφορούν 
στην εγχώρια αγορά. Ακόµη µάλιστα και σε 
χωράφια που είναι γνωστό ότι το έδαφός 
τους περιέχει αζωτοβακτήρια της οµάδας 
της µηδικής συνιστώνται οι παραπάνω 
εµβολιασµοί για να εξασφαλιστεί στα νεαρά 
φυτάρια πληθυσµός βακτηρίων υψηλής 
αζωτοδεσµευτικής ικανότητας.

Ποτέ επανάληψη σποράς 
στο ίδιο χωράφι 
Η µηδική µπορεί να αναπτυχθεί µε επιτυχία 
µετά από οποιοδήποτε σχεδόν φυτό, εκτός 
από µηδική, καθώς η άµεση επανάληψη 
της καλλιέργειας της µηδικής θα φέρει τα 
νεαρά φυτά σε δυσµενές  από ασθένειες και 
εξαντληµένο από  αποθέµατα νερού εδαφικό 
περιβάλλον. Αντίθετα, µπορεί να καλλιεργηθεί  
ξανά µετά την καλλιέργεια άλλων φυτών π.χ. 
σιτηρά για 2-3 χρόνια, εφόσον προετοιµαστεί 
κατάλληλα το χωράφι µετά την αποµάκρυνση 
της προηγούµενης καλλιέργειας. Ωστόσο 
χωράφια που ήταν σε αγρανάπαυση ή 
είχαν σκαλιστικές, ποτιστικές καλλιέργειες 
(αραβόσιτος, βαµβάκι, πατάτα) που αφήνουν 
τα χωράφια µε λιγότερα ζιζάνια, αποτελούν 
καλό προηγούµενο για την µηδική. Η µηδική 
αυξάνοντας το Άζωτο, την οργανική ουσία, το 
πορώδες και τα συσσωµατώµατα του εδάφους, 
ευνοεί τις αποδόσεις των καλλιεργειών που 
ακολουθούν, µε την προϋπόθεση ότι  γίνονται 
λιπάνσεις µε φώσφορο, κάλιο και ασβέστιο 
που απορροφά η καλλιέργεια της µηδικής σε 
µεγάλες ποσότητες.

Τα ζιζάνια µειώνουν τις αποδόσεις και 
υποβαθµίζουν την ποιότητα του σανού 
Τριπλά ανεπιθύµητα είναι τα ζιζάνια στην 
καλλιέργεια της µηδικής, πρώτον γιατί µε τον 
ανταγωνισµό που δηµιουργούν µειώνουν 
τις αποδόσεις, δεύτερον γιατί η παρουσία 
τους στο σανό υποβαθµίζει την ποιότητά του 
(ανεπιθύµητες οσµές στο κρέας ή το γάλα) και 
τρίτον διότι η παρουσία σπόρων ζιζανίων στο 
σανό µπορεί να αποτελέσει τρόπο εξάπλωσης 
δυσκολοεξόντωτων ζιζανίων σε άλλα χωράφια, 
όπως πχ η κουσκούτα.
Σηµειωτέον ότι οι επιβλαβείς επιδράσεις 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 
Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ ΜΗ∆ΙΚΗΣ
> Υπολείµµατα από προηγούµενες καλλιέργειες πρέπει να αποµακρυνθούν 

ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΠΙΚΑ
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των ζιζανίων στα φυτά της µηδικής είναι 
µεγαλύτερες στα πρώτα στάδια ανάπτυξής 
της. Εκτός από τη χρήση εγκεκριµένων 
ζιζανιοκτόνων, υπάρχει και µια σειρά από 
καλλιεργητικά µέτρα για µείωσή τους, όπως: 
● Χρήση σπόρου απαλλαγµένου από 
σπόρους ζιζανίων, ιδιαίτερα από κουσκούτα. 
● Καθάρισµα γεωργικών εργαλείων πριν τη 
µετακίνηση από το ένα χωράφι στο άλλο. 
● Η καλλιέργεια αποπνικτικού φυτού όπως 
το σόργο του Σουδάν πριν τη σπορά µηδικής 
µειώνει σηµαντικά τον πληθυσµό ζιζανίων.
●  Συµµετοχή σε σύστηµα αµειψισποράς µίας 
σκαλιστικής καλλιέργειας που µειώνει τον 
πληθυσµό των ζιζανίων.
● Αρόσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
µε στόχο την έκθεση στον ήλιο και την 
ξήρανση των βλαστικών αναπαραγωγικών 
οργάνων πολυετών ζιζανίων (π.χ. βέλιουρας, 

αγριάδα). 
●  Μικρή καθυστέρηση στην ανοιξιάτική 
σπορά δίνει τη δυνατότητα να καταστραφούν 
τα φυτρωµένα ζιζάνια, µε την κατεργασία 
του εδάφους. 

Θα ξεπεράσει το 1 εκατ. στρµ.
Μεγάλη αύξηση στα καλλιεργούµενα 
στρέµµατα της νέας σεζόν, γεγονός που 
αποδίδεται στις συνδεδεµένες ενισχύσεις, 
αλλά και τα νέα προγράµµατα βιολογικής 
γεωργίας, περιµένει ο Γιάννης Ράγκος της 
«Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ». «Την τελευταία 
πενταετία, έχουν αυξηθεί τα στρέµµατα 
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, κατά 
τουλάχιστον 30 µε 40%», σηµειώνει ο 
ίδιος, αναµένοντας, όπως λέει «τόνωση της 
εγχώριας παραγωγής γενικότερα, λόγω του 
ότι φέτος µπαίνουν δυναµικά και οι νέες 
φυτείες στην αγορά».
Ένας ακόµη παράγοντας που δρα ευεργετικά 
και γεννά νέους καλλιεργητές είναι και το 
γεγονός πως «φέρνει άµεσα έσοδα στον 
παραγωγό» και µάλιστα πολλές φορές 
µέσα στο ίδιο το χωράφι, από εµπόρους, 
που πραγµατοποιούν αγορές, για να το 
διαθέσουν εν συνεχεία σε κτηνοτρόφους.  
Παρά την αναµενόµενη αυτή αύξηση στα 
καλλιεργούµενα στρέµµατα η µέση τιµή 
παραγωγού κυµάνθηκε την περασµένη σεζόν 
µεταξύ των 14-15 λεπτών του ευρώ, ενώ σε 
ορισµένες, αν και µεµονωµένες περιπτώσεις 
έπιασε και τα 16 λεπτά του ευρώ το κιλό.

Σε δυο ειδών συνδεδεµένες ενισχύσεις 
µπορούν να προσβλέπουν το 2017 
οι αγρότες, καθώς το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όταν 
γνωστοποίησε στις αρµόδιες υπηρεσίες 
της Κοµισιόν τις αλλαγές, στις οποίες 
θα προχωρήσει, συµπεριέλαβε µηδική 
και τριφύλλι µε προϋπολογισµό 25,8 
εκατ. ευρώ και τα κτηνοτροφικά 
ψυχανθή µε 6,8 εκατ. ευρώ. Με 
αφορµή όµως πρόσφατη σύσκεψη 
στο υπουργείο µε Θεσσαλούς αγρότες 
βγήκαν στην επιφάνεια σενάρια 
περί ενδεχόµενου να µην «τρέξει» η 
συνδεδεµένη ενίσχυση στο τριφύλλι 
και τη µηδική, καθώς η λίστα µε τα 21 
συνολικά προϊόντα φυτικής και ζωικής 
παραγωγής προς ενίσχυση, δεν έχει 
ακόµα κλειδώσει.. Η δυσκολία, λένε 
οι πληροφορίες, έγκειται στην άρνηση 
της Επιτροπής να συναινέσει σε 
χορήγηση συνδεδεµένης σε προϊόντα 
και καλλιέργειες, µε ούτως ή άλλως 
ανοδική τάση (αύξηση στρεµµάτων), 
ακόµη κι αν το ποσοστό που αφορά την 
αύξηση (µε βάση επίσηµα στοιχεία και 
ΟΣ∆Ε), είναι της τάξης των 20-30% από 
χρονιά σε χρονιά. Πρώτο προϊόν για το 
οποίο φαίνεται ότι «χτυπά η καµπάνα» 
είναι το τριφύλλι και η µηδική, µε τους 
Eυρωπαίους να «κολλάνε», επιµένουν 
οι πληροφορίες, αφενός στο γεγονός 
ότι σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη δεν 
ενισχύεται καθώς φύεται σε χωράφια 
µε βοσκοτόπια ακόµη και στα όρια 
των οικισµών, αφετέρου στο ότι οι 
εκτάσεις της στην Ελλάδα, αυξάνονται 
ούτως ή άλλως ραγδαία τελευταία για 
λόγους κυρίως που έχουν να κάνουν 
µε οικονοµίες κλίµακος εκ µέρους των 
παραγωγών. Ταυτόχρονα, οι Eυρωπαίοι 
φέρεται να έχουν ενστάσεις κι ως προς 
το ποσό των 25 εκατ. ευρώ, που θέλει 
να µοιράσει η Βάθη για το 2017, καθώς 
το θεωρούν υψηλό.

ΜΕ ∆ΙΠΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΡΙΦΥΛΛΙ & ΜΗ∆ΙΚΗ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

Στα 57,4 ευρώ ανά 
στρέµµα, διαµορφώθηκε 
φέτος το πριµ για τη 
µεταστροφή στη βιολογική 
καλλιέργεια µηδικής.

58,5
ευρώ / στρέµµα

∆ιατήρηση

43
ευρώ / στρέµµα

∆ιατήρηση

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

49,1
ευρώ / στρέµµα

Μετατροπή

ΜΗ∆ΙΚΗ

57,4
ευρώ / στρέµµα

Μετατροπή

42-45_ktinotrofika_futa2.indd   43 2/8/17   10:12 PM



ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΗ∆ΙΚΗΣ
του ιταλικού οίκου PSB
PROSEMENTI Ίσως η καλύτερη 
µηδική στην ελληνική αγορά µε 
µεγάλη µακροβιότητα ( >5έτη ), αντοχή 
στις ασθένειες και το ψύχος και 
εξαιρετική ποιότητα σανού µε υψηλή 
συγκέντρωση πρωτεϊνών.
MINERVA Πολύ παραγωγική µε 
άριστη ποιότητα σανού. Γρήγορη 
αναβλάστηση την άνοιξη και υψηλή 
αντοχή σε περιβαλλοντικά stress.
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

Ιδιαίτερη άνθιση γνωρίζουν το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα οι 
εξαγωγές µηδικής, οι οποίες µπορούν 
να λειτουργήσουν σε κάποιο βαθµό ως 
αντίβαρο στην αναµενόµενη αύξηση της 
παραγόµενης ποσότητας.
Σύµφωνα µε όσα επισηµαίνει στις 
«Μεγάλες Καλλιέργειες» ο Γιάννης 
Ράγκος, «υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον 
εισαγωγών κυρίως από χώρες, όπως η 
Αίγυπτος  και το Μαρόκο», ωστόσο, ο υπ’ 
αριθµόν ένας παράγοντας που φέρνει 
αύξηση στα στρέµµατα «είναι το κόστος 
παραγωγής».  Σηµιεώνεται ότι η µηδική 
είναι φυτό πολυετές (φυτεύεται µια φορά 
τα πέντε χρόνια) και απαιτεί µικρές εισροές, 
καθώς δεν απειλείται από ασθένειες, παρά 
µόνο εκτός ελάχιστων περιπτώσεων (π.χ. 
σκουλήκι). Ρίσκο ενέχει η καλλιέργεια, 
µόνο την περίοδο της κοπής (τέτοιες 

γίνονται 5 και έξι φορές τη σεζόν) και 
µάλιστα για λίγες µόνον ηµέρες, τότε που 
το κοµµένο χορτάρι αφήνεται στο χωράφι 
για να ξεραθεί φυσικά.  Στο χρονικό αυτό 
σηµείο, έως ότου δεθεί µηχανικά σε 
«µπάλες» και πουληθεί ή αποθηκευθεί, δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να βραχεί, αφού σε µια 
τέτοια περίπτωση υποβαθµίζεται ποιοτικά.

Υψηλή η θρεπτική της αξία
Η µηδική είναι το κυριότερο χορτοδοτικό 
φυτό παγκοσµίως λόγω της υψηλής 
θρεπτικής αξίας της. Οι αποδόσεις της 
στη χώρα µας, δεδοµένων και των 
κλιµατικών αλλαγών (για τις 6 κοπές) είναι 
1.200-1.300 κιλά το στρέµµα τον πρώτο 
χρόνο, 2 τόνους το στρέµµα τον δεύτερο 
και 1.600-1.700 κιλά από τον τρίτο χρόνο 
και µετά, ενώ δεν λείπουν παραγωγοί που 
φθάνουν να κόβουν µηδική ακόµη και 
επτά φορές το χρόνο.

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ, ΑΝΤΙΒΑΡΟ 
ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ

▲

▲

 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΜΗ∆ΙΚΗΣ
Η PIONEER® ποικιλία µηδικής 
PR57Q53, καθώς και οι νέες 
ποικιλίες GIULIA και BLUE MOON 
που διακινεί στην ελληνική αγορά 
η Pioneer Hi-Bred Hellas έχουν 
επιλεχθεί για την προσαρµοστική τους 
ικανότητα στις ελληνικές συνθήκες 
καλλιέργειας, τις αποδόσεις τους, 
καθώς και την αντοχή τους στις πιο 
σηµαντικές ασθένειες και το ψύχος. 

ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 6 ΚΟΠΕΣ ΜΗ∆ΙΚΗΣ (σε κιλά το στρέµµα)

1ος χρόνος 2ος χρόνος 3ος χρόνος και µετά

1.200-1.300

2.000

1.600-1.700
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ΟΙ ΕΛΛΙΠΕΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ
          > Σε υπολίπανση και µη χρήση πιστοποιηµένου σπόρου οδήγησαν οι χαµηλές τιµές

   > Παγετός και χαµηλές θερµοκρασίες πήγαν πίσω την ανάπτυξη και στρέσαραν τα φυτά

ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στη φάση της ζιζανιοκτονίας και της µυκοκτονίας 
ετοιµάζεται να εισέλθει κατά την εαρινή περίοδο η 
καλλιέργεια του σκληρού σιταριού στη χώρα µας, 
η οποία για τη φετινή σεζόν χαρακτηρίζεται από 
µειωµένες περίπου κατά 10% εκτάσεις, σύµφωνα 
µε παράγοντες της αγοράς, ως αποτέλεσµα των 
χαµηλών τιµών τη σεζόν 2015/2016 που δεν 
ξεπέρασαν τα 16-18 λεπτά το κιλό για τις µέτριες 
ποιότητες και τα 21-22 λεπτά για το ποιοτικό προϊόν. 
Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και 
στις αποδόσεις του σκληρού κατά τη συγκοµιδή 
ανάµενεται να διαδραµατίσει το γεγονός ότι αρκετοί 
παραγωγοί λόγω οικονοµικής στενότητας δεν 
πραγµατοποιήσαν την απαραίτητη πριν τη σπορά 
βασική λίπανση αλλά και δεν έκαναν χρήση 
πιστοποιηµένου και επενδεδυµένου σπόρου 
µε µυκητοκτόνο. Μόλις το 25% του συνολικά 
σπαρµένου σπόρου είναι πιστοποιηµένος 
στο σιτάρι, σύµφωνα µε εκτιµήσεις µεγάλων 
σποροπαραγωγικών εταιρειών. «Οι παραγωγοί 
κινήθηκαν µε γνώµονα την εξοικονόµηση 
πόρων από τις εισροές. Μην ξεχνάµε ότι οι 
παραγωγοί έρχονται από µια δύσκολη χρονιά 
και σε συνδυασµό µε την έλλειψη ρευστότητας 
αρκετοί ξεκίνησαν χωρίς τη βασική λίπανση που 
είναι απαραίτητη. Αυτό όµως θα έχει αρνητικές 
επιπτώσεις µακροπρόθεσµα», σηµειώνει ο Γιώργος 
Κώνστας, γεωπόνος της BASF Hellas.

Όψιµη η φετινή χρονιά
Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες ο Γ. Κώνστας 
τονίζει: «οι χαµηλές θερµοκρασίες και ο παγετός 
κατά τη διάρκεια του χειµώνα δεν φαίνεται να 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

TΙΜΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

ευρώ / κιλό

ΤΕΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΑΡΧΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 21�22

ΙΤΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΕΛΛΑ∆Α

ευρώ / κιλό

ΑΡΧΕΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20

ευρώ / τόνο

235�238

ευρώ / τόνο

230�233

ευρώ / τόνο

230�240

ευρώ / τόνο

230

�ΠΗΓΗ: AGRENDA, AGER BORSA MERCI, AGRITEL� 
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έχουν προκαλέσει σηµαντικές ζηµιές όµως 
ίσως δούµε σε σιτάρια που δεν είχε γίνει η 
βασική λίπανση να έχουν στρεσαριστεί και 
αργότερα προς τα αλώνια να σηµειωθούν 
µειωµένες αποδόσεις».   
Από την πλευρά του, ο ∆ηµήτρης Βλαχάκης, 
Campaign Manager Cereals & DFC, 
Syngenta Hellas σηµειώνει: «Πέρσι τέτοια 
περίοδο τα σιτάρια βρίσκονταν στους 20-
30 πόντους. Φέτος, προχωράει αργά η 
ανάπτυξη. Μόλις ανέβουν οι θερµοκρασίες 
θα δούµε πόσο έχουν επηρεαστεί τα 
σιτάρια. Το µόνο σίγουρο είναι ότι έχουµε 
µείωση των στρεµµάτων και η χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου επί του συνόλου 
δεν ξεπερνά το 25%»,
 
Βαρίδι τα αποθέµατα για τη νέα σεζόν
Τη σεζόν 2015/2016 τα σιτάρια στην Ελλάδα 
ήταν αυξηµένα τόσο σε εκτάσεις όσο και 
σε στρεµµατικές αποδόσεις. Ανάλογη ήταν 
η εικόνα στις περισσότερες χώρες του 
βόρειου ηµισφαιρίου. Βέβαια σε αρκετές 
σηµαντικές χώρες παραγωγής υπήρξαν 
ποιοτικά θέµατα (Καναδάς, Γαλλία) τα 
οποία όµως ξεπεράστηκαν εύκολα δια της 
ποσότητας καθώς φτάσαµε σε παραγωγές 
ρεκόρ. Οδεύουµε λοιπόν προς τη νέα 
σοδειά µε υψηλά παγκόσµια αποθέµατα 
όµως κυρίως µέτριων ποιοτήτων. Οι νέες 
εκτάσεις στη χώρα µας σύµφωνα µε 
παράγοντες της αγοράς είναι µειωµένες 
έως και 10%, παρόµοια δηλαδή µείωση µε 
τις ιταλικές εκτάσεις (περίπου -11%). 
Παράλληλα, λόγω των καιρικών συνθηκών 
η καλλιέργεια εξελίσσεται µε προβλήµατα τα 
οποία κατά τη γνώµη των ειδικών θα φανούν 
καλύτερα όσο πλησιάζουµε στην άνοιξη. 
Άρα ενδέχεται η µείωση της παραγωγής, 
λόγω των αποδόσεων, να είναι 
µεγαλύτερη του 10%. Όµως, παρά τη 
µείωση παραγωγής στη χώρα µας και 
παγκοσµίως οι τιµές δεν θα µπορέσουν να 
σηµειώσουν ανοδικά ξεσπάσµατα ελέω 
των υψηλών αποθεµάτων.

ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ
> Γύρω στο 10% εκτιµάται η µείωση στρεµµάτων φέτος, µε τον ηλίανθο να κερδίζει έδαφος
> Παρά τη µείωση στρεµµάτων και αποδόσεων τα διεθνή αποθέµατα δεν ευνοούν ράλι τιµών

▲

Μειωµένο σηµαντικά το πριµ 
στη Βιολογική Γεωργία

ΜΕΤΡΟ 11 Βιολογική γεωργία
Σηµαντικά µειωµένη θα είναι η 
ενίσχυση βιολογικού σιταριού την 
τρέχουσα περίοδο, καθώς από τα 24,7 
µειώνεται στα 12,2 ευρώ για παραµονή 
και από τα 32 διαµορφώνεται στα 12 
ευρώ για µετατροπή. Ως εκ τούτου, 
αναµένεται να εξεταστεί από το 2018 ο 
επαναπροσδιορισµός των πριµ, µετά 
τα παράπονα που σηµειώθηκαν από 
ανθρώπους του κλάδου σχετικά µε το 
ύψος ενίσχυσης. 

ΜΕΤΡΟ 10.1.4 Νιτρικά, ∆ράση ∆ 
Οι καλλιεργητές σιτηρών θα είναι 
δικαιούχοι της δράσης ∆ των Νιτρικών που 
αφορά τη δηµιουργία «Παρυδάτιας ζώνης 
ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον πέντε 
µέτρων, κατά µέσο όρο, σε αρδευόµενα 
αγροτεµάχια που εφάπτονται µε 
επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, 
λίµνες κ.α.)». Το ύψος της ενίσχυσης θα 
είναι ανάλογο της ακαλλιέργητης έκτασης 
που αφήνει ο κάθε δικαιούχος, ο οποίος 
θα υποβάλλει στοιχεία µε το µέγεθος της 
έκτασης που διαθέτει, το µέγεθος της 
έκτασης που εντάσσεται στη δράση και το 
ακαθάριστο ετήσιο εισόδηµα της τελευταίας 
πριν την ένταξή του χρονιάς. Όπως και 
να έχει πάντως η ενίσχυση δεν µπορεί να 
ξεπερνά τα 60 ευρώ/στρέµµα.
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▲

Τα πάνω κάτω αιφνιδιαστικά έφερε στη 
χρήση πιστοποιηµένου σπόρου µια 
ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, και µάλιστα µεσούσης 
της εποχής σποράς των σιτηρών, 
µε την οποία η υποχρεωτική χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου δεν αυξάνεται 
στα 16 κιλά το στρέµµα όπως όριζαν 
σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αλλά 
διατηρείται στα 12 κιλά ως προϋπόθεση 
για την καταβολή του πριµ. 
Και παρά το γεγονός ότι η χρήση 
πιστοποιηµένου σπόρου συµφέρει 
συνολικά, καθώς συµβάλλει 
καθοριστικά προς τη κατεύθυνση της 
παραγωγής προϊόντων αυξηµένης 
προστιθέµενης αξίας, ο δρόµος 
της οπισθοδρόµησης και της 
αιφνίδιας αναθεώρησης ειληµµένων 
αποφάσεων, που επέλεξε το υπουργείο 
έφερε προ τετελεσµένων γεγονότων 
αγρότες και λοιπούς συντελεστές της 
αγοράς σπόρων. Σηµειωτέον ότι η 
υποχρέωση παραµένει όχι µόνο για 
φέτος αλλά µέχρι το 2020 στα 12 κιλά 
το στρέµµα.
Να σηµειωθεί ότι η συνδεδεµένη 
ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι για το 
2015 έχει οριστεί στα 4,5 ευρώ το 
στρέµµα, µε την επιλέξιµη προς 
πληρωµή έκταση να ανέρχεται στα 
1.974.757,1 στρέµµατα, επίπεδα τα 
οποία αναµένεται να διατηρηθούν και 
για το 2016. 

Τα φαινόµενα έξαρσης των µυκητολογικών 
ασθενειών σε σιτάρια της Ευρώπης, της 
Αφρικής και της Ασίας, που σχετίζονται µε 
τη σκωρίαση και µπορούν να προκαλέσουν 
απώλειες έως και 100% στις σοδειές αν 
δεν αντιµετωπιστούν θίγει µε νέα µελέτη 
ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας του 
ΟΗΕ (FAO). Συγκεκριµένα, στη Σικελία οι 
ερευνητές του FAO έχουν εντοπίσει ένα 
νέο είδος παθογόνου µύκητα µε το όνοµα 
TTTTF που κατέστρεψε χιλιάδες εκτάρια 
σκληρού σιταριού το 2016 προκαλώντας 
το µεγαλύτερο κρούσµα σκωρίασης στην 
Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, 
οι αγρότες σε ηπειρωτική Ιταλία, 
Μαρόκο και σε κάποιες 
Σκανδιναβικές χώρες 
παλεύουν µε ένα νέο 
είδος κίτρινης σκωρίασης 
που ακόµα δεν έχει 
ονοµαστεί, ενώ σε Αιθιοπία 
και Ουζµπεκιστάν έχουν 
σηµειωθεί κρούσµατα του 

τύπου AF2012. 
Ο FAO προειδοποιεί ότι χωρίς κατάλληλο 
έλεγχο, µπορεί σύντοµα οι νέοι αυτοί 
τύποι σκωρίασης να ταξιδέψουν και σε 
άλλες χώρες της Μεσογείου και στις 
ακτές της Αδριατικής. 

Μεταφορά µε τον άνεµο
Οι σκωριάσεις δεν µεταδίδονται µε 
το σπόρο αλλά µε τον άνεµο σε πολύ 
µεγάλες αποστάσεις. Αν δεν διαγνωστούν 
και αντιµετωπιστούν έγκαιρα, µπορεί να 
µετατρέψουν µια υγιή καλλιέργεια λίγες 
εβδοµάδες πριν από τη συγκοµιδή σ’ ένα 

κουβάρι από κίτρινα φύλλα, µαύρους 
µίσχους και συρρικνωµένους 

σπόρους µε µικρή περιεκτικότητα 
σε πρωτεΐνη. Σύµφωνα µε τον 
ειδικό του FAO στην παθολογία 
των φυτών, Φάζιλ Ντουσετζέλι, 
«απαιτούνται ολοκληρωµένες 

στρατηγικές διαχείρισης, όπως 
και διεθνή συνεργασία».

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ FAO ΓΙΑ ΝΕΑ 
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΚΩΡΙΑΣΗΣ 
ΣΤΑ ΣΙΤΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
> Σαρώνουν τα σιτάρια Σικελίας και Μαρόκο νέοι επιθετικοί τύποι κίτρινης σκωρίασης

ΣΤΑ 12 ΚΙΛΑ ΜΕΝΕΙ 
ΩΣ ΤΟ 2020 Ο 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΣΠΟΡΟΣ ΣΚΛΗΡΟΥ 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ  
 ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΥ  

> Τον πιο καθοριστικό ρόλο στην τελική αξία του προϊόντος παίζουν οι σπόροι σποράς
> Τρέλα η υπαναχώρηση του υπουργείου µε τη µείωση των κιλών στο σιτάρι,

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Ένα σταθερό θεσµικό πλαίσιο, το οποίο 
θα εξασφαλίζει ισονοµία για όλους όσους 
εισάγουν, παράγουν και διανέµουν σπό-
ρους στην Ελλάδα, είναι στις βασικές προ-
τεραιότητες του προέδρου της Ένωσης Ελ-
λήνων Παραγωγών και Εµπόρων Σπόρων, 
για τα επόµενα χρόνια. Όπως αναφέρει στη 
συνέντευξή του στις «Μεγάλες Καλλιέργει-
ες» ο Θύµης Ευθυµιάδης, αυτό θα επιτρέ-
ψει να γίνουν, εκ νέου, επενδύσεις στην έ-
ρευνα για τη βελτίωση του φυτικού πολλα-
πλασιαστικού υλικού και την εξεύρεση του 
κατάλληλου γενετικού υλικού για την ελλη-
νική πραγµατικότητα. Για τη χρήση του πι-
στοποιηµένου σπόρου ο κ. Ευθυµιάδης ανα-
φέρει ότι είναι αναγνωρισµένο πλέον από ό-
λους πως συµφέρει συνολικά, ενώ χαρακτη-
ρίζει «τρέλα» αυτό που έγινε από το υπουρ-
γείο µε το σκληρό στάρι, για το οποίο υπήρξε 
υπαναχώρηση στην υποχρεωτική χρήση 12 
κιλών το στρέµµα, παρότι είχε συµφωνηθεί 
από φέτος να πάει στα 16 κιλά. 
Όσο για το βαµβάκι, ο πρόεδρος της ΕΕΠΕΣ 
κατακεραυνώνει την κατάρρευση των προ-
σπαθειών αναβάθµισης της ποιότητάς του 
στο βωµό της αύξησης της ποσότητας και 
προτρέπει να εκµεταλλευτούµε το γεγονός 
ότι είµαστε η κύρια χώρα παραγωγής σε µια 
Ευρώπη όπου το προϊόν είναι ελλειµµατικό.

Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει µια συ-
ζήτηση για επαναπροσδιορισµό της πολι-
τικής στον σπόρο βάµβακος. Μάλιστα α-
πό την πλευρά των εκκοκκιστών δείχνει 
να υπάρχει µια διάθεση «επιδότησης» 
των ποικιλιών που διαµορφώνουν καλύ-
τερους όρους αγοράς στο εκκοκκισµένο. 
Ποια η γνώµη σας;
Όντως έχει ανοίξει ξανά µια κουβέντα για τη 
γενικότερη αναβάθµιση της ποιότητας του 
ελληνικού βαµβακιού, κάτι το οποίο αναµ-
φίβολα είναι θετικό και µας βρίσκει απόλυτα 

σύµφωνους. Το ότι οι εκκοκκιστές, ως χρή-
στες του παραγόµενου προϊόντος, συζητάνε 
πλέον τη διαβάθµιση και πληρωµή του σύ-
σπορου ανάλογα µε τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά του εισκοµιζόµενου προϊόντος, είναι 
κατ’ εξοχήν θετικό, αρκεί να µπορέσει να ε-
φαρµοστεί στη πράξη και σε µεγάλη κλίµα-
κα. Εµείς εκτιµούµε ότι ως πρώτο βήµα θα 
πρέπει να µελετηθεί πολύ προσεκτικά και να 
εφαρµοστεί µια µεθοδολογία που να επιτρέ-
πει την αξιόπιστη και αδιάβλητη κατηγοριο-
ποίηση των ποικιλιών ανάλογα µε τα ποιοτι-
κά χαρακτηριστικά του τελικού τους προϊό-
ντος και, κυρίως, θα πρέπει να συµφωνηθεί 
στην πράξη κι ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας 
απ’ όλους τους εκκοκκιστές. Βέβαια, για την 
ποιοτική αναβάθµιση του ελληνικού βαµβα-
κιού, σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν κι άλ-
λοι παράγοντες, όπως η σωστή φυτοπρο-
στασία και λίπανση, η ορθολογική άρδευση, 
η σωστή αποφύλλωση, η συγκοµιδή µόνο τη 
µέρα και µε χαµηλές υγρασίες, η γρήγορη ει-
σκόµιση στο εκκοκκιστήριο κ.ο.κ.

Πάντως, οι ως σήµερα προσπάθειες στο 
συγκεκριµένο πεδίο δεν υπήρξαν ιδιαίτε-
ρα ενθαρρυντικές. Τι νοµίζετε ότι έφταιξε;
Το βαµβάκι είναι σήµερα ένα ελλειµµατικό 
προϊόν για τη χώρα µας µε βάση τις υποδο-
µές που υπάρχουν τόσο για την καλλιέργειά 
του, όσο κυρίως και για την εκκόκκισή του. 
Έτσι στην πράξη, όλες οι προσπάθειες «αντα-
µοιβής» για βελτιωµένη ποιότητα στο τελικό 
προϊόν καταρρέουν στο βωµό της ανάγκης 
για µεγιστοποίηση της ποσότητας που θα πα-
ραχθεί από τους παραγωγούς και κυρίως, 
της ποσότητας που θα απορροφηθεί από το 
κάθε εκκοκκιστήριο. Βέβαια και τα παλιότε-

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

EYΘΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

▲

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΣΠΟΡΟΣ   
ΟΛΗ ΤΗ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
αποδεικνύει µελέτη που θα παρουσιάσουν από κοινού οι φορείς των εισροών
ενώ νέα πνοή δίνει στο βαµβάκι η πριµοδότηση της ποιότητάς του
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ρα χρόνια, όταν είχαµε σχεδόν διπλάσια καλ-
λιεργούµενη έκταση µε βαµβάκι, το σύστηµα 
των κοινοτικών επιδοτήσεων που επιλέξαµε 
ως Ελλάδα το οποίο εστίαζε µόνο στην πο-
σότητα, όχι µόνο δεν ευνοούσε την ποιότητα, 
αλλά αντιθέτως, ωθούσε τόσο τους παρα-
γωγούς όσο και τους εκκοκκιστές σε ακραί-
ες µορφές ενεργειών που την υποβάθµιζαν 
περαιτέρω, όπως π.χ. η προσθήκη νερού ή 
/ και µαρµαρόσκονης στα φορτία σύσπορου 
πριν παραδοθούν στο εκκοκκιστήριο. 
Θεωρώ πως το στρεβλό αυτό σύστηµα επι-
δοτήσεων «κατάφερε» ένα κατ’ εξοχήν συµ-
βολαιακό προϊόν υψηλής αξίας, που οι προ-
διαγραφές του πρέπει να µπαίνουν από τον 
τελικό αγοραστή βάσει των απαιτήσεων της 

αγοράς, να το καταντήσει ένα «κοινό» προϊόν 
για τις πιο «δεύτερες» αγορές. 

Μιας και αναφερόµαστε στο βαµβάκι, πώς 
βλέπετε την προοπτική της συγκεκριµέ-
νης καλλιέργειας στη χώρα µας; Υπάρχει 
κόπωση; Τι χρειάζεται να γίνει; 
Το βαµβάκι, αν και λίγο «παρεξηγηµένο» από 
αυτούς που δεν το γνωρίζουν καλά, παραµέ-
νει ένα εθνικό προϊόν κι έχουµε υποχρέωση 
όλες οι εµπλεκόµενες πλευρές να προσπα-
θούµε να βρίσκουµε τρόπους για τη βελτίω-
σή του σε όλα τα επίπεδα. 
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα οι διεθνείς τι-
µές βάµβακος είναι σε αρκετά υψηλά επίπε-
δα, επιτρέποντας στους εκκοκκιστές να δί-

νουν καλές τιµές για το σύσπορο, µε αποτέ-
λεσµα να αναµένουµε µια αύξηση στην καλ-
λιέργεια για το 2017. Αν αυτό συνδυαστεί τε-
λικά από του χρόνου και µε κάποια πριµο-
δότηση για τα πιο «ποιοτικά» βαµβάκια, ε-
κτιµώ ότι η ανοδική αυτή τάση θα συνεχιστεί 
και στα επόµενα χρόνια.Εφόσον και µε όλες 
τις ενέργειες που προανέφερα καταφέρου-
µε να αποκτήσει το ελληνικό βαµβάκι τη δι-
κή του ταυτότητα στην παγκόσµια αγορά, τό-
τε θα µπορέσει κι η υπόλοιπη αλυσίδα παρα-
γωγής του να ωφεληθεί. 
Πέραν των παραπάνω, επειδή οι µεγάλες ε-
κτατικές καλλιέργειες δρουν και ανταγωνι-
στικά µεταξύ τους, η ανάπτυξη µίας εξαρτά-
ται σε µεγάλο βαθµό και από τις τιµές που 

▲

Ο ρόλος των σπόρων  
στις αποδόσεις

“Είναι πλέον αποδεκτό κι 
ευρέως γνωστό ότι ο σπόρος έχει 
καταστεί ως ο κύριος φορέας για 
την ενσωµάτωση των πιο πολλών 
νέων τεχνολογικών εξελίξεων που 
αφορούν όλα τα αγροτικά εφόδια. 
Είτε µέσα από τη βελτίωση των 
γενετικών χαρακτηριστικών, είτε 
µέσω της επικάλυψής τους µε άλλα 
εφόδια, είναι ο σπόρος σποράς αυτός 
που κουβαλάει όλη τη νέα τεχνολογία 
για να παραχθεί τελικό αγροτικό 
προϊόν αυξηµένης προστιθέµενης 
αξίας, µε ορθολογική χρήση των 
πόρων.  Υπάρχει µια πρόσφατη 
µελέτη που έγινε από Γερµανικό 
Ίδρυµα για λογαριασµό της Κοµισιόν, 
όπου αποδεικνύεται ότι τα τελευταία 
15 χρόνια, στη πρόοδο που υπήρξε 
στον τοµέα των αποδόσεων των 
καλλιεργειών και στην προστασία 
του περιβάλλοντος, η βελτίωση των 
ποικιλιών έχει τον πιο καθοριστικό 
ρόλο. Προγραµµατίζουµε και σε 
συνεργασία µε τους άλλους δύο 
φορείς των εισροών (λιπάσµατα και 
φυτοπροστατευτικά) στο προσεχές 
µέλλον να παρουσιάσουµε αναλυτικά 
στοιχεία αυτής της µελέτης.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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τυγχάνουν στην αγορά κι οι υπόλοιπες. Όταν 
π.χ. πριν από δύο χρόνια υπήρξε αύξηση της 
τιµής του σκληρού σιταριού, οι καλλιεργητές 
στράφηκαν προς αυτή την καλλιέργεια.

