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Θα δώσει ξανά ευκαιρίες τους 
επόµενους µήνες το βαµβάκι,  
εκτιµά ο Αντώνης Σιάρκος. σελ. 48

XOΡΗΓΟΣ

01-02-_exwfyllo teliko_n.indd   1 14/02/2023   21:35



01-02-_exwfyllo teliko_n.indd   2 14/02/2023   21:35



ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

▲

▲

08 Βαµβάκι
  Χρωστάει µια ανοδική  

αντίδραση το Χρηµατιστήριο  

της Νέας Υόρκης

12 Μ. Νταράουσε 
  Τα τρία φράγµατα που 

εµποδίζουν το βαµβάκι

20 Καλαµπόκι 
  Η διεθνής τιµή διορθώνει 

αλλά παραµένει σε 

ελκυστικά επίπεδα

30 Ηλίανθος
  Χωρίς πολλές επιλογές  

στο πρασίνισµα της νέας 

ΚΑΠ ο ηλίανθος 

38 Ρύζι  
  Η αγορά κρατά ζεστούς  

τους παραγωγούς και η  

ζήτηση διαφαίνεται δυνατή 

40 Βιοµηχανική
  Κερδίζει πίσω τις χαµένες 

εκτάσεις µε 150 ευρώ  

ο τόνος τιµή 

42  Σκληρό σιτάρι
  Αίνιγµα η αγορά στα αλώνια, 

πίσω βρίσκονται τα υψηλά

48  Συνέντευξη
 Εφ όλης της ύλης  

          ο Αντώνης Σιάρκος 

54 Τεχνολογία
  Προετοιµασία εδάφους και  

λίπανση για εαρινές σπορές 

57 Μεγάλοι παίκτες
  Σηµαντικοί εκπρόσωποι  

της αγοράς εφοδίων

E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda // Φεβρουάριος 2023

ΜΕΓΑΛΕΣ   
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

03-05_editorial-periexomena_n.indd   3 14/02/2023   21:52



4 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

EDITORIAL  

4 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΘΕΛΕΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ    
Αντίθετα µε την ευφορία που υπήρχε πριν ένα χρόνο στις κύριες αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, φέτος οι Έλληνες αγρότες µάλλον βρίσκονται αντιµέτωποι µε µια τάση 
διόρθωσης των τιµών παραγωγού, χωρίς την ίδια στιγµή να έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα 
το ενεργειακό κόστος, το κόστος των ενοικίων γης και το κόστος των εισροών. 
 Όπως χαρακτηριστικά αναρωτιέται αγρότης µε πείρα στις µεγάλες καλλιέργειες, πόσοι 
άνθρωποι, ακόµη κι αν είχαν διαθέσιµα 250.000 ευρώ, θα τα επένδυαν αυτήν τη χρονιά 
για να καλλιεργήσουν 1.000 στρέµµατα µε βαµβάκι. Σήµερα που µιλάµε η τιµή για το 
σύσπορο βαµβάκι είναι κοντά στα 62 λεπτά το κιλό. 
Με ενοίκιο κοντά στα 80 ευρώ το στρέµµα, τέλος των ΤΟΕΒ κοντά στα 20 ευρώ το 
στέµµα, κόστος για ηλεκτρικό ρεύµα άλλα 25 ευρώ το στρέµµα, κόστος για καύσιµα 
πάνω από 30 ευρώ το στρέµµα, συλλεκτικό κόστος 15 ευρώ το στρέµµα και όλα τ’ 
άλλα εφόδια (σπόροι, φυτοπροστατευτικά και λιπάσµατα) τουλάχιστον 100 ευρώ το 
στρέµµα, οδηγούν σε µια συνολική δαπάνη της τάξεως των 270.000 ευρώ (για τα 1.000 
στρέµµατα). ∆ηλαδή, όποιος επιχειρήσει να εµπλακεί στη συγκεκριµένη καλλιέργεια θα 
χρειαστεί µάλλον να δανειστεί άλλες 20.000 ευρώ. 
Αν η µέση απόδοση της συγκεκριµένης περίπτωσης κινηθεί περί τα 400 κιλά το στρέµµα 
(σχεδόν 50 κιλά πάνω από τον εθνικό µέσο όρο) µε βάση τη σηµερινή τιµή, η αγορά 
προσφέρει 248 ευρώ το στρέµµα, δηλαδή 248.000 ευρώ. Σ’ αυτά θα πρέπει να προστεθούν 
άλλες 73.000 ευρώ από τη συνδεδεµένη ενίσχυση, τουτέστιν σύνολο εσόδων 321.000 ευρώ. 
Με άλλα λόγια στην καλύτερη περίπτωση ο καλλιεργητής, µ’ αυτό το επενδυµένο κεφάλαιο 
συν το δανεισµό, να έχει µια απόδοση της τάξεως των 41.000 ευρώ, ήτοι απόδοση της 
τάξεως του 13,5%. Κι όλα αυτά χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις του επενδυµένου 
κεφαλαίου για εξοπλισµό και υποδοµές, οι τόκοι δανεισµού και πολλά άλλα. 
Στη συνέντευξη του τρίτης γενιάς εκκοκκιστή, Αντώνη Σιάρκου στις επόµενες σελίδες, γίνεται 
βέβαια µια εκτίµηση πως κάποια στιγµή µέσα στους επόµενους µήνες θα υπάρξει µια ανοδική 
αντίδραση της αγοράς βάµβακος. Ωστόσο, ακόµα και έτσι, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι σε µια 
χώρα µε ακριβό οικόπεδο, όπως είναι η Ελλάδα, η βιωσιµότητα των µεγάλων καλλιεργειών 
µακροπρόθεσµα, όπως το βαµβάκι που διαπρέπει σε Τρίτες χώρες, περνά µέσα από την 
υπεραξία ολοκληρωµένων συστηµάτων ποιότητας.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

▲

Για 1.000 στρέµµατα βαµβάκι 
Πόσοι άνθρωποι, ακόµη κι αν είχαν δι-
αθέσιµα 250.000 ευρώ, θα τα επένδυαν 
αυτήν τη χρονιά για να καλλιεργήσουν 
1.000 στρέµµατα µε βαµβάκι;   

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.

Ειδική έκδοση για τις εαρινές σπορές
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΑΛΟ ΚΟΥΜΑΝΤΟ ΘΕΛΕΙ Η ΧΡΟΝΙΑ   
ΜΕ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ  
ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ 
> Με την τιµή σε πίεση και τα εξοδολόγια ακόµη στα υψηλά, η φετινή περίοδος απαιτεί µελέτη    
> ∆ιασπορά ρίσκου µε προπωλήσεις παρά την αρνητική εµπειρία από δύο «ανάποδες» σεζόν  

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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Αυξηµένο ρίσκο και περιορισµένα 
περιθώρια κέρδους συνθέτουν το τοπίο γύρω 
από την καλλιέργεια βάµβακος το 2023 στην 
Ελλάδα, έπειτα µάλιστα από µια χρονιά η 
οποία, παρά τις ευκαιρίες που έδωσε, για τους 
περισσότερους βαµβακοπαραγωγούς, έκλεισε 
µε µια πικρή επίγευση και αρκετά παράπονα.
Τα δεδοµένα που διαµορφώνουν οι 
ισορροπίες τις αγοράς λίγο καιρό πριν 
ξεκινήσει η περίοδος σπορών, σε καµία 
περίπτωση δεν προϊδεάζουν για µια εύκολη 
χρονιά. Σε αντίθεση µε ό,τι συνέβαινε κατά 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η διεθνής τιµή 
δείχνει εγκλωβισµένη σε ένα στενό εύρος εδώ 
και αρκετούς µήνες, µε τις πιθανότητες µιας 
πτωτικής διάσπασης αυτής της παρατεταµένης 
συσσώρευσης να είναι περισσότερες. Αυτήν τη 
στιγµή, η τιµή για το σύσπορο θα ήταν κάπου 
ανάµεσα στα 62 µε 65 λεπτά το κιλό, όταν 
πέρυσι είχε µόλις διασπάσει ανοδικά τα 70 
λεπτά το κιλό για να ακολουθήσει µια πορεία 
υψηλών διακυµάνσεων που οδήγησαν δύο 
φορές την τιµή κοντά στο 1,0 ευρώ (τέλη Μαΐου 
και αρχές Σεπτεµβρίου).

Μια καλλιέργεια 1.000 στρεµµάτων 
απαιτεί κεφάλαια 270.000 ευρώ
Παρά το ότι ο ανοδικός κύκλος στη διεθνή 
αγορά βάµβακος δείχνει πως έχει κλείσει, η 
υποστήριξη της καλλιέργειας παραµένει κοντά 
στα υψηλά επίπεδα που σχηµατίστηκαν το 
2022, σε µια ισορροπία που πιέζει σηµαντικά 
τα περιθώρια κέρδους για τους παραγωγούς. 
Πρόχειροι υπολογισµοί δείχνουν πως η 
καλλιέργεια 1.000 στρεµµάτων θα απαιτούσε 
κεφάλαια της τάξης των 270.000 ευρώ, 
µε την επιστροφή από µια άνω του µέσου 
όρου απόδοση των 400 κιλών το στρέµµα 
µε τη σηµερινή τιµή να διαµορφώνει τα 
321.000 ευρώ. Πρόκειται για µια απόδοση 
κεφαλαίου 13,5% από την οποία όµως πρέπει 
να αφαιρεθούν το κόστος δανεισµού, οι 
αποσβέσεις πάγιου εξοπλισµού, τυχόν έξτρα 
καλλιεργητικά έξοδα.
Βάσει αντίστοιχων υπολογισµών, αναλυτές 
της αγοράς βάµβακος στις ΗΠΑ, εκτιµούν 
πως µε τα σηµερινά δεδοµένα η καλλιέργεια 
καλαµποκιού εµφανίζει καλύτερα περιθώρια 
κέρδους και γι’ αυτόν το λόγο αναµένουν µια 
διαρροή εκτάσεων από το βαµβάκι προς το 
καλαµπόκι την προσεχή άνοιξη.
Για όσο λείπει από την εξίσωση ένας παράγοντας 
ανόδου στις διεθνείς αγορές, ο οποίος θα 
µπορούσε να προκύψει από τα µοτίβα του 
καιρού φέτος, µια δραµατική µείωση των 

εκτάσεων στις ΗΠΑ αλλά και το ενδεχόµενο 
αποµάκρυνσης του φόβου της ύφεσης, το 
ρίσκο για τους Έλληνες αγρότες είναι µεγάλο 
και απαιτεί προσεκτικούς υπολογισµούς µαζί µε 
προσπάθειες εξασφάλισης υψηλών αποδόσεων.

Προπωλήσεις και διασπορά ρίσκου
Η δυνατότητα των προπωλήσεων λοιπόν και 
της διασποράς του ρίσκου της καλλιέργειας, 
δείχνουν την πρώτη παράµετρο που καλούνται 
να σταθµίσουν όσοι παραγωγοί είναι ταγµένοι 
στην καλλιέργεια βάµβακος, τόσο για τη νέα 
χρονιά, όσο και για το µέλλον εν γένει της 
βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα.
Το δίδαγµα της φετινής χρονιάς, έδειξε ότι 
πράγµατι ο παραγωγός µπορεί να εξασφαλίσει 
µια αξιόλογη µέση τιµή, επιλέγοντας να κλείσει 
ποσότητες της αναµενόµενης παραγωγής του 
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τακτική 
αυτή όµως, προϋποθέτει σοβαρή µελέτη, 
πέρα από τάσεις στο Χρηµατιστήριο Βάµβακος 
και την αξιολόγηση των εξελίξεων που θα 
µπορούσαν να το επηρεάσουν. Οι παραγωγοί 
καλούνται να αξιολογήσουν οι ίδιοι τα δεδοµένα 
της εκµετάλλευσής τους, τα κόστη τους 
προκειµένου να είναι σε θέση να διακρίνουν 
σε ποιο επίπεδο χρηµατιστηριακών τιµών η 
προπώληση συµφέρει. Με τη διεθνή τιµή στην 
περιοχή των 85 σεντς η λίµπρα, δεν αποκλείεται 
η χρονιά να δώσει ευκαιρίες κλεισιµάτων 
σε υψηλότερα επίπεδα, που όµως βάσει 
των κοστολογίων τους θα πρέπει οι ίδιοι οι 
παραγωγοί να είναι σε θέση να προσδιορίσουν. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΙΜ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

85,15

84,59

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ

2020 |

2021 |

2022 |

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

67,82

73,5

70,25

ΝΕΑ ΚΑΠ

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (µέση ενίσχυση)

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ (έως 110 στρέµµατα)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΜΕΝΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

EΦΑΡΜΟΓΗ AGRO 2.2. 
Αφορά µόνο τις οµάδες παραγωγών 
που ενισχύονται για τα µέλη τους. 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 
στο 10% του αγροτεµαχίου

(µε πρόσθετη ενίσχυση για φυτά ξενιστές 
2,1 ευρώ/στρέµµα)
 

τα 2 πρώτα χρόνια εφαρµογής 
 

21,5

13,8

1,6

51,6

70,1

4,5

3,0

34,6

τα 3 επόµενα χρόνια
 

39,6
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Σταδιακή εισαγωγή της µεθόδου 
παρεµπόδισης σύζευξης (Mating disruption) 
ή κοινώς γνωστή ως µέθοδος Κοµφούζιο, 
στις εκτατικές καλλιέργειες σχεδιάζεται από το 
2023. Για όσους θέλουν να ακολουθήσουν αυτή 
τη µέθοδο για πρώτη φορά µέσω του ΠΑΑ, η 
ενίσχυση ανέρχεται σε 34,6 ευρώ για τα πρώτα 
δύο χρόνια και 39,6 ευρώ για τα επόµενα 
τρία, µε τις δεσµεύσεις να είναι για πέντε έτη. 
Να σηµειωθεί πως οι δεσµεύσεις αφορούν 
αγροτεµάχιο και όχι δικαιούχο.
Το Κοµφούζιο αποτελούσε µέχρι πρότινος 
µέθοδο κατάλληλη αποκλειστικά για οπωρώνες 
και αµπέλια, λόγω αυξηµένου κόστους και 
ιδιαιτερότητας των φεροµόνων. Εάν κάποιος 
επιχειρούσε να χρησιµοποιήσει κατάλληλες 
παγίδες σε εκτατικές καλλιέργειες όπως το 
βαµβάκι τα προηγούµενα χρόνια, µε στόχο 
την αντιµετώπιση του πράσινου και ρόδινου 
σκουληκιού, σύντοµα θα ανακάλυπτε πως για 
να υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσµα απαιτείται 
τέτοια πυκνότητα παγίδων που θα καθιστούσε 
το όλο εγχείρηµα ασύµφορο. 
Ωστόσο, οι εταιρείες βλέπουν πλέον µε άλλο 
µάτι το ζήτηµα, αφού οι Έλληνες καλλιεργητές 

αναζητούν συνεχώς τρόπους καταπολέµησης 
των λεπιδόπτερων, µε στόχο την αύξηση των 
αποδόσεων. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Γαλένος, 
υπεύθυνος επικοινωνίας στην FMC Hellas, η 
εταιρεία βρίσκεται προς το παρόν σε διαδικασία 
ανάπτυξης ψεκαστικών σκευασµάτων που θα 
περιέχουν τις φυσικές ή συνθετικές φεροµόνες 
και θα µπορούν µε υποφερτό κόστος να 
προσφέρουν εξίσου υψηλή αποτελεσµατικότητα 
όπως οι παγίδες. Υπενθυµίζεται πως οι 
φεροµόνες ως «χηµικά µέσα επικοινωνίας» 
παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο σε διάφορες 
εκδηλώσεις των εντόµων όπως στην 
ανεύρεση/επιλογή τροφής, στη σύζευξη, στην 
ωοτοκία, στην άµυνα και στη συνάθροιση. 
Η µέθοδος παρεµπόδισης της σύζευξης 
«εκµεταλλεύεται» τη φυσική αντίδραση των 
αρσενικών στο κάλεσµα των θηλυκών µε την 
εισαγωγή µιας φεροµόνης, η οποία προκαλεί 
σύγχυση ή/και παρεµποδίζει τα αρσενικά άτοµα 
να κατευθυνθούν προς τα θηλυκά και τελικά να 
είναι αδύνατη η συνάντησή τους και η σύζευξη. 
Τα θηλυκά άτοµα δεν γεννούν γονιµοποιηµένα 
αυγά και έτσι σταδιακά ο πληθυσµός του 
εντόµου µειώνεται αισθητά. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ  
ΦΕΤΟΣ ΣΤΟ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 
ΜΕ 35 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ

▲

H Agrenda στην Agrothessaly 2023

Οι προοπτικές της βιώσιµης 
βαµβακοκαλλιέργειας και η αγορά καλαµποκιού 
θα βρεθούν στο επίκεντρο ειδικής εκδήλωσης 
της Agrenda στο πλαίσιο της 13ης Agrothessaly 
το Σάββατο 4 Μαρτίου από τις 10:30 π.µ. 
έως τις 14:00 µ.µ.. Το ειδικά διαµορφωµένο 
περίπτερο της Agrenda (Τέντα Α, Stand D05) 
θα φιλοξενήσει πληθώρα συµµετοχών από 
όλο το φάσµα δραστηριότητας του κλάδου σε 
βαµβάκι και καλαµπόκι, µε την παρουσία και 
εκπροσώπων της βιοµηχανίας µεταποίησης. To 
Workshop της Agrenda στην 13η Agrothessaly 
θα µεταδοθεί διαδικτυακά ζωντανά από 
το agronews..gr. Υπενθυµίζεται ότι την 13η 
Πανελλήνια Έκθεση για την Γεωργία και την 
Κτηνοτροφία Agrothessaly διοργανώνουν από 
κοινού η ∆ΕΘ – HELEXPO και ο ∆ήµος Λάρισας, 
και θα πραγµατοποιηθεί 2 έως 5 Μαρτίου 2023 
στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας. 

Live streaming
Workshop
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ΒΑΜΒΑΚΙ

▲

2016-2022: Τι έδειξαν  
συνοπτικά τα ερευνητικά δεδοµένα

■Μήκος και αντοχή ινών: 
Το 60% του ελληνικού  βαµβακιού έχει µήκος  
≥29 mm και το 76% είχε αντοχή ≥ 30 g./tex, 
που θεωρούνται άριστα.  
■Σχετικά µε τη λεπτότητα ίνας (Micronaire), 
ο µέσος όρος του του  micronaire σε επίπεδο 
χώρας είναι 4,6. Το 2022, το 24% του ελληνικού 
βαµβακιού είχεmicronaire ≥ 4,8 και το 2021 
ήταν 42%, αυτό σηµαίνει χονδρή ίνα που δεν 
είναι επιθυµητό. Έτσι το micronaire θεωρείται 
µέτριο προς καλό και χρειάζεται προσοχή για 
να µην αυξηθεί το ποσοστό των χονδρών ινών. 
Οι καλύτερές χρονιές για το micronaire ήταν 
το 2019 και το 2020 που σηµείωσε σηµαντική 
πτώση και ήταν 4,3. 
■Η οµοιοµορφία του µήκους στο ελληνικό 
βαµβάκι θεωρείται µέτρια, είναι ένας 
σηµαντικός δείκτης για την τυποποίηση, όµως 
χρειάζεται βελτίωση µε καλύτερη οργάνωση 
από τις επιχειρήσεις 
■Το Κυτίο Χρώµατος θεωρείται προβληµατικό, 
διότι έχει αρκετά χαµηλή αναλογία Λευκού 
Κυτίου Χρώµατος, χρειάζεται βελτίωση µε 
εφαρµογή κατάλληλων µέτρων από τους 
παραγωγούς και τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις. 
Το 2022 όπως δείχνουν τα αποτελέσµατα ήταν 
εξαιρετική χρονιά για το κυτίο χρώµατος όπου 
ευνόησαν οι καιρικές συνθήκες
■Ο δείκτης ξένων υλών θεωρείται µέτριος, 
χρειάζεται βελτίωση µε εφαρµογή κατάλληλων 
µέτρων από τους παραγωγούς. Το 2022 ήταν 
εξαιρετική χρονιά για το δείκτη ξένων υλών 
(µειωµένες ξένες ύλες), όπου ευνόησαν 
οι καιρικές συνθήκες (πιθανώς λιγότερη 
αναβλάστηση και καλύτερη δράση των 
αποφυλλωτικών).

ΚΥΤΙΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΞΕΝΕΣ  
ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΟΥΝ  
ΠΙΣΩ ΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Ενίσχυση της θέσης του ελληνικού βάµβακος 
στη διεθνή αγορά θα µπορούσε να προσφέρει η 
βελτίωση των τριών αδυναµιών της εγχώριας 
παραγωγής, που αποτελούν το κυτίο χρώµατος, 
οι ξένες ύλες και η τυποποίηση, όπως αυτές 
προκύπτουν από τα ερευνητικά δεδοµένα του 
Κέντρου Ταξινόµησης Βάµβακος .

Μέτρα για την αντιµετώπιση των αδυναµιών
■Για το χρώµα: α) Συλλογή του βαµβακιού σε 
κατάλληλες συνθήκες υγρασίας (όχι πρωινές 
και βραδινές ώρες), β) αποφυγή αποθήκευσης 
του σύσπορου σε υγρασία >13%, γ) Σε υψηλή 
υγρασία (>13-14%), θα πρέπει να µεταφερθεί 
άµεσα για εκκόκκιση, δ) Οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην 
εκκόκκιση των υγρών βαµβακιών και να µη 
γίνεται ανάµειξη µε άλλα ξηρά βαµβάκια (δύο 
παράγοντες που καθορίζουν το χρώµα είναι η 
υγρασία και η διαχείριση προϊόντος).
■Για τις ξένες ύλες: α) Χρήση κατάλληλων 
συλλεκτικών, κατάλληλη ταχύτητα και 
συντήρηση, β) Καταπολέµηση ζιζανίων και 
γ) Αποφύλλωση όχι µε καυστικές ουσίες 
(ζιζανιοκτόνα) που δηµιουργούν σοβαρά 
προβλήµατα κυρίως πολύ λεπτή σκόνη 
(ξήρανση και όχι πτώση των φύλλων).

■Για την τυποποίηση: α) Αποφυγή ανάµειξης 
διαφορετικών ποιοτήτων (οµαδοποίηση 
ποικιλιών), β) ∆ηµιουργία συλλογικών 
σχηµάτων που µπορούν να παράγουν µεγάλες 
ποσότητες για να εκκοκκιστούν χωριστά 
(καλύτερη οργάνωση).
Από το 2016 το Κέντρο Ταξινόµησης Βάµβακος του 
ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ εκτελεί τρία έργα για την ποιότητα 
του ελληνικού βαµβακιού, που χρηµατοδοτούνται 
από τη ∆ΟΒ., σε συνεργασία µε την Ένωση 
Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάµβακος. Σκοπός 
είναι η δηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος 
(Εθνικός Φάκελος Ποιότητας) για την ποιότητα 
του ελληνικού βαµβακιού και των ποικιλιών. Για 
να αξιοποιηθεί όµως  το πληροφοριακό σύστηµα 
ποιότητας και να επιτευχθεί ο στόχος της ποιότητας, 
απαιτούνται ενέργειες όπως: 1) Η δηµιουργία σχέσεων 
εµπιστοσύνης µεταξύ των µελών της αλυσίδας. 2) Η 
εκπαίδευση-ενηµέρωση των παραγωγών σε θέµατα 
ποιότητας, αγοράς και διαχείρισης προϊόντος. 3) Η 
δηµιουργία σχήµατος συνεργασιών (π.χ. Cluster) 
µεταξύ φορέων (Ερευνητικά - Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
και Υπηρεσίες κ.λπ.) και µελών της αλυσίδας 
βάµβακος, που θα καταλήξει σε µια στρατηγική 
για την ποιότητα, τι παράγουµε και για ποια αγορά. 
4) Η δηµιουργία συστήµατος αντιστοιχίας τιµής-
ποιότητας για να δοθεί κίνητρο στον επιµελή 
παραγωγό που παράγει ποιοτικό προϊόν.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ  
ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΧΩΡΑΣ - ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2016-2021

�ΠΗΓΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ�

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΤΟΣ
ΛΕΠΤΟΤΗΤΑ 

ΙΝΩΝ 
®MIC±           

Μ.Ο ±SD

ΜΗΚΟΣ 
ΙΝΩΝ 
MM  

ΑΝΤΟΧΗ 
ΙΝΩΝ   
G/TEX

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ 

®%±

∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΚΟΝΤΩΝ 
ΙΝΩΝ  ®%±

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΒΑΜΒΑΚΙ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο 
ΧΩΡΑΣ

2016 4,7 28,3 29,1 82,3 8,6
2017 4,6 28,5 29,6 82,6 8,6
2018 4,5 28,9 30,1 82,6 8,3
2019 4,4 28,9 30,0 82,6 8,7
2020 4,4 28,7 30,1 82,3 8,6
2021 4,7 29,0 30,9 82,5 8,7
2022 4,6 28,7 30,5 82,7 8,6
Μ.Ο. 4,6 28,7 30,0 82,5 8,6
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Οργανωµένα συλλογικά 
σχήµατα παραγωγής απαιτεί η 
βαµβακοκαλλιέργεια

Οι περισσότερες αδυναµίες στη βαµβακοκαλλιέργεια όπως το υψηλό 
κόστος παραγωγής, αδυναµία στην τυποποίηση, αδυναµία παραγωγής 
µεγάλων παρτίδων οµοιόµορφου προϊόντος, οφείλονται κυρίως στον 
πολυτεχνισµό, έλλειµα εκπαίδευση-ενηµέρωση και στην έλλειψη 
συνεργασιών.
Ο κοινός παρονοµαστής της επίλυσης των κυρίων προβληµάτων 
είναι η δηµιουργία οργανωµένων συλλογικών σχηµάτων παραγωγής. 
Συλλογικό σχήµα σηµαίνει: 
■Χαµηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερη διαπραγµάτευση
■Καλύτερη και πιο ευέλικτη εκπαίδευση 
■Καλύτερη ποιότητα-τυποποίηση
■Καλύτερη προώθηση και υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας στη 
διαχείριση της καλλιέργειας και µε χαµηλότερο κόστος για τον 
παραγωγό
■Καλύτερο σχεδιασµό, καλύτερη ένταξη των παραγωγών στην 
αλυσίδα βάµβακος και στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας.

