
Το βάθος της γνώσης τεκμήριο 
επιτυχίας στις εαρινές σπορές    
Σε µια περίοδο όπου οι οικονοµικές αποδόσεις, ειδικά στις εκτατικές 
καλλιέργειες, καθίστανται οριακές και τα διαθέσιµα προς επένδυση 
κεφάλαια είναι λίγα, ο παράγοντας γνώση αποκτά ιδιαίτερη αξία.   
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ  
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟ∆ΑΣ  
Η καλλιέργεια του βάµβακος παραµένει και φέτος πρωταγωνιστής των εξελίξεων στις εαρινές 
καλλιέργειες. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο διατηρείται στην πρώτη θέση, είναι µάλλον 
αµυντικός. Κάπως απλουστευτικά, θα µπορούσε να πει κανείς ότι το βαµβάκι πηγαίνει καλά, 
µόνο και µόνο επειδή οι περισσότερες από τις εκτατικές καλλιέργειες πηγαίνουν άσχηµα. 
Το καλαµπόκι, µια καλλιέργεια αυξηµένων εισροών, δυσκολεύεται να βρει έναν πιο σταθερό 
βηµατισµό αγοράς και τιµής, το σκληρό σιτάρι ακολουθεί εδώ και καιρό «χαµηλή πτήση»,  
τα όσπρια απαιτούν ιδιαίτερη καλλιεργητική φροντίδα και ευνοϊκές καιρικές συνθήκες,  
η βιοµηχανική ντοµάτα δείχνει να «πληγώνεται» πρώτη από την κλιµατική αλλαγή, τα 
ζαχαρότευτλα είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν και ο ηλίανθος, ως πρώτη ύλη για 
παραγωγή βιοντίζελ, δεν ενδείκνυται για τη δέσµευση εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας. 
Μοιραία, οι θιασώτες των αροτραίων οδηγούνται στο βαµβάκι. Μια καλλιέργεια την οποία 
γνωρίζουν καλά και ένα προϊόν µε εξασφαλισµένη ζήτηση αλλά και µε σηµαντική ενίσχυση 
από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (συνδεδεµένη ενίσχυση, προγράµµατα απονιτροποίησης, 
βιολογικά κ.ά.). Αυτό δεν σηµαίνει ότι όλα βαίνουν καλώς. Το αντίθετο µάλιστα. Το βαµβάκι, 
πέραν της πολεµικής την οποία δέχεται συχνά από κάποιους οικολογούντες, ως ιδιαίτερα 
υδροβόρο προϊόν και µε απαιτήσεις σε χηµικά λιπάσµατα, δίνει συχνά... δικαιώµατα και 
λόγω της αδυναµίας των συντελεστών του κλάδου -κατά βάση παραγωγοί και εκκοκκιστές- 
να καταλήξουν σε έναν συστηµατικό τρόπο συνεργασίας που θα οδηγήσει σε σοβαρή 
αναβάθµιση της ποιότητας και θεαµατική αύξηση της προστιθέµενης αξίας. 
Αν η επιλογή της Ελλάδας να µείνει στο βαµβάκι, γιατί, ως γνωστόν, οι Ισπανοί και οι Ιταλοί 
έφυγαν, τότε θα πρέπει να γίνουν, χωρίς χρονοτριβή, όλες οι αναγκαίες προσαρµογές. Αρχής 
γενοµένης, από τον τρόπο µε τον οποίο επιδιώκεται, διαβαθµίζεται και τιµολογείται η ποιότητα. 
Αν θα µετριέται στο σύσπορο, στην ίνα, στην κλωστή ή στο τελικό προϊόν, είναι κάτι που µπορούν 
εύκολα να βρουν οι ειδικοί. Σίγουρα πάντως, δεν µπορεί να υπάρχει µια τιµή, η οποία µάλιστα, 
τις περισσότερες φορές, αδικεί όλους εκείνους που επιµένουν να παράγουν µε γνώµονα την 
ποιότητα. Όπως δεν µπορεί να υπάρχει ελληνικό βαµβάκι χωρίς βιοµηχανία µόδας.                   

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

▲

Τιµωρούνται οι καλοί  
∆εν  µπορεί να υπάρχει µία µόνο τιµή,  
η οποία, µάλιστα, συχνά αδικεί τους 
καλλιεργητές που παράγουν  
µε γνώµονα την ποιότητα  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά 
παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου του περιοδικού µε οποιονδήποτε τρόπο, 
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του 
εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
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Η ΜΑΧΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΝ  
> Στο καλαµπόκι, παρά τις απογοητεύσεις των τελευταίων ετών, κυρίως λόγω της τιµής, η καλλιέργεια 
ενδείκνυται, ειδικά σε περιοχές µε αυξηµένη κτηνοτροφία και ζωηρή ζήτηση για ζωοτροφές εγνωσµένης 
ποιότητας, που τεκµηριώνουν το αβαντάζ της ντόπιας παραγωγής σε γάλα και κρέας     

> Στα όσπρια η σύνδεση της παραγωγής µε αναγνωρίσιµες ετικέτες και διαδικασίες branding, οι οποίες 
διακρίνονται για την άµεση αναφορά τους στον παραγωγό, µπορεί να αποφέρει πρόσθετη υπεραξία, ενώ  
δεν πρέπει να υποτιµάται και η δύναµη της αµειψισποράς, που κρύβουν οι αντίστοιχες καλλιέργειες   

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
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Ηανάπτυξη δραστηριότητας στον τοµέα της 
αγροτικής παραγωγής εξελίσσεται χρόνο µε 
το χρόνο σε πολύ δύσκολη υπόθεση, για να  
απαντιέται µε ένα «ναι» ή ένα «όχι». Έτσι, πέραν 
µιας γενικής θεώρησης περί του ποιο µπορεί να 
είναι στη διάρκεια µιας καλλιεργητικής περιόδου 
το προϊόν που συγκεντρώνει τις περισσότερες 
επιλογές, οι επιµέρους παράµετροι, είναι αυτές 
που καθορίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό το 
τελικό αποτέλεσµα. Τι περισσότερες φορές αρκεί 
να ξέρεις τι θες και γιατί το κάνεις. 
Έτσι για παράδειγµα, ένας καλλιεργητής που 
διαθέτει ταυτόχρονια και µια κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση ή είναι άµεσα συνδεδεµένος 
µε µια κτηνοτροφική εκµετάλλευση, έχει 
περισσότερους από έναν λόγους να κινείται στην 
παραγωγή καλαµποκιού ή ψυχανθών, από έναν 
άλλο, ο οποίος, στις ίδιες εκτάσεις, θα επέλεγε 
την καλλιέργεια του βαµβακιού. Αντίστοιχα, ένας 
παραγωγός οσπρίων ο οποίος έχει καταφέρει 
είτε να τυποποιεί ο ίδιος τα προϊόντα του είτε να 

συνεργάζεται στενά µε µια τυποποιητική µονάδα 
η οποία είναι σε θέση να αναδεικνύει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της παραγωγής, ενδεχοµένως 
και το όνοµα του παραγωγού, έχει κάθε λόγο να 
στηρίζει την καλλιεργητική του επιλογή. 

Ασυµµετρία προσφοράς λύσεων   
και δυνατότητας επιλογών 
Βεβαίως, υπάρχουν και πολλά άλλα που 
δικαιώνουν ή αποδυναµώνουν την απόφαση 
του παραγωγού για µια καλλιέργεια. Το βάθος 
της γνώσης στα θέµατα της καλλιεργητικής 
φροντίδας, η επένδυση σε υποδοµές και 
εξοπλισµό, η εν γένει διασύνδεση µε την αγορά, 
η επίπτωση στις χρηµατορροές της επιχείρησης, 
όπως και η σχέση µε δικαιώµατα άµεσων ή 
έµµεσων ενισχύσεων, συνιστούν καθοριστικούς 
παράγοντες των τελικών επιλογών. 
Είναι αλήθεια ότι για µια ακόµα χρονιά η 
καλλιεργητική περίοδος δεν ξεκινάει µε τους 
καλύτερους οιωνούς. Το οικονοµικό αποτέλεσµα 

της προηγούµενης περιόδου κρίνεται µάλλον 
οριακό για τις περισσότερες αγροτικές µονάδες, 
ανεξαρτήτως µάλιστα, πολλές φορές, από 
το µέγεθός τους. Ήδη µε βάση τα στοιχεία 
της περασµένης χρονιάς, καταγράφεται µια 
περαιτέρω συγκράτηση στη χρήση εισροών, 
µε πιο χαρακτηριστική αυτή που παρατηρείται 
στον τοµέα των λιπασµάτων. Ο ανταγωνισµός 
στη διεθνή αγορά αγροτικών προϊόντων 
βαίνει αυξανόµενος, ενώ την ίδια στιγµή η 
βελτίωση της παραγωγικότητας των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας παραµένει 
δυσδιάκριτη. Οι κινήσεις προσαρµογής του 
θεσµικού πλαισίου από την πλευρά της 
διοίκησης παραµένουν αργές, ενώ το έλλειµµα 
οργανωτικών δοµών είναι δεδοµένο. Μέσα σ’ 
αυτό το περιβάλλον, οι αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
της χώρας µας δεν είναι πάντα σε θέση να 
ενσωµατώσουν στη δραστηριότητά τους τις νέες 
τεχνικές και τεχνολογίες, παρά το γεγονός ότι η 
προσφορά λύσεων από τις εταιρείες είναι µεγάλη.      

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:  ΜΕΡΣΙΝΑ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ�
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
> Οι τεχνοκράτες έχουν τις προτάσεις, παραγωγοί και εκκοκκιστές θα πρέπει να συµφωνήσουν 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Από τη δυνατότητα έγκαιρης και ακριβούς 
αποτύπωσης, κυρίως δε δίκαιης αποτίµησης 
της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος 
για τους καλλιεργητές, αναµένεται να κριθεί η 
τύχη της βαµβακοκαλλιέργειας στη χώρα µας, 
τουλάχιστον κατά τα επόµενα χρόνια.
Έµπειροι και έγκυροι συντελεστές του 
κλάδου, όπως ο καταξιωµένος καθηγητής, 
προϊστάµενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού 
Ελέγχου, Ταξινόµησης και Τυποποίησης 
Βάµβακος, ∆ρ Μωχάµεντ Νταράουσε, 
δηλώνουν κατηγορηµατικά ότι το µέλλον του 
ελληνικού βαµβακιού είναι άµεσα συνδεδεµένο 
µε τη δυνατότητα των δύο πλευρών, 
δηλαδή παραγωγών και εκκοκκιστών, να 
συµφωνήσουν σε ένα µοντέλο άµεσης 
καταγραφής της ποιότητας του εισκοµιζόµενου 
βάµβακος και φυσικά της δυνατότητας της 
αγοράς να ανταµείβει τις καλές προσπάθειες 
στο συγκεκριµένο τοµέα. 
Σήµερα, τονίζει ο έµπειρος καθηγητής, ο τρόπος 
µε τον οποίο τιµολογείται το βαµβάκι, αφενός 
δυσκολεύει τη θέση του στις διεθνείς αγορές, 
αφετέρου αποβαίνει σε βάρος των καλών και 
φιλότιµων καλλιεργητών.
Ο µέσος όρος στον οποίο προσεγγίζει 
η ποιότητα και η ίδια τιµή µε την οποία 
πληρώνονται σχεδόν όλοι οι παραγωγοί, δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο στο βαµβάκι της 
χώρας µας να δυναµώσει τη σχέση του µε τους 
παραγωγούς και να προσεγγίσει από καλύτερη 
θέση τις διεθνείς αγορές. 
Το ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος αποτίµησης 
της ποιότητας, δηλώνει στην Agrenda ο κ. 
Νταράουσε, δηλαδή, αν θα προκύπτει από τις 
παραδόσεις του συσπόρου ή αν θα βασίζεται 
στο εκκοκκισµένο βαµβάκι (µπάλα) είναι 
κάτι που θα πρέπει να το συµφωνήσουν 
οι εµπλεκόµενοι. Οι αρµόδιες αρχές και οι 
τεχνοκράτες του κλάδου έχουν προτάσεις. 
Ο κ. Νταράουσε βλέπει µε καλό µάτι 
«χαραµάδα» των προπωλήσεων που έχει 
ανοίξει, κυρίως από γνωστό εκκοκκιστήριο 
της Βόρειας Ελλάδας, εκτιµά ωστόσο ότι η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει µε κάποιο τρόπο 
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Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
> Εργαλείο για τις νέες σπορές τα αποτελέσµατα της Έρευνας Ποικιλιών του ΕΛΓΟ 

να αποσαφηνισθεί, να επιτρέπει την πρόσβαση 
όλο και περισσότερων παραγωγών και να 
είναι ασφαλής ή τέλος πάντων να συνοδεύεται 
από δικλείδες ασφαλείας για όλες τις πλευρές. 
Κι εδώ όµως, η δυνατότητα αποτύπωσης 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
παραδιδόµενου προϊόντος, έχει τη σηµασία του. 
Ο κ. Νταράουσε βλέπει σαν ένα πρώτο καλό 
βήµα τη λειτουργία της ∆ιεπαγγελµατικής του 
Βάµβακος, όπως και τις έρευνες - αξιολογήσεις 
που έχουν γίνει γύρω από τις ποικιλίες που 
παράγονται στην Ελλάδα, εκτιµά δε ότι τα 
στοιχεία αυτών των ερευνών θα πρέπει να είναι 
στη διάθεση όλων των εµπλεκοµένων και δη 
των παραγωγών. Ακόµα καλωσορίζει, τη «χείρα 
συνεργασίας» που έτειναν πριν από λίγες µέρες 
πέντε οργανώσεις παραγωγών της Θεσσαλίας 
και βλέπε σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης 
του καθεστώτος του βάµβακος, εφ’ όσον 
αποδεικνύεται τοις πράγµασι η πίστη σ’ αυτού 
του είδους τις συνεργασίες. 
Σηµειωτέον ότι το επόµενο διάστηµα είναι 
πλούσιο από εκδηλώσεις που αναδεικνύουν 
την ανάγκη βελτίωσης των κανόνων 
λειτουργίας της αγοράς στο βαµβάκι, αρχής 
γενοµένης από την προγραµµατισµένη για τις 
26 Φεβρουαρίου στη Λάρισα, παρουσίασης 
των αποτελεσµάτωντης Έρευνας Ποικιλιών 
µε βάση την εικόνα της τελευταίας 
καλλιεργητικής - εκκοκκιστικής περιόδου 
(2018 - 2019). Εκδηλώσεις µε πρωτοβουλία 
της ∆ΟΕ και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα έχουν 
προγραµµατισθεί να γίνουν ακόµα στην 
Αλίαρτο (27 Φεβρουαρίου), στις Σέρρες (5 
Μαϊου) και στην Ορεστιάδα (6 Μαρτίου).       

▲

Τελευταία βδοµάδα Φεβρουαρίου 
η ειδική ενίσχυση βάµβακος
Νωρίτερα από πέρυσι και µέχρι το τέλος 
Φεβρουαρίου, σύµφωνα µε προσωπική 
δέσµευση του ίδιου του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, αναµένεται να πληρωθεί η ειδική 
ενίσχυση βάµβακος. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι οι δηλωµένες από τους παραγωγούς 
εκτάσεις είναι περισσότερες φέτος, γεγονός που 
θα µειώσει κατά τι την τιµή της συνδεδεµένης, η 
οποία υπολογίζεται λίγο κάτω από τα 70 ευρώ. 
Να σηµειωθεί ότι δεν αναµένεται να γίνει µαζική 
µείωση του πλαφόν ανά Περιφέρεια, σύµφωνα 
µε τους αρµόδιους των κατά τόπους ∆ΑΟΚ, 
ωστόσο δεν θα χαθεί η συνδεδεµένη για όσους 
βαµβακοπαραγωγούς είχαν ζηµιά η οποία έχει 
δηλωθεί στον ΕΛΓΑ και εφόσον τα πορίσµατα 
των γεωπόνων του οργανισµού δείξουν απώλεια 
παραγωγής, λόγω καιρικών συνθηκών.

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Πιστοποιηµένος 
σπόρος κατ' ελάχιστο 
16 κιλά ανά εκτάριο 
ή 13 κιλά για υβρίδιοή 13 κιλά για υβρίδιοή 13 κιλά για υβρίδιο

70
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2017/18

26,75
2018/19

26,12

26,80ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

18,20
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ
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> Κατάταξη των ποικιλιών σε τρεις οµάδες, βάσει των τιµών του micronaire, 
του µήκους της ίνας και της αντοχής αυτής, όπως επίσης και των αποδόσεων σε ίνα    

ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2016²2017 

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - Ιη ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 3,7 - 4,2                                                            

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΙΚΛΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 4,3 - 4,7                                                            

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΑYRA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 4,3 - 4,7                                                            

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΟΙΚΛΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - Ιη ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 3,7 - 4,2                                                            

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 4,3 - 4,7                                                            

ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 4,3 - 4,7                                                            
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▲

Αύξηση στη ζήτηση ίνας 
µέχρι το 2025 λέει η ICAC

Η συνολική ζήτηση για ίνες θα 
φτάσει ως το 2025 τους 121 εκατ. 
τόνους, γεγονός που αποτελεί µια 
σηµαντική ευκαιρία για τον τοµέα 
του βάµβακος. Την παραπάνω 
εκτίµηση έκανε η γραµµατεία της 
∆ιεθνούς Συµβουλευτικής Επιτροπής 
Βάµβακος (ICAC), σε συνέδριο που 
διοργάνωσε πρόσφατα στην Ακτή 
του Ελεφαντοστού. Για τη σεζόν 
2018/2019 τα παγκόσµια αποθέµατα 
αναµένεται να µειωθούν, οδηγώντας 
σε µια σταθεροποίηση ή ακόµα και 
µικρή αύξηση των τιµών µέχρι το 
τέλος της περιόδου, σύµφωνα 
µε την ICAC. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΠΟΡΕΙ 
ΚΑΙ ΣΕ ΠΙΟ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η ελληνική σοδειά έχει τις περγαµηνές 
για να χτυπήσει πιο απαιτητικές αγορές. 
Παράλληλα, οι υποδοµές για εξαγωγή 
είναι σηµαντικά καλύτερες σε σχέση µε 
ανταγωνιστικές χώρες, ενώ η διάρκεια 
παράδοσης των εµπορευµάτων είναι 
µικρότερη. Όπως έχουµε δει ακόµα και η 
δύσκολη αγορά της Κίνας είναι ανοιχτή να 
αγοράσει τη σοδειά µας, µε την προϋπόθεση 
πως θα φορτώσουµε λευκά και ποιοτικά 
βαµβάκια. Ζούµε σε ένα διεθνές περιβάλλον 
και θα πρέπει να εναρµονιστούµε στα διεθνή 
πρότυπα, προκειµένου να µπορέσουµε να 
ανταγωνιστούµε τα βραζιλιάνικα ή και τα 
αµερικανικά βαµβάκια. Οι αγορές της Άπω 
Ανατολής έχουν δείξει πως επιθυµούν να 
έχουν το βαµβάκι µας στο χαρµάνι τους. 
Όσον αφορά τον νούµερο ένα πελάτη µας 
εδώ και πολλά χρόνια, δηλαδή την Τουρκία, 
αρκετοί µιλούν για τέλος εποχής και όχι 
απλά για µια διαφορετική χρονιά. Ακόµα 
κι αν ξεπεραστούν τα πολιτικά τερτίπια, 

το τραπεζικό σύστηµα της γειτονικής µας 
χώρας δείχνει να δυσκολεύεται να στηρίξει 
την κλωστοϋφαντουργία της µε χαµηλά 
επιτόκια και πιστώσεις. Οι περισσότεροι 
έµποροι αναµένουν τους Τούρκους κλώστες 
να µπουν δυναµικά στην αγορά µας µάλλον 
προς την άνοιξη. Θα πρέπει βέβαια να 
σηµειωθεί ότι όσο οι Τούρκοι εκκοκκιστές 
προχωρούν σε εξαγωγές της σοδειάς τους 
(πρόσφατα πωλούν στο Πακιστάν), λογικά 
τόσο πιο γρήγορα θα αναγκαστούν τα 
κλωστήρια να προβούν σε εισαγωγές, καθώς 
παραµένουν ελλειµµατικοί σε βαµβάκι. Για τη 
χώρα µας οι τουρκικές εξελίξεις προκαλούν 
τις εξής επιπλοκές: Από τη µια µεριά οι 
Τούρκοι κλώστες δεν αγοράζουν τα βαµβάκια 
µας µε τη δυναµική του παρελθόντος, 
γεγονός το οποίο δυσκολεύει τις φορτώσεις 
και τη ρευστότητα στην αρχή της σεζόν. Από 
την άλλη, οι φτηνές προσφορές τουρκικής 
σοδειάς  πιέζουν την αγορά του φυσικού 
προϊόντος σε χώρες της Ανατολής. 

121

28%

25,5

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

AΥΞΗΣΗ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ 

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΙΝΕΣ
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ΕΤΟΣ 
(ΑΡΙΘ. ΔΕΙΓ.) ±SD)

ΜΗΚΟΣ mm M.0. 
±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
±SD)

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
ΙΝΑ 

 ΕΚΤΑΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 2η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΕΧΡΙ 4,3 - 4,7                                                            
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±SD)

ΑΝΤΟΧΗ g/tex 
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ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΚΑΤAΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΕ 3 ΟΜΑΔΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ MICRONAIRE - 3η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΙΜΕΣ > 4,7                                                           
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ΕΝΩΣΑΝ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
> Συµµετέχουν αρχικά περί τους 140 Θεσσαλούς βαµβακοκαλλιεργητές µε 13.000 στρέµµατα 

▲

Ολιστική στήριξη στο βαµβάκι

Ολοκληρωµένες προτάσεις για τη 
σπορά, τη θρέψη και τη φυτοπροστασία 
του βαµβακιού προσφέρει η  ΑΛΦΑ 
καταλαµβάνοντας το ρόλο του 
πρωταγωνιστή. Η πολύχρονη συνεργασία 
των έµπειρων γεωπόνων της µε 
παραγωγούς, τοπικούς γεωπόνους, ξένα 
κι ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα όσο και 
κρατικές υπηρεσίες, καθιστά την ΑΛΦΑ ως 
τη σηµαντικότερη εταιρεία του κλάδου για 
την βαµβακοκαλλιέργεια.
Στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα της ΑΛΦΑ 
υπάρχουν:
■ Τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 SC και 
Pendigan 33 EC / 40 SC, το Efica 96 EC, το 
Agil 10 EC, το Jaguar 5 EC, το Meteor TF.
■ Τα εντοµοκτόνα Mavrik Aquaflow, 
Methochlor 48 EC, Pyrinex 5 G, Araber 225 
EC, Methomex 20 SL, Ikarus 2,5 EC, Assist 
100 EW, Lamdex  2.5 WG, ενώ υπάρχει 
και πρόβλεψη για νέες προσθήκες στη 
κατηγορία αυτή.
■ Τα προϊόντα Sunset 48 SL όσο και  
Spotlight C, για την αποφύλλωση του 
βαµβακιού, καθώς και το Mepiquat Chloride 
ΑΛΦΑ 5 SL για την παρεµπόδιση της 
υπερβολικής βλάστησης και πρωΐµηση της 
παραγωγής.

Μνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ 
των πέντε Συνεταιρισµών Λαρισαίων 
Αγροτών, Πλατυκάµπου, Φαρσάλων «Ο 
Ενιπέας», Φαρσάλων «Ζευς» και Κρήνης 
Φαρσάλων, µε βασικό αντικείµενο 
την κοινή διαχείριση της καλλιέργειας 
βάµβακος και την κοινή εµπορία του 
προϊόντος, υπεγράφη προ ηµερών στα 
γραφεία του ΑΣ Λαρισαίων Αγροτών.
Η κίνηση αυτή αποτελεί πρωτοπόρο 
ενέργεια, καθώς είναι η πρώτη φορά 
που πέντε αγροτικοί συνεταιρισµοί µε 
αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών 
βαµβακιού αποφασίζουν να συµπράξουν 
σε µία κοινή προσπάθεια.
Η «Συνεργασία» µετρά 140 ενεργούς 
συνεταιριστές-παραγωγούς βαµβακιού 
και αριθµεί τουλάχιστον 13.000 στρέµµατα 
βαµβακιού. Το πρώτο βήµα Συνεργασίας 
αποτελεί η διασφάλιση του οικονοµικού 
περιβάλλοντος για τα µέλη των ΑΣ και σε 
δεύτερη φάση η ολοκληρωτική διαχείριση 
της καλλιέργειας και του προϊόντος.
Στα µέλη του συνεταιρισµού δόθηκε 
προθεσµία µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, 
προκειµένου να γνωστοποιήσουν 
την πρόθεσή τους για τα στρέµµατα 

που προτίθενται να καλλιεργήσουν, 
ενώ διάχυτη είναι η αισιοδοξία στους 
πρωτεργάτες του εγχειρήµατος ότι στην 
πορεία και µέχρι το τέλος Απριλίου θα 
προστεθούν στον ενιαίο συνεταιρισµό και 
άλλοι βαµβακάδες, αφού πρώτα γίνουν 
µέλη των τοπικών συνεταιρισµών.
Στην κοινή συνεδρίαση των πέντε 
οµάδων παραγωγών συγκροτήθηκε 
πενταµελής ∆ιαχειριστική Επιτροπή, η 
οποία θα αναλάβει τις διερευνητικές 
επαφές µε τα εκκοκκιστήρια του κάµπου, 
προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος 
που είναι η προπώληση του βαµβακιού 
µέσα στην άνοιξη, οπότε η τιµή ανέκαθεν 
είναι καλύτερη απ’ ό,τι το φθινόπωρο. 
∆εν αποκλείεται η συµφωνία να κλειστεί 
µε παραπάνω από ένα εκκοκκιστήριο, 
εφόσον η τιµή που θα δοθεί θα είναι 
ικανοποιητική.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από 
τον πρόεδρο ΑΣ Λαρισαίων Αγροτών 
Φώτη Παπαδόπουλο, τον πρόεδρο Α.Σ 
Πλατυκάµπου Ιωάννη Κουκούτση, τον 
πρόεδρο ΑΣ Φαρσάλων «Ο Ενιπέας» 
Αθανάσιο Καραΐσκο, τον πρόεδρο ΑΣ 
Κρήνης Βάιο Αγγελακόπουλο και τον 
πρόεδρο ΑΣ ΖΕΥΣ Αχιλλέα Αποστόλου.
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ΒΑΜΒΑΚΙ

▲

▲

▲

▲

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ FIBERMAX

Fiona (Φιόνα): Μεσοπρώιµη, καθορισµένης 
ανάπτυξης, εύκολα διαχειρίσιµη.  Αξεπέραστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, απόδοση σε ίνα στο 44%.

Elsa (Έλσα): Εξαιρετική µεταβροχική συµπεριφορά, 
πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία, γρήγορη αρχική 
ανάπτυξη, πλούσια καρποφορία. Υψηλή ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση, και εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
απόδοση ίνας.

Carla (Κάρλα): Εντυπωσιακά πρώιµη ποικιλία. Ζωηρή 
αρχική ανάπτυξη, θαµνώδες φυτό, πλούσια καρποφορία. 
Καλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά.

Celia (Σέλια): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη διαχείριση, 
ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη.  
Υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, ανθεκτικότητα στην 
αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα ίνας.

Claudia: Μεσοπρώιµη, µέγιστη παραγωγή, κορυφαία σε 
απόδοση ίνας.  Υψηλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, 
εξαιρετικά µακρόινο βαµβάκι.

Carmen (Κάρµεν): Μεσοπρώιµη, µε άριστη 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση. Βαθύ ριζικό σύστηµα, 
αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού, υψηλό δυναµικό 
παραγωγής σε σύσπορο.

Flora (Φλόρα): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη διαχείριση. 
Προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη, σταθερά υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση. Εξαιρετική ποιότητα και απόδοση ίνας. 

Οι ποικιλίες FiberMax διανέµονται από φέτος από 
την εταιρεία BASF Ελλάς, η οποία διαθέτει ένα ευρύ 

χαρτοφυλάκιο στην καλλιέργεια του βαµβακιού.

PHY 983: Η νέα ποικιλία βάµβακος µε 
τις εξαιρετικές αποδόσεις, την πολύ καλή 
συµπεριφορά σε ξηροθερµικές συνθήκες, στις 
αδροµυκώσεις τα οποία σε συνδυασµό µε την 
πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα στο εργοστάσιο, 
αποτελεί µια σίγουρη και κερδοφόρα επιλογή 
για τον Έλληνα βαµβακοπαραγωγό. Ταυτόχρονα 
διατίθεται η ποικιλία βάµβακος SPEED η οποία 
έχει αποδείξει την σταθερότητα παραγωγής 
,τις υψηλές αποδόσεις και την ανοχή στις 
αδροµυκώσεις, τα τελευταία χρόνια σε όλη την 
Ελλάδα.

ΑΥΡΑ: Ελληνική 
µεσοπρώιµη ποικιλία 
βαµβακιού µε σταθερά 
υψηλές αποδόσεις. 
Φυτό µεσαίου ύψους 
µε φύλλα παλαµοειδή 
και µε µεγάλο 

µέγεθος καρυδιών. Χαρακτηρίζεται από µεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιµατικών 
συνθηκών και από εξαιρετικής ποιότητας ίνα.

ΦΟΙΒΟΣ: Ελληνική πρώιµη ποικιλία βαµβακιού 
µε φύλλωµα πράσινου σκούρου χρώµατος. 
Φυτό εύρωστης ανάπτυξης µε µεγάλο αριθµό 
µεσαίου µεγέθους καρυδιών ανά φυτό και υψηλές 
αποδόσεις για την κατηγορία του. Αξιοποιεί τα 
φτωχά εδάφη.

 VERED 171: Ποικιλία βαθύρριζη, µε µικρές 
απαιτήσεις σε νερό και σταθερά υψηλές αποδόσεις.  
Εξαιρετικής ποιότητας τεχνολογικά χαρακτηριστικά 
ίνας και µε αντοχή στις αδροµυκώσεις.

ELPIDA: Η κορυφαία ποικιλία 
βαµβακιού που συνδυάζει 
µοναδικά πρωιµότητα, υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και άριστη 

ποιότητα ίνας. Εξαιρετική συµπεριφορά σε δύσκολες χρονιές µε 
βροχερό φθινόπωρο. Ποικιλία GOLDEN FIBER µε άριστα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά ίνας.  

ARMONIA: Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής, άριστη προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές 
και κλιµατικές συνθήκες. Εξαιρετική αντοχή και συµπεριφορά των 
ανοικτών καρυδιών µετά από έντονες βροχοπτώσεις. Ποικιλία 
GOLDEN FIBER µε άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

LIDER: Η µεσοπρώιµη υπερπαραγωγική ποικιλία µε την ευρεία 
προσαρµοστικότητα σε όλα τα εδάφη. ∆ιαχρονικά σταθερή παραγωγή 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Μεγάλος αριθµός καρυδιών. Εύκολη 
διαχείριση καλλιέργειας και αρίστης ποιότητας ίνα.

ESPERIA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε υψηλό δυναµικό παραγωγής και 
υψηλή αντοχή στο βερτισίλιο και στις αφίδες. Άριστης ποιότητας ίνα.

CAMPO: Μεσοπρώιµη, βαθύρριζη ποικιλία η οποία διακρίνεται για το 
εξαιρετικό δυναµικό παραγωγής της.

BABYLON: Μεσοπρώιµη ποικιλία, πολύ παραγωγική ακόµη και σε 
περιοχές µε δύσκολες εδαφοκλιµατικές συνθήκες.

FANTOM: Υπερπρώιµη ποικιλία µε εντυπωσιακό δυναµικό 
παραγωγής µε ευρεία προσαρµοστικότητα.

Πρώιµες: ST 318: Πρώιµη ανθοφορία, µε 
πρώιµο και δυνατό άνοιγµα καρυδιών. ST 402: 
Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο του 
πράσινου σκουληκιού. 

Εύρωστες µεσοπρώιµες: ST 405: Η βλαστική 
της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόµα και µε 
µικρές δόσεις ρυθµιστών. ST 373: Σχετικά 
πρώιµο άνοιγµα. Μεγάλο βάρος καρυδιών.  
ST 457: Συγκράτηση φύλλων και γέµισµα 
καρυδιών ως το τέλος της καλλιεργητικής 
περιόδου. ST 474: Υψηλή παραγωγή, ακόµα και 
κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Μεγάλες αντοχές-δυνατά φυτά: ST 463: 
Εύρωστο φυτό µεγάλου ύψους, µε εξαιρετικό 
φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη. IDEAL: 
Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδροµύκωση. PG2018: Ισχυρό φύτρωµα και 
ταχεία εγκατάσταση της φυτείας. 

DP 332: Πρώιµη, 
µοναδικός συνδυασµός 
πρωιµότητας και 
υψηλού δυναµικού 
αποδόσεων, ευκολία 
στη διαχείριση, 

πλούσια καρποφορία, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.