Είναι η πανσπερµία πολλαπλασιαστικού 
που έχει στη διάθεσή του ο παραγωγός 
ή το θεσµικό πλαίσιο για τον πιστοποι-
ηµένο σπόρο που πάσχει και δεν έχου-
µε µια οµοιοµορφία παραγόµενου προϊ-
όντος στα εκτατικά;
Η λεγόµενη «πανσπερµία» είναι λίγο κι ένας 
µύθος που αρέσκονται να τονίζουν αυτοί που 
είτε δεν γνωρίζουν τα θέµατα πολύ καλά, εί-
τε θέλουν να κρύψουν άλλες αδυναµίες της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής, εφόσον γί-
νει κατανοητό ότι στην Ελλάδα και γενικότε-
ρα την Ε.Ε υπάρχει ένα πολύ αυστηρό ρυθµι-
στικό πλαίσιο γύρω από την εγγραφή κι εµπο-
ρία πιστοποιηµένων σπόρων σποράς. Το πλαί-
σιο αυτό, εφόσον βέβαια εφαρµόζεται κι επο-
πτεύεται σωστά από τις υπηρεσίες της πολιτεί-
ας, εξασφαλίζει ότι στη χώρα µας καλλιεργού-
νται σπόροι ποικιλιών που πληρούν κάποιες ε-
λάχιστες ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγρα-
φές. Επίσης, µπορεί σε πολλές καλλιέργειες ό-
πως π.χ. στο καλαµπόκι να έχουµε πολλές δε-
κάδες (ίσως κι εκατοντάδες) υβρίδια εγκεκρι-
µένα στον επίσηµο κατάλογο, αλλά επί της ου-
σίας περίπου 10 υβρίδια καλύπτουν πάνω από 
τα 4/5 της συνολικής έκτασης κι έτσι, πάνω – 
κάτω, συµβαίνει σε όλα τα είδη. 
Η µη οµοιοµορφία στο τελικό παραγόµε-
νο αγροτικό προϊόν έχει τις ρίζες της σε άλ-
λα, πολύ πιο δοµικά, θέµατα που αντιµετω-
πίζει η ελληνική γεωργία, όπως ο µικροτε-
µαχισµός, τα πολλά µικροκλίµατα, η µη κα-
λή κατάρτιση των αγροτών κι ο µεγάλος µ/ο 
ηλικίας τους, αλλά κι η έλλειψη στρατηγικού 
µακροχρόνιου σχεδιασµού από την πολιτεία 
όπως σε συνδυασµό µε την έλλειψη και ξε-
κάθαρου πλάνου ενεργειών ώστε να επιτευ-
χθεί το όποιο σχέδιο. 
Βέβαια, η όποια «πανσπερµία» δεν είναι µό-
νον ελληνικό φαινόµενο, αλλά παρατηρεί-
ται σε όλες τις χώρες µε καθεστώτα ελεύ-

θερης οικονοµίας, µε την διαφορά ότι ο µι-
κρός µας κλήρος αποδυναµώνει τη δυνατό-
τητα τυχόν καλύτερης τυποποίησης όταν αυ-
τό απαιτείται.

Πού αρχίζει και που τελειώνει κατά τη 
γνώµη σας η υπόθεση µε τον πιστοποι-
ηµένο σπόρο; Αν δεν κάνουµε λάθος, 
και φέτος υπήρξε µια έκπληξη µε το 
σκληρό σιτάρι.
Εκτιµώ πως πλέον έχει καταστεί σαφές σε 
όλους ότι η χρήση πιστοποιηµένου σπόρου 
συµφέρει συνολικά, καθώς συµβάλλει κα-
θοριστικά προς την κατεύθυνση της παρα-
γωγής προϊόντων αυξηµένης προστιθέµε-
νης αξίας. Ακόµη και σε πιο «απλές» καλ-
λιέργειες όπως π.χ. στο σκληρό σιτάρι, υ-
πάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που δείχνουν 
ξεκάθαρα την άµεση θετική συσχέτιση της 
χρήσης του πιστοποιηµένου σπόρου µε την 
τιµή παραγωγού.
Κι όµως, παρά το ότι πριν τρία χρόνια είχα-
µε κάτσει όλοι µαζί στο ίδιο τραπέζι, είχαµε 
καταλήξει στην ανάγκη σταδιακής αύξησης 
της «υποχρεωτικής» χρήσης πιστοποιηµένου 
σπόρου σκληρού σταριού (από τα 8 στα 16 
κιλά ανά στρέµµα) κι είχαν εκδοθεί κι οι αντί-
στοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, ξαφνικά και 
µ’ ένα απλό «∆ελτίο Τύπου» του υπουργείο 
µεσούσης της εποχής σποράς των σιτηρών, 
µάθαµε ότι η «υποχρεωτική» χρήση θα πα-
ραµείνει στα 12 κιλά ανά στρέµµα και µάλιστα 
αυτό θα ισχύει για µέχρι και τη λήξη της προ-
γραµµατικής περιόδου (2020). Κι όλα αυτά ό-
ταν οι εταιρείες σπόρων µε βάση την ισχύου-
σα νοµοθεσία, είχαν ήδη παράξει για τη φε-
τινή σεζόν σπορών όλες τις επιπλέον ποσό-
τητες σπόρου που απαιτούνταν για τα 16 κι-
λά ανά στρέµµα κι είχαν ήδη προχωρήσει και 
στην παραγωγή του απαραίτητου µητρικού 
σπόρου για τα επόµενα χρόνια! 
Επιπλέον, δεν πρέπει να µας διαφεύγει και 
το γεγονός ότι η χρήση του πιστοποιηµένου 
σπόρου συµφέρει στον παραγωγό και για 
άλλο ένα λόγο, διότι ενθαρρύνει τις επιχει-
ρήσεις που δηµιουργούν φυτικές ποικιλί-
ες να ασχοληθούν και να επενδύσουν στον 
τοµέα αυτό. Παγκόσµια υπάρχει µια υστέ-
ρηση στη βελτίωση των ποικιλιών των σι-
τηρών, διότι οι παραγωγοί µπορούν είτε 
να χρησιµοποιούν δικό τους σπόρο ή να το 
προµηθεύονται παράνοµα, µε αποτέλεσµα 
το κόστος της έρευνας να µην εισπράττεται 
για να επανεπεδυθεί. 

Μήπως και η Ένωσή σας δεν έχει κάνει όσα 

 ΕΥΘΥΜΙΟΣ �ΘΥΜΗΣ� 
ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
το 1970. Είναι Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας 
«Redestos – Efthymiadis 
Agrotechnology Group», καθώς 
και ∆ιευθύνων Σύµβουλος σε 
διάφορες εταιρείες του Οµίλου 
Ευθυµιάδη. Μετέχει από το 
1998 στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της ΕΕΠΕΣ, όπου από τον 
Φεβρουάριο του 2016 κατέχει 
θέση Προέδρου. Επίσης, µετέχει 
από το 2005 στο ∆Σ του Σ.Β.Β.Ε., 
ενώ από το 2009 είναι και 
µέλος της 7µελούς ∆ιοικητικής 
Επιτροπής του. Είναι παντρεµένος 
µε τη δικηγόρο Κατερίνα 
Γκράτζιου, έχουν δύο αγοράκια 
και κατοικούν στη Θεσσαλονίκη.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
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χρειάζονται για να πεισθούν οι αρχές για τη 
σηµασία του πιστοποιηµένου σπόρου;
Ειλικρινά κι εγώ διερωτώµαι το ίδιο πράγµα 
όταν συµβαίνουν κάτι τέτοια «τρελά» όπως 
αυτό µε το σκληρό στάρι, όµως πρέπει να σας 
πω ότι σε όλες τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις µας, 
τόσο µε στελέχη του υπουργείου όσο και µε 
την εκάστοτε πολιτική του ηγεσία, το σταθερό 
µήνυµα που λαµβάνουµε είναι ότι έχει πλέ-
ον καταστεί σαφές πως η χρήση πιστοποιη-
µένου σπόρου σποράς είναι απαραίτητη για τη 
διασφάλιση της ποσότητας αλλά και της ποι-
ότητας των τελικών παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων. Εκτός αυτών των συζητήσεών 
µας, µε το υπουργείο και την πολιτεία, έχουµε 
κάνει και πολλές κοινές ηµερίδες, κοινά συνέ-
δρια, ακόµη και κοινές ερευνητικές προσπά-
θειες για τα θέµατα του πιστοποιηµένου σπό-
ρου και την ανάδειξη της σηµασίας του στην 
αγροτική παραγωγή! Τι άλλο θα πρέπει να κά-
νουµε, ειλικρινά δεν ξέρω.

Μήπως η όλη προσπάθεια θα ήταν καλό να 
ξεκινήσει από την ενηµέρωση των αγροτών;
Οι πιο πολλοί αγρότες ευτυχώς ήδη γνωρί-
ζουν πολλά από τα πλεονεκτήµατα της χρή-
σης πιστοποιηµένου σπόρου. Παρόλα αυτά, 
πριν σχεδόν 2 χρόνια πείσαµε τη σηµερινή η-
γεσία του υπουργείου (ναι, αυτή που µας µεί-
ωσε πριν λίγους µήνες τα κιλά του πιστοποι-
ηµένου σπόρου σκληρού σταριού) να συγ-
χρηµατοδοτήσουµε ένα τριετές πλάνο πολλα-
πλών δράσεων για τη περαιτέρω ενηµέρωση 
των αγροτών ως προς τη σπουδαιότητα της 
χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου. Ήδη υλο-
ποιούµε το δεύτερο έτος αυτού του σηµαντι-
κού προγράµµατος προώθησης, µε τηλεοπτι-
κά σποτάκια, αφίσες και φυλλάδια που προο-
ρίζονται για τους Έλληνες παραγωγούς σε ό-
λη την επικράτεια. 
Επίσης, έχουµε εφοδιάσει κι όλες τις εταιρείες 
µέλη µας µε τα απαραίτητα φυλλαδιάκια και 
τους προτρέπουµε να αναδεικνύουν κι αυτές 
την σπουδαιότητα της χρήσης του πιστοποι-
ηµένου σπόρου σε όλες τις δικές τους οµιλί-
ες και παρουσιάσεις προς τους παραγωγούς.
Βέβαια, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίω-
σης, αλλά δυστυχώς είναι και στη νοοτροπία 
µας να σταθµίζουµε το πρόσκαιρο όφελος 
και όχι το τελικό. Υπάρχει επίσης διάχυτη η 
εκτίµηση ότι οι προσπάθειες από πλευράς ε-
πιχειρήσεων γίνονται κυρίως για την αύξηση 
των πωλήσεων τους και γι΄αυτόν το λόγο η 
συµµετοχή του υπουργείου αλλά και άλλων 
φορέων όπως οι γεωπονικές σχολές µπο-
ρούν να συµβάλλουν περισσότερο.

Θα µπορούσατε να µας µιλήσετε µε αριθ-
µούς για τα οφέλη του πιστοποιηµένου 
σπόρου σε καλλιέργειες όπως το σκληρό 
σιτάρι, το βαµβάκι και το καλαµπόκι;
O πιστοποιηµένος σπόρος παράγεται κάτω 
από τον έλεγχο των επίσηµων αρµοδίων 
υπηρεσιών και προέρχεται από συγκεκρι-
µένο πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει πα-
ραχθεί από τον δηµιουργό ή τον διατηρητή 
της συγκεκριµένης ποικιλίας. Οι έλεγχοι γί-
νονται τόσο κατά την διάρκεια της καλλιέρ-
γειας όσο και στο εργαστήριο µετά. Οι εν 
λόγω έλεγχοι σε συνδυασµό µε το µητρικό 
γενετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε, εξα-
σφαλίζουν για τον σπόρο: Ποικιλιακή ταυ-
τότητα και καθαρότητα, υψηλή ειδική κα-
θαρότητα,  υψηλή βλαστική ικανότητα και 

απαλλαγή από εχθρούς και ζιζάνια. 
Αντίστοιχα, στον παραγωγό εξασφαλίζουν:
● Οµοιόµορφη καλλιέργεια
●  Καλύτερο φύτρωµα και  

οµοιοµορφία στην ανάπτυξη
● Υψηλότερες αποδόσεις.
● Τελικά προϊόντα υψηλής ποιότητας
● Προστασία από εχθρούς και ζιζάνια
●  Ιχνηλασιµότητα του  

παραγόµενου προϊόντος
●  Πρόσβαση στις αγορές  

υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Ο πιστοποιηµένος σπόρος περιλαµβάνει ε-
κτός της αξίας της πρώτης ύλης, το κόστος 
τυποποίησης, τα τέλη και τους διαφόρους 
φόρους, τα δικαιώµατα του δηµιουργού της 
ποικιλίας, κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση όµως, η 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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όποια επιπλέον τιµή καταβάλει ο παραγωγός 
για να χρησιµοποιήσει πιστοποιηµένο σπό-
ρο, υπερκαλύπτεται πολλαπλώς από το βελ-
τιωµένο οικονοµικό αποτέλεσµα της τελικής 
παραγωγής του.

Μήπως η αγορά δεν είναι διατεθειµένη να 
πληρώσει (πέραν των στρεµµατικών απο-
δόσεων που βελτιώνονται) για την υψηλή 
ποιότητα προϊόντος που εξασφαλίζει ο πι-
στοποιηµένος σπόρος;
Ίσα-ίσα, συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο! Σε 
καλλιέργειες όπου οι ποιοτικές προδιαγρα-
φές του τελικού προϊόντος για τον αγορα-
στή (αγροτική βιοµηχανία / µεταποιητική 
µονάδα) είναι σηµαντικές για την εξασφάλι-
ση της απαραίτητης πρώτης ύλης του κι ό-
που συνήθως γίνεται και συµβολαιακή πα-
ραγωγή µε αυξηµένες τιµές παραγωγού, οι 
αγοραστές όχι µόνο θέτουν ως όρο την χρή-
ση πιστοποιηµένων σπόρων, αλλά θέλουν 
οι σπόροι αυτοί να είναι κι από συγκεκριµέ-
νες «επιλεγµένες» ποικιλίες που τους ται-
ριάζουν. Αν δούµε το παράδειγµα των διά-
φορων ζυθοποιείων που θέλουν ειδικό κρι-
θάρι για τη παραγωγή της βύνης τους, ή ο-
ρισµένων σοβαρών µύλων δηµητριακών 
που χρειάζονται καλής ποιότητας σιτηρά για 
το αλεύρι τους, ή και των βιοµηχανιών βιο-
ντίζελ που πρέπει να απορροφήσουν συγκε-

κριµένης ποιότητας τελικό σπόρο ενεργεια-
κών καλλιεργειών, σε όλες αυτές τις περι-
πτώσεις η ποιότητα διασφαλίζεται µέσω της 
χρήσης πιστοποιηµένου σπόρου συγκεκρι-
µένων ποικιλιών, εξασφαλίζοντας ταυτό-
χρονα και για τον παραγωγό ένα αυξηµένο 
εισόδηµα από τη σοδειά του. 

Ποια είναι τα πλάνα που καταρτίζει η Έ-
νωση Ελλήνων Παραγωγών και Εµπόρων 
Σπόρων για τη λειτουργία της συγκεκρι-
µένης αγοράς τα επόµενα χρόνια;
Από τη πλευρά µας, αυτό που επιζητούµε 
βασικά είναι ένα σταθερό πλαίσιο µέσα στο 
οποίο να λειτουργούµε όλοι, έτσι ώστε να 
µπορέσουµε να επενδύσουµε ξανά τόσο στη 
κατεύθυνση της τοπικής έρευνας για τη βελ-
τίωση του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλι-
κού, όσο και στην εξεύρεση από το εξωτερι-
κό του κατάλληλου γενετικού υλικού που να 
προσαρµόζεται καλά και στη χώρα µας, για 
να µην µείνουµε πίσω όσων αφορά τις εξελί-
ξεις στην παγκόσµια αγροτική οικονοµία και 
να παραµείνουµε ανταγωνιστικοί στα προϊό-
ντα που παράγουµε εδώ. 
Επίσης, θα πρέπει οι αυστηροί κανόνες που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις µας, να διασφα-
λιστεί ότι ισχύουν το ίδιο και για όποιον άλ-
λον θελήσει να εισάγει / παράξει / διανεί-
µει σπόρους σποράς στην Ελληνική αγορά. 

Οι έλεγχοι στα σύνορα έχουν καταργηθεί για 
σπόρους που προέρχονται από την Ε.Ε., ο-
πότε δυστυχώς οι κίνδυνοι για εισαγωγή α-
νεπιθύµητων παθογόνων αυξάνονται, όπως 
και οι δυνατότητες για αθέµιτο ανταγωνισµό. 
Οι επιχειρήσεις µέλη µας καταβάλλουν όλες 
τις υποχρεώσεις που προβλέπονται τόσο α-
πό την νοµοθεσία των σπόρων όσο και την 
γενικότερη φορολογική νοµοθεσία και αντί-
στοιχα απαιτούµε να γίνονται παντού οι απα-
ραίτητοι έλεγχοι που να εξασφαλίζουν ίσους 
όρους ανταγωνισµού.

Πόσο αποδοτική βρίσκετε τη συνεργασία 
σας µε τις αρχές και τι νοµίζετε ότι χρειά-
ζεται να γίνει για τη βελτίωσή της;
Εκ του αποτελέσµατος, µπορώ να πω ότι έ-
χουν γίνει µεν κάποια βήµατα προόδου στο 
τοµέα αυτό, αλλά σίγουρα υπάρχει ακόµη 
πολύς δρόµος να διανύσουµε για να φτά-
σουµε στο επιθυµητό επίπεδο µιας αγαστής 
κι αρµονικής συνεργασίας. Εµείς θα πρέπει 
να γίνουµε ακόµη πιο επίµονοι και πιο πει-
στικοί στα θέµατα που διεκδικούµε, αλλά κι 
ο κρατικός µηχανισµός που λαµβάνει από ε-
µάς τεράστια χρηµατικά ποσά, µεταξύ άλ-
λων κι από τα λεγόµενα «ανταποδοτικά τέ-
λη» που µας επιβάλει, θα πρέπει να βελτι-
ώσει πολύ αυτές τις «ανταποδοτικές» υπη-
ρεσίες του, να γίνει πιο γρήγορος, ευέλικτος 
και αποδοτικός.  Σε κάθε περίπτωση, θα θέ-
λαµε µια ταχύτερη ανταπόκριση τόσο των υ-
πηρεσιών όσο και της Πολιτικής Ηγεσίας.

Πού βλέπετε να έχει δυνατότητες διαφο-
ροποίησης η εγχώρια αγροτική παραγω-
γή και πως θα µπορούσε να διευκολυν-
θεί αυτό από το πολλαπλασιαστικό υλικό;
Έχουµε τη τύχη να ζούµε σε µια χώρα µε ή-
πιο κλίµα, ευνοϊκό για πολλές καλλιέργειες 
και µια µορφολογία εδάφους που µπορεί για 
κάποιες εκτατικές καλλιέργειες να είναι πι-
θανώς εµπόδιο, αλλά για άλλες είναι σίγου-
ρα πλεονέκτηµα. Εάν λοιπόν συνδυαστεί αυ-
τό το πολύ καλό υπόβαθρο µε την είσοδο 
στον αγροτικό χώρο ακόµη πιο «επαγγελµα-
τιών» παραγωγών, καθώς και µ’ έναν κρατι-
κό µηχανισµό που θα βοηθήσει στη χάραξη 
της στρατηγικής κατεύθυνσης προς τη ποι-
ότητα, ενώ ταυτόχρονα, θα υποστηρίξει και 
την υγιή αγροτική επιχειρηµατικότητα θέτο-
ντας ίδιους κανόνες και πλαίσιο για όλους, ε-
κτιµώ ότι θα καταφέρουµε να παράξουµε υ-
ψηλής αξίας προϊόντα εντοπίζοντας τις αγο-
ρές εκείνες που θα τα εκτιµήσουν για να τα 
πουλήσουµε στις καλύτερες δυνατές τιµές. 