∆Ρ. ΜΩΧΑΜΕΝΤ ΝΤΑΡΑΟΥΣΕ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

O δρ. Μωχάµεντ Νταράουσε στην εκδήλωση «5οι Μεσογειακοί 
∆ρόµοι Βάµβακος».
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Ευρύτερες ζυµώσεις  
και σηµαντικές εµπορικές 
συµφωνίες µεταξύ εγχώριων 
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και 
µεγάλων εµπορικών οίκων του 
εξωτερικού ήταν το αποτέλεσµα 
της εκδήλωσης «5οι Μεσογειακοί 
∆ρόµοι Βάµβακος», που έλαβε 
χώρα στη Θεσσαλονίκη στο τέλος 
Νοεµβρίου 2022. Σύµφωνα 
µε πληροφορίες µέσα σε ένα 
απόγευµα, στο παρασκήνιο 
της εκδήλωσης, «κλείστηκαν» 

αγοραπωλησίες που ξεπερνούν 
αθροιστικά τους 3.000 τόνους 
εκκοκκισµένου βάµβακος. 
Όπως αναµενόταν το ενδιαφέρον 
ήταν υψηλό από αγορές όπως 
η Τουρκία και η Αίγυπτος, που 
αποτελούν τους  µεγαλύτερους 
πελάτες της Ελλάδας, ωστόσο, 
είναι ενδεικτική του κλίµατος 
η παρουσία στη Θεσσαλονίκη 
εκπροσώπων από όλα τα µεγάλα 
εµπορικά «σπίτια» του κλάδου 
διεθνώς, όπως των ECOM, OLAM, 
OTΤΟ, CAM, Louis Dreyfus, 
Reinhart και άλλων, αλλά και 

πασίγνωστων οίκων µόδας 
όπως η Lacoste και η Gucci, που 
έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για το 
ελληνικό βαµβάκι, το ευρωπαϊκό 
σήµα «EUCOTTON» και για το 
πρόγραµµα ιχνηλάτησης που 
ετοιµάζεται και εξέφρασαν την 
επιθυµία να κλειστούν κάποιες 
συναντήσεις, σε ανώτερο επίπεδο 
των οµίλων τους, προκειµένου 
να τους εξηγηθεί περαιτέρω 
η σχετική πρωτοβουλία για να 
µετουσιωθεί σε συµφωνία σε 
επίπεδο πρώτης ύλης. 
  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

▲

Πασαρέλα στις 
βαµβακοφυτείες  
της Ροδόπης

Μια επίδειξη µόδας που µπορούσε 
να διεκδικήσει διεθνείς δάφνες, 
οργάνωσε στις αρχές του 
περασµένου Οκτωβρίου στις 
βαµβακοφυτείες της Ροδόπης 
το δίκτυο συνεργατών της BASF, 
προσφέροντας χειροπιαστά 
δείγµατα για το πώς µέσω 
του προγράµµατος Certified 
Sustainable FiberMax (CSF) η 
υπεραξία που επιτυγχάνεται 
µπορεί τελικά να µοιράζεται 
δίκαια µε τους παραγωγούς του  
ελληνικού βαµβακιού. 

Κορωνίδα όλων των προσπαθειών που γίνονται, 
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµβακος 
στις χώρες παραγωγής της Ε.Ε., για την ανάδειξη της 
υψηλής ποιότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 
αλλά και των πιστοποιήσεων που ακολουθούν 
το βαµβάκι χαρακτήρισε  το σήµα EUCOTTON, ο 
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκκιστών 
Εξαγωγέων Βάµβακος, Αντώνης Σιάρκος, και 
επισηµαίνοντας ότι ήδη µπάλες του εκκοκκισµένου 
βαµβακιού εξάγονται µε το σήµα EUCOTTON.

NON GMO, HIGH QUALITY RESPONSIBLE PRODUCED

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΜΟ∆ΑΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ EUCOTTON   

Στο πλαίσιο της εισήγησής του στην εκδήλωση «5οι 
Μεσογειακοί ∆ρόµοι Βάµβακος» υπογράµµισε πως το 
«Non GMO, High quality, Responsible produced είναι 
το µότο της προωθητικής καµπάνιας που τρέχει αυτή 
τη στιγµή στα πλαίσια του προγράµµατος enjoy its from 
Europe. Στόχος είναι η χρήση του να επεκταθεί σε όλα 
τα στάδια της αλυσίδας αξίας βάµβακος, µέχρι και τα 
τελικά προϊόντα ένδυσης µε σκοπό την ενηµέρωση του 
τελικού καταναλωτή - χρήστη για την ασφάλεια και την 
κοινωνική αξία του προϊόντος». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ST 830 NEA Πολύ πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα 
µε χνούδι. Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιού. Υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά

ST 810 NEA Πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα µε 
χνούδι. Εξαιρετική αντοχή στο πλάγιασµα. Καλή 
µεταβροχική συλλεκτική συµπεριφορά. Πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικα και απόδοση ίνας

Olivia (Ολίβια): Η Olivia είναι η νέα ποικιλία 
βαµβακιού Stoneville της BASF. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής σύσπορου, λόγω 
της διατήρησης του πράσινου φυλλώµατος µέχρι την 
ωρίµανση του φυτού, την παρουσία φυλλώµατος 
µε χνούδι, µε αποτέλεσµα την πολύ καλή αντοχή 
στα µυζητικά έντοµα, την εξαιρετική µεταβροχική 

συλλεκτική συµπεριφορά λόγω καλού ανοίγµατος 
του καρυδιού και την άριστη προσαρµοστικότητά της 
σε ποικιλία εδαφών. Μεσοπρώιµη ποικιλία, µεσαίο 
- ψηλό φυτό, γρήγορη αρχική ανάπτυξη, πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας. 

Adora NEA                                                                                 
Πολύ πρώιµη ποικιλία. Φύλλωµα µε χνούδι.  
Εξαιρετικό άνοιγµα καρυδιού. Υψηλό δυναµικό 
παραγωγής σε σύσπορο και ίνα. Άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
Iridα ΝΕΑ
Μεσοπρώιµη έως πρώιµη ποικιλία. Έντονη 
παρουσία φυλλώµατος µε χνούδι. Εξαιρετική 
µεταβροχική συλλεκτική συµπεριφορά. Υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο. Άριστη απόδοση και 
ποιότητα ίνας

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, 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. 

Carmen (Κάρµεν): Μεσοπρώιµη, 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

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲

▲

LAZER ΝΕΑ Μεσοπρώιµη ποικιλία. Μέγιστη απόδοση 
και ποιότητα ίνας συνολικά (χρώµα, µήκος, αντοχή, 
mic). Άριστη φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη 
ανάπτυξη. Ελεγχόµενη βλαστική ανάπτυξη αργότερα 
µέχρι το τέλος της περιόδου. Εύκολη διαχείριση. Λείο 
φύλλο και βαρύ καρύδι. Εξαιρετική συγκράτηση 
στην κάψα. Κατάλληλη και για χωράφια ξηρικής ή 
ηµιξηρικής καλλιέργειας.

ΒΑ1010 ΝΕΑ Μεσοπρώιµη ποικιλία. Υψηλές 
αποδόσεις σε σύσπορο βαµβάκι και ίνα. Μεγάλη 
προσαρµοστική ικανότητα - Εύκολη διαχείριση. Άριστη 
φυτρωτική ικανότητα - Εύρωστη πρώτη ανάπτυξη. 
Τριχωτό φύλλο - Λεία βράκτια φύλλα (ελάχιστη ξένη 
ύλη Μεγάλο βάρος καρυδιών και δυνατό άνοιγµα. 
Ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα. Πράσινο και 
λειτουργικό φυτό µέχρι την συλλογή ∆ιατίθεται και µε 
επένδυση Lumidapt®Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 318 Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι. Πρώιµη 

ανθοφορία, µε πρώιµο και δυνατό άνοιγµα καρυδιών. 
Πολύ καλή συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη 
διαχείριση της φυτείας. Κατάλληλη και για γόνιµα 
χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής καλλιέργειας. 
Συνιστάται η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης. Υψηλή 
απόδοση σε ίνα > 38%. Ιδανική για το πρόγραµµα 
πιστοποίησης και ιχνηλασιµότητας CottonBest®. 
∆ιατίθεται και µε επένδυση Lumidapt® Kelta 
για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη 
ανάπτυξη.

ST 402 Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο 
του πράσινου σκουληκιού. Ταχεία αναπαραγωγή 
καρποφόρων οργάνων. Εύκολη διαχείριση και 
ανεκτικότητα σε καλλιεργητικά  λάθη.∆ιατίθεται και µε 
επένδυση Lumidapt® Kelta για άριστη φυτρωτικότητα 
και καλύτερη πρώτη ανάπτυξη.

ST 405  Υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα χωράφια. Η 
βλαστική της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόµα και µε 
µικρές δόσεις ρυθµιστών Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.

 ST 373 Σχετικά πρώιµο άνοιγµα. Μεγάλο βάρος 
καρυδιών. Ταχεία αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων 
οργάνων. Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή 

ηµιξηρικής καλλιέργειας στη Β.Ελλάδα. Υψηλή 
απόδοση σε ίνα>37,5%.

ST 457 Συγκράτηση φύλλων και γέµισµα καρυδιών 
ως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Μεγάλη 
απόδοση υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέµµα. Υψηλή 
απόδοση σε ίνα > 36,5%.

ST 474 Υψηλή παραγωγή, ακόµα και κάτω από 
δύσκολες συνθήκες. Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική 
παραγωγικότητα, γρήγορο φύτρωµα και ισχυρή πρώτη 
ανάπτυξη. Εύρωστο φυτό, τρίχωµα στα φύλλα, ισχυρό 
και βαθύ ριζικό σύστηµα.

ST 463 Εύρωστο φυτό µεγάλου ύψους, µε εξαιρετικό 
φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη. Αντοχή στην ελλιπή 
άρδευση και την αδροµύκωση. 

IDEAL Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδροµύκωση. Εξαιρετική ποιότητα ίνας.

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affiliated companies. © 2023 Corteva.

08-19_vamvakiii_n.indd   16 14/02/2023   20:30



ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

08-19_vamvakiii_n.indd   17 14/02/2023   20:30



18 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω υβρίδια / 
ποικιλίες για τις καλλιέργειες του Βαµβακιού:

ΑΥΡΑ:  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: 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.

FILIA Ο µοναδικός συνδυασµός πολύ υψηλών 
αποδόσεων, πολύ υψηλής απόδοσης σε ίνα και 
άριστης ποιότητας ίνας. 
CONCHA Νέα ποικιλία, ιπου συνδυάζει 
πρωιµότητα. Υψηλό ∆υναµικό Παραγωγής, 
εντυπωσιακή απόδοση σε ίνα και άριστα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά. 
NOVELIA Νέα µεσοπρώιµη ποικιλία µε 
πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό, µεγάλη 
προσαρµοστικότητα, υψηλή απόδοση σε ίνα και 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
DP396 Μεσοπρώιµη ποικιλία που συνδυάζει 
ιδανικά το πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό 
και τη σταθερότητα µε αντοχή σε ξηροθερµικές 
συνθήκες.
DP377 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε µεγάλη 

προσαρµοστικότητα, σταθερότητα αποδόσεων και 
εξαιρετική ανοχή στην αδροµύκωση,
DP332 Πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλές 
αποδόσεις, ελεγχόµενη ανάπτυξη και µεγάλη 
προσαρµοστικότητα,
DP419 Μεσοπρώιµη και βαθύριζη ποικιλία 
µε µεγάλη προσαρµοστικότητα και αντοχή σε 
ξηροθερµικές συνθήκες,
DP401 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε 
προσρµοστικότητα και ανθεκτικότητα σε 
ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην 
αδροµύκωση,
ADRA Μεσοπρώιµη, βαθύριζη ποικιλία µε αντοχή 
σε ξηροθερµικές συνθήκες,

PRG 9811 Μεσοπρώιµη ποικιλία µε σταθερά 
κορυφαίες αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα 
και αντοχή σε δυσµενείς συνθήκες περιβάλλοντος.
PRG 9048 Πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλές 
αποδόσεις, ελεγχόµενη ανάπτυξη, µεγάλη 
προσαρµοστικότητα και εξαιρετικά τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά ίνας,

▲

▲

▲

▲

Fidel : H επανάσταση στην καλλιέργεια του 
βαµβακιού. Σύγχρονη πρώιµη ποικιλία µε 
πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο 
βαµβάκι και ίνα. Βαθύρριζη ποικιλία, πολύ 
εύκολη στη διαχείριση µε γρήγορη αναπλήρωση 
χαµένων καρποφόρων οργάνων. Πλούσια 
καρπόδεση και απίστευτο άνοιγµα κάψας.

Hersi : Αλλαξε τα δεδοµένα στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού. Μεσοπρώιµη ποικιλία που 
ξεχωρίζει για τις υψηλές αποδόσεις κάθε 
χρόνο. Είναι ιδανική ποικιλία για όλα τα εδάφη, 
εύκολη στη διαχείριση όπου συνίσταται η χρήση 
ρυθµιστών ανάπτυξης. Πολύ ισχυρό φυτό που 
καρποφορεί από τοv 7ο κόµβο και δεν πλαγιάζει. 

Παρουσιάζει πολύ καλή ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση.

Siro: Υψηλές αποδόσεις για τον 
παραγωγό και την βιοµηχανία.  
Πρώιµη και πολύ παραγωγική 

ποικιλία που αξιοποιεί ιδιαίτερα τα γόνιµα εδάφη 
δίνοντας απίστευτες αποδόσεις σε κιλά. Εύκολο 
φυτό µε γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, άριστη 
προσαρµοστικότητα και τέλεια µηχανοσυλλογή. 

Savina : Νίκησε την αδροµύκωση.  Εύρωστο 
και βαθύρριζο φυτό µε πολύ µεγάλη ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση. Υψηλές αποδόσεις από µια 
µεσοπρώιµη ποικιλία ακόµα και σε κουρασµένα 
εδάφη. 

Οι ποικιλίες διατίθενται και µε την νέα 
καινοτόµα τεχνολογία επένδυσης σπόρων 

OptimaxTM  που προσθέτει αύξηση της 
ταχύτητας φυτρώµατος του βαµβακόσπορου, 
ρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και των ριζικών 
τριχιδίων, καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των 
βαµβακόφυτων και ιδιαίτερα σε δύσκολά εδάφη.

Eπιτυχηµένη σειρά 
πρώιµων και 
µεσοπρώιµων ποικιλιών 

σπόρου βαµβακιού της εταιρείας ProGen, oι οποίες 
έχουν αναπτυχθεί και παράγονται στη Μεσόγειο και 
έχουν κατακτήσει πολλές βαµβακοπαραγωγικές 
χώρες. Στην Ελλάδα έχουν ήδη κερδίσει την 
εµπιστοσύνη του Έλληνα βαµβακοπαραγωγού 
κυρίως λόγω των υψηλά σταθερών αποδόσεων 
που προσφέρουν καθώς είναι άριστα 
προσαρµοσµένες για τις συνθήκες  
της χώρας µας. Οι ποικιλίες έχουν άριστα ποιοτικά 
και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και ενσωµατώνουν 
τις τελευταίες τάσεις ζήτησης και αναγκών της 
παγκόσµιας αγοράς πάνω στην ίνα του βαµβακιού.
CARISMA, Κορυφαία Επιλογή ! 
EDESSA, Υπέρ Απόδοση στο Βαµβάκι ! 
BA 320, Μοναδική Αντοχή ! 
FLASH, Παραγωγική και στα ∆ύσκολα !
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

> Τα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης διόρθωσαν σε 
επίπεδα πριν από τον πόλεµο, 
η προσφορά αυξάνεται στα 
Βαλκάνια, ωστόσο έπειτα από µια 
περιορισµένη προσφορά, οι τιµές 
παραµένουν ενδιαφέρουσες

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Η ΠΙΕΣΗ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η

Η αντιστροφή της τάσης ανόδου στις 
περισσότερες κατηγορίες αγροτικών 
εµπορευµάτων, έχει επηρεάσει σηµαντικά και τις 
τιµές στην αγορά καλαµποκιού, που φαίνεται να 
έχουν απωλέσει για τα καλά τα υψηλά επίπεδα 
που διαµορφώθηκαν την προηγούµενη άνοιξη, 
µε αφορµή τον πόλεµο στην Ουκρανία. Εκτός 
από τον πόλεµο, το 2022 σηµαδεύτηκε από µια 
χρονιά έντονης ξηρασίας που έκοψε το 1/3 της 
ευρωπαϊκής σοδειάς, εντείνοντας το έλλειµµα της 
προσφοράς. Τα δεδοµένα για τη νέα χρονιά είναι 
διαφορετικά. Η τιµή προσεγγίζει αυτό το διάστηµα 
τα επίπεδα που πλήρωνε η εγχώρια αγορά την 
περίοδο του αλωνισµού (πέριξ των 30 λεπτών το 
κιλό), ενώ σηµαντικό πλήγµα έχει σηµειωθεί στο 
κοµµάτι της ζήτησης από τους κτηνοτρόφους. 
Ακόµα και έτσι όµως, η καλλιέργεια 
καλαµποκιού, που φέτος στην Ελλάδα αξιώνει 
και συνδεδεµένη ενίσχυση, εµφανίζεται 
ελκυστική µε τα σηµερινά επίπεδα τιµών στην 
Ευρώπη πέριξ των 280 ευρώ ο τόνος. Πάντως, 
ενώ πέρυσι φαινόταν δεδοµένη µια περιορισµένη 
ροή εισαγωγών από τη Βουλγαρία και άλλες 
χώρες που χτυπούσαν παραδοσιακά τις τιµές για 
το ελληνικό καλαµπόκι, αυτή τη φορά ενδέχεται 
οι πιέσεις από την εισαγωγή να επιστρέψουν. 
Καθώς το κόστος µεταφορών υποχωρεί, 
διευκολύνεται η συγκράτηση της 
ανταγωνιστικότητας των ξένων παραγωγών 
έναντι της ελληνικής, ενώ αν η παραγωγή στην 
Ευρώπη επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα, 
τότε µια περαιτέρω υποχώρηση των τιµών 
ξεχωρίζει ως το επικρατέστερο σενάριο.
Μέχρι στιγµής για το 2023, η τιµή καλαµποκιού 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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κινείται σταθερά πτωτικά στην εγχώρια αγορά, µε 
το χύµα από τις αποθήκες παραγωγών να φεύγει 
πλέον στα 30 λεπτά το κιλό, έναντι 32 λεπτών τον 
Ιανουάριο. Πίεση σηµειώνεται και για το 
σακιασµένο καλαµπόκι, µε το τσουβάλι να έρχεται 
πλέον στα 35 λεπτά το κιλό έναντι των 37 πριν από 
λίγο καιρό και των 40 λεπτών που ήταν τα υψηλά 
περιόδου και διαµορφώθηκαν τις τελευταίες 
ηµέρες του 2022.
Η υποχώρηση των τιµών αποδίδεται τόσο στην 
αδυναµία της εγχώριας ζήτησης να ανταποκριθεί 
στο υψηλό εύρος τιµών που διαµορφώθηκε 
µετά τον αλωνισµό, όσο και στην διευρυµένη 
διόρθωση που καταγράφεται στις διεθνείς τιµές 
των δηµητριακών.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, σε αυτή τη φάση, 
η «πιάτσα» διαµορφώνει τα 30 λεπτά.  Στην 

ευρωπαϊκή αγορά, η περιοχή των 300 ευρώ ο 
τόνος έχει χαθεί ήδη από τις πρώτες συνεδριάσεις 
του 2023, όταν τα χρηµατιστήρια άνοιξαν µε 
µια βίαιη διόρθωση που έριξαν τις τιµές των 
συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης ακόµα και 

στη ζώνη των 270 ευρώ. Τις τελευταίες ηµέρες 
η αγορά σηµείωσε µια ανοδική αντίδραση, 
διεκδικώντας στα συµβόλαια Μαρτίου τα 290 
ευρώ ο τόνος, ενώ τα συµβόλαια της νέας σοδειάς 
διαπραγµατεύονται στα 272 ευρώ ο τόνος.

Στα 55 ευρώ το στρέµµα η συνδεδεµένη στο καλαµπόκι

Από φέτος το καλαµπόκι εντάσσεται για 
πρώτη φορά στη λίστα των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων µε προϋπολογισµό 42.350.000 
ευρώ και ενδεικτική τιµή 55 ευρώ το στρέµµα. 
∆ικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης θα 
είναι οι ενεργοί γεωργοί οι οποίοι:
■Χρησιµοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου 
αραβοσίτου ανά εκτάριο, για τον οποίο πρέπει 
να προσκοµίζουν αντίστοιχο τιµολόγιο αγοράς
■Καλλιεργούν αραβόσιτο σε επιλέξιµες 
εκτάσεις. Οι επιλέξιµες αυτές εκτάσεις πρέπει να 

βρίσκονται σε περιοχές µε υδατικά συστήµατα 
των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση 
από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς.
■Παραδίδουν κατ’ ελάχιστον 9 τόνους 

προϊόν ανά εκτάριο.
■Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ενίσχυσης 
είναι η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς ή 
πώλησης του προϊόντος σε µεταποιητική 
µονάδα, κτηνοτρόφο ή έµπορο του προϊόντος. 
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι διατηρούν 
παράλληλα κτηνοτροφική εκµετάλλευση, δεν 
απαιτείται η προσκόµιση τιµολογίου αγοράς 
ή πώλησης για το µέρος της ζωοτροφής που 
προορίζεται για τα ζώα της εκµετάλλευσής τους.
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΑΠΡ
2021

ΟΚΤ
2021

ΝΟΕ
2021

ΦΕΒ
2022

ΜΑΡ
2022

ΑΠΡ
2022

ΜΑΙ
2022

ΙΟΥΝ
2022

ΙΟΥΛ
2022

ΟΚΤ
2022

ΝΟΕ
2022

∆ΕΚ
2022

ΙΑΝ
2023

ΝΕΑ
ΣΟ∆ΕΙΑ
ΣΗΜΕΡΑ

180 190
225

255
295

330

377

337

277

340
300

283 272 276

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ 2021-2022 ΚΑΙ ΣΟ∆ΕΙΑ 2023 (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)  

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ     ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

42.350.000
ΕΥΡΩ

55
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΧΡΗΣΗ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ ΚΑΙ SPECIAL ΘΡΕΨΗΣ
ΜΕ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 7,5 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ
> Η παρακολούθηση της εφαρµογής θα γίνεται µέσω application του κινητού µε τις αιτήσεις να γίνονται µέσω ΟΣ∆Ε

Με 3 ευρώ το στρέµµα θα επιδοτούνται 
οι παραγωγοί αροτραίων καλλιεργειών για τη 
χρήση βιοδιεγερτών στην εκµετάλλευσή τους 
και ακόµη 4,5 ευρώ θα λαµβάνουν εφόσον 
εφαρµόζουν λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης 
ή µε παρεµποδιστές. Τα παραπάνω αφορούν 
και τους παραγωγούς καλαµποκιού, µε τις 
επιδοτήσεις αυτές να δίνονται µέσω των 
άµεσων ενισχύσεων («Εφαρµογή φιλικών 
για το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης µε 
τη χρήση ψηφιακής εφαρµογής διαχείρισης 
εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών 
παραµέτρων»). Η εφαρµογή των παραπάνω 
προϊόντων θρέψης θα παρακολουθείται και θα 
πιστοποιείται σε επίπεδο εκµετάλλευσης µε τη 
χρήσης µίας ψηφιακής εφαρµογής (application 
κινητού) την οποία θα είναι υποχρεωµένος να 
χρησιµοποιεί ο παραγωγός για να λάβει τις εν 
λόγω επιδοτήσεις. Τα συγκεκριµένα applications 

θα πιστοποιηθούν από το ΥΠΑΑΤ θα γίνουν 
διαθέσιµα για τους παραγωγούς. Για τη χρήση της 
εφαρµογής θα επιδοτείται επίσης ο παραγωγός µε  
3 ευρώ το στρέµµα. Αναλυτικότερα, το application 
αυτό θα διαθέτει τις εξής δυνατότητες:
1. Πληροφορίες για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις 
βάσει του ΣΑΑ και του ΟΣ∆Ε.
2. Πληροφορίες από τις αναλύσεις εδάφους, σε 
κατάλληλη χωρική και χρονική κλίµακα.
3. Πληροφορίες για τις πρακτικές διαχείρισης, 
την ιστορία των καλλιεργειών και τους στόχους 
απόδοσης:
■Καλλιεργητικές εργασίες
■Την εφαρµογή θρεπτικών (ηµεροµηνία και 
ώρα, τύπο, µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα, στάδιο 
της καλλιέργειας).
■Την εφαρµογή φυτοπροστατευτικών (δραστική 
ουσία και εµπορικό όνοµα, ηµεροµηνία και ώρα,  
µέθοδο, ποσότητα, αιτιολόγηση της εφαρµογής, 

καιρικές συνθήκες).
■ Εφαρµογή αρδεύσεων (ηµεροµηνία και ώρα, 
µέθοδο εφαρµογής, ποσότητα)
4. Ενδείξεις όσον αφορά τα νόµιµα όρια και 
τις απαιτήσεις σχετικά µε τη διαχείριση των 
θρεπτικών συστατικών, φυτοπροστατευτικών,
και ύδατος σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις.
5. Πλήρες ισοζύγιο θρεπτικών ουσιών.
6. Εκτίµηση ανθρακικού αποτυπώµατος βάσει 
των χρήσεων γης και των εφαρµοζόµενων 
πρακτικών.
Οι συγκεκριµένες επιδοτήσεις ουσιαστικά 
θα αποτελέσουν περισσότερο ένα είδους 
επιβράβευσης για τους παραγωγούς που ήδη 
εφαρµόζουν ειδική θρέψη στην εκµετάλλευσή, 
καθώς το ύψος της ενίσχυσης δεν µοιάζει ικανό 
να αποζηµιώσει πλήρως τους αγρότες για το 
έξτρα κόστος. 
  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΗ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΣΤΟ 10% 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΕMΑΧΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑMΒΑΚΙ

MΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΦΥΤΑ ΞΕΝΙΣΤΕΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (κτηνοτροφικός αραβόσιτος)

�ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

21,5

13,8

3,7

4,2

55

64,4

ΝΕΑ ΚΑΠ
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Μικροπροσαρµογές στην καλλιέργεια 
καλαµποκιού ζητούν οι αρµόδιοι γεωπόνοι 
από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ στη Βόρεια 
Ελλάδα, ώστε να αποφορτιστούν οι 
παραγωγοί από το άγχος προσβολών 
λεπιδόπτερων και λοιπών εχθρών. Κατά την 
καλλιεργητική περίοδο 2022, παρατηρήθηκαν 
κατά τόπους προσβολές πυραλίδας του 
αραβοσίτου (Ostrinia nubilalis, Λεπιδόπτερο 
της οικ. Crambidae) και σποραδικές, χαµηλής 
έντασης, προσβολές τού ριζικού συστήµατος 
τού αραβοσίτου από το έντοµο ∆ιαβρώτικα 
(Diabrotica virgifera, Κολεόπτερο της οικ. 
Chrysomelidae) κυρίως σε αγρούς στους 
οποίους δεν έχει εφαρµοστεί αµειψισπορά 
για τουλάχιστον ένα έτος, σύµφωνα µε την 
∆ΑΟΚ ∆ράµας. Ωστόσο τα προβλήµατα ήταν 

σποραδικά και µικρής σηµασίας.
Tην ίδια στιγµή οι γεωπόνοι επισηµαίνουν 
ότι υπάρχουν συνήθεις πρακτικές 
των καλλιεργητών που θα πρέπει να 
περιοριστούν, όπως για παράδειγµα, η 
καύση των υπολειµµάτων (καλαµιά) που δεν 
καταπολεµάει τα έντοµα που διαχειµάζουν 
µέσα στην καλαµιά (πυραλίδα, σεζάµια) 
και όσοι προχωρούν σε καύση των 
υπολειµµάτων δεν βοηθούν το χωράφι τους. 
Υπενθυµίζεται ότι τα αβγά τού ∆ιαβρώτικα 
αποτίθενται σε βάθη έως και 17 εκ. εντός 
τού εδάφους. Αντίθετα, από την καύση 
αποδεκατίζονται οι πληθυσµοί των φυσικών 
εχθρών που διαχειµάζουν στο έδαφος, τα 
οποία λόγω του µικροσκοπικού τους µεγέθους 
είναι ευάλωτα στη φωτιά. Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ΣΕ ΚΑΜΨΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ∆ΙΕΤΙΑ ΟΙ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Πρωταρχικός στόχος σε κάθε 
αγροτική επιχείρηση, ανεξάρτητα από 
τιµές προϊόντων, εφοδίων, ενέργειας 
και συνθηκών εµπορίας, ήταν και 
παραµένει η αύξηση της απόδοσης 
των καλλιεργειών και η υψηλή (αντ)
αποδοτικότητα των εισροών της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Στο επίκεντρο 
της προσπάθειας κάθε παραγωγού, 