DP 396: Πρώιµη, πολύ υψηλό δυναµικό αποδόσεων, µεγάλη 
προσαρµοστικότητα, ικανοποιητική ανοχή στην αδροµύκωση, 
γρήγορη και εύκολη συγκοµιδή.

DP 377: Μεσοπρώιµη, εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη, ευκολία στη 
διαχείριση, ανεκτική σε συνθήκες πρώιµης γήρανσης, εντυπωσιακό 
άνοιγµα.

DP 419: Μεσοπρώιµη, ευρεία προσαρµοστικότητα, µεγάλη 
σταθερότητα αποδόσεων, πλούσια καρποφορία, εντυπωσιακό 
άνοιγµα, άριστη συγκοµιδή, ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ίνας

DP 401: Μεσοπρώιµη, ιδανική επιλογή ακόµη και για αδύναµα 
εδάφη, ευκολία στη διαχείριση, πλούσια καρποφορία, µεγάλη αντοχή 
σε συνθήκες στρες νερού, άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ΒΑΜΒΑΚΙ PRIME 
GENETICS

PRG 981: Μεσοπρώιµη 
ποικιλία µε σταθερά 
κορυφαίες αποδόσεις. 

PRG 9048: Νέα, πρώιµη ποικιλία, µε πολύ υψηλές αποδόσεις, 
ελεγχόµενη ανάπτυξη, µε µεγάλη προσαρµοστικότητα και 
σταθερότητα. 

PRG 9706: Πολύ πρώιµη ποικιλία µε υψηλές αποδόσεις και 
σταθερότητα. 

SELECT: Πρώιµη ποικιλία, µε µεγάλη προσαρµοστικότητα και 
σταθερότητα αποδόσεων σε διάφορες συνθήκες.

▲

▲
▲

ΒΑ 320: Πρώιµη ποικιλία µε χνουδάτο φύλλωµα και 
µοναδική αντοχή. Υψηλές παραγωγές ακόµα και σε 
µέτριας γονιµότητας εδάφη.

EDESSA: Πρώιµη ποικιλία µε χνουδάτο φύλλωµα 
και υπέρ-απόδοση στο βαµβάκι. Εξαιρετική 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους εδαφών. 
πολλά καρύδια µε πολύ ικανοποιητικό µέσο βάρος. 

CARISMA: Νέα πρώιµη µε ελαφρά χνουδάτο φύλλωµα, 
πολύ µεγάλων αποδόσεων ειδικά σε χωράφια µε σωστή 
λίπανση. Απαιτεί η χρήση ρυθµιστών.

LYDIA: Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη µε εξαιρετικά 
τεχνολογία χαρακτηριστικά. Υψηλή παραγωγή και 
καλλιεργείται σε µεγάλη γκάµα εδαφών ακόµα και σε 
αλατούχα. Απαιτεί η χρήση ρυθµιστών.

FLASH: Μεσοπρώιµη ποικιλία, λειόφυλλη. Έχει 
µεγάλη προσαρµοστικότητα σε όλες τις συνθήκες 
ακόµα και σε κουρασµένα εδάφη. Βαθύρριζη µε 
µοναδική αντοχή σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά 
χωράφια. Απαιτεί η χρήση ρυθµιστών.

▲
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ 
> Αύξηση αναµένουν USDA και IGC στην παγκόσµια παραγωγή καλαµποκιού, αντίθετα µε την Ελλάδα

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Παρά τον έντονο ανταγωνισµό από τις 
χώρες της Βαλκανικής και της ανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και τις δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν το τελευταίο διάστηµα οι 
κτηνοτρόφοι, τα αποθέµατα ελληνικού 
καλαµποκιού έχουν ως επί το πλείστον 
εξαντληθεί, µε αρκετούς εµπόρους 
να βασίζονται πλέον στις εισαγωγές 

προκειµένου να καλύψουν τις όποιες 
ανάγκες της αγοράς µέχρι την επόµενη 
συγκοµιδή. Πάντως, όλα δείχνουν πως 
και κατά την τρέχουσα, αλλά και την 
επόµενη εµπορική περίοδο η τιµή του 
συγκεκριµένου προϊόντος θα παραµείνει 
σταθερή, στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν 
τα τελευταία δυο µε τρία χρόνια, ήτοι 

γύρω στα 17 λεπτά ανά κιλό. Ταυτόχρονα, 
φαίνεται πως αναµένεται µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων για το 2019. 
Ειδικότερα, το 2018, οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις εκτιµάται πως ξεπέρασαν τα 1,1 
εκατ. στρέµµατα. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
αναµένεται πως το 2019 αυτές θα 
κυµανθούν κοντά στα 1 εκατ. στρέµµατα, 
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ΤΡΙΕΤΗ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ DIABROTICA 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΣΕΡΡΑΙΟΙ 
Με επιτυχία της τάξης του 95-99% η 
αµειψισπορά του αραβόσιτου µε άλλη 
καλλιέργεια είναι αποδεδειγµένα η πιο 
αποτελεσµατική µέθοδος καταπολέµησης του 
Diabrotica µε τους γεωπόνους των Σερρών να 
προτείνουν τριετή αµειψισπορά.
Επίσης για την αποτελεσµατική προστασία 
της καλλιέργειας κατά την έναρξη της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου προτείνουν :
■ Η µεγαλύτερη ζηµιά προκαλείται από τις 
προνύµφες, οι οποίες τρέφονται από τις ρίζες 
των φυτών αραβοσίτου. Για την προστασία 

των νεαρών φυτών µπορεί να γίνει εφαρµογή 
ενός εγκεκριµένου για το έντοµο κοκκώδους 
εντοµοκτόνου κατά τη σπορά του αραβοσίτου.
■ Τα µηχανήµατα πρέπει να καθαρίζονται από 
υπολείµµατα εδάφους, όταν µετακινούνται σε 
µη µολυσµένα χωράφια.
■ Η µετατόπιση της ηµεροµηνίας σποράς 
νωρίτερα (πρώιµη σπορά µε υβρίδιο ανάλογου 
βιολογικού κύκλου) καθιστά τα φυτά ανθεκτικά 
ή αποφεύγεται το κρίσιµο στάδιο της εκκόλαψης 
των αυγών η οποία προσδιορίζεται περί τα τέλη 
Μαΐου µε αρχές Ιουνίου.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ � 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΑΛΙΟΙ
ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Ε∆Ω∆ΙΜΟ

60,00

56,30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

60,00

54,40

ενώ ο γεωπόνος Γιάννης Ράγκος, 
εκτιµά πως υπάρχουν πιθανότητες να 
καλλιεργηθούν ακόµα λιγότερες εκτάσεις. 
Όπως εξήγησε ο ίδιος, την περίοδο αυτή 
στις αποθήκες των παραγωγών δεν 
υπάρχουν αποθέµατα, ωστόσο υποστήριξε 
πως η τιµή του προϊόντος, αν και σταθερή 
τα τελευταία χρόνια, και µε ένα κόστος 
παραγωγής κοντά στα 150 ευρώ ανά 
στρέµµα, δεν είναι ιδανική για τους 
παραγωγούς. 

Ιδανική καλλιέργεια για περιοχές µε 
ανεπτυγµένη κτηνοτροφία και νερό
«Είναι ασύµφορη καλλιέργεια, γιατί απαιτεί 
µεγάλες ποσότητες νερού αλλά και 
ενέργειας, είτε ηλεκτρικής είτε πετρελαίου, 
ενώ ταυτόχρονα υπάρχει εισαγωγή από 
τις Βαλκανικές χώρες που είναι κοντά, 
αλλά και από Πολωνία, Ουγγαρία και 
Ρουµανία, οι οποίες έχουν τεράστιες 
εκτάσεις», είπε χαρακτηριστικά, ενώ 
εξήγησε στη συνέχεια πως στις χώρες 

αυτές η καλλιέργεια είναι ξερική, και άρα 
οι παραγωγοί δεν επιβαρύνονται µε το 
κόστος του νερού και της ενέργειας. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι περιοχές µε 
ανεπτυγµένη κτηνοτροφία είναι ιδανικές 
στη χώρα µας για την καλλιέργεια, αφού 
τα κόστη µεταφοράς είναι ελάχιστα, 
δεδοµένου ότι η διανοµή αφορά πολύ 
κοντινές αποστάσεις. Ακόµα, περιοχές µε 
χαµηλό κόστος νερού, επίσης ευνοούνται, 
κοστολογικά, για την καλλιέργεια 
καλαµποκιού. 
Υπενθυµίζεται ότι οι σπορές ξεκινάνε 
από τα µέσα Μαρτίου, ή το τελευταίο 
δεκαήµερο του µήνα αυτού, και κρατάνε 
µέχρι το πρώτο δεκαήµερο του Απριλίου, 
ένας κανόνας βέβαια που εξαρτάται 
τόσο από την περιοχή όσο και από τις 
θερµοκρασίες. Όπως εξήγησε ο κ. Ράγκος, 
υπάρχουν πλέον στην αγορά και υβρίδια 
µε πολύ µικρό καλλιεργητικό κύκλο, τα 
οποία επιτρέπουν στον παραγωγό να 
σπείρει ξανά µετά την πρώτη συγκοµιδή. 

▲

Περισσότερη παραγωγή και κέρδη 
στον δείκτη τιµών του IGC

Αργεντινή, Κίνα και Ουκρανία αναµένεται 
να αυξήσουν την παραγωγή τους και να 
ισοσταθµίσουν τις απώλειες που αναµένονται 
σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που δηµοσίευσε το USDA, τα πρώτα 
για το 2019, έπειτα από το προσωρινό κλείσιµο 
των κυβερνητικών υπηρεσιών, η Αργεντινή και 
η Ουκρανία, αναµένεται να γνωρίσουν και µια 
αύξηση της ζήτησης για το καλαµπόκι τους, αφού 
οι εξαγωγές τους κατά το τρέχον εµπορικό έτος, 
2018/19 θα αυξηθούν. Τα στοιχεία συµφωνούν 
και µε αυτά του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών 
(IGC), που αναµένουν µια αύξηση της παραγωγής 
κατά 29 εκατ. τόνους, στους 1076 εκατ. τόνους, 
ενώ στον δείκτη τιµών σηµείωσε αύξηση 1%. 
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Y  βρίδια µε ενισχυµένη σταθερότητα 
σε θερµές και ξηρές συνθήκες, που 
όλο και περισσότερο απαντούν στην 
Ελλάδα, δηµιούργησε το ερευνητικό 
πρόγραµµα της Syngenta. Έτσι οι 
καλλιεργητές καλαµποκιού µπορούν 
να έχουν την καλύτερη σοδειά και να 
επηρεάζονται ελάχιστα έως και καθόλου 
από τις ακραίες µερικές φορές κλιµατικές 
συνθήκες. Πλέον η Syngenta Hellas 
φέρνει από το 2019 ακόµη πιο νέο υλικό, 
µε νέα υβρίδια καλαµποκιού «διπλής 

δύναµης», µε ανώτερα χαρακτηριστικά 
για ακόµη υψηλότερη απόδοση αλλά 
διατηρώντας και τη σταθερότητα σε 
δύσκολες κλιµατικές συνθήκες. Με αυτά 
τα υβρίδια, οι παραγωγοί καλαµποκιού θα 
µπορούν να είναι σίγουροι ότι θα έχουν 
τα καλύτερα κιλά, ακόµη και σε δύσκολες 
συνθήκες, ενώ σε καλές συνθήκες θα 
«χτυπήσουν ταβάνι» µε παραγωγές που 
δεν είχαν παλιότερα. Παράλληλα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι ακόµη περισσότερα νέα 
υβρίδια, µε διπλή δύναµη ετοιµάζονται τα 
επόµενα χρόνια.

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ

▲

Ψηφιακά εργαλεία για τη λίπανση
Με δύο νέες ψηφιακές εφαρµογές, το Yara 
ImageITTM και το Yara CheckITTM, η Yara 
Ελλάς προσφέρει στους Έλληνες αγρότες 
τα απαραίτητα εργαλεία που βοηθούν στη 
λήψη σωστών αποφάσεων αναφορικά 
µε τη λίπανση των καλλιεργειών τους. 
Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες µπορούν 
να µεγιστοποιήσουν την απόδοση και 
την ποιότητα των καλλιεργειών τους, 
διατηρώντας παράλληλα το κόστος υπό 
έλεγχο, αποφεύγοντας την υπερλίπανση και 
προστατεύοντας το περιβάλλον. Η εφαρµογή 
Yara ImageITΤΜ µετράει την πρόσληψη 
του αζώτου, βασισµένη στον δείκτη Green 
Area Index (GAI) στο καλαµπόκι και παρέχει 
προτάσεις για την επιφανειακή εφαρµογή 
του αζώτου, µετατρέποντας έτσι το κινητό 
τηλέφωνο σε έναν υψηλής τεχνολογίας 
µετρητή της θρεπτικής κατάστασης του 
φυτού. Η τεχνολογία πίσω από το ImageIT 
είναι µια ολοκληρωµένη ανάλυση εικόνας 
που ταξινοµεί τα εικονοστοιχεία (pixels) των 
φύλλων, φιλτράρει περιοχές µε «θόρυβο» 
και µετράει τα εικονοστοιχεία (pixels). 
Παρά το γεγονός ότι αποτελεί προηγµένο 
γεωργικό εργαλείο, το ImageIT είναι φιλικό 
προς το χρήστη και ευέλικτο όσον αφορά 
τις τεχνικές απαιτήσεις. ∆εν απαιτεί ιδιαίτερο 
τύπο κάµερας και λειτουργεί µε εικόνες 
χαµηλής ανάλυσης. Το ImageIT µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στο καλαµπόκι, ενώ έχει 
προγραµµατιστεί η µελλοντικά η επέκτασή του 
στην ελαιοκράµβη, το σιτάρι και το κριθάρι. 

KEΡ∆ΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΝ

■ SY Gladius: 
Φτιάχτηκε για να 
κερδίζει «µε το 
σπαθί του» όλες τις 
µάχες στην αρένα 
των αποδόσεων, 
για κορυφαία 
παραγωγή καρπού, για καλύτερη και 
περισσότερη ενσίρωση. Είναι το µεγάλο 
και δυνατό νέο υβρίδιο 740 FAO που 
θα γράψει ιστορία στα υβρίδια µεγάλου 
κύκλου.
■ SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού. 
700 FAO µε ζωηρό φυτό, εξαιρετικές 
ρόκες και καλύτερο σπυρί, βαρύ 
και µεγάλο. Έχει δείξει κορυφαίες 
παραγωγές σε όλες τις συνθήκες, αλλάζει 
τα δεδοµένα στην παραγωγή σπυριού 
µε συνδυασµό ποιότητας και ποσότητας 
παραγωγής ασυνήθιστα µεγάλης.
■ SY Fuerza: Η δύναµη σε όλο της το 
µεγαλείο. Εξαιρετικά ζωηρό φυτό, ψηλό 
και µε πολύ δυνατό καλάµι. Ρόκες µε 

τέλειο γέµισµα 
και βαθύ σπυρί 
που ξεραίνεται 
ενώ το φυτό 
θα παραµένει 
ακόµη έντονα 
πράσινο. 128 

ηµερών, 680 FAO για τον καλύτερο 
συνδυασµό παραγωγής και ξήρανσης 
σπυριού.
■ SY Prosperic Η νέα πρώιµη επιλογή 
των απαιτητικών παραγωγών. Με 
640 FAO, 124 ηµέρες, προσπερνάει τα 
συνηθισµένα, ξεραίνεται πιο νωρίς από 
τα άλλα υβρίδια, αλωνίζεται από νωρίς, 
προλαµβάνει τις καιρικές συνθήκες 
του φθινοπώρου και αλωνίζεται από 
τα πρώτα εκεί που η πρωιµότητα είναι 
σηµαντική, δίνοντας καλύτερα κιλά, ξερά 
και σίγουρα.  

Παναγιώτης Μπουδουρίδης
Campaign Manager 

Καλαµπόκι, Ρύζι, Μηδική, Βαµβάκι

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΟ 2019
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Καθιερώνεται στις διεθνείς αγορές το ουκρανικό 
καλαµπόκι που ανοίγεται και στην Ινδία
Ένα καινούριο επίπεδο ρεκόρ έφτασαν οι 
ουκρανικές εξαγωγές καλαµποκιού, µε την 
χώρα της Μαύρης Θάλασσας να ξεπερνά 
κάθε χρονιά τον εαυτό της και να βρίσκεται 
σε ιστορικά υψηλά νούµερα. Έτσι, το 2018, 
εξήγαγε σχεδόν 42 εκατ. τόνους σιτηρών, 
εκ των οποίων περισσότεροι από τους 
µισούς (21,4 εκατ. τόνοι), αφορούν στο 
καλαµπόκι. Να σηµειωθεί πως στις αρχές 
του Φεβρουαρίου του 2019, το Αµερικανικό 
Υπουργείο Γεωργίας, δίνει ακόµα πιο 
ενθαρρυντικά νούµερα για τους Ουκρανούς, 
εκτιµώντας τις εξαγωγές για το τρέχον 
εµπορικό έτος µέχρι και 28,5 εκατ. τόνους. 
Η Αίγυπτος αποτελεί παραδοσιακά έναν από 
τους µεγαλύτερους εισαγωγείς ουκρανικών 
σιτηρών, ενώ από το 2011 διατηρεί ένα 
µερίδιο κατά 9,2% τουλάχιστον. Άλλες αγορές 

για το καλαµπόκι αποτελούν η Ισπανία, η 
Ολλανδία, η Κίνα, η Ινδονησία, η Σαουδική 
Αραβία, η Ιταλία, οι Φιλιππίνες, η Τυνησία, το 
Μαρόκο και η Λιβύη.
Αξίζει να σηµειωθεί πάντως ότι πρόσφατα, οι 
Ουκρανοί εξαγωγείς καλαµποκιού εντόπισαν 
ένα παραθυράκι που θα ξεκλειδώσει γι’ 
αυτούς την τεράστια αγορά της Ινδίας. Στην 
περίπτωση αυτή, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα 
του ουκρανικού Τύπου, το καλαµπόκι της 
Μαύρης Θάλασσας, θα µπορούσε να γίνει 
πολύ ανταγωνιστικό στην επικερδή αυτή 
αγορά, παρά τους εξοντωτικούς δασµούς, 
η οποίοι µπορεί να αρθούν καθώς η 
εσωτερική ζήτηση καλαµποκιού για χρήση σε 
ζωοτροφές έχει αυξηθεί κατακόρυφα, χάρη 
στην ταχέως αναπτυσσόµενη βιοµηχανία 
πουλερικών της Ινδίας.  

Πρόσφατα, οι Ουκρανοί εξαγωγείς 
εντόπισαν ένα παραθυράκι που θα 
ξεκλειδώσει γι’ αυτούς την Ινδία.
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Παγκόσµιας κλάσης υβρίδια, µε 
αποκλειστικά γενετικά χαρακτηριστικά και 
σταθερότητα, προσφέρει στους παραγωγούς 
καλαµποκιού η Dekalb, αναγνωρίζοντας 
όµως παράλληλα η αύξηση της σοδειάς 
απαιτεί το συνδυασµό τους µε ένα ευρύ 
φάσµα καινοτόµων λύσεων και εργαλείων 
που διασφαλίζει ότι αυτά τα υβρίδια 
σπέρνονται για να εξασφαλίσουν υψηλές 
αποδόσεις από την πρώτη στιγµή.
Ο συνδυασµός υβριδίων και τεχνολογικών 
λύσεων είναι ένας νέος τρόπος για τους 
παραγωγούς να πετύχουν υψηλότερη 
απόδοση στο καλαµπόκι τους.
Τα ψηφιακά εργαλεία της Dekalb αξιοποιούν 
πλήρως τα χωράφια καλαµποκιού 
συνδυάζοντας το σωστό υβρίδιο στη σωστή 
πυκνότητα σποράς για καρπό και ενσίρωση, 
σε δύο βασικούς άξονες: 

1. Πριν τη σπορά 
µε την εφαρµογή Dekalb Smart:
Μέσω της εφαρµογής Dekalb Smart σε 
iOS, Android και smart.dekalb.gr κάθε 
καλλιεργητής καλαµποκιού και γεωπόνος 
έχει τη δυνατότητα σε τρία απλά βήµατα να 
ανακαλύψει την βέλτιστη πυκνότητα σποράς 
για κάθε χωράφι (Εικόνα 1). 

Η σύσταση βασίζεται σε επιστηµονικά 
δεδοµένα που συγκεντρώνονται στα 43 
Κέντρα Τεχνολογίας Dekalb σε όλη την 
Ευρώπη, εκεί διεξάγονται δοκιµές σε 
περισσότερα από 10.000 στρέµµατα κάθε 
χρόνο µε ειδικά πρωτόκολλα Dekalb. Για 
κάθε υβρίδιο, συλλέγονται περισσότερα 
από 2.000 δεδοµένα - συγκεντρώνοντας 
πληροφορίες για υβρίδια σε όλες τις 
εδαφικές συνθήκες που έχουν σπαρθεί 
σε διαφορετικές πυκνότητες για να 
εξακριβωθεί η βέλτιστη απόδοσή τους. 
Το νέο επίπεδο δεδοµένων ξεκλειδώνει το 
πλήρες δυναµικό των υβριδίων Dekalb για 
τη µεγιστοποίηση αποδόσεων σε όλες τις 
συνθήκες καλλιέργειας του καλαµποκιού.

2. Μετά τη σπορά 
µε την εφαρµογή Climate Field View:
Ταυτόχρονα µε τις ΗΠΑ και τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρώπης µε την εφαρµογή 
Climate Field View ο παραγωγός 
χρησιµοποιεί εικόνες για να παρακολουθεί 

τα χωράφια όπως ποτέ πριν.
Η Απεικόνιση της Υγείας του Χωραφιού Field 
View παρέχει απεικόνιση υψηλής ποιότητας 
που µπορεί να βοηθήσει στον έγκαιρο 
εντοπισµό προβληµάτων, στην ιεράρχηση 
της παρακολούθησης και στη λήψη 
µέτρων για την προστασία της παραγωγής. 
Κύριο όφελος η πιο αποτελεσµατική 
και έγκαιρη παρακολούθηση των 
χωραφιών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες 
διορθωτικές ενέργειες. (Εικόνα 2). Οι 
Χάρτες Χρήσης Νερού Field View (Εικόνα 
3) αναλύουν την κατανάλωση νερού από 
τα φυτά καλαµποκιού στα χωράφια. Η 
βελτιστοποίηση της άρδευσης και του 
διαθέσιµου νερού προϋποθέτει τη λήψη 
αποφάσεων έχοντας όλες τις σχετικές 
πληροφορίες. Κύριο όφελος ο εντοπισµός 
των διαφορών στη κατανάλωση νερού, η 
βέλτιστη προσαρµογή του προγράµµατος 
άρδευσης µε αποτέλεσµα την οικονοµία 
στην άρδευση (ενέργεια) ή εξασφάλιση 
υψηλότερων αποδόσεων ή και τα δύο!
Ανεξάρτητα από το µέγεθος της γεωργικής 
εκµετάλλευσης, το γενετικό υλικό σε 
συνδυασµό µε την ψηφιακή υποστήριξη 
της Dekalb καθιστά το καλαµπόκι την πιο 
εξελιγµένη τεχνολογικά καλλιέργεια στην 
Ελλάδα το 2019.

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 

Εικόνα 1 Βέλτιστη πυκνότητα σποράς για κάθε χωράφι 
ανάλογα µε τον τύπο εδάφους και το δυναµικό παραγωγής.

Εικόνα 2 
Απεικόνιση 
Υγείας 
Χωραφιού 
FieldView

Εικόνα 3
Απεικόνιση 
Χρήσης 
Νερού 
FieldView
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ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

DKC 7050: Κορυφαία επιλογή στην 
ενσίρωση - SILOENERGY.
DKC 6777: Κορυφαία ποιότητα καρπού 
και ενσίρωση - SILOENERGY.

DKC 6980: Νέο υπερπαραγωγικό υβρίδιο για καρπό, µε ασύγκριτα υψηλές 
αποδόσεις.
DKC 6815: Αποδόσεις και σταθερότητα για καρπό.
DKC 6728: Πρωταθλητής απόδοσης σε καρπό.
DKC 6724: Πολύ υψηλές αποδόσεις µε πυκνή σπορά σε αποδοτικά 
χωράφια – SILOENERGY.
DKC 6442: Μέγιστες αποδόσεις, σταθερότητα για καρπό.
DKC 6340: Κορυφαίες αποδόσεις.
DKC 6050: Πολύ υψηλές αποδόσεις, αξιοποιεί παραγωγικά χωράφια σε 
πυκνή σπορά.
DKC 5530: Πρωιµότητα, µέγιστη παραγωγή και σταθερότητα. 
DKC 5276: Άριστος συνδυασµός πρωιµότητας και υψηλής 
παραγωγικότητας.
DKC 5182: Νέο, κορυφαίες αποδόσεις, µεγάλη πρωιµότητα.

Bora: Υβρίδιο για µέγιστες αποδόσεις και 
ποιότητα καρπού. ∆υνατό ριζικό σύστηµα µε 
πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασµα και πολύ 
καλή προσαρµογή σε όλους τους τύπους 
εδαφών. Σπόρος υψηλής διατροφικής αξίας, 

ιδιαιτέρως εµπορικός. FAO 700
Egean: Υβρίδιο µε πολύ καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα, υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους και άριστη γονιµοποίηση σε όλο 
το µήκος της ρόκας. FAO 690
Korduna: Υβρίδιο µε πολύ καλά αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα και υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους. Εξαιρετική αντοχή των 
αναπαραγωγικών οργάνων του φυτού σε συνθήκες καύσωνα και άριστη 
γονιµοποίηση σε όλο το µήκος της ρόκας. FAO 650
GW3436: Υβρίδιο µε ευρεία προσαρµοστικότητα και υψηλή παραγωγή. 
∆υνατό και µεγάλου ύψους φυτό µε δυνατό ριζικό σύστηµα. FAO 720 

P1921, P1758 & 
PR31Υ43: Κλασική 
υπεροχή, σταθερή αξία.
P2105: Μέγιστο 
δυναµικό παραγωγής 

σε υψηλών αποδόσεων, πρώιµα και στραγγερά χωράφια.
P1916 (νέο), P1570, P1524, Ρ1535: Αποδόσεις στο 
maximum
Ρ1672: Περισσότερα κιλά, λιγότερη υγρασία
P1565 (νέο), P1611 (νέο): Άριστα αγρονοµικά, άριστη 
ποιότητα.
P1049 (νέο): Τεχνολογία Optimum AQUAmax® Μέγιστη 
αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες.
P1134, P0729, P0937:  Μέγιστες αποδόσεις σε λιγότερες 
ηµέρες.
Ρ0943 νέο: Ταχεία απώλεια υγρασίας καρπού. Αντοχή στην 
ελλιπή εδαφική υγρασία.
Επιπλέον επιλογές: Ρ0023, Ρ9911, Ρ9900, PR31A34, 
Ρ2948W άσπρο καλαµπόκι.

AGN 430: 
Φυτό υψηλού 
δυναµικού 
παραγωγής σε 
κύκλο FAO 400, 

εξαιρετικό ξεκίνηµα και προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδαφών. Άριστη επιλογή για πρώιµη συγκοµιδή. 
AGN 625: Ηµιορθόφυλλο φυτό που αξιοποιεί άριστα τα 
µέσης και βαριάς σύστασης εδάφη µε πολύ καλό dry down. 
Η κατάλληλη επιλογή για περιοχές µε υψηλό δυναµικό 
αποδόσεων.  AGN 720: Το ιδανικό υβρίδιο για διπλή χρήση 
µε εξαιρετικές αποδόσεις σε καρπό και σε ενσίρωµα. Υψηλή 
σταθερότητα αποδόσεων. Πολύ καλή συµπεριφορά σε 
ξηρασία και υδατικό στρες.
AGN 735: Υβρίδιο διπλής χρήσης, ιδανική επιλογή για 
ενσίρωµα. Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη. Μεγάλη ρόκα και 
υψηλό ειδικό βάρος. Εξαιρετικό stay green.
AGN HAMILTON: Υβρίδιο µεσαίου – υψηλού αναστήµατος 
µε ισχυρό στέλεχος και εξαιρετικό stay green. Μακρόστενη 
ρόκα 16-18 σειρών µε εξαιρετική ποιότητα καρπού και 
υψηλό ειδικό βάρος. Υγιές φυτό, ανθεκτικό σε εντοµολογικές 
προσβολές και ασθένειες φυλλώµατος.
JAMESON: Νέο ορθόφυλλο υβρίδιο διπλής χρήσης 
(καρπός-ενσύρωµα) 130 ηµερών. Άριστη πρώτη ανάπτυξη. 
Μεγάλη προσαρµοστικότητα σε κάθε περιβάλλον και 
κλιµατικές συνθήκες. Πολύ καλό stay green. Εξαιρετική 
ποιότητα καρπού.

MAS 68.K (AGROSTART + FORCE)
Το υβρίδιο των υψηλών αποδόσεων. 
Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη και σε όλες τις 
καιρικές συνθήκες. Με κύριο χαρακτηριστικό 
την γρήγορη πτώση της υγρασίας. Εκτοξεύει την 
απόδοση της κατηγορίας των 600 FAO.
MAS 78.T (AGROSTART + FORCE): Ένα 
υβρίδιο τριπλής χρήσης που στοχεύει στη 
µέγιστη απόδοση. Φυτό πολύ ισορροπηµένο, 
καλή ζωηρότητα στο ξεκίνηµα µε φύλλα και 
στέλεχος πολύ υγιή. Μεγάλες αποδόσεις σε 
ενσίρωµα υψηλής διατροφικής αξίας και σε 
σπυρί. Σηµείο αναφοράς στο Stay Green!
MAS 34.B (AGROSTART): Ένα νέο υβρίδιο στην 
κατηγορία των FAO 300. Η πρώιµη ανθοφορία 
και η άριστη αντοχή στην έλλειψη νερού το κάνει 
ιδανικό για πολύ πρώιµη σπορά αλλά και για 
επίσπορη καλλιέργεια.

Το νέο υβρίδιο 
LG 30600, πλέον 
συγκαταλέγεται στα 

κορυφαίας απόδοσης υβρίδια, µε πολύ καλό stay green, 
δυνατό κεντρικό στέλεχος , την αντοχή στο πλάγιασµα 
και µε πολύ καλές ανοχές σε πλήθος µυκητολογικών 
ασθενειών. Συνεχίζονται να διατίθενται τα LG 30709 , 
υβρίδιο µε εξαιρετικές αποδόσεις και ποιότητα κόκκου, 
το οποίο συµµετέχει και σε συµβολικά προγράµµατα 
Μύλων. ANTISS, το σταθερά υψηλών αποδόσεων 
υβρίδιο, µε την πολύ καλή ανοχή στα Φουζάρια, 
AGRISTER: υβρίδιο που κυριαρχεί τα τελευταία 10 
χρόνια στην αγορά των πρώιµων υβριδίων, το οποίο µαζί 
µε τα LG 3490, LG 30597 συµπληρώνουν µια γκάµα η 
οποία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των παραγωγών.

H F.A.S. 
συνεργάζεται 
αρκετά χρόνια 

µε την Planta που είναι κορυφαία στην έρευνα και 
παραγωγή υβριδίων καλαµποκιού. Για την ελληνική 
αγορά έχουν επιλεγεί και καλλιεργούνται µετά από 
χρόνια έρευνας και καλλιέργειας τα εξής υβρίδια: 
SNH 8605 Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε όλα τα 
εδάφη, άριστο stay green, υψηλό ειδικό βάρος, εξαίρετο 
dry down, ενδείκνυται και για ενσίρωµα.  SNH 8606 
Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό για πυκνές σπορές ( 
>8.000 φυτά/στρ.) µε υψηλότατο δυναµικό παραγωγής, 
αντοχή στις ξηροθερµικές συνθήκες. SNH 9609 
Ρόκες εντυπωσιακά µεγάλες 18-20 σειρών, υψηλών 
αποδόσεων µε πολύ καλό dry down και stay green. 
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιµο 100 -105 ηµερών, 
εξαιρετική ποιότητα καρπού, ενδείκνυται και για 
δεύτερη καλλιέργεια.
SNH 7603 (TOPECA) Το best seler των υβριδίων για 
ενσίρωµα, το πιο παραγωγικό υβρίδιο µέχρι στιγµής για 
ενσίρωµα που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, φυτό 
εντυπωσιακό µε χοντρό στέλεχος.

CAPUZΙ: Νέο υβρίδιο.Ζωηρή 
πρώτη ανάπτυξη και ισχυρό 
ριζικό σύστηµα. ∆ιαθέτει πολύ 
υψηλό ειδικό βάρος σπόρου, 
χρώµατος κόκκινου. 