▲

Στρατηγικός σχεδιασµός

“Αυτό που πραγµατικά 
λείπει από την Ελλάδα είναι 
ένας µακροχρόνιος στρατηγικός 
σχεδιασµός για την παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων µε βάση 
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της 
χώρας µας, τις παραγωγικές µας 
δυνατότητες, αλλά και τις σύγχρονες 
απατήσεις της αγοράς. Πρέπει µέσα 
από προσεκτικά προετοιµασµένες 
κινήσεις να αποµακρυνθούµε 
σταδιακά από την παραγωγή 
µόνο για την ποσότητα και την 
επιδότηση και να στραφούµε όλο 
και περισσότερο στην παραγωγή 
τελικών αγροτικών προϊόντων µε 
υψηλή προστιθεµένη αξία για τον 
τελικό χρήστη / καταναλωτή. 
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Μια άλλη οπτική «γωνία» στο όργωµα υποστηρίζει η 
Gregoire Besson, ότι δίνει η νέα σειρά αρότρων RW6, ο 
σχεδιασµός της οποίας ήταν αποτέλεσµα µιας µακρόχρονης 
διαδικασίας δοκίµων και προτάσεων από πελάτες από όλο 
τον κόσµο και κυρίως από όλες τις εδαφικές συνθήκες και 
ιδιαιτερότητες.
Με την πρώτη µατιά θα διαπιστώσει κανείς ότι τα πόδια των 
σταβαριών του αρότρου έχουν µια κλίση, κάτι που σύµφωνα 
µε τον κατασκευαστή, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Το 
κεκλιµένο στοιχείο αρότρου ουσιαστικά µετατοπίζει το σηµείο 
έλξης στο κέντρο του τρακτέρ. Αυτό πρωταρχικά προσφέρει 
µια πραγµατική ευθυγράµµιση αρότρου και ελκυστήρα. 
Αυτό µεταφράζεται πρώτα απ’ όλα σε ευκολότερη έλξη, µε 
αποτέλεσµα την µειωµένη κατανάλωση καυσίµου σε σύγκριση 
µε τον συµβατικό σχεδιασµό αρότρου. ∆εύτερον, οι πιέσεις 
και τριβές που ασκούνται πάνω στα αναλώσιµα τµήµατα του 
αρότρου (υνιά –φτερά-ώλκηθρα) είναι αισθητά µικροτερες.Το 
αποτέλεσµα είναι οι µικρότερες φθορές και µεγαλύτερη αντοχή-
ζωή των εξαρτηµάτων αυτών.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό των νέων σταβαριών στην 
έκδοση αζώτου  είναι η εσωτερική µπιέλα δυο αρθρώσεων που 
επιτρέπει το σήκωµα του σταβαριού σε περίπτωση κρούσης 
σε ακόµα µεγαλύτερο ύψος. Παράλληλα το σταβάρι µπορεί να 
µετακινηθεί µετά από κρούση όχι µόνο κάθετα προς τα πάνω 
αλλά και πλαγιοµετωπικά.
Επίσης, ο πύργος του αρότρου έχει ενισχυθεί αρκετά σε 
σχέση µε το παρελθόν και αποτελείται από ένα ενιαίο 
κοµµάτι χωρίς να υπάρχουν ενώσεις µε βίδες, ενώ 
ο άξονας περιστροφής έχει διάµετρο 115 χιλιοστά.  Η 
άµεση επαναφορά στο αρχικό πλάτος εργασίας µετά την 
περιστροφή (memory),παρέχεται ως στάνταρ εξοπλισµός 
. H σύνδεση του πύργου µε το διαστάσεων 140 Χ140 σασί 
γίνεται µε σύστηµα παραλληλογράµµων αξόνων. Με τον 
τρόπο αυτό δεν υπάρχει άµεση καταπόνηση στο κεντρικό 
σασί του αρότρου ,µιας και µεσολαβεί το παραλληλόγραµµο.

ΠΟ∆ΙΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ
ΑΡΟΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΕΛΞΗ
> Νέα Σειρά αρότρων RW6 της Gregoire Besson µε ειδική κλίση στα σταβάρια για καλύτερη διείσδυση και αποδόσεις

> Συνδυάζει ταυτόχρονα διαχείριση υπολειµµάτων, χαλάρωση και ισοπέδωση εδάφους για τις ανάγκες της σποράς

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Η σειρά RW6 µπορεί να εφοδιαστεί µε µια µεγάλη ποικιλία 
τροχών, είτε µε µονή η µε διπλή ρόδα, για έλεγχο του 
βάθους άροσης αλλά και για την µεταφορά του αρότρου. 
Η ρύθµιση του βάθους µπορεί να γίνει είτε µηχανικά ,είτε 
υδραυλικά. Επιπλέον, τα άροτρα προσφέρονται µε ασφάλεια 
βίδας ,αλλά και µε ασφάλεια αζώτου για πετρώδη η 
συµπιεσµένα εδάφη.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΤΡΟΧΩΝ

ΑΡΟΤΡΟ RW 6 

▲

Παραλληλόγραµοι άξονες
H σύνδεση του πύργου µε το διαστάσεων 140 Χ140 
σασί γίνεται µε σύστηµα παραλληλογράµµων αξό-
νων. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει άµεση καταπό-
νηση στο κεντρικό σασί του αρότρου ,µιας και µεσο-
λαβεί το παραλληλόγραµµο.

▲

Υδραυλικός απορροφητής κραδασµών 
Στον πύργο µπορεί να τοποθετηθεί υδραυλικός απορρο-
φητής κραδασµών για οµαλή περιστροφή, άνεση στο χει-
ριστή αλλά και προστασία του κορµού του αρότρου. Επί-
σης µπορεί να τοποθετηθεί και  υδραυλικό σύστηµα κλει-
δώµατος ξεκλειδώµατος για ασφάλεια στην µεταφορά.
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΚΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΣΚΟΥ
∆ΙΑΝΟΙΞΗΣ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 

Η σπαρτική µηχανή ακριβείας KUHN 
Planter 3, είναι µια µηχανή για όλους 
τους τύπους σποράς, προσφέροντας 
παράλληλα τη βέλτιστη ακρίβεια 
µεταξύ των σπόρων, σύµφωνα µε την 
κατασκευάστρια εταιρεία. 
Το χαµηλό ύψος πτώσης του σπόρου, το 
οποίο είναι µικρότερο από τα 10 εκατοστά, 
δίνει στη µηχανή την δυνατότητα να 
σπέρνει ακριβώς στην απόσταση που 
έχει επιλέξει ο χειριστής. Ο συνδυασµός 
δίσκου διάνοιξης µε την καρίνα προσφέρει 
στην µηχανή τη µέγιστη ακρίβεια στην 
σπορά, µε το µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα 
για τον παραγωγό. Το παραλληλόγραµµο 
στο πλαίσιο, αυξάνει την ακαµψία, 
ακολουθώντας την µορφολογία του 
εδάφους σε οποιεσδήποτε συνθήκες του. 

∆ιατίθενται 3 είδη δοκού, ο σταθερός, 
ο αναδιπλούµενος και ο τηλεσκοπικός,  
µε πλάτος εργασίας από 2,50 έως 9,00 
µ. σε αποστάσεις από 25 έως 100 εκ., 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες των χειριστών. 
Προσφέρεται µε 4 είδη δοχείων 
λιπάσµατος από 190 λίτρων έως 1.350 
λίτρων. Σε όλα τα µοντέλα διατίθεται 
δοχείο φαρµάκου το οποίο τροφοδοτεί 
την κάθε σπαρτική µονάδα µέσω 
του ενιαίου θαλάµου αέρα και έτσι 
διανέµεται οµοιόµορφα στην επιθυµητή 
ποσότητα που έχει προηγουµένως 
επιλέξει ο χειριστής. 
Η οµαλή λειτουργία σποράς ελέγχεται 
από το σύγχρονο ηλεκτρονικό χειριστήριο 
KMS412, το οποίο τοποθετείται στην 
καµπίνα του γεωργικού ελκυστήρα.

58 ΜΕΓΑΛΕΣ 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Kuhn Planter 3

Μοντέλα
Αριθµός 
τροχών

Αριθµός 
σειρών

Ελάχιστη/
Μέγιστη 

απόσταση

Τηλεσκοπική TS
2 6 και 7

55/75 
εκατοστά

Αναδιπλούµενη R 4 8 έως 12
45/80 

εκατοστά

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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59

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΠΛΟΠΕΡΑΣΙΕΣ ΑΠΟ BOGBALLE
Τέλεια και οµοιόµορφη διασπορά και 
στις δύο πλευρές χωρίς να υπάρχει 
σηµείο που να «διπλορίχνει» (section 
control standard), υπόσχεται ο λιπα-
σµατοδιανοµέας της Bogballe, MW2 
Base 1.800 λίτρων που είναι εξοπλι-
σµένος µε τεχνολογία τµηµατικού ε-
λέγχου καθώς είναι στάνταρ εξοπλι-
σµός σε όλα τα µοντέλα της Bogballe. 
Κατασκευασµένος από τις εγκαταστά-
σεις στο Uldum της ∆ανίας που εξειδι-
κεύεται στην κατασκευή λιπασµατοδι-
ανοµέων, τα µοντέλα της εταιρείας δι-
ατίθενται µε διάφορους εξοπλισµούς 
όσον αφορά τον χειρισµό τους. 
Μπορεί να είναι απολύτως µηχανι-
κοί η µε ντίζα ή υδραυλικοί ή εξοπλι-
σµένοι µε τις υπολογιστικές µονάδες 
ICON, ZURF, ISOBUS και παράλληλα 
µε ή χωρίς αυτόµατο σύστηµα ζύγισης 

του λιπάσµατος ή του σπόρου. Αυτό 
που µένει σταθερό είναι η τεχνολογία 
ρίψης και διασποράς, από το πιο µικρό 
µοντέλο των 500 λίτρων έως και το µε-
γαλύτερο των 6 τόνων. 

Η λίπανση αρχίζει από τα σύνορα 
και τελειώνει στις µύτες
Το Section control είναι ο τµηµατικός 
έλεγχος αυτόµατα µε GPS ή χειροκίνη-
τα, όπου παρέχεται η δυνατότητα προ-
σαρµογής του πλάτος ρίψης του λιπα-
σµατοδιανοµέα µε σκοπό να περιορί-
σει τη λίπανση µόνο στα σηµεία όπου 
δεν έχει πέσει λίπασµα και όχι στην ή-
δη λιπασµένη περιοχή. Πολύ σηµα-
ντικό επίσης το σύστηµα headland 

spreading, που επιτρέπει τη σωστή λί-
πανση ακριβώς στα σύνορα του αγρο-
τεµαχίου, ενώ το αυτόµατο σύστηµα 
ζύγισης, εξασφαλίζει τη σωστή ποσό-
τητα µε υψηλό επίπεδο ακριβείας.
Τα συστήµατα αυτά και ειδικά σε συν-
δυασµό µε το Calibrator Free της 
Bogballe ή µε ένα σύστηµα GPS της α-
γοράς, υπόσχονται πραγµατικά λίπαν-
ση ακριβείας χωρίς να «διπλορίχνου-
µε», χωρίς να µένουν αλίπαντα σηµεία, 
ενώ ρίχνοντας ακριβώς την ίδια ποσό-
τητα λιπάσµατος σε κάθε εκατοστό τ-
ου αγροτεµαχίου ξέρει ο αγρότης µε α-
κρίβεια από πριν τα κιλά που θα ρίξει.
Τα συστήµατα αυτά έχουν µεγάλο απο-
τέλεσµα στη µείωση κόστους και αύ-
ξηση της παραγωγής τόσο σε µεγάλα 
αλλά ακόµη περισσότερο σε µικρά α-
γροτεµάχια.

59ΜΕΓΑΛΕΣ 
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▲

Για πλήθος καλλιεργειών 
Το µηχάνηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για σπορά 
ελαιοκράµβης, τριφυλλιού, ρυζιού, 
σιτηρών και άλλων καλλιεργειών. 
∆ιατίθεται και για οπωρώνες, 
αµπελώνες µε τον ανάλογο εξοπλισµό.
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Το νέο πολυθρεπτικό λίπασµα Polysulphate 
παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση στις 
30 Ιανουαρίου η Medilco Hellas, ως ο 
αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα 
της ICL Fertilizers, µια από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες λιπασµάτων παγκοσµίως.
Ο πρόεδρος της Medilco Hellas ΑΕ, Μιχάλης 
Γάγγος, άνοιξε την εκδήλωση µε χαιρετισµό 
προς τους συµµετέχοντες και αναλύοντας τις 
επενδύσεις του ICL – Group στην καινοτοµία 
και την έρευνα καταλήγοντας στο ότι η 
εκδήλωση για το «Polysulphate» αποτελεί 
την καλύτερη απάντηση στο ερώτηµα για τη 
δεσπόζουσα θέση του στη διεθνή αγορά.
Στη συνέχεια ακολούθησε η παρουσίαση 
του προϊόντος από τους Menachem Assaraf 
(Regional Agronomist - Ευρώπης και 
Μεσογείου), Amir Gerber (Specialties Marketing 
Manager) και Amit Paz (Sales Manager, 
Ευρώπης και Μεσογείου, ICL Fertilizers).

Ένα νέο φυσικό λίπασµα
Το Polysulphate είναι ένα νέο, φυσικό 
λίπασµα που βελτιώνει την απόδοση των 
φυτών. Περιέχει τέσσερα θρεπτικά στοιχεία: 
Θείο, κάλιο, µαγνήσιο και ασβέστιο. Κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν 
αποτελέσµατα από πειράµατα που 
πραγµατοποιήθηκαν σε καλλιέργεια πατάτας, 
βαµβακιού, σταφυλιών, σόγιας, σιταριού, 
θερµοκηπιακής ντοµάτας κ.ά. Το Polysulphate 
είναι διαθέσιµο σε κοκκώδη µορφή (για 
απευθείας εφαρµογή ή παραγωγή σύνθετων 
λιπασµάτων) και σε µορφή σκόνης (standard, 
για την παραγωγή NPK κοκκωδών 
λιπασµάτων). 

Οριστική άδεια διάθεσης πήρε το νέο 
ζιζανιοκτόνο Axion Combi ZC της Sipcam Hellas 
Μ. ΕΠΕ, από το Τµήµα Φυτοπροστατευτικών και 
Βιοκτόνων, για την προστασία του βαµβακιού. 
Το Axion CombiZC (pendimethalim 25% + 
terbuthylazine 12,5%) είναι ένα προφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο που συνδυάζει τρεις τεχνολογίες:
1) Pendimethalin, ευρέως χρησιµοποιούµενο 
ζιζανιοκτόνο µε µεγάλο φάσµα και διάρκεια δράσης,
2) Terbuthylazine, πολύ αποτελεσµατικό 
ζιζανιοκτόνο που βρίσκει εκτεταµένη εφαρµογή 

στην Αυστραλία στο βαµβάκι, µε πολύ µεγάλη 
επιτυχία. Τώρα για πρώτη φορά η Sipcam 
προτείνει στην Ελλάδα την Terbuthylazine στο 
βαµβάκι σε ένα µελετηµένο συνδυασµό µε την 
Pendimethalin, αξιοποιώντας την προηγούµενη 

µικροκάψουλα, τεχνολογίας αιχµής της Sipcam.
3) Τεχνολογία µικροκάψουλας Microplus®. 
∆ηµιουργήθηκε στα εργαστήρια της Sipcam 
αξιοποιώντας αµερικανικές µελέτες.
Το Axion Combi ZC έχει αποδείξει σε πολυάριθµα 
πειράµατα αγρού ότι επιτυγχάνει σταθερά 
πολύ υψηλά ποσοστά αποτελεσµατικότητας, 
σε ευρύ φάσµα ζιζανίων, είναι ασφαλές για την 
καλλιέργεια, και έχει µεγάλη διάρκεια δράσης. 
Ταυτόχρονα προσφέρει ευκολία στη δοσολόγηση, 
αφού δεν χρειάζεται συνδυασµός σκευασµάτων.

▲

Εγκρίθηκε το  νέο ζιζανιοκτόνο Axion Combi ZC της Sipcam

ΤΟ ΝΕΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ POLYSULPHATE
ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η MEDILCO HELLAS
> Από το ορυκτό πολυαλίτης, του οποίου η εξόρυξη ξεκίνησε πρόσφατα σε βάθος 1.200 µ. κάτω από τη Β. Θάλασσα
> Κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες µε χαρακτηριστικό τη φυσική σταδιακή απελευθέρωση των θρεπτικών στοιχείων

60 ΜΕΓΑΛΕΣ 
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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Το «Χρυσό Βραβείο» έλαβε η Syngenta 
Hellas ΑΕΒΕ, από την κριτική επιτροπή του 
διαγωνισµού Environmental Awards για 
το σύστηµα Heliosec, µια αποτελεσµατική 
πρόταση για τη διαχείριση στον αγρό 
των υγρών αποβλήτων που περιέχουν 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Ο συγκεκριµένος διαγωνισµός που 
πραγµατοποιήθηκε στις 20 ∆εκεµβρίου 2016 
για 4η συνεχή χρονιά αξιολογεί, επιβραβεύει 
και αναδεικνύει βέλτιστες πρακτικές, 
διαδικασίες ή πρωτοβουλίες για την προστασία 
του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, από 
Επιχειρήσεις, Οργανισµούς και Φορείς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Η Syngenta 

Hellas ΑΕΒΕ βραβεύτηκε από την κριτική 
επιτροπή για το σύστηµα Heliosec. Το σύστηµα 
αυτό µπορεί να υποστηρίξει τη διαχείριση 
των υγρών αποβλήτων σε επίπεδο αγρού µε 
έναν βιώσιµο και απλό τρόπο. Το σύστηµα 
αποτελείται ουσιαστικά από µία δεξαµενή, όπου 
τα υγρά απόβλητα µπορούν να συγκεντρωθούν. 
Μέσω της φυσικής διαδικασίας της εξάτµισης 
και της επίδρασης του ηλίου και του ανέµου 
το νερό εξατµίζεται, αφήνοντας πίσω µονάχα 
τα υπολείµµατα των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ως στερεά υπολείµµατα. 

∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ HELIOSEC
ΤΗΣ SYNGENTA HELLAS
> Xρυσό βραβείο στον διαγωνισµό Environmental Awards 2016
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Oλοκληρωµένες λύσεις για όλες τις καλλιέργει-
ες που καλύπτουν κάθε ιδιαιτε-
ρότητα της παγκόσµιας και ιδιαί-
τερα της ελληνικής γεωργίας, θα 
περιλαµβάνει το έτος 2018 το χαρ-
τοφυλάκιό του Τοµέα Επιστήµης 
της Bayer, σύµφωνα µε όσα ανα-
φέρθηκαν στην εκδήλωση, που 
πραγµατοποιήθηκε στο γήπεδο ΑΡΕΝΑ της Λάρι-
σας την Τρίτη 13 ∆εκεµβρίου.  Την εκδήλωση της 
Bayer Ελλάς, της οποίας σκοπός ήταν να ευχαρι-
στήσει τους συνεργάτες της για τη σταθερά ανοδι-
κή της πορεία κατά τα τελευταία τρία έτη, τίµησαν 
µε την παρουσία τους πολυάριθµοι πελάτες κα-
θώς και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αλ.Κούγιας. 
«H δηµιουργία της δυναµικής ανάπτυξης δεν ή-
ταν τυχαία. Είναι το αποτέλεσµα  χαρισµατικών 
πρωταγωνιστών ανάµεσα στους συνεργάτες 
µας» ανέφερε µεταξύ άλλων στην τοποθέτησή 

του ο Απόστολος Κλοντζάρης, Γενικός ∆ιευθυ-
ντής του Τοµέα Επιστήµης Γεωρ-
γίας της Βayer Ελλάς. Όπως ση-
µειώθηκε, «το 2015 και το 2016 η 
Bayer έφερε στην ελληνική αγορά 
16 νέα προϊόντα µε 6 νέες δραστι-
κές ουσίες, καλύπτοντας το φάσµα 
τόσο των συµβατικών προϊόντων 

όσο και των φυσικής προέλευσης. Επίσης, η ε-
ταιρεία αναπτύσσει 9 ακόµη νέα προϊόντα που θα 
γίνουν διαθέσιµα στην Ελλάδα το 2017 και 2018». 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,  ο Μ. Παναγιω-
τόπουλος, ∆ιευθυντής Marketing, επισήµανε: «Το 
κλειδί για την επιτυχία είναι να βοηθήσουµε τους 
συνεργάτες µας να προσαρµοστούν στις µεταβαλ-
λόµενες ανάγκες. Σκοπός µας είναι να µεταφέρου-
µε τις καινοτόµες ιδέες στην πράξη µε προγράµ-
µατα όπως το BayGAP,  που αφορά σε εκπαίδευ-
ση παραγωγών σε συνεργασία µε την GlobalGAP».

▲

Λύσεις για όλες τις καλλιέργειες της Γης έως το 2018

Μέλη και συνεργάτες του ΣΠΕΛ 
(Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων), παράγοντες του κλάδου 
των λιπασµάτων και της αγροτικής 
παραγωγής εν γένει  βρήκαν την ευκαιρία 
να συγκεντρωθούν για να συζητήσουν 
σε χαλαρό κλίµα και να ανταλλάξουν 
τις ευχές τους για ένα νέο έτος  γεµάτο 
υγεία, ευτυχία και δηµιουργικότητα. 
Τυχερή της βραδιάς, που έλαβε χώρα 
στις 6 Φεβρουαρίου, ήταν η εταιρεία 
EuroChem, που κέρδισε το φλουρί της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην εκδήλωση 
µεταξύ άλλων παρευρέθησαν ο Γιάννης 
Πανάγος, εκδότης και διευθυντής της 
εφηµερίδας Agrenda (αριστερά), και ο 
Θεοφάνης Κουρεµπές, πρόεδρος του 
ΕΛΓΑ (δεξιά) µαζί µε τον πρόεδρο του 
ΣΠΕΛ Νίκο Κουτσούγερα.

Ευχές για παραγωγική χρονιά 
στην πρωτοχρονιάτικη πίτα του ΣΠΕΛ

Τον διπλάσιο εκθεσιακό χώρο από 
την προηγούµενη διοργάνωση 
αναµένεται να καταλάβει σύµφωνα 
µε τα πρώτα στοιχεία των 
διοργανωτών η Πανελλήνια  Έκθεση 
για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία 
«Agrothessaly».
Υπενθυµίζεται ότι η «Agrothessaly» 
του 2017, που θα πραγµατοποιηθεί 
από τις 9 έως τις 12 Μαρτίου στη 
Λάρισα (Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης) 
και διοργανώνεται από την ∆ΕΘ-
Helexpo και τον δήµο Λαρισαίων, 
είναι προϊόν του επανασχεδιασµού 
της Πανελλήνιας Γεωργικής, 
Κτηνοτροφικής, Περιβαλλοντικής 
Έκθεσης Λάρισας, που 
διοργανώνεται εδώ και 20 χρόνια 
από τον τοπικό δήµο. Στην έκθεση 
θα συµµετάσχουν όλοι οι φορείς και 
οι µεγάλες εταιρείες του αγροτικού 
κλάδου, καθώς και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες παραγωγικά 
και εµπορικά καλύπτουν πολλούς 
κρίσιµους τοµείς της γεωργίας. 

ΜΕ ΦΟΡΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ 
ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ ∆ΕΘ 
Η AGROTHESSALY  

ΣΤΙΣ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ
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Συνεργάτη στρατηγικής σηµασίας στο όνοµα της 
Alfa Seeds ΑΒΕΕ βρήκε η βολιώτικη start-up ε-
ταιρεία Agile Agriculture Technologies, προκει-
µένου να «τρέξει» πειράµατα µεγάλης κλίµακας 
σε σιταροχώραφα του θεσσαλικού κάµπου. 
Η εταιρεία που ίδρυσαν δύο Βολιώτες φοιτητές 
του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ο ∆ηµήτρης Ευαγγε-
λόπουλος και ο Γιώργος Βαρβαρέλης, ετοιµάζε-
ται να βγάλει στην αγορά προϊόν που υπόσχεται ι-
δανική λίπανση των φυτών, καλύτερη και ποιοτι-
κότερη σοδειά για τους παραγωγούς και προστα-
σία του περιβάλλοντος από την υπερβολική χρή-
ση λιπάσµατος που διαχέεται στον υδροφόρο ο-
ρίζοντα. Το εγχείρηµά τους προσέλκυσε το ενδι-
αφέρον της Alfa Seeds ABEΕ, µιας εταιρείας που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής και 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού σιτηρών, 
ψυχανθών και αραβόσιτου υψηλής ποιότητας.
Πιο συγκεκριµένα, όπως ανακοινώθηκε, στους 
αγρούς που θα συµπεριληφθούν στο πείραµα, θα 
εκτελεστεί οµοιόµορφη σπορά και στη συνέχεια ο 
αγρός θα χωριστεί σε δύο όµοια τµήµατα. 
Αναλυτικότερα, στο πρώτο µισό τµήµα, ο παρα-
γωγός θα καλλιεργήσει µε βάση την παραδοσια-
κή µέθοδο που ακολουθεί, ενώ στο δεύτερο µισό 
θα γίνει λίπανση ακριβείας µε χρήση του καινοτό-
µου αυτοµατισµού EyeQ που αναπτύσσει η Agile 

Agriculture Technologies. 
Στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου θα συ-
γκοµιστούν χωριστά τα δύο αυτά τµήµατα, µε 
σκοπό να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ποσοστό 
του κέρδους που αποκοµίζει ο παραγωγός χρη-
σιµοποιώντας τον αυτοµατισµό EyeQ.
«Τέλος Ιουνίου περιµένουµε να έχουµε αποτε-
λέσµατα από το µεγάλο πείραµα που θα γίνει σε 
πραγµατικές συνθήκες. Μέσα από αυτό θα απο-
σπάσουµε και σχόλια των παραγωγών, προκει-
µένου να βελτιώσουµε το προϊόν µας, αν χρειά-
ζεται, πριν αυτό βγει επίσηµα στην αγορά εργασί-

ας», αναφέρει ο κ. Ευαγγελόπουλος.
Ρόλο καταλυτικής σηµασίας στη διεξαγωγή των 
πειραµάτων παίζει και το Εργαστήριο Γεωργικής 
Μηχανολογίας του Τµήµατος Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, το οποίο έχει τον σχε-
διασµό και την πλήρη επιστασία των µετρήσεων 
που θα λάβουν χώρα. «Με αυτό τον τρόπο ευελ-
πιστούµε να δηµιουργήσουµε ένα ιδιαίτερα ελκυ-
στικό προϊόν το οποίο θα προσδώσει προστιθέµε-
νη αξία στην εγχώρια και διεθνή αγροπαραγωγή», 
καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας. 

Βαµβάκι: ΤZORTZINA  Ελληνική ποικιλία 
µεσοκάρυδη, µε εξαιρετική αντοχή στην ξηρασία 
και ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό. Ανθεκτική στις
 αδροµυκώσεις µε άριστη µεταβροχική συµπεριφορά.
  
Καλαµπόκι της ισπανικής 
Fito µε τα εξής υβρίδια: 
TAVASCAN (FAO 700)  Κύρια χρήση για ενσίρωµα µε 

εξαιρετικές αποδόσεις και θρεπτικότητα.
SAGUNTO (FAO 700) Καλλιεργείται για καρπό 
και ενσίρωµα.
CALGARY (FAO 680)  Κυρίως για παραγωγή 
καρπού, µε αντοχή στις ξηροθερµικές συνθήκες.
LERMA (FAO 600)  Εξαιρετικό για επίσπορες 
καλλιέργειες ή όψιµες σπορές. Χρήση για καρπό ή
 όψιµο ενσίρωµα.

▲

Η Alfa Seeds προτείνει για τις ελληνικές καλλιέργειες
> Ποικιλίες βάµβακος και καλαµποκιού που υπόσχονται να κάνουν τη διαφορά

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥΣ ΑΓΡΟΥΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΣΤΗΝΕΙ Η ALFA SEEDS 
> «Τρέχει» µεγάλης κλίµακας πείραµα σε συνεργασία µε την Agile Agriculture µε στόχο τη βέλτιστη λίπανση

> Τέλος Ιουνίου αναµένονται τα πρώτα αποτελέσµατα από τη σύγκριση που θα γίνει σε πραγµατικές συνθήκες
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Μία ολοκληρωµένη πρόταση για 
τη σπορά, τη θρέψη και τη φυτο-
προστασία του βαµβακιού, έχει η 
Άλφα Γεωργικά Εφόδια µε όπλο 
την πολύχρονη εµπειρία της στην 
καλλιέργεια. Πιο συγκεκριµένα η 
εταιρεία παρέχει: 
● Στον τοµέα της φυτοπροστασί-
ας: Τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 
SC (fl uometuron) και Pendigan 
33 EC που (pendimethalin) απο-
τελούν αποδεδειγµένα την κορυ-
φαία επιλογή για την προφυτρωτι-
κή καταπολέµηση των σηµαντικό-
τερων ζιζανίων του βαµβακιού. 
Το Mavrik Aquafl ow (tau-
fl uvalinate) το «εντοµοκτόνο της 
άνθησης» µε εξαιρετικό προ-
φίλ κατά του λύγκου, αλλά και µε 
δράση έναντι των υπόλοιπων ση-
µαντικών εχθρών (πράσινο, ρόδι-
νο σκουλήκι, αφίδες, θρίπες). 
Το Bulldock 2,5 SC (beta-
cyfl ythrin) µια πυρεθρίνη νέας γε-
νιάς µε υψηλότατη δραστικότητα 
έναντι του πράσινου και ρόδινου 
σκουληκιού που παρουσιάζει χα-
µηλότερο κίνδυνο εµφάνισης αν-
θεκτικότητας σε σχέση µε άλλες 
πυρεθρίνες.

● Το Pyrinex (chlorpyrifos) µε υ-
ψηλή αποτελεσµατικότητα έναντι 
των κυριότερων εχθρών της καλ-
λιέργειας, του πράσινου και ρό-
δινου σκουληκιού. Στην ίδια κα-
τηγορία (των οργανοφωσφορι-
κών) ανήκει και το νέο εντοµο-
κτόνο που διαθέτει η εταιρεία 
Araber 225 EC µε δραστική ου-
σία το chlorpyrifos-methyl. Η Άλ-
φα διαθέτει επίσης τα εντοµοκτό-
να Methomex 20 SL (methomyl), 
Ikarus 2,5 EC (deltamethrin), 
Assist 100 EW (cypermethrin) κ.α. 
Για την αποφύλλωση του βαµβα-
κιού προσφέρονται το Sunset 48 
SL (ethephon) και το Spotlight C 
(carfentrazone-ethyl) .
● Για τo πολλαπλασιαστικό υλικό:
Τις ποικιλίες ΑΥΡΑ, ΦΟΙΒΟ και 
VERED µε ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που ζητά ο παραγωγός (µέ-
γεθος καρυδιών, ευρωστία, προ-
σαρµοστικότητα, πρωιµότητα). 
● Για τη θρέψη του βαµβακιού:
Τα κοκκώδη λιπάσµατα της σειράς 
SOLARIS και τα σύνθετα υδατοδι-
αλυτά (AZURO, ROSSO, VERDE). 
Για µια ισορροπηµένη, ορθολογική 
µε οικονοµικότητα λίπανση.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

Ο Βασίλης 
Παΐσιος, ιδρυτής 
της Άλφα 
Γεωργικά 
Εφόδια.
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▲

Ρευστότητα στον αγροτικό τοµέα µε εγγύηση τη βασική ενίσχυση εξασφαλίζει η 
«Κάρτα του Αγρότη», ένα προϊόν, που πρώτη λάνσαρε η Πειραιώς κι ακολούθως τρία 
ακόµα τραπεζικά ιδρύµατα. Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Alpha Bank ήρθαν πρό-
σφατα η µία µετά την άλλη σε συµφωνία, υπογράφοντας τη σύµβαση µε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη διάθεση στην αγορά του εν λόγω τραπεζικού προϊόντος, 
το οποίο διαφέρει µόνο ως προς το επιτόκιο. Σηµειώνεται πως σύντοµα η «Κάρτα του 
Αγρότη» θα µπορεί να δώσει πρόσθετο πιστωτικό όριο µε εγγύηση τις εξισωτικές και 
το πρασίνισµα που δικαιούνται οι παραγωγοί, όπως αποκάλυψε µε συνέντευξή του 
στην Agrenda, o υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Βασικά χαρακτηριστικά της Κάρτας του Αγρότη
Η «Κάρτα του Αγρότη», που θα βγει στην αγορά την άνοιξη, θα φέρει το λογότυπο του 
διεθνούς οργανισµού Visa International ή MasterCard Worldwide, θα διαθέτει µαγνη-
τική πίστα και chip και θα έχει λειτουργικότητα  χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας πα-
νελλαδικής ισχύος.  Θα διατίθεται στους αγρότες-δικαιούχους βασικής ενίσχυσης, ε-

φόσον το επιθυµούν, µε την αίτηση του ενδιαφεροµένου προς την τράπεζα, στην ο-
ποία και θα δηλώνεται ο τηρούµενος στην τράπεζα αυτή καταθετικός λογαριασµός 
στον οποίον και θα πιστωθεί η βασική ενίσχυση.  Με «εγγύηση» τη βασική, η οποία 
θεµελιώνεται µε την υποβολή της δήλωσης ΟΣ∆Ε µέχρι τέλος Ιουνίου κάθε έτους, ο 
αγρότης - κάτοχος και χρήστης της Κάρτας θα µπορεί, πριν εισπράξει την ενίσχυση:
α) Να  κάνει αγορές από επιχειρήσεις που εµπορεύονται προϊόντα που σχετίζονται µε 
αγροεφόδια αναλώσιµα, όπως σπόροι, φάρµακα, λιπάσµατα, ζωοτροφές, κτηνιατρι-
κά φάρµακα, πρόσθετα ζωοτροφών, καύσιµα κίνησης ελκυστήρων, αγροτικό ρεύµα.
β) Να εξοφλεί οφειλές του σε πιστοποιηµένους φορείς υποβολής δήλωσης ΟΣ∆Ε.
γ) Να εξοφλεί τρέχουσες οφειλές του έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και ∆ηµοσίου, δαπάνες έκ-
δοσης και χρήσης εργοσήµου, καθώς και το κόστος αίτησης ενισχύσεων.
δ) Να κάνει ανάληψη µετρητών µέχρι ποσοστού 10% του πιστωτικού ορίου του 
συνδεδεµένου µε την κάρτα λογαριασµού. 
Το πιστωτικό όριο (όριο χρηµατοδότησης από την τράπεζα) κάθε αγρότη θα ανέρχε-
ται στο 80% επί της βασικής ενίσχυσης που δικαιούται τη συγκεκριµένη χρονιά, θα 
αφορά µόνο την προεξόφλησή της και δεν θα µπορούν να ενσωµατωθούν σε αυτό 
το προϊόν οι οποιεσδήποτε άλλες οφειλές του αγρότη προς την τράπεζα.

ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ  
Η ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Με την κάρτα γίνεται εξόφληση οφειλών 
του αγρότη έναντι ΕΛΓΑ, ΟΓΑ και ∆ηµόσιο, 
εργόσηµο και κόστος δηλώσεων ΟΣ∆Ε.

Μετά την εξόφληση της χρηµατοδότησης 
υπάρχει δυνατότητα νέου πιστωτικού 
ορίου για τη βασική του επόµενου έτους.

∆υνατότητα ανάληψης µετρητών ως 10% 
του πιστωτικού ορίου του συνδεδεµένου 
µε την κάρτα λογαριασµού του αγρότη.

Η διάρκεια του πιστωτικού ορίου θα λήγει 
µε την πίστωση της βασικής ενίσχυσης, η 
οποία και θα εξοφλεί τη χρηµατοδότηση. 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ
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ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

�  SYNGENTA HELLAS
�  ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ AE

�  ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ
�  ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ

�  ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ  
�  ΣΠ. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
�  FYTO�ANIMAL SERVICES
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Η  νέα χρονιά στις µεγάλες καλλιέργειες 
ξεκίνησε µε λιγότερα σπαρµένα σιτηρά σε 
σχέση µε πέρσι, ενώ το βαµβάκι, τα ψυχανθή 
και ο ηλίανθος είναι οι καλλιέργειες µε πολύ 
πιθανή στρεµµατική αύξηση. Το καλαµπόκι 
δείχνει µια περαιτέρω µειωτική τάση λόγω 
των χαµηλών τιµών που απολαµβάνει τα 
τελευταία χρόνια. Οι παραγωγοί µέσα σε 
ένα κλίµα επιβαρυµένο από τις µεγάλες 
φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
καλούνται να µοιράσουν έξυπνα τις 
καλλιέργειες, συνεκτιµώντας το ιστορικό 
του χωραφιού, την υποδοµή που έχουν, τη 
δυνατότητα συµβολαίου, το καλλιεργητικό 
κόστος και τις τιµές των προϊόντων.
Οι µεγάλες προκλήσεις των παραγωγών 
είναι η εξασφάλιση των χρηµατοδοτήσεων, 
η επιλογή φερέγγυων αγοραστών 
για συµβόλαια καθώς και η χρήση 
αποδοτικών προϊόντων δοκιµασµένων και 
προσαρµοσµένων στην περιοχή τους. Η 
βιωσιµότητα στη µεγάλη καλλιέργεια είναι 
άρρηκτα δεµένη µε µεγαλύτερα µεγέθη 
παραγωγής και ισχυρή διαπραγµατευτική 
ικανότητα και η µόνη διέξοδος στην Ελλάδα 
του µικροµεσαίου κλήρου, είναι οι οµάδες 
παραγωγών οργανωµένων από την 
παραγωγή µέχρι και τη διάθεση του προϊόντος. 
Οι κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες 
εφοδίων είναι η λειτουργία του δικτύου 
διανοµής και εφοδιασµού σε µια αγορά µε 
πολλά χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα και 
capital controls, η τάση µείωσης εισροών από 
τον παραγωγό, η διαχείριση των πιστωτικών 

κινδύνων, οι δυσκολίες είσπραξης, οι 
επισφάλειες και η έλλειψη ρευστότητας. Όλα 
τα παραπάνω προσδιορίζουν ένα ασφυκτικό 
περιβάλλον για τις εταιρείες που πασχίζουν να 
διατηρήσουν την ανθρωποδύναµή τους για να 
ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της 
αγοράς. Επιπλέον οι ενοποιήσεις των µεγάλων 
πολυεθνικών αναµένεται να επιφέρουν 
αλλαγές κι εσωτερικές αναδιοργανώσεις.