είναι η αύξηση της σοδειάς του. Όλο και 
πιο επιτακτική, όµως, γίνεται πλέον η 
στοχευµένη και αποτελεσµατική χρήση 
των πόρων (εισροές) που αποφασίζεται 
να επενδυθούν σε µια καλλιέργεια, µε 
όρους παραγωγικούς, αλλά και, πρώτιστα, 
οικονοµικούς. Προϊόντα που ενισχύουν 
την αποτελεσµατική χρήση θρεπτικών 
στοιχείων θα αποτελέσουν βασικά 
εργαλεία της γεωργίας στο άµεσο µέλλον. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ∆ΥΝΑΜΗ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΟ∆ΕΙΑ

Το VIXERAN® είναι ένα αποδεδειγµένα 
υψηλής αποτελεσµατικότητας προϊόν, 
που ενισχύει τη θρέψη των καλλιεργειών. 
∆εσµεύοντας άζωτο από την ατµόσφαιρα, 
αυξάνοντας την προσρόφηση των αζωτούχων 
λιπασµάτων, αλλά και διεγείροντας λειτουργίες 
των φυτών και των µικροοργανισµών 
του εδάφους, επιτυγχάνει την αύξηση της 
παραγωγής και περιορίζει τις απώλειες στην 

επένδυση, που γίνεται 
στην καλλιέργεια.
■Ενίσχυση µε άζωτο 
από την ατµόσφαιρα
Το Azotobacter 
salinestris έχει 
µελετηθεί για 
περισσότερα από 100 
χρόνια, σε ό,τι αφορά 
τις αζωτοδεσµευτικές 
του ικανότητες. Η 
φυλή CECT9690, που 
είναι το συστατικό 
του VIXERAN®, 
αποικίζει το φυτό, 
δεσµεύοντας άζωτο 
από την ατµόσφαιρα, 
ακόµα και παρουσία 
οξυγόνου. Ενισχύει, 

έτσι, τη χρήση αζώτου από το φυτό, πέραν της 
λίπανσης που εφαρµόζεται στην καλλιέργεια, 
βοηθώντας την καλύτερη ανάπτυξη και, 
τελικά, την παραγωγικότητα.
■Βελτίωση στην πρόσληψη αζώτου από 
τη λίπανση Σηµαντική είναι η επίδραση του 
VIXERAN® και στην καλύτερη πρόσληψη 

του αζώτου από το έδαφος. Αποικίζοντας 
τη ρίζα εσωτερικά, αλλά και τη ριζόσφαιρα, 
βοηθά στην αποτελεσµατικότερη µεταφορά 
του αζώτου προς το φυτό, περιορίζοντας 
την έκπλυση ή την εξάτµισή του. 
Ταυτόχρονα, παράγει ουσίες (π.χ. αυξίνες, 
γιβεριλλίνες, εξωπολυσακχαρίτες), που 
λειτουργούν ως βιοδιεγέρτες, βελτιώνοντας 
την ανάπτυξη του φυτού, αλλά και τη 
διαχείριση της διαθέσιµης υγρασίας του 
εδάφους. Προσφέρει, ακόµα, στα κύτταρα 
αντοχή στη γήρανση, αλλά ενεργοποιεί 
και τους µικροοργανισµούς του εδάφους, 
βελτιώνοντας τη σύνθεση και τη δοµή του. 
Τέλος, κινητοποιεί και άλλα στοιχεία, όπως ο 
Σίδηρος και το Κάλιο.
■Με ευκολία στη χρήση και την 
εφαρµογή Το VIXERAN® προσφέρει 
σηµαντική ευκολία, όσον αφορά τη χρήση 
του, καθώς εφαρµόζεται κατ’ αρχάς στο 
φύλλωµα, τόσο στις εκτατικές καλλιέργειες, 
όσο και στα κηπευτικά και τα δέντρα. 
Στις δύο τελευταίες κατηγορίες µπορεί 
να τοποθετηθεί και µε ριζοπότισµα. Έχει 
τη δυνατότητα να συνδυάζεται µε τα 
περισσότερα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, 

επιτρέποντας την ταυτόχρονη εφαρµογή του 
µαζί µε άλλα σκευάσµατα, αποτρέποντας 
επιπλέον έξοδα. Είναι ανθεκτικό σε µεγάλο 
εύρος θερµοκρασιών (5-45οC), ενώ απλά 
αδρανοποιείται εκτός του συγκεκριµένου 
φάσµατος. Η UV ακτινοβολία δεν 
καταστρέφει το µικροοργανισµό, ο οποίος 
είναι ανθεκτικός τόσο σε αλατούχα (NaCl), 
όσο και σε ασβεστούχα (CaCO3) εδάφη. 
Προσφέρει, δηλαδή, στον παραγωγό 
τη δυνατότητα να το εφαρµόσει χωρίς 
πρόβληµα, ακόµα και σε δύσκολες 
συνθήκες, χωρίς να επηρεάζεται η 
αποτελεσµατικότητά του.
■Για αυξηµένη παραγωγή, χωρίς 
επιπλέον εισροές Μέσα από πληθώρα 
πειραµάτων σε όλη την Ευρώπη, το 
VIXERAN® έχει αποδειχθεί ότι είναι 
αποτελεσµατικό στη δέσµευση αζώτου 
και επιτυγχάνει αύξηση της παραγωγής 
σε πολλές καλλιέργειες, εκ των οποίων 
βασικότερες είναι τα χειµερινά σιτηρά, 
το καλαµπόκι, το ρύζι, το βαµβάκι, αλλά 
και πολλές καλλιέργειες δέντρων και 
κηπευτικών. Απευθύνεται σε παραγωγούς 
που επιζητούν:
■Αποτελεσµατικότερη χρήση της 
αζωτούχου λίπανσης
■Ενισχυµένη θρέψη
■Λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, µε 
τον περιορισµό της έκπλυσης του αζώτου
■Αυξηµένη παραγωγή
■Καλύτερη οικονοµική ανταποδοτικότητα 
των εισροών που επενδύουν στις 
καλλιέργειές τους

▲

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΚΩΣΤΙΚΑΣ
BIOLOGICALS & 
FVC
MARKET 
DEVELOPMENT 
MANAGER
MEDITERRANEAN 
BA
SYNGENTA HELLAS
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲

▲
DKC 7084 Κορυφαία επιλογή στην ενσίρωση και 
παραγωγή βιοµάζας – SILOENERGY.
DKC 6980 Υπερπαραγωγικό υβρίδιο, µε ασύγκριτα 
υψηλές αποδόσεις για καρπό αλλά και ενσίρωση – 
SILOENERGY.
DKC 6897 Το υβρίδιο για καρπό που ξεχωρίζει για τις 
εντυπωσιακές µεγάλες αποδόσεις.
DKC 6777 Εντυπωσιακές αποδόσεις στην ενσίρωση και 
πολύ µεγάλη θρεπτική αξία – SILOENERGY.
DKC 6728 Σταθερότητα σε υψηλές αποδόσεις σε καρπό 
για όλες τις συνθήκες. 
DKC 6492 Το υβριδιο µε το συνδυασµό πολύ 
υψηλών αποδόσεων, ποιότητας. καρπού και άριστων 
αγρονοµικών χαρακτηριστικών.
DKC 6442 Για µέγιστες αποδόσεις και σταθερότητα σε καρπό.
DKC 5182 Υβρίδιο µικρού κύκλου µε κορυφαίες 
αποδόσεις, σταθερότητα και µεγάλη προσαρµοστικότητα.

DKC 6812 Το νέο υβρίδιο που ξεχωρίζει για τις 
αποδόσεις ρεκόρ σε καρπό, και τα άριστα αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά.
DKC 6092 Άριστη ποιότητα καρπού και εξαιρετικές 
αποδόσεις. Άριστο σε πυκνή σπορά. 

▲

Υβρίδια καλαµποκιών Planta
H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά χρόνια µε 
την εταιρεία Planta που είναι κορυφαία 
στη έρευνα και παραγωγή υβριδίων 
καλαµποκιού. Τα υβρίδια σποροπαράγονται στις 
καλύτερες περιοχές της Ιταλίας σύµφωνα µε τους 
ποιο αυστηρούς κανόνες και ελέγχους σε όλα 
τα στάδια παραγωγής (καλλιέργεια, συγκοµιδή, 
επεξεργασία, αποθήκευση, ενσάκιση, διανοµή) 
έτσι ώστε να φθάνουν στον τελικό χρήστη 
ακέραια.
Για τη διασφάλιση της γενετικής καθαρότητας 
η εταιρεία εφαρµόζει καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραγωγής πρωτόκολλο ενζυµατικών ελέγχων 
υψηλής ακρίβειάς.
Ο κατάλογος των υβριδίων έχει εύρος απ ό 300 
έως 700+  FAO. Στην Ελλάδα γίνονται κάθε χρόνο 
τουλάχιστον 8 διαφορετικοί πειραµατικοί και 

αποδεικτικοί αγροί, ώστε να επιλέγονται 
τα καλύτερα υβρίδια.
Για την ελληνική αγορά έχουν επιλεγεί 
και καλλιεργούνται µετά από χρόνια 

έρευνας και καλλιέργειας τα εξής υβρίδια: 
SNH 8605  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( >8000 φυτά/ στρ.) µε υψηλότατο 
δυναµικό παραγωγής , αντοχή στις ξηροθερµικές 
συνθήκες.
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιµο 100 -105 ηµερών, 
εξαιρετική ποιότητα καρπού, ενδείκνυται και για 
δεύτερη καλλιέργεια.
TOPECA: Υβρίδιο ενσιρώµατος υψηλής ποιότητας 
µε χαρακτηριστικά µεγάλο σπάδικα (20+ σειρών) 
και ισχυρό στέλεχος.

SY Bambus: Νέο υβρίδιο 136 ηµερών που 
εντυπωσιάζει από το φύτρωµα µε την δυναµική 
του ανάπτυξη. Πολύ υψηλές αποδόσεις σε κιλά 
και ποιότητα. Και στην ενσίρωση και στον καρπό.
SY Gladius: Υβρίδιο για ανώτερη ποιότητα και 
ποσότητα ενσιρώµατος και κορυφαία απόδοση σε 
καρπό. Μεγάλο, δυνατό, αποδοτικό, 136 ηµερών.
SY Fontero: Νέο υβρίδιο 136 ηµερών. Εξαιρετική 
απόδοση σε παραγωγή αλλά και ποιότητα 
ενσιρώµατος. ∆υνατό πράσινο φυτό µέχρι το τέλος.
SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού στις 132 
ηµέρες. Το υβρίδιο που συνδυάζει την καλύτερη 
απόδοση µε ζωηρό φυτό, µεγάλες ρόκες, το 
καλύτερο σπυρί, βαρύ και µεγάλο, ενώ έδειξε 
σταθερότητα σε δύσκολες συνθήκες καλλιέργειας.
SY Fuerza: Εξαιρετικά δυνατό φυτό, 128 ηµερών, 
που µπορεί να δώσει υψηλότερη παραγωγή 
καρπού, έγκαιρο αλώνι και φυτό σταθερό 
και δυνατό σε διαφορετικές συνθήκες και 
περιβάλλοντα.

SY Prosperic:
Ανανεωµένη, πρώιµη 
πρόταση υβριδίου 
καρπού 124 ηµερών, 
µε στόχο πιο νωρίς 
αλώνι µε πιο ξερό 
σπυρί, σταθερά και 
σίγουρα
SY Miami: Σταθερή 
αξία στα υβρίδια 
καρπού. Φτιαγµένο να 
παράγει περισσότερα 
από λιγότερα, 
αποδοτικό, ξερό, 
σταθερό, κορυφαία 
επιλογή για 10 χρόνια.
SY Andromeda: Το 

νέο υβρίδιο µικρού κύκλου που θα εντυπωσιάσει 
µε την απόδοσή του. Για κιλά 700+FAO µε υβρίδιο 
580 FAO. 115-120 ηµερών. 
SY Hydro: Το πρώτο Artesian υβρίδιο στην 
Ελλάδα. Σπάει τα ρεκόρ σε καλές συνθήκες, 
ξεχωρίζει σε ζεστές, ξερές και δύσκολες 
συνθήκες.
SY Carioca: Νέα πρόταση για υβρίδια µικρού-
µεσαίου κύκλου 500 FAO. Για κορυφαίο καρπό 
από νωρίς σε πρώιµες και όψιµες περιοχές της 
Ελλάδας.
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

P1921 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130 – 135 Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα. 
Κορυφαίες αποδόσεις. Υψηλή ποιότητα καρπού και 
ενσίρωσης. Ανθεκτικό στις ασθένειες της ρόκας. 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1884 ΝΕΟ FAO 700 Ηµέρες για φυσιολογική 
ωρίµανση: 135. Ψηλό φυτό διπλής χρήσης µε 
ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Ταχεία πρώτη 
ανάπτυξη. Πρώιµη ανθοφορία. ∆υνατό stay green. 
Υψηλές αποδόσεις και µε ξηροθερµικές συνθήκες. 
Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ2085  ΝΕΟ FAO 700 Ηµέρες για φυσιολογική 
ωρίµανση: 135 – 140.Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. 
Όψιµο υβρίδιο διπλής χρήσης. Ανθεκτικό σε όλες τις 
κύριες µυκητολογικές ασθένειες φυλλώµατος και 
ρόκας. Εντυπωσιακή εικόνα και ποιότητα καρπού.
Εξαιρετική απόδοση σε Βιοαέριο. Αποστάσεις 
σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
PR31Υ43 FAO: 700 Ηµέρες για φυσιολογική 
ωρίµανση: 135 – 140. Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης. 
Μέγιστο stay green. ∆ίνει το µεγαλύτερο χρονικό 
περιθώριο κοπής για ενσίρωµα. Αποστάσεις σποράς: 
16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.

P2105 FAO:  700 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
135 -140. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε υψηλών 
αποδόσεων , πρώιµα και στραγγερά χωράφια. Παράγει 
άφθονο και υψηλής περιεκτικότητας σε ενέργεια 
ενσίρωµα. Γρήγορο dry down (αποβολή υγρασίας). 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1570 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130. Κατάλληλο για χωράφια υψηλών αποδόσεων. 
Το υβρίδιο µε τις περισσότερες σειρές καρπού και 
τη µεγαλύτερη ευελιξία στο µέγεθος της ρόκας. 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ1524 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
130. Σταθερά υψηλές αποδόσεις µε τη χαµηλότερη 
υγρασία συγκοµιδής της κατηγορίας Ισχυρό στέλεχος 
και ευρεία προσαρµοστική ικανότητα. Αποστάσεις 
σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ1454 FAO: 600 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
125 - 130. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. Εξαιρετική 
ποιότητα καρπού. Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα. 
Πρώιµη ανθοφορία. Ισχυρότατο ριζικό σύστηµα. 
Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ1441 ΝΕΟ FAO: 550 Ηµέρες για φυσιολογική 
ωρίµανση: 125 - 130. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. 
Εξαιρετική ποιότητα καρπού. Μεγάλη προσαρµοστική 
ικανότητα. Πρώιµη ανθοφορία. Ισχυρότατο ριζικό 
σύστηµα. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-
16,5×70 εκ.
P1049 FAO: 500 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
120 – 125. Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις 

συνθήκες περιβάλλοντος. Συµπαγές φυτό µε ισχυρό 
στέλεχος. Ανθεκτικό στο Ελµινθοσπόριο και τον 
Γυµνό Άνθρακα. Μέγιστη αντοχή σε ξηροθερµικές 
συνθήκες. Έντονο stay green. Μεγάλη ρόκα µε 
πολλές σειρές καρπών. Κατάλληλο για πυκνή σπορά. 
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
P0937 FAO: 500 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
120 - 125. Το 1ο σε πωλήσεις υβρίδιο σε όλη την 
Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη. Εξαιρετικές αποδόσεις. 
Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής. Ισορροπηµένο φυτό. 
Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα. 
Αποστάσεις σποράς: 16,0-16,5×75 εκ. ή 17-17,5×70 εκ.
Ρ9911 FAO: 350 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
95 – 100. Εύσωµο φυτό. Έντονο dry down (αποβολή 
υγρασίας). Ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. 
Μέγιστο δυναµικό παραγωγής στον πρώιµο κύκλο.
Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ.
Ρ9241 FAO: 300 Ηµέρες για φυσιολογική ωρίµανση: 
90 – 95. Πολύ πρώιµο υβρίδιο. Ισορροπηµένο φυτό. 
Ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στις ξηροθερµικές 
συνθήκες. Αποστάσεις σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-
16,5×70 εκ. 

ΤM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affi  liated companies. © 2023 Corteva.

▲

▲

Η ADAMA διαθέτει τα 
παρακάτω υβρίδια / 
ποικιλίες για καλαµπόκι:
GRIGRI: Υβρίδιο κατάλληλο 
για σπόρο αλλά και για 
ενσίρωµα, προσαρµόζεται 
άριστα σε όλες τις συνθήκες 

και µε πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες. Ηµέρες για 
φυσιολογική ωρίµανση 100.

CAPUZI: Υβρίδιο µε ηµέρες µέχρι την φυσιολογική 
ωρίµανση 125. Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και ισχυρό 
ριζικό σύστηµα. ∆ιαθέτει πολύ υψηλό ειδικό βάρος 
σπόρου, χρώµατος κόκκινου. 

ES ARMANDI  Νέο υβρίδιο µε ηµέρες µέχρι 
τη φυσιολογική ωρίµανση 125. Φυτό µε δυνατό 
ριζικό σύστηµα, κατάλληλο για παραγωγή σπόρου. 
Πολύ καλή αντοχή στις ασθένειες και σε συνθήκες 
ξηροθερµικές. 

FENWAY: Υβρίδιο κατάλληλο τόσο για σπόρο όσο 
και για ενσίρωση. Φυτό µε δυνατό στέλεχος, ισχυρό 
ριζικό σύστηµα και έντονο stay green. Ηµέρες για 
φυσιολογική ωρίµανση 130. 
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

> Λίγες µόλις εβδοµάδες πριν µπουν οι σπαρτικές στα χωράφια και ξεκινήσει 
και επίσηµα η φετινή σπορά, παραγωγοί και µεταποιητική βιοµηχανία, καλούνται 
να πάρουν κρίσιµες αποφάσεις, για το εισόδηµά τους, χωρίς όµως να έχουν 
µπροστά τους ξεκάθαρη εικόνα για το τι µέλλει γενέσθαι

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΗΛΙΑΝΘΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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Μια φηµολογία ότι η βάση για τα φετινά 
συµβόλαια θα ξεκινά από τα 40 λεπτά το 
κιλό, έναντι 50 λεπτών πέρυσι, κάτι που η 
αλήθεια είναι πως δεν ηχεί καλά στα αυτιά των 
παραγωγών, είναι το µόνο που υπάρχει αυτή τη 
στιγµή, λίγο πριν αρχίσει η σπορά του ηλίανθου.
Για µια ακόµη χρονιά, οι παραγωγοί µοιάζει σαν 
να ζούνε την «ηµέρα της µαρµότας», καθώς 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
έχει καθυστερήσει δραµατικά να βγάλει την 
πρόσκληση για την κατανοµή του βιοντίζελ, 
προκειµένου οι εµπλεκόµενοι να έχουν τη 
βασική σταθερά που θα τους επιτρέψει να 
καθορίσουν τιµή ασφαλείας για τα συµβόλαια 
της νέας καλλιεργητικής περιόδου και 
αναλόγως να κάνουν τα «κουµάντα» τους. 

Το εξοργιστικό µάλιστα είναι πως παρότι ο 
χρόνος έχει αρχίσει να µετρά αντίστροφα, το 
υπουργείο εξακολουθεί να έχει το χώρο στον 
αυτόµατο πιλότο και να µην δίνει έστω ένα 
στίγµα των προθέσεών του για το πότε και 
εάν θα βγει η πολυαναµενόµενη πρόσκληση 
κατανοµής, αφήνοντας κοντά 1 εκατ. στρέµµατα 
γης, να κινούνται στα… τυφλά. Ως εκ τούτου, η 
µεταποίηση, προς ώρας, τηρεί σιγή ιχθύος για 
τις τιµές που σχεδιάζει να προσφέρει στους 
παραγωγούς, καθώς το ρευστό περιβάλλον 
δεν ευνοεί τέτοιες κινήσεις. Πολλώ δε µάλλον 
που πολλές βιοµηχανίες ζορίζονται να βγουν 
από τα «κόκκινα», καθώς όπως υπογραµµίζει 
ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοκαυσίµων και 
Βιοµάζας Ελλάδας, Γιάννης Τυχάλας, πέρσι 
αγόρασαν ψηλά, ενώ τα διυλιστήρια άρχισαν 
να κατεβάζουν τις τιµές στο βιοντίζελ κι από 
τα 1.700 ευρώ το χιλιόλιτρο, έχουν πέσει 
πλέον στα 1.400 ευρώ, µε συνέπεια µέρος της 
µεταποίησης να «µπαίνει µέσα».

Ίδια κατανοµή µε το 2021 και 2022
Η απουσία επίσηµης ενηµέρωσης, για αυτή 
την καθοριστική παράµετρο της εξίσωσης 
στην καλλιέργεια του ηλίανθου βέβαια, έχει 

φουντώσει τα σενάρια που θέλουν το ΥΠΕΝ 
να ακολουθεί την τακτική που εφάρµοσε και 
το 2022 και να αποφασίζει να παρατείνει και 
για φέτος την ισχύ της κατανοµής του 2021, 
που σηµαίνει 110.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ. 
Πηγές του χώρου, πάντως, τονίζουν πως 
µια τέτοια απόφαση στην ουσία βάζει φρένο 
στην καλλιέργεια, καθώς η κατανάλωση στην 
εγχώρια αγορά έχει αυξηθεί σηµαντικά τα 
τελευταία χρόνια και σίγουρα θα δικαιολογούσε 
µια κατανοµή της τάξης των τουλάχιστον 
150.000 χιλιόλιτρων, η οποία µε τη σειρά της θα 
έφερνε αύξηση των καλλιεργήσιµων εκτάσεων.

Τουλάχιστον 10% αύξηση εκτάσεων
Παρά το οµιχλώδες τοπίο ωστόσο παράγοντες 
του µεταποιητικού τοµέα θεωρούν ότι 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις η καλλιέργεια να 
κερδίσει νέες εκτάσεις φέτος, τουλάχιστον 
10% κι από τα περίπου 800.000 στρέµµατα 
που υπολογίζεται ότι σπάρθηκαν το 2022, σε 
ολόκληρη την επικράτεια, να πλησιάσουν τα 
900.000 στρέµµατα.
«Σύµµαχος» στην καλλιέργεια του ηλίανθου, 
για να την προτιµήσουν οι παραγωγοί, όπως 
µας τονίστηκε από τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Ορεστιάδας, Λάµπη Κουµπρίδη, είναι ότι πέρυσι 
το προϊόν έπιασε µια αρκετά καλή τιµή, στα 
50 λεπτά το κιλό, ενώ είχε και ικανοποιητικές 
στρεµµατικές αποδόσεις, οι οποίες κατά µέσο 
όρο κυµάνθηκαν στα µεν ποτιστικά χωράφια 
µεταξύ 350-400 κιλών το στρέµµα και στα 
ξερικά στα 250 κιλά το στρέµµα, που σηµαίνει 
από 50 έως 70 κιλά παραπάνω ανά στρέµµα, 
έναντι της αµέσως προηγούµενης χρονιάς. 
Επιπλέον, αν και το κόστος παραγωγής 
αυξήθηκε και αυτό πάρα πολύ πέρυσι, είναι 
χαµηλότερο από ανταγωνιστικές καλλιέργειες 
όπως το καλαµπόκι και το βαµβάκι και αυτό 
αποτελεί ένα πρόσθετο «ατού». Ειδικότερα, 
στην περίπτωση του ηλιάνθου, στα ποτιστικά 
χωράφια το κόστος παραγωγής σε περιοχές 
όπως ο Έβρος, όπου καλλιεργούνται χιλιάδες 
στρέµµατα µε το προϊόν, όπως µας µεταφέρουν 
παραγωγοί, υπολογίζεται πως έφτασε στα 120 
ευρώ ανά στρέµµα και στα ξερικά περί τα 90 
ευρώ το στρέµµα.
Σε κάθε περίπτωση, µε ή χωρίς νέα 
κατανοµή, το τοπίο υποχρεωτικά θα αρχίσει 
να ξεκαθαρίζει τις επόµενες εβδοµάδες, διότι 
όσο πλησιάζουµε στην έναρξη της σποράς, 
θα αναγκαστούν οι µεταποιητές να ανοίξουν 
τα χαρτιά τους για τα νέα συµβόλαια για να 
προχωρήσει η καλλιέργεια.

21,5

13,8

49,3

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΝΑ∆ΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ �ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΝΕΑ ΚΑΠ
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΕΣ 
ΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
> Επιβάλλεται να εξεταστεί και η συνδεδεµένη ενίσχυση, λένε οι παραγωγοί 

Ηαπουσία της καλλιέργειας του ηλίανθου 
από τα οικολογικά σχήµατα της νέας ΚΑΠ 
προβληµατίζει τους παραγωγούς, που 
ασχολούνται µε το προϊόν και ζητούν να υπάρξει 
διορθωτική παρέµβαση, προκειµένου να 
αποφευχθεί ένα λάθος, όπως υπογραµµίζουν, 
που θα στοιχίσει. Με κοινή επιστολή τους προς 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο ΑΣ∆ 
Ορεστιάδας «Η Ένωση», η ΕΑΣ ∆ιδυµοτείχου και 
ο ΑΣΚΓΕ «Σουφλιώτικα Κελάρια», επισηµαίνουν 
πως το αίτηµά τους είναι συµβατό µε τους 
στόχους της νέας ΚΑΠ, δεδοµένου ότι πρόκειται 
για καλλιέργεια που καλύπτει τους ειδικούς 
στόχους του οικολογικού σχήµατος, χωρίς να 
αυξάνει το κόστος παραγωγής και εκφράζουν την 
έκπληξή τους για την απουσία της από το εθνικό 
στρατηγικό σχέδιο. Στη σχετική επιστολή των 
οργανώσεων, την οποία υπογράφουν οι πρόεδροι, 
Λάµπρος Κουµπρίδης, Αξιώτης Καµπρούδης 
και Λάζαρος Κιτσικίδης, αναφέρονται µεταξύ 
άλλων: «Στο νοµό  Έβρου, τα τελευταία δέκα 

χρόνια, η καλλιέργεια ηλίανθου καταλαµβάνει 
σταθερά, περίπου 300.000 στρέµµατα σε ετήσια 
βάση. Αποτελεί βασική επιλογή καλλιέργειας για 
τη περιοχή µας, γιατί συγκεντρώνει ορισµένα 
πλεονεκτήµατα: ■Είναι κατά κύριο λόγο ξηρική 
καλλιέργεια, αξιοποιεί εδάφη µη αρδευόµενα, 
χαµηλής γονιµότητας. ■ Είναι καλλιέργεια µε 
χαµηλές εισροές φυτοπροστατευτικών και 
λιπασµάτων. ■ Ενδείκνυται για αµειψισπορά 
στο σχήµα: χειµερινά σιτηρά-ηλίανθος χειµερινά 
σιτηρά. ■ Είναι ιδανική εναλλακτική επιλογή 
καλλιέργειας σε µη αρδευόµενες εκτάσεις, στις 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. ■ Αποτελεί 
εξαίρετο µελισσοκοµικό φυτό και συνδυάζει 
κλάδους παραγωγής του πρωτογενούς τοµέα.
■Χρησιµοποιείται για παραγωγή λαδιού, 
σηµαντικό στοιχείο για τη διατροφή του 
ανθρώπου, στα πλαίσια της επισιτιστικής κρίσης 
µε τον πόλεµο στην Ουκρανία. ■ Η σκέψη 
για συνδεδεµένη στην εν λόγω καλλιέργεια, 
επιβάλλεται να εξεταστεί».