CORETTA: Υβρίδιο µε δυνατή ανάπτυξη, εξαιρετικό dry 
down και µε αντοχή στο πλάγιασµα. Αποτελεί  ένα από 
τα πιο παραγωγικά υβρίδια της κατηγορίας του. 
COLONIA: Υβρίδιο κατάλληλο τόσο για σπόρο όσο και 
για ενσίρωση. Φυτό µε δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό 
σύστηµα και έντονο stay green. 
DUO CS:  Συνδυασµός δύο υβριδίων καλαµποκιού 
µεγάλου βιολογικού κύκλου, που έχει στόχο την 
αύξηση της ποιότητας και της ποσότητας του 
ενσιρώµατος. Η κατάλληλη επιλογή για υψηλότερη 
παραγωγή γάλακτος.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

SY Gladius: Για κορυφαία 
παραγωγή καρπού, για καλύτερη 
και περισσότερη ενσίρρωση. 
Θα γράψει ιστορία στα υβρίδια 
µεγάλου κύκλου.

SY Giants: Ζωηρό φυτό, εξαιρετικές ρόκες και καλύτερο σπυρί, βαρύ και 
µεγάλο. Έχει δείξει κορυφαίες παραγωγές σε όλες τις συνθήκες.
SY Fuerza: Εξαιρετικά ζωηρό φυτό, ψηλό και µε πολύ δυνατό καλάµι. Ρόκες 
µε τέλειο γέµισµα και βαθύ σπυρί που ξεραίνεται ενώ το φυτό θα παραµένει 
ακόµη έντονα πράσινο. SY Prosperic: Νέα πρώιµη. Ξεραίνεται πιο νωρίς 
από τα άλλα υβρίδια, αλωνίζεται από νωρίς, προλαµβάνει τις καιρικές 
συνθήκες του φθινοπώρου και αλωνίζεται από τα πρώτα, δίνοντας καλύτερα 
κιλά, ξερά και σίγουρα.
SY Hydro: Το πρώτο ARTESIAN υβρίδιο. Σπάει τα ρεκόρ σε καλές συνθήκες, 
ξεχωρίζει και διακρίνεται σε ξερές, ζεστές και δύσκολες συνθήκες. 
SY Antex: Ένα βήµα πιο µπροστά στην ARTESIAN τεχνολογία. Πολύ δυνατό 
φυτό, εντυπωσιάζει µε την απόδοσή του και πάει πιο ψηλά τον πήχη και σε 
συνθήκες έντονης ζέστης.
Reserve: για κορυφαία ενσίρρωση και όψιµο σπυρί. 740 FAO, 134 ηµερών. 
Για περισσότερο και καλλίτερο ενσίρρωµα, για κορυφαία παραγωγή καρπού, 
από υβρίδιο µεγάλου κύκλου και κορυφαίας απόδοσης.
SY Inove: Μεγάλο σε παραγωγικότητα, µεγάλο σαν φυτό, µε κορυφαίες 
δυνατότητες για καρπό και ενσίρρωµα.
SY Miami: Φτιαγµένο για τα δύσκολα, παράγει σταθερά και περισσότερο 
καλαµπόκι, κάθε χρονιά και στα περισσότερα χωράφια που καλλιεργείται, 
συνδυάζει πρωιµότητα, ξερό σπυρί και κορυφαία παραγωγή.
SY Helium: Η πρώιµη ARTESIAN επιλογή. Για σταθερή και κορυφαία 
παραγωγή και σε λιγότερες µέρες και µε χαµηλότερη υγρασία καρπού.
SY Senko: ∆υναµικό υβρίδιο µικρού κύκλου µε στόχο την καλύτερη 
παραγωγή σε όψιµες περιοχές που χρειάζεται ιδιαίτερη πρωιµότητα και 
έγκαιρο αλώνι.
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

> Η αύξηση του κόστους παραγωγής µειώνει τα περιθώρια κέρδους όταν 
οι αποδόσεις είναι µικρές, ωστόσο η εγγυηµένη τιµή κρατά σταθερή την παραγωγή

ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ 
ΣΤΟΝ ΗΛΙΑΝΘΟ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τάση αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
παρατηρείται στον ηλίανθο, αφού οι σταθερές 
τιµές από την µία, και η επιστροφή ορισµένων 
παραγωγών σε περιοχές του Έβρου από το 
βαµβάκι και το σιτάρι, αναµένεται να ανεβάσει στα 
750.000 µε 770.000 στρέµµατα την καλλιέργεια. 
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι, οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις δεν ξεπέρασαν τα 710.000 στρέµµατα, 
παρά τις αρχικές εκτιµήσεις για 750.000, ενώ 
το 2017 ήταν κοντά στα 770.00 στρέµµατα. Οι 
φετινές εκτιµήσεις µένουν να επιβεβαιωθούν 
µετά τα µέσα Μαρτίου ή τις αρχές Απριλίου, 
όταν ξεκινάνε οι σπορές. 
Σύµφωνα µε τα όσα αναφέρει ο ∆ηµήτρης 
Βλαχάκης, Campaign Manager ηλίανθου, 
ενεργειακών φυτών και σιτηρών της Syngenta, 
η τιµή στον ηλίανθο έχει σταθεροποιηθεί εδώ και 
πολλά χρόνια στα 35 λεπτά ανά κιλό. Πρόκειται 
για µια ικανοποιητική τιµή, όπως είπε και για τον 
λόγο αυτό η παραγωγή είναι σχετικά σταθερή, 
ωστόσο «χρόνο µε το χρόνο, µε τις αυξήσεις στο 
κόστος της παραγωγής, ενίοτε ο παραγωγός 

οριακά δεν µπαίνει µέσα, ειδικά όταν η σοδειά 
δεν είναι καλή», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς µια ιδανική 
τιµή, αφού «για τον κάθε παραγωγό είναι 
διαφορετικά, εξαρτάται από τα νοίκια, το κόστος 
νερού. Πάντως από τα 37 λεπτά και πάνω θα 
ήταν ικανοποιητική για τους περισσότερους. 
Άλλωστε όταν ξεκίνησε, ήταν στα 40 λεπτά, για 
να δώσει κίνητρα στους παραγωγούς». 

Αποδόσεις 300 κιλά ανά στρέµµα
Σηµειώνεται εδώ πως κατά µέσο όρο η 
καλλιέργεια ηλίανθου αποδίδει κοντά στα 
300 κιλά ανά στρέµµα. «Τα ξερικά χωράφια 
οι αποδόσεις κυµαίνονται ανάµεσα στα 180 
µε 200 κιλά το στρέµµα, ενώ στα ποτιστικά 
300 µε 350», εξήγησε ο κ. Βλαχάκης, 
συµπληρώνοντας πως πρακτικά, στα ξερικά οι 
παραγωγοί επενδύουν λιγότερο στις εισροές. 
Σε ό,τι αφορά τέλος την ζιζανιοκτονία, αυτή είναι 
ένα λυµένο θέµα, αφού το 99% των υβριδίων που 
καλλιεργούνται στη χώρα, είναι ανθεκτικά στις 
δραστικές ουσίες imazamox ή tribenuron. 

Οι αποστολές ρωσικού ηλίανθου για 
χρήση σε ζωοτροφές µε προορισµό την 
ΕΕ, διπλασιάστηκαν µέσα σε ένα έτος, 
µε την Ρωσία να εξάγει  138,5 χιλιάδες 
τόνους ζωοτροφής ηλίανθου µέσα στον 
Νοέµβριο του 2018, σύµφωνα µε τα 
τελευταία διαθέσιµα στοιχεία. Ο όγκος 

αυτός βρίσκεται κατά 44,4% πάνω 
από αυτόν που έφτασε στην ΕΕ την 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης 
εµπορικής χρονιάς. Τν ίδια στιγµή, ο 
έτερος µεγαλος αγοραστής ρωσικού 
ηλίανθου, η Τουρκία, έκοψε στα µισά τις 
εισαγωγές της.  

ΜΕΡΙ∆ΙΟ 70% ΣΤΙΣ ΡΩΣΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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750.000 710.000 750.000�770.000

2017 2018 2019

▲

Φέρνει συνδεδεµένη η υπό διαπραγµάτευση νέα ΚΑΠ

Στην παλέτα των συνδεδεµένων ενισχύσεων 
έχουν ενταχθεί και τα ενεργειακά φυτά όπως ο 
ηλίανθος στα υπό διαπραγµάτευση κείµενα της 
νέας ΚΑΠ. Τα κράτη-µέλη να έχουν δικαίωµα 
αυτή την περίοδο να δώσουν έως και το 10% των 
κονδυλίων του α’ Πυλώνα, ποσό που αντιστοιχεί 
σε περίπου 185 εκατ. ευρώ ετησίως για τη χώρα 
µας. Μόνο για τις ανάγκες κάλυψης ενισχύσεων 
σε πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, 

το κράτος-µέλος µπορεί να αυξήσει στο 12% το 
παραπάνω ποσοστό. 
Αναλυτικά, ο κανονισµός αναφέρει:
 Άρθρο 30 
Η συνδεδεµένη στήριξη µπορεί να χορηγηθεί 
µόνο στους ακόλουθους κλάδους και παραγωγές 
ή σε συγκεκριµένους τύπους γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων όπου αυτές είναι σηµαντικές 
για οικονοµικούς, κοινωνικούς 

ή περιβαλλοντικούς λόγους: δηµητριακά, 
ελαιούχοι σπόροι, πρωτεϊνούχες, όσπρια, λινάρι, 
κάνναβη, ρύζι, πατάτες, πρόβειο και αίγειο κρέας, 
βόειο κρέας, ελαιόλαδο, µεταξοσκώληκες, 
αποξηραµένες ζωοτροφές, λυκίσκος, 
ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαµο, φρούτα και λαχανικά, 
ξυλώδεις φυτείες και όσες χρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να 
υποκαταστήσουν ορυκτά υλικά.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α∆ΕΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ BASF ΣΤΗΝ CORTEVA ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ CLEARFIELD PLUS

Tη συµφωνία παραχώρησης άδειας 
για την ανάπτυξη υβριδίων ηλίανθου, 
ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα Clearfi eld 
Plus, που θα προσφέρει νέες επιλογές 
στους καλλιεργητές ηλίανθου παγκοσµίως, 
ολοκλήρωσαν η BASF και η Corteva 
Agriscience, ο τοµέας Γεωργίας της 
DowDuPont. Τα προϊόντα Pioneer και 
Brevant της Corteva Agriscience που 
αναπτύσσονται µε το σύστηµα παραγωγής 
Clearfi eld Plus αναµένεται να είναι 
διαθέσιµα στους καλλιεργητές ηλίανθου 
µε το ξεκίνηµα της φετινής σεζόν. Να 
σηµειωθεί ότι οι οικονοµικές λεπτοµέρειες 
της συµφωνίας δεν γνωστοποιήθηκαν.

Προς όφελος των καλλιεργητών
«Καθώς η αγορά ηλίανθου συνεχίζει να 
επεκτείνεται παγκοσµίως, οι καλλιεργητές 
χρειάζονται προηγµένες και βιώσιµες 
λύσεις για να προστατεύσουν τη σοδειά 
τους από τον ανταγωνισµό των ζιζανίων», 
δήλωσε ο Larry Robertson, παγκόσµιος 
εµπορικός διευθυντής χαρτοφυλακίου για 
τους ελαιοποιήσιµους σπόρους της Corteva 
Agriscience. «Αυτή η συµφωνία δίνει τη 
δυνατότητα στην Corteva Agriscience να 
προσφέρει στους πελάτες ολοκληρωµένες 
λύσεις σπόρων και φυτοπροστασίας, που 
παρέχουν ευρύτερες επιλογές για τον 
έλεγχο των ζιζανίων σε όλα τα εµπορικά 
σήµατα παγκοσµίως. Οι καλλιεργητές θα 
επωφεληθούν από το συνδυασµό της 

αποδεδειγµένης καινοτοµίας στον έλεγχο 
των ζιζανίων και της ευρύτερης γκάµας 
προηγµένων σπόρων, σε αυτή τη σηµαντική 
καλλιέργεια για τους καταναλωτές».

 Έλεγχος ζιζανίων για όλη τη σεζόν
Το σύστηµα παραγωγής ηλίανθου Clearfi eld 
Plus συνδυάζει ανθεκτικά υβρίδια, τα 
οποία αναπτύσσονται µέσω παραδοσιακών 
µεθόδων αναπαραγωγής προηγµένης 
γενετικής, µε ζιζανιοκτόνα προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες κάθε περιοχής. Όταν 
συνδυαστεί µε αξιόπιστα προγράµµατα 
διαχείρισης και πιστοποίησης, παρέχει 
έλεγχο των ζιζανίων για όλη τη σεζόν και 
µεγαλύτερη αντοχή της καλλιέργειας σε 
περιβαλλοντικές καταπονήσεις, καθώς και 
δυναµικό µεγαλύτερης παραγωγής και 
περιεκτικότητας σε ηλιέλαιο.

▲

Ιδανικός για ζωοτροφές ο ηλίανθος που ξεπερνά και τη σόγια

Οι ζωοτροφές από ηλίανθο, αποτελούν 
το υποπροϊόν της παραγωγής ηλιέλαιου, 
και πρόκειται για µια τροφή µε υψηλή 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές 
ίνες. Σύµφωνα µε πρόσφατα δηµοσιεύµατα 
του αµερικανικού Τύπου, η αύξηση της 
διαθεσιµότητας ζωοτροφών µε βάση 

τον ηλίανθο, έπειτα από την επεξεργασία 
του προϊόντος για την παραγωγή 
ηλιέλαιου, συµβάλει στην ανάπτυξη της 
συγκεκριµένης αγοράς. 
Σε αυτό συµβάλει το γεγονός ότι ως 
υποπροϊόν, διατίθεται στην αγορά σε 
πολύ χαµηλότερο κόστος, µε αποτέλεσµα 

αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες να 
στρέφονται σε αυτό, αποκλείοντας άλλες 
εναλλακτικές όπως η σόγια. Η βιοµηχανία 
πουλερικών δε, δείχνει ιδιαίτερη προτίµηση 
και λόγω της σύνθεσης των ζωοτροφών 
από ηλίανθο, που περιέχουν συστατικά που 
απουσιάζουν από άλλα προϊόντα.  
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Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία, θα προσπαθήσει 
ως το 2030 να µειώσει την παραγωγή 
βιοκαυσίµων πρώτης γενιάς, ωστόσο 
µέχρι το 2025 η διαδικασία παραγωγής 
στην χώρα δεν θα παρουσιάσει καµία 
µεταβολή, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε ο 
Ιωάννης Τυχάλας, πρόεδρος του Συνδέσµου 
Βιοκαυσίµων και Βιοµάζας Ελλάδας. Σε ό,τι 
αφορά τις τιµές, «αυτές εξαρτώνται από 
την  τιµή απορρόφησης των διυλιστηρίων. 
Αν αυξήσουν την τιµή απορρόφησης, 
θα ανέβουν οι τιµές και για τον Έλληνα 
παραγωγό», υποστήριξε ο κ. Τυχάλας, 
συµπληρώνοντας πως τα συµβόλαια του 
2019, δεν αναµένεται  να παρουσιάσουν 
κάποια µεταβολή, και άρα θα µείνουν και 

πάλι σταθερά στα 35 λεπτά ανά κιλό, µια 
τιµή αµετάβλητη τα τελευταία τέσσερα 
µε πέντε χρόνια. Σύµφωνα µε τον ίδιο, 
οι εισαγωγές ηλίανθου είναι µηδενικές, 
αφού άλλωστε η νοµοθεσία προβλέπει 
την χρήση πρώτης ύλης αποκλειστικά 
προερχόµενη από την εγχώρια παραγωγή. 
Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως τα στοιχεία 
που είχε στην διάθεσή του ο κ. Τυχάλας, 
κάνουν λόγο για 200.000 τόνους σπόρων 
ηλίανθου που καταλήγουν στη µεταποίηση 
µε σκοπό την παραγωγή biodiesel, ενώ ο 
ίδιος αποδίδει την αναµενόµενη αύξηση 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων στην 
απογοήτευση των παραγωγών από άλλες 
εκτατικές καλλιέργειες.   

ΩΣ ΤΟ 2025 ΜΕΝΕΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 
Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

▲

P64LE99 RM 47 O 
νέος κυρίαρχος στα ποτιστικά - Kορυφαίες αποδόσεις

Ρ64LE25 RM 43 Tο υβρίδιο που κάνει την διαφορά σε όλες 
τις µεγάλες αγορές της Ευρώπης

P63LE113 νέο RM 42 Για πρώιµες και όψιµες σπορές σε 
ποτιστικά και σε αδύνατα χωράφια

P64LE121 RM45 Η καλύτερη επιλογή για τα αδύνατα ξηρικά 
χωράφια

P64HE118 νέο RM45 High Oleic υβρίδιο

P64LC108 RM 45 Το ανθεκτικότερο υβρίδιο στην ξηρασία 
και το πιο παραγωγικό σε αδύνατα µπαΐρια

P64LP130 νέο RM 45 Το Νο 1 υβρίδιο σε % ποσοστό λαδιού

Η κορυφαία τεχνολογία 
Suneo της Limagrain, 
η οποία παρέχει 
ανθεκτικότητα σε όλες 

τις γνωστές φυλές oρβάγχης (Α-G), εκφράζεται µέσα από το 
LG 5542 Suneo CL, µε πολύ καλές αποδόσεις ιδιαίτερα σε 
ξηρικές-ηµιξηρικές συνθήκες και πλέον επεκτείνεται µε το 
νέο υβρίδιο LG 50695 Suneo CLP, το οποίο πέραν της τεχνικής 
Suneo, είναι ανεκτικό και στο νέο Imazamox, εξασφαλίζοντας 
στον παραγωγό πολύ υψηλές αποδόσεις, αποτελεσµατική 
ζιζανιοκτονία µεγάλου εύρους, ανοχή σε Περονόσπορο, 
Φώµα, Φώµοψη και σε λοιπές µυκητολογικές ασθένειες, αλλά 
και µε πολύ υψηλή ελαιοφορία για τα εργοστάσια.

▲ ▲

▲

▲

▲

▲

IMERIA CL Πρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld, 
µε πολύ καλή παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα 
λαδιού. Φυτό χαµηλού ύψους µε µεγάλη οµοιοµορφία 
και καλό γέµισµα κεφαλής. Πολύ καλή ανεκτικότητα 
σε Phomopsis, Sclerotinia capitulum και Sclerotinia 
top.

KLARIKA CL Υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου 
τεχνολογίας Clearfi eld, ένα από τα πιο πρώιµα της 
αγοράς. Χαρακτηρίζεται από το χαµηλό του ύψος και 
το καλό γέµισµα της κεφαλής. Είναι ανθεκτικό σε όλες 
τις φυλές περονόσπορου.

EUROPA CL PLUS Νέο υπερπρώιµο υβρίδιο 
ηλίανθου τεχνολογίας Clearfi eld Plus. Υβρίδιο νέας 
τεχνολογίας µε υψηλότερη αντοχή στο Imazamox. 
Φυτό µέτριου ύψους µε υψηλή παραγωγικότητα και 
πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες και στο πλάγιασµα.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΑΕ

ES TERRAMIS  CL Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld µε 
εξαιρετικές αποδόσεις σε σπόρο. Ειδικά προσαρµοσµένο 
για ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στα 
stress και τις ασθένειες. Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη και 
εξαιρετική οµοιοµορφία φυτών στο χωράφι. Πολύ καλή 
γονιµοποίηση. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47% +). 

ES NOVAMIS Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld µε υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη. 
Ιδανική επιλογή για όλα τα ποτιστικά και γόνιµα ξηρικά 
χωράφια.

ES ELECTRIC CLP Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld Plus. 
Υψηλού ολεϊκού οξέος. Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες 
και υψηλό δυναµικό παραγωγής.

ES JANIS CLP Μεσοπρωιµο υβρίδιο Clearfi eld Plus. 
Πολύ υψηλή αντοχή στα διάφορα stress και τις ασθένειες. 
Χαµηλού ύψους υβρίδιο µε  πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής. Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47% +). Για 
χαµηλοαποδοτικά περιβάλλοντα.

ES LORIS CLP Μεσοπρώιµο υβρίδιο Clearfi eld Plus 
µε υψηλό δυναµικό παραγωγής. Μετρίου ύψους 
µε εξαιρετική ανοχή στα διάφορα stress. Ιδανικό σε 
περιβάλλοντα που υπάρχει υδατικό stress. Υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι (51% +).

ES GENESIS CLP Πρώιµο υβρίδιο Clearfi eld Plus µε 
εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη. Υψηλό δυναµικό παραγωγής 
µε σταθερότητα στις αποδόσεις. Ιδανική επιλογή για τα 
υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα. Υψηλή περιεκτικότητα σε 
λάδι (48%+).

ΗΛΙΑΝΘΟΣ RAGT

RGT CLLIF Clearfi eld υβρίδιο, µε πολύ υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλη προσαρµοστικότητα και σε δυσµενείς συνθήκες. 
Εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.

SIKLLOS Clearfi eld υβρίδιο, µε υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλη προσαρµοστικότητα, ανθεκτικό στις 
ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά.

RGT CLLAYTON Clearfi eld υβρίδιο, πολύ πρώιµο, 
µε υψηλές αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα. 
Εξαιρετική υγεία φυτού. Πολύ υψηλή περιεκτικότητα 
σε λάδι. 

RGT VOLLCANO CLP Νέο, πρώιµο, Clearfi eld Plus και 
High Oleic, µε πολύ καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά, 
ανθεκτικό και στις 9 φυλές του περονόσπορου και πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (3-4 µονάδες πάνω από 
το Μ.Ο.) και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

Sanay MR Tο υβρίδιο µε την εξαιρετική αντοχή 
και προσαρµοστικότητα σε ξηρικά χωράφια και 
σε δύσκολες ξηροθερµικές συνθήκες. Tο υβρίδιο 
που «έφερε» τον ηλίανθο στην Ελλάδα.

ΝΚ Νeoma Ο πρωταθλητής αποδόσεων, σε 
γόνιµα και ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο ΝΚ 
Νeoma η καλλιέργεια εξαπλώθηκε στα ποτιστικά 
και γόνιµα χωράφια, µιας και µε τις πάρα 
πολύ υψηλές αποδόσεις του έκανε τον ηλίανθο 
ανταγωνιστικό σε σχέση µε βαµβάκι και καλαµπόκι.

SY Diamantis Yβρίδιο για ξερικά χωράφια 
και ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής για τα δύσκολα και µεγάλη 
προσαρµοστικότητα.

SY Bacardi CLP Υβρίδιο µε υψηλή 
προσαρµοστικότητα, άριστες αποδόσεις σε 
γόνιµα ποτιστικά αλλά και υψηλές αποδόσεις σε 
µέτρια εδάφη και σε ελλιπή ποτίσµατα.

Νέα υβρίδια

SY Experto Το νέο υψηλού ολεϊκού οξέος 
υβρίδιο, για σίγουρες και υψηλές αποδόσεις µε 
µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο, 
που αποδίδει και σε δύσκολες συνθήκες.

SY Talento Το νέο υβρίδιο υψηλού ολεϊκού 
οξέος, µε σταθερή και υψηλή παραγωγή σε 
γόνιµα χωράφια, µε αντοχή στις ασθένειες και 
ιδιαίτερα στον περονόσπορο.

MAS 85.SU Μεσοπρώιµο υβρίδιο, µε άριστη 
προσαρµοστικότητα ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες. 
Υψηλό δυναµικό παραγωγής. Υγιές φυτό, µε µεγάλο ειδικό 
βάρος σποράς, δεν πλαγιάζει. Ανοχή στη δραστική ουσία 
Triberunon methyl. Ανθεκτικό σε ασθένειες.

MAS 87.IR Μεσοπρώιµο υβρίδιο Clearfi eld, πολύ 
παραγωγικό µε άριστη προσαρµοστικότητα. ∆εν πλαγιάζει. 
Εξαιρετική περιεκτικότητα σε λάδι. Ισορροπηµένο φυτό, 
χαµηλό, µεγάλης ζωηρότητας εκκίνησης.  Σταθερό στα 
φτωχά, άριστο στο γόνιµα εδάφη

MAS 92.CP - CLEARFIELD PLUS Yβρίδιο νέας 
τεχνολογίας για την καλύτερη αντιµετώπιση των ζιζανίων. 
Άριστη αντοχή στις 9 φυλές του περονόσπορου. Υψηλό 
δυναµικό παραγωγής και προσαρµοστικότητα σε όλους 
τους τύπους των εδαφών. ∆εν πλαγιάζει.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

> Προθέσεις πριµοδότησης, φέτος, για τη βιοµηχανική ντοµάτα

ΘΑ ΦΑΝΕΙ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ελαφρώς αυξητικές είναι φέτος οι 
εκτιµήσεις, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο 
και σε ελληνικό επίπεδο, για τον κλάδο 
της βιοµηχανικής ντοµάτας. Παρά τις 
περσινές δυσκολίες που αντιµετώπισαν 
οι παραγωγοί του προϊόντος λόγω των 
έντονων και άκαιρων καλοκαιρινών 
βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων, τόσο 
οι προοπτικές καλύτερης τιµής όσο και 
η απογοήτευση από το βαµβάκι φαίνεται 
ότι λειτουργούν επικουρικά για το προϊόν. 
Επιπλέον οι βιοµηχανίες στην προσπάθειά 
τους να στηρίξουν την καλλιέργεια 
αναµένεται να δώσουν καλύτερες σε 
σχέση µε πέρσι τιµές.
Χαρακτηριστική είναι η κίνηση της 
εταιρείας «∆. Νοµικός», που ανακοινώνει 

παραδοσιακά πρώτη τιµές, να πληρώσει 
90 ευρώ ανά τόνο στην κατηγορία των 
5 Brix συν 3 ευρώ ανά τόνο bonus 
πρωιµότητας – οψιµότητας. Πέρσι η 
εταιρεία έδωσε από 80 – 90 ευρώ (για 
τα 5 brix) ανάλογα µε το εργοστάσιο 
παράδοσης (Αλιάρτου, ∆οµοκού, 
Φαρσάλων). Στην ίδια γραµµή αναµένεται 
να κινηθούν και τα υπόλοιπα εργοστάσια.
Σύµφωνα µε όσα µας αναφέρει ο Χρήστος 
Σουλιώτης, πρόεδρος του Α.Σ. των 
Θεσσαλών Τοµατοπαραγωγών ΘΕΣΤΟ: 
«Στις περιοχές (Ζάππειο Λάρισας και 
επαρχία Φαρσάλων) που επλήγησαν τα δύο 
τελευταία χρόνια από πληµµύρες ή χαλάζι 
αναµένεται µείωση της καλλιέργειας σε 
ποσοστό 40%. Στις υπόλοιπες αναµένεται 

▲

Ιδιωτική ασφάλιση µε τη Νοµικός 
να καλύπτει το ασφάλιστρο
Στην ιδιωτική ασφάλιση της 
καλλιέργειάς τους µπαίνουν από το 
2019 όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται 
και συνεργάζονται αποκλειστικά µε τη 
εταιρεία «∆. Νοµικός». Μετά τις περσινές 
ζηµιές από τις άκαιρες βροχοπτώσεις που 
ζηµίωσαν την καλλιέργεια στη Θεσσαλία 
και δεν αποζηµιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ, οι 
παραγωγοί, όπως µας εξηγεί ο Χρήστος 
Σουλιώτης, πρόεδρος του Α.Σ. των 
Θεσσαλών Τοµατοπαραγωγών ΘΕΣΤΟ 
ψάχνουν τρόπους να απαγκιστρωθούν 
από τον ΕΛΓΑ. «Μπορεί προς το παρόν η 
ασφάλιση στον ΕΛΓΑ να είναι υποχρεωτική, 
όµως αυτό δεν µας εµποδίζει να δούµε τι 
άλλο µπορούµε να κάνουµε. Έτσι έχουµε 
συµφωνήσει µε τον Νοµικό να µπούµε 
στην ιδιωτική ασφάλιση µε την εταιρεία 
ERGO. Η βιοµηχανία µάλιστα θα καλύπτει 
το ασφάλιστρο που έχει καθοριστεί στα 7 
ευρώ το στρέµµα για όσους παραγωγούς 
παραδίδουν αποκλειστικά σε αυτή».
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µικρή αύξηση 12 – 20%. Το γεγονός αυτό 
αποδίδεται στην κακή εικόνα της αγοράς 
βαµβακιού φέτος. Συνολικά πάντως οι 
εκτάσεις αναµένονται στα ίδια επίπεδα µε 
πέρσι, δηλαδή στα 20.000 µε 22.000 στρ. 
σε επίπεδο Θεσσαλίας ενώ τα µέλη του 
ΘΕΣΤΟ θα καλλιεργήσουν περίπου 15.000 
στρ. Οι φυτεύσεις ξεκινούν την πρώτη 
εβδοµάδα του Απριλίου». 
Την ίδια στιγµή στη Ηλεία, οι παραγωγοί 
κάνουν λόγο επίσης για µικρή αύξηση 
της καλλιέργειας. Σύµφωνα µε τον 
Χρήστο Βαλλιανάτο, πρόεδρο της 
Οµάδας Παραγωγών Βιοµηχανικής 

Ντοµάτας Αµαλιάδας: «Η πρόθεση 
καλλιέργειας είναι θετική. Θεωρούµε ότι 
µπορεί να έχουµε και µια µικρή αύξηση. 
Πέρσι καλλιεργήθηκαν 9.500 στρ. φέτος 
υπολογίζουµε περίπου στα 10.000 στρ. 
Η παραγωγή πέρσι δεν ξεπέρασε τους 
50.000 τόνους. Είχαµε 50% ζηµιά λόγω των 
άκαιρων βροχοπτώσεων. Η τιµή ήταν κατά 
µέσο όρο και από τα δύο εργοστάσια της 
περιοχής µας στα 80 ευρώ τον τόνο». 

Κατά 1% ετησίως 
θα αυξάνονται 
οι εξαγωγές από την ΕΕ 
Αύξηση των µεγεθών (παραγωγή, 
κατανάλωση, εξαγωγές) του κλάδου 
της ευρωπαϊκής βιοµηχανικής ντοµάτας 
καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία 
της Κοµισιόν. Ειδικότερα, η παραγωγή 
βιοµηχανικής ντοµάτας αναµένεται να 
σηµειώσει αύξηση +0,7% ετησίως έως 
το 2030 (έως 11 εκατοµµύρια τόνους). 
Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στην 
αύξηση των αποδόσεων, ιδίως στις 
κυριότερες χώρες παραγωγής (Ισπανία, 
Ιταλία Πορτογαλία). Η έκθεση της 
Κοµισιόν τονίζει επίσης ότι «οι εξαγωγές 
µεταποιηµένων ντοµατών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση θα συνεχίσουν να αυξάνονται 
κατά 1% ετησίως φτάνοντας τους 2,7 
εκατοµµύρια τόνους το 2030». 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΝΤΟΜΑΤΑ

ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟ
�5 BRIX� 

*∆. ΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΙΜΕΣ
2019

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ 2017/2018
�ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ�

90
ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟ

�< 5 BRIX� 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΗΣ

∆ΕΝ 
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ

85

0�6% 0%

6,01 � 8% 3%

8,01 � 10% 4%

10,01 �12% 5%

12,01�20% 8%

>20%

ΣΩΣΚΟΝΣΕΡΒΑΠΑΣΤΑ

661.053 1.366.325 129.054

373.604 127.275 77.818

26.115 28.855 240.685

15.925  9.594 75.919

36.978 34.458 3.026

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

> Ετήσια αύξηση της τάξης του 0,7% στον όγκο µέχρι το 2030

ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΟ∆Ο 
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σε τρία κράτη, την Ισπανία, την Ιταλία και 
τη Πορτογαλία, συγκεντρώνεται το 90% 
της ευρωπαϊκής παραγωγής βιοµηχανικής 
ντοµάτας σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση 
της Κοµισιόν για το προϊόν ενώ όσον αφορά τις 
προβλέψεις για την παραγωγή, αναµένεται να 
σηµειώσει ελαφρά αύξηση της τάξης του +0,7% 
ετησίως έως το 2030 (έως 11 εκατοµµύρια 
τόνους). Η ανάπτυξη, όπως τονίζει η ΕΕ, θα 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποδόσεων, 
ιδίως στις κυριότερες χώρες παραγωγής. 
Την ίδια στιγµή η κατανάλωση µεταποιηµένων 
ντοµατών στην ΕΕ αναµένεται να αυξηθεί από 
20,5 γρ. κατά κεφαλήν το 2018 σε περίπου 
21γρ. το 2030. Η αύξηση αυτή αποδίδεται 
κυρίως στην αυξανόµενη ζήτηση για «εύκολα 
τρόφιµα» όπως τα παρασκευασµένα γεύµατα. 