 

“Σήµερα φαίνεται να έχει επέλθει 
µια ισορροπία στη συναλλακτική πίστη 
αφού όλοι οι εµπλεκόµενοι έχουν αποδεχτεί 
τους νέους όρους όπως για παράδειγµα τα 
ειδικά κίνητρα για πληρωµή µετρητοίς που 
τελικά εξυπηρετούν όλη την αλυσίδα από 
τον παραγωγό, στο κατάστηµα εφοδίων και 
τις εταιρείες προµηθευτές. Οι επιχειρήσεις 
του κλάδου πρέπει να είναι προσεκτικές 
να µην χάσουν χρήµατα, να µην έχουν 
αποθέµατα και να εισπράττουν έγκαιρα, 
αλλά να διασφαλίζουν την εξυπηρέτηση του 
παραγωγού προσφέροντας του το σωστό 
προϊόν στη σωστή τιµή. Η Syngenta Hellas 

διατηρεί τα χρόνια της κρίσης µια σταθερή 
πιστωτική πολιτική που τη βοήθησε να έχει µια 
υγιή ανάπτυξη µε καλύτερους σε σχέση µε την 
αγορά ετήσιους ρυθµούς αύξησης πωλήσεων 
και κυρίως χωρίς θέµατα επισφαλειών.

“Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των 
τραπεζών είναι ένας σηµαντικός µοχλός για 
τη ρευστότητα της αγροτικής οικονοµίας και 
ήδη υπάρχουν πετυχηµένα προγράµµατα 
συµβολαιακής που στηρίζουν παραγωγούς, 
µεταποιητές και επιχειρήσεις εµπορίας. Η κάρτα 
ως µέσον χρηµατοδότησης των παραγωγικών 
δαπανών, ξεκίνησε µεν αλλά η ανταπόκριση 
από τους αγρότες είναι ακόµη µικρή και το 
κοµµάτι των συναλλαγών µικρό. Η εξασφάλιση 
φερέγγυου αγοραστή τελικού προϊόντος 
πριν «µπει» ο παραγωγός στο χωράφι, ένα 
οργανωµένο και υγιές δίκτυο εµπορίας που 
σέβεται τα συµφωνηθέντα, η επέκταση της 
συµβολαιακής και η έγκαιρη καταβολή των 
επιδοτήσεων συµβάλλουν τόσο στη βελτίωση 
της ρευστότητας της αγοράς όσο και στην 
προοπτική και ανάπτυξη στη γεωργία µας.

SYNGENTA HELLAS ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ 
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  MARKETING  
SYNGENTA HELLAS MEDITERRANEAN

▲
Η Syngenta είναι µία από τις κορυφαίες εταιρείες πα-
γκοσµίως µε 28.000 εργαζόµενους αφιερωµένους 
στον σκοπό µας: Να φέρουµε το δυναµικό των φυτών 
στη ζωή. Στρατηγικός πυλώνας είναι το Σχέδιο Καλής 
Ανάπτυξης (Good Growth Plan) µε συγκεκριµένες κ-
αι µετρήσιµες δεσµεύσεις για παραγωγή περισσότε-
ρης τροφής από λιγότερους πόρους, για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθη-
κών ζωής των αγροτικών κοινωνιών.
H Syngenta Hellas µε 150 εργαζόµενους δραστη-
ριοποιείται στην Ελλάδα στους τοµείς της φυτοπρο-
στασίας, των σπόρων µεγάλης καλλιέργειας, των 
σπόρων κηπευτικών, των προϊόντων δηµόσιας υ-
γείας καθώς και στην παραγωγή προϊόντων φυτο-
προστασίας για περισσότερες από 70 χώρες στο ερ-

γοστάσιο των Οινοφύτων. Το εµπορικό τµήµα της ε-
ταιρείας είναι οργανωµένο έτσι ώστε να παρέχει συ-
νεχή τεχνική ενηµέρωση και υπηρεσίες στους πα-
ραγωγούς, στα καταστήµατα γεωργικών εφοδίων 
και στη διατροφική αλυσίδα. 
Οι µεγάλες καλλιέργειες αποτελούν για τη Syngenta 
Hellas µία από τις πιο δυναµικές και στρατηγικές 
δραστηριότητες. Ο σπόρος και η επένδυσή του µα-
ζί µε την φυτοπροστασία είναι το µεγάλο µας πάθος 
ενώ η προστασία της παραγωγής η ειδικότητά µας. 
Κάθε χρόνο οι γεωπόνοι µας, δοκιµάζουν όλες τις 
νέες λύσεις και τεχνολογίες µέσα από ένα εκτεταµέ-
νο δίκτυο πειραµατισµού οι οποίες ακολούθως πα-
ρουσιάζονται σε επιδείξεις αγρών µε την συµµετοχή 
των συνεργατών µας και παραγωγών. 

▲

Η συνεισφορά µας είναι να αυξήσουµε 
την παραγωγικότητα µε βιώσιµο τρόπο

ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ∆ΗΣ
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Η πιο ολοκληρωµένη γκάµα λύσεων σε σιτηρά, καλαµπόκι και ηλίανθο
Η Syngenta έχει µια πλήρη γκάµα προϊόντων στα σιτηρά, το καλαµπόκι και τον ηλίανθο καλύπτοντας όλο το φάσµα ανα-
γκών του Έλληνα παραγωγού και προσφέροντάς του αποδοτικά υβρίδια και ποικιλίες µε άριστη προσαρµογή στις ελλη-
νικές συνθήκες, αλλά και τις πλέον γνωστές και αποτελεσµατικές λύσεις φυτοπροστασίας και επένδυσης σπόρου στην 
αγορά. Μεγάλα brands στους σπόρους όπως τα SY Miami, SY Hydro, SY Neoma, Sanay MR, Maestrale, Normanno και 
Svevo και στην επένδυση σπόρου όπως Force και Celest 025 FS πλαισιώνουν το  δυναµικό χαρτοφυλάκιο φυτοπροστα-
σίας µε τα Axial 60 EC, Traxos One, Amistar 25 SC, Cherokee, Lumax 537,5 SC, Elumis 105 OD, Gardoprim Gold Plus 
500 SE, Listego 4 SL, Fusilade 12,5 EC, Dual Gold 96EC και Ampligo 150ZC.  ∆ικαιολογηµένα λοιπόν η Syngenta αποτε-
λεί την πρώτη επιλογή του Έλληνα παραγωγού στη συνολική αγορά των τριών αυτών καλλιεργειών, κάτι που για όλους 
εµας τους εργαζόµενους στη Syngenta αποτελεί τη µεγαλύτερη ανταµοιβή αλλά και τη δέσµευση για συνέχιση της δου-
λειάς µας µε ακόµη µεγαλύτερη επιµονή για µια Γεωργία σύγχρονη, βιώσιµη και πιο παραγωγική. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
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Η  νέα χρονιά φαίνεται ότι θα έχει 
κάποιες ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά 
τη µεγάλη καλλιέργεια , όπου χωρίς 
ακόµη να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο 
η εκτίµηση είναι ότι θα αυξηθεί το 
βαµβάκι, θα µειωθεί λίγο το καλαµπόκι, 
ενώ µάλλον θα παραµείνει σταθερός 
ο ηλίανθος. Η µεγάλη πρόκληση της 
χρονιάς που διανύουµε, για αγρότες 
και επαγγελµατίες, η έγκαιρη, επαρκής 
και χαµηλού κόστους  παροχή και 
χρήση αγροτικών εφοδίων ώστε 
να µην διακινδυνεύσει η παραγωγή 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά και 
να απολαύσει ο παραγωγός ένα 
ικανοποιητικό εισόδηµα.

“Η συναλλακτική πίστη στον κλάδο 
βρίσκεται σε πολύ χαµηλό σηµείο που 
επιτείνεται περαιτέρω από τα προβλήµατα 
ρευστότητας του αγροτικού κόσµου. 
Η εταιρεία µας, αντιλαµβανόµενη τις 
δυσκολίες ανταπόκρισης των αγροτών 
και των συνεργατών της γεωπόνων έχει 
προσαρµόσει την πιστωτική της πολιτική 
στο επίπεδο των ορίων της προκειµένου 
να διευκολυνθεί ο κλάδος συνολικά και να 
καταφέρει ο αγρότης να καλλιεργήσει.

“Η Κάρτα Αγρότη βρίσκεται ακόµη 
σε πρώιµο στάδιο χρήσης και παρότι 
έχει βοηθήσει κατά περίπτωση δεν έχει 
καταφέρει να βελτιώσει την ρευστότητα 
σε µεγάλη κλίµακα. Η ρευστότητα έχει 
επιβαρυνθεί ιδιαίτερα λόγω του νέου 
φορολογικού και ασφαλιστικού τοπίου, 
καθώς και λόγω του αυξηµένου ΦΠΑ 
στα γεωργικά εφόδια. Είναι σηµαντικό να 
επανέλθει ο ΦΠΑ στο 13% διότι µε ΦΠΑ 

24% επιβαρύνεται ιδιαίτερα το κόστος και 
κυρίως η ρευστότητα. ∆εν είναι δυνατόν 
συντελεστές πρωτογενούς παραγωγής 
όπως λίπασµα και Φ.Π.Π. να θεωρούνται 
είδος πολυτελείας και να φορολογούνται 
ως τέτοια.
Η πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί 
ότι ο αγροτικός τοµέας είναι ένας 
σπουδαίος πλουτοπαραγωγικός πόρος 
της χώρας και πρέπει να στηριχθεί 
µε πολιτικές διευκόλυνσης από το 
τραπεζικό σύστηµα και µε επιτάχυνση 
της απορρόφησης των πάσης φύσεως 
επιδοτήσεων και ενισχύσεων. Επίσης 
πρέπει να εξαντλήσουµε όλες τις 
δυνατότητες στήριξης του αγροτικού 
κόσµου µέσω ειδικών προγραµµάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα 
βοηθήσουν στη µείωση του κόστους 
παραγωγής αλλά και στην ανάδειξη 
των ποιοτικών πλεονεκτηµάτων των 
ελληνικών προϊόντων.

Αναπτύσσοντας νέα σύγχρονα σκευάσµατα θρέ-
ψης και φυτοπροστασίας εξασφαλίζει υψηλά ποιο-
τικά 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 στα-
θερά υψηλή ποιότητα και την αξιοπιστία των προι-
όντων ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ. 
Με συνεχή συνεργασία µε ένα ευρύ και αφοσιω-
µένο δίκτυο γεωπόνων 
συµβάλλει στην ανάπτυ-
ξη προγραµµάτων  Ολο-
κληρωµένης και Βιολο-
γικής ∆ιαχείρισης Καλ-

λιεργειών. Το 2016, η εταιρεία περασε στη δεύτε-
ρη 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 ί-
διο δρόµο µε συνέπεια, ήθος, κέφι και επιµονή. Ο 
δρόµος αυτός δεν είναι πάντα εύκολος. Η ΧΕΛΛΑ-
ΦΑΡΜ όµως πάντα συνεχίζει. Και χαράζει νέους 
δρόµους, που θα τη φέρουν πιο κοντά στον τελι-
κό προορισµό της: Να προσφέρει ολοκληρωµένες 

λύσεις φυτοπροστασίας 
που θα καλύπτουν απο-
τελεσµατικά τις ανάγκες 
του Έλληνα αγρότη - ε-
πιχειρηµατία. 

ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ ΧΑΡΑΖΕΙ ΝΕΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ

▲

Με σταθερά βήµατα στο δρόµο της γεωργίας 
Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της φυτοπροστασίας  
προσφέροντας καινοτόµες λύσεις στην προστασία και τη θρέψη των καλλιεργειών

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
– ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Επίσης για την καλλιέργεια 
του βαµβακιού και όχι µόνο 
η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ 
Αναπτύσσει τα σκευάσµατα Borneo 
για την αντιµετώπιση των τετράνυχων.
Σκεύασµα που διαθέτει ισχυρή 
προνυµφοκτόνο και ωοκτόνο δράση 
καθώς και διελασµατική κίνηση.
Για την αντιµετώπιση των αλευρωδών 
αναπτύσσει στην αγορά το σκεύασµα 
Admiral, έναν καταξιωµένο ρυθµιστή 
ανάπτυξης των εντόµων.
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Οι νέες σύγχρονες ποικιλίες της Χελλαφάρµ ΑΕ
Carisma: Κορυφαία επιλογή
● Πρώιµη µε ελαφρά χνουδάτο 

φύλλωµα.
●  Πολύ µεγάλων αποδόσεων ειδικά 

σε χωράφια µε σωστή λίπανση.
●  Πολύ δυνατό φυτό µε κωνικό 

σχήµα και µε δυνατότητα 
ανάπτυξης πολλών κόµβων. 

●  Απαιτεί την χρήση ρυθµιστών. 

EDESSA: Υπέρ - Απόδοση 
στο Βαµβάκι
●  Νέα πρώιµη ποικιλία µε 

χνουδάτο φύλλωµα 
●  Εξαιρετική προσαρµοστικότητα 

σε όλους τους τύπους εδαφών. 
●  Πολύ καλή αντοχή στην 

Αδροµύκωση. 
●  Πολλά καρύδια µε πολύ 

ικανοποιητικό µέσο βάρος.

●  Προτείνεται η χρήση ρυθµιστών.

BA 320: Μοναδική  Αντοχή
●  Νέα πρώιµη ποικιλία µε 

χνουδάτο φύλλωµα.
●  Βαθύρριζη µε µοναδική αντοχή 

σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά 
χωράφια.

●  Υψηλές παραγωγές ακόµα και σε 
µέτριας γονιµότητας εδάφη.

●  Σκληρό φυτό µε αντοχές.
●  Αντοχή στα έντοµα (Ιασσίδα, 

Τζιτζικάκι).
●  Προτείνεται η χρήση ρυθµιστών. 

Lydia: Απογειώνει την 
Παραγωγή
●  Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη 

µε εξαιρετικά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά.

●  Υψηλή Παραγωγή. 
●  Καλλιεργείται σε µεγάλη γκάµα 

εδαφών ακόµα και σε αλατούχα. 
●  Καλή αντοχή στην αδροµύκωση.
●  Αντοχή στα έντοµα (Αλευρώδεις).
●  Απαιτεί την χρήση ρυθµιστών. 

FLASH: Ασυναγώνιστη Απόδοση
●  Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη. 
●  Βαθύρριζη µε µοναδική αντοχή 

σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά 
χωράφια.

●  Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε 
όλες τις συνθήκες ακόµα και σε 
κουρασµένα εδάφη.

●  Σταθερά µεγάλη απόδοση.
●  Πολύ καλό και συγχρονισµένο 

άνοιγµα.
●  Απαιτεί την χρήση ρυθµιστών. 

PROGEN
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Τ ο 2017 για τις εκτατικές καλλιέργειες 
θα είναι ένα δύσκολο έτος όσον αφορά τον 
αραβόσιτο και τα σιτηρά (πλην κριθής), ως 
αποτέλεσµα των τιµών εντός του 2016 και των 
πρώτων µηνών του 2017, συνεπικουρούµενου 
από το υψηλό κόστος καλλιέργειας για τον 
αραβόσιτο και της έλλειψης αποθηκευτικής 
ικανότητας εκ µέρους των καλλιεργητών, 
η οποία θα καθιστούσε δυνατή τη διάθεση 
του προϊόντος σε περιόδους έλλειψης 
και όχι αµέσως µετά τη συγκοµιδή του. 
Αντίθετα προβλέπεται µια αύξηση της 
βαµβακοκαλλιέργειας, του ηλίανθου και των 
κτηνοτροφικών φυτών. Ο λόγος είναι ακριβως 
οι καλές τιµές παραγωγού συγκριτικά µε το 
προηγούµενο έτος για το βαµβάκι, οι υψηλές 
αποδόσεις στη Β. Ελλάδα κυρίως, καθότι η 
Κεντρ. Ελλάδα και η Στερεά επλήγησαν από 
ισχυρές βροχοπτώσεις στη συγκοµιδή, µε 
αποτέλεσµα µειωµένες αποδόσεις και ποιότητα. 
Επίσης τα κτηνοτροφικά φυτά µε τα λειµώνια 
προβλέπεται να έχουν µια µεγάλη αύξηση 
εκτάσεων, λόγω συνδεδεµένης, πρασινίσµατος 
κ.λπ. Ο ηλίανθος εξαρτάται κυρίως από τη 
συµβολαιακή του τιµή, έχοντας ως θετικό 
πρόσηµο το µειωµένο κόστος καλλιέργειας. 
Πρόκληση για το νέο χρόνο, θα είναι το σκληρό 
στάρι, ένα προϊόν που έχει πρόσφορο έδαφος 
στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της παραγόµενης 
ποιότητας, το οποίο και θα πρέπει να 
σταθεροποιηθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο από 
άποψη τιµής, ενώ θα πρέπει να δοκιµάζονται και 
να καλλιεργούνται νέες ποικιλίες, µε βελτιωµένα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα δινουν 
στο προϊόν µια επιπλέον προστιθέµενη αξία.

“Η εφαρµογή των ελέγχων 
κεφαλαίων έφερε αναµφισβήτητα µεγάλη 
αναστάτωση στο εµπόριο. Η κατάσταση αυτή 
έβαινε εξοµαλούµενη, µέχρι το σηµείο όπου 
ανακοινώθηκαν τα νέα ασφαλιστικά µέτρα για 
τους αγρότες, τα οποία και θα επηρεάσουν 
την ρευστότητά τους. Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ 
προσπάθησε να οργανώσει όσο καλύτερα 
µπορούσε τον πιστωτικό της έλεγχο, ώστε να 
αποτρέψει ή να περιορίσει τους κινδύνους από 
οικονοµικά ατυχήµατα, τα οποία θα επιβάρυναν 
την ρευστότητά της. Θεωρώ ότι όλες πλέον 
οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην 
ασφαλή, όσο το δυνατόν, πώληση και όχι στην 
ανεξέλεγκτη αύξηση των πωλήσεων και στην 
κατάκτηση µεγαλύτερων µεριδίων αγοράς, τα 
οποία και θα ανέβαζαν το βαθµό ρίσκου

“Η Κάρτα του Αγρότη σίγουρα είναι 
µια βοήθεια προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Ετσι όµως όπως είναι δοµηµένη, αναφέρεται 
σε αυτό που λέµε νοικοκύρη παραγωγό και 
πολύ λιγότερο σε όλους τους υπόλοιπους. 
Αυτό βέβαια είναι φυσικό γιατί και οι τράπεζες 
θέλουν να περιορίσουν το δικό τους ρίσκο, 
διασφαλίζοντας τη χρηµατοδότησή τους. 
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να εξετάσουν 
οι παραγωγοί την οργάνωσή τους, ώστε 
και υψηλότερες τιµές προϊόντων να 
απολαµβάνουν αλλά να αυξήσουν και την 
οικονοµική τους οντότητα.