▲

Ικανοποιητικές αποδόσεις 
και εισόδηµα είδε το 2022 
η περιοχή της Ορεστιάδα

Στην περιοχή της Ορεστιάδας η καλλιέργεια 
ηλίανθου είναι σηµαντική για την τοπική οικονοµία, 
δεδοµένου ότι καλύπτει µια συνολική έκταση 
που ξεπερνά τα 160.000 – 170.000 στρέµµατα 
και ένα σηµαντικό µέρος αυτών των χωραφιών 
δεν είναι αρδευόµενα. Για την παραγωγική και 
εµπορική σεζόν του 2022, µάλιστα, οι αγρότες 
που εµπιστεύτηκαν την καλλιέργεια είχαν 
ικανοποιητικές αποδόσεις σε κιλά, οι οποίες 
βοήθησαν για να διαµορφωθεί και ένα καλό 
εισόδηµα. Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ΕΑΣ 
Ορεστιάδας, Λάµπρο Κουµπρίδη, το κόστος 
παραγωγής της καλλιέργειας για την παραγωγική 
σεζόν του 2022, για τα µεν ποτιστικά χωράφια 
διαµορφώθηκε στα 120 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
για τα ξερικά υπολογίζεται περίπου 30 ευρώ πιο 

κάτω, στα 90 ευρώ το στρέµµα και στο χέρι του 
παραγωγού έφτασαν 50 λεπτά το κιλό. «Στην 
ουσία πήραµε τα λεφτά µας πίσω και έµεινε και 
ένα µικρό µεροκάµατο», αναφέρει ο συνοµιλητής 
µας και τονίζει ότι η συνολική παραγωγή που 
διαχειρίστηκε η ΕΑΣ Ορεστιάδας για το 2022 
προσέγγισε τους 20.000 τόνους ηλίανθο, ο οποίος 
έχει ήδη πωληθεί και τα χρήµατα έχουν πιστωθεί 
στους λογαριασµούς των παραγωγών που 
εµπιστεύτηκαν στην οργάνωση τη σοδειά τους.
  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Η λεγόµενη φώµα προκαλείται από τον 
µύκητα Phoma macdonaldii και το κύριο 
σύµπτωµα στην καλλιέργεια του ηλίανθου 
είναι οι µαύρες αλλοιώσεις του στελέχους. Ο 
µη εκλεκτικός Phoma macdonaldii προκαλεί 
αλλοιώσεις στα φύλλα και στο πίσω µέρος 
του «κεφαλιού», αλλά και στην βάση των 
µίσχων. Οι τυπικές αλλοιώσεις του κύριου 
στελέχους δηµιουργούνται από τις προσβολές 
των φύλλων που σταδιακά εξαπλώνονται 
προς τα υπόλοιπα υπέργεια µέρη του φυτού. 
Σε ευνοϊκές για τον µύκητα συνθήκες το 
προσβεβληµένο φύλο µαραίνεται, ο µίσχος 
µαυρίζει και οι αλλοιώσεις του κύριου 
στελέχους εξαπλώνονται για να σχηµατίσουν 
ένα µαύρο κύκλο. Μικρά κυκλικά καρποφόρα 
όργανα του µύκητα δηµιουργούνται στην 

επιφάνεια του κορµού. Ο µύκητας µπορεί 
να προσβάλει το φυτό καθόλη τη διάρκεια 
της καλλιεργητικής περιόδου, αν και οι 
αλλοιώσεις του κεντρικού στελέχους είναι 
ορατές κυρίως όταν ανεβαίνει η θερµοκρασία 
από τα µέσα της άνοιξης.
Ο µύκητας µειώνει σηµαντικά τις αποδόσεις 
στον ηλίανθο, καθώς προκαλεί µικρότερα 
«κεφάλια» µε λιγότερο σπόρο και χαµηλότερη 
περιεκτικότητα σε λάδι. Παράλληλα, λόγω 
µηχανικής ζηµιάς, το κεντρικό στέλεχος 
καθίσταται πιο επιρρεπές στο πλάγιασµα. 
Για την αντιµετώπισή του, συνήθως 
προτείνεται τετραετής αµειψισπορά, µε στόχο 
να ελαχιστοποιηθεί η συγκέντρωση του 
Phoma macdonaldii µέσα στο έδαφος. 
   Γ. ΡΟΥΠΑΣ

ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΦΩΜΑ 

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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▲

NK Neoma: Ο πρωταθλητής αποδόσεων σε γόνιµα 
και ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο NK NEOMA 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 Experto: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος, για 
σίγουρες και υψηλές αποδόσεις µε µεγάλη αντοχή 
σε ασθένειες και περονόσπορο, που αποδίδει και σε 
δύσκολες συνθήκες.
SY Talento: Υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος µε 
σταθερή και υψηλή παραγωγή σε γόνιµα χωράφια, 
µε αντοχή στις ασθένειες και ιδιαίτερα στον 
περονόσπορο.
SY Bacardi CLP: Υβρίδιο µε υψηλή 
προσαρµοστικότητα, άριστες αποδόσεις σε γόνιµα 
ποτιστικά αλλά και υψηλές αποδόσεις σε µέτρια 
εδάφη και σε ελλιπή ποτίσµατα.
SY Chelsea CLP: Νέο υβρίδιο µε ανθεκτικότητα 
στις τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη 
αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο. Εξαιρετική 
προσαρµοστικότητα σε δύσκολες συνθήκες. Σταθερά 
υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα αλλά και ξερικά 
χωράφια.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

BASF InSun® Επιλογή εµπιστοσύνης
Η BASF προσφέρει πλέον ολοκληρωµένες λύσεις 
στην καλλιέργεια του ηλίανθου, επενδύοντας στο 
µέλλον µε το χαρτοφυλάκιο υβριδίων ηλίανθου 
InSun® τεχνολογίας Clearfi eld® & Clearfi eld® Plus, 
αλλά και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
φυτοπροστασίας.
ΝΕΟ InSun® 200 HO CLP Hi Oleic υβρίδιο 
ηλίανθου InSun®, τεχνολογίας Clearfi eld Plus. 
Μεσοπρώιµο υβρίδιο, µε υψηλή περιεκτικότητα 
σε λάδι και υψηλή γενετική αντοχή στην οροβάγχη 
(OR7, Α-G). Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη 

εγκατάσταση της καλλιέργειας, υψηλή αντοχή 
στον περονόσπορο και εξαιρετική ανεκτικότητα σε 
ασθένειες (µακροφοµίνα και φόµοψη).
ΝΕΟ InSun® 222 CLP Μεσοπρώιµο, Clearfi eld 
Plus υβρίδιο, σταθερών και υψηλών αποδόσεων, 
κατάλληλο για µεγάλο εύρος καλλιεργητικών 
συνθηκών. Είναι ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη 
εγκατάσταση της καλλιέργειας, µε υψηλή γενετική 
αντοχή στην οροβάγχη (OR7, A-G) και εξαιρετική 
ανεκτικότητα σε ασθένειες (µακροφοµίνα, φόµοψη, 
βερτισίλλιο).
Dracaris CLP Πρώιµο υβρίδιο, τεχνολογίας 
Clearfi eld® Plus, σταθερών και υψηλών 
αποδόσεων ακόµη και σε συνθήκες στρες, µε 
καλή ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A-F). Είναι 
ζωηρό υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, µε υψηλή αντοχή στον περονόσπορο 
και ανεκτικότητα στη φόµοψη. 
Loris CLP Clearfi eld® Plus Mεσοπρώιµο υβρίδιο 

ηλίανθου, µε υψηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Υβρίδιο 
σταθερών και υψηλών αποδόσεων ακόµη και 
σε συνθήκες στρες για εντατικές καλλιέργειες. 
Yψηλή γενετική ανθεκτικότητα στην οροβάγχη 
(A-G), υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι και υψηλή 
ανθεκτικότητα στη φόµοψη. 
Kapris CLP Πρώιµο υβρίδιο ηλίανθου, τεχνολογίας 
Clearfi eld® Plus, υψηλών αποδόσεων ακόµη και 
σε συνθήκες στρες, για εντατικές και χαµηλών 
εισροών καλλιέργειες. Έχει υψηλή γενετική 
ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A-G) και εξαιρετική 
ανεκτικότητα σε ασθένειες. 
Coloris CL Μεσοπρώιµο, Clearfi eld® υβρίδιο 
ηλίανθου σταθερών και υψηλών αποδόσεων 
ακόµη και σε συνθήκες στρες, µε υψηλή γενετική 
ανθεκτικότητα στην οροβάγχη (A-G). Zωηρό 
υβρίδιο για γρήγορη εγκατάσταση της καλλιέργειας, 
εξαιρετική ανεκτικότητα στην αδροµύκωση και 
καλή αντοχή στον περονόσπορο.

▲

Η ADAMA διαθέτει τα παρακάτω υβρίδια / 
ποικιλίες:
ES AROMATIC SU: Υβρίδιο High-Oleic 
υψηλών αποδόσεων µε πολύ καλή 
περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>87%). Υβρίδιο 
µεσαίου βιολογικού κύκλου τεχνολογίας 
SU µε πολύ καλή αντοχή στις κυριότερες 
ασθένειες και τον Περονόσπορο.

ES BALISTIC CL: Πρώιµο υβρίδιο High-Oleic µε 
εξαιρετική περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>89%). 
Υβρίδιο µεσαίου ύψους µε πολύ καλή αντοχή στο 
πλάγιασµα. Ανθεκτικό στην Οροβάγχη και τον 
Περονόσπορο.

ES BELFIS CLP: Νέο µεσοπρώιµο υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfi eld Plus. Φυτό µεσαίου 
ύψους  µε πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασµα. 
Πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής µε άριστη 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους 
εδαφών. Υψηλή αντοχή σε Περονόσπορο και 
Οροβάγχη.

ES EMERIC CLP: Νέο µεσοπρώιµο High 
Oleic υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld Plus. Πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε Ολεϊκό οξύ (>88%). Υβρίδιο 
µε εξαιρετική σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες και 
ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες καθώς και στην 
Οροβάγχη.

Suomi HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar.
Πρώιµο µε πολύ υψηλές αποδόσεις και σε 
ξερικά αλλά και σε ποτιστικά χωράφια. Μεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε διάφορες κλιµατολογικές 
συνθήκες. Με ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές 
οροβάγχης και µεγάλη αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο.
Sureli HTS: Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Granstar µε 
πολύ υψηλές αποδόσεις κυρίως σε ξερικά αλλά 
και σε ποτιστικά χωράφια. Με ανθεκτικότητα στις 
τελευταίες φυλές οροβάγχης και µεγάλη αντοχή 
σε ασθένειες και περονόσπορο. ∆ιακρίνεται για 

την µεγάλη προσαρµοστικότητα σε διάφορες 
κλιµατολογικές συνθήκες.
Subeo HTS: Νέο υβρίδιο υψηλού ολεϊκού οξέος 
τεχνολογίας Granstar. Παραγωγικό µε µεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε διάφορες κλιµατολογικές 
συνθήκες, µε υψηλή ανθεκτικότητα στις τελευταίες 
φυλές της οροβάγχης και αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο.
SY Flavio CLP: Νέο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων 
στην κατηγορία του υψηλού ολεϊκού οξέος. Με 
ανθεκτικότητα στις τελευταίες φυλές της οροβάγχης 
και υψηλέ αντοχή σε ασθένειες και περονόσπορο,

▲
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P64LE99 O κυρίαρχος στα ποτιστικά - Κορυφαίες 
αποδόσεις RM 47 Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε 
γόνιµα χωράφια. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
Ρ64LE25 Σταθερή αξία RM 43 Υβρίδιο τεχνολογίας 
ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64LE137 ΝΕΟ RM 42 Πρώιµο υβρίδιο µε ισχυρό 
στέλεχος. Ανθεκτικό στις νέες φυλές της Οροβάγχης. 
P63LE113 Για πρώιµες και όψιµες σπορές σε ποτιστικά 
και σε αδύνατα RM 42 Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64LE141 ΝΕΟ Ανθεκτικό στην ξηρασία µε 
µεγάλο δυναµικό παραγωγής RM 43 Υβρίδιο 
τεχνολογίας ExpressSun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο 
Granstar® 50 SG. 
P64LE136 RM 44 Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα. 
Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε γόνιµα χωράφια. 
P64LE163 ∆υνατό και αξιόπιστο RM 45 Υψηλό 
δυναµικό παραγωγής. 
P63LE166 Πρώιµο, κοντό και παραγωγικό RM 
42 Πρώιµο µε δυναµικό παραγωγής που ξεπερνάει 
οψιµότερα υβρίδια. 
P64LC108 Το ανθεκτικότερο υβρίδιο στην ξηρασία 
και το πιο παραγωγικό σε αδύνατα µπαΐρια RM 

45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® µε αντοχή στο 
ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL. Εκπληκτικά κιλά σε 
κάµπους απότιστο ή µε ένα νερό. 
P64LP130 Το Νο 1 υβρίδιο στη λεκάνη της 
Μεσογείου και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας 
RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® Plus µε αντοχή 
στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus. 
P64LP180 ΝΕΟ Για ποτιστικά χωράφια RM 43 
Χαµηλό ύψος. Ισορροπηµένο φυτό. Μεγάλο δυναµικό 
παραγωγής. Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® Plus µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus.
P64LP146 ΝΕΟ Ανθεκτικό, υγιές και παραγωγικό
RM 43 Ανθεκτικό σε ξηροθερµικές συνθήκες. 
Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld® Plus µε αντοχή στο 
ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus. 
P64LP170 ΝΕΟ RM 43 Μεγάλη προσαρµοστική 
ικανότητα. Μέγιστη αντοχή στην Οροβάγχη. Υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfi eld® Plus µε αντοχή στο 
ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus. 

High Oleic PIONEER® ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

P64HE418  P64HE418  HIGH OLEIC Ειδικό στα 
δύσκολα RM45 Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® 

µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Έχει 
το υψηλότερο ποσοστό Ολεϊκού οξέος (>90,0%). 
Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.
P64HE133 High Oleic Πρώιµο, προσαρµοστικό 
και παραγωγικό RM 44 Πολύ υψηλή περιεκτικότητα 
σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού. Ανθεκτικό στον 
Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε 
αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 
P64HE144 High Oleic Γονιµότητα και υψηλές 
αποδόσεις RM 45 Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. 
Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα 
λαδιού. Υβρίδιο τεχνολογίας ExpressSun® µε αντοχή 
στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

Το Clearfi eld®, Clearfi eld® Plus, Pulsar® 4 SL και 
Pulsar® Plus είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF

ΤM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its 
affi  liated companies. © 2023 Corteva.

▲

▲

▲

RGT VOLLCANO CLP Πρώιµο, Clearfi eld Plus 
και High Oleic, µε πολύ µεγάλη σταθερότητα και 
προσαρµοστικότητα, µε πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9 φυλές του 
περονόσπορου. Με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ
SIKLLOS Clearfi eld υβρίδιο, µε υψηλές αποδόσεις, 

µεγάλη προσαρµοστικότητα, ανθεκτικό και σε 
ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά.
INTERSTELLAR SU Πρώιµο, Express 
υβρίδιο, µε σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις, 
ανθεκτικό στις 9  φυλές του περονόσπορου, 
άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά και υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.

ES ELECTRIC CLP Πρώιµο, Clearfi eld Plus 
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, 

µε πολύ υψηλό παραγωγικό δυναµικό και µεγάλη 
προσαρµοστικότητα, µε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

ES JURASSIC SU Νέο, µεσορώιµο, Express 
και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, µε πολύ 

υψηλό παραγωγικό δυναµικό και εξαιρετικά 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά, ανθεκτικό στις 9  φυλές 
του περονόσπορου,  µε υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι 
και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ. 

High Oleic 
MICHEL: Μεσοπρώιµο υβρίδιο 
τεχνολογίας Clearfi eld µε µεγάλη κεφαλή 
και υψηλή περιεκτικότητα σε ολεϊκό οξύ 
και πρωτεϊνη, υψηλή αντοχή στον περονόσπορο και την 
οροβάγχη. Μεγάλες αποδόσεις ακόµα και σε αδύναµα 
χωράφια.
CLEARFIELD production system
NS PRIMI: Πρώιµο υβρίδιο µε γενετική αντοχή στον 
περονόσπορο και τη φόµοψη. Κατάλληλο για όλους 
τους τύπους εδαφών. Εξαιρετική αντοχή σε καταστάσεις 
stress. 

NS MAESTRO: Πρώιµο υβρίδιο µε 
έντονη πρώτη ανάπτυξη. Μεγάλη αντοχή 
στη ξηρασία, ιδανικό για τα φτωχά εδάφη. 
Αντοχή σε φόµα, µακροφοµίνα και 

σκλεροτίνια.
NS TAURUS: Μεσοόψιµο υβρίδιο µε πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής. Φυτά µέσου ύψους µε δυνατό 
στέλεχος και άριστη προσαρµοστικότητα τόσο σε 
δυνατά αλλά και αδύνατα ξηρικά χωράφια.
CLEARFIELD PLUS production system
NS SMARAGD: Μεσοπρώιµο υβρίδιο µέσου ύψους 
µε αντοχή στο πλάγιασµα. Εκπληκτική αντοχή στον 

περονόσπορο και γενετική αντοχή στις φυλές της 
οροβάγχης. 
SUMO technology
NS SUMO SUN: Πρώιµο υβρίδιο µε µεγάλη αντοχή 
στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας σουλφονυλουριών. Φυτό 
µέσου ύψους µε ισχυρό στέλεχος που δεν πλαγιάζει. 
Γενετική αντοχή σε περονόσπορο και οροβάγχη. 
Μεγάλη αντοχή στη ξηρασία και στις καταπονήσεις.
ANABELA SU: Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε µεγάλη 
αντοχή στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας σουλφονυλουριών. 
Φυτό µέσου ύψους µε µεγάλη και συνεκτική κεφαλή. 
Αντοχή σε περονόσπορο και στην έλλειψη νερού.
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>  ∆ύσκολα φαίνεται ότι θα ανακτηθούν εκτάσεις της καλλιέργειας που χάθηκαν την περσινή σεζόν

ΖΕΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Η ΚΑΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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ΡΥΖΙΡΥΖΙΡΥΖΙ

38-39_rizi.indd   38 14/02/2023   20:38



ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Μ ε τις τιµές να πιάνουν ήδη τα 54 λεπτά το 
κιλό για τις µεσόσπερµες ποικιλίες, τα 70 λεπτά το 
κιλό για τη δυσεύρετη Καρολίνα και ακολουθούν 
µακρύσπερµα ρύζια µε 47 λεπτά το κιλό το 
ενδιαφέρον των παραγωγών για την καλλιέργεια 
ρυζιού βαίνει αυξανόµενο. Παρόλα αυτά, οι 
εκτάσεις, που χάθηκαν πέρσι από την «στροφή» 
κάποιων σε ανταγωνιστικές καλλιέργειες, 
φαίνεται πως δύσκολα θα ανακτηθούν. Την 
εκτίµηση αυτή διατυπώνει το µέλος του ∆.Σ. 
του Συνεταιρισµού Ορυζοκαλλιεργητών Β’ 
Χαλάστρας, Γιώργος Μπότας, ενόψει της νέας 
καλλιεργητικής περιόδου για τη δυναµική 
καλλιέργεια του ρυζιού, που προγραµµατίζεται 
και φέτος προς το τέλος της ερχόµενης άνοιξης. 
«Η έναρξη της καλλιεργητικής σεζόν ήρθε 
πέρσι λίγο µετά το ξέσπασµα του πολέµου 
στην Ουκρανία και έπεσε πάνω στην εκτίναξη 
του κόστους παραγωγής και την εκδήλωση 
των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις καλύτερες 
τιµές που είχαν το βαµβάκι και το καλαµπόκι, 
έσπρωξε συναδέλφους µας να πάνε προς τις 
συγκεκριµένες καλλιέργειες. Ως συνέπεια, από 
τα περίπου 255.000 στρέµµατα, που καλύπτει 
συνήθως η καλλιέργεια του ρυζιού στη χώρα, 
το 2022 χάσαµε γύρω στα 35.000 στρέµµατα 
και πέσαµε στα 220.000 στρέµµατα», µας είπε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μπότας, εκφράζοντας την 
εκτίµηση πως «η ίδια εικόνα θα διατηρηθεί και 
φέτος, µε τις εκτάσεις που έφυγαν από το ρύζι, 
να µένουν στο βαµβάκι και στο καλαµπόκι».

Πρώτα τη τάξει τα µεσόσπερµα
Για τις ποικιλίες που αναµένεται να προτιµηθούν 
και φέτος, ο έµπειρος παραγωγός εκτίµησε 
πως τη «µερίδα του λέοντος» θα έχει και το 
2023 η κατηγορία των µεσόσπερµων ρυζιών, 
µε πρωταγωνιστή την ποικιλία Ronaldo, η 
οποία έχει µεγάλη ζήτηση από την αγορά, 
κυρίως χωρών της ΕΕ επιτυγχάνει καλή τιµή 
και πέρυσι κάλυψε περί το 70% των εκτάσεων 
ρυζιού στη χώρα.  Από εκεί και πέρα, το 
παιχνίδι θα παιχτεί στην εµπορική πορεία που 
θα έχουν τα µακρύσπερµα ρύζια και το πώς θα 
επιδράσει στις αποφάσεις των παραγωγών η 
εντυπωσιακή άνοδος της τιµής της Καρολίνας, 
που λόγω των µικρών ποσοτήτων της, 
προσεγγίζει τα 70 λεπτά το κιλό.
«Η αλήθεια είναι πως τα µακρύσπερµα ρύζια είναι 
δύο ταχύτητες πιο κάτω από τα µεσόσπερµα, 
όσον αφορά στην εµπορική τους πορεία. Αν 
καταφέρουµε όχι µόνο να διατηρήσουµε τα 
σηµερινά επίπεδα τιµών των 47 λεπτών ανά 
κιλό, αλλά να τα ανεβάσουµε κιόλας, είναι 

βέβαιο ότι πολλοί παραγωγοί θα επιλέξουν και 
φέτος να καλλιεργήσουν και µακρύσπερµες 
ποικιλίες», σηµειώνει ο κ. Μπότας κι υπενθυµίζει 
ότι η συγκεκριµένη κατηγορία ρυζιού δέχεται 
µεγάλη πίεση στις τιµές από τις εισαγωγές σε 
όλη την Ευρώπη, κίτρινων ρυζιών από χώρες 
παραγωγούς της Ασίας. Μεγάλο είναι το δέλεαρ και 
για την Καρολίνα, αλλά επειδή είναι πιο δύσκολη 
καλλιέργεια, από τις άλλες ποικιλίες, ενώ και οι 
αποδόσεις της είναι χαµηλότερες, µέλλει να φανεί 
πόσοι παραγωγοί θα την εµπιστευτούν φέτος.

Αποκλιµάκωση στο κόστος παραγωγής
Όσον αφορά στο κόστος παραγωγής, το 2022 
εκτοξεύτηκε στα περίπου 350 ευρώ το στρέµµα, 
από τα 280-300 ευρώ, που ήταν πριν. Για φέτος 
υπάρχει µια τάση αποκλιµάκωσης στα λιπάσµατα, 
όπως υπογραµµίζει το διοικητικό στέλεχος του 
Συνεταιρισµού Β’ Χαλάστρας, έναντι του 2022, αλλά 
πάλι είναι αρκετά υψηλότερες οι τιµές σε σχέση µε 
το 2021. Ειδικά για το θέµα της φυτοπροστασίας, ο κ. 
Μπότας τονίζει πως εξελίσσεται σε µεγάλο πρόβληµα 
για την ορυζοκαλλιέργεια το ό,τι κάθε χρόνο, για 
λόγους φιλοπεριβαλλοντικούς, η Ε.Ε. βγάζει από την 
φαρέτρα των καλλιεργητών κρίσιµα όπλα για την 
προστασία του ρυζιού γεγονός που θα οδηγήσει 
προοδευτικά σε πιο light επεµβάσεις, οι οποίες, όµως, 
για να έχουν την ίδια αποτελεσµατικότητα θα είναι 
πολλαπλάσιες σε αριθµό και άρα θα αυξήσουν το 
κόστος παραγωγής.

▲

Συµβολαιακή για Καρολίνα  
από τον Σύνδεσµο Ορυζόµυλων 

Πρόταση προς τους εκπροσώπους των 
παραγωγών για «εγγυηµένη τιµή» µέσω του 
θεσµού της συµβολαιακής γεωργίας για τη 
ποικιλία ρυζιού Καρολίνα , η οποία και θα είναι 
κατά 20% µεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιµή 
της αγοράς της ποικιλίας ρυζιού «Ronaldo» 
δροµολογεί η διοίκηση του Συνδέσµου 
Ορυζόµυλων Ελλάδος.
Η σχετική πρόταση για την προώθηση της 
καλλιέργειας ρυζιού τύπου «Καρολίνα» 
στην Ελλάδα επισφραγίστηκε σε πρόσφατη 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
ΣΟΕ, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις συνθήκες 
που επικρατούν στη διεθνή αγορά και την 
ανταγωνιστικότητα του συγκεκριµένου τύπου 
ρυζιού στην ελληνική. «Η όλη προσπάθεια γίνεται 
για να δοθεί πρόσθετη ώθηση σε ελληνικά 
προϊόντα, που µπορούν να είναι ανταγωνιστικά 
και να κατακτήσουν την κορυφή, όχι µόνο 
στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, 
αλλά και παγκοσµίως. Προς το σκοπό αυτό ο 
ΣΟΕ έχει αναλάβει ήδη πρωτοβουλία για την 
κατηγοριοποίηση του ρυζιού Καρολίνα», αναφέρει 
ανακοίνωση του Συνδέσµου. 
Αποφασίστηκε επίσης, µαζί µε εκπροσώπους 
των παραγωγών να διερευνηθεί η δυνατότητα 
εισαγωγής νέων ποικιλιών ρυζιού, σύµφωνα 
µε τις δυνατότητες των παραγωγών και την 
αξιολόγηση της δυναµικής πιο επικερδών 
καλλιεργειών. 