Καθαρός εξαγωγέας η ΕΕ
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξηγεί 
επίσης ότι «το εµπόριο εξωευρωπαϊκών 
µεταποιηµένων ντοµατών είναι ισχυρότερο 
από ό, τι για τις νωπές τοµάτες, αφού οι 
τελευταίες είναι περισσότερο αλλοιώσιµες 
από τις πρώτες. Μάλιστα οι εξαγωγές 
µεταποιηµένων ντοµατών στην ΕΕ αναµένεται 
να συνεχίσουν την αυξητική τους πορεία κατά 
1% ετησίως σε 2,7 εκατοµµύρια τόνους το 
2030. Οι εισαγωγές µεταποιηµένων ντοµατών 
στην ΕΕ αναµένεται επίσης να αυξηθούν, αλλά 
µε βραδύτερο ρυθµό (+ 0,7% ετησίως, έναντι 
+ 1% ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία), 
φτάνοντας τους 2,6 εκατοµµύρια τόνους το 
2030. Ως εκ τούτου, η ΕΕ αναµένεται να γίνει 
καθαρός εξαγωγέας µεταποιηµένων τοµατών 
έως το 2030». 

Η χρονιά που πέρασε
Στην Πορτογαλία το 2018 αρχικά φαινόταν 
θα  ήταν µια δύσκολη χρονιά για τους 
παραγωγούς, όµως οι καλές καιρικές 
συνθήκες προς το τέλος της συγκοµιδής 
βοήθησαν τελικά να υπάρξει µια µικρή 
αναστροφή της εικόνας και η τελική 

παραγωγή να εκτιµάται ότι κυµαίνεται µεταξύ 
1,15 και 1,18 εκατ. τόνους. 
Στην Ισπανία, ήταν όµως µια πολύ άσχηµη 
χρονιά. Η καλλιέργεια επηρεάστηκε από την 
ξηρασία στις αρχές άνοιξης. Ο τελικός όγκος 
της παραγωγής εκτιµάται σε 2,8 εκατ. τόνους. 
Στην Ιταλία η τελική παραγωγή ήταν 4,65 
εκατ. τόνους, από τους οποίους οι 2,45 εκατ. 
τόνοι στη Βόρεια και 2,2 εκατ. τόνοι στη Νότια.
Στο Νότο, υπήρξε καθυστέρηση έναρξης 
της συγκοµιδής (κατά µία εβδοµάδα). Η 
καλλιέργεια επηρεάστηκε αρνητικά από τις 
βροχές της άνοιξης αλλά και της συγκοµιδής.

Η Pioneer Hi-Bred Hellas διαθέτει στην 
ελληνική αγορά υβρίδια βιοµηχανικής τοµάτας 
του ιταλικού οίκου ISI Sementi s.p.a

DEXTER F1 
Η πιο ανθεκτική στα βακτήρια και το κρύο.  Η 
ασφαλέστερη επιλογή στις πρώιµες φυτεύσεις. 
Ανθεκτικότητες:  Ψευδοµονάδα, Βερτισίλιο, 
Φουζάριο, Νηµατώδεις.

FABER F1 
Μακρά διατήρηση καρπών στο χωράφι. Η 
πιο παραγωγική στις µεσαίες φυτεύσεις. 
Ανθεκτικότητες:  Βερτισίλιο, Φουζάριο, 
Νηµατώδεις, Clavibacter.

FOSTER F1 
Πολύ µακρά διατήρηση καρπών στο χωράφι. 
Κοντά µεσογονάτια, πλούσια ανθοφορία. 
Ανθεκτικότητες: TSWV, Βερτισίλιο, Φουζάριο, 
Νηµατώδεις, Clavibacter.

ISI 23804 F1 
Πολύ ζωηρό, ανθεκτικό και υγιές φυτό. 
Υψηλά Brix. Ανθεκτικότητες:  Ψευδοµονάδα, 
Βερτισίλιο, Φουζάριο, Νηµατώδεις.

SAILOR F1 
Ανθεκτική στο κρύο και τον Περονόσπορο. 
Εξαιρετική ποιότητα και χρώµα καρπών. 
Ανθεκτικότητες:  Ψευδοµονάδα, Βερτισίλιο, 
Φουζάριο, Νηµατώδεις, Περονόσπορος.

VOLARE F1 
Άγριο και ανθεκτικό στα βακτήρια φυτό. 
Καρποί 45-50 γρ. µε υψηλά Brix, εξαιρετικό 
χρώµα, γεύση και διατήρηση. Ανθεκτικότητες:  
Ψευδοµονάδα, Βερτισίλιο, Φουζάριο, 
Νηµατώδεις.

▲
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ΡΥΖΙ

> Αδράξτε την ευκαιρία 
το µήνυµα του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσµου Ορυζόµυλων προς 
τους Έλληνες παραγωγούς, 
καθώς οι εισαγωγικοί δασµοί 
θα φύγουν µετά από µία 3ετία

ΣΤΟΧΟΣ ΤΑ 33.000 ΕΚΤΑΡΙΑ ΣΤΟ ΡΥΖΙ 
ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΜΠΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

Κ αθαρό διάδροµο µιας τριετίας 
έχει στη διάθεσή του το κύκλωµα της 
ευρωπαϊκής ορυζοκαλλιέργειας, για να 
µπορέσει να ανασυντάξει τις δυνάµεις 
του, να ανασχεδιάσει το µέλλον του σε 
πιο στέρεες βάσεις και να µετατρέψει 
τις προκλήσεις και τις απειλές, που 
έχει µπροστά του, σε ευκαιρίες για να 
αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό από Τρίτες 
χώρες, που τον έχει οδηγήσει σε µείωση 
των καλλιεργειών ρυζιού κατά 20%. Η 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις 16 Ιανουαρίου, να επιβάλει απο-
κλιµακούµενους (σ.σ. 175 ευρώ ο τόνος το 
πρώτο έτος, 150 ευρώ το δεύτερο και 125 
ευρώ το τρίτο) δασµούς στα ρύζια τύπου 
Indico από την Καµπότζη και τη Μιανµάρ, 
αποτελεί µεν ανάχωµα στο «ποτάµι» των 
αθρόων εισαγωγών που έχει «πνίξει» 
την ευρωπαϊκή ρυζοκαλλιέργεια, όµως 
το πρόσκαιρο της τριετούς ισχύος του 
επιτάσσει εγρήγορση στις τάξεις των 
Ευρωπαίων παραγωγών και συνεργασίες 
για να αξιοποιηθεί προς όφελος του 
κλάδου. Το µήνυµα αυτό επιχείρησαν να 
περάσουν στους Έλληνες παραγωγούς 
ρυζιού, στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ρυζιού, εκπρόσωποι του τοµέα από την 
γειτονική Ιταλία, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσµο 
Ορυζόµυλων και τις Βρυξέλλες, που 
βρέθηκαν την περασµένη Παρασκευή 25 
Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
«Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε µια 
αισθητή µείωση των εκτάσεων ρυζιού 

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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Ανησυχητική συρρίκνωση 
κατέγραψε το 2018, η καλλιέργεια 
της Καρολίνας, η οποία συγκριτικά 
µε την αµέσως προηγούµενη 
χρονιά σηµείωσε πτώση 45% κι 
όπως παραδέχθηκε η κ. Κοστηνάκη, 
«η εξέλιξη αυτή µας έχει φέρει σε 
δύσκολη θέση, καθώς ουσιαστικά 
έχουµε έλλειψη στην κάλυψη της 
εγχώριας ζήτησης».
Στην περίπτωση της Καρολίνας, η 
οποία µάλιστα αποτελεί την πρώτη 
επιλογή της Ελληνίδας νοικοκυράς 
για το τραπέζι της οικογένειας, το 
αίτιο για τη µείωση των εκτάσεων  
έλκει τις ρίζες του στο συνδυασµό 
του υψηλού κόστους παραγωγής.

ΥΨΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΡΥΖΙ ΚΑΡΟΛΙΝΑ

▲

Η ζηµιά στην ευρωπαϊκή παραγωγή είναι µεγάλη από το 2010 και µετά 

Η επαναφορά της ρήτρας διασφάλισης, 
εφόσον αξιοποιηθεί βέλτιστα, θα επιτρέψει 
στον ευρωπαϊκό κλάδο να επανασχεδιάσει 
την ανάπτυξη της καλλιέργειας των ποικιλιών 
τύπου Indica, που έχουν υποχωρήσει 
σηµαντικά, παραδέχθηκε ο Mario Francese, 
επικεφαλής Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ιταλίας. 
Η ζηµιά που έχει γίνει, πάντως, είναι ήδη 
σηµαντική, αφού σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
έδωσε, ενώ το 2010 το 40% της κατανάλωσης 
ρυζιού τύπου Indica στην Ευρώπη, 
καλύπτονταν από την τοπική παραγωγή, το 

2018 αυτό το ποσοστό έχει υποχωρήσει στο 
25%. Η αιτία, όπως είπε, βρίσκεται στις αθρόες 
εισαγωγές από τις τρίτες χώρες, που πιέζουν 
τις τιµές του προϊόντος και το καθιστούν µη 
προσοδοφόρο. Να σηµειωθεί εδώ πως η 
εγχώρια ρυζοκαλλιέργεια στην Ελλάδα παρά 
τις προοπτικές που χαρακτηρίζουν τον κλάδο, 
αυτός να έχει χάσει το 18,3% των εκτάσεών 
του µέσα σε µια οκταετία, γεγονός που είναι 
αποτέλεσµα των εµπορικών συµφωνιών 
που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
συγκεκριµένο διάστηµα. 

που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, αφού 
από τα περίπου 33.000 εκτάρια το 2011, 
αυτά υποχώρησαν στα σχεδόν 27.000 
εκτάρια το 2018, καταγράφοντας µια 
πτώση της τάξης του 18,3%», ανέφερε 
από το βήµα του πρώτου Πανελλήνιου 
Συνεδρίου Ρυζιού η Γεωργία Κοστηνάκη, 
πρόεδρος του νεοσύστατου Συνδέσµου 
Ορυζοµύλων Ελλάδος. Το «µάρµαρο» 
των εισαγωγών το έχουν πληρώσει, 
κυρίως, οι µακρύσπερµες ποικιλίες της 
«οικογένειας» Indica, οι οποίες, στο ίδιο 
διάστηµα, όπως σηµείωσε η οµιλήτρια, 
είδαν τις καλλιεργούµενες εκτάσεις να 
«προσγειώνονται ανώµαλα» στα 6.000 
εκτάρια, στην τελευταία παραγωγική 
σεζόν, από 18.000 εκτάρια το 2011, που 
σηµαίνει µια µείωση της τάξης του 64%. 
Το αίτιο αποδίδεται στις αθρόες εισαγωγές 
µακρύσπερµων ποικιλιών ρυζιού στην ΕΕ, 
από τρίτες χώρες, οι οποίες ουσιαστικά 
έχουν φράξει -λόγω του ανταγωνισµού 
χαµηλών τιµών που έχουν επιφέρει- το 
δρόµο των ελληνικών εξαγωγών προς τις 
ευρωπαϊκές αγορές.

Ζητά Indica η Ευρώπη
«Η αγορά ρυζιού στην ΕΕ αλλάζει 
και το ίδιο συµβαίνει και στη χώρα 
µας επίσης και πρέπει να µας βρει 
έτοιµους ώστε τις αλλαγές αυτές να 
τις κάνουµε πλεονέκτηµα», ανέφερε η 
κυρία Κοστηνάκη και επεσήµανε ότι: 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά ρύζι τύπου 
Indica. Η Ελλάδα περισσότερη Καρολίνα 

και να διατηρήσει τις εξαγωγές της σε 
Japonica. Το ερώτηµα είναι µπορούµε; Η 
απάντηση είναι «ναι» και ο τρόπος είναι 
ένας. Να καλλιεργήσουµε περισσότερο 
ρύζι στη χώρα, να ξεπεράσουµε τα 33.000 
εκτάρια του 2011», ανέφερε και τόνισε 
ότι «µε τον τρόπο αυτό θα διαφυλάξουµε 
τις ήδη υπάρχουσες εξαγωγές ρυζιού 
Japonica, µπαίνουµε στην αγορά 
του Indica της Βόρειας Ευρώπης και 
καλύπτουµε και τις εγχώριες ανάγκες µας 
στο ρύζι Καρολίνα».

∆ιέξοδος στις ποικιλίες Japonica
Με τις πιέσεις να εντείνονται στο ρύζι 
τύπου Indica και την Καρολίνα, διέξοδο 
για τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι 
κατά τεκµήριο συγκεντρώνονται στον 
κάµπο της Θεσσαλονίκης, τις Σέρρες, τη 
Στερεά Ελλάδα και πλέον και στη Θράκη, 
αποτέλεσε η στροφή προς τις ποικιλίες 
της οικογένειας Japonica, για τις οποίες 
υπάρχει ζήτηση από την Τουρκία και τις 
αγορές των χωρών της Μέσης Ανατολής, 
γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των 
καλλιεργειών τους στα 20.000 εκτάρια 
πέρυσι, από 14.000 εκτάρια το 2011 (σ. σ. 
+40,62%). Ωστόσο και εδώ, η διολίσθηση 
της τουρκικής λίρας, σχεδόν ένα χρόνο 
τώρα, έχει δυσκολέψει την απορρόφηση 
του προϊόντος µε καλές τιµές. 
Τέλος κατά το Συνέδριο τονίστηκε 
επίσης η ανάγκη συνεργασίας όλων των 
εµπλεκόµενων µερών στην αλυσίδα 
αξίας του ρυζιού.
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ΡΥΖΙ

ΑΠΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΟΡΥΖΩΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Αύξηση παραγωγικότητας κατά περίπου 
15%, σε συνδυασµό µε µείωση έως και 20% 
του κόστους λίπανσης και φυτοπροστασίας 
και ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας 
του παραγόµενου καρπού, είναι ορισµένα 
από τα απτά αποτελέσµατα, που άρχισαν 
να καταγράφουν ορυζοπαραγωγοί από 
τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα, από 
την υιοθέτηση πρακτικών της γεωργίας 
ακριβείας στις καλλιέργειές τους.
«Φέτος κλείσαµε τρία χρόνια εφαρµογής 
στο χωράφι τέτοιων µεθόδων και φτάσαµε 
να καλλιεργούµε σχεδόν 1.300 στρέµµατα. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι η απόδοσή µας 
είναι αυξηµένη γύρω στο 16% σε σύγκριση 
µε ό,τι ακούµε γύρω –γύρω και µε έναν 
περιορισµό των εφοδίων γύρω στο 20%. 
Το πιο σηµαντικό όµως για εµάς είναι ότι 

διαπιστώνουµε διαφορά συγκρίνοντας µε 
το µέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας, σε 
σχέση µε το τί βγάζαµε ως εκµετάλλευση. 
Και ο συνδυασµός που σας περιέγραψα 
µεταφράζεται, στο δικό µας µέγεθος, 
σε όφελος της τάξης των 70.000-80.000 
ευρώ ετησίως», µας είπε ο Κωνσταντίνος 
Κράββας, παραγωγός από την περιοχή της 
Χαλάστρας Θεσσαλονίκης.
«Όφελος υπάρχει και στην ποιότητα που είναι 
βελτιωµένη. Το ρύζι έχει µεγαλύτερο ειδικό 
βάρος κι έχει πολύ καλύτερη βιοµηχανική 
απόδοση. Είναι όπως ένας άνθρωπος 
που θρέφεται σωστά είναι υγιής και µε 
µύες και όχι λιπαρός και µε χοληστερίνη. 
Ακριβώς, το ίδιο είναι και ο καρπός του 
ρυζιού. Μεγαλώνει, είναι πολύ πιο βαρύς 
και πολύ πιο υγιής, διότι προέρχεται από ένα 
καλοταϊσµένο φυτό», είπε ο κ. Κράββας.

▲

Απαιτήθηκαν επενδύσεις που έφτασαν τα 500.000 ευρώ

Η επένδυση που χρειάστηκε να κάνει 
ο Κώστας Κράββας, ώστε να µπορέσει 
να εφαρµόσει τις σύγχρονες µεθόδους 
καλλιέργειας δεν ήταν αµελητέα. Μαζί µε 
την αλλαγή του στόλου των τρακτέρ έφτασε 
στα 500 χιλ. ευρώ, αλλά ο εξοπλισµός 
καθαρά για τη γεωργία ακριβείας, 

δηλαδή ένας λιπασµατοδιανοµέας και ένα 
ψεκαστικό, ήταν στα 150 χιλ. ευρώ. Ωστόσο, 
σηµειώνει παράλληλα ο πρωτοπόρος 
παραγωγός πως «µπορεί να αποσβεστεί 
σε πέντε χρόνια κι είναι καταπληκτικό 
τηρουµένων των αναλογιών, καθώς 
την επένδυση την κάναµε όταν ακόµη 

τα µηχανήµατα ακριβά. Η τεχνολογία 
εξελίσσεται όµως, και µε τον καιρό αυτά 
φθηναίνουν, γίνονται πιο προσβάσιµα 
για τους παραγωγούς, οπότε θα είναι 
ακόµη πιο εύκολο για αυτούς που θα µας 
ακολουθήσουν και θα µπουν στη λογική 
της γεωργίας ακριβείας».

Το επόµενο βήµα για την 
Οικοανάπτυξη, που αναµένει το 
2019 να πάει σε συνεργασίες 
παροχής συµβουλών για 
τουλάχιστον 30.000 στρέµµατα 
ρυζιού, είναι να βρει λύσεις, 
µέσα από τη γεωργία ακριβείας 
και για τη ζιζανιοκτονία, η 
οποία απασχολεί πάρα πολύ 
τους παραγωγούς. «Είµαστε 
σε επικοινωνία και µε µεγάλες 
εταιρείες σκευασµάτων για κάποια 
ερευνητικά project, αλλά και µε 
τους παραγωγούς, ώστε την 
επόµενη χρονιά να τους έχουµε 
κάποιες έτοιµες λύσεις για τον 
εντοπισµό των ζιζανίων», τόνισε 
το στέλεχος της εταιρείας Γιώργος 
Ιατρού και συµπλήρωσε: «το 
κόκκινο ρύζι είναι µεγάλη πληγή 
στον κάµπο. Αυτό που µπορούµε 
να κάνουµε για την ώρα είναι 
να δούµε ποια χωράφια είναι 
ευάλωτα στα ζιζάνια και να πούµε 
πως εκεί χρειάζεται κάτι άλλο».

ΓΙΑ 30.000 ΣΤΡΜ. 
ΠΑΕΙ ΤΟ 2019

OIKOANΑΠΤΥΞΗ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

>  Η έντονη εµπορική δραστηριότητα στο σκληρό σιτάρι αδειάζει τα αποθέµατα, µε τις εκτιµήσεις να 
κάνουν λόγο για µεγαλύτερη παραγωγή την ερχόµενη χρονιά, που όµως θα απορροφηθεί άµεσα

ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΓΙΑ 
ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΡ∆Η 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Έ να καλό σηµάδι για το καλοκαίρι 
µπορεί να ειδωθεί η αύξηση της τιµής 
του σκληρού σιταριού στα 20 µε 21 
λεπτά, που ήδη από τις αρχές του έτους 
εµφανίζει µια κινητικότητα από τα 18 
λεπτά που ήταν κολληµένο µέχρι το τέλος 
του προηγούµενου. Ωστόσο, µε το 90% 
της παραγωγής 2017/18, να είχε ήδη 
πουληθεί από το φθινόπωρο κιόλας του 
2018, η άνοδος αυτή στη τιµή, δεν µπορεί 
να επηρεάσει ουσιαστικά την ψυχολογία 
του παραγωγού, µε εξαίρεση ίσως εκείνο 
το 10% που κράτησαν στις αποθήκες τους 
όσοι είχαν την δυνατότητα, σύµφωνα µε 
τον ∆ηµήτρη Βλαχάκη, Campaign Manager 
ηλίανθου, ενεργειακών φυτών και σιτηρών 
της Syngenta. Σηµειώνεται εδώ πως τα 
αποθέµατα του 2017-18 δεν ξεπερνούν 
τους 200.000 τόνους, από µια συνολική 
παραγωγή των 700.000 τόνων 

Λιγότερα στρέµµατα σπάρθηκαν 
φέτος µε σκληρό σιτάρι
Αυτήν την περίοδο, τα σπαρµένα χωράφια 
µε σκληρό σιτάρι, είναι µειωµένα κατά 
200.000 στρέµµατα, όπως εκτιµά ο κ. 

Βλαχάκης, προσεγγίζοντας τα 3.700.000 
στρέµµατα, ενώ επιπλέον 1 εκατ. 
στρέµµατα είναι σπαρµένα µε µαλακό 
και άλλα 1.400.000 µε κριθάρι. Όπως 
εξήγησε ο κ. Βλαχάκης, η µείωση αυτή 
στις καλλιεργούµενες µε σκληρό σιτάρι 
εκτάσεις, οφείλεται στις χαµηλές τιµές 
όλο το προηγούµενο διάστηµα, που µέχρι 
ένα βαθµό οφείλονται και στην πολύ 
καλή χρονιά του 2016, από την οποία 
άλλωστε υπάρχουν ακόµα αποθέµατα 
σε ορισµένες χώρες. «Όταν κοντεύει η 
τιµή του σκληρού µε το µαλακό, τότε οι 
παραγωγοί στρέφονται σε αυτό, αφού 
έχει µεγαλύτερες αποδόσεις αλλά και 
λιγότερες απαιτήσεις», είπε. Οµοίως και 
µε το κριθάρι, αφού αρκετοί το έσπειραν 
φέτος βλέποντας αυξηµένη ζήτηση για 
ζωοτροφές αλλά και µειωµένα αποθέµατα. 
Πάντως µέχρι στιγµής όλα δείχνουν πως 
η παραγωγή θα είναι καλή, αφού αν 
εξαιρέσει κανείς τις δυσκολίες στην σπορά, 
λόγω των βροχών, τα σιτάρια δεν πάγωσαν 
µε τον χιονιά. Σε κάθε περίπτωση όµως, 
έχει πολύ δρόµο µπροστά του µέχρι την 
συγκοµιδή.

▲

Yψηλή ζήτηση και το 2020 
για το σιτάρι εκτιµά ο IGC 

Έντονη εµπορική δραστηριότητα εντοπίζει το 
∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC), σε ό,τι αφορά 
τα σιτηρά, µε τον ∆είκτη Σιτηρών και Ελαιούχων 
Σπόρων του Συµβουλίου να σηµειώνει αύξηση 
κατά 1% συγκριτικά µε την προηγούµενη 
έκθεση που είχε δηµοσιεύσει τον ∆εκέµβριο, 
αποτυπώνοντας κέρδη για το καλαµπόκι και 
το  σιτάρι.  Οι αναµενόµενες αυξήσεις τόσο 
στις αποδόσεις όσο και στις καλλιεργούµενες 
εκτάσεις κατά την επερχόµενη εµπορική 
περίοδο 2019/20, θα έχουν ως αποτέλεσµα, η 
παγκόσµια παραγωγή σιταριού να φτάσει τους 
751 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
IGC. Στο πλαίσιο αυτό, η ζήτηση για ζωοτροφές 
θα συνεχίσει να επεκτείνει την κατανάλωση, 
σηµειώνοντας µια αύξηση κατά 1% σε σχέση 
µε τα φετινά δεδοµένα, ενώ τα παγκόσµια 
αποθέµατα αναµένεται να παραµείνουν σταθερά, 
αφού, παρά το γεγονός ότι θα µειωθούν σε 
µεγάλους εξαγωγείς, όπως είναι οι ΗΠΑ, 
ο Καναδάς και η Ρωσία, θα ισορροπήσουν 
δεδοµένης της µεγάλης συγκέντρωσης στην Κίνα. 
Πρόκειται πάντως για µια αύξηση της παραγωγής 
κατά 2%, που µεταφράζεται σε 13 εκατ. τόνους, 
συγκριτικά µε την τρέχουσα εµπορική χρονιά, η 
οποία ωστόσο θα απορροφηθεί αµέσως, αφενός 
εξαιτίας των λιγότερων αρχικών αποθεµάτων, 
τα οποία θα βρίσκονται στους -7 εκατ. τόνους, 
αφετέρου λόγω της αναµενόµενης αύξησης της 
κατανάλωσης, που διαµορφώνεται στους +6 εκατ. 
τόνους, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του IGC. Για 
τον λόγο αυτόν, κατά πάσα πιθανότητα, τα τελικά 
αποθέµατα θα παραµείνουν αµετάβλητα, στο 
κλείσιµο της περιόδου. 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
 ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2018

∆ΕΚ 2018

(ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ) ΤΟΝΟI ΤΟΝΟI

ΦΕΒ 2019

ΣΟ∆ΕΙΑ 2017-18

18

700.000 

20�21

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

200.000

Κινητήριος δύναµη για το «ξεκόλληµα» των επί µακρόν καθηλωµένων τιµών σίτου, στα 
επίπεδα των 18 λεπτών το κιλό, σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μπακόπουλο, υπεύθυνο 
αγορών σίτου στη µακαρονοποιία «Μέλισσα – Κίκιζας», έχει αποδειχθεί η κινητικότητα 
που διαπιστώνεται σε σχέση µε τη ζήτηση για το ελληνικό στάρι από αγορές του 
εξωτερικού. «Οι διεθνείς διαγωνισµοί, ιδιαίτερα της Τυνησίας, που διεξήχθησαν το 
τελευταίο διάστηµα, έδωσαν κάποιες καλύτερες τιµές και µε δεδοµένο ότι ένα µέρος 
από αυτές τις ανάγκες θα καλυφθούν και από ελληνικό στάρι, βλέπουµε τον αντίκτυπο 
στην τιµή του» είπε ο κ. Μπακόπουλος. Ο ίδιος σηµειώνει πως «βλέπουµε να έχουν 
κλείσει οι έµποροι κάποια συµβόλαια για εξαγωγή, της τάξης των 70.000 – 75.000 
τόνων σίτου, µε τιµή στα 21 λεπτά για το πρώτης ποιότητας και στα 20 λεπτά το κιλό για 
τα µέτρια, ενώ λέγεται ότι θα υπάρξει και συνέχεια».

∆ΟΘΗΚΕ ΩΘΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

Στη δηµιουργία µίας βάσης δεδοµένων που 
περιγράφει τις καλλιεργητικές πρακτικές της 
πλειοψηφίας των αγροτών στο σκληρό σιτάρι και 
θα µπορεί να εκτιµηθεί το κόστος παραγωγής, 
προχώρησαν οι υπεύθυνοι του προγράµµατος 
Ελληνικού Σίτου Misko. Συγκεκριµένα στα 
πλαίσια επτά ενηµερωτικών συναντήσεων 
του προγράµµατος, συµπληρώθηκαν 155 
ερωτηµατολόγια από παραγωγούς, µε τα 
αποτελέσµατα να αποτελούν τη βάση ώστε να 
διαµορφωθούν εναλλακτικές προτάσεις που 
υιοθετώντας τις οι αγρότες να βελτιώσουν 
τη τεχνική της καλλιέργειας και να µειώσουν 
το κόστος παραγωγής. Οι απαντήσεις αυτές 
απετέλεσαν επίσης τη βάση δηµιουργίας 
του πιλοτικού αγρού όπου συγκρίθηκαν η 
επικρατούσα τεχνική της καλλιέργειας µε τις 
εναλλακτικές. Η εικόνα που βγαίνει από τις 
απαντήσεις των αγροτών που συµµετείχαν και 
απάντησαν στα ερωτηµατολόγια (αναλυτικά 
αποτελέσµατα στον πίνακα αριστερά) είναι 
ότι σε γενικές γραµµές ακολουθούν κάποια 
εναλλαγή καλλιεργειών, κατά κανόνα οργώνουν, 
σπέρνουν πάνω από 20 κιλά σπόρου το στρέµµα 
ενώ σηµαντικό ποσοστό σπέρνει πάνω από 
25. Η συντριπτική πλειοψηφία χρησιµοποιεί 

πιστοποιηµένο σπόρο που είναι άλλωστε 
απαίτηση της συµβολαιακής γεωργίας. Σχεδόν 
το σύνολο σπέρνει από 10 έως 20 εκατοστά 
µεταξύ των σειρών ενώ οι σπαρτικές είναι 
αρκετά παλαιές. Μόνο το 25% είναι κάτω των 10 
ετών. Η µεγάλη πλειοψηφία των αγροτών κάνει 
βασική λίπανση ενώ µια σηµαντική πλειοψηφία 
εφαρµόζει την επιφανειακή λίπανση σε µια δόση. 
Τέλος σηµαντικό ποσοστό κάνει ζιζανιοκτονία 
αλλά και επέµβαση για µύκητές που γενικά δεν 
είναι απαραίτητη. Τέλος σηµαντικό ποσοστό 
αρδεύει το σκληρό στάρι άλλη µια ένδειξη για το 
πόσο επιµελείς είναι οι αγρότες του δείγµατος. Tο 
15% καίει τη καλαµιά και µόνο το 5% αφήνει τα 
υπολείµµατα στην επιφάνεια του χωραφιού που 
το προστατεύει από τη διάβρωση. 
Είναι ευχάριστο ότι η πλειοψηφία των αγροτών 
ακολουθούν κάποια αµειψισπορά. Είναι όµως 
απογοητευτικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
συνεχίζει να οργώνει για να εγκαταστήσει το σκληρό 
σιτάρι. Να τονιστεί ότι το κόστος προετοιµασίας του 
εδάφους µε όργωµα φτάνει τα 21 ευρώ/στρέµµα 
και αντιστοιχεί µε περισσότερα από 100 κιλά σιταριού 
µε τις σηµερινές τιµές. Η πρόταση για χρήση 
ακαλλιέργειας µπορεί να µειώσει ουσιαστικά το 
κόστος παραγωγής κατά 15 ευρώ/στρέµµα. 

> Βέλτιστες πρακτικές καλλιέργειας στα πλαίσια του προγράµµατος Ελληνικού Σίτου Misko 

ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

▲

Για εξοικονόµηση 3 ευρώ το στρέµµα, χάνεται η ποιότητα

Είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ποσοστό αγροτών 
που ακόµα καίνε τις καλαµιές παρά την 
απαγόρευση και τα γνωστά µειονεκτήµατα της 
µείωσης της οργανικής ουσίας του εδάφους. 
Φαίνεται ότι η ριζωµένη αντίληψη για τα οφέλη 
της καύσης από τη µείωση των ζιζανίων και των 
άλλων εχθρών (έντοµα, ασθένειες) δεν µπορεί 
να ξεπεραστεί. Είναι επίσης απογοητευτικό ότι οι 
περισσότεροι αγρότες συνεχίζουν να εφαρµόζουν 
την επιφανειακή λίπανση σε µια δόση. Ουσιαστικά 
εξοικονοµούν περίπου 3 ευρώ/στρέµµα από το 
κόστος εφαρµογής (κόστος λιπασµατοδιανοµέα) 

αλλά χάνουν σε ποιότητα και αξιοποίηση του 
λιπάσµατος. Πρέπει να καταλάβουν ότι οι 
πρωτεΐνες του σπόρου παράγονται κυρίως από 
άζωτο που είναι διαθέσιµο στο έδαφος στις αρχές 
Απριλίου. ∆ηλαδή η λίπανση του Φεβρουαρίου 
προσφέρει το απαιτούµενο άζωτο για την 
ανάπτυξη των φυτών και είναι υποδοµή για 
υψηλή απόδοση. Η έλλειψη όµως αζώτου στις 
αρχές Απριλίου θα δώσει χαµηλές πρωτεΐνες 
και φυσικά χαµηλή τιµή του προϊόντος καθώς οι 
πρωτεΐνες του σπόρου συµβάλλουν σε µεγάλο 
ποσοστό στην υψηλή ποιότητα ζυµαρικών. 

των αγροτών ακολουθούν 
κάποια αµειψισπορά 

ενώ το 6% ακολουθεί 
µονοκαλλιέργεια

Eφαρµόζει κάψιµο καλαµιάς 
Ενώ 5% αφήνει τα φυτικά 
υπολείµµατα στην 
επιφάνεια του χωραφιού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΑΠΟ 

94%

155

Οργώνει τα χωράφια του
και µόνο το 4% ακολουθεί 

κάποια µέθοδο 
µειωµένης κατεργασίας

96%

15%

κάποια µέθοδο 
µειωµένης κατεργασίας

Των ερωτηθέντων
έκανε βασική λίπανση
ενώ το 2% δεν έκανε

Έκανε την επιφανειακή 
λίπανσησε µια δόση, 
το 40% δύο και 1% 
απάντησε περισσότερες

98%

59%

κάποια αµειψισπορά 
ενώ το 6% ακολουθεί 

µονοκαλλιέργεια
Των παραγωγών 
χρησιµοποιεί 
πιστοποιηµένο 
σπόρο και µόνο 15% 
µη πιστοποιηµένο

85%

Εφαρµόζει 
ζιζανιοκτονία ενώ 

το 7% όχι 

Εφαρµόζει 
καταπολέµηση 
µυκήτων ενώ 
το 24% όχι

92%

76%

Των σπαρτικών µηχανών
ήταν 0-5 ετών 

το 9% 5-10 
το 31% 10 - 20 

το 22% 20-30 
και το 5% > 30 

33%

Ποτίζει ενώ 
το 41% όχι

59%

Όλοι οι αγρότες χρησιµοποίησαν 
φυγοκεντρικούς λιπασµατο-
διανοµείς (χωνιά) για 
τη διανοµή των λιπασµάτων

100%

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
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Ένα µεγάλο ποσοστό των αγροτών 
κάνουν ψεκασµούς για µύκητες 
ενώ φαίνεται ότι µόνο λίγες 
χρονιές πραγµατικά χρειάζονται. 
Έχει δηµιουργηθεί µια τάση για 
προληπτικούς ψεκασµούς που είναι 
απολύτως αδικαιολόγητη και φυσικά 
επιβαρύνει το κόστος παραγωγής. 
Η χρήση ενός λογισµικού όπως 
το granoduro.net που προωθεί το 
Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO 
και οι συνεργαζόµενοι προµηθευτές 
µπορεί να συµβάλλει στην έγκαιρη 
προειδοποίηση των αγροτών και 
προφανώς στο ψεκασµό µόνο όταν 
είναι απαραίτητος. Ενδιαφέρον είναι 
ότι σηµαντικό ποσοστό των αγροτών 

ποτίζει το σιτάρι του. Φαίνεται ότι η 
άρδευση πληρώνει το κόστος της. 
Ιδιαίτερα φαίνεται να δίνει καλά 
αποτελέσµατα η χρήση στάγδην αλλά 
για αυτό θα επανέλθουµε καθώς 
έχουµε χρηµατοδοτήσει ερευνητικά 
προγράµµατα που θα µας δώσουν 
απαντήσεις.