EΛANKO ΕΛΛΑΣ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

∆/ΝΤΗΣ ΣΠΟΡΩΝ Μ.Κ.  
ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ

▲

Η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται στον τοµέα 
των σπόρων από το 1985 και αντιπροσωπεύει µε-
γάλους οίκους του εξωτερικού (Dow-Phytogen, 
Limagrain κ.λπ.) είτε σε εκτατικές καλλιέργειες, εί-
τε σε σπόρους κηπευτικών. Σκοπός και στόχος µας 
είναι να µεταφέρουµε τεχνογνωσία και βελτιωµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό από τα ερευνητικά τµήµατα 
των εταιρειών που αντιπροσωπεύουµε στην ελλη-
νική ύπαιθρο και τον Έλληνα παραγωγό, ώστε ο τε-
λευταίος να καλλιεργεί βελτιωµένο και ποιοτικότερο 
πολλαπλασιαστικό υλικό, παράλληλα µε τους καλλι-

εργητές των άλλων ανεπτυγµένων χωρών, αξιοποι-
ώντας ταυτόχρονα τα οφέλη της ελληνικής γης και 
του κλίµατος. Αυτη τη βελτίωση µέσω της έρευνας 
των φυτικών ειδών, παράλληλα και µε τις νέες τε-
χνικές καλλιέργειας, είµαστε υπεύθυνοι να τη µετα-
φέρουµε στον Έλληνα παραγωγό, ώστε να εξελίσ-
σεται οµαλά όλη η αλυσίδα της γεωργίας. Η ΕΛΑΝ-
ΚΟ ΕΛΛΑΣ δραστηριοποιείται επίσης και στην σπο-
ροπαραγωγική διαδικασία ποικιλιών βάµβακος α-
πό το 2003, σποροπαράγοντας και διαθέτοντας στον 
Έλληνα βαµβακοκαλλιεργητή µερικές από τις καλύ-
τερες ποικιλίες βάµβακος των ΗΠΑ.

▲

Από τους µεγάλους οίκους 
στην ελληνική ύπαιθρο

Η PHY 983 έχει πολύ υψηλές 
αποδόσεις, επιδεικνύει 
σταθερότητα και µεγάλη ανοχή στις 
αδροµυκώσεις, δεν καραµελιάζει το 
βαµβάκι στην κάψα και µειώνει το 
κόστος παραγωγής λόγω µικρότερων 
απαιτήσεων σε άρδευση, ως 
αποτέλεσµα του ριζικού συστήµατος.
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▲

Με πολύ υψηλό 
δυναµικό 
το υβρίδιο  
LG 30709

Όσον αφορά τον αραβόσι-
το, ιδιαίτερη µνεία για το LG 
30709, ένα υβρίδιο πολύ υ-
ψηλού δυναµικού παραγω-
γής, µε πολύ καλή ποιότη-
τα σπόρου, επιθυµητού α-
πό τις αλευροβιοµηχανίες 
και για το λογο αυτό επιδο-
τούµενο σε πολλές περιο-
χές της Ελλάδας.
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Μ ία νέα καλλιεργητική χρονιά ξεκινά. 
Μετά την περσινή µεγάλη αύξηση των 
εκτάσεων µε σιτηρά, φαίνεται ότι οι καλές 
αποδόσεις στο βαµβάκι, παρά τις δύσκολες 
κλιµατικές συνθήκες, σε συνδυασµό µε 
τις ικανοποιητικές τιµές, θα στρέψουν 
τους παραγωγούς πάλι στην καλλιέργεια 
βαµβακιού. Προβλέπουµε µία αύξηση της 
τάξεως του 15-20% ανάλογα µε την περιοχή. 
Αποδεικνύεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά 
ότι οι πρώιµες ποικιλίες επηρεάστηκαν 
λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες. Την 

περσινή χρονιά η εταιρεία µας προώθησε 
τη νέα οικογένεια ποικιλιών, µε αρχική την 
Elpida, που συνδυάζουν πρωιµότητα, πολύ 
µεγάλες αποδόσεις και κυρίως άριστη 
ποιότητα ίνας. Χαρακτηρίζονται µεσόινες 
(το µήκος φθάνει τα 31,5 χιλιοστά, βάσει και 
φετινών στοιχείων από τα εκκοκκιστήρια) µε 
εξαιρετική αντοχή >31 gram/tex και πολύ 
υψηλή απόδοση σε ίνα.
Ταυτόχρονα η εταιρεία µας εισήγαγε 
και οριστικοποίησε ένα νέο σύστηµα 
πιστοποίησης βαµβακιού µε την ονοµασία 
Golden Fiber. H περσινή χρονιά απέφερε 
4.500 δέµατα ίνας, που εξήχθησαν από τα 
συνεργαζόµενα εκκοκκιστήρια σε εµπόρους 
και νηµατουργεία του εξωτερικού µε φοβερή 
απόκριση και κατανόηση της εξαιρετικής 
ποιότητας των νέων ποικιλιών. Θεωρούµε 

ότι αυτή η νέα γενιά γενετικού υλικού θα 
αποτελέσει σταθµό τόσο για την ελληνική, όσο 
και για την παγκόσµια βαµβακοκαλλιέργεια, 
συνδυάζοντας µοναδικά πρωιµότητα µε 
ποιότητα ίνας. Θα βοηθήσει στην ανάδειξη 
του ελληνικού βαµβακιού και θα του 
προσδώσει τόσο τη χαµένη αίγλη, όσο και 
την απαραίτητη υπεραξία για να παραµείνει η 
βαµβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα.
 

“ Η χρηµατοοικονοµική πίστη στον 
κλάδο µας έχει υποστεί πλήγµατα δεδοµένου 
ότι επηρεάζεται από την περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα και πραγµατικότητα. Επηρεάζεται 
από το αυξηµένο κόστος καλλιέργειας που 
αφορά κυρίως το κόστος ενέργειας, άρδευσης 
και ενοικίασης γης. Η εταιρεία µας λαµβάνει 
πάντα υπόψη τους παραπάνω παράγοντες και 
υποστηρίζει τους συνεπείς συνεργάτες.

“ Η Κάρτα του Αγρότη αποτελεί ένα 
νέο καινοτόµο προϊόν που θα συνεισφέρει στη 
γεωργία µιας και θα δώσει την απαραίτητη 
ρευστότητα που λείπει. Θα ενισχύσει την 
πιστοληπτική ικανότητα των συµµετεχόντων 
στα πρώτα στάδια κάθε καλλιέργειας και θα 
προσδώσει ασφάλεια και προοπτική στην 
ελληνική γεωργία.

Στη µακρόχρονη πορεία της η εταιρεία Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου έχει κάνει σηµαντικές επιτυχίες και 
-στη συνείδηση του Έλληνα καλλιεργητή- το όνοµά 
της έχει ταυτιστεί µε τον σπόρο. ∆ιαθέτει µια ευ-
ρεία γκάµα ποικιλιών σπόρων κηπευτικών και µε-
γάλης καλλιέργειας και αναπτύσσει διαρκώς προϊ-
όντα υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του παραγωγού-καλλιεργητή, βοηθώντας 
τον να βελτιώσει την παραγωγή και την κερδοφο-
ρία του. Από το 1995 η εταιρεία Σπύρου έχει ανα-

πτύξει ένα ευρύτατο πρόγραµµα σποροπαραγω-
γής, χρησιµοποιώντας ιδιόκτητες υπερσύγχρονες 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µε αποτέλεσµα να έ-
χει δηµιουργήσει την κορυφαία ποιότητα σπόρων 
σποράς όσον αφορά στη βλαστικότητα, την καθα-
ρότητα και τη βλαστική δύναµη. Επιπλέον, τα τε-
λευταία 20 χρόνια έχει αναπτυχθεί το ερευνητικό 
πρόγραµµά της, δηµιουργώντας:
 1. Μια παγκόσµια καινοτοµία στον τοµέα της καλ-
λιέργειας του βαµβακιού, µε ποικιλίες που συνδυ-

άζουν το ιδιαίτερα υψηλό και σταθερό δυναµικό 
παραγωγής µε πρωιµότητα και τεχνολογικά χαρα-
κτηριστικά που προσδίδουν υπεραξία.
2. Εξελιγµένες ποικιλίες µηδικής µε µεγάλο παρα-
γωγικό δυναµικό σε συνδυασµό µε θρεπτική αξία 
(αυξηµένη πρωτεϊνική σύσταση και πεπτικότητα).
3. Κορυφαία υβρίδια καλαµποκιού που εξάγονται 
σε πάνω από 20 χώρες, καθιστώντας την εταιρεία 
Σπύρου ως τη µοναδική ελληνική εταιρεία σπόρων 
µε αναγνωρισµένη έρευνα σε διεθνές επίπεδο.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ  
ΟΝΟΜΑ ΤΑΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΣΠΟΡΟ

▲

Ένα παγκόσµιας εµβέλειας ερευνητικό πρόγραµµα
Για την πρώτη ελληνική εταιρεία έρευνας, παραγωγής και εµπορίας σπόρων σποράς

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  
ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

▲
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Η αυξηµένη αποτελεσµατικότητα της εταιρείας, οι συνεχείς επενδύσεις και ο 
συνεπής προσανατολισµός της στην έρευνα και την παραγωγή υψηλής ποιότητας 
πιστοποιηµένων προϊόντων, εξασφαλίζουν πρωτοπορία και την εδραιώνουν ως µία 
από τις πιο δυναµικές επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα. Η εταιρεία Αγροτικός 
Οίκος Σπύρου ΑΕΒΕ παραµένει δεσµευµένη και προσηλωµένη στο όραµά να 
προσφέρει υπεραξία στη συνολική αλυσίδα της ελληνικής γεωργίας και επενδύει 
σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι πιο πρόσφατες επενδυτικές κινήσεις της εταιρείας Σπύρου:  

Για το 2015

● Ολοκλήρωσε επένδυση στη µονάδα σποροφύτων για να 
υποστηρίξει την παραγωγή εµβολιασµένων και αυτόριζων κατά τη 
διάρκεια του χειµώνα.
● Εγκατέστησε νέα γραµµή επεξεργασίας σπόρων καλαµποκιού στην 
µονάδα επεξεργασίας σπόρων µεγάλης καλλιέργειας στον Αλµυρό.

● Ολοκλήρωσε επένδυση σύγχρονου µηχανολογικού εξοπλισµού 
έρευνας σπόρων καλαµποκιού στον ερευνητικό σταθµό στο Ρούσε  
Βουλγαρίας.

Για το 2016
● Ολοκλήρωσε επένδυση σε γραµµή επεξεργασίας σπόρων 
µηδικής και λοιπών υποδοµών στη µονάδα επεξεργασίας σπόρων 
µεγάλης καλλιέργειας στον Αλµυρό Βόλου.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
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A ύξηση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων βαµβακιού, ηλίανθου, 
ελαιοκράµβης, κτηνοτροφικών 
ψυχανθών και ζαχαρότευτλων 
προβλέπεται για φέτος. Αντιθέτως, 
τα σιτηρά µειώνονται ενώ η 
βιοµηχανική ντοµάτα και ο 
αραβόσιτος θα διατηρηθεί στα 
περσινά επίπεδα. 
Πιο αναλυτικά, στο βαµβάκι η 
αναµενόµενη αύξηση είναι της τάξης 
του 10% µε 2.200.000-2.300.000 
στρέµµατα. Οι εκτάσεις του ηλίανθου 
αναµένεται να εµφανίσουν ελαφρά 
αύξηση της τάξης του 5% µε περίπου 
850.000 στρέµµατα από τα 810.000 
στέµµατα της περσινής χρονιάς. Η 
ελαιοκράµβη παρουσιάζεται αρκετά 
αυξηµένη µε 100.000 στρέµµατα από 
τα 70.000 στρέµµατα της περασµένης 
χρονιάς. Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή 
(µηδική, βίκος κ.λπ.) παρουσιάζουν 
ελαφρά αύξηση, που οφείλεται κύρια 
στη µηδική, φτάνοντας συνολικά 
τα 1.200.000-1.300.000 στρέµµατα. 
Τέλος, τα ζαχαρότευτλα, αν ισχύσουν 
οι προβλέψεις της Ε.Β.Ζ., αναµένεται 
να φτάσουν τα 100.000 στρέµµατα 

από τα 60.000 στρέµµατα της 
περσινής χρονιάς.
Η µείωση στα σιτηρά (σιτάρι µαλακό 
και σκληρό, σίκαλη κ.α.) ήταν µικρή 
κυρίως στο σκληρό σιτάρι. Τελικώς, 
οι εκτάσεις που κατέλαβαν είναι 
της τάξης των 6.800.000-6.900.000 
στρέµµατα.
Στα ίδια επίπεδα παραµένει ο 
αραβόσιτος µε 1 εκατ. στρέµµατα, και 
η βιοµηχανική ντοµάτα µε 57-60 χιλ. 
στρέµµατα.

“Όσον αφορά 
την αγορά των 
γεωργικών εφοδίων 
επισηµαίνεται ότι 
η συνεχιζόµενη 
οικονοµική 
δυσπραγία και η 
έλλειψη ρευστότητας 
έχουν οδηγήσει της 
αγορά γεωργικών 
εφοδίων σε αναπροσαρµογή 
της πιστωτικής πολιτικής, τόσο 
µεταξύ των παραγωγών και των 
καταστηµάτων πώλησης γεωργικών 
εφοδίων, όσο και µεταξύ των 
δεύτερων και των εταιρειών 
παραγωγής και διακίνησης τους. 
Μεγάλο µέρος των συναλλαγών 
γίνονται πλέον τοις µετρητοίς, ενώ οι 
όποιες πιστώσεις είναι αυστηρότερες 
και σε επιλεγµένους πελάτες, 
γεωπόνους των καταστηµάτων 
είτε παραγωγούς αντίστοιχα. Η 
ισορροπία που έχει δηµιουργηθεί 
είναι εύθραυστη υπό το πρίσµα 
της αβεβαιότητας, απόρροια της 
οικονοµικής κρίσης. Σε αυτό το 
περιβάλλον, η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟ∆ΙΑ συνεχίζει να στέκεται 
αρωγός, των συνεργατών της για τη 
διατήρηση µιας οικονοµικά βιώσιµης 

κι ανταγωνιστικής γεωργικής 
παραγωγής.    

“Η Κάρτα του Αγρότη 
αποτελεί µια νέα προσπάθεια που 
µπορεί να συνεισφέρει κατά ένα 
µέρος στην τόνωση της ρευστότητας 
στην αγορά των γεωργικών 
εφοδίων και κυρίως στην ορθότερη 
διαχείριση των άµεσων ενισχύσεων 
από τους παραγωγούς, αρκεί αυτές 
να καταβάλλονται έγκαιρα στους 
λογαριασµούς τους. Πάντως, καθώς 

πρόκειται για νέο 
εγχείρηµα, ο χρόνος 
θα δείξει το κατά πόσο 
αποδοτικό και χρηστικό 
θα είναι, καθώς κι 
αν θα κερδίσει την 
εµπιστοσύνη των 
παραγωγών.  

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ  
ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΩΣ ΑΡΩΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ, ΤΜΗΜΑ 
MARKETING 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ 
ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ

▲
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Η εταιρεία ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1983 από τον Βασίλη Πα-
ΐσιο ως αντιπροσωπεία εισαγωγής γεωργικών εφοδίων 
και µετά από µια σειρά αλλαγών µετατράπηκε σε εµπο-
ρική εταιρεία το 1991. Το 2000 κατασκεύασε στα Οινό-
φυτα Βοιωτίας µια από τις πλέον σύγχρονες ευρωπαϊ-
κές µονάδες τυποποίησης, συσκευασίας και διακίνησης 
εφοδίων πιστοποιηµένη κατά ISO 9001 ενώ διατηρεί και 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Η λει-
τουργία των µονάδων είναι σύµφωνη µε τις αυστηρότε-
ρες προδιαγραφές για τη διακίνηση χηµικών προϊόντων. 
Η ευαισθησία σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος 
ώθησε επίσης και στη συµµετοχή σε προγράµµατα ανα-
κύκλωσης των υλικών συσκευασίας. 
 Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 100 άτοµα από τα ο-
ποία οι 29 είναι γεωπόνοι που καλύπτουν όλη την Ελ-
λάδα. Γραφεία υπάρχουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, 
στη Λάρισα , στον Πύργο Ηλείας, στην Άρτα, στην Κο-
µοτηνή και στο Ηράκλειο Κρήτης. ∆ραστηριοποιείται και 
στη Βουλγαρία µέσω της θυγατρικής Agribul. 
Η ΑΛΦΑ θεωρείται από τους σηµαντικότερους παραγω-
γούς - διακινητές κρυσταλλικών και κοκκωδών λιπασµά-
των στην ελληνική αγορά,  µε σηµαντική εξαγωγική δρα-
στηριότητα. Τα προϊόντα της (φυτοπροστασία, πολλαπλα-
σιαστικό υλικό και λιπάσµατα) απευθύνονται στις περισ-
σότερες εγχώριες καλλιέργειες. Η πλήρης σειρά προϊό-
ντων υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασµό µε την άριστη 
τεχνική υποστήριξη έχουν καθιερώσει την ΑΛΦΑ ΑΕΒΕ 
ως µια από τις  σηµαντικότερες εταιρείες.

Υποστηρίζει τον αγρότη 
σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα , 
Πύργο, Άρτα, Κοµοτηνή και Ηράκλειο

▲
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Η χρονιά που έρχεται δεν 
δηµιουργεί µεγαλύτερες προσδοκίες. 
Στα προβλήµατα που πέρυσι υπήρχαν 
-ασφαλιστικό, φορολογία, έλλειψη 
ρευστότητας- έρχονται να προστεθούν 
οι χαµηλές τιµές σε αρκετά προϊόντα 
και οι καθυστερήσεις πληρωµών από 
εργοστάσια, βιοµηχανίες και εµπόρους 
γεωργικών προϊόντων. Για ακόµη µια 
χρονιά οι προβλέψεις για την πρόθεση 
των παραγωγών σε ό,τι αφορά τις 
εαρινές τους καλλιέργειες θα ήταν 
παρακινδυνευµένη. ∆ιαφαίνεται µια 
αύξηση στα στρέµµατα του βαµβακιού 
κυρίως σε Β. Ελλάδα, Φθιώτιδα και 
Βοιωτία. Τα σιτηρά παρέµειναν στα ίδια, 
µε το χαρακτηριστικό ότι ο σπόρος να 
είναι από το σορό και όχι πιστοποιηµένος. 
Η απόφαση αυτή των παραγωγών 
θα αποτιµηθεί στον αλωνισµό και οι 
επιπτώσεις θα είναι αρνητικές, κατά 
τη γνώµη µου, για την παραγωγή και 
την ποιότητα. Το γεγονός αυτό θα 
δηµιουργήσει πρόβληµα στη βιοµηχανία 
και στη διαµόρφωση της τελικής τιµής. 
Η βιοµηχανική ντοµάτα είναι µια δυναµική 
καλλιέργεια που προβληµατίζει λόγω 
του υψηλού κόστους παραγωγής και της 
µειωµένης τιµής και θα παραµείνει στα 

ίδια µε τα περσινά επίπεδα. Τα όσπρια 
(ρεβύθια, φασόλια), ειδικά τα πρώτα θα 
αυξηθούν σηµαντικά κυρίως στη Θεσσαλία 
µε έντονο προβληµατισµό όσον αφορά 
το κόστος παραγωγής, τη διάθεση και 
τη λιανική τιµή. Η καλλιέργεια ηλίανθου 
θα παραµείνει σταθερή, καλλιεργούµενη 
πέρα από τη Β. Ελλάδα και σε άλλες 
περιοχές. Είναι εύκολη µε χαµηλές 
εισροές, συµβολαιακή µε σταθερή τιµή. 
Τέλος, µεγάλη αύξηση υπάρχει στην 
καλλιέργεια της µηδικής, ενισχυµένη µε τα 
νέα προγράµµατα Βιολογικής γεωργίας.