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΡΥΖΩΝΕΣ

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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ΝΕΑ ΚΑΠ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ TOMATA

Στροφή στη βιοµηχανική ντοµάτα 
προεξοφλούν αρκετοί συντελεστές της 
αγοράς, µε παραγωγούς που διαθέτουν τον 
εξοπλισµό, την τεχνογνωσία και την εµπειρία 
αυτής της απαιτητικής καλλιέργειας να την 
προτιµούν φέτος έναντι του βαµβακιού και 
το υπολοίπων εαρινών επιλογών. Οι πρώτες 
εκτιµήσεις κάνουν λόγο για µια αύξηση των 
εκτάσεων της τάξης του 35%, κάτι που θα 
επανέφερε τα αφιερωµένα στη βιοµηχανική 
ντοµάτα στρέµµατα κοντά στα επίπεδα του 
2021. Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η εκτάσεις 
στην καλλιέργεια ακολούθησαν µια πορεία 
ελεύθερης πτώσης.
Μέχρι στιγµής, τιµές στα συλλογικά σχήµατα 
παραγωγών, έχει ανακοινώσει η εταιρεία 
Νοµικός, µε τιµή βάσης τα 150 ευρώ ο τόνος 
στα 5 brix για παράδοση στο εργοστάσιο 
του ∆οµοκού, ενώ για το εργοστάσιο των 
Φαρσάλων η τιµή κυµαίνεται µεταξύ των 
146 και 148 ευρώ ο τόνος αναλόγως την 
χιλιοµετρική απόσταση από το σηµείο 
παράδοσης. Αυξηµένα όµως είναι και τα πριµ 
πρωιµότητας/οψιµότητας, που αγγίζουν τα 10 
ευρώ για τα άκρα της περιόδου και τα 5 ευρώ 
στις ενδιάµεσες ηµεροµηνίες ενδιαφέροντος.
Επίσηµους τιµοκαταλόγους αναµένεται ότι 
θα ανακοινώσουν το επόµενο διάστηµα και 
πριν το τέλος Φεβρουαρίου και οι υπόλοιπες 
βιοµηχανίες, προκειµένου να ξεκινήσουν και 
οι πρώτες φυτεύσεις για φέτος.
Η τιµή βάσης πέρυσι ήταν στα 120 ευρώ ο 
τόνος, έπειτα από την αναπροσαρµογή που 
έγινε στα µέσα της περιόδου. Όπως αναφέρει 
ο Αστέριος Σαπουνάς του συνεταιρισµού 
ΘΕΣΤΟ τα µέλη του οποίου αναµένεται να 
καλλιεργήσουν φέτος 18.000 στρέµµατα 
βιοµηχανικής ντοµάτας, η αύξηση των 
τιµών αποδίδεται τόσο στα αυξηµένα κόστη 
καλλιέργειας -συνθήκη που ίσχυσε άλλωστε 
και πέρυσι- όσο και στην ιδιαίτερα αυξηµένη 

ΣΤΑ 160 ΕΥΡΩ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΠΡΙΜ
 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ

ζήτηση που γνωρίζει η σάλτσα ντοµάτας, ιδίως 
από το εξωτερικό. Σε συνδυασµό µάλιστα και 
µε τη µειωµένη περσινή παραγωγή (εξαιτίας 
της µείωσης των εκτάσεων) τα αποθέµατα 
των βιοµηχανιών φαίνεται πως είναι 
εξαντληµένα, γεγονός που εντείνει τον µεταξύ 
τους ανταγωνισµό για εξασφάλιση πρώτης 
ύλης. Άλλωστε τα τελευταία χρόνια οι παίχτες 
στην αγορά έχουν αυξηθεί.
Πάντως, η καλλιέργεια παραµένει απαιτητική, 
τα εφόδια µε εξαίρεση το πετρέλαιο το οποίο 
έχει κάνει µια κοιλιά, παραµένουν σε υψηλά 
επίπεδα, ενώ χαρακτηριστικό της φετινής 
χρονιάς είναι και η έλλειψη εργατικών 
χεριών, κάτι που δυσκολεύει τη διαχείριση 
όσο παράλληλα ανεβάζει τα κοστολόγια της 
καλλιέργειας.
Μιλώντας στις Μεγάλλες Καλλιέργειες 
ο ∆ηµήτρης Νοµικός, της ιστορικής 
βιοµηχανίας, εξηγεί ότι οι συνθήκες της 
διεθνούς αγοράς δίνουν µια καλή ευκαιρία 
στον εγχώριο κλάδο να αντιστρέψει το κύµα 
εγκατάλειψης της καλλιέργειας. «Πέρυσι 
οι παραγωγοί προτίµησαν πιο εύκολες 
ή πιο φθηνές καλλιέργειες προκειµένου 
να αποφύγουν το ρίσκο. Φέτος, επειδή οι 
εξελίξεις στα χρηµατιστήρια αγροτικών 
εµπορευµάτων δεν είναι ενθαρρυντικές, 
αρκετοί προτιµούν την σταθερότητα των 
συµβολαίων» αναφέρει ο κ. Νοµικός, ενώ 
συµπληρώνει ότι και στις υπόλοιπες χώρες, 
δηλαδή Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, οι 
τιµές παίζουν σε αντίστοιχα επίπεδα, πέριξ 
των 130 ευρώ ο τόνος. «∆εν προσδοκούµε 
να επιστρέψουµε στους 1.200.000 τόνους που 
έβγαζε κάποτε η χώρα, αλλά είναι µια καλή 
στιγµή να ανακάµψουµε από τους 300.000 
σήµερα» αναφέρει, καταλήγοντας πως, καιρού 
επιτρέποντος θα µπορούσε να επιτευχθεί µια 
αύξηση 30 µε 40% στις ποσότητες που θα 
συγκοµιστούν το 2023.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΟΜΟΚΟΥ

ΤΙΜΗ Α
 ΕΥΡΩ /ΤΟΝΟ*

ΤΙΜΗ Α
 ΕΥΡΩ /ΤΟΝΟ*

150 ΕΥΡΩ

ΠΡΙΜ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ

150       10  µέχρι 28/07 

150        5  από 29/07 - 02/08 

150          5  από 08/09 - 14/09 

150        10 15/09 - τέλος 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

146 � 148

ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΙΜ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ

146 - 148       8  µέχρι 27/07 

146 - 148       5   28/07 - 31/07 
 

146 - 148       3  01/08 - 03/08

και από 20/09 - τέλος

και 13/09 - 19/09

και από 06/09 - 12/09

*5 BRIX

> Τη σιγουριά των συµβολαίων παρά τις αυξηµένες καλλιεργητικές απαιτήσεις επιδιώκουν αρκετοί παραγωγοί φέτος, οι οποίοι 
επιστρέφουν στην καλλιέργεια της βιοµηχανικής τοµάτας, έπειτα από µια χρονιά που είδε τα στρέµµατα της καλλιέργειας να µειώνονται 
δραµατικά. Κίνητρο και οι τιµές που ανακοινώνονται µε τη βάση στα 150 ευρώ για τα 5 brix, ενώ ανεβασµένα είναι και τα πριµ. 

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ

2.233.856
ΕΥΡΩ

43.630 
ΕΥΡΩ

51,2
ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

▲

Στα 51,2 ευρώ το στρέµµα η συνδεδεµένη ενίσχυση της 
βιοµηχανικής ντοµάτα, υποχρεωτική η στάγδην άρδευση

Η συνδεδεµένη ενίσχυση του 2023 στη βιοµηχανική ντοµάτα ορίστηκε (τιµή 
αναφοράς) στα 51,2 ευρώ το στρέµµα και ως έξτρα προϋπόθεση µπήκε η 
υποχρέωση στάγδην άρδευσης από τους παραγωγούς. Συγκεκριµένα δικαιούχοι 
της συνδεδεµένης ενίσχυσης θα είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους 
παρακάτω όρους επιλεξιµότητας: 
1. Παραδίδουν βιοµηχανική τοµάτα από την 1η Ιουνίου έως και την 30η 
Νοεµβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 50 τόνους βιοµηχανικής τοµάτας ανά 
εκτάριο καλλιεργούµενης έκτασης. 
2. Οι παραδόσεις στις µεταποιητικές επιχειρήσεις πραγµατοποιούνται µέσω 
συνεταιρισµών για τους οργανωµένους αγρότες. 
3. Πραγµατοποιείται χρήση στάγδην άρδευσης.
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΕΣ
> Σταθερή παράµετρος τα 35 λεπτά από τα συµβόλαια για τα αλώνια

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Μια απότοµη προσγείωση στις τιµές σκληρού 
σίτου πυροδότησε το 2023, σε µια εξέλιξη που απ’ 
ό,τι φαίνεται αποθαρρύνει αρκετούς µεγάλους 
παραγωγούς του Καναδά από την καλλιέργεια 
όσο παράλληλα ανακατεύει τα δεδοµένα της 
ευρωπαϊκής αγοράς για την επόµενη εµπορική 
περίοδο.  H αγορά προς το παρόν δείχνει να 
έχει άλλες προτεραιότητες, µε µια έντονη τάση 
διόρθωσης να αναπτύσσεται αποφασιστικά τις 
τελευταίες εβδοµάδες. ∆εν αποκλείεται βέβαια, 
έπειτα από µια υποχώρηση της τάξης των 70 
ευρώ ο τόνος που σηµειώθηκε µέσα στις πέντε 
πρώτες εβδοµάδες του 2023 στη Φότζια, να 
έρθει µια ανοδική αντίδραση, ωστόσο για τη νέα 
σοδειά στην Ελλάδα, οι προοπτικές της τιµής 
παραµένουν ένα αίνιγµα.  Η µόνη σταθερά αυτήν 
τη στιγµή, είναι τα συµβόλαια προπώλησης που 
υπεγράφησαν το φθινόπωρο µε τις βιοµηχανίες 
ζυµαρικών, στην περιοχή των 35 λεπτών το κιλό. 
Αρκετοί αναλυτές της εγχώριας αγοράς εκτιµούν 
πως ακόµα και αυτό το επίπεδο συγκρατείται 
µε δυσκολία βάσει των ενδείξεων που δίνει η 
ευρωπαϊκή και η καναδέζικη αγορά σήµερα. 
Βέβαια, η απόσταση µέχρι τα αλώνια είναι 
µεγάλη, ο καιρός έχει ήδη δείξει σηµαντικές 
παρεκκλίσεις από τα συνηθισµένα ενώ ειδικά 
στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί ορισµένα 
προβλήµατα στις καλλιέργειες. 
Το σήµα της διόρθωσης στις ευρωπαϊκές 
αγορές, κατέφθασε από τον Καναδά, ο 
οποίος εξακολουθεί να κερδίζει τους διεθνείς 
διαγωνισµούς, ευνοούµενος τόσο από την 
ενίσχυση του ευρώ όσο -κυρίως- από την 
υποχώρηση του κόστους των ναύλων σε προ 
πανδηµίας επίπεδα. Ήδη οι τιµές έχουν χάσει 
31% από τα υψηλά της τελευταίες διετίας, ενώ 
στον ορίζοντα προβλέπεται µια περαιτέρω 
συµπίεση των τιµών για την περίοδο 2023-24. Οι 
εκεί αναλυτές παροτρύνουν τους παραγωγούς 
να κλείσουν ένα 25% της αναµενόµενης σοδειάς 
τους µαζί µε τα περσινά τους αποθέµατα στα 
σηµερινά επίπεδα τιµών. 
Οι τελευταίες εκτιµήσεις του υπουργείου 
Γεωργίας του Καναδά, κάνουν λόγο για µια 
συρρίκνωση των τιµών της τάξης του 30% για την 
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ΨΑΧΝΕΙ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ 
> Απώλειες 70 ευρώ γράφει η τιµή στις πρώτες 5 συνεδριάσεις της Φότζια για το 2023

τρέχουσα εµπορική περίοδο, ενώ αναµένονται 
περαιτέρω µειώσεις για τη σοδειά του 2023. Ήδη 
πάντως οι τιµές για τα καναδέζικα σιτάρια έχουν 
σβήσει αυτό το περιθώριο, µε τις σηµερινές τιµές 
να είναι µειωµένες 31% στα 496 δολάρια Καναδά 
έναντι των 728 την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (1 
δολάριο Καναδά ισούται µε 69 λεπτά του ευρώ). 

Καθορίζει τις τιµές ο Καναδάς
Με τη χώρα της Βόρειας Αµερικής να καθορίζει 
ουσιαστικά τις τιµές του σκληρού σίτου σε όλο 
τον κόσµο, αποκτά ενδιαφέρον η εκτίµηση 
που θέλει τους Καναδούς να κόβουν σχεδόν 
5,5% από τις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν 
πέρυσι µε σκληρό σιτάρι, καθώς η χώρα να 
στρέφεται στην καλλιέργεια µαλακού σίτου, 
εκτιµώντας πως οι ελλείψεις θα είναι ισχυρές 
και την περίοδο 2023/24 και άρα τα περιθώρια 
κέρδους υψηλότερα.  Οι επιλογές των Καναδών 
για την πορεία των τιµών, θα µπορούσαν 
πάντως να διευκολύνουν την κατάσταση στην 
ιταλική και κατ΄επέκταση ελληνική αγορά το 
επόµενο καλοκαίρι. Παρά το µειωµένο εµπορικό 
ενδιαφέρον που εκφράζεται τις τελευταίες 
εβδοµάδες, η ισορροπία του λόγου αποθέµατα 
/κατανάλωση παραµένει εύθραυστη, ενώ 
ταυτόχρονα η ανάπτυξη των καλλιεργειών 
δεν γίνεται υπό τις καλύτερες καιρικές 
συνθήκες. Συνεπώς, µια στροφή του Καναδά 
σε καλλιέργειες που δεν έχουν την αντίστοιχη 
βαρύτητα µε το σκληρό σιτάρι στην Ελλάδα, θα 
µπορούσε τουλάχιστον να διευκολύνει το σενάριο 
ισορρόπησης των τιµών γύρω από τα σηµερινά 
επίπεδα.

▲
Συνδεδεµένη 10 ευρώ 
για µαλακό και κριθάρι

Φέτος για πρώτη φορά το µαλακό 
σιτάρι και το κριθάρι θα είναι επιλέξιµα 
προς ενίσχυση µέσω του καθεστώτος 
συνδεδεµένων. Η ενίσχυση θα 
καταβάλλεται ανά στρέµµα επιλέξιµης 
έκτασης που καλύπτεται µε την 
αντίστοιχη καλλιέργεια, εφόσον η 
σπορά έχει γίνει µε τουλάχιστον 18 
κιλά /στρέµµα πιστοποιηµένο σπόρο. 
Ως προς την προτεινόµενη τιµή 
ενίσχυσης και τη µέθοδο υπολογισµού 
ισχύει ό,τι και στο σκληρό σιτάρι, 
δηλαδή 10 ευρώ /στρέµµα. Στο 
µαλακό σιτάρι, ο στόχος της ενίσχυσης 
για κάθε έτος της περιόδου 2023-
2027 είναι τα 582.400 στρέµµατα, 
που αντιπροσωπεύουν το 64% 
της δηλούµενης έκτασης µαλακού 
σιταριού (µέσος όρος της περιόδου 
2016 - 2020, στοιχεία του ΟΣ∆Ε). 
Στο κριθάρι, ο στόχος της ενίσχυσης 
για κάθε έτος της περιόδου 2023-
2027 είναι τα 832.000 στρέµµατα, 
που αντιπροσωπεύουν το 64% της 
δηλούµενης έκτασης κριθαριού. 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ    ΣΙΤΑΡΙ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ

16.000.000
ΕΥΡΩ

8-11 18
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

▲

Έως 52,2 ευρώ η επιδότηση για 
χειµερινά σιτηρά σε αντικατάσταση 
ποτιστικών καλλιεργειών

Η εγκατάσταση χειµερινών σιτηρών (ξηρικών) 
ή βίκου σε αγροτεµάχιο που δηλώθηκε ως 
ποτιστικό στο ΟΣ∆Ε του 2022, θα δώσει από 
φέτος πριµ που µπορεί να φτάσει τα 52,2 ευρώ 
το στρέµµα. Πρόκειται για τη δράση από το 
νέο πρασίνισµα µε τίτλο «Χρήση ανθεκτικών 
και προσαρµοσµένων ειδών και ποικιλιών». 
Συγκεκριµένα, για τα µικρού βιολογικού 
κύκλου χειµερινά σιτηρά, τα αντίστοιχα ποσά 
διαµορφώνονται ως εξής:
■Από µηδική σε µικρού βιολογικού κύκλου 
χειµερινά σιτηρά 52,2 ευρώ/στρέµµα
■Από βαµβάκι σε µικρού βιολογικού κύκλου 
χειµερινά σιτηρά 14,3 ευρώ/στρέµµα
■Από καλαµπόκι σε µικρού βιολογικού 
κύκλου χειµερινά σιτηρά 29,7 ευρώ/στρέµµα
Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τα είδη/
ποικιλίες που αντικαθίσταται και το είδος/ποικιλία 
πουεγκαθίσταται. Ο υπολογισµός της ενίσχυσης 
στηρίζεται στην εκτίµηση του µέσου εισοδήµατος 
που προκύπτει από την καλλιέργεια ενός 
εκταρίου µε κάποια από τα υπό αντικατάσταση 
είδη/ποικιλίες (απαιτητικά σε νερό και λοιπές 
εισροές) από το οποίο αφαιρείται το εισόδηµα 
που αναµένεται να προκύψει από την καλλιέργεια 
ενός εκταρίου µε το προτεινόµενο είδος/ποικιλία. 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ

Μέσα από έναν κατάλογο 53 καλλιεργειών 
και πάνω από 200 τοπικών ποικιλιών, θα 
είναι σε θέση να επιλέξουν οι αγρότες στα 
πλαίσια του Μέτρου «Προστασία και διατήρηση 
τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών 
(φυτογενετικού υλικού) που κινδυνεύουν από 
γενετική διάβρωση», το οποίο προβλέπεται 
στο ΠΑΑ της νέας περιόδου. Γι’ αυτή τους την 
ενέργεια οι αγρότες θα αποζηµιωθούν ανάλογα 
µε την καλλιέργεια µε τα ποσά να φτάνουντα 
43,5 ευρώ το στρέµµα για τα χειµερινά σιτηρά.
Το πρόγραµµα είναι ουσιαστικά περιορισµένων 
θέσεων, καθώς οι αρχές έχουν θέσει 
συγκεκριµένο στρεµµατικό στόχο ανά 
ποικιλία και περιοχή. Η προµήθεια του 
πολλαπλασιαστικού υλικού θα γίνεται από 
Φορείς όπως διάφορες υπηρεσίες του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, Ερευνητικά Κέντρα, Γεωπονικά 
Πανεπιστήµια, ΜΚΟ τον ΕΛΓΟ-∆ήµητρα 
κ.λπ. Να σηµειωθεί εδώ πως, ένα παρόµοιο 
πρόγραµµα προβλεπόταν και στο τρέχον ΠΑΑ, 
ωστόσο τελικά δεν προχώρησε µε τις αρχές να 
δεσµεύονται πως θα το ενεργοποιήσουν την 
ερχόµενη προγραµµατική. 
Η οικονοµική στήριξη µέσω της δράσης 
αποτελεί βασικό κίνητρο για τη διατήρηση των 
τοπικών αβελτίωτων πληθυσµών - ποικιλιών 

αφού αναπληρώνει την ως άνω αναφερόµενη 
απώλεια εισοδήµατος. Σκοπός του Μέτρου 
είναι:
■Η προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας 
και της γενετικής ποικιλότητας, µεταξύ των 
ειδών και εντός των ειδών και η προστασία των 
αγροτικών οικοσυστηµάτων.
■Η προστασία και αειφορική διαχείριση των 
φυτογενετικών πόρων.
■Η προώθηση καλλιέργειας τοπικών 
αβελτίωτων πληθυσµών – ποικιλιών, οι 
οποίες είναι κατά τεκµήριο περισσότερο 
προσαρµοσµένες στις τοπικές συνθήκες 
συνεπώς µειώνεται µε αυτόν τον τρόπο η 
χρήση εισροών µε αποτέλεσµα τις µειωµένες 
πιέσεις στους φυσικούς πόρους (π.χ. ποιότητα 
και ποσότητα υδατικών πόρων).
■Η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 
αφού οι τοπικές ποικιλίες είναι κατά τεκµήριο 
περισσότερο ανθεκτικές στις ξηροθερµικές 
συνθήκες που αναµένεται να ενταθούν λόγω 
της κλιµατικής αλλαγής.
■Η στήριξη µικροκαλλιεργητών και γεωργών 
που διατηρούν ή επιθυµούν να καλλιεργήσουν 
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς - ποικιλίες.
■Η προστασία του δικαιώµατος των 
καταναλωτών να επιλέγουν τροφή από 
τοπικούς αβελτίωτους πληθυσµούς - ποικιλίες.

ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ�ΝΟΜΟΙ

ΣΙΤΗΡΑ

Κριθάρι

Σερίφου Αιγαίου

Τρικάλων Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Αιγαίου

Νάξου Αιγαίου, Ηπείρου, Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας

Αλογόκριθο, Γουµαρόκριθο
Εξάστιχο Μακεδονίας, Στ. Ελλάδας, Ηπείρου

Σιτάρι σκληρό

Μαυραγάνια, Ασπροσίτι, Ντεβές Σε όλη τη χώρα

Μαυραθέρι Χίου

Ασπρόσταρο Χανίων

Σαρίτσαµ Λέσβου

Σιτάρι σκληρό Λεβέντης Μεσσηνίας

Σιτάρι µαλακό

Γκρινιάς, Τσουγκριάς, ∆ριµίτσα Σε όλη τη χώρα

 Ζουκλίτσα Ορεινή και ∆.Μακεδονία, Θράκης, Πελοποννήσου

Άσπρος Τσιούλος Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου

Κουτρούλι ή Kουτρουλιάς
Ορεινή Μακεδονία, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κύθηρα

Μονόκοκκο σιτάρι Καπλουτζάς Μακεδονίας, Θεσσαλίας

Σίκαλη (Secale cereale) Βεύη  Φλώρινας Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

H σωστή διαχείριση των επιφανειακών 
λιπάνσεων των σιτηρών το προσεχές διάστηµα, 
είναι κρίσιµη για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους. 
Τόσο ο χρόνος της εφαρµογής των επιφανειακών 
λιπασµάτων, όσο και το είδος τους, αποτελούν πολύ 

σηµαντικούς παράγοντες που θα 
καθορίσουν την παραγωγικότητα 
των σιτηρών. 
Χρόνος εφαρµογής: Ο χρόνος 
εφαρµογής τους θα πρέπει να 
ταυτιστεί µε την έναρξη της 
έντονης ζήτησης των φυτών, 
κυρίως, σε άζωτο. Από το τέλος 
του αδελφώµατος και έπειτα, 
τα σιτηρά µπαίνουν σε φάση 
έντονης ανάπτυξης της βιοµάζας 
τους έχοντας αυξηµένη ηµερήσια 
ζήτηση σε θρεπτικά στοιχεία. Ένα 
επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα 
θα πρέπει να διασφαλίζει αρχικά τη 
συνεχή και ανεµπόδιστη παροχή 

του αζώτου στην καλλιέργεια, αφού και οι ανάγκες 
των φυτών είναι συνεχείς και µεγάλες. Μπορεί η 
επιφανειακή λίπανση να είναι εστιασµένη κυρίως 
στη διαχείριση του αζώτου, ωστόσο η ταυτόχρονη 
χορήγηση θείου στις απαιτούµενες ποσότητες 
επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της παραγωγής. Το άζωτο και το 
θείο αποτελούν βασικά στοιχεία των πρωτεϊνών και 
πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα και σε σωστή 
αναλογία στις επιφανειακές λιπάνσεις των σιτηρών. 
Το θείο, εξάλλου, είναι πολύ σηµαντικό στοιχείο που 
συµµετέχει, µεταξύ άλλων και στον σχηµατισµό της 
χλωροφύλλης και η επάρκειά του είναι κρίσιµη για την 
ενίσχυση της φωτοσυνθετικής ικανότητας των φυτών. 

Τι είδους λιπάσµατα επιλέγουµε;
Το επιφανειακό αζωτούχο λίπασµα που θα 
χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να εξασφαλίζει την 
υψηλότερη αποδοτικότητα του αζώτου στην 
καλλιέργεια. Ο υψηλός δείκτης της αποδοτικής 
χρήσης του αζώτου (Nitrogen Use Effi  ciency) είναι 
πρωταρχικός στόχος για τη Yara στην ανάπτυξη των 
λιπασµάτων και των τεχνολογιών της. Τα λιπάσµατα 
YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN που έχουν 
ως βάση το άζωτο και το θείο σε ισορροπηµένες 
αναλογίες, αποτελούν τις ιδανικότερες επιλογές για 

την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών. 

Το YaraVera AMIDAS 40-0-0 + 14SO3 κυριαρχεί 
παγκοσµίως στις επιφανειακές λιπάνσεις των 
σιτηρών, διαθέτοντας µια ειδική τεχνολογία και 
σύνθεση που εξασφαλίζουν συνεχή και σταθερή 
τροφοδοσία των φυτών µε άζωτο και θείο για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. ∆ιαφέρει από τα υπόλοιπα, κοινά 
ουροθειικά λιπάσµατα που κυκλοφορούν στην 
αγορά µε παρόµοια σύνθεση, καθώς:
■Είναι οµοιογενές χηµικό λίπασµα και όχι blend 
(κάθε κόκκος λιπάσµατος έχει σταθερή σύνθεση 
και δεν προέρχεται από τη µηχανική ανάµιξη 
ουρίας και θειικής αµµωνίας). ∆ιασφαλίζεται έτσι η 
οµοιόµορφη διασπορά του λιπάσµατος στο χωράφι 
κατά τη στιγµή της εφαρµογής και εποµένως η 
σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
■  Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας 
του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use 
Effi  ciency). Σε όλες τις πειραµατικές εφαρµογές 
του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera 
AMIDAS παρουσιάζει τη µεγαλύτερη απόδοση 
σε σπόρο ανά µονάδα λιπασµατικού αζώτου που 
εφαρµόζεται στο χωράφι, συγκριτικά µε άλλα 
αζωτούχα επιφανειακά λιπάσµατα.
■  Μικρότερες απώλειες αζώτου. Tο YaraVera 
AMIDAS µε την εφαρµογή του στο χωράφι µειώνει 
την τιµή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις 
απώλειες αζώτου στην ατµόσφαιρα λόγω εξάτµισης.
■  Είναι λίπασµα µεγάλης πυκνότητας, που 

σηµαίνει πως µπορεί να κατανεµηθεί οµοιόµορφα 
σε µεγάλες αποστάσεις µέχρι και 36 µέτρα κατά την 
εφαρµογή του στο χωράφι. 
■  Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η 
ιδιότητα αυτή ταυτίζεται µε τις απώλειες που 
έχει ένα λίπασµα λόγω θραύσης των κόκκων 
κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους στον 
λιπασµατοδιανοµέα. 

Το YaraBela SULFAN 24-0-0 + 7,5CaO + 
15SO3 περιέχει στον ίδιο κόκκο άζωτο, σε µορφή 
κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του 
στην καλλιέργεια, θείο και ασβέστιο σε πλήρως 
υδατοδιαλυτές µορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια 
µε άζωτο ακόµα και σε χαµηλές θερµοκρασίες 
εδάφους, ενώ παράλληλα ενισχύει την αντοχή των 
φυτών στις διάφορες ασθένειες.
Η Yara διαθέτει και άλλους τύπους απλών 
αζωτούχων λιπασµάτων υψηλής ποιότητας , όπως 
το YaraBela EXTRAN 33,5 µε άζωτο σε µορφή 
νιτρικής αµµωνίας και το CAN 26 (ασβεστούχος 
νιτρική αµµωνία) καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις 
των καλλιεργειών και των συνεργατών της. 