Των Φάνη Γέµτου, Οµότιµου 
Καθηγητή του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας, Κώστα Θεοχαρίδη, 
Υπεύθυνου αγορών σίτου της 

MISKO, και Ανθούλας Γιάκα, 
Υπεύθυνης Γραµµατείας του 

Προγράµµατος Ελληνικού Σίτου

∆ΙΝΕΙ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

«Σε κάθε αγροτικό προϊόν υπάρχει µια 
ιστορία, πίσω από κάθε φρούτο, λαχανικό αλλά 
και ρούχο υπάρχει ένας άνθρωπος, που καλείται 
να παράγει ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα µέσα 
σε ένα όλο και δυσκολότερο οικονοµικό και 
κλιµατικό περιβάλλον. Σε αυτόν τον άνθρωπο 
εµείς οι άνθρωποι της Βayer χρωστάµε ένα 
µεγάλο ευχαριστώ και δεσµευόµαστε να τον 
στηρίξουµε µε την έρευνα, τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες µας». Με τα παραπάνω λόγια άνοιξε 
την ηµερίδα της εταιρείας ο γεωπόνος Γεώργιος 
Γαλούσης, Field Marketing Mngt Central του 
Τοµέα Επιστήµης Γεωργίας της Bayer Ελλάς, το 
βράδυ της ∆ευτέρας 11 Φεβρουαρίου 2019 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Αλµυρού στον Βόλο. 
    Καινοτόµα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
-ασπίδα στην φυτοπροστασία των Σιτηρών, ορθή 
ζιζανιοκτονία, προστασία από τους µύκητες, 
ατοµικά µέτρα προστασίας και απαντήσεις σε 
επίκαιρα ερωτήµατα καλλιέργειας, ήταν τα 
θέµατα της ηµερίδας που διοργάνωσε ο Τοµέας 
Επιστήµης Γεωργίας της Βayer Eλλάς, στην 
οποία συµµετείχαν παραγωγοί και γεωπόνοι 
από την ευρύτερη περιοχή, αλλά και στελέχη 
της εταιρείας ανά την Ελλάδα. Ο γεωπόνος 
κ. Γαλούσης αναφέρθηκε στα κρίσιµα στάδια 
προστασίας της καλλιέργειας από µυκητολογικές 
προσβολές, κάνοντας µια ανάλυση των τεχνικών 
προδιαγραφών των δραστικών ουσιών που 

χρησιµοποιούνται για την καταπολέµηση των 
µυκήτων στα σιτηρά.
    ∆ύο κινήσεις του καλλιεργητή οι οποίες 
µπορούν να πολλαπλασιάσουν την σοδειά ή να 
την µειώσουν είναι σύµφωνα µε τον κ.Γαλούση 
ο ψεκασµός στον σωστό χρόνο και η σωστή 
ποσότητα νερού. Όσο για την προστασία από 
τους µύκητες σιτηρών, αυτή αυξάνεται όσο 
αυξάνεται και η γνώση για την ταυτότητα του 
καθενός, τις ζηµιές που προκαλεί και  τον χρόνο 
και την επανάληψη των εφαρµογών, θεωρώντας 
ναυαρχίδα της Bayer το µυκητοκτόνο Madison 
µε βάση τις δραστικές ουσίες trifl oxystrobin και 
prothioconazole που εφαρµόζεται στο σιτάρι, το 
κριθάρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε.

> Καινότοµα φυτοπροστατευτικά προϊόντα παρουσίασε σε ηµερίδα στον Αλµυρό η εταιρεία 

ΑΣΠΙ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

▲

Σωστή ρύθµιση στην πράξη
των ψεκαστικών µηχανηµάτων

Την σωστή ρύθµιση στην πράξη 
των ψεκαστικών µηχανηµάτων και 
τα µέτρα προστασίας του χρήστη 
ανέλυσε ο Αgronomic Development 
Expert  Χριστόφορος Καλλιώρας. Με 
την ρήση «Πρόληψη αντί θεραπείας» 
ο κ. Καλλιώρας επισήµανε τη σωστή 

επιλογή γαντιών, και άλλες ορθές 
διαδικασίες, καθώς µαζί µε την φόρµα 
προστατεύουν τον χρήστη από τυχόν 
υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων στον ψεκαστήρα. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖÒ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗÒ ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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> Συστηµατικά αναγνωρίζεται µεταξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών παγκοσµίως

ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΤΟ ∆ΕΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  
ΣΕ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η BAYER

Στο νούµερο 3 του Παγκόσµιου ∆είκτη 
Πρόσβασης σε Σπόρους / Access to 
Seeds Index, που δηµοσιεύτηκε στις 
28 Ιανουαρίου, βρίσκεται η Bayer. O 
∆είκτης είναι µία ανεξάρτητη παράµετρος 
που αξιολογεί 13 παγκόσµιες εταιρείες 
σπόρων µε βάση τις προσπάθειές 
τους να βελτιώσουν την πρόσβαση 
σε ποιοτικούς σπόρους για τους 
µικροκαλλιεργητές.
Οι δραστηριότητες των εταιρειών 
αξιολογήθηκαν σε εφτά σηµεία 
βαθµολόγησης εστιάζοντας σε 
τέσσερις περιοχές: Λατινική Αµερική, 
∆υτική Αφρική, Ανατολική Αφρική και 

Νότια και ΝΑ Ασία κατά την περίοδο 
2015-2017. Από το λανσάρισµα του 
∆είκτη το 2016, η Bayer συστηµατικά 
αναγνωρίζεται µεταξύ των τριών 
κορυφαίων παγκοσµίως. Αυτή τη χρονιά, 
ισοβάθµισε µε τη Syngenta και µόνο η 
East West Seed µε έδρα την Ταϊλάνδη 
ξεπέρασε τις επιδόσεις της. Σηµειώνεται 
ότι η Bayer πέτυχε σταθερά  υψηλές 

βαθµολογίες και στις επτά περιοχές που 
µετρήθηκαν κατακτώντας ηγετικές θέσεις 
στα πεδία της ∆ηµιουργίας Υποδοµών 
και Γενετικών Πόρων. Σε σύγκριση µε το 
2016, η πιο αξιοσηµείωτη βελτίωση ήταν 
στο συνολικό δείκτη ∆ιαφάνειας, όπου 
η εταιρεία διπλασίασε την προηγούµενη 
βαθµολογία της. Ο ∆είκτης έχει στόχο 
να ενθαρρύνει τις εταιρείες σπόρων 
να  εντείνουν τις προσπάθειές τους 
για υποστήριξη της παραγωγικότητας 
µικροκαλλιεργητών. Βασίζεται σε 
δηµόσια διαθέσιµες πληροφορίες και σε 
ένα ερωτηµατολόγιο που κλήθηκαν να 
συµπληρώσουν οι εταιρείες.

▲

Σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις η εταιρεία FMC

Σε ένα υπερσύγχρονο βιοκλιµατικό κτίριο θα 
στεγάζεται πλέον η εταιρεία FMC, έχοντας 
αισίως συµπληρώσει ένα χρόνο παρουσίας 
στην ελληνική αγορά. Τα γραφεία βρίσκονται 
πλέον επί της Λεωφόρου Συγγρού 248, µε 
τα επίσηµα εγκαίνια να λαµβάνουν χώρα 
την Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου µε την 
παρουσία πλήθους κόσµου. Οι καλεσµένοι 
είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους 

χώρους των γραφείων και να µιλήσουν 
µε τους ανθρώπους της FMC. Στα πλαίσια 
της εκδήλωσης, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της εταιρείας, Γιάννης ∆ιοκαράντος, τόνισε 
τη σηµαντική για την εταιρεία συνεργασία 
µε την DuPont και σηµείωσε ότι µε την 
εξαγορά της Cheminova A/S από το 2015, 
η FMC γίνεται η 5η µεγαλύτερη εταιρεία 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στον κόσµο. 
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Η Syngenta Hellas AEBE για ακόµη 
µια φορά, πιστή στις δεσµεύσεις της, 
υλοποίησε το πέµπτο σεµινάριο του 
Syngenta Family στο εργοστάσιό της στα 
Οινόφυτα. Πρόκειται για ένα από οκτώ 
εργοστάσια της Syngenta στην Ευρώπη µε 
ειδίκευση στα προϊόντα φυτοπροστασίας. 
Η συνολική του έκταση φτάνει τα 29 
στρέµµατα και τα τετραγωνικά µέτρα 
στεγασµένου χώρου τα 9.000, ενώ το 
µεγαλύτερο τµήµα της παραγωγής του (σε 
ποσοστό άνω του 75%) κατευθύνεται σε 
εξαγωγές.

Ενηµέρωση στο εργοστάσιο
Τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της Syngenta Hellas, οι οποίες 
ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλότερες 
προδιαγραφές, σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα εγκαταστάσεων και 
µηχανολογικού εξοπλισµού, είχαν την 
ευκαιρία να επισκεφτούν η νέα γενιά των 
συνεργατών της εταιρείας. Ο Κώστας 
Οικονοµίδης, ∆ιευθυντής Marketing, τους 
καλωσόρισε στο χώρο και τους µίλησε 
για την κατάσταση που επικρατεί αυτή 

τη στιγµή στο R & D,  ενώ στη συνέχεια 
ο Νίκος Τσιλιµπέρδης, διευθυντής του 
εργοστασίου, τους ενηµέρωσε σχετικά µε 
τον τρόπο λειτουργίας του. 
Ακολούθησε επίσκεψη στο πλήρως 
εξοπλισµένο εργαστήριο του εργοστασίου 
το οποίο καλύπτει όλες τις ανάγκες για 
τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας 
των προϊόντων, µε τον Ε. Αρµπάρα, 
HSEQ Manager, να ενηµερώνει τους 
συνεργάτες της για τα συστήµατα 
ποιότητας και τις µεθόδους αναλύσεων 
που πρέπει να ακολουθούν. Στη συνέχεια 
ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους 
του εργοστασίου από τον Ι. Βασιλάκη, 
υπεύθυνο παραγωγής. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι τα τελευταία χρόνια επενδύθηκαν 
σηµαντικά κεφάλαια στον εκσυγχρονισµό 
των µηχανών παραγωγής για κτιριακές 
επεκτάσεις στους χώρους παραγωγής, 
αποθηκών και λειτουργικών χώρων.Το 
feedback στο τέλος του σεµιναρίου ήταν 
πολύ ενθαρρυντικό µε το Syngenta Family 
να συνεχίζει δυναµικά το εκπαιδευτικό του 
ταξίδι, προσφέροντας ακόµη περισσότερες 
εµπειρίες και γνώσεις στη νέα γενιά των 
συνεργατών της εταιρείας.

ΣΤΟ SYNGENTA FAMILY
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΣΠΕΛ, 
η αγορά των λιπασµάτων έχει 
σταθεροποιηθεί χαµηλά, στους 818.962 
τόνους. Η κατανάλωση µάλιστα µειώθηκε 
περίπου 20.000 τόνους σε σχέση µε 
πέρυσι. Σηµαντική πτώση εµφάνισαν και οι 
µονάδες αζώτου, που υποχώρησαν 7% σε 
σχέση µε το 2017 και ανήλθαν για το 2018 
στους 179.000 τόνους. 
Η µείωση της λίπανσης παρατηρείται 
έντονα τα τελευταία χρόνια και επιφέρει 
ένα πλήθος αρνητικών επιπτώσεων τόσο 
στην απόδοση όσο και στην ποιότητα 
των καλλιεργειών, µε αποτέλεσµα να 
περιορίζεται αισθητά η ανταγωνιστικότητα 
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων 
και να µειώνεται το εισόδηµα του Έλληνα 
παραγωγού. Παράλληλα η µακροχρόνια 
µείωση της λίπανσης εξαντλεί το έδαφος µε 
αποτέλεσµα να προκαλείται  υποβάθµιση 
και µείωση της παραγωγικότητας των 
εδαφών. Συνεπώς αυξάνεται ο κίνδυνος 
της µείωσης της γονιµότητάς τους και της 
ερηµοποίησης τους, µια κατάσταση δύσκολα 
αναστρέψιµη µε απρόβλεπτες συνέπειες 
στο άµεσο µέλλον. Ο ΣΠΕΛ συνιστά 
στους παραγωγούς την εφαρµογή της 
ορθολογικής λίπανσης, για την αύξηση 
της απόδοσης και της ποιότητας της 
παραγωγής τους, µε περιβαλλοντική 
ασφάλεια, καθώς και για την αειφορία 
των εδαφικών πόρων. 

Μειώθηκε κατά 20.000 
τόνους σε σχέση µε το 
2017 η κατανάλωση 
λιπασµάτων το 2018

▲
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Σε µια ζεστή εκδήλωση, που αποτέλεσε 
παράλληλα και ευκαιρία ενός γόνιµου 
διαλόγου για τις εξελίξεις στο χώρο 
των λιπασµάτων και τη γεωργία, ο 
Σύνδεσµος Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) έκοψε την ∆ευτέρα 11 
Φεβρουαρίου την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του, παρουσία του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σταύρου Αραχωβίτη.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, 
σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας ο 
πρόεδρος του ΣΠΕΛ, Νίκος Κουτσούγερας, 
αναφέρθηκε στην καθοριστική σηµασία του 
κλάδου των λιπασµάτων στην ενίσχυση της 
ελληνικής γεωργίας και στην παραγωγή 
προϊόντων ποιότητας και ταυτότητας. 
Επιπλέον, την εκδήλωση τίµησαν ο 
πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Φάνης Κουρεµπές, 
µαζί µε τα µέλη του ΣΠΕΛ, εκπροσώπους 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, συνεργάτες του ΣΠΕΛ, αλλά και 

εκπρόσωποι του επιχειρηµατικού κόσµου 
οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
ευχές και να συζητήσουν για τα νέα 
δεδοµένα που δηµιουργούνται στη αγορά 
λιπασµάτων και των προϊόντων θρέψης, 
καθώς και για τις προοπτικές της ελληνικής 

γεωργίας. Να σηµειωθεί ότι η τυχερή που 
κέρδισε το φλουρί της πίτας του ΣΠΕΛ 
ήταν η µεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΓΠΑ, 
Αγάπη-Γεωργία Κατσουλίερη η οποία το 
προηγούµενο διάστηµα πραγµατοποίησε 
την πρακτική της άσκηση στο Σύνδεσµο.

ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΕΛ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Μ  ε έναν σύντοµο απολογισµό των 
πολλαπλών δράσεων που πραγµατοποίησαν 
τα µέλη του καθόλη τη χρονιά, όπως είναι 
η επιµόρφωση των αγροτών για την ορθή 
χρήση φυτοπροστατευτικών, η καµπάνια 
για τα µέτρα προστασίας στον αγρό, για τα 
παράνοµα σκευάσµατα, η συµµετοχή σε 
διεθνή συνέδρια κ.α., συνόδεψε ο ΕΣΥΦ την 
καθιερωµένη εορταστική συνάντησή του. 
Μάλιστα ο πρόεδρος του Συνδέσµου, Βάσος 
Ευθυµιάδης, παρουσίασε ένα σχετικό βίντεο. 
Μεγάλη σηµασία από τους συνδαιτυµόνες 

δόθηκε στη σωστή διαχείριση των κενών 
πλαστικών φιάλων φυτοπροστατευτικών,µε 
το 2019 να είναι η χρονιά όπου θα πρέπει 
να εναρµονιστεί η χώρα µε την Ευρώπη.  
Παράλληλα βέβαια συνεργάτες και φίλοι 
των µελών του ΕΣΥΦ είχαν την ευκαιρία 
να συνοµιλήσουν και να κάνουν έναν 
απολογισµό της χρονιάς που φεύγει.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ  
Η ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΥΦ 

Με νέο ∆Σ µπήκε στη νέα 
χρονιά ο Σύλλογος Ελλήνων 
Σποροπαραγωγών  & Σπορόφυτων. 
Επικεφαλής είναι ο Μ. Ανατολίτης 
της Alfa Seeds ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος 
ο Ιωακείµ Χριστιάς της AGER Υιοί 
Γ. Χριστιά ΑΕ, Γ.Γ. ο Αθ. Μπουνάνος 
της  Μπουνάνος ΑΘ. ΕΕ, Ταµίας 
ο Γεώργιος Κλωναρίδης της 
Κλωναρίδης Γ. και 
Τακτικά µέλη οι Βασίλης Μιχαήλ της 
F.A.S, Fyto - Animal Service, Ιωάννης 
Σερβέτας της Agris ΑΕ και ∆ηµήτριος 
Αγραφιώτης της Π. Αγραφιώτης ΑΕ.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ 
ALFA SEEDS 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ 
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΝΕΟ ∆Σ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΜΗ∆ΙΚΗΣ

▲

▲ ▲

Icon: Ποικιλία 
µεγάλης 
διάρκειας 

ληθάργου. Εξαιρετικός συνδυασµός 
υψηλού παραγωγικού δυναµικού, υψηλής 
ποιότητας βόσκησης και αντοχής σε 
συνθήκες στρες και κρύου.

Blue Ace: Ποικιλία µικρής διάρκειας 
ληθάργου. Παράγει ποιοτικό σανό υψηλής 
απόδοσης καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, 
παρέχοντας ένα εξασφαλισµένο υψηλό 
εισόδηµα.

LUXOR:  Ο συνδυασµός χαµηλού 
ληθάργου, γρήγορης αναβλάστησης και 
εξαιρετικών ανθεκτικοτήτων εξασφαλίζει 
µεγάλο αριθµό κοπών στη διάρκεια του 
έτους και άριστης ποιότητας παραγόµενο 
προϊόν, µε υψηλή περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες.

LARISSA Η Larissa είναι 
µια ποικιλία µηδενικού 
ληθάργου. Παράγει 
µεγάλες ποσότητες σανού 

µε υψηλή σύνθεση πρωτεΐνης και χαµηλή οξύτητα. 
Η αναβλάστηση της είναι ταχύτατη (µέχρι και 7 
κοπές). Είναι µια ποικιλία µε αντοχή στη µηχανική 
καταπόνηση, στις ασθένειες και στα έντοµα.

ΥΛΙΚΗ Η Υλίκη είµαι µια µεσοπρώϊµη ποικιλία µε 
υψηλές αποδόσεις (1300-1800kg/στρ.). Μπορεί να 
δώσει µέχρι 5 κοπές. Η προσαρµοστικότητα της είναι 
µεγάλη και είναι σκληροτράχηλη στο ψύχος και στις 
ξηροθερµικές συνθήκες. Παραµένει παραγωγική και 
µετά το 5ο έτος.

AGN M72 Eίναι ποικιλία πρώιµη. Η εγκατάσταση 
της γίνεται γρήγορα και είναι πολύ παραγωγική. Έχει 
ταχύτατη αναβλάστηση (περισσότερες από 5 κοπές) 
και πλούσιο φύλλωµα. Ο σανός της είναι υψηλής 
θρεπτικής αξίας και χαµηλής οξύτητας.

PR57Q53: Υγιές, έντονο πράσινο 
χρώµα. Ταχεία αναβλάστηση.

GULIA: Μεγάλη αντοχή στην 
έλλειψη νερού. Υψηλή παραγωγή 
και άριστη ποιότητα.

BLUE MOON: Μέγιστη αναλογία 
φύλλων. Μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Ελάχιστος λήθαργος. 

MEDOC MAX

S.A.S. ENERGY - Επένδυση 
του σπόρου µε µυκόρριζα και 
ριζόβιο

Προϊόν της JOUFFRAY 
DRILLAUD

Συνδυασµός των ποικιλιών 
COSTANZA και MEDOC

∆είκτης ληθάργου: 6-7

Συνιστώµενη ποσότητα σπόρου: 
2 σακιά των 4.500.00 σπόρων 
για 10 στρ.

▲
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ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η εµπειρία τιµήθηκε και αυτή στον Αγρότη 
της Χρονιάς, τα βραβεία που διοργάνωσε για 
δέκατη συνεχόµενη χρονιά, στην Μονεµβασιά 
αυτή τη φορά, η εφηµερίδα Agrenda. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός έµπειρου 
παραγωγού  λοιπόν αποτελεί ο «µέντορας» 
του βαµβακιού, όπως τον χαρακτηρίζουν οι 
συνάδελφοί του από την Θεσσαλία, Νίκος 
Βαρδούλης. Ο Νίκος Βαρδούλης ξεκίνησε τη 
σταδιοδροµία του µε τρεις χοιροµητέρες – από 
την οικογενειακή περιουσία - και έφτασε να 
καλλιεργεί περισσότερα από 1.000 στρέµµατα 
παραγωγικής έκτασης στον θεσσαλικό κάµπο. 
Ο ίδιος, που το 1971 δεν δίστασε να επενδύσει 

στην πρώτη βαµβακοσυλλεκτική ΣΠΕΚΑ 
στα «Βαλτούδια» του Νέσσωνα, συνδυάζει 
άριστα την άρδευση µε τη θρέψη των φυτών, 
καταγράφει ρεκόρ στρεµµατικών αποδόσεων και 
δηλώνει πίστη στη συνεργασία. Σήµερα ο Νίκος 
Βαρδούλης θεωρείται ειδικός στο βαµβάκι, ενώ 
το «καλάθι» της οικογενειακής εκµετάλλευσης, 
που διαχειρίζεται πλέον µαζί µε τα παιδιά του, 
περιλαµβάνει επίσης βιοµηχανική ντοµάτα, 
όσπρια και σκληρό σιτάρι. Χειρίζεται τα ζητήµατα 
µε τρόπο επιστηµονικό και διατηρεί στενή 
συνεργασία µε την αφρόκρεµα των εταιρειών 
εισροών, η οποία βρέθηκε στην εκδήλωση και 
απένειµε ορισµένα από τα βραβεία.  

Ο ΜΕΝΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

Ποικιλίες πατάτας που αναπτύσσονται ήδη ή 
προβλέπεται να αναπτυχθούν τα επόµενα χρόνια 
εµπορικά στην Ελλάδα από καλλιέργειες αγρών 
στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου την ίδια 
περίοδο, παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση 
της Κ&Ν Ευθυµιάδης ΑΒΕΕ, στις αρχές  
Σεπτεµβρίου. Στόχος οι φυτεύσεις να γίνουν 
κάτω από ανάλογες συνθήκες καλλιέργειας, µε 
διαφοροποίηση στα εδάφη ώστε να επιδείξουν 
τη συµπεριφορά τους ανάλογα. Στην ίδια 
εκδήλωση αναδείχθηκε η άριστη προσαρµογή 
και η σταθερότητα συµπεριφοράς κάτω από τα 
διαφορετικά αυτά περιβάλλοντα των ποικιλιών 
και ιδιαίτερα των νεότερων Belmonda και Octa. 
Ακολούθησε επίσκεψη σε αποδεικτικό αγρό 

πλησίον της έκθεσης, όπου παρουσιάστηκαν 
τα χαρακτηριστικά και αναδείχθηκε η 
αποδοτικότητα των νέων ποικιλιών πατάτας 
των οίκων Den Hartigh και Solana, που 
αναπτύσσονται στην περιοχή, σε σύγκριση και µε 
ποικιλίες εγνωσµένης αξίας που καλλιεργούνται 
εκεί. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε δοκιµασία 
γεύσης των ποικιλιών, στην οποία συµµετείχαν 
όλοι οι παρευρισκόµενοι, στον πλέον συνήθη 
τρόπο µαγειρέµατος της πατάτας, δηλαδή 
τηγανητή, όπου ξεχώρισαν ιδιαίτερα για τη 
γευστικότητά τους οι ποικιλίες Belmonda και 
Octa, αλλά πιστοποιήθηκε και η πολύ καλή 
γεύση των εµπορικών ποικιλιών Ultra, Queen 
Anne και Lanorma. 

ΒΕLMONDA ΚΑΙ OCTA  
ΑΝΘΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

▲
Σπόροι πατάτας  
Den Hartigh, Solana, Stet

PRADA  Υπερπρώιµη και πολύ παραγωγική. 
Επίµηκες - οβάλ σχήµα, υποκίτρινη σάρκα
LAPERLA Πολύ υψηλές αποδόσεις και µεγάλη 
πρωιµότητα. Στρογγυλό - οβάλ σχήµα, υποκίτρινη
ULTRA Πολύ παραγωγική, µε καλή αντοχή στις 
ασθένειες και δυνατότητα µακράς αποθήκευσης. 
Μεσοπρώιµη, οβάλ- επίµηκες σχήµα, υποκίτρινη
LANORMA Πολύ παραγωγική, µε καλή αντοχή 
στην ακτινοµύκωση και λαµπρότητα εµφάνισης 
κονδύλων ακόµη και µετά από µακρά αποθήκευση. 
Μεσοπρώιµη, στρογγυλό - οβάλ σχήµα, υποκίτρινη
BELMONDA Πολύ παραγωγική, µε καλή αντοχή σε 
περονόσπορο και  ακτινοµύκωση, δυνατότητα µακράς 
αποθήκευσης, γεύση και οµοιοµορφία κονδύλων. 
Μεσοόψιµη, στρογγυλό- οβάλ σχήµα, κίτρινη
SAFARI  Πολύ υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική αντοχή 
στον περονόσπορο. Με δυνατότητα µακράς αποθήκευσης, 
εξαιρετική γεύση και οµοιοµορφία κονδύλων. Μεσοόψιµη, 
στρογγυλό - οβάλ σχήµα, υποκίτρινη
VERDI Μεσοόψιµη, µε δυνατότητα µακράς 
αποθήκευσης χωρίς αλλαγή στα χαρακτηριστικά της. 
Κατάλληλη για chips
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ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

� FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ
� ∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ 
� ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ
� SYNGENTA HELLAS 
� ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

� ΥΑRA ΕΛΛΑΣ
� F.A.S FYTO�ANIMAL SERVICES 
� SIPCAM HELLAS
� TEOFERT ΑΕ

� ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
� ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΑΕ
� Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ
� COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ
� EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
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Η σηµαντικότερη καλλιέργεια για τις 
φετινές εαρινές σπορές και αυτή στην 
οποία υπάρχει πεδίο ανάπτυξης και 
επένδυσης από την πλευρά των αγροτών 
είναι το βαµβάκι. Τα βασικά στοιχεία που 
επηρεάζουν το σχεδιασµό των εταιρειών 
γεωργικών εφοδίων είναι η εκτίµηση για 
την πορεία των εκτάσεων, η γενικότερη 
ψυχολογία των παραγωγών, η περσινή τιµή 
και η εικόνα της τρέχουσας διεθνούς τιµής. 

Ακολουθεί ο ηλίανθος που θεωρούµε ότι 
έχει περιθωρια περαιτέρω ανάπτυξης και, 
τέλος, η ελαιοκράµβη. 

“Η υποχώρηση των ευρωπαϊκών 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων µεσαίας τάξης 
προς όφελος των µικρότερων ή των πολύ 
µεγάλων είναι η «φυσική» πορεία των 
πραγµάτων και κάτι που βλέπουµε πλέον και 
στην ελληνική ύπαιθρο.  Βρισκόµαστε σε µια 
ανοικτή και παγκοσµιοποιηµένη αγορά στην 
οποία η γενικότερη αύξηση του κόστους 
και των αναγκών µιας εκµετάλλευσης 
και η συµπίεση των κερδών οδηγεί κατά 
κύριο λόγο σε αύξηση των εκτάσεων για 
να µπορέσει κάποιος να επιβιώσει. Από 
την άλλη πλευρά έχουµε και τις µικρές-
οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες 
µόνο µέσω της ενασχόλησης µε προϊόντα 

έντασης εργασίας και υψηλής προστιθέµενης 
αξίας µπορούν να σταθούν και να 
επιβιώσουν στο σύγχρονο περιβάλλον.   

“Οι αλλαγές που θα φέρει η 
ψηφιακή τεχνολογία στον γεωργικό τοµέα 
θα είναι συγκλονιστικές και στην πορεία 
των ετών σίγουρα θα απλοποιήσει και 
θα διευκολύνει πολλές εργασίες, θα 
µεταβάλει πολλές διαδικασίες παραγωγής 
µε τον τρόπο που τις γνωρίζουµε , θα 
εξορθολογήσει τις εισροές και σταδιακά 
θα επιφέρει και µείωση στο κόστος 
παραγωγής. Οι δυσκολίες που παρουσιάζει 
η ενσωµάτωσή της στην ελληνική 
πραγµατικότητα είναι ο µικρός κλήρος, 
ο πολυτεµαχισµός και η πολυπλοκότητα 
των αγροτεµαχίων, η µεγάλη ηλικία 
του αγροτικού πληθυσµού και η µικρή 
διείσδυση της νέας τεχνολογίας στην 
ελληνική ύπαιθρο. Όλα αυτά σηµαίνουν 
µεγάλο κόστος, πράγµα το οποίο θα κάνει 
απαγορευτική τη χρήση της από µεγάλο 
κοµµάτι του ελληνικού αγροτικού πληθυσµού.

FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ  
ΦΕΡΝΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ 
∆ΙΟΚΑΡΑΝΤΟΣ

▲

FMC EVALIO® AGROSYSTEMS
Το Evalio® AgroSystems είναι ένα 
διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης 
εντοµολογικών εχθρών, που ενισχύει 
την προσπάθεια αύξησης ποιότητας και 
ποσότητας παραγωγής σε µια σειρά 
καλλιεργειών. Kαταγράφει την εξέλιξη του 
πληθυσµού των παρακολουθούµενων 
εντόµων και παρέχει µηνύµατα 
προειδοποίησης στους εγγεγραµµένους 
χρήστες µέσω SMS ή email ώστε να 
επιλέξουν το κατάλληλο προϊόν και χρόνο 
εφαρµογής και να επιτύχουν τον βέλτιστο 
έλεγχο. Η πίεση των εντόµων µετριέται µε 

δεδοµένα συλλήψεων από φεροµονικές 
παγίδες, οι οποίες είναι τοποθετηµένες σε 
επιλεγµένα κτήµατα που παρακολουθούνται 
από συνεργάτες της FMC. Ανάλογα µε 
τα στοιχεία συλλήψεων και τις επιτόπου 
παρατηρήσεις στα χωράφια, οι χρήστες 
λαµβάνουν επικαιροποιηµένα µηνύµατα 
προειδοποίησης ανά τακτά διαστήµατα. 
Επιπροσθέτως µπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε όλα τα τελευταία νέα και ενηµερώσεις που 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας: 
http://www.evalioagrosystems.fmc.com/
evalio/el_GR/.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
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Mε το εργαλείο Evalio® AgroSystems επιτυγχάνονται:

■ Έγκαιρες προειδοποιήσεις για εξάρσεις 
πληθυσµών
■Καθορισµός του ιδανικού χρόνου 
εφαρµογής
■Αποτελεσµατικός έλεγχος και συµβολή 
στη µείωση των χρησιµοποιούµενων 
εντοµοκτόνων
■Ενεργητική διαχείριση ανθεκτικότητας µέσω 
αποφυγής ψεκασµών όταν δεν απαιτούνται.
■Καλύτερη ταυτοποίηση των εχθρών που 
βοηθά στην επιλογή του πλέον κατάλληλου 
προϊόντος.

■∆ωρεάν και φιλική προς τον χρήστη 
υπηρεσία - κατάλληλη για προγράµµατα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης.
Η FMC προωθεί το Evalio® Agro Systems 
µε σκοπό την εξάπλωση της γνώσης και την 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών για την 
αειφόρο χρήση των φυτοπροστατευτικών. Ο 
στόχος είναι να βοηθηθούν οι παραγωγοί να 
φτάσουν σε υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και 
ποσότητας στις παραγωγές τους, διατηρώντας 
πλήρη συµµόρφωση µε τους κανόνες ασφαλείας 
για χρήστη, καταναλωτή και περιβάλλον.