“Η ρευστότητα των παραγωγών 
αποτελεί το µεγαλύτερο πρόβληµα και 
ζητούµενο στην άσκηση της γεωργικής 
δραστηριότητας. Τράπεζα που θα ασχολούταν 
αποκλειστικά µε τον πρωτογενή τοµέα δεν 
υφίσταται και η χρηµατοδότηση από τις 
εµπορικές τράπεζες είναι περιορισµένη. 
Επιτόκια που ξεπερνούν το 10% είναι 
απαγορευτικά για τον πρωτογενή τοµέα. Η 
οποιαδήποτε άσκηση πιστωτικής πολιτικής 
από πλευράς εταιρειών δεν µπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες των παραγωγών. Στην 
αλυσίδα της πρωτογενούς παραγωγής, 
πέρα από τους παραγωγούς και τις εταιρείες 
εφοδίων, σηµαντικούς κρίκους αποτελούν οι  
έµποροι, οι οργανώσεις και οι µεταποιητικές 
βιοµηχανίες. Στην ανάπτυξη και υγιή πορεία 
όλοι οι κρίκοι αυτοί θα πρέπει να συµµετέχουν.

“Σε ό,τι αφορά την Κάρτα του 
Αγρότη, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του 
παραγωγού και ενισχύει τη ρευστότητα. 
Κάτοχοί της, όµως, τυγχάνουν οι πολύ 
υγιείς του κλάδου, που στην πράξη δεν τη 
χρειάζονται. Μεγάλο µερίδιο των αγροτών 
που την έχουν ανάγκη, αδυνατούν και 
να την εξασφαλίσουν. Μια πιο ελαστική 
πολιτική από πλευράς τραπεζών, 
χαλαρώνοντας τα κριτήρια απόκτησης 
θα βοηθούσε περισσότερο την οµαλή 
λειτουργία της αγοράς. 

ΣΠ. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΕ  
ΕΒΑΛΕ ΤΟΝ ΓΕΩΠΟΝΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΤΗΣ ΣΠ. ΑΝ∆ΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΣ

▲

Σεβασµός για τον παραγωγό, 
το µότο της Σπ. Ανδριώτης ΑΕ

Άρχισε τη λειτουργία της το 1999 έχο-
ντας ιδρυτή τον Σπύρο Ανδριώτη, µε διευ-
θυντική εµπειρία άνω των 30 ετών στο χώ-
ρο της εµπορίας γεωργικών εφοδίων. Η ε-
ταιρεία Σπύρος Ανδριώτης ΑΕ, λαµβάνο-
ντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς ό-
πως αυτές διαµορφώνονται από τις αλλα-
γές τόσο των ελληνικών όσο και των πα-
γκόσµιων δεδοµένων στους τοµείς της γε-
ωργίας και της κτηνοτροφίας, καθώς και 
τις αλλαγές που η εφαρµογή της νέας ΚΑΠ 
έφερε στη γεωργία, αποφάσισε να δραστη-
ριοποιηθεί και σε άλλες καλλιέργειες.
Εκτός λοιπόν από αποκλειστικός διανοµέας 
των ποικιλιών βάµβακος της Deltapine, ει-
σάγει στην ελληνική αγορά ποικιλίες µηδικής, 
σόγιας και υβρίδια καλαµποκιού και σόργου 
σε συνεργασία µε την Αmerican Genetics 
Hellas Inc., ποικιλίες µαλακού και σκληρού 
σιταριού της Produttori Sementi Bologna, 
ποικιλίες λειµωνίων ενός από τους µεγαλύτε-
ρους οίκους στον κόσµο, της Barenbrug κα-
θώς και τα νέα υβρίδια ηλίανθου της Euralis. 
Η ποιότητα των προϊόντων, η παρουσία των 
γεωπόνων στο χωράφι και η τελική παρα-
γωγή είναι αυτά που κάνουν τους παραγω-
γούς να εµπιστεύονται την εταιρeία η οποία 
ανταποδίδει µε συνέπεια και σεβασµό. 

▲

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ
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▲

Πλήρης γκάµα εφοδίων για όλα τα χωράφια
Εκτός από αποκλειστικός διανοµέας των ποικιλιών βάµβακος της Deltapine, η 
Σπ. Ανδριώτης ΑΕ εισάγει στην ελληνική αγορά ποικιλίες µηδικής, σόγιας και υ-
βρίδια καλαµποκιού και σόργου σε συνεργασία µε την Αmerican Genetics 
Hellas Inc., ποικιλίες µαλακού και σκληρού σιταριού της Produttori Sementi 
Bologna, ποικιλίες λειµωνίων ενός από τους µεγαλύτερους οίκους στον κόσµο, 
της Barenbrug καθώς και τα νέα υβρίδια ηλίανθου της Euralis. 
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Το βαµβάκι στη Βόρεια Ελλάδα θα 
έχει µεγάλη αύξηση και ιδιαίτερα στην 
περιοχή του Έβρου που µπορεί να φτάσει 
και το 40%. Οι λόγοι είναι οι πολύ καλές 
τιµές που πέτυχαν οι παραγωγοί, την 
προηγούµενη χρονιά, ενώ επίσης ισχυρό 
κίνητρο αποτελεί και η συνδεδεµένη. 
Στην Θεσσαλία οι τάσεις είναι ανάµεικτες, 
δηλαδή στη Λάρισα θα είναι µάλλον πτωτι-
κή, λόγω αύξησης στρεµµάτων σε ρεβίθι,  
βιοµηχανική ντοµάτα και ακρόδρυα. Φάρ-
σαλα και Καρδίτσα θα έχουν µικρή αύξη-
ση έως 10%, Τρίκαλα και Μαγνησία θα πα-
ραµείνουν στα ίδια επίπεδα, ενώ υπάρχει 
και µια µικρή αυξητική τάση στην Στερεά 
Ελλάδα.
Στη βιοµηχανική ντοµάτα παρατηρείται µια 
µικρή αύξηση της τάξης του 5-8% πανελ-
λαδικά λόγω της διόρθωσης τιµής από τις 
µεταποιητικές µονάδες κατά 5-8 σεντς το 
κιλό και τη αύξηση της συνδεδεµένης το 
2017 όπως υπολογίζεται µετά τις διορθω-
τικές κατά 40%.
Ο ηλίανθος παραµένει σταθερός στα πε-
ρυσινά επίπεδα διότι οι εταιρείες ανακοί-
νωσαν τις ίδιες τιµές, παρ’ όλο που φηµο-
λογείται ότι την περίοδο της συγκοµιδής, 
θα διορθώσουν τις τιµές προς τα επάνω.
Το καλαµπόκι τα τελευταία χρόνια έφτα-
σε στον πάτο όσον αφορά το σύνολο των 
στρεµµάτων, παρ’ όλο που οι παραγωγές 
τα δύο τελευταία χρόνια δεν ήταν καθόλου 

ευκαταφρόνητες, αλλά επειδή οι τιµές ήταν 
πάρα πολύ χαµηλές και σε ορισµένες περι-
οχές, όπως η Θεσσαλία που τα κόστη είναι 
αυξηµένα λόγω ενέργειας και πετρελαίου.
Όσον αφορά τις προκλήσεις, από πλευράς 
αγροτών δεν υπάρχει ενδιαφέρον, λόγω 
των νέων φορολογικών και ασφαλιστικών 
µέτρων, κρατούν στάση αναµονής χωρίς 
να έχουν διάθεση να ρισκάρουν. 
Οι εταιρείες από την πλευρά τους, φαίνο-
νται διστακτικές να ρίξουν όλα τα νέα προ-
ϊόντα που έχουν στη φαρέτρα τους, λόγω 
της ρευστότητας της , που επικρατεί. Συ-
µπέρασµα θα είναι µια χρονιά χωρίς ιδιαί-
τερες µεταβολές.    

“Με τα χρόνια της κρίσης ο χώ-
ρος των εφοδίων υπέστη µεγάλες απώλει-
ες και σε τζίρους και σε κέρδη. Στον κλάδο 
µας χάθηκαν πάρα πολλά χρήµατα, λόγω 
της µεγάλης πίστωσης που δίνονταν, πρώ-
τα από τις πολυεθνικές εταιρείες, γιατί δεν 
είχαν κόστος χρήµατος (τους δάνειζε η µα-
µά εταιρεία µε µηδενικό επιτόκιο) και µοι-
ραία ακολουθούσαν και οι ελληνικές, που 
το ετήσιο κόστος δανεισµού έφτανε το 10 – 
11%. Καταλαβαίνετε τι αθέµιτο ανταγωνι-
σµό δηµιουργεί το συγκεκριµένο γεγονός, 
προς όφελος των πολυεθνικών και στραγ-
γάλισµα των ντόπιων εταιρειών, που και 
υγιείς, λόγω capital control, να µην έχουν 
πρόσβαση σε κεφάλαια, «ο νοών νοείτω». 
Όσον αφορά την πιστοδοτική πολιτική της 
εταιρείας µας, δεν είναι οριζόντια και δια-
µορφώνεται ανάλογα ανά πελάτη και ανά 
προϊόν.  

“Η Κάρτα του Αγρότη, καθώς 
και οι κάρτες συµβολαιακής, που απο-
κτούν οι αγρότες, είναι εργαλεία που πα-
ρέχουν ρευστότητα στην αγορά τη δεδο-
µένη στιγµή. Εκείνο που πρέπει να κάνει 
η ηγεσία του υπουργείου, είναι να δώ-
σει επιπλέον χαµηλότοκα, χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα, για επενδύσεις στον αγρο-
τικό τοµέα, ο οποίος είναι αυτή τη στιγµή, 
από τα πρώτα,  οχήµατα ανάπτυξης , αυ-
τού του τόπου.     

F.A.S. ΑΠΟΓΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ,  
CEO F.A.S.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

▲

H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά χρόνια 
µε την εταιρεία Planta που είναι 
κορυφαία στη έρευνα και παραγωγή 
υβριδίων καλαµποκιού.
Τα υβρίδια σποροπαράγονται στις 
καλύτερες περιοχές της Ιταλίας 
σύµφωνα µε τους πιο αυστηρούς 
κανόνες και ελέγχους σε όλα τα 
στάδια παραγωγής (καλλιέργεια, 
συγκοµιδή, επεξεργασία, 
αποθήκευση, ενσάκιση, διανοµή) 
έτσι ώστε να φθάνουν στον τελικό 
χρήστη ακέραια.
Για την διασφάλιση της γενετικής 
καθαρότητας η εταιρεία εφαρµόζει 
καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής 
πρωτόκολλο ενζυµατικών ελέγχων 
υψηλής ακρίβειας.
Ο κατάλογος των υβριδίων έχει 
εύρος από 300 έως 700+  FAO.
Στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 8 διαφορετικοί 
πειραµατικοί και αποδεικτικοί 
αγροί, έτσι ώστε να επιλέγονται τα 
καλύτερα υβρίδια.
Για την ελληνική αγορά έχουν 
επιλεγεί και καλλιεργούνται µετά από 
χρόνια έρευνας  και καλλιέργειας τα 
εξής υβρίδια: SNH 8605, SNH 8606, 
SNH 9609, SNH 9503, TOPECA.    

ΥΒΡΙ∆ΙΑ  
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΩΝ 
PLANTA

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ
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H F.A.S. ιδρύθηκε το 1999 από τον γεωπόνο Βασίλη 
Μιχαήλ στη βάση µιας πολύχρονης εµπειρίας στον 
κλάδο των αγροτικών εφοδίων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην σποροπαραγω-
γή ευρείας γκάµας σπόρων µεγάλης καλλιέργειας, 
όπως σιτάρια σκληρά, σιτάρια µαλακά, κριθάρια, 
βρώµης, τριτικάλε, βίκου, κτην. µπιζελιού, µηδικής, 
φακής, ρεβιθιού.
Για όλες τις ποικιλίες που σποροπαράγει έχει απο-
κτήσει τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης, σε συνεργα-
σία µε τα ινστιτούτα του ΕΘΙΑΓΕ είτε µε συµβόλαια 
από εταιρείες έρευνας γενετικού υλικού του εξωτε-
ρικού όπως CO.SE.ME., ISEA κ.α.
Επιπλέον η F.A.S.είναι αντιπρόσωπος και διανοµέας 
για την Ελλάδα των υβριδίων ηλιάνθου και των ποι-

κιλιών σόγιας του ινστιτούτου φυτών µεγάλης καλ-
λιέργειας και κηπευτικών του Novi Sad κορυφαίου 
του είδους στην Ευρώπη. Το συγκεκριµένο πολλα-
πλασιαστικό υλικό είναι απόκτηµα των πιο νέων µε-
θόδων γενετικής βελτίωσης (Clearfield).
Στο καλαµπόκι αντιπροσωπεύει και διανέµει 
στην Ελλάδα τα αµερικανικά υβρίδια της εταιρεί-
ας PLANTA τα οποία σποροπαράγονται στην Ιταλία.
Παράλληλα η F.A.S. είναι αποκλειστική αντιπρόσω-

πος στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη λεκάνη της 
Μεσογείου, των εξειδικευµένων λιπασµάτων της ι-
σπανικής εταιρείας Nutridal. Πρόκειται για σειρά λι-
πασµάτων υδρολίπανσης και διαφυλλικών εφαρµο-
γών, η δηµιουργία των οποίων είναι επακολούθηµα 
ιδίας έρευνας, αφού πανεπιστηµιακοί φορείς αποτε-
λούν ιδρυτική συνιστώσα της εταιρείας.
Ακόµη σε συνεργασία µε αξιόπιστες εταιρείες του ε-
ξωτερικού εισάγει και διανέµει, µια πλειάδα σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών και µειγµάτων λειµώνων.
Η συνεχής ανοδική πορεία της F.A.S. όλα αυτά τα 
χρόνια, αντανακλά τη φερεγγυότητά της, η οποία 
συναρτάται µε τα υψηλής ποιότητας προϊόντα και 
υπηρεσίες αλλά και µε το αξιοζήλευτο στελεχικό 
δυναµικό της.

▲

Η ποιότητα των σπόρων και των λιπασµάτων της ξεχωρίζουν τη F.A.S
Η συνεχής ανοδική πορεία της F.A.S. αντανακλά τη φερεγγυότητα που εξασφαλίζουν τα υψηλής ποιότητας 
προϊόντα και υπηρεσίες σε συνδυασµό µε το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας 
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Η ταξινόµηση παραγόµενων 
δεµάτων βαµβακιού για τη δηµιουργία 
εθνικού φακέλου ποιότητας, αλλά και η 
διερεύνηση των ποικιλιών βαµβακιού 
που παράγονται στην Ελλάδα και η 
οµαδοποίησή τους βάσει της ποιότητας 
θα αποτελέσουν τα αντικείµενα της 
ηµερίδας που θα πραγµατοποιηθεί την 

Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου στις 10:30 π.µ. 
στο Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού 
Κέντρου Ταξινόµησης Βάµβακος 
στην Καρδίτσα. Την εκδήλωση 
διοργανώνει η ∆ιεπαγγελµατική 
Οργάνωση Βάµβακος και ο ΕΛΓΟ 
∆ΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Βιοµηχανικών 
και Κτηνοτροφικών Φυτών – Εθνικό 
Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόµησης 

και Τυποποίησης Βάµβακος που 
υλοποίησαν τα σχετικά ερευνητικά 
έργα, ενώ κεντρικός οµιλητής θα είναι 
ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων Βασίλης Κόκκαλης. 
Η είσοδος  στην ηµερίδα θα είναι 
δωρεάν. Για ερισσότερες πληροφορίες  
επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 
24410/79939 και 2410/555507.

Τη «Σύγχρονη φυτοπροστασία στη διαδροµή για µια 
βιώσιµη γεωργία» θα µελετήσει η ΑΛΦΑ Γεωργι-
κά Εφόδια ΑΕΒΕ σε επιστηµονική ηµερίδα που δι-
οργανώνει στις 8 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Porto 
Palace της Θεσσαλονίκης. Ενδεικτικά, θα συζητη-
θούν θέµατα όπως η αντιµετώπιση των ζιζανίων 
στο βαµβάκι, τα εντοµοκτόνα στο σύγχρονο πλαίσιο 
της ΕΕ, η διαχείριση σηµαντικών εχθρών σε ροδα-
κινιά και µηλιά, η αντιµετώπιση των ασθενειών µε 

τη χρήση µυκητοκτό-
νων και βακτηριοκτό-
νων. Για επιβεβαίωση 
παρουσίας και πλη-
ροφορίες στο τηλέ-
φωνο: 211/1205580.

Από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 2 Μαρτίου, η ∆ιε-
θνής Έκθεση SIMA, που πραγµατοποιείται ανά διε-
τία στο Παρίσι, αναµένεται να  συγκεντρώσει το πα-
γκόσµιο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων του αγροτι-
κού τοµέα, καθώς θα παρουσιάσει όλες τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στον εξοπλισµό της αγροτικής παρα-
γωγής. Θα συµµετέχουν περισσότερες από 1.740 
εταιρείες από 40 χώρες, εκ των οποίων και 2 ελλη-
νικές. Πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστο-
σελίδα της έκθεσης:  www.simaonline.com 

Ζιζανολογία εφ’ όλης της ύλης 
στο 19ο Συνέδριο της ΕΖΕ
Το 19ο Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα «Ζι-
ζανιολογία και Βιώσιµη Αγροτική Ανάπτυ-
ξη» θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης στην Ορεστιάδα  από 
την Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία   (ΕΖΕ), 
το τριήµερο 29, 30 και 31 Μαρτίου.  Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες  επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.eze.org.gr 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
▲ ▲

▲

Ηµερίδα για τη φυτοπροστασία 
από την ΑΛΦΑ ΑΕΒΕ 

Έρχεται η ∆ιεθνής Έκθεση 
Αγροτικού Εξοπλισµού SIMA

Στη Θεσσαλονίκη στις 8 Μαρτίου Στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου
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Στα αροτραία κερδίζει όποιος 
εκτιμά την αξία των εφοδίων  
Ο διεθνής ανταγωνισµός και τα µικρά περιθώρια κέρδους 
επιβάλλουν ένταση της καλλιεργητικής φροντίδας και υπεραξίες 
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ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣΚυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda // Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017

Η εικόνα της αγοράς δείχνει  
το δρόµο της πιστοποίησης, 
δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΕΠΕΣ 
Ευθύµης Ευθυµιάδης. σελ. 50
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