> Λιπάσµατα YaraVera AMIDAS και YaraBela SULFAN, οι ιδανικές λύσεις για µέγιστες αποδόσεις

Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΛΙΠΑΝΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΝΙΚΟΣ 
ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ,
MARKETING 
& AGRONOMY
 MANAGER - 
YARA ΕΛΛΑΣ

Μέτρηση σκληρότητας του YaraVera AMIDAS συγκριτικά µε την ουρία και τη θειική αµµωνία

Πληροφορίες στο https://
www.yara.gr/threpsi-lipansi/
lipansi-sitari/epifaniaki-
lipansi-sitirwn/ ή σκανάρετε 
µε το smartphone σας το 
παρακείµενο QR Code
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

& ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΣ (EUCOTTON)

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΙΑΡΚΟΣ

▲

Οµιλητής στο πάνελ 
µε τίτλο «∆ιατροφική 
Επάρκεια, Χρηµατιστήρια 
Εµπορευµάτων, Τιµές 
Παραγωγού» της 
εκδήλωσης Αγρότης της 
Χρονιάς που έλαβε χώρα 
στις 3 ∆εκεµβρίου 2022  στο 
ξενοδοχείο Porto Palace 
της Θεσσαλονίκης ήταν ο 
Αντώνης Σιάρκος.
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�ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ� ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
>Αδικηµένο το βαµβάκι ως προς το βάθος της διόρθωσης που έχει υποστεί σε σχέση µε άλλα αγροτικά προϊόντα 
και για αυτό η οµαλοποίηση των συνθηκών της αγοράς θα επέτρεπαν µια ανοδική αντίδραση 

> Ο δρόµος της ταυτότητας και της προστιθέµενης αξίας για το ελληνικό βαµβάκι περνά από την ευρωπαϊκή 
βιοµηχανία µόδας και ίσως αποµακρύνεται από την παραδοσιακή αγορά της Τουρκίας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ: ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ 

Τρίτη γενιά εκκοκκιστής ο Αντώνης Σιάρκος, 
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας 
Βάµβακος, δεν µπορεί να φανταστεί τη ζωή του 
έξω από τον χώρο του βαµβακιού. Θεωρεί ότι 
οι Έλληνες βαµβακοπαραγωγοί έχουν πλέον 
αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία γύρω από την 
καλλιέργεια, η οποία είναι από τις λίγες που 
«ευνοούνται» από την κλιµατική αλλαγή, ενώ 
είναι πεπεισµένος πως έχει έρθει ο καιρός το 
ελληνικό βαµβάκι να ακολουθήσει µια διαδροµή 
υπεραξίας, η οποία αναµφίβολα περνά από την 
υψηλών προδιαγραφών βιοµηχανία µόδας της 
Ευρώπης. Για αυτό άλλωστε είναι και ένας από 
τους πρωτεργάτες του σήµατος EUCOTTON που 
σιγά σιγά πείθει τους µεγάλους οίκους µόδας 
να πληρώσουν την προστιθέµενη αξία που 
συνεπάγεται το εγχείρηµα. Αναφορικά µε το κλίµα 
που επικρατεί στη διεθνή αγορά βάµβακος, εκτιµά 
πως τους επόµενους µήνες θα υπάρξει µια ανοδική 
αντίδραση στην αγορά που θα δώσει ευκαιρίες στους 
παραγωγούς να κλείσουν σε καλές τιµές την 
επερχόµενη παραγωγή. Για τις προπωλήσεις, ο 
έµπειρος εκκοκκιστής πιστεύει πως ο παραγωγός 
εκµεταλλευόµενος το εύρος της διακύµανσης 
των τιµών µπορεί και εξασφαλίζει συνθήκες 
βιωσιµότητας µπαίνοντας σε µια συναλλαγή µε 
εξασφαλισµένη κερδοφορία. Αρκεί να έχει ως 
γνώµονα το κοστολόγιο του αλλά και να εξοικειωθεί 
µε την έννοια του «µέσου όρου» ως προς την τιµή.

Είναι το βαµβάκι µια καλλιέργεια που µπορεί 
να φιλοξενηθεί αποδοτικά  στην ελληνική γη 

και να προσφέρει ένα αξιόλογο οικονοµικό 
αποτέλεσµα για τον Έλληνα παραγωγό;
H βαµβακοκαλλιέργεια στη χώρα µας έχει πολύ 
βαθιές ρίζες. Στήριξε, στηρίζει και θα στηρίζει τον 
οικονοµικό, κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της 
χώρας µας. Αναµφίβολα έχει να επιδείξει διάρκεια, 
ανθεκτικότητα και µεγάλη προσαρµοστικότητα 
στο πρόσφατο παρελθόν της. Αυτό θα µπορούσα 
να επιβεβαιώσω ως εκκοκκιστής 3ης γενιάς. Το 
µικροκλίµα, το έδαφος οι τεχνογνωσία που έχει 
αναπτυχθεί και οι µεταχειρίσεις συνετέλεσαν 
στην υψηλή παραγόµενη ποιότητα οι οποία είναι 
ιδιαίτερα αναγνωρίσιµη σε παγκόσµιο επίπεδο 
µε µεγάλη σηµασία για το διεθνές εξαγωγικό 
εµπόριο βάµβακος. ∆εν είναι τυχαίο που η 
χώρα µας παρόλο που αναλογεί στο 1,5% της 
παγκόσµιας παραγωγής καταλαµβάνει την όγδοη 
θέση ανάµεσα στους µεγαλύτερους εξαγωγείς 
βάµβακος. Το βαµβάκι σταθερά συγκαταλέγεται 
ανάµεσα στα δέκα πιο εξαγώγιµα ελληνικά 
προϊόντα µε συνεισφορά στο εθνικό ισοζύγιο 
συναλλαγών  που ξεπερνά το 1 δις ευρώ 
εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδηµα για 45000 
Έλληνες παραγωγούς και άλλους τουλάχιστον 
50000 απασχολουµένους σε συναφή επαγγέλµατα 
όπως συµβουλευτικές υπηρεσίες, αγροεφόδια, 
εµπόριο, µεταφορές, επεξεργασία και αξιοποίηση 
των προϊόντων αυτού. Καταλαµβάνει περίπου το 
10 %  των καλλιεργούµενων εκτάσεων της χώρας 
και θα µπορούσε να ειπωθεί ότι είναι η εκτατική 
καλλιέργεια µε την µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία 
για αυτήν. Στον κλάδο έχουν πραγµατοποιηθεί 
επενδύσεις εκατοντάδων εκατοµµυρίων τόσο από 
τους µεταποιητές όσο και τους καλλιεργητές οι 
οποίοι πλέον έχουν αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία 
για την παραγωγή του.

Ποια είναι η µεγαλύτερη πρόκληση της 
βαµβακοκαλλιέργεια για το µέλλον; 
Κατά τη γνώµη µου η µεγαλύτερη πρόκληση 
για το µέλλον θα µπορούσε να θεωρηθεί η 
διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήµατος για 
τους βαµβακοπαραγωγούς και η διατήρηση 
της ανταγωνιστικότητας της καλλιέργειας σε 
επίπεδο διεθνούς ανταγωνισµού στα πλαίσια των 
επιταγών της νέας ΚΑΠ  µε τους αυξηµένους 
περιβαλλοντικούς περιορισµούς, την υποχρεωτική 
ένταξη σε οικολογικά σχήµατα για τη λήψη άµεσων 
ενισχύσεων, και τη µείωση των δραστικών ουσιών 
στη χρήση φυτοφαρµάκων και ζιζανιοκτόνων. 
Η υιοθέτηση σε ευρεία κλίµακα σύγχρονων 
γεωργικών πρακτικών, όπως αυτών της γεωργίας 
ακριβείας, που συντελούν στη σωστή διαχείριση 
των εισροών, τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τη µείωση του κόστους 
παραγωγής είναι το στοίχηµα που καλείται να 
κερδίσει ο κλάδος και προς αυτήν την κατεύθυνση 
καλούµαστε να συνεισφέρουµε όλοι. Παράλληλα 
η βελτίωση της ποιότητας, η πιστοποίηση και η 
δηµιουργία ταυτότητας θα πρέπει να είναι οι άξονες 
που θα δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία και 
υπεραξία για το προϊόν που παράγουν οι Έλληνες 
βαµβακοκαλλιεργητές. Προστιθέµενη αξία ικανή 
να υπερκεράσει το οποιοδήποτε αυξηµένο κόστος 
από τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Κατ’ αρχήν πώς επηρεάζεται η καλλιέργεια 
από τη λεγόµενη κλιµατική αλλαγή; 
Σε µελέτη που έχει ανατεθεί από τη ∆ΟΒ στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών για να 
αναλυθούν οι πιθανές επιπτώσεις από την 
κλιµατική αλλαγή στην καλλιέργεια του βαµβακιού 
έγιναν µια σειρά από διαπιστώσεις που καταλήγουν 
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στο ότι, το βαµβάκι είναι από τα προϊόντα που 
η κλιµατική αλλαγή θα έχει θετική επίδραση 
στην καλλιέργεια του λόγω της αύξησης των 
βαθµοηµερών/έτος που θα συµβάλλουν στην 
εκτιµώµενη µείωση του βιολογικού του κύκλου 
κατά 10%, στην επίσπευση της περιόδου φύτευσης 
αλλά και συγκοµιδής του και στη διεύρυνση των 
ζωνών καλλιέργειάς του σε περιοχές της Βορείου 
Ελλάδος και της Θράκης. Σε Νοτιότερες περιοχές 
θα δύναται η καλλιέργεια ποικιλιών µεγαλύτερου 
βιολογικού κύκλου µε βελτιωµένες αποδόσεις. 
Αυτό άλλωστε επισηµαίνεται και στο  Σ.Σ. της ΚΑΠ 
της χώρας µας όπου αναφέρεται ότι το βαµβάκι 
είναι από τα προϊόντα στα οποία η κλιµατική αλλαγή 
θα έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στις αποδόσεις. 

Τι δείχνουν τα δικά σας στοιχεία για την εξέλιξη 
των στρεµµατικών αποδόσεων στην Ελλάδα;
Η διαχρονική εξέλιξη των στρεµµατικών 
αποδόσεων της βαµβακοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 
δείχνει µια σταδιακή βελτίωση µε σταθεροποίηση 
άνω των 300 κιλών ανά στρέµµα την τελευταία 
5ετία. Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, µε τα 
προσωρινά και µέχρι στιγµής στοιχεία διαφαίνεται 
από τις καλύτερες όλων των εποχών, µε εξαίρεση 
τις κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε περιοχές των 
Σερρών, της Πέλλας, της Θεσσαλονίκης και του 
Κιλκίς. Συνολικά περίπου 110.000 στρέµµατα 

βαµβακιού «χτυπήθηκαν» από το χαλάζι. Παρά 
τις χαλαζοπτώσεις όµως, η µέση στρεµµατική 
απόδοση της χώρας (µε προσωρινά στοιχεία) 
είναι 357 κιλά συσπόρου ανά στρέµµα, όταν στην 
καλύτερη χρονιά του 2019 ήταν 358 κιλά συσπόρου 
ανά στρέµµα (που ήταν χρονιά χωρίς ζηµιές).

Πάµε τώρα στην αγορά του προϊόντος. Αρκούν 
τα 2-3 λεπτά παραπάνω στην τιµή για να 
αµειφθεί ο παραγωγός που ακολουθεί πιστά 
συγκεκριµένα συστήµατα (π.χ. FiberMax) και 
ορθές πρακτικές καλλιέργειας; 
Τα τελευταία χρόνια οι πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει η ∆ΟΒ έχουν συµβάλει ουσιαστικά 
στη δηµιουργία προϋποθέσεων για τη βελτίωση 
των τιµών που απολαµβάνουν οι παραγωγοί. 
Το πρόγραµµα αξιολόγησης των ποικιλιών που 
καλλιεργούνται στην ελληνική επικράτεια και 
η ανάδειξη αυτών µε τη µεγαλύτερη αξία, η 
θεσµοθέτηση µέτρησης της υγρασίας και ξένων 
υλών του παραδιδόµενου συσπόρου βάµβακος 
και η υπόδειξη  ενός αντικειµενικού τρόπου 
προσδιορισµού µπόνους τιµής όταν η υγρασία 
είναι µικρότερη του 13% και οι ξένες ύλες κάτω 
του 3%, είναι µερικές από τις πρωτοβουλίες 
που έχουν συµβάλλει στην παραγωγή 
καλύτερης ποιότητας βαµβακιού. Με την άνω 

κατεύθυνση πολλές εκκοκκιστικές επιχειρήσεις 
σε συνεργασία µε τις εταιρίες παραγωγής και 
εµπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού, εφαρµόζουν 
εξειδικευµένα προγράµµατα ποιότητας και 
ιδιωτικά πρωτόκολλα στην καλλιέργεια και στη 
διαχείριση του παραγόµενου προϊόντος, που 
εξασφαλίζουν την καταγραφή και ιχνηλάτιση των 
καλλιεργούµενων πρακτικών και ποικιλιών που 
οδηγούν στην παραγωγή ενός καλύτερου ποιοτικά 
προϊόντος.  
Επιπρόσθετα, έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς 
η στρατηγική στόχευση και πρωτοβουλία της 
∆ΟΒ για αύξηση της πιστοποιηµένης ποσότητας 
παραγόµενου προϊόντος σύµφωνα µε τα 
καλλιεργητικά πρότυπα της ολοκληρωµένης 
διαχείρισης και της εφαρµογής των ορθών 
καλλιεργητικών πρακτικών του εθνικού προτύπου 
AGRO 2. Προς την κατεύθυνση αυτή η ∆ΟΒ 
σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ έχει 
προχωρήσει στην αναθεώρηση και εκσυγχρονισµό 
του εθνικού προτύπου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της ΕΕ και στην εναρµόνισή του µε το διεθνές 
πρότυπο BCI, µιας διεθνούς πρωτοβουλίας 
για παραγωγή καλύτερο βαµβακιού όπως 
λέγεται η οποία χαίρει ολοένα και µεγαλύτερη 
αναγνωρισιµότητα από τις διεθνείς αγορές, έτσι 
ώστε το βαµβάκι που παράγεται σύµφωνα µε τα 
πρότυπα του AGRO να πιστοποιείται ταυτόχρονα 
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ως βαµβάκι BCI. Κατά την περσινή χρονιά µε 
πρωτοβουλία των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων 
αλλά και των συλλογικών συνεταιριστιστών 
σχηµάτων έχουν οργανωθεί προγράµµατα 
εφαρµογής της ολοκληρωµένης διαχείρισης που 
έχουν οδηγήσει σε πιστοποίηση περίπου του 40% 
των καλλιεργούµενων στρεµµάτων. Το προσεχές 
διάστηµα µάλιστα εξετάζεται από τους αρµόδιους 
φορείς του Υπουργείου και η δηµοσίευση ειδικού 
προγράµµατος χρηµατοδοτούµενο από το ΠΑΑ 
για την πιστοποίηση. Τα 2-3 λεπτά, κατά µέσο όρο, 
µπόνους που µε ρωτάτε µπορούν να γίνουν υπό 
προϋποθέσεις ακόµη περισσότερα υπολογίζοντας 
ότι το σύνολο των χρηµάτων που έχουν κερδηθεί 
από τους παραγωγούς που έχουν συµµετάσχει σε 
τέτοια προγράµµατα µόνο για την περσινή χρονιά 
ξεπερνούν τα 20 εκ ευρώ. ∆ιόλου ευκαταφρόνητα. 
Η επιτυγχανόµενη βελτίωση της τιµής κατά 5-
7% που τελικά συµβαίνει σίγουρα δεν είναι game 
changer εάν αυτό εννοείτε αλλά θα πρέπει να το 
δούµε ως προαπαιτούµενο. 

Αν η λύση για το βαµβάκι είναι η δηµιουργία 
πρόσθετης υπεραξίας τι κάνει προς αυτή την 
κατεύθυνση ο κλάδος στη Ελλάδα;  
Με δεδοµένη την ουσία, την παραγωγή προϊόντος 
µε υψηλές προδιαγραφές, η προσοχή πλέον 
στρέφεται στη δηµιουργία ισχυρής ταυτότητας 
και εµπορικού σήµατος που θα προσδώσει 
υπεραξία για το βαµβάκι µας. Αυτό θα µπορούσε 
σίγουρα να αλλάξει τη ροή των γεγονότων. Προς 
την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι ενέργειες 
της Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµβακος η οποία 
έχει συσταθεί µε πρωτοβουλία της ∆ΟΒ και 
συµµετέχοντες όλους τους παραγωγικούς  
φορείς (καλλιεργητές, Εκκοκκιστές, έµπορους 
και κλωστοϋφαντουργούς) στις χώρες  
παραγωγής της ΕΕ, έχοντας αναλάβει δράση για 
τη συντονισµένη προώθηση του προϊόντος στις 
αγορές του εξωτερικού. 
Ως κορωνίδα όλων των προσπαθειών που 
γίνονται είναι η δηµιουργία και κατοχύρωση του 
Ευρωπαϊκού Σήµατος Βάµβακος “EUCOTTON”. 
Το ευρωπαϊκό σήµα ενσωµατώνει τις αξίες που 
φέρει το προϊόν µας όπως αποτυπώνονται στα 
ιδιαίτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του και 
τον υπεύθυνο τρόπο που αυτό παράγεται. Ήδη 
από της εµπορική περίοδο 2019-2020 το σήµα 
EUCOTTON™ συνοδεύει όλα τα παραγόµενα 
δέµατα Ευρωπαϊκού εκκοκκισµένου βάµβακος, 
και στόχος είναι η χρήση του να επεκταθεί σε όλα 
τα στάδια της αλυσίδας αξίας βάµβακος, µέχρι 
και τα τελικά προϊόντα ένδυσης µε στόχο την 
ενηµέρωση του τελικού καταναλωτή-χρήστη για 
την ασφάλεια και την κοινωνική αξία του προϊόντος. 
Η προσέγγιση είναι Ευρωπαϊκή και όχι µόνο 

Ελληνική διότι αφενός η Ελλάδα αναλογεί για το 
80% της Ευρωπαϊκής παραγωγής και αφετέρου 
η Ευρωπαϊκή σήµανση έχει πολύ µεγάλη 
αναγνωρισιµότητα στις αγορές ενδιαφέροντος. 

Είδαµε το περασµένο Φθινόπωρο µια επίδειξη 
µόδας σε βαµβακοφυτεία. Σηµαίνει αυτό κάτι 
παραπάνω για τη συνέχεια;
Ήταν µια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιωτική  
πρωτοβουλία που αναδείκνυε τη σχέση 
της πρώτης ύλης µε τα τελικά προϊόντα 
που παράγονται µε έναν πολύ πρωτότυπο 
και ενδιαφέρον τρόπο.  Όλες οι πρακτικές 
που φέρνουν το προϊόν κοντά στον πολίτη 
των αστικών κέντρων, να γνωρίσουν τους 
ανθρώπους του, να γνωρίσουν τις αξίες του, 
βοηθούν το προϊόν, βοηθούν τον κλάδο,  βοηθούν 
τον τοµέα! Τη διασύνδεση αυτή, της πρώτης ύλης 
µε τα τελικά παραγόµενα προϊόντα είναι που θα 
πρέπει να επιδιώξουµε σε ευρεία κλίµακα όταν 
συζητάµε για εθνική στρατηγική και αναβάθµιση 
της αξίας του ελληνικού βάµβακος. 

Τι κάνει ο «κρίκος» της εκκόκκισης του 
προϊόντος για να γίνει το ελληνικό  - 
ευρωπαϊκό βαµβάκι διεθνές brand και να δέσει 
µε τη βιοµηχανία µόδας;
Από τα µέσα του 2022 η Ευρωπαϊκή Συµµαχία 
Βάµβακος υλοποιεί πρόταση προώθησης του 
Ευρωπαϊκού βάµβακος σε χώρες εντός της 
Ε.Ε.  στα πλαίσια του σχετικού προγράµµατος 
προώθησης «Enjoy, it’s from Europe».  Οµάδες 
στόχοι της καµπάνιας είναι οι Καταναλωτές, τα 
Brands και οι επιχειρήσεις Λιανεµπορίου καθώς 
επίσης και οι Κατασκευαστές σε όλη την αλυσίδα 
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.  
«Non GMO, High quality, Responsible produced» 
είναι το «µότο» της προωθητικής καµπάνιας 
που τρέχει αυτή τη στιγµή που ενσωµατώνει 
µηνύµατα σχετικά µε την υψηλή ποιότητα, την 
ασφάλεια, και την αυξηµένη περιβαλλοντική και 
κοινωνική αξία του προϊόντος.  
Παράλληλα µε την προωθητική καµπάνια, 
σχεδιάζεται και ειδικό πρόγραµµα χρήσης του 
Ευρωπαϊκού Σήµατος Βάµβακος EUCOTTON  
απευθυνόµενο στην αλυσίδα αξίας εντός της 
ΕΕ επιδιώκοντας την δυνατότητα χρήσης του 
σήµατος στα τελικά προϊόντα ένδυσης µέσα από 
µια απόλυτα διάφανη και ιχνηλατίσιµη διαδικασία 
που να εξασφαλίζει τη διασύνδεση της 
χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης µε το τελικό 
παραδοτέο. Μια υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκή 
πρώτη ύλη, αυξηµένης περιβαλλοντικής και 
κοινωνικής αξίας. Αυτή είναι η στρατηγική 
και το όραµά µας για να δηµιουργήσουµε 
αναγνωρίσιµη ταυτότητα και ισχυρό εµπορικό 

▲

«Είναι οι ποικιλίες,  
η άρδευση, η λίπανση ή η 
φυτοπροστασία που παίζει 
το σηµαντικότερο ρόλο; 
 
Αναµφίβολα ο συνδυασµός όλων 
των ανωτέρω είναι που φέρνει 
το επιθυµητό αποτέλεσµα. Ο 
παράγοντας βαµβακοπαραγωγός, 
µε την εµπειρία του, τις γνώσεις 
του και τους διαθέσιµους πόρους 
του, τις εισροές, τις καλλιεργητικές 
πρακτικές, χρησιµοποιώντας τα 
εργαλεία της έρευνας, της γνώσης 
και της αγοράς µπορεί και πετυχαίνει 
άριστα παραγωγικά αποτελέσµατα  
µε την ενεργή υποστήριξη όλων των 
συντελεστών παραγωγής του προϊόντος. 
Και στο βαµβάκι το έχουµε πετύχει 
αυτό, όλοι οι συντελεστές του χώρου 
να συνεργαζόµαστε άριστα βοÔθώντας 
τους παραγωγούς και το προϊόν.  
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σήµα για το βαµβάκι που παράγουµε που θα 
φέρει ουσιαστική υπεραξία για τους παραγωγούς 
και µέλλον για τον κλάδο και την ελληνική 
οικονοµία. Η διαδικασία απαιτεί χρόνο, υποµονή, 
προσήλωση και σκληρή δουλειά αλλά είµαστε 
αισιόδοξοι γιατί υπάρχει σχέδιο και στρατηγική. 

Ποια είναι σήµερα η καλύτερη αγορά για το 
ελληνικό βαµβάκι, σε ποια αγορά επιτυγχάνεται 
καλύτερη τιµή και µε ποιες προϋποθέσεις;
Αναµφίβολα µε βάση τα τρέχοντα δεδοµένα 
η µεγαλύτερη αγορά για το ελληνικό βαµβάκι 
είναι αυτή της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι µεγάλη 
παραγωγός κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
και σηµαντικός εισαγωγέας βάµβακος. Είναι 
πλεονέκτηµα για τη χώρα µας η εγγύτητα µε 
τη γείτονα χώρα η οποία εξασφαλίζει σταθερή 
ζήτηση για το προϊόν µας και ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα έναντι άλλων προελεύσεων. Η υγιής 
ζήτηση συνήθως εξασφαλίζει και καλύτερες τιµές 
σε σχέση µε άλλους προορισµούς του Ελληνικού 
βάµβακος. Σε κάθε περίπτωση όµως νοµίζω 
ότι ο δρόµος για τη δηµιουργία ταυτότητας και 
αναγνωρίσουµε εµπορικού σήµατος µε µεγάλη 
υπεραξία για το ελληνικό βαµβάκι περνάει µέσα 
από την Ευρώπη όπως προανέφερα. 

Ποια η εµπειρία σας από τις προπωλήσεις 
συσπόρου βάµβακος; 
Στο βαµβάκι, λόγου της διεθνούς υπόστασης 
του εµπορίου που συµβαίνει, υπάρχει µεγάλη 
συσχέτιση της χρηµατιστηριακής και της 
φυσικής αγοράς του προϊόντος, γεγονός 
που το καθιστά µοναδικό σε σχέση µε άλλα 
ανταγωνιστικά αγροτικά προϊόντα. Αυτό 
επιτρέπει στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις να 
προσφέρουν στον παραγωγό τιµή ηµέρας για 
το σύσπορο βαµβάκι καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εµπορικής περιόδου. Ο παραγωγός στα πλαίσια 
του µηχανισµού των προπωλήσεων δύναται 
να πουλήσει το προϊόν του πριν από τη σπορά, 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, 
µετά τη συγκοµιδή του προϊόντος,  σε στιγµή 
που αυτός επιθυµεί. Με αυτόν τον τρόπο, 
ο παραγωγός εκµεταλλευόµενος το εύρος 
της διακύµανσης των τιµών και των πιθανόν 
ευκαιριών της αγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εµπορικής περιόδου µπορεί και εξασφαλίζει 
συνθήκες βιωσιµότητας µπαίνοντας σε µια 
συναλλαγή µε εξασφαλισµένη κερδοφορία. 
Αυτός ο τρόπος εµπορίας του προϊόντος τους 
από µέρους των παραγωγών είναι µοναδικός 
και δεν υπάρχει σε κανένα άλλο αγροτικό 
προϊόν στη χώρα µας. Οι προπωλήσεις είναι 
ένα «εργαλείο» στα χέρια του κάθε παραγωγού. 
Ο τρόπος χρήσης όµως εξαρτάται από τον 

ίδιο. Απαιτείται επαγγελµατισµός, συνέπεια και 
συνετή διαχείριση από τα συναλλασσόµενα 
µέρη, παραγωγούς και επιχειρήσεις για τη 
µακροχρόνια επιτυχία του θεσµού.     

Γιατί έµειναν πίσω τόσα φιξαρίσµατα, µε 
αποτέλεσµα οι παραγωγοί να µην είναι 
ευχαριστηµένοι από τον µέσο όρο τιµής τους 
προηγούµενης περιόδου;
∆υστυχώς φέτος, πολλοί παραγωγοί πήραν ως 
δεδοµένο και πορεύτηκαν µε βάση την περσινή 
χρονιά (που ξεκίνησε χαµηλά και έδωσε τα ψηλά 
στο τέλος) ενώ η φετινή χρονιά ξεκίνησε από 
πολύ ψηλά και γύρισε στα χαµηλά, στο τέλος, 
στις µέρες µας. Αδιαµφισβήτητα η φετινή πορεία 
της αγοράς µας έδωσε πολλές ευκαιρίες για 
φιξαρίσµατα σε υψηλά επίπεδα τιµών που από 
πολλούς πέρασαν ανεκµετάλλευτες. «Ευαγγέλιο» 
προπωλήσεων και πωλήσεων δεν υπάρχει. Κάθε 
χρονιά είναι διαφορετική και σε κάθε χρονιά 
υπάρχουν ευκαιρίες και δυσκολίες. Απλώς µε 
γνώµονα το προσωπικό κοστολόγιο ο κάθε 
παραγωγός θα πρέπει να αποφασίζει, έχοντας 
τη λογική του «µέσου όρου», ως µία συνετή και 
λογική διαχείριση.   