Η εµπειρία  
της εφαρµογής  
στην καλλιέργεια 
βαµβακιού
Η καλλιέργεια του βαµβακιού κατά τις 
περιόδους 2010, 2011 και 2012 βίωσε 
πολύ έντονη πίεση από το πράσινο 
σκουλήκι (Helicoverpa armigera). 
Σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας 
οι απώλειες παραγωγής ήταν ιδιαίτερα 
µεγάλες. Η σοβαρότητα της κατάστασης 
ήταν τέτοια που το θέµα της αποζηµίωσης 
των παραγωγών, πέραν της δηµοσιότητας 
που απέκτησε µέσω άρθρων και 
ηµερίδων, πήρε και πολιτικές διαστάσεις.
Έχοντας εµπειρία από την υλοποίηση της 
εφαρµογής στη βιοµηχανική ντοµάτα το 
2011 σε συνεργασία µε τις βιοµηχανίες 
Kyknos ΑΕ, D. Nomikos SA & Unilever 
και αντιλαµβανόµενη τη σοβαρότητα της 
κατάστασης , το Evalio®  AgroSystems 
επεκτάθηκε στο βαµβάκι το 2012. 
Ξεκινώντας µε 46 παγίδες σε επιλεγµένες 
περιοχές Λάρισας, Ηµαθίας  και Πέλλας, 
το πρόγραµµα επεκτάθηκε το 2013 µε 
99 παγίδες σε όλους τους νοµούς της 
Θεσσαλίας και επιπρόσθετα στους νοµούς 
Σερρών, ∆ράµας και Ροδόπης καλύπτοντας 
τις σηµαντικότερες βαµβακοπεριοχές. 
Καθ’όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η 
ροή πληροφόρησης µεταξύ εταιρείας και 
εµπλεκοµένων ήταν αδιάκοπη, τα δεδοµένα 
ανανεώνονταν δύο φορές σε εβδοµαδιαία 
βάση, γινόταν λεπτοµερής καταγραφή της 
εξέλιξης των πληθυσµών του πράσινου 
και του ρόδινου σκουληκιού καθώς και της 
σποντόπτερας, µελέτη των δεδοµένων από 
τις επιτόπου παρατηρήσεις στα χωράφια και, 
τέλος, οι παραγωγοί ενηµερώνονταν για την 
κατάσταση της περιοχής όπου βρίσκονταν τα 
βαµβακοχώραφά τους. 
Με την ίδια ακριβώς συνταγή, µε 
προσήλωση στην αξιοπιστία του 
προγράµµατος και αξιοποιώντας την 
εµπειρία των πολύπειρων συναδέλφων,  
θα πορευτούµε και στο 2019.

▲
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Την τρέχουσα χρονιά φαίνεται πως το 
βαµβάκι θα είναι ελαφρώς αυξητικό. Το 
καλαµπόκι, ο ηλίανθος και το ρύζι φαίνεται ότι 
θα κρατήσουν σταθερά µερίδια. Βαρόµετρο 
πάντα για την ενίσχυση ή όχι µιας καλλιέργειας 
είναι συνήθως η τιµή του τελικού προϊόντος. 
Επιπλέον πρέπει να λάβουµε υπόψιν µας 

δύο νέα δεδοµένα. Τη συνεχόµενα αυξηµένη 
ευαισθητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε θέµατα που αφορούν το περιβάλλον και τη 
θεσµοθέτηση όλο και περισσότερων µέτρων 
για τη µειωµένη έκλυση αέριας αµµωνίας και 
CO2 στην ατµόσφαιρα αλλά και το γεγονός ότι το 
όριο της βιωσιµότητας και της µη βιωσιµότητας 
συνεχώς µειώνεται. Έτσι, επιβάλλεται πλέον οι 
επιχειρήσεις αγροτικών εφοδίων να στραφούν 
σε λιπάσµατα Νέας Τεχνολογίας που µπορούν 
να µειώσουν τα κοστολόγια λίπανσης και 
να αυξήσουν τις αποδόσεις των φυτών, 
ενισχύοντας την επιβίωση των αγροτών µε 
λιπάσµατα φιλικά προς το περιβάλλον µας.

“Πράγµατι αυτό είναι ένα γεγονός 
που φαίνεται να συµβαίνει τόσο σε επίπεδο 
επιχειρήσεων, όσο και σε επίπεδο αγροτών. 
Η µεσαία τάξη φαίνεται να εξαφανίζεται. 
∆ιανύουµε χρόνια συγχωνεύσεων που 
θα επικρατήσουν κάποια µεγάλα σχήµατα 
και κάποιοι πολύ µικροί. Φαίνεται λοιπόν 

οι απαιτήσεις να αυξάνονται και πλέον 
επιβάλλεται να γίνουµε όλοι πιο επαγγελµατίες, 
µιας και µόνο αυτοί θα επιβιώσουν. Συνεπώς 
µέσα σε όλο αυτό ας δούµε την πρόκληση για 
βελτίωση και εξέλιξη.

“Η τεχνολογία της ψηφιακής 
εποχής πράγµατι φαντάζει σαν µια νέα 
πρόκληση, που υπόσχεται µειωµένες 
εισροές µιας και αξιοποιούνται δεδοµένα για 
εφαρµογές ακριβείας. Είναι όµως δύσκολο 
να εφαρµοστεί σε µεγάλη κλίµακα στη 
χώρα µας, µιας και απαιτούνται µεγάλες 
εκτάσεις και οµοιοµορφία εδαφών. 
∆υστυχώς ο πολυτεµαχισµός  των 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων από τη µία 
και η ποικιλοµορφία αλλά και το ανάγλυφο 
των ελληνικών εδαφών δυσκολεύει την 
εφαρµογή τους µε αποτέλεσµα τελικά 
τα κόστη παραγωγής να παραµένουν 
µεγάλα, µιας και οι εφαρµογές παραµένουν 
εµπειρικές και όχι ακριβείας. 

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ 

ΗΧΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

▲

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ

Η ΠΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Αιχµή της γκάµας της εταιρείας Γαβριήλ 
είναι τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας 
Nutrimore. Τα µόνα µε γνήσιο Agrotain, 
εγγυώνται µηδενικές απώλειες 
αζώτου και αυξηµένη απόδοση της 
καλλιέργειας τουλάχιστον 15%. Επίσης, 
η εταιρεία εισάγει αποκλειστικά στην 
ελληνική αγορά τη σειρά Nutrimax που 
συνδυάζουν δύο καινοτοµίες σε ένα 
προϊόν: Agrotain για ισχυρή θρέψη µε 
άζωτο και επιπλέον τον εκκινητή NU-
TRAX P+ , για γρήγορη εγκατάσταση, 
άριστη ανάπτυξη της ρίζας και πρωίµιση 
της παραγωγής. Τέλος τα µοναδικά 
ιχνοστοιχεία DPP-Wolf Trax ενισχύουν 
τόσο τη σειρά Nutrimore, όσο και 
τη σειρά Ceres. Μπαίνουν πάνω σε 

όλους τους κόκκους και εξασφαλίζουν 
τέλεια διασπορά στο χωράφι, άριστη 
αφοµοίωση από τα φυτά και άρα 100% 
αποτελεσµατικότητα. 
Την παραπάνω γκάµα στα κοκκώδη 
ολοκληρώνει η πλήρη σειρά λιπασµάτων 
για υδρολίπανση είτε µιλάµε για σύνθετα 
NPK υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, είτε για 
πρώτες ύλες. Κοινός παρανοµαστής, 
η επιλογή άριστης ποιότητας πρώτων 
υλών και η σταθερή συνεργασία µε 
τους µεγαλύτερους οίκους παραγωγής 
σε παγκόσµιο επίπεδο. Και σε αυτά 
τα λιπάσµατα όπου εµπεριέχονται 
ιχνοστοιχεία, είναι µε την καινοτόµο 
µορφή IDHA -τα µοναδικά άµεσα 
βιοδιασπώµενα. 

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ
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Η Γαβριήλ, µετά από 50 χρόνια ενεργούς 
παρουσίας στον κλάδο, συνεχίζει να 
εξελίσσεται και να µεγαλώνει. Υποδέχεται το 
2019 µε το τρίτο υπερσύγχρονο εργοστάσιό 
της στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας σε πλήρη 
λειτουργία µε κύριο στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειάς της µέσω της ανάπτυξης των 
εξαγωγών της αλλά και την ενίσχυση της 
παρουσίας της σε όλη την Ελλάδα. Θέλοντας 
να επικοινωνήσει αυτή τη σηµαντική 
αναβάθµιση που συµβαίνει, αλλάζει το 
λογότυπό της και λανσάρει τα προϊόντα της 
µε νέες αναβαθµισµένες συσκευασίες που 
έρχονται να ενισχύσουν την εικόνα της.
Παρέχοντας πακέτο λύσεων αυτή την 
στιγµή είναι από τις λίγες επιλογές που 
µπορεί να στηρίξει τόσο τον γεωπόνο-

συνεργάτη όσο και τον αγρότη-
επαγγελµατία µε βιώσιµες προτάσεις που 
µπορούν να εξασφαλίσουν το µέλλον 
ολόκληρης της αλυσίδας. 
Πρόκειται για τη µόνη εταιρεία στο 
χώρο του λιπάσµατος µε τρία ιδιόκτητα 
υπερσύγχρονα εργοστάσια. (Άργος, 
ΒΙ.ΠΕ Βόλου, Καβάλα). Έτσι, µε οικονοµία 
κλίµακος, αυξάνει δυναµική, µειώνει τα 
κόστη µεταφοράς, ελαχιστοποιεί τους 
χρόνους παράδοσης και τελικά γίνεται 
πολύ ανταγωνιστική, καλύπτοντας πλήρως 
τις ανάγκες και των πιο απαιτητικών 
συνεργατών και αγροτών.
Με ολοκληρωµένη και ανανεωµένη 
γκάµα προϊόντων, δίνει ιδιαίτερη έµφαση 
στα καινοτόµα λιπάσµατα και παρέχει 

ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης τόσο µε 
κοκκώδη όσο και µε λιπάσµατα κατάλληλα 
για υδρολίπανση. Στόχος της είναι να 
προωθεί λιπάσµατα που αυξάνουν τις 
αποδόσεις και µειώνουν τα κοστολόγια. 
Αυτό είναι άλλωστε το µυστικό για ένα 
βιώσιµο µέλλον. Όπως οι άνθρωποι της 
εταιρείας υποστηρίζουν: «Παραµένουµε 
πιστοί στο όραµά µας. Να ηγηθούµε στο 
χώρο του λιπάσµατος, γι' αυτό επιλέγουµε 
να υπηρετούµε πιστά τις αξίες µας: 
Ποιότητα-Αξιοπιστία-Πάθος στη δουλειά 
µας. Έτσι προωθούµε "τίµια" λιπάσµατα 
µε άριστη σχέση ποιότητας-τιµής που 
εξασφαλίζουν αυξηµένη σοδειά, κάτι που 
άλλωστε είναι και το ζητούµενο γι' αυτούς 
που θέλουν να παραµείνουν βιώσιµοι!»

Μια εταιρεία που καλλιεργεί το µέλλον της ελληνικής γεωργίας

▲
Το τρίτο υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο της Γαβριήλ 
βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ 
Καβάλας. 
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Tο βαµβάκι συνεχίζει να κυριαρχεί στις 
εαρινές καλλιέργειες, ως αποτέλεσµα 
των καλύτερων τιµών σε σχέση µε άλλες 
εκτατικές καλλιέργειες της περιόδου. 
Στον αντίποδα, το καλαµπόκι δείχνει 
να παραµένει κάτω από το «όριο» του 
1.000.000 στρεµµάτων. Ο ηλίανθος 
εκτιµάται ότι µπορεί να αυξηθεί λόγω και 
της µεγάλης µείωσης κατά το προηγούµενο 
έτος. Η βιοµηχανική τοµάτα αναµένεται 
να παρουσιάσει ελαφρά αύξηση, ενώ 
τα ψυχανθή µετά τη µεγάλη άνοδο των 
προηγούµενων ετών τείνουν κι αυτά να 
σταθεροποιηθούν στα περσινά επίπεδα 
µε αυξοµειώσεις κατά περίπτωση. Οι 
εταιρείες αγροτικών εφοδίων σχεδιάζουν 
τη στρατηγική µε βάση τη δυναµική των εν 
λόγω καλλιεργειών αλλά και το πακέτο των 
διαθέσιµων κατά περίπτωση προϊόντων. 
Η ΑΛΦΑ εµπλέκεται στη συνολική και 
πολύπλευρη κάλυψη των αναγκών του 
παραγωγού µέσω της διάθεσης εφοδίων 
τόσο φυτοπροστασίας όσο και θρέψης 

και πολλαπλασιαστικού υλικού, αλλά και 
µέσω της τεχνογνωσίας των στελεχών της, 
αποτελώντας τη µοναδική εταιρεία που 
καλύπτει συνολικά τις περισσότερες από τις 
παραπάνω καλλιέργειες.

“Η µέση εκµετάλλευση διαφέρει 
αρκετά στις χώρες της Ε.Ε. Για παράδειγµα 
βάσει των στοιχείων της Eurostat του 
2013 η µέση έκταση στην Τσεχία είναι 
155 εκτάρια, στη Γαλλία και Γερµανία 
προσεγγίζει τα 60 εκτάρια, ενώ στην 
Ελλάδα και τη Σλοβενία δεν ξεπερνά 
τα 7-10 εκτάρια.  Εποµένως η µεσαία 
αγροτική εκµετάλλευση παρουσιάζει 
µεγάλες διαφορές από χώρα σε χώρα κι 
όχι µόνο λόγω της έκτασης αλλά και της 
καλλιέργειας και της εντατικοποίησης 
αυτής (π.χ. 200 στρέµµατα στην περιοχή 
της Καµπανίας της Γαλλίας όπου παράγεται 
η σαµπάνια έχουν µεγαλύτερη αξία κι 
απόδοση από 1.000 στρέµµατα µε σιτηρά 
στην Τσεχία). Οι ανακατατάξεις που 
συµβαίνουν στον ευρωπαϊκό χώρο σαν 
αποτέλεσµα των επενδύσεων όσο και της 
συνολικής πολιτικής της Ε.Ε. έχουν σαν 
συνέπεια τη δηµιουργία νέων ισορροπιών 
σε ό,τι αφορά τη δηµιουργία µεγάλων και 
πολύ µεγάλων εκµεταλλεύσεων. Την ίδια 

ώρα, οι µικρές εκµεταλλεύσεις/παραγωγοί, 
έχουν την ικανότητα να ξεφεύγουν 
από τέτοιες πρακτικές µέσω διαφόρων 
κινήσεων, όπως π.χ. η παραγωγή Π.Ο.Π. 
προϊόντων ή προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας κάτι που επίσης ευνοείται από 
πολιτικές της Ε.Ε. µέσω της Κ.Α.Π. κι άλλων 
δράσεών της.

“Στη χώρα µας αλλά και σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες, η συγκεκριµένη 
τεχνολογία βρίσκεται σε αρχικά στάδια 
και θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και 
συντονισµένη προσπάθεια. Αυτή τη στιγµή 
στις περισσότερες περιπτώσεις βοηθά µέσω 
της πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων 
και προειδοποιήσεων για τυχόν έξαρση 
ασθενειών/εχθρών των καλλιεργειών.  
Παρ’ όλα αυτά, έχουν αρχίσει αρκετές 
προσπάθειες από φορείς του δηµοσίου 
(πανεπιστήµια κ.λπ.) όσο και του ιδιωτικού 
τοµέα προς την κατεύθυνση της χρήσης 
τέτοιων τεχνολογιών από τους παραγωγούς. 
Από τα παραπάνω, τα συµπέρασµα είναι 
ότι ο κλάδος των αγροτικών εφοδίων αυτή 
τη στιγµή τουλάχιστον δεν επηρεάζεται 
παρά σε µικρό βαθµό και σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις από αυτού του είδους την 
τεχνολογία, κάτι που µπορεί όµως να 
αλλάξει στο άµεσο µέλλον. Η ΑΛΦΑ 
Γεωργικά Εφόδια πρωτοπορώντας και 
σε αυτό τον τοµέα έχει δηµιουργήσει για 
τους συνεργάτες της έναν ηλεκτρονικό 
τιµοκατάλογο όλων των προϊόντων της µε 
επικαιροποιηµένες χρήσιµες πληροφορίες 
για το κάθε ένα, προσφέροντας µια νέα 
καινοτόµα κι ολοκληρωµένη υπηρεσία. 
Σε αυτή τη βάση δεδοµένων µπορεί ο 
συνεργάτης της ΑΛΦΑ να έχει πρόσβαση 
σε λίγα και απλά βήµατα σε τεχνικά 
χαρακτηριστικά για όλα τα προϊόντα της 
εταιρείας, ανά πάσα ώρα και στιγµή από 
τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό του 
καθώς είναι διαθέσιµος και σαν εφαρµογή 
για iOS και android. Επιπλέον, έχει στα 
σχέδιά τις κι άλλες ανάλογες ενέργειες για 
τη  αναβάθµιση της εργασίας τόσο των 
γεωπόνων όσο και των παραγωγών.

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ 

ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑ MARKETING  

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ

▲
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Το βαµβάκι και ο ηλίανθος φαίνεται ότι 
θα καταφέρουν να αυξήσουν το µερίδιό 
τους στις ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Αν και 
δεν υπάρχει η αναµενόµενη ικανοποίηση 
των παραγωγών από τις τιµές που 
απόλαυσαν στο βαµβάκι κατά την περσινή 
περίοδο η συνδεδεµένη επιδότηση και η 
καλή παραγωγή το 2018 το βάζουν στη 
θέση του οδηγού για την άνοιξη του 2019. 
Ο ηλίανθος φαίνεται να αυξάνεται µε τη 
στήριξη που δίνει το συµβόλαιο µε τους 
παραγωγούς βιοντίζελ. Οι επιχειρήσεις 
αγροτικών εφοδίων για µια ακόµη χρονιά 
πρέπει να κάνουν σωστό πλάνο και να 
έχουν ευελιξία, γιατί ο παραγωγός τις 
περισσότερες φορές αποφασίζει λίγο πριν 
το αλώνι. Επειδή αναµένονται ελλείψεις 
αρκετών δραστικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, που είτε σταµατάει η 
εµπορία τους στην ΕΕ, είτε λόγω του 
εξορθολογισµού της παραγωγής στην 
Κίνα, όλες οι επιχειρήσεις γεωργικών 
εφοδίων θα πρέπει να εξασφαλίσουν 
έγκαιρα τα προϊόντα που θα χρειαστούν.

“ Αν η τάση µείωσης του 
λεγόµενου µεσαίου χώρου στην αγροτική 
παραγωγή της Ευρώπης συνεχιστεί, 
χωρίς να διαταραχθεί ο κοινωνικός 

ιστός, θα έχουµε τη δηµιουργία του 
απαιτούµενου µεγέθους, σε έκταση και 
παραγόµενη ποσότητα, µε µεγάλους 
παραγωγούς διευκολύνοντας έτσι τη 
διαδικασία απόφασης για επενδύσεις 
και συµβάλλοντας στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Απ’ 
την άλλη µεριά οι µικροί παραγωγοί θα 
αναγκαστούν να δηµιουργήσουν ισχυρές 
οµάδες ή συνεταιρισµούς µε στρατηγική 
διαφοροποίησης (differentiation vs 
cost), µε σηµατοποίηση (branding) και 
δηµιουργία µεγαλύτερης κατά µονάδα 
αξίας στο γεωργικό προϊόν. Η πορεία 
αυτών των µετασχηµατισµών εξαρτάται 
τόσο από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
αλλά και από την προσέγγιση της 
στρατηγικής και του σχεδιασµού της 
αγροτικής παραγωγής κάθε χώρας.         

“Η τεχνολογία της ψηφιακής 
εποχής µε µια λέξη φέρνει καινούργιες 
λύσεις στα προβλήµατα του παραγωγού 
και όχι µόνο. Θα πρέπει να δούµε όλο 
το άπλωµά της πριν από το χωράφι, 
στο χωράφι αλλά και µέχρι το ράφι. 
Από τις απλές εφαρµογές ακρίβειας 
εφαρµογής γεωργικών εισροών µέχρι 
τις εφαρµογές τεχνητής νοηµοσύνης 
τα εργαστήρια των µεγάλων εταιρειών 
και όχι µόνο, δηµιουργούν ψηφιακές 
λύσεις. Ερώτηµα πότε, πώς και σε ποιο 
ανταποδοτικό τίµηµα (επένδυση έναντι 
ωφέλειας) θα φτάσουν στον παραγωγό. 
Βέβαιο είναι η αριστοποίηση των εισροών 
έναντι παραγόµενων προϊόντων και 
ότι η κάθε απόφαση του παραγωγού 
δεν θα βασίζεται µόνο στην εµπειρία 
αλλά και σε αναλύσεις, προσοµοιώσεις 
(simulation) και δεδοµένα. Κατά συνέπεια 
η νέα αυτή τεχνολογία θα µειώσει 
το κόστος παραγωγής, θα συµβάλει 
στη βελτίωση της ποιότητας και της 

ποσότητας του παραγόµενου προϊόντος 
συµβάλλοντας σε µεγάλο βαθµό σε 
αυτό που ονοµάζουµε βιώσιµη γεωργία. 
Μεγάλη σηµασία έχει η εισαγωγή της 
τεχνολογίας από το πρώτο βήµα για να 
δηµιουργηθούν οι κατάλληλες υποδοµές 
και να γίνουν ορατά τα πλεονεκτήµατα 
στον τελικό χρήστη. ∆εν χρειάζεται οι 
λύσεις αυτές να «πωλούνται» ως µαγικές, 
χωρίς ακόµα βέβαια αποτελέσµατα 
(reasons to believe), ούτε πρόκειται να 
αντικαταστήσουν τα βασικά στοιχεία της 
παραγωγικής διαδικασίας.

SYNGENTA HELLAS  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΓΚΑΜΑ ΛΥΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΠΟΝΤΙΚΑΣ

▲
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«Να φέρουµε το δυναµικό των φυτών στη ζωή»

Η Syngenta είναι µία από τις κορυφαίες εταιρείες 
φυτοπροστασίας και σπόρων παγκοσµίως µε 28.000 
εργαζόµενους αφιερωµένους στον σκοπό: «Να φέρουµε το 
δυναµικό των φυτών στη ζωή». 
H Syngenta Hellas µε 150 εργαζόµενους δραστηριοποιείται στην 
Ελλάδα στους τοµείς της φυτοπροστασίας, των σπόρων µεγάλης 
καλλιέργειας, των σπόρων κηπευτικών, των προϊόντων δηµόσιας 
υγείας καθώς και στην παραγωγή προϊόντων φυτοπροστασίας για 
περισσότερες από 70 χώρες στο εργοστάσιο των Οινοφύτων.
H Syngenta Hellas µαζί µε την Κροατία, τη Σλοβενία, τη Βοσνία, 
την Αλβανία, το Κόσοβο, την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελούν 
µία επιχειρηµατική µονάδα µε το όνοµα Mediterranean, η οποία 
από 1/1/2018 αποτελεί πλέον τµήµα της νότιας ευρωπαϊκής 
οργάνωσης της Syngenta µαζί µε τις επιχειρηµατικές µονάδες της 
Ιταλίας, της Ιβηρικής και της Τουρκίας. 
Η νέα αυτή οργανωτική δοµή αναµένεται να εξυπηρετήσει 
καλύτερα τη λειτουργία της Syngenta Hellas λόγω κοινών 
στρατηγικών καλλιεργειών, παρόµοιων δοµών αγοράς αλλά και 
κοινής ζώνης εγκρίσεων µεταξύ των χωρών που την απαρτίζουν.

▲
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Με πόρους στην έρευνα για όλο και πιο ποιοτικά προϊόντα
Η εταιρεία Σπύρου διαθέτει συνεχώς 
πόρους στην έρευνα που οδηγούν σε νέα 
εξελιγµένα και πιο ποιοτικά προϊόντα, όπως 
η παραγωγή υβριδίων βάµβακος. Επιπλέον 
ανέπτυξε εξελιγµένες ποικιλίες µηδικής, 
οι οποίες αποτελούν αποτελέσµατα 
πολύχρονων ερευνών µε διασταυρώσεις 
επιλεγµένων πληθυσµών προελεύσεως 
Αµερικής και Αυστραλίας. Οι ποικιλίες αυτές 
ξεχωρίζουν για τον εξαιρετικό συνδυασµό 

υψηλού παραγωγικού δυναµικού, άριστης 
ποιότητας παραγόµενου προϊόντος µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, 
που αποφέρουν υψηλό εισόδηµα στον 
παραγωγό και τον κτηνοτρόφο. Το 
ερευνητικό πρόγραµµα της εταιρείας 
έχει δηµιουργήσει 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.
Επίσης διαθέτει και µια ευρεία γκάµα 
ποικιλιών σπόρων κηπευτικών όπου σε 
συνεργασία µε τον ολλανδικό οίκο Enza 
Zaden αναπτύσσει διαρκώς προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, που ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες του παραγωγού - καλλιεργητή, 
βοηθώντας τον να βελτιώσει την παραγωγή 
και την κερδοφορία του.

▲
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Πρωταγωνιστής στην ερχόµενη 
καλλιεργητική περίοδο δεν µπορεί 
παρά να είναι το βαµβάκι. ∆υστυχώς 
αν και η πολυκαλλιέργεια θα έπρεπε 
να είναι η λογική προσέγγιση ενός 
επιχειρηµατία παραγωγού, φαίνεται ότι 
κάθε προσπάθειά του να διαφοροποιηθεί 
µε καλλιέργειες που δεν διασφαλίζουν 
κέρδη, οδηγεί συχνά σε αδιέξοδα. 
Τοπικά κάποιες καλλιέργειες όπως ο 
ηλίανθος, η ελαιοκράµβη, τα όσπρια ή 
ακόµη και δενδρώδεις θα µπορούσαν 
να θεωρηθούν, σε µεµονωµένες 
περιπτώσεις, εναλλακτικές λύσεις. Το δε 
καλαµπόκι, λόγω εντόνου ανταγωνισµού 
των γειτόνων που έχουν χαµηλότερα 
κοστολόγια, δεν αποδίδει κέρδη όπως 
στο πρόσφατο παρελθόν.

“Το βαµβάκι όµως για να 
µείνει πρέπει να αποφέρει κέρδη. 
Τώρα αποφέρει µόνο τη σιγουριά 
παράδοσης και πληρωµής του 
προϊόντος. Λαµβάνονται κατά καιρούς 
πρωτοβουλίες από διάφορες πλευρές, 

όπως η ∆ΟΒ και το Ινστιτούτο 
Βάµβακος, για την αναβάθµιση του 
Ελληνικού Βαµβακιού, οι οποίες δεν 
αποδεικνύονται επαρκείς. Ενώ η χώρα 
µας  προσφέρει πλεονεκτήµατα για 
την καλλιέργεια βάµβακος εδαφικά και 
κλιµατολογικά, άλλοι παράγοντες που 
την επηρεάζουν επιδρούν αρνητικά στη 
παραγωγή. Συχνά καλλιεργείται όψιµο 
γενετικό υλικό, που δεν είναι κατάλληλο 
για τις κλιµατολογικές συνθήκες της 
χώρας µας. Επιπλέον κάποιες από τις 
καλλιεργούµενες ποικιλίες αποδίδουν 
χαµηλής ποιότητας ίνα, µε αποτέλεσµα 
το παραγόµενο προϊόν να πωλείται µε 
χαµηλότερη τιµή (discount) στις αγορές 
του εξωτερικού. Αν θέλουµε να µείνει 
το βαµβάκι στη χώρα µας, πρέπει οι 
πρωτοβουλίες που λαµβάνονται να 
µετουσιωθούν σε γενναίες πράξεις. 
Το βαµβάκι είναι µία καλλιέργεια που 
αποδίδει 1 δις ευρώ τζίρο αυτή τη 
στιγµή στη χώρα µας. Θα απέδιδε 
όµως 5 µε 7 δις τζίρο αν αναπτυσσόταν 
η κλωστοϋφαντουργία. Το σύνολο 
της παραγόµενης ίνας εξάγεται. Οι 
µέχρι τώρα εξαγωγές αφορούσαν 
σε µεγάλο ποσοστό τη γείτονα 
Τουρκία. Τα οικονοµικά προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει οδήγησαν τους 
εκκοκκιστές σε νέες αγορές, που 
απαιτούν όµως ποιοτικό προϊόν, το 

οποίο παράγεται µερικώς αυτή τη 
στιγµή στη χώρα µας.

“Οικονοµίες κλίµακος και 
η είσοδος σε τεχνολογίες ψηφιακής 
εποχής όπως η µετάβαση σε γεωργία 
ακριβείας αποτελούν ενδεδειγµένες 
κινήσεις για τον Έλληνα παραγωγό. 
Η ενσωµάτωση των νέων αυτών 
τεχνολογιών στη γεωργία θα µειώσει το 
κόστος της καλλιέργειας και θα αυξήσει 
την ποιότητα και την ποσότητα του 
παραγόµενου προϊόντος.
Η εταιρεία Αγροτικός Οίκος Σπύρου 
µε όραµα, στρατηγική και γνώση 
της αγοράς, διαθέτει γενετικό υλικό 
που ανταποκρίνεται στις αυξηµένες 
απαιτήσεις των νέων αγορών και 
οι οποίες είναι διατεθειµένες να 
προσφέρουν Premium τιµές για 
ποιοτικότερη ίνα. Ο συνδυασµός 
πρωιµότητας (διαθεσιµότητα 
προβροχικών σύσπορων και µείωσης 
ρίσκου), ποιότητας µε καλό κυτίο 
χρώµατος (21.1.2 -31.1.2), µε µεγάλο 
µήκος ίνας (πάνω από 29 mm), άριστου 
micronaire (3.8-4.2) και φυσικά οι καλές 
αποδόσεις σε πιστοποιηµένη ίνα µε 
το πρόγραµµα Golden Fiber (ποικιλίες 
Elpida, Armonia), αποτελούν άριστες 
προϋποθέσεις στήριξης της ελληνικής 
βαµβακοκαλλιέργειας.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

ΓΕΝΝΑΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΞΑΡΧΟΣ

▲

O Αγροτικός Οίκος 
Σπύρου συµµετέχει 
στην AgroThessaly 2019
(Τέντα Α, Stand D16).
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Mεταξύ των εαρινών καλλιεργειών, 
δείχνει να ξεχωρίζει το βαµβάκι. Οι 
διεθνείς τιµές είναι σε ικανοποιητικά 
επίπεδα, ενώ στην Ελλάδα οι εκτάσεις 
δεν εµφανίζουν περαιτέρω µείωση, 
διατηρώντας την κρίσιµη µάζα και 
σηµασία που παραδοσιακά εκπροσωπεί 
αυτή η καλλιέργεια. Η αναπροσαρµογή 
που επιχειρείται µέσω της προοπτικής 
των συµβάσεων και των τιµών, εάν 
εφαρµοστεί σωστά µε τον προσδιορισµό 
των  επιθυµητών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών µε αντίστοιχες τιµές 
στον αγρότη, δηµιουργεί τη βάση για 
επαναπροσέγγιση της καλλιέργειας 
βαµβακιού από τους αγρότες, µε τη 
δυνατότητα ορθολογικότερης διαχείρισής 
της και των απαιτούµενων εισροών, µε 
σκοπό την παραγωγή του στοχευόµενου 
ύψους και ποιότητας παραγωγής. Ένα 
θεµελιώδες βήµα για τη µελλοντική πορεία 
της καλλιέργειας και της θέσης της στις 
αγορές. Οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις 
αγροτικών εφοδίων θα πρέπει να 
προσαρµοστούν ανάλογα, εστιάζοντας 
στη συνολική υποστήριξη του αγρότη, 
µε γνώση ενταγµένη σε ολοκληρωµένη 
πρόταση αξίας, στοχευόµενη για το 
επιδιωκόµενο ποιοτικό και ποσοτικό 
αποτέλεσµα. Εστίαση όχι σε µεµονωµένα 
προϊόντα, αλλά σε συνολικές λύσεις, όχι σε 
γενικές συστάσεις αλλά σε δοκιµασµένες 
λύσεις, όχι µόνο στην απλή επίλυση 
προβληµάτων, αλλά στην εκµετάλλευση 

του δυναµικού της καλλιέργειας και τη 
περαιτέρω βελτίωσή της, η οποία αποτελεί 
τη µεγάλη πρόκληση, αξιολογώντας 
συνέργειες και παράγοντες από άλλους 
τοµείς που έχουν κι αυτές καθοριστική 
σηµασία για το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 
Χρειάζεται εµπειρία και γνώση σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο, διάθεση και ικανότητα 
για τη µεταφορά και ενσωµάτωσή της στην 
ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια, εύρος στην 
γκάµα των προϊόντων, ώστε να εφαρµοστεί 
µέσω ολοκληρωµένων λύσεων.