Ποιες είναι οι εκτιµήσεις για τη νέα εµπορική 
περίοδο. Ποια είναι τα θεµελιώδη στη διεθνή 
αγορά βάµβακος και τι πιστεύετε ότι θα 
επηρεάσει την εξέλιξη των τιµών; 
Μπορεί η συγκυρία που διατρέχουµε να µην 
είναι η ευνοϊκότερη για το διαµορφούµενο 
επίπεδο τιµών αλλά είµαι αισιόδοξος για 
την νέα καλλιεργητική περίοδο. Η αλήθεια 
είναι ότι διανύσαµε µια έντονη περίοδο 
µεταβλητότητας, µεγάλης διάρκειας µάλιστα, η 
οποία κορυφώθηκε µε την εκτόξευση των τιµών 
του βάµβακος αλλά και άλλων εµπορευµάτων. 
Ο υψηλός πληθωρισµός χτύπησε καµπανάκι 
για την παγκόσµια οικονοµία που σήµανε την 
επέµβαση των κεντρικών τραπεζών. Απώτερος 
στόχος η πρόκληση ελεγχόµενης ύφεσης και 
τιθάσευσης των τιµών. Στα πλαίσια αυτά το 
βαµβάκι µάλλον καταγράφεται αδικηµένο ως 
προς το βάθος της διόρθωσης που έχει υποστεί 
σε σχέση µε άλλα αγροτικά προϊόντα. Αυτός είναι 
και ο λόγος που αναµένουµε και τη µεγαλύτερη 
ανάκαµψη όταν οι συνθήκες οµαλοποιηθούν. 
Ήδη διαφαίνονται τα πρώτα σηµάδια 
επαναφοράς από την αγορά της Κίνας και 
φιλοδοξούµε να είναι βραχύβιες οι υφεσιακές 
συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση τα στρέµµατα του 
βάµβακος παγκοσµίως δεν φαίνονται να του 
περισσεύουν οπότε και θεωρείτε εύλογη µια 
µελλοντική αντίδραση που θα δώσει ευκαιρίες 
µε το υπάρχον πλαίσιο καθορισµού των τιµών.       

▲

Αν ο Αντώνης Σιάρκος δεν 
ήταν εκκοκκιστής τι θα 
ήθελε να είναι; 

Είναι από τις δυσκολότερες ερωτήσεις 
που µου έχουν γίνει ποτέ. Ως απόγονος 
και ως µέλος της 3ης γενιάς, από 
οικογενειακή παράδοση, ασχολούµενων 
µε το βαµβάκι, δεν µπορώ να φανταστώ 
τον εαυτό µου µακριά και έξω από το 
προϊόν. Το βαµβάκι είναι η ζωή µου, όπως 
και για πολλούς που αγαπούν το προϊόν! 
Η αγωνία µου είναι να συµβάλω ώστε να 
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη 
συνέχιση της δουλειάς και την ευµάρεια 
του κλάδου στις επόµενες γενεές.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η διανοµή του λιπάσµατος πρέπει να γίνεται 
οµοιόµορφα και ισόποσα σε όλο το µήκος 
και πλάτος του αγροτεµαχίου. Για να συµβεί 
αυτό βασική προϋπόθεση από την πλευρά 
του λιπασµατοδιανοµέα είναι να µπορεί να 
εξασφαλίσει σταθερή ροή του λιπάσµατος 
προς τους δίσκους ανεξαρτήτως της πίεσης 
που ασκεί το βάρος του λιπάσµατος µέσα στον 
πυθµένα της χοάνης (στα 2.000 κιλά, στα 1.000 
κιλά κ.λπ.) και ανεξαρτήτως της κοκκοµετρίας 
του λιπάσµατος. Οι περισσότεροι διανοµείς 
αποτυγχάνουν σε αυτό το βασικό στοιχείο οπότε 
δεν έχουν σωστό αποτέλεσµα διανοµής. 

Σταθερή ροή λιπάσµατος Όλοι οι 
λιπασµατοδιανοµείς της Bogballe της σειράς 
L και M, ανεξαρτήτως µοντέλου και τύπου 
έχουν εξασφαλίσει αυτή την σταθερή ροή του 
λιπάσµατος προς τους δίσκους, ανεξαρτήτως 
της πίεσης που δέχεται ο πυθµένας του 
διανοµέα από το βάρος των κιλών του 
λιπάσµατος που περιέχεται µέσα στη χοάνη. 
Πρόκειται για το ολοκληρωµένο καινοτόµο 
σύστηµα ευφυούς διατήρησης σταθερής ροής 
(IFS) πατέντα της Bogballe, το οποίο βασίζεται σε 
χρόνια έρευνα και ανάπτυξη, ελέγχει την πίεση 

του βάρους του λιπάσµατος µε ένα σύστηµα 
αντίστροφα τοποθετηµένου κώνου σε ένα 
συγκεκριµένο ύψος πριν τον πυθµένα. 

Καινοτόµο σύστηµα διανοµής Η Bogballe 
ανέπτυξε ένα άλλο σύστηµα, έξυπνο σύστηµα 
διανοµής µε ακρίβεια - IPDS, όπου χαρακτηρίζεται 
από την καινοτοµία της περιστροφής των δίσκων 
προς το κέντρο του διανοµέα. Με αυτό τον τρόπο 

δηµιουργείται ένα µοτίβο διασποράς από τον 
καθένα δίσκο ξεχωριστά 180 µοιρών και το σηµείο 
ρίψης µένει στον διανοµέα, και όχι σε απόσταση 20 
– 25 µέτρων µακριά. Αυτή η καινοτόµος διανοµή 
λιπάσµατος της Bogballe έχει καταφέρει να 
καταργήσει οποιοδήποτε εξάρτηµα ρύθµισης (είτε 
µηχανικά είτε ηλεκτρικά) στους διανοµείς.

Λίπανση των συνόρων Ένα άλλο 
βασικό καινοτόµο σύστηµα που φέρουν οι 
λιπασµαστοδιανοµείς της Bogballe σειράς L και Μ 
είναι ή λίπανση των συνόρων (IBS- έξυπνο σύστηµα 
συνόρων), όπου κατά επιλογή µπορεί να γίνει χρήση 
λίπανσης προς τα σύνορα ή από τα σύνορα (ακριβώς 
πάνω στα σύνορα).  Οι διανοµείς της σειράς L και Μ 
δεν χρειάζονται σύστηµα κόφτη της δεξιάς ή αριστερής 
πλευράς -όπως άλλοι διανοµείς. Το σύστηµα διανοµής 
στα σύνορα είναι ενσωµατωµένο πάνω στα πτερύγια 
και τα οποία εναλλάσσουν τη λίπανση στα σύνορα 
και τη λίπανση στο µέσο χρησιµοποιώντας τις δυο 
πλευρές τους. Αυτός ο τρόπος λίπανσης, αφήνει το 
λίπασµα ανέπαφο και χωρίς να απαιτείται ρύθµιση από 
πλευράς του διανοµέα.

Τα µηχανήµατα της Bogballe  
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Στασινός ΑΕ 

ΥΨΗΛΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ   
ΜΕ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ BOGBALLE ΣΕΙΡΑΣ L & M
> Ακριβώς στα σύνορα και οµοιόµορφη διανοµή υπόσχονται τα µηχανήµατα του ∆ανού κατασκευαστή

▲

Τα καινοτόµα συστήµατα  Bogballe που προσφέρονται 
στους διανοµείς της στο στάνταρ εξοπλισµό σε όλες 
τις σειρές L και Μ και σε όλα τα µοντέλα της, την 
καθιστούν ηγέτη της οµοιόµορφης λίπανσης και 
διαχείρισης λιπάσµατος. Ταυτόχρονα έχει εξαλείψει 
παντελώς την ανάγκη κάθς ρύθµισης από τους 
χρήστες. Το σύστηµα ζύγισης έρχεται να προσδώσει 
επιπλέον άνεση αλλά σε καµία περίπτωση δεν 
αποτελεί εξοπλισµό αναγκαίο παρά µέγιστης 
ευκρίνειας, κάτι που δεν ισχύει µε άλλους διανοµείς.
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Κ arat, Heliodor, Zirkon, Korund και 
Kompaktor υπόσχονται ένα χωράφι...χαλί.

Πολυεργαλείο καλλιεργητής
βαρέως τύπου Karat 9
Tο κατάλληλο εργαλείο για να «στρωθεί» το 
χωράφι για σπορά. Το Karat 9 (Εικ. 3) έχει να 
προσφέρει πολλαπλές λύσεις: Τεχνολογία Lemken, 
κατάλληλη τοποθέτηση των τριών σειρών 
σταβαριών στη σωστή γωνία µε τα ειδικευµένα 
µαχαίρια κατεργασίας, δίσκους που ακολουθούν 
σε ασύµµετρη τοποθέτηση και ο κύλινδρος για 
τη ρύθµιση της πίεσης του εδάφους και της 
εξισορρόπησης της υγρασίας.

Πολύδισκο - Προετοιµαστής 
Heliodor 9 
Προσφέρει δυναµική κατεργασία σε ακατέργαστο 
χωράφι αλλά έχει πολλές καλές επιδόσεις εκεί 
όπου ήδη γίνει κατεργασία µε όργωµα ή ρίπερ 
ή έστω και επιφανειακή. Το Heliodor (Εικ. 2) 
είναι ένα εύκαµπτο µηχάνηµα κατεργασίας µε 
δίσκους σε 2 σειρές τοποθετηµένους πάνω σε 
ελαστικό σταβάρι µε την κατάλλη γωνία ώστε να 
ζευγαρώνει η 1η µε την 2η σειρά µε στόχο την 
100% κατεργασία µε 0% άκοπο και ακατέργαστο 
έδαφος µε αποτέλεσµα να κόβει ζιζανιόχορτα και 
να αναµειγνύει φυτοµάζα – υπολείµµατα στην 
επιφάνεια αλλά και κάτω από αυτήν. Ακολουθεί το 
έδαφος παρά τις ανωµαλίες που µπορεί να έχει.

Σβολοκόπτης - Σβολοτρίφτης 
Zirkon 8 και 12
Ένα µηχάνηµα που έχει συνδυαστεί µε την 
κατεργασία πριν την σπορά, ο σβολοκόπτης 
– σβολοτρίφτης (Εικ. 4) της Lemken µε 4 
στροφεία ανά µέτρο σε κλειστή κασετίνα 
και ισχυρών µετάλλων στροφεία µε 

ρουλεµάν πατέντα της Lemken. Τα στροφεία 
τροφοδοτούνται µε κίνηση από το πανίσχυρο 
σασµάν µε απευθείας µετάδοση. Υπόσχεται 
αποτέλεσµα µε ένα πέρασµα ακόµη και στις πιο 
δύσκολες συνθήκες απαιτώντας τουλάχιστον 
30% µειωµένη ισχύ από ό,τι συνήθως. 

Καλλιεργητής Korund 8 
O καλλιεργητής Korund 8 της Lemken µε 
τα καινοτόµα χαρακτηριστικά στο είδος του, 
προσφέρει ανεξάρτητη -αυτόνοµη ρύθµιση τόσο 
κατά πλάτος αλλά και κατά µήκος µοιράζοντας 
το πλάτος εργασίας του σε µικρά τµήµατα. 
Yπόσχεται τέλεια κατεργασία -προετοιµασία 
χωρίς να επηρεάζεται από τις δυσµορφίες και 
ανωµαλίες του εδάφους διατηρώντας καθ’όλη 
την διάρκεια της εργασίας του σταθερό βάθος 
κατεργασίας ανεξαρτήτως του πλάτους του. 
Ο Korund 8 έχει σχεδιαστεί µε κριτήριο να 
ακολουθεί το έδαφος ανεξάρτητα από το πόσο 
µεγάλο είναι το πλάτος του.

Σύστηµα προετοιµασίας 
System Kompaktor S
Είναι ένα αναπτυγµένο σύστηµα κατεργασίας 
(Εικ. 1) µε στόχο την είσοδο στο χωράφι 
µετά το όργωµα (1η κατεργασία) και τη 
διαµόρφωση συνθηκών σποράς µε ένα 
πέρασµα. Ο σχεδιασµός του Kompaktor, µε 
τον µπροστινό κύλινδρο και στη συνέχεια µε 
τα µαχαίρια κατεργασίας όπου τα ακολουθεί 
ακόµη ένας κύλινδρος και στην συνέχεια το 
κρόσκιλ ειδικά διαµορφωµένος κύλινδρος, 
καταφέρνει να αφήνει χωράφι έτοιµο για 
σπορά µειώνοντας τα περάσµατα στο χωράφι 
κερδίζοντας χρόνο και καύσιµα. 

Τα µηχανήµατα της Lemken  
διαθέτει στην ελληνική αγορά  

η εταιρεία Στασινός ΑΕ 

ΕΑΡΙΝΕΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΤΗ LEMKEN:

ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΡΩΣΕΙ  
ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ
> Πολυεργαλεία, πολύδισκα, συστήµατα προετοιµασίας εδάφους  
και ό,τι άλλο χρειάζεται ο αγρότης για να «στρώσει» το χωράφι και  
να το σπείρει προσφέρει η Lemken στην ελληνική αγορά

Εικόνα 2

 Εικόνα 1

 Εικόνα 3

 Εικόνα 4
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 Από αριστερά ο εκδότης της Agrenda Γιάννης Πανάγος µε την Ήλια Γάγγου και τον Νίκο Κουτσούγερα

Πάνω: Μεγάλη τυχερή της βραδιάς η γενική 
διευθύντρια του ΣΠΕΛ Φωτεινή Γιαννακοπούλου
Αριστερά:Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ 
∆ηµήτρης Ρουσσέας

Από αριστερά ο Νίκος Κυριακίδης µε τον Γιάννη ZαφειρίουΛαµπερές παρουσίες η Αγάπη Κατσουλιέρη (δεξιά) και η Νίνα Γεωργίου

Συνάντηση συντελεστών  
της παραγωγικής αλυσίδας  
η κοπή πίτας του ΣΠΕΛ

Σε κλίµα αισιοδοξίας, πραγµατοποιήθηκε 
η εκδήλωση κοπής της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΣΠΕΛ 
την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
2023 και µετά από δύο χρόνια µη 
πραγµατοποίησης αντίστοιχων 
εκδηλώσεων. Την εκδήλωση τίµησαν 
µε την παρουσία τους ο υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
Στύλιος Γιώργος, και η Γενική Γραµµατέας 
του ΥΠΑΑΤ Χριστιάνα Καλογήρου.
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ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

� SIPCAM HELLAS
� CORTEVA AGRISCIENCE
� ∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ

� Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Μ. ΑΒΕΕ
� EUROCHEM ΕΛΛΑΣ
� ΒΑSF

� F.A.S � FYTO ANIMAL SERVICES
�  BAYER ΕΛΛΑΣ
� ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ABEE

56-74 profil_megales_2023.indd   57 14/02/2023   21:31



58 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται; 

“Η προηγούµενη χρονιά 
χαρακτηρίστηκε από άνοδο στις τιµές 
των γεωργικών προϊόντων λόγω των 
απρόβλεπτων συνθηκών που επικράτησαν. 
Φέτος διαφαίνεται µια τάση για εξισορρόπηση 
των τιµών σε όλα τα βασικά γεωργικά 
προϊόντα. Ο φόβος µιας επαπειλούµενης 
ύφεσης, η ισχυροποίηση του ευρώ έναντι του 
δολαρίου είναι περιοριστικοί παράγοντες για 
τις τιµές που απολαµβάνουν οι παραγωγοί. 
Πραγµατικά είναι απρόβλεπτες οι εξελίξεις 
σε παγκόσµιο επίπεδο που επηρεάζουν και 
τους Έλληνες παραγωγούς. Αξιοσηµείωτες 
εξαιρέσεις φαίνεται να αποτελούν η 
βιοµηχανική τοµάτα και το ρύζι, που αφορούν 

όµως περιορισµένο αριθµό παραγωγών 
και περιοχών.  Εν τέλει ευνοηµένες είναι οι 
καλλιέργειες στις οποίες δίνεται η δυνατότητα 
στους παραγωγούς να κάνουν συµβόλαια 
ώστε να είναι σε θέση να υπολογίσουν 
την πρόσοδο τους, ανάλογα φυσικά και µε 
την πορεία της καλλιεργητικής χρονιάς. Το 
βαµβάκι είναι µία καλλιέργεια στην οποία 
δίνεται στον παραγωγό η δυνατότητα να 
προπωλήσει µέρος της παραγωγής του 
µε συγκεκριµένη τιµή, ώστε να κάνει τον 
προϋπολογισµό του.

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Με τη νέα ΚΑΠ οι µεγάλες 
εκµεταλλεύσεις θα πρέπει να τηρούν 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις, ώστε να 
λαµβάνουν τις ενισχύσεις. Η χρήση ψυχανθών, 
αγρανάπαυσης και άλλων πρακτικών πλέον 
καθίσταται υποχρεωτική προκειµένου να 
υπάρχει συµµόρφωση και ικανοποίηση των 
απαιτήσεων. Οι κύριες εαρινές καλλιέργειες 
ηλίανθος, καλαµπόκι, βαµβάκι πλέον 
θα πρέπει να καλλιεργούνται τηρώντας 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις, οπότε πιθανόν στις 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις, σταδιακά να υπάρξει 
κάποια ελαφριά µείωση στην καλλιεργούµενη 
έκταση, µε τη χρήση αγρανάπαυσης ή κάποιας 
εναλλακτικής καλλιέργειας. Στην πράξη 
δεν φαίνεται να υπάρχουν άµεσα µεγάλες 
αλλαγές σε αυτές τις καλλιέργειες, λόγω της 
νέας ΚΑΠ, ο σχεδιασµός των οργανωµένων 
παραγωγών γίνεται κύρια µε στόχο την 
οικονοµικότητα της καλλιέργειας.

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των 
προϊόντων που διαθέτει αυτό τον καιρό 
στην αγορά η εταιρεία σας;

“Η SIPCAM HELLAS, έχοντας 

παράδοση στα αγροχηµικά, διαθέτει στην 
αγορά αξιόπιστα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, πολύτιµα εργαλεία στα χέρια του 
επαγγελµατία παραγωγού. 
Η τεχνογνωσία της SIPCAM HELLAS 
στα ζιζανιοκτόνα δίνει ιδιαίτερες λύσεις 
µε το νέο Mizuki, πολύτιµο εργαλείο στη 
µεταφυτρωτική αντιµετώπιση πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε ετήσιες και πολυετείς 
καλλιέργειες, ακόµα και δυσεξόντωτων 
όπως η µολόχα και το πολυκόµπι ή αυτών 
που έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα σε άλλα 
ζιζανιοκτόνα όπως η κόνυζα. Ταυτόχρονα 
ελέγχονται οι παραφυάδες ενώ µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία 
και ως αποξηραντικό στελεχών πριν την 
συγκοµιδή στην πατάτα. Στη ζιζανιοκτονία 
του βαµβακιού τα Axion Combi, Staple* 
και Turbine δίνουν λύσεις ολοκληρωµένες, 
καλύπτοντας πλήρως της ανάγκες 
αντιµετώπισης των ζιζανίων. Τα ζιζανιοκτόνα 
Tonale, Mentor Gold αντιµετωπίζουν 
µεγάλο εύρος ζιζανίων στο καλαµπόκι 
ενώ τα εντοµοκτόνα Zippy Ultra & Trika 
Expert προστατεύουν πολλές καλλιέργειες 
από έντοµα εδάφους. Tο εντοµοκτόνο 
Zippy 10CS εφαρµόζεται για τον έλεγχο 
διάφορων εντόµων σε πολλές καλλιέργειες 
ενώ τα µυκητοκτόνα Lieto & Vitene 
TriploR αντιµετωπίζουν αποτελεσµατικά τον 
περονόσπορο σε αµπέλι, τοµάτα, πατάτα.
Στον τοµέα των ποικιλιών βαµβακιού 
διαθέτει τις προσαρµοσµένες στις ελληνικές 
συνθήκες ποικιλίες της εταιρείας GREENCO 
όπως η FIDEL, HERSI, SAVINA και τη νέα 
υψηλοαποδοτική SIRO.
Παράλληλα αναπτύσσει µια µεγάλη σειρά 
µε εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης και 
βιοδιεγέρτες, που βοηθούν τις καλλιέργειες 
να αποδώσουν το µέγιστο της παραγωγής 
µε υψηλή ποιότητα προϊόντος.

*Υπό την προϋπόθεση χορήγησης 
έγκρισης 120 ηµερών

SIPCAM HELLAS 

ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΣΤΑ ΒΑΜΒΑΚΟΧΩΡΑΦΑ

▲
▲

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΠΟΡΩΝ   

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΘ M.SC, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
MARKETING ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
ΤΣΑΧΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΗΣ

56-74 profil_megales_2023.indd   58 14/02/2023   21:31



59ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Η καλλιεργητική περίοδος  βαµβακιού 
του 2022 συγκαταλέγεται στις καλύτερες 
των τελευταίων ετών. Οι καλλιεργητές 
βαµβακιού έλαβαν µεγάλες αποδόσεις 
από τα χωράφια τους και η τιµή 
πώλησης ήταν πολύ ελκυστική σε 
σύγκριση µε τις ισχύουσες τιµές της 
τελευταίες δεκαετίας ιδιαίτερα για αυτούς 
που επέλεξαν να κάνουν προπωλήσεις 
στο σύσπορο βαµβάκι. 
Σε αυτή τη χρονιά αναδείχτηκαν:
■Η σταθερότητα στις υψηλές αποδόσεις 
των ποικιλιών Fidel, Hersi, Savina και
■η πρωιµότητα και οι υψηλές αποδόσεις 
του νέου γενετικού υλικού Siro.
H Sipcam Hellas, έχοντας υποδοµές, 
εµπειρία, άριστα καταρτισµένους 
γεωτεχνικούς και τους καλύτερους 
σπόρους βαµβακιού, προσφέρει 
ολοκληρωµένες προτάσεις για την 

καλλιέργεια του βαµβακιού. 
Στη νέα καλλιεργητική περίοδο το 
στρατηγικό σχέδιο της Sipcam Hellas έχει 
ως στόχο την ανάπτυξη και την υπεραξία 
της καλλιέργειας του βαµβακιού στην 
Ελλάδα µε οφέλη για τους παραγωγούς 
και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, 
προσφέροντας τους τις υψηλοαποδοτικές 
και εγκλιµατισµένες στις ελληνικές 
συνθήκες ποικιλίες βαµβακιού. 
Περισσότερα από 70 χρόνια 
εµπειρίας στη φυτοπροστασία
Η εταιρεία SIPCAM HELLAS, µέλος του 
πολυεθνικού οµίλου SIPCAM OXON, 
µε πάνω από 70 χρόνια εµπειρίας στη 
φυτοπροστασία, δραστηριοποιείται 
στην ελληνική αγορά από το 2002, 
στην εµπορία φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, ποικιλιών βαµβακιού και 
σκευασµάτων ειδικής θρέψης.

▲

Στρατηγικό σχέδιο µε στόχο την ανάπτυξη 
και την υπεραξία της καλλιέργειας βάµβακος

Οι ποικιλίες διατίθενται και µε την 
νέα καινοτόµα τεχνολογία επένδυσης 
σπόρων OptimaxTM  που προσθέτει:
■Αύξηση της ταχύτητας φυτρώµατος 
του βαµβακόσπορου

■Γρηγορότερη ανάπτυξη της ρίζας και 
των ριζικών τριχιδίων
■Καλύτερη πρώτη ανάπτυξη των 
βαµβακόφυτων και ιδιαίτερα σε 
δύσκολα εδάφη.
Στην καλλιέργεια του βαµβακιού 
είναι ιδιαίτερα κρίσιµο το στάδιο του 
φυτρώµατος και της πρώτης ανάπτυξης 
στο χωράφι. Η γρήγορη και υγιής 
ανάπτυξη πλούσιου ριζικού συστήµατος 
είναι κρίσιµη ώστε το βαµβάκι να 
ανταπεξέλθει σε τυχόν δυσµενείς 
συνθήκες, να βγει από το έδαφος πιο 
γρήγορα, να αρχίσει να προσλαµβάνει 
θρεπτικά στοιχεία και να ξεπεράσει πιο 
γρήγορα το στάδιο κατά το οποίο είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητο σε προσβολές από 
έντοµα και παθογόνα.

Τεχνολογία OptimaxTM   
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται;

“Η χρονιά χαρακτηρίζεται από 
αυξηµένο κόστος παραγωγής και κατά πάσα 
πιθανότητα υψηλές αλλά και ευµετάβλητες 
τιµές παραγωγού. Με ιδιαίτερη προσοχή 
ο παραγωγός καλείται να επιλέξει είδη 
καλλιέργειες και τρόπους διαχείρισης ώστε να 
µειώσει το ρίσκο και να πετύχει ικανοποιητικό 
εισόδηµα σε συνθήκες υψηλού κόστους 
και πληθωρισµού. Τα χειµερινά σιτηρά 
ήδη φαίνεται ότι κατέλαβαν µεγαλύτερη 
έκταση συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. 
Το καλαµπόκι διατηρεί προβάδισµα στην 
τάση των παραγωγών σε ό,τι αφορά τις 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες όπου η άρδευση 
δεν έχει απαγορευτικό κόστος. Προσοχή η 
συνδεδεµένη ενίσχυση του καλαµποκιού δεν 
αφορά όλες τις περιοχές. Στο βαµβάκι και 
στον ηλίανθο οι παραγωγοί περιµένουν να 
εξετάσουν την πολιτική της βιοµηχανίας για 
την κάθε καλλιέργεια χωριστά..

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Οι παραγωγοί τώρα σχηµατίζουν 
άποψη για την νέα ΚΑΠ. Περιµένουν 
κατευθύνσεις και οδηγίες από το υπουργείο 
ξέροντας ότι βρισκόµαστε σε µεταβατικό 
στάδιο. Η ενίσχυση της Βιολογικής 
Γεωργίας ίσως περιορίσει τις παραδοσιακές 
καλλιέργειες.