“Είναι δύσκολο να προσδιορίσουµε 
τα χαρακτηριστικά των µικρών ή 
µεγάλων αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 
αν δεν εστιάσουµε στη χώρα ή ακόµα 
και συγκεκριµένη περιοχή και τις 
καλλιέργειες που αφορούν. Ως γενική 
προσέγγιση, µικρή αγροτική εκµετάλλευση 
συνδυάζεται µε ευελιξία, εξειδίκευση και 
κάλυψη αναγκών niche αγορών, εκεί 
που οι µεγάλοι παίχτες δεν στοχεύουν. 
Μέσω συνεργειών και συνεργασιών 
γίνεται δυνατή η ανάπτυξη premium 
brands, µε στόχευση σε συγκεκριµένες 
καλλιέργειες και ποιοτικά standards. Οι 
πολύ µεγάλες εκµεταλλεύσεις, από την 
άλλη, εκπροσωπούν τη βελτιστοποίηση 
του κόστους παραγωγής, οικονοµίες 
κλίµακας και εφαρµογή σε ευρεία 
κλίµακα βέλτιστων τεχνολογικών 
λύσεων, διασφαλίζουν κρίσιµη µάζα και 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην εύρεση 

αγορών και τη συνεργασία µε τα κανάλια 
διανοµής. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποια 
«καλή» ή «κακή» προσέγγιση, πολλές 
φορές αποτελεί απλά το αποτέλεσµα 
εξελίξεων στη γεωργική οικονοµία, θα 
έπρεπε να εξαρτάται από επιχειρηµατικές 
επιλογές και στόχευση, µεµονωµένων 
εκµεταλλεύσεων ή συνεργασίας 
περισσοτέρων. Στην Ελλάδα, ο υψηλός 
κατακερµατισµός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων (µεγάλος αριθµός και 
µικρός κλήρος), δεν αφήνουν και πολλά 
περιθώρια για ξεκάθαρη τάση προς 
σχηµατισµό µεγάλων εκµεταλλεύσεων, 
εκτός από συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
Η ενοποίηση, πέρα από τη διαρθρωτική 
διάσταση, έχει και σοβαρή κοινωνική 
προσέγγιση, σε συνδυασµό µε τη 
περιορισµένη ύπαρξη αξιόπιστων 
εναλλακτικών στα γενικότερα πλαίσια της 
ελληνικής οικονοµίας. Μέσω στρατηγικής 
προσέγγισης και την εµπλοκή της 
πολιτείας, ο δρόµος της διαφοροποίησης, 
ποιότητας, εστίασης σε συγκεκριµένα 
τµήµατα των εγχώριων και διεθνών 
αγορών µε κατάλληλο branding και 
πρόταση αξίας, δείχνει ως ο δρόµος που 
µπορεί να προσδώσει προστιθέµενη 
αξία στην ελληνική γεωργία. Χρειάζεται 
γνώση και στρατηγική προετοιµασία 
και επαγγελµατισµός, τµηµατοποίηση, 
στοχοποίηση και κατάλληλη τοποθέτηση  
µε µακροχρόνια οπτική..

“Αν και µε σχετική καθυστέρηση 
σε σχέση µε άλλους τοµείς της 
οικονοµίας, η ψηφιακή εποχή έφτασε 
πλέον και στη γεωργία, αποτελώντας 
τη σηµαντικότερη τάση για το µέλλον. 
Φέρνει θεµελιώδη αλλαγή στον τρόπο 
λήψης των αποφάσεων σε επίπεδο 
µεµονωµένου αγρότη. Τόσο η πρόσβαση, 
όσο και η ροή της πληροφορίας φτάνει 
σε πρωτόγνωρα επίπεδα, µέσω άµεσης 
µεταφοράς τεχνογνωσίας και αύξησης της 
αποτελεσµατικότητας, τόσο για την κάλυψη 
των αναγκών της αγοράς όσο και των 
ολοένα αυστηρότερων περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων. Η νέα ψηφιακή εποχή 

ΥΑRA ΕΛΛΑΣ

ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

COMMERCIAL  
DIRECTOR

ΝΙΚΟΣ 
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ

▲
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θα έχει άµεση επίδραση στις εισροές, 
µέσω ορθολογικότερης διαχείρισης και 
αξιοποίησης του δυναµικού των διαφόρων 
εξειδικευµένων ή ευρείας χρήσης 
προϊόντων. Απαιτείται προσαρµογή των 
εισροών και όλων των εµπλεκοµένων 
µερών σε ένα νέο περιβάλλον λήψης 
αποφάσεων, που θα συνδυάζει όσο 
ποτέ την εµπειρία µε τα δεδοµένα και 
την ανάπτυξη µιας νέας κουλτούρας 
στον τρόπο σκέψης. Μία προσαρµογή 
που δεν θα είναι καθόλου εύκολη λόγω 
συγκεκριµένων παραγόντων, όπως 
ο κατακερµατισµός των ελληνικών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων, του 
µικρού κλήρου συγκριτικά µε τις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες και την ηλικιακή 
διάρθρωση του αγροτικού πληθυσµού σε 
άµεση συσχέτιση µε τη δυνατότητα της 
ευρείας κατανόησης της λειτουργίας και 
αξίας του ψηφιακού κόσµου, το πάντρεµα 
του καινοτόµου µε το παραδοσιακό. 
Λόγω των παραπάνω περιορισµών 
και της διάρθρωσης των ελληνικών 
εκµεταλλεύσεων, πιθανότατα η εφαρµογή 
των νέων ψηφιακών τεχνολογιών 
µέσω συνεργασιών να εξοµαλύνει το 
ενδεχοµένως υψηλό βραχυπρόθεσµα 
κόστος επένδυσης, τόσο σε χρόνο όσο και 
υλικά. Εφαρµογή λύσεων ευρείας χρήσης, 
µε παράλληλη συσσώρευση εµπειρίας για 
την εφαρµογή πιο εξεζητηµένων λύσεων 
σε δεύτερο χρόνο.

Η Yara Ελλάς, µέλος του οµίλου  
της Yara International ASA, εφαρµόζει 

µια ολοκληρωµένη προσέγγιση  
ως προς τη θρέψη και τη λίπανση  

των καλλιεργειών.
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Στο βαµβάκι, παρόλο που η τιµή που 
εισέπραξαν οι παραγωγοί δεν ήταν 
η αναµενόµενη, αλλά επειδή οι τιµές 
οριστικοποιήθηκαν µετά τις σπορές του 
φθινοπωρινών καλλιεργειών, πολλοί 
παραγωγοί άφησαν τα χωράφια τους για 
να τα σπείρουν µε βαµβάκι οπότε µοιραία 

εγκλωβίστηκαν. Επίσης ο ηλίανθος έχει 
τάσεις αύξησης κυρίως στην περιοχή 
της Θράκης, καλύπτοντας τις εκτάσεις 
που κατείχαν τα σκληρά σιτηρά και της 
ελαιοκράµβης. Όσο αφορά τις υπόλοιπες 
καλλιέργειες οι διακυµάνσεις θα είναι 
µικρές.

“Λόγω  της έλλειψης εργατικών 
χεριών παρουσιάζεται µια τάση µείωσης 
των µεσαίων αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
στην Ευρώπη, ενώ δεν αγγίζουν τις 
µικρές οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο 
οικογενειακές και χρησιµοποιούν ελάχιστα 
έως καθόλου εργάτες. Επίσης οι πολύ 
µεγάλες επιχειρήσεις είναι αρκετά 
οργανωµένες µε νέου τύπου τεχνολογίες 
και εφαρµόζουν µοντέλα καλλιεργειών, 
όπου το εργατικό δυναµικό είναι ελάχιστο 
και κατά κύριο λόγο εξειδικευµένο.   

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΙΧΑΗΛ

▲

F.A.S FYTO�ANIMAL SERVICES 

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
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H F.A.S. ιδρύθηκε το 1999 από τον γεωπόνο 
Μιχαήλ Βασίλειο στη βάση µιας πολύχρονης 
εµπειρίας στον κλάδο των αγροτικών 
εφοδίων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
σποροπαραγωγή και την έρευνα, ευρείας 
γκάµας σπόρων µεγάλης καλλιέργειας, όπως 
σκληρού σίτου, µαλακού σίτου, κριθαριού, 
βρώµης, τριτικάλε, βίκου, κτηνοτροφικού 
µπιζελιού, µηδικής, φακής και ρεβιθιού.
Κύριος στόχος της F.A.S. είναι η 
παραγωγή σπόρων υψηλής ποιότητας 
που θα ικανοποιούν όλο τον κύκλο της 
παραγωγικής διαδικασίας. Για την επίτευξη 
του σκοπού της, η εταιρεία συµµετέχει σε 
ερευνητικά προγράµµατα δηµιουργίας 
νέων ανταγωνιστικών ποικιλιών καθώς 
και σε ενδελεχείς δοκιµές για τη διαλογή 

του γενετικού υλικού που προσφέρει στους 
συνεργάτες της. Με το πέρασµα των χρόνων 
η F.A.S. έχει καταφέρει να δηµιουργήσει 
έναν αποτελεσµατικό τρόπο ελέγχου των 
σπόρων που παράγει, από το χωράφι µέχρι το 
σακί,υπογράφοντας την υψηλή ποιότητα που 
τους χαρακτηρίζει.
H F.A.S. έχει αποκτήσει τα δικαιώµατα 
εκµετάλλευσης για το γενετικό υλικό που 
σποροπαράγει, σε συνεργασία µε τα ινστιτούτα 
του ΕΘΙΑΓΕ είτε µε συµβόλαια από εταιρείες 
έρευνας γενετικού υλικού του εξωτερικού 
όπως CO.SE.ME., ISEA κ.α.
Επιπλέον η F.A.S. είναι αντιπρόσωπος και 
διανοµέας για την Ελλάδα των υβριδίων 
ηλιάνθου και των ποικιλιών σόγιας του 
ινστιτούτου φυτών µεγάλης καλλιέργειας 

και κηπευτικών του Novi Sad (NSseme) 
κορυφαίου του είδους στην Ευρώπη, καθώς 
το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι απόκτηµα 
των πιο νέων µεθόδων γενετικής βελτίωσης.
Στο καλαµπόκι αντιπροσωπεύει και διανέµει 
στην Ελλάδα τα αµερικανικά υβρίδια της 
εταιρείας PLANTA τα οποία σποροπαράγονται 
στην Ιταλία. Ακόµη σε συνεργασία που έχει 
µε αξιόπιστες εταιρείες του εξωτερικού 
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 
καταρτισµένο στελεχικό δυναµικό της.

Στόχος η δηµιουργία ανταγωνιστικών ποικιλιών

▲

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 καταρτισµένο 
στελεχικό δυναµικό της.
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Νέο προφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο 
για το βαµβάκι
H εταιρεία Sipcam διαθέτει από 
το 2017 ένα νέο προφυτρωτικό 
ζιζανιοκτόνο για το βαµβάκι 
το Axion Combi ZC που είναι 
µείγµα terbuthylazine 12,5% 
β/ο + pendimethalin 25% β/ο.
Με την τεχνολογία της 
µικροκάψουλας Microplus 
που διαθέτει το σκεύασµα 
έχει τη δυνατότητα να 
επιτυγχάνει υψηλά ποσοστά 
αποτελεσµατικότητας, 
εξασφαλίζοντας σταθερό 
ρυθµό και πλήρη αποδέσµευση 
της δ.ο. pendimethalin από 
τους µικροπόρους που 
δηµιουργούνται στο περίβληµα 

των µικροκαψουλών µετά την 
εφαρµογή στο έδαφος.
Η εφαρµογή του Axion Combi ZC, 
σε όλες τις βαµβακοπαραγωγικές 
περιοχές της χώρας, έδειξε ότι 
η αποτελεσµατικότητά του είναι 
εξαιρετική όταν χρησιµοποιείται 
στις συνιστώµενες δόσεις 
µε επαρκή ενσωµάτωση µε 
πότισµα ή βροχή, σε χωράφια 
καλά ψιλοχωµατισµένα. Ακόµα 
και σε συνθήκες υψηλών 
βροχοπτώσεων είχε άριστη 
αποτελεσµατικότητα χωρίς 
καµιά αρνητική επίδραση  στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού.

▲

Κοµβική η σηµασία  
των πειραµατικών αγρών 
στην εξέλιξη των εισροών.
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Kάνοντας τον απολογισµό για την 
προηγούµενη χρονιά, βλέπουµε την 
κατάσταση που επικράτησε σε κάθε 
καλλιέργεια. Το καλαµπόκι συνεχίζει 
να διέρχεται µια περίοδο χαµηλών 
τιµών πιεζόµενο από εισαγωγές από 
Bαλκανικές χώρες. Η κτηνοτροφία 
παράλληλα περνάει µια περίοδο έντονων 
αναταράξεων, αυτό επιδρά και στη 
ζήτηση του καλαµποκιού (ενσίρωµα-
καρπός). Η βιοµηχανική ντοµάτα πάλι 
έχει συγκεκριµένα περιθώρια ανάπτυξης, 
περιοριζόµενη σε περιοχές που 
βρίσκονται κοντά σε κάποιο εργοστάσιο 
µεταποίησης, λόγω και του αυξηµένου 
κόστους των µεταφορικών.
Ο ηλίανθος απευθύνεται κύρια σε 
αντικατάσταση της καλλιέργειας των 
χειµερινών σιτηρών. Είναι καλλιέργεια 
χαµηλών εισροών και προσόδου, οπότε 
απευθύνεται σε περιοχές χαµηλής 
παραγωγικότητας και εκτατικής γεωργίας.
Για το βαµβάκι η χρονιά που πέρασε, 
στις περισσότερες περιοχές, έκλεισε 
µε υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική 
ποιότητα προϊόντος, σε συνδυασµό 
µε τη συνδεδεµένη ενίσχυση, δίνει 
ένα ικανοποιητικό εισόδηµα στους 
παραγωγούς. Το βαµβάκι θα αναδειχθεί 
για το 2019 ο «βασιλιάς του κάµπου», 
µε ιδιαίτερο προβάδισµα ανάµεσα στις 
υπόλοιπες δυναµικές εαρινές καλλιέργειες.

Σαφώς οι τάσεις στις καλλιέργειες δίνουν 
και την κατεύθυνση στις επιχειρήσεις 
αγροτικών εφοδίων. Η SIPCAM 
διαβλέποντας αυτές τις τάσεις επένδυσε 
και επενδύει µεγάλα ποσά στην έρευνα 
και την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων 
ειδικά για την καλλιέργεια του βαµβακιού. 
Το νέο ζιζανιοκτόνο Axion Combi για την 
καλλιέργεια του βαµβακιού, δίνοντας 
ολοκληρωµένη λύση για τα ζιζάνια 
σε ένα µόνο σκεύασµα, εφαρµόστηκε 
τα έτη 2017 και 2018 µε πολύ καλά 
αποτελέσµατα. 
Σε αυτή την κατεύθυνση είναι και 
η ανάπτυξη του µεταφυτρωτικού 
ζιζανιοκτόνου Staple (pyrithiobac 
sodium), µοναδικού για την αντιµετώπιση 
πλατύφυλλων ζιζανίων και της κύπερης, 
σε περίπτωσης αποτυχιών και αστοχιών 
της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας.

“ Στην ΕΕ οι γεωργικές 
επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργήσουν 
τηρώντας τις υψηλές απαιτήσεις 
που επιβάλλονται σε θέµατα 
αγροπεριβαλλοντικά, χρήση ΦΠΠ, 
ευζωίας των ζώων, πράγµα που οδηγεί 
ενίοτε σε αυξηµένο κόστος παραγωγής. 
Παράλληλα µε τα όλο και πιο ανοικτά 
σύνορα στις εισαγωγές προϊόντων από 
Τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, δηµιουργείται 
ένας αθέµιτος ανταγωνισµός για 
τα προϊόντα που παράγονται εντός 
ΕΕ, αφού τα πρώτα παράγονται µε 
την τήρηση λιγότερο αυστηρών 
αγροπεριβαλλοντικών και µέτρων σε 
σχέση µε τα δεύτερα. 

Η κατάσταση που επικρατεί οδηγεί σε 
αυξηµένο κόστος παραγωγής και οι 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις, προκειµένου 
να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά, πρέπει 
να µειώσουν το κόστος παραγωγής τους. 
Οι εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους 
συνήθως έχουν ένα ποσοστό 
ετεροαπασχόλησης των µελών τους σε 
άλλους τοµείς και έτσι παράλληλα µε το 
αγροτικό εισόδηµα της εκµετάλλευσης 
είναι δυνατόν να έχουν βιώσιµο 
αποτέλεσµα.
Οι µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, 
έχοντας µόνο το αγροτικό εισόδηµα σαν 
πηγή εσόδων, παράλληλα µε το γεγονός 
ότι δε µπορούν να ακολουθήσουν τους 
µεγάλους του κλάδου σε επενδύσεις, δε 
µπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο 
χώρο.
Οι πολύ µεγάλες επιχειρήσεις 
προβαίνουν σε επενδύσεις σε εξοπλισµό 
τελευταίας τεχνολογίας, που παράλληλα, 
λόγω µεγέθους, αποσβένονται ταχύτερα 
σε σχέση µε µικρότερες επιχειρήσεις. 
Αυτό οδηγεί σε οικονοµίες κλίµακος, άρα 
και χαµηλότερο κόστος παραγωγής και 
µεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. 

“Αναµφίβολα η εισαγωγή 
της ψηφιακής εποχής στον αγροτικό 
τοµέα είναι µία από τις µεγαλύτερες 
προκλήσεις. 
Πλέον µε εξειδικευµένα συστήµατα και 
λογισµικό είναι δυνατή η λεπτοµερής 
παρακολούθηση και καταγραφή της 
κατάστασης της καλλιέργειας. Αυτό 
θα οδηγήσει σε ορθότερη χρήση και 
εξοικονόµηση εισροών (νερό, θρεπτικά 
στοιχεία, ΦΠΠ) και σε µείωση του 
κόστους παραγωγής. Η ενσωµάτωση 
όµως τέτοιων τεχνολογιών απαιτεί 
επενδύσεις που µπορούν να κάνουν 
κυρίως επιχειρήσεις µεγάλου µεγέθους, 
αυτό θα οδηγήσει µακροπρόθεσµα σε 
ακόµη µεγαλύτερο συγκεντρωτισµό στον 
κλάδο.

SIPCAM HELLAS

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΘ Μ∆Ε

∆ΝΤΗΣ MARKETING  
AND DEVELOPMENT

XΡΗΣΤΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ

▲
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Oι περσινές χαµηλές τιµές των 
ανοιξιάτικων καλλιεργειών, καθώς και τα 
πολλά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν 
λόγω καιρικών συνθηκών, αναµφισβήτητα 
θα επηρεάσουν τις φετινές σπορές µε 
τη βιοµηχανική τοµάτα και το βαµβάκι 
να παραµένουν σταθερά, κυρίως λόγω 
της ύπαρξης καναλιού διάθεσης του 
προϊόντος στην πρώτη περίπτωση και τις 
ικανοποιητικότερες τιµές στη δεύτερη. 
Οι παραγωγοί χρειάζονται ακόµα πιο 
εξειδικευµένα προϊόντα λίπανσης, ικανά 
να ανταποκριθούν στις ακραίες καιρικές 
συνθήκες που παρατηρούνται, στην 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των θρεπτικών, 
προσφέροντας προϊόντα υψηλής αξίας και µε 
εξοικονόµηση κόστους.    

“Σίγουρα, οι µεγάλες αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις µπορούν να αναπτυχθούν 
και να επιβιώσουν ευκολότερα, 
εξασφαλίζοντας εξαιτίας του µεγέθους 
τους µεγαλύτερη ρευστότητα και 
διαπραγµατευτική ικανότητα, για παράδειγµα 
µε τους προµηθευτές τους. Από την άλλη 
µεριά, οι µικρές αγροτικές εκµεταλλεύσεις 
χωρίς οικονοµικές επιβαρύνσεις διακρίνονται 
από ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη 
αποφάσεων, µε αποτέλεσµα να µπορούν 

σε σύντοµο χρόνο να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες της αγοράς. Η δηµιουργία όλων 
και περισσότερων µικρών αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον, αφού φαίνεται ότι η ανάγκη για 
διαφοροποιηµένα προϊόντα προστιθέµενης 
αξίας µε υψηλή κερδοφορία αυξάνεται όλο 
και περισσότερο.           

“H βιοµηχανική επανάσταση 4.0, 
όπως ονοµάζεται πια η ψηφιακή εποχή, έχει 
για τα καλά εισχωρήσει και στον τοµέα της 
γεωργίας µε την ενσωµάτωση ψηφιακών 
τεχνολογιών, όπως η χρήση αισθητήρων, 
drones, δορυφόρων, καθώς και διάφορων 
αυτοµατοποιηµένων συστηµάτων. Όλες αυτές 
οι τεχνολογίες έχουν ως στόχο την παραγωγή 
ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, µε 
γνώµονα την αειφόρο εκµετάλλευση των 
αγροτικών µονάδων. Ουσιαστικά, οι αγρότες 
«θα παράγουν περισσότερο µε λιγότερα» και 

ταυτόχρονα θα συµβάλλουν στη µείωση της 
περιβαλλοντικής επίδρασης της γεωργίας 
στην κλιµατική αλλαγή. 
Βέβαια, οι τεχνολογίες αυτές παραµένουν 
ακόµα ακριβές για την πλειοψηφία των 
αγροτών, ειδικά για τους µικροκαλλιεργητές, 
αφού χρειάζονται µία µεγάλη αρχική 
επένδυση. Επίσης, οι ψηφιακές αυτές 
εφαρµογές παρουσιάζονται αρκετά 
περίπλοκες και χρειάζονται σαφώς 
εξοικείωση από τους αγρότες, κάτι το οποίο 
συχνά τους αποθαρρύνει.  
Σίγουρα, θα πρέπει και οι εισροές να 
εναρµονιστούν σε αυτό το πλαίσιο και 
να βελτιστοποιηθεί η χρήση τους. Στην 
περίπτωση των λιπασµάτων έχει υπάρξει ήδη 
µεγάλη εξέλιξη, αφού τα τελευταία χρόνια 
αναπτύσσονται λιπάσµατα µε προηγµένες 
τεχνολογίες (καινοτόµοι παρεµποδιστές, 
συµπολυµερή). Τα λιπάσµατα αυτά 
παρουσιάζουν υψηλή αποτελεσµατικότητα, 
σε µειωµένες ποσότητες εφαρµογής.

TEOFERT ΑΕ

ΤΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝH 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

▲

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

Piesteritz, Verdesian, Κimitec, SQM κ.α) 
οδηγούν στη µεταφορά τεχνογνωσίας στην 
Ελλάδα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, 
προσαρµοσµένων στις ελληνικές απαιτήσεις. 
Η µονάδα παραγωγής της στη Στυλίδα 
Φθιώτιδας συνέβαλλε σηµαντικά στην 
προσπάθεια αυτή και πλέον διαθέτει 
ολοκληρωµένη σειρά παρεµποδισµένων 
λιπασµάτων (κοκκώδη αλλά και υγρά). Ο 
προϊοντικός της κατάλογος έχει ολοκληρωθεί 
διαθέτοντας πλήρη σειρά απλών και ΝPK 
υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, ως αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της εταιρείας SQM. Με 
παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα και την 
εµπιστοσύνη των πελατών της να µεγαλώνει 
συνεχίζει να ερευνά για αξιόπιστες και 
προηγµένες λύσεις θρέψης.       

Εξειδικευµένες τεχνολογίες

▲
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ΤΡΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΤΗ 
ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Αvail Veggies είναι ένα πυκνό ΝPΚ λίπασµα µε 
ιχνοστοιχεία, ειδικά σχεδιασµένο για τη βασική λίπανση 
της βιοµηχανικής τοµάτας µε εξαίρετα αποτελέσµατα. 
Η σύνθεση και η αναλογία των τριών µακροστοιχείων 
(Ν, P, K), καθώς και των ιχνοστοιχείων είναι ιδανική 
για την έναρξη της βιοµηχανικής τοµάτας παρέχοντας 
τις απαιτούµενες µονάδες των θρεπτικών για τη 
συγκεκριµένη καλλιέργεια. Το προϊόν αυτό διαφοροποιείται 
από τα ανταγωνιστικά, αφού περιέχει τρεις διαφορετικές 
καινοτόµες τεχνολογίες που διαθέτει µόνο η Teofert και 
αυξάνουν έµπρακτα την αποτελεσµατικότητα του. 
1. Τεχνολογία Avail N
Πατενταρισµένη τεχνολογία της αµερικανικής Verdesian 
µε την ενσωµάτωση  ειδικού συµπολυµερούς, το 
οποίο ενισχύει την απορρόφηση του αζώτου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, µε αποτέλεσµα να 
αξιοποιούνται όλες οι µονάδες που εφαρµόζονται και να 
προκύπτει καλύτερη ανάπτυξη και µέγιστη απόδοση. 
2. Τεχνολογία Avail P
Πατενταρισµένη τεχνολογία της ίδιας εταιρείας µε 
την ενσωµάτωση ειδικού συµπολυµερούς, το οποίο 
ενισχύει την απορρόφηση του φωσφόρου από τα φυτά, 
καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, αφού εµποδίζει 
τη δέσµευσή του στο έδαφος από άλλα κατιόντα και το 
καθιστά διαθέσιµο από τα πρώτα κιόλας κρίσιµα στάδια.    
3. Τεχνολογία Electron
Η τεχνολογία αυτή συµβάλλει στην καλύτερη 
απορρόφηση των 
ιχνοστοιχείων από τα φυτά 
από τα πρώτα στάδια 
ανάπτυξής τους, στα οποία 
ο επαρκής εφοδιασµός 
τους κρίνεται καθοριστικός 
για την ανάπτυξη 
της καλλιέργειας. Τα 
ιχνοστοιχεία Εlectron 
βρίσκονται σε κάθε 
κόκκο λιπάσµατος, 
σε δύο διαφορετικές 
µορφές για άµεση, 
αλλά και παρατεταµένη 
απορρόφηση από τα φυτά. 

ΑVAIL VEGGIES
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Με βάση τα µηνύµατα της αγοράς 
φαίνεται ότι το βαµβάκι κερδίζει σηµαντικό 
έδαφος φέτος. Και εδώ το στοίχηµα είναι 
πολύ µεγάλο, γιατί, για να επιτευχθούν οι 
µέγιστες προσδοκώµενες αποδόσεις, η 
σωστή θρέψη - λίπανση της καλλιέργειας είναι 
από τους σηµαντικότερους παράγοντες. Στη 
Φυτοθρεπτική ο στρατηγικός µας σχεδιασµός 
περιλαµβάνει µια πιο ολιστική προσέγγιση, που 
κινείται στο δίπολο υψηλή απόδοση – υψηλή 
ποιότητα του τελικού παραγόµενου αγροτικού 
προϊόντος.  Και για να επιτευχθεί αυτό, 
προσφέρουµε λύσεις λίπανσης σε επίπεδο 
αγρού, τις οποίες σχεδιάζουµε µαζί µε τον 
Έλληνα παραγωγό και τον Έλληνα γεωπόνο, 
λαµβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και το 

δυναµικό του, αξιολογώντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τόσο της κάθε καλλιέργειας, 
όσο και της κάθε περιοχής. 

“Είναι αλήθεια ότι στις εκτατικές 
καλλιέργειες το µεγάλο µέγεθος των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων αποτελεί 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
Στις περιπτώσεις όµως των δυναµικών 
καλλιεργειών (cash crops), όπως είναι τα 
δέντρα ή τα κηπευτικά, ο  µικρός κλήρος 
προσφέρει ευελιξία και σηµαντικές 
δυνατότητες στον παραγωγό αν εφαρµόσει 
ολοκληρωµένες λύσεις που ενσωµατώνουν 
τη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτοµία. 
Αυτή τη στιγµή σε ερευνητικό επίπεδο 
τόσο ευρωπαϊκά όσο και παγκόσµια 
πραγµατοποιούνται πολύ σηµαντικές εξελίξεις 
στον τοµέα της θρέψης φυτών. Το µικρό 
µέγεθος των γεωργικών εκµεταλλεύσεων 
είναι ιδανικό για να εφαρµοστεί όλη αυτή η 
γνώση που έχει αναπτυχθεί σε πραγµατικές 
συνθήκες, δηλαδή στο χωράφι ή στο 
θερµοκήπιο. Συνδυάζοντας τη γνώση για 
την ορµονική ισορροπία των φυτών µπορεί 

να επιτευχθεί η µέγιστη εκµετάλλευση των 
θρεπτικών στοιχείων και να µεγιστοποιηθεί 
η αποδοτικότητα της λίπανσης. Γνωρίζοντας 
σπιθαµή προς σπιθαµή την καλλιέργειά του, ο 
µικρός παραγωγός µπορεί να χρησιµοποιήσει 
στοχευµένες λύσεις και προϊόντα θρέψης, 
να αξιολογήσει γρήγορα το αποτέλεσµα και 
να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για να 
πολλαπλασιάσει την παραγωγή του και να 
ενισχύσει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. 
Με αυτό τον τρόπο αυξάνει το τελικό του 
εισόδηµα και την ανταγωνιστικότητά του, ενώ 
παράλληλα µετατρέπει ένα µειονέκτηµα, που 
είναι ο µικρός κλήρος, σε πλεονέκτηµα. 

“Γεγονός είναι ότι η γεωργία µας 
µετασχηµατίζεται σε γεωργία της γνώσης, 
όπου η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ένα 
από όλα τα εργαλεία που έχει ο παραγωγός 
σήµερα στα χέρια του. Σίγουρα όλες αυτές οι 
εφαρµογές έχουν προοπτικές, αλλά δεν έχουν 
ενσωµατωθεί µαζικά στην ελληνική γεωργία 
κυρίως γιατί ο µικρός κλήρος δεν ευνοεί 
τέτοιου είδους υψηλές επενδύσεις από τους 
παραγωγούς. Ωστόσο όλα αυτά µπορούν να 
λειτουργήσουν µόνο συνεπικουρικά. Το βασικό 
ζήτηµα είναι ο παραγωγός να επικεντρωθεί 
σε καλλιεργητικές τεχνικές και σε λύσεις όσον 
αφορά τη λίπανση, που θα βασίζονται στη 
γνώση για την πραγµατοποίηση του  τελικού 
του στόχου, που είναι η παραγωγή προϊόντων 
ταυτότητας και ποιότητας.

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΣΤΗ ΘΡΕΨΗ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ

▲

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ORA 
SERVICES IKE
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΠΕΛ

NIKOΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ

Η ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ STAMPA
Είναι αποτέλεσµα της συνεργασίας της 
Φυτοθρεπτικής µε την εταιρεία Stoller USA 
και αποτελεί συνδυασµό της εξελιγµένης 
τεχνολογίας Stoller και της τεχνογνωσίας και 
εµπειρίας της Φυτοθρεπτικής.  Η ενσωµάτωση 
παραγόντων τεχνολογίας Stoller σε κοκκώδη 
λιπάσµατα, µέσω της σειράς λιπασµάτων 
Stampa, δίνει τη δυνατότητα να εφαρµοστούν, 
µέσω της βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, 
προϊόντα που επιδρούν άµεσα στην ορµονική 
ισορροπία και φυσιολογία του φυτού. Με την 

εφαρµογή των κοκκωδών λιπασµάτων της 
σειράς Stampa επιτυγχάνεται:
■ Οµοιόµορφο φύτρωµα των σπόρων χωρίς 
απώλειες
■ Ανάπτυξη, από νωρίς, υγιούς ριζικού 
συστήµατος
■ Αντιµετώπιση καταστάσεων αβιοτικού 
stress
■ Φυτά που ανταπεξέρχονται καλύτερα στις 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες του χειµώνα.
■ Αυξηµένη παραγωγή.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ STOLLER
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Η Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ στα 30 χρόνια 
παρουσίας της στην ελληνική και διεθνή 
αγορά, αποτελεί βασικό παράγοντα 
εφοδιασµού προϊόντων θρέψης, 
υψηλής ποιότητας, που ενσωµατώνουν 
νεοτερισµούς και καινοτοµίες. Η εµπειρία 
και η γνώση του ανθρώπινου δυναµικού 
της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα 
προϊόντα, έχουν κατατάξει τη Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ στις µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες 
του κλάδου.
Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας για 
πλήρη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών της 
αγοράς, απέκτησε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 
στον Ισθµό Κορίνθου. Παράλληλα µε την 
ολοκλήρωση της µεταφοράς των κεντρικών 
δοµών στον Ασπρόπυργο αναπτύχθηκε η 

νέα µονάδα υδατοδιαλυτών λιπασµάτων, 
µε τέσσερις γραµµές παραγωγής, 
δυναµικότητας 10.000 τόνων ετησίως, και 
στέγαση της διοίκησης σε νέα γραφεία.
Το άµεσο επόµενο επενδυτικό βήµα, µε 
στόχο την ολοκλήρωσή του έως το τέλος 
του 2019, είναι η κτιριακή επέκταση στις 
εγκαταστάσεις στον Ισθµό της Κορίνθου µε 
δυνατότητα αποθήκευσης µεγαλύτερη των 
30.000 τόνων και µε παράλληλη εγκατάσταση 
νέας γραµµής παραγωγής και ενσάκισης 
κοκκωδών λιπασµάτων, διπλασιάζοντας έτσι 
την παραγωγική της δυνατότητα.
Πέραν της δραστηριοποίησής στην ελληνική 
αγορά, από το 1996 η Φυτοθρεπτική 
ΑΒΕΕ µε ένα πλήρως οργανωµένο τµήµα 
αναπτύσσεται µε επιτυχία στον τοµέα των 

εξαγωγών µε παρουσία σε τουλάχιστον 20 
χώρες των Βαλκανίων, της Ευρώπης, της 
Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.
Παράλληλα η εταιρεία εµπλουτίζει συνεχώς 
την γκάµα της µε νέα προϊόντα, µε γνώµονα 
την ανεύρεση καινοτόµων λύσεων που 
δίνουν απαντήσεις στα προβλήµατα 
της σύγχρονης γεωργίας. Η εταιρεία 
επενδύει στην πολύπλευρη επαφή µε 
την παραγωγική αγροτική δραστηριότητα 
που αφορά τόσο τον Έλληνα παραγωγό 
και τον γεωπόνο σύµβουλο όσο και την 
ακαδηµαϊκή ερευνητική δραστηριότητα. Για 
τη Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ η εµπορική σχέση µε 
τους χρήστες των προϊόντων της είναι απλά 
η αρχή για µια βαθύτερη σχέση συνεργασίας 
µε συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 

Με τεχνογνωσία που απαντά στα προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας

▲
Οι ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις  
της Φυτοθρεπτική ΑΒΕΕ  
στον Ισθµό της Κορίνθου
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O Οµιλος Ευρωφάρµ στηρίζει και ενισχύει 
τις παραδοσιακές καλλιέργειες στην ελληνική 
ύπαιθρο. Σαφέστατα το καλαµπόκι, ο ηλίανθος 
και η µηδική αποτελούν τα δυνατά χαρτιά της 
φετινής εαρινής σποράς, καθώς η Ευρωφάρµ 
επιλέγει και προωθεί νέες τεχνολογικά 
εξελιγµένες ποικιλίες που εξασφαλίζουν 
στους παραγωγούς καλύτερες αποδόσεις µε 
υψηλότερη ποιότητα. Επιπλέον λειτουργεί µε 
τις πλέον απαιτητικές διαδικασίες.