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των 
προϊόντων που διαθέτει αυτόν τον καιρό 
στην αγορά η εταιρεία σας;

“Η γεωργία εξελίσσεται σε 
ανταγωνιστική τεχνολογική δραστηριότητα 

που καλείται να λάβει υπόψη νέες 
παραµέτρους. Η Corteva Αgrisience είναι όχι 
µόνο πρωτοπόρος σε όλες τις ανοιξιάτικες 
µεγάλες καλλιέργειες (Καλαµπόκι, Ηλίανθος, 
Βαµβάκι & Σόγια) αλλά συνδυάζει το γενετικό 
υλικό µε τη φυτοπροστασία και την ψηφιακή 
τεχνολογία δηµιουργώντας κορυφαία 
προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν  το 
οικονοµικό αποτέλεσµα και µειώνουν το 
ρίσκο για τον παραγωγό
Έχουµε την πληρέστερη πρόταση για
Α. Σπόρους υψηλής αξίας µε τεχνολογία 
επένδυσης LUMIGEN
Β. Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα νέας γενιάς
Γ. Προϊόντα φυσικής προέλευσης για 
σύγχρονη φυτοπροστασία και βιώσιµη 
γεωργία 
∆. Καινοτόµα προϊόντα και ψηφιακά εργαλεία 
για τον σύγχρονο παραγωγό
■Σε ό,τι αφορά το καλαµπόκι τα υβρίδια 
Ρ0937, Ρ1441 & Ρ2085 (φωτό δεξιά) 
καλύπτουν όλο το φάσµα του βιολογικού 
κύκλου, των επιθυµητών αγρονοµικών 
χαρακτηριστικών και των τελικών χρήσεων 
της παραγωγής για την µεγιστοποίηση της 
αξίας
■Στον ηλίανθο τα υβρίδια Ρ64LE99, 
P64LP130, P63LE166, P64LE162 & 
P64LP170 έχουν το δυναµικό παραγωγής,  
τις αντοχές, την ταχεία αφύγρανση του 
καρπού και την υψηλή ελαιοπεριέκτικότητα 
για τους πιο απαιτητικούς παραγωγούς. Τα 
High Oleic υβρίδια P64HE133 & P64HE144 
εξασφαλίζουν υψηλή αξία σε εργοστάσια και 
παραγωγούς. Το υβρίδιο P64HE418 είναι το 
µόνο High Oleic υβρίδιο µε αντοχή σε όλες τις 
φυλές οροβάγχης.
■Στο βαµβάκι οι νέες ποικιλίες ΒΑ1010 
& LAZER έκαναν εξαιρετική πρώτη 
χρονιά το 2022. Η ΒΑ1010 διακρίνεται 
για τις σταθερά κορυφαίες αποδόσεις σε 
σύσπορο και ίνα σε όλη την αγορά του 
βαµβακιού. Η LAZER για την κορυφαία 
απόδοση και ποιότητα ίνας.

MSC, PHD 
MARKETING &  
DEVELOPMENT 
MANAGER

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΖΑΝΑΚΗΣ

▲

CORTEVA AGRISCIENCE 

ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται;

“Ο γεωργικός κλάδος τα τελευταία 
χρόνια, έχει πληγεί από πολλαπλές κρίσεις 
τόσο οικονοµικής όσο και περιβαλλοντικής 
φύσεως. Κατά την προηγούµενη καλλιεργητική 
χρονιά, παρατηρήθηκαν, ιστορικά, υψηλές 
τιµές στον αγροδιατροφικό χώρο. Κατά την 
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο διαφαίνεται µία 
εξισορρόπηση των τιµών σε όλους τους κρίκους 
της παραγωγικής αλυσίδας. Η αποκλιµάκωση 
και η εξισορρόπηση των τιµών µας αισιοδοξεί 
για την πορεία των υφιστάµενων και των νέων 
καλλιεργειών που θα εγκατασταθούν µέσα στο 

επόµενο διάστηµα. Το παραπάνω γεγονός δείχνει 
ότι η αγορά εισέρχεται σε µία πιο ορθολογιστική 
νοοτροπία όσον αφορά τις τιµές και αυτό µας 
χαροποιεί ιδιαίτερα στην εταιρεία Gavriel. 
Βασικό µας όραµα στην εταιρεία Gavriel είναι η 
ενεργή µας συνεισφορά κατά την παραγωγική 
διαδικασία µε σκοπό την κάλυψη µέρους των 
επισιτιστικών αναγκών. Ο παγκόσµιος πληθυσµός 
διαρκώς αυξάνεται και παράλληλα αυξάνονται 
οι επισιτιστικές και διατροφικές ανάγκες. 
Σε περίπτωση όπου οι τιµές στον γεωργικό 
κλάδο παρέµεναν σε ιστορικά ψηλές τιµές, 
σε βάθος χρόνου θα φτάναµε στο σηµείο να 
αντιµετωπίσουµε τεράστια θέµατα υποσιτισµού. 
Στην Gavriel, παρέχουµε ολοκληρωµένες 
προτάσεις θρέψης αυξηµένης αποδοτικότητας και 
ποιότητας στις καλλιέργειες.

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή νέων 
νοµοθεσιών και πολιτικών στον γεωργικό τοµέα 
και οι τροποποιήσεις που αυτές επιφέρουν έχουν 
επιδράσει στη νοοτροπία και τις πρακτικές που 
εφαρµόζουν όλα τα µέλη της γεωργικής αλυσίδας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕYAΓΓΕΛΟΣ  
ΓΑΒΡΙΗΛ

▲

∆ΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
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Ο στόχος του νέου θεσµικού πλαισίου της Ε.Ε. είναι 
πολλαπλός. Αρχικά, η διασφάλιση κάλυψης των 
επισιτιστικών αναγκών και η διαφύλαξη τόσο του 
περιβάλλοντος όσο και του οικοσυστήµατος είναι 
οι κυριότεροι στόχοι του νέου θεσµικού πλαισίου. 
Επίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των µελών που 
συµµετέχουν στην αγροδιατροφική αλυσίδα , 
η παροχή επιπλέον εργαλείων µε σκοπό την 
ανάπτυξη της επιχειρηµατικής ανταγωνιστικότητας 
και την προσέλκυση νέων µελών αποτελούν 
βασικούς στόχους της νέας ΚΑΠ. Οι παραγωγοί 
καλούνται να εφαρµόσουν καλλιεργητικές 
πρακτικές και να προβούν σε χρήση προϊόντων τα 
οποία συµβαδίζουν µε τα νέα πρότυπα. Αντίστοιχα 
τα υπόλοιπα µέρη που µετέχουν ενεργά στην 
παραγωγική αλυσίδα, καλούνται να παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες που πληρούν όλες τις 
απαιτούµενες προδιαγραφές. Παράλληλα, όλα 
τα παραπάνω ασφαλώς οφείλουν να έχουν ως 
γνώµονα τη λειτουργικότητα της παραγωγικής 
διαδικασίας και τη διασφάλιση των υψηλών 
αποδόσεων των καλλιεργειών.
Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, νέων 
τεχνολογιών αυξηµένης αποδοτικότητας και 
παράλληλα φιλικότερων προς το περιβάλλον, 
µε στόχο τη µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος αποτελούν σηµαντικά όπλα στην 

φαρέτρα του παραγωγού για να βγάλει σε πέρας 
την καλλιέργειά του. 
Η εταιρεία Gavriel ούσα κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένη, παρέχει 
προϊόντα που χαρακτηρίζονται από καινοτοµία, 
ποιότητα και αυξηµένη αποδοτικότητα. Με 
αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία Gavriel προσφέρει 
προϊόντα αυξηµένης αποδοτικής αξίας και 
ανταποδοτικότητας στους παραγωγούς, 
εφαρµόζοντας παράλληλα όλα τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, µε σεβασµό προς το 
περιβάλλον. 

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των προϊόντων 
που διαθέτει αυτόν τον καιρό στην αγορά η 
εταιρεία σας;

“Η εταιρεία Gavriel διαθέτει µία 
πλήρη γκάµα προϊόντων που χαρακτηρίζονται 

από καινοτόµες τεχνολογίες, υψηλή ποιότητα, 
αυξηµένη αποδοτικότητα και χαµηλό 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Το επιστηµονικά 
καταρτισµένο προσωπικό της Gavriel σε 
συνεργασία µε τους τοπικούς γεωπόνους, 
παρέχει ολοκληρωµένες προτάσεις θρέψης 
µε σκοπό την κάλυψη αναγκών των 
καλλιεργειών. Ο παρεµποδιστής ουρεάσης 
Agrotain αποτελεί µία από τις καινοτοµίες 
της εταιρείας Gavriel και περιέχεται στην 
ολοκληρωµένη σειρά προϊόντων Nutrimore. 
Τα προϊόντα Nutrimore χαρακτηρίζονται 
από µηδενικές απώλειες αζώτου κατά την 
εξαέρωση. Επίσης, τα προϊόντα Nutrimore 
παρέχουν άµεσα αφοµοιώσιµο φώσφορο, 
καθώς υδατοδιαλυτότητά του ξεπερνά 
το 90%, και άµεσα απορροφήσιµο κάλιο. 
Η υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες που 
χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγή των 
προϊόντων Nutrimore και η ταυτόχρονη 
χρήση της καινοτοµίας Agrotain, προσφέρει 
στον παραγωγό την δυνατότητα πλήρους 
θρέψης της καλλιέργειας, χωρίς απώλειες 
µέσα από προϊόντα φιλικά προς το 
περιβάλλον.
Καλλιέργησε το µέλλον σου µε Gavriel! 
Καλλιέργησε µε Nutrimore!
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“Τις τελευταίες χρονιές έχουµε 
γίνει όλοι µάρτυρες µεγάλων αλλαγών που 
έχουν επηρεάσει είτε θετικά είτε αρνητικά 
τον αγροδιατροφικό τοµέα. Ειδικά µετά τη 
δεκαετία των µνηµονίων και την πανδηµία, 
η ρώσο - ουκρανική κρίση έφερε άνοδο των 
τιµών των αγροτικών προϊόντων αλλά και του 
κόστους των εισροών των καλλιεργειών.
Οι παραγωγοί, ερχόµενοι από µια χρονιά 
µε υψηλές τιµές προϊόντων, βλέπουν ήδη 
τις τιµές στις διεθνείς αγορές, και ιδίως στις 
αροτραίες καλλιέργειες, να υποχωρούν 
δηµιουργώντας τους σοβαρό προβληµατισµό 
για το τι θα καλλιεργήσουν το 2023.
Η απόφαση όµως για την επιλογή της 
καλλιέργειας δεν είναι µονοσήµαντη και δεν 
αφορά µόνο στις προσδοκώµενες τιµές της 
παραγωγής. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες 
όπως η έλλειψη νερού σε κάποιες περιοχές, 
το αυξηµένο κόστος της ενέργειας και το 
κόστος των εισροών.
Βάσει των παραγόντων αυτών είναι δύσκολο 
να προβλέψει κάποιος ποια καλλιέργεια 
θα έχει το προβάδισµα το 2023, µιας και 
οι παραγωγοί θα πάρουν την τελική τους 
απόφαση όσο πιο κοντά γίνεται στην περίοδο 
των σπορών. Η νέα ΚΑΠ είναι ένας επιπλέον 
παράγοντας που θα πρέπει να µπαίνει στη 
συνείδηση των παραγωγών.

Η ΕΕ, και συνεπώς και η Ελλάδα, µπαίνει σε 
µια περίοδο σηµαντικών ανακατατάξεων στον 
πρωτογενή τοµέα. Η νέα ΚΑΠ που ξεκίνησε 
να εφαρµόζεται από την αρχή του 2023 µε 
ορίζοντα το τέλος του 2027, θα φέρει στην 
χώρα ένα ποσό της τάξης των 13,4 δις ευρώ 
και αποµένει στην πολιτική ηγεσία η σωστή 
διαχείριση αυτών των κονδυλίων.
Το σχέδιο υπάρχει, η αντιµετώπιση όµως 
των συστηµικών παθογενειών της Ελληνικής 
Γεωργίας όπως είναι ο κατακερµατισµένος 
κλήρος, η χαµηλή παραγωγικότητα, η 
έλλειψη συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και η έλλειψη διασύνδεσης έρευνας και 
παραγωγής, θα είναι ο βασικός παράγοντας 
της επιτυχίας του σχεδίου αυτού.
Οι εαρινές καλλιέργειες θα ευνοηθούν στον 
βαθµό που θα µπορέσουν να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους και να ακολουθήσουν 
τις πρακτικές και τις νέες τεχνολογίες που θα 
βοηθήσουν στην αειφόρο ανάπτυξη και θα 
συµβάλλουν στους στόχους για την πράσινη 
ανάπτυξη που έχει θέσει η ΕΕ.

“Σε αυτό το περιβάλλον η εταιρία 
αγροτικών εφοδίων «Κ&Ν Ευθυµιάδης 
Μ.ΑΒΕΕ», µέλος του οµίλου «Redestos 
- EÌhymiadis Agrotechnology Group», 
αφουγκραζόµενη αφενός τις ανάγκες του 
Έλληνα παραγωγού και θέλοντας αφετέρου 
να υποστηρίξει τους στόχους της ΕΕ και να 
υπηρετήσει το ελληνικό σχέδιο δράσης, έχει 
σχεδιάσει την στρατηγική της µε τη βεβαιότητα 
ότι θα συνεχίσει να είναι από τις εταιρείες που 
θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στο δρόµο για τη 
δίκαιη ανάπτυξη µέχρι το 2030.
Η στρατηγική αυτή αφορά τόσο στον τοµέα 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσο 
και στον τοµέα των σπόρων σποράς και την 
εισαγωγή νέων τεχνολογιών.
Στον τοµέα των Φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων η εταιρεία εστιάζει στην ανάπτυξη 
συµβατικών προϊόντων φιλικότερων προς 
το περιβάλλον, που να πληρούν όλους τους 

Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ Μ. ΑΒΕΕ 

ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ  
ΓΙΑ ΤΟ 2030

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΗΣ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ 
Μ.ΑΒΕΕ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ  
ΜΠΕΝΑΚΗΣ
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όρους και τις προϋποθέσεις της ευρωπαϊκής 
νοµοθεσίας. Για τον λόγο αυτό συνεργάζεται 
µε γνωστούς και µεγάλους ευρωπαϊκούς 
και ιαπωνικούς οίκους, οι οποίοι έχουν την 
τεχνογνωσία να αναπτύσσουν νεοφανή 
προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες του 
Έλληνα παραγωγού.
Οι συνεργασίες αυτές, σε συνδυασµό µε 
την ικανότητα της εταιρείας να εγκαθιστά 
και να αναπτύσσει νέα brands, καθώς και 
στρατηγικές τοποθέτησης στην αγορά, 
έχει δηµιουργήσει ένα ολοκληρωµένο 
πακέτο λύσεων που καλύπτει το 90% των 
καλλιεργειών στην Ελλάδα.
Πέρα όµως από τα κλασικά συµβατικά 
προϊόντα υπάρχει η αδήριτη ανάγκη 
για προϊόντα µικροβιακής ή βοτανικής 
προέλευσης µε σχεδόν µηδενική επίπτωση 
σε οργανισµούς µη στόχους και ελάχιστη 
επιβάρυνση στο περιβάλλον.

■Η Κ&Ν Ευθυµιάδης είναι από τις πρώτες 
εταιρείες που έχει ήδη στην γκάµα της ένα 
σηµαντικό αριθµό βιοδραστικών προϊόντων 
σε συνεργασία µε διάφορους οίκους, µε 
σηµαντικότερο την CERTIS EU.
Ο συνδυασµός συµβατικών και βιοδραστικών 
προϊόντων, µε τη βοήθεια των νέων 
ψηφιακών εργαλείων, σε ένα προσφερόµενο 
πρόγραµµα ψεκασµών θα είναι απαραίτητος 
για την ολοκληρωµένη προστασία των 
καλλιεργειών στο κοντινό µέλλον.

■Στον τοµέα των Σπόρων Σποράς η 
εµπλοκή του Οµίλου ξεκινάει από το 1990 
και είναι πλέον αναπόσπαστο κοµµάτι της 
στρατηγικής της. Ειδικότερα στους σπόρους 
βαµβακιού, η στρατηγική συνεργασία µε την 
Bayer CropScience µε την αποκλειστική 
αντιπροσώπευση και διακίνηση στην Ελλάδα 
των ποικιλιών βαµβακιού DELTAPINE®,  της 
εταιρείας µε το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς 
στις ΗΠΑ, ανοίγει νέα µεγάλη προοπτική τόσο 
µε το υφιστάµενο όσο και µε το νέο γενετικό 
υλικό και τις ποικιλίες υψηλής απόδοσης σε 
σύσπορο και ίνα άριστης ποιότητας. Παράλληλα 
συνεχίζεται η διακίνηση και των γνωστών 
ποικιλιών βαµβακιού Prime Genetics, που 
προσφέρουν στον Έλληνα βαµβακοπαραγωγό 

το γενετικό υλικό που αναβαθµίζει την 
καλλιέργεια και δηµιουργεί υπεραξία.

■Για τους σπόρους καλαµποκιού η 
εµπορική συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας 
µε την Bayer CropScience, διασφαλίζει 
στην Κ&Ν Ευθυµιάδης τη διατήρηση 
πρωταγωνιστικής θέσης στην αγορά.

■Η εµπορική αντιπροσώπευση πολλών 
και µεγάλων ευρωπαϊκών οίκων και στα 
υπόλοιπα είδη σπόρων σποράς, καθιστά την 
Κ&Ν Ευθυµιάδης κορυφαία εταιρεία στον 
κλάδο, διακινώντας αποκλειστικά για την 
Ελλάδα υψηλής αξίας γενετικό υλικό.
Συνεργασίες που ξεχωρίζουν, όπως αυτές µε 
τη γαλλική RAGT, τις ιταλικές PSB (Produttori 
Sementi Bologna), SIS Bologna και APSOV, 
την αυστριακή Probstdorfer και τη σλοβακική 
Osivo έχουν καταστήσει την εταιρεία ηγέτιδα 
στις αγορές σιταριού και κριθαριού της χώρας.
Η αποκλειστική διακίνηση των προϊόντων 
λειµωνίων φυτών της ολλανδικής Barenbrug, 
κορυφαίας εταιρείας στο χώρο των 
χορτοδοτικών φυτών, και των ποικιλιών 
µηδικής Ypati 84, Emiliana και La Torre 
κατατάσσει την Κ&Ν Ευθυµιάδης κορυφαία 
στην αγορά. 
Οι συνεργασίες µε δύο από τις µεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρείες σπόρων, τις γαλλικές 
RAGT και LIDEA στους σπόρους ηλίανθου 
και µε την Bayer CropScience στους 
σπόρους ελαιοκράµβης προσφέρουν στην 
ελληνική αγορά γενετικό υλικό ελαιούχων 
σπόρων υψηλής αξίας και ποιότητας.

■Τέλος, οι συνεργασίες µε κορυφαίους 
ολλανδικούς και γερµανικούς οίκους έρευνας 
και παραγωγής ποικιλιών πατάτας Den 
Hartigh, TPC, STET και SOLANA, φέρνουν 
στην αγορά το γενετικό υλικό εκείνο που 
καταφέρνει να συνδυάζει τις αποδόσεις 
και τα αγρονοµικά χαρακτηριστικά για τους 
παραγωγούς, την ποιότητα και την άριστη 
γεύση για τους καταναλωτές.

■Στον τοµέα των τεχνολογιών, η εταιρία 
συνεργάζεται µε την AGROAPPS για την 
ανάπτυξη και εµπορία της ψηφιακής της 
πλατφόρµας σε καλλιέργειες όπως βαµβάκι, 
οινοποιήσιµο αµπέλι, σιτηρά κ.ά. Η συνεργασία 
δε µε το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης 
καθώς και άλλα Ελληνικά Πανεπιστήµια έχει 
δηµιουργήσει διάφορα project που ευελπιστούµε 
πως θα µετουσιωθούν σύντοµα σε εµπορικά 
προϊόντα χρήσιµα στον Έλληνα παραγωγό.
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται;

“To 2022, όπως συνηθίζεται τα 
τελευταία χρόνια, ήταν µία πολύ ιδιαίτερη 
καλλιεργητική σεζόν για τον παραγωγό, µε 
δύσκολα προβλέψιµες συνιστάµενες. Από τη 
µία η απρόβλεπτη πορεία των τιµών όλων των 
εισροών και από την άλλη µία εντελώς αντίθετη 
κατάληξη στις τιµές των τελικών προϊόντων 
δενδρωδών και εκτατικών καλλιεργειών. Αν 
πάρουµε ξεχωριστά τις δύο περιπτώσεις αυτές, 
θα λέγαµε ότι στη δενδροκοµία είναι δύσκολη 
η αλλαγή κατεύθυνσης σε σύντοµο χρονικό 
διάστηµα, οπότε θεωρείται δεδοµένο ότι οι 
παραγωγοί θα αναµένουν και τη φετινή σεζόν 
προκειµένου να βγάλουν κάποια πιο ασφαλή 
συµπεράσµατα. Σίγουρα όµως η τάση δείχνει µία 
στροφή προς τις δενδρώδεις καλλιέργειες που 
τα τελευταία χρόνια δείχνουν µία µεγαλύτερη 
σταθερότητα αναφορικά µε την τιµή του τελικού 
προϊόντος, όπως για παράδειγµα τα ακρόδρυα 
και µία τάση προς εγκατάλειψη καλλιεργειών 
που δείχνουν «αρνητική συνέπεια» στο κοµµάτι 
αυτό, όπως το αµπέλι. Αξίζει εδώ να κάνουµε και 
µία ιδιαίτερη µνεία στην ελιά, τη σηµαντικότερη 
δενδροκοµική καλλιέργεια της χώρας µας, η 
οποία φέτος κατέγραψε υψηλή παραγωγικότητα 
σε ελαιόλαδο σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της 
Νότιας Ευρώπης, µε αποτέλεσµα να απολαµβάνει 

τιµές-ρεκόρ σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. 
∆εδοµένου ότι η ελιά είναι µία κατηγορία µόνη 
της ως καλλιέργεια, δε θα ευνοηθεί σε σχέση 
µε κάποια άλλη, δεδοµένη όµως πρέπει να 
θεωρείται η εντατική και προσεγµένη θρέψη και 
φυτοπροστασία. Τώρα όσον αφορά τις εκτατικές 
καλλιέργειες που την περσινή σεζόν απόλαυσαν 
υψηλές τιµές ως επί το πλείστον, το σκληρό σιτάρι 
φαίνεται να έχει ευνοηθεί ελαφρώς έναντι του 
βαµβακιού, αλλά αυτό θα το ξέρουµε σίγουρα 
τους επόµενους µήνες. 

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Η νέα ΚΑΠ θα λέγαµε ότι έχει ένα 
«πράσινο» πρόσηµο, η εφαρµογή της οποίας 
εστιάζει στην υιοθέτηση νέων και περισσότερων 
φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών 
δεσµεύσεων και γεωργικών πρακτικών και 
συνδέεται άµεσα µε τους στόχους, οι οποίοι 
έχουν τεθεί στην πράσινη συµφωνία της ΕΕ 
(Green Deal) και το Farm to Fork. Σχετικά µε 
τις εαρινές καλλιέργειες της φετινής χρονιάς, 
η µεταφορά ενός µικρού ποσοστού των 
συνδεδεµένων επιδοτήσεων στο κοµµάτι των 
φιλοπεριβαλλοντικών ενεργειών, δε φαίνεται 
προς το παρόν να επηρεάζει την απόφαση των 
αγροτών σχετικά µε την επιλογή καλλιέργειας, όχι 
τουλάχιστον όσο τους επηρεάζει, αν µη τι άλλο, η 
τιµή του τελικού προϊόντος της κάθε καλλιέργειας 
και τα προβλεπόµενα έσοδα που αναµένουν 
θεωρητικά να έχουν στο τέλος της περιόδου. Σε 
ό,τι αφορά στη θρέψη, ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται 
να έχει η επιδότηση χρήσης νέων τεχνολογιών 
λιπασµάτων όπως τα παρεµποδισµένα, τα 
περικαλυµµένα και οι βιοδιεγέρτες, των οποίων 
το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, θα παίξει 
µεγάλο ρόλο τα επόµενα χρόνια.

 
Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των 
προϊόντων που διαθέτει αυτόν τον καιρό 
στην αγορά η εταιρεία σας;

“Η πράσινη συµφωνία της ΕΕ 
στην οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω, εκτός 
από την προστασία της βιοποικιλότητας και 
την υλοποίηση επενδύσεων από νέους 
αγρότες και συλλογικά σχήµατα, θέλει να 
ενσωµατώσει στην παραγωγική διαδικασία 
νέες καινοτοµίες και τεχνολογίες οι οποίες θα 
συµβάλλουν στην ορθολογικότερη χρήση των 
φυτοπροστατευτικών καθώς και των προϊόντων 
θρέψης µε απώτερο σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος. Στο κοµµάτι αυτό η EuroChem 
κατέχει πρωτοπόρο θέση, διανέµοντας στην 
αγορά από τον πρώτο χρόνο παρουσίας της στον 
ελληνικό χώρο, τα λιπάσµατα ENTEC® & UTEC® 
τα οποία περιέχουν αναστολείς νιτροποίησης και 
ουρεάσης αντίστοιχα, συµβάλλοντας καθοριστικά 
στην αποτελεσµατικότερη χρήση του αζώτου, 
µειώνοντας ταυτόχρονα τις απώλειες σε 
ατµόσφαιρα και υδάτινο ορίζοντα. Την περίοδο 
που διανύουµε, στο προσκήνιο βρίσκεται η 
επιφανειακή λίπανση των σιτηρών, η οποία λόγω 
των καιρικών συνθηκών που επικράτησαν 
στη χώρα µας τον Ιανουάριο, έχει µεταφερθεί 
χρονικά λίγο πίσω. Το πορτοφόλι της EuroChem 
καλύπτει πλήρως τις θρεπτικές ανάγκες 
των σιτηρών, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη 
παροχή των θρεπτικών στοιχείων σε ένα τόσο 
απαιτητικό στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, 
προσφέροντας µεγάλη γκάµα επιλογών:
■ENTEC® 40 – Ουροθειϊκή µε αναστολέα 
νιτροποίησης
■ENTEC® 46 – Ουρία µε αναστολέα 
νιτροποίησης 
■UTEC® 40 – Ουροθειϊκή µε αναστολέα 
ουρεάσης
■UTEC® 46 – Ουρία µε αναστολέα 
ουρεάσης
■StimulUS® 40 – Ουροθειϊκή (Άζωτο και 
θείο στον ίδιο κόκκο) 

EUROCHEM ΕΛΛΑΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ MARKETING 
/ HEAD OF PM 

ΒΑΣΙΛΗΣ  
ΤΣΟΥΚΑΝΑΣ
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Πλούσιο πορτοφόλι προϊόντων για τη EuroChem Ελλάς

Έπειτα από 21 χρόνια ζωής (ιδρύθηκε το 2001), η 
EuroChem µεγάλωσε και συγκαταλέγεται πλέον 
στις 5 µεγαλύτερες δυνάµεις της βιοµηχανίας των 
λιπασµάτων, αλλά και στις ελάχιστες εταιρείες οι 
οποίες παράγουν και τα τρία βασικά συστατικά 
των λιπασµάτων (Άζωτο, Φώσφορο και Κάλιο). Η 
είσοδός της στις 5 µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, 
επιτεύχθηκε µέσω της δηµιουργίας ορυχείων, 
εργοστασίων αλλά και µέσω της αγοράς κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Σήµερα, στη EuroChem εργάζονται 
πάνω από 26.000 άνθρωποι σε περισσότερες από 25 
χώρες. Μεγάλο πλεονέκτηµα αποτελεί η ιδία παραγωγή 
και επάρκεια α' υλών, η οποία εξασφαλίζει την ανώτερη 
ποιότητα των τελικών προϊόντων καθώς και την 
αντίστοιχη ευελιξία σε τυχόν µεταβολές στη ζήτηση της 
αγοράς, δίνοντας τη δυνατότητα στους συνεργάτες να 
νιώθουν τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Η γρήγορη 
ανάπτυξη της EuroChem και η αναγνώρισή της 
ανάµεσα στους ηγέτες δεν έχει µειώσει στο ελάχιστο 
τις φιλοδοξίες µας. Οδηγούµενοι από την αποστολή 
µας για υψηλότερη ποιότητα ζωής στον ραγδαία 
αναπτυσσόµενο πληθυσµό του πλανήτη, θέλουµε να