“Η Ευρώπη πάντα είχε να επιδείξει 
µεγέθη πολύ µεγαλύτερα από τα δικά 

µας, µε συνέπεια εµείς ως ελληνικός 
πρωτογενής τοµέας, να δίνουµε µια 
διαρκή και πολύ δύσκολη µάχη, ώστε 
να διατηρηθούµε ανταγωνιστικοί. Άρα, η 
υποχώρηση των επιχειρήσεων µεσαίας 
τάξης προς όφελος των µικρότερων ή των 
πολύ µεγάλων είναι µια πρώτης τάξεως 
ευκαιρία για τους Έλληνες παραγωγούς να 
προτάξουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων τους. 

“Η Ευρωφάρµ έχοντας αποκτήσει 
από το 2012 την Ελληνική Βιοµηχανία 
Ζωοτροφών, γνωρίζει πάρα πολύ καλά 
πόσο σηµαντικός είναι ο έλεγχος των 
εισροών, διότι µας ενδιαφέρει άµεσα 
το προϊόν που καταναλώνει το ζωικό 

κεφάλαιο, αλλά και το τελικό προϊόν που 
παράγεται από τα ζώα και καταλήγει στο 
πιάτο του καταναλωτή. Είµαστε βέβαιοι 
ότι η ψηφιακή τεχνολογία θα βοηθήσει 
περαιτέρω στον εκσυγχρονισµό της 
γεωργίας και ήδη την εφαρµόζουµε. 

ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ 
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ 
ΧΑΛΚΙ∆ΗΣ

▲

Η Ευρωφάρµ ΑΕ από το 1993 παρέχει 
ολοκληρωµένες λύσεις στην πρωτογενή 
παραγωγή καλύπτοντας όλες τις 
καλλιεργητικές ανάγκες από τη σπορά µέχρι 
τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Για τη 
φετινή καλλιεργητική περίοδο, η εταιρεία 
επέλεξε και διαθέτει στον Έλληνα αγρότη 
και κτηνοτρόφο τις κορυφαίες λύσεις σε 
σπόρους και υβρίδια υψηλών αποδόσεων: 
Καλαµπόκι, ηλίανθο, πατάτα, µηδική και 

χορτοδοτικές καλλιέργειες. 
Ειδικά στο καλαµπόκι και τον ηλίανθο, µε 
τη νέα καινοτοµία Agrostart και Agrostart+ 
που διεγείρει την ανάπτυξη των φυτών 
και σέβεται το περιβάλλον, τα υβρίδια Mas 
Seeds της Ευρωφάρµ επιτυγχάνουν:
■ Καλύτερη πρόσληψη των διαθέσιµων 
θρεπτικών στοιχείων
■ Προστασία από τους µύκητες του 
εδάφους και τα έντοµα

■ Αύξηση σε αριθµό φυτών, οµοιοµορφία 
και ζωηρότητα
■ Αύξηση στον όγκο του ριζικού συστήµατος
■ Βελτίωση αποδόσεων από 1-3% ανάλογα 
µε τις συνθήκες ανάπτυξης
■ Βιωσιµότητα, µειωµένες απώλειες σκόνης 
από τον επενδεδυµένο σπόρο
■ Περιβαλλοντική ευελιξία: Προστατεύεται 
µόνο η επιφάνεια του σπόρου όπου 
απαιτείται φυτοπροστασία.

▲

Πλήρες χαρτοφυλάκιο γεωργικών εισροών
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Cronos

Τριτικάλε

Millennium Mix

MAS 68.K 

MAS 92.CP

Sapro Mira

Cimega

Μηδική

MAS 78.T

MAS 87.IR

Barcelona

Royal

Λούπινο

MAS 34.B

MAS 85.SU
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Tο ενδιαφέρον των παραγωγών για το 
2019 στρέφεται κυρίως στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού και δευτερευόντως στην 
καλλιέργεια του ηλίανθου, κάτι που 
συµβαίνει γενικά µε τις καλλιέργειες που 
αφορούν στη συµβολαιακή γεωργία. 
Ταυτόχρονα υπάρχει ενδιαφέρον 
και αναµένεται αύξηση και για άλλες 
καλλιέργειες που είχαν ικανοποιητικές τιµές 
το 2018, όπως η πατάτα. 
Την ίδια στιγµή συνεχίζεται η πίεση για 
προϊόντα όπως το καλαµπόκι, παρότι η 
καλλιέργειά του µε τις σύγχρονες µεθόδους 
και υβρίδια που οδηγούν σε υψηλές 
αποδόσεις είναι σίγουρα βιώσιµη και 
αποτελεί πηγή σταθερού εισοδήµατος για 
τους παραγωγούς. Σίγουρα περιορισµένο 
ήταν το ενδιαφέρον για τα χειµερινά σιτηρά 
και κυρίως το σκληρό σιτάρι, ενώ µείωση 
της καλλιέργειας αναµένεται στη µηδική και 
άλλα ψυχανθή λόγω χαµηλών τιµών του 
τελικού προϊόντος.
Οι αναµενόµενες µεταβολές της έκτασης 
σαφώς επηρεάζουν το σχεδιασµό των 
επιχειρήσεων εφοδίων που προσαρµόζονται, 
αλλά παράλληλα στέκονται µε υπευθυνότητα 
απέναντι στους παραγωγούς αναλύοντας 
τις παραµέτρους που θα οδηγήσουν 
σε αυξηµένο εισόδηµα µε την επιλογή 
της καταλληλότερης καλλιέργειας που 
προσαρµόζεται στις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες της περιοχής τους. 

“Η αλλαγή των δεδοµένων 
στη γεωργία στο δύσκολο διεθνές 
και εθνικό περιβάλλον οδηγεί αφενός 
µεν στην εντατικοποίηση των µικρών 
εκµεταλλεύσεων µε στροφή σε 
δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες, 
ώστε να διατηρηθεί η βιωσιµότητα των 
εκµεταλλεύσεων µε την εντατικότερη 
αξιοποίηση της διαθέσιµης γης, αφετέρου 
δε στη µεγέθυνση των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων που ασχολούνται κυρίως 
µε τις αροτραίες καλλιέργειες.
Η αλλαγή αυτή αναδεικνύει ολοένα 
και εντονότερα την ανάγκη αρτιότερης 
τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό και χρήσης νέου 
και σαφώς βελτιωµένου γενετικού υλικού 
και νέων τεχνικών και τεχνολογιών που 
βελτιώνουν την αποδοτικότητα των εισροών.

“Οι νέες τεχνολογίες και 
καινοτόµες πρακτικές αποτελούν πλέον 
µοχλό ανάπτυξης και προσφέρουν λύσεις 
στη γεωργία και ιδιαίτερα στις µεγάλες 
καλλιέργειες. ∆ίνουν διέξοδο στα µεγάλα 
προβλήµατα των παραγωγών σε χώρες 
όπως η Ελλάδα µε µικρό κλήρο, αφού 
η τεχνολογία, όπως και οι κλιµατικές 
συνθήκες, είναι ίσως ο µόνος τρόπος 
να συνεχίσει να υπάρχει προβάδισµα 
στις καλλιέργειες αυτές έναντι των 
παραγωγών άλλων χωρών µε πολύ 
µεγαλύτερη καλλιεργούµενη έκταση ανά 
γεωργική εκµετάλλευση. 
Η µεγάλη εµπειρία της Κ&Ν Ευθυµιάδης 
µε το πρόγραµµα Dekalb Smart που 
προσφέρεται χωρίς χρέωση στους 
χρήστες υβριδίων Dekalb, µε τη χρήση 
συστηµάτων δορυφορικής τηλεπισκόπησης 
που µπορούν να εφαρµοστούν σε κάθε 
αγροτεµάχιο ανεξαρτήτως µεγέθους, και 
την αξιοποίηση µεγάλου όγκου δεδοµένων 

που προέρχονται από χαρτογράφηση 
αγρών, µε µεταβαλλόµενους πληθυσµούς 
φυτών και συνθήκες άρδευσης µε την 
αντίστοιχη αποτύπωση των επιπτώσεων 
σε χάρτη απόδοσης στο αγρό, δείχνει 
ότι µπορούµε να πετύχουµε µείωση 
του κόστους παραγωγής ή καλύτερη 
αξιοποίηση της διαθέσιµης γης 
και αύξηση των αποδόσεων µε τη 
συνεπαγόµενη αύξηση του εισοδήµατος 
και βελτιστοποίηση της γεωργικής 
εκµετάλλευσης.
Η χρήση των τεχνολογιών της 
ψηφιακής γεωργίας είναι εύκολη για 
κάθε παραγωγό ή γεωπόνο που είναι 
στοιχειωδώς εξοικειωµένος µε τη 
χρήση Η/Υ, smartphones ή tablets όταν 
χρησιµοποιούνται µέθοδοι δορυφορικής 
τηλεπισκόπησης, έχει όµως κόστος και 
σχετική πολυπλοκότητα όταν αφορούν 
µεθόδους που καλύπτουν µικρότερο χώρο, 
όπως drones, αισθητήρες εδάφους κ.λπ.

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΤΑ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΡΩΝ ΣΠΟΡΑΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙANNHΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

▲
6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

400
ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ

ΣΧΕ∆ΟΝ

8
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ

 85
ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
60

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΕΣ
12

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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Επάνω: Πανοραµική άποψη των εγκαταστάσεων 
του Οµίλου Ευθυµιάδη στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. 
Κάτω: Άποψη του εργοστασίου παραγωγής 
σπόρων του Οµίλου Ευθυµιάδη στην Ξάνθη.

Ηγετική παρουσία  
στην αγροτική οικονοµία

Ο Όµιλος Αγροτεχνολογίας Ευθυµιάδη 
έχει ηγετική παρουσία στον τοµέα της 
αγροτικής οικονοµίας στην Ελλάδα 
και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στα 
85 χρόνια που πέρασαν από την 
ίδρυση της πρώτης εταιρείας του 
Οµίλου «Κ&Α ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΟΕ» το 
1935, ο Όµιλος ήταν πάντα στενά 
συνδεδεµένος µε κάθε βήµα εξέλιξης 
και προόδου του αγρότη και της 
αγροτικής παραγωγής συµµετέχοντας 
ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις της 
αγροτεχνολογίας και της διατροφής.  
Έχοντας αναπτύξει σηµαντική 
τεχνογνωσία, υλοποιεί ολοκληρωµένα 
προγράµµατα συµβολαιακής γεωργίας 
µε επιλεγµένους παραγωγούς σε όλη 
την Ελλάδα, µε την καθοδήγηση και 
παρακολούθηση των καλλιεργειών 
από καταρτισµένους και έµπειρους 
επαγγελµατίες -από την επιλογή του 
καταλληλότερου πολλαπλασιαστικού 
υλικού, τις ενδεδειγµένες 
καλλιεργητικές µεθόδους ως και 
τους απαραίτητους ελεγκτικούς 
µηχανισµούς πιστοποίησης του 
παραγόµενου προϊόντος. Έτσι 
συµβάλλει στην αναβάθµιση της 
ελληνικής αγροτικής οικονοµίας 
µε νέες τεχνολογίες κι υπηρεσίες, 
συνεργιστικές αντιλήψεις και 
σύγχρονο µάρκετινγκ.

▲
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▲

∆υνατά ονόµατα  
και ηγετική θέση
Η Compo GmbH & Co ιδρύθηκε το 
1956 στο Münster της Γερµανίας. 
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, 
αναπτύχθηκε στον τοµέα των 
επαγγελµατικών λιπασµάτων 
καθιερώνοντας πολλά και 
πετυχηµένα εµπορικά ονόµατα. 
Σήµερα, η COMPO EXPERT 
δραστηριοποιείται παγκοσµίως 
κατέχοντας ηγετική θέση στην αγορά 
των ειδικών, υψηλής τεχνολογίας, 
επαγγελµατικών λιπασµάτων.
Η COMPO EXPERT Ελλάς ΑΕ 
αναπτύσσει τα προϊόντα της COMPO 
EXPERT στην Ελλάδα και στις 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες όπως 
Σερβία, Αλβανία, FYROM, Βουλγαρία, 
Ρουµανία αλλά και στην Κύπρο και 
τη Μέση Ανατολή. 
Με τα εξειδικευµένα και καινοτόµα 
προϊόντα θρέψης που διαθέτει, 
καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αναγκών 
της γεωργίας, λαχανοκοµίας, 
δενδροκοµίας, αµπελουργίας, 
κηποτεχνίας και αστικού πρασίνου. 
Η υψηλή ποιότητα και τεχνολογία 
των προϊόντων σε συνδυασµό µε την 
άριστη τεχνογνωσία του ανθρώπινου 
δυναµικού της COMPO EXPERT 
αποτελούν εγγύηση επιτυχίας.
Με τη δέσµευση των στελεχών της, 
θα συνεχίσει να προσφέρει στους 
παραγωγούς εξειδικευµένα προϊόντα 
θρέψης, υψηλής τεχνολογίας.
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Στα πιο «δυνατά χαρτιά» των εαρινών 
καλλιεργειών φέτος βρίσκονται από τα 
βιοµηχανικά φυτά το βαµβάκι, η βιοµηχανική 
ντοµάτα και η πατάτα, από τα σιτηρά το ρύζι και 
από τα ενεργειακά ο ηλίανθος.
Η αυξηµένη παραγωγή και η διατήρηση 
των τιµών σε σχετικά υψηλά επίπεδα την 
προηγούµενη χρονιά, θα διατηρήσει και 
φέτος µια αυξητική τάση στην καλλιέργεια 
βάµβακος. Η βιοµηχανική ντοµάτα εξαιτίας 
της περυσινής µειωµένης παραγωγής λόγω 
καιρικών φαινοµένων παρουσιάζει επίσης 
ανοδικές τάσεις ενώ και οι καλές περσινές 
τιµές στην πατάτα θα οδηγήσουν σε αύξηση 
των εαρινών φυτεύσεων. Τέλος, οι µειωµένες 
σπορές σε χειµερινά σιτηρά θα οδηγήσουν 
πολλούς παραγωγούς να δεσµεύσουν 
περισσότερα στρέµµατα στον ηλίανθο. Το 

καλαµπόκι αναµένεται να παρουσιάσει µειωµένη 
τάση λόγω της επαναλαµβανόµενης χαµηλής 
προσόδου τα τελευταία χρόνια. H ετήσια τάση 
των καλλιεργειών όπως αυτή διαµορφώνεται 
παραπάνω θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
στο σχεδιασµό των επιχειρήσεων γεωργικών 
εφοδίων. Οι κλιµατικές συνθήκες σε συνδυασµό 
λοιπόν µε την ποιότητα και την ποσότητα 
παραγωγής που αναµένεται κάθε χρονιά είναι 
από τα πιο σηµαντικά στοιχεία που λαµβάνονται 
υπόψιν. Σηµαντικό επίσης είναι το στοιχείο της 
αξίας του τελικού παραγόµενου προϊόντος 
που απολαµβάνει ο παραγωγός κατά την 
προηγούµενη καλλιεργητική χρονιά καθώς και 
η επισφάλεια είσπραξης των οφειλών που δεν 
πρέπει να παραβλέπεται από τις επιχειρήσεις. 

“Η υποχώρηση των επιχειρήσεων 
µεσαίας τάξης προς όφελος των µικρότερων ή 
των πολύ µεγάλων είναι µια εικόνα αναµενόµενη 
παρατηρώντας και άλλους τοµείς της οικονοµίας. 
Βλέπουµε δηλαδή να υπάρχει µια αδυναµία 
από τις µεσαίες επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν 
στις προκλήσεις που διαµορφώνονται λόγω 
του ανταγωνισµού. Από τη µία πλευρά η 
τάση για µεγαλύτερη ποσότητα παραγόµενου 
προϊόντος και η διασφάλιση µιας όσο το δυνατόν 
καλύτερης τιµής τελικού προϊόντος οδηγεί σε 
συγκεντρωτισµό των εκµεταλλεύσεων ώστε 
να αυξηθεί η διαπραγµατευτική ικανότητα. 
Αυτή η τάση διακρίνεται επίσης από την 
όλο και αυξανόµενη ροπή προς πλήρως 
καθετοποιηµένες µονάδες παραγωγής, 

επεξεργασίας και πώλησης γεωργικών 
προϊόντων. Από την άλλη µεριά οι µικρές 
επιχειρήσεις αποκτούν το δικό τους συγκριτικό 
πλεονέκτηµα έναντι των µεσαίων κυρίως 
επενδύοντας στην παραγωγή υψηλής ποιότητας, 
καινοτόµων κάποιες φορές, προϊόντων.

“Η σωστή χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των 
αποδόσεων των καλλιεργειών, διασφαλίζοντας 
ότι η χρήση εισροών και φυσικών πόρων 
παραµένουν σε όσο το δυνατόν χαµηλότερα 
επίπεδα. Όµως, για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται 
ολιστική προσέγγιση. Όλοι οι συµµετέχοντες, 
από εταιρείες σπόρων, φυτοπροστασίας και 
θρέψης, καθώς και οι ίδιοι οι παραγωγοί και 
οι εκπρόσωποι της βιοµηχανίας, θα πρέπει να 
εναρµονιστούν ώστε η χρήση της τεχνολογίας 
να είναι εφικτή δίνοντας το µεγαλύτερο 
δυνατό αποτέλεσµα µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος. Η απαραίτητη γνώση και η επένδυση 
σε χρόνο και αρχικό κεφάλαιο θα λέγαµε ότι 
είναι οι σηµαντικότερες από τις δυσκολίες. Η 
ψηφιακή γεωργία σηµαίνει εντέλει µείωση 
του κόστους και αύξηση της παραγωγής για 
τους αγρότες, ποιοτικότερα και ασφαλέστερα 
προϊόντα για τους καταναλωτές, προστασία 
περιβάλλοντος και αειφορία για όλους. Η 
COMPO EXPERT από τη µεριά των εταιρειών 
θρέψης στηρίζει αυτή την προσπάθεια έχοντας 
επενδύσει στην ψηφιακή τεχνολογία και 
εφαρµόζοντας πιλοτικά προγράµµατα γεωργίας 
ακριβείας σε διάφορες καλλιέργειες.

COMPO EXPERT ΕΛΛΑΣ

Ο ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
▲

ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
DEMAND CREATOR 
CROP MANAGER 

∆HMΗΤΡΗΣ 
∆ΡΟΛΙΑΣ

▲

Η COMPO EXPERT, χρησιµοποιώντας καινοτόµες 
τεχνολογίες, προσφέρει µία ευρεία γκάµα προϊόντων 
αλλά αναπτύσσει και νέα:
■ NPK ειδικά ανόργανα κοκκώδη λιπάσµατα: 
Complesal, Blaukorn 
■ Κοκκώδη λιπάσµατα µε παρεµποδιστή νιτροποίησης: 
NovaTec 
■ Κοκκώδη ουρία µε παρεµποδιστές ουρεάσης: Nexur 
■ Ηµιπερικαλυµµένα βραδείας απελευθέρωσης 
λιπάσµατα: Duratec 
■ Υδατοδιαλυτά προϊόντα: Complesal Solub, Hakaphos, 
Basaplant, Complesal Calcidic, NovaTec Solub 

■ Υγρά λιπάσµατα: Basfoliar SL, Vitanica, Basfoliar 
Avant Natur,Basfoliar Sun / Frost protect, Complesal 
Black 
■ ∆ιαφυλλικά σκευάσµατα: Basfoliar SP 
■ Λιπάσµατα ιχνοστοιχείων: Fetrilon, Basafer, Nutribor, 
Zitrilon, Nutrimix 
■ Μικροκοκκώδη λιπάσµατα (starters): Easy start T.E 
Max B.S
■ Λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης µε βάση το 
Isodur (IBDU) και το Crotodur (CDU): Floranid Twin 
■ Περικαλυµµένα λιπάσµατα: Basacote
■ Φυτοχώµατα: Terraplant.

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ
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O ι εκτιµήσεις για τις εαρινές καλλιέργειες 
του 2019 -δίχως βεβαίως να µπορούν να 
αποτιµηθούν ακόµη οι πιθανές ζηµίες σε ήδη 
εγκατεστηµένες καλλιέργειες, όπως µηδική, 
λειµώνια, σιτηρά κ.λπ., από τις έντονες και 
µεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις- και 
µε βάση το εισόδηµα που απέφεραν οι 
εκτατικές καλλιέργειες το προηγούµενο 
έτος στον Έλληνα παραγωγό, δείχνουν ότι η 
βαµβακοκαλλιέργεια θα έχει ανοδική τάση, 
ίσως όχι τόσο µεγάλη όσο προοιωνιζόταν, 
λόγω της τελικής τιµής του προϊόντος, η 
οποία δεν δικαίωσε τις αρχικές υψηλές 
προβλέψεις και προσδοκίες, αλλά παρ’ όλα 
ταύτα συγκρινόµενο µε τα υπόλοιπα φυτικά 
είδη φαίνεται να υπερτερεί. Αντίθετα η 

καλλιέργεια του αραβόσιτου η οποία βαίνει 
συνεχώς µειούµενη τα τελευταία έτη, 
εκτιµάται ότι στην καλύτερη περίπτωση θα 
κρατήσει την ίδια έκταση µε αυτή του 2018, 
δίχως βέβαια να αποτελεί έκπληξη µια νέα 
µικρή µείωση τελικά.
Ο ηλίανθος αναµένεται να κινηθεί ανοδικά 
το 2019, ενώ µηδική και κτηνοτροφικά 
να κινηθούν στα ίδια επίπεδα συνολικά 
από άποψη έκτασης, µε διαφοροποιήσεις 
βέβαια από περιοχή σε περιοχή, αλλά και 
µε αναµονή των τιµών διακύµανσης των 
προϊόντων οι οποίες και θα επηρεάσουν 
άµεσα τις τελικές τους εκτάσεις.

”

∆/ΝΤΗΣ ΣΠΟΡΩΝ Μ.Κ. 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΠΟΥΤΣΕΛΗΣ

▲

EΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ 
Η νέα ποικιλία βάµβακος PHY 983 µε 
βάση τις εξαιρετικές της αποδόσεις το 2018 
και την αύξηση που επέφερε στο εισόδηµα 
των παράγωγων που την εµπιστεύτηκαν, 
αναµένεται να αυξήσει σηµαντικά το 
µερίδιο αγοράς  και την δυναµική της 
στην βαµβακοκαλλιέργεια γενικότερα. 
Οι κορυφαίες αποδόσεις, η ανοχή στις 
αδροµυκώσεις, η µεγάλη αντοχή και το 
υψηλό δυναµικό παραγωγής ακόµα και 
σε ξηροθερµικές συνθήκες λόγω του 
εκπληκτικού ριζικού της συστήµατος σε 
συνδυασµό µε τις κορυφαίες αποδόσεις 
σε ίνα στα εκκοκκιστήρια που έχει ως 
αποτέλεσµα να λαµβάνει τις ειδικές 
επιδοτήσεις από την βιοµηχανία , εγγυώνται 
ένα σταθερά υψηλό εισόδηµα στον 
Έλληνα βαµβακοπαραγωγό. Παράλληλα 
εντός του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει ο 

αναπολλαπλασιασµός των νέων ποικιλιών 
βάµβακος PHY 48, PHYNTA, οι οποίες 
εγγράφονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
και αναµένεται να πρωταγωνιστήσουν τα 
επόµενα χρονιά στις αγορές βάµβακος 
Ελλάδας και Ισπανίας, όπως ήδη συµβαίνει 
στις αντίστοιχες των ΗΠΑ.

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
Στον αραβόσιτο είναι εµφανές ότι το νέο 
πολύ δυναµικό υβρίδιο της Limagrain, 
LG 30600, το οποίο κυριάρχησε σε 
αποδόσεις το προηγούµενο έτος, θα 
συνεχίσει την ανοδική του πορεία, 
ενώ το ποιοτικό και µε πολύ καλές 
αποδόσεις LG 30709, µαζί µε το 
κυρίαρχο στα πρώιµα υβρίδια Agrister 
και το σταθερά υψηλά σε αποδόσεις 
και µε µεγάλες ανοχές στο φουζάριο 
Antiss, συµπληρώνουν την γκάµα των 

υβριδίων,τα οποία απευθύνονται στον 
Έλληνα καλαµποκοπαραγωγό.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
Τέλος πολύ καλά νέα έχει η εταιρεία και 
για την καλλιέργεια του ηλίανθου, όπου για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα θα διακινηθεί 
το νέο και κορυφαίων αποδόσεων σε 
Τουρκία, Ουκρανία υβρίδιο LG 50635 
SUNEO CLP, το οποίο ενσωµατώνει την 
µοναδική  τεχνολογία SUNEO, η οποία το 
καθιστά ανθεκτικό σε όλες τις γνωστές 
φυλές οροβάγχης ( Α-G) αλλά και την 
ανοχή στο νέο Imazamox. Η εξαιρετική 
συµπεριφορά και οι µοναδικές αποδόσεις  
του LG 50635 SUNEO CLP, ακόµα 
και σε ξερικές  - ηµίξηρες συνθήκες, 
σε συνδυασµό µε την πολύ καλή ανοχή 
του σε περονόσπορο, φώµα, φώµοψη, 
τοποθετούν το νέο αυτό υβρίδιο ηλίανθου 
από την αρχή σε ρόλο πρωταγωνιστή.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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Ηχηρές συνεργασίες στη διάθεση του Έλληνα παραγωγού

Η Ελάνκο Ελλάς καλύπτει τις ανάγκες του Έλληνα παραγωγού στη διαδικασία 
παραγωγής εισάγοντας καινοτόµα προϊόντα από µεγάλες διεθνείς εταιρείες όπως η Dow 
AgroSciences, η Dupont, η Elanco Int. κ.ά. Από το 1984 εκπροσωπεί και διανέµει προϊόντα 
πολυεθνικών εταιρειών σε κλάδους φυτοπροστασίας, θρέψης, κτηνιατρικών φαρµάκων 
και σπόρων. Οι κλάδοι πωλήσεων της εταιρείας είναι Φυτοπροστασίας-Θρέψης, Σπόροι 
Μεγάλης Καλλιέργειας, Σπόροι Κηπευτικών και Κτηνιατρικά Φάρµακα - ∆ιατροφικά. Η 
εταιρεία απασχολεί πάνω από 85 εργαζοµένους, εκ των οποίων το 70% εξειδικευµένοι 
επιστήµονες. Ο κλάδος πωλήσεων Φυτοπροστασίας έχει ενισχυθεί από το 2018 µε νέα 
προϊόντα, που προέρχονται από τη γραµµή παραγωγής της DOW AS και της Dupont. Τα 
κύρια προϊόντα της νέας χρονιάς είναι τα εντοµοκτόνα Delegate® 250WG, Radiant® 120SC, 
Closer® 120SC, Vydate® 10SL & GR, Lannate® 20 SL και τα µυκητοκτόνα Fontelis® 20SL, 
Talendo® 20EC, Equation Pro® WG. Η Ελάνκο Ελλάς συνεχίζει την παρουσία της στη 
θυγατρική της εταιρεία Plantas ΑΕ, η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή αυτόρριζων και 
εµβολιασµένων σποροφύτων. Ο συνολικός τζίρος της Ελάνκο Ελλάς ξεπερνά τα 20 εκατ. 
ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.elanco.gr. 

▲
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ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

> ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος και ΕΛΓΟ ∆ήµητρα διοργανώνουν εσπερίδες σε πολλές πόλεις  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Βάµβακος και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
στην κατεύθυνση της υποστήριξης 
της βαµβακοκαλλιέργειας και της 
ενίσχυσης της αξίας του προϊόντος 
διοργανώνουν εσπερίδες σε Λάρισα 
(26 Φεβρουαρίου), Αλίαρτο (27 
Φεβρουαρίου), Σέρρες (05 Μαρτίου) 
και Ορεστιάδα (06 Μαρτίου).
Αποβλέποντας στη χάραξη µιας 
στρατηγικής µε εθνικά χαρακτηριστικά 
για τη βαµβακοκαλλιέργεια, θα 
παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα 
της έρευνας ποικιλιών που 
σποροπαράγονται στην Ελλάδα, 
θα αναλυθεί ο ρόλος που παίζει η 
καθεµιά στην ποιότητα της ίνας, ενώ 
θα µελετηθούν και οι ξένες ύλες όπως 
και η σηµασία των πιστοποιήσεων 
στην κλωστοϋφαντουργία.
Θα εξεταστούν, ακόµη, οι προοπτικές 
που διανοίγονται µε τη χρήση 

τεχνολογιών ακριβείας, όπως drones µε 
τη συνεπαγόµενη µείωση του κόστους 
βαµβακοκαλλιέργειας και θα γίνει 
συγκριτική αποτίµηση της θέσης του 
ελληνικού βαµβακιού στη διεθνή αγορά.
Στις εσπερίδες αναµένεται να 
παραστούν εκπρόσωποι όλων των 
σχετικών µε τη βαµβακοκαλλιέργεια 
κλάδων στην Ελλάδα, παραγωγοί, 

αγροτικοί συνεταιρισµοί, 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, 
εταιρείες σποροπαραγωγής και 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού 
υλικού, λιπασµάτων και 
γεωργικών εφοδίων και ο κλάδος 
της κλωστοϋφαντουργίας ενώ 
προβλέπεται χώρος για συζήτηση και 
ερωτήσεις.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΙΚΗ ΧΟΥΛΙΑΡΑ

Νέα δεδοµένα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία διαµορφώνει η 12η 
Πανελλήνια Έκθεση Agrothessaly, η οποία πραγµατοποιείται από τις 28 
Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου στην Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης 
Λάρισας. Η Agrothessaly, που αποτελεί µία στρατηγική συνεργασία της 
∆ΕΘ-Helexpo και του ∆ήµου Λαρισαίων, στην περσινή διοργάνωση 
της προσέλκυσε 40.153 επισκέπτες, µέγεθος τετραπλάσιο σε σχέση µε 
την προηγούµενη διοργάνωση του 2017. Παράλληλα, φιλοξένησε 167 
εκθέτες που εκπροσώπησαν περισσότερες από 500 επιχειρήσεις από 

26 χώρες, αριθµός τριπλάσιος έναντι της προηγούµενης διοργάνωσης, 
ενώ υπερδιπλάσιος ήταν ο εκθεσιακός χώρος. Μεγάλο είναι το 
ενδιαφέρον και για τις παράλληλες εκδηλώσεις της, που καλύπτουν 
ένα ευρύ πεδίο του αγροτικού κλάδου. Χορηγoί επικοινωνίας της 
έκθεσης είναι η Agrenda και το Agronews, που συµµετέχουν στην 
έκθεση στο Τέντα Α, Περίπτερο D05.

28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ  
Η 12η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στις εσπερίδες θα εξεταστούν οι προοπτικές που διανοίγονται µε τη χρήση τεχνολογιών.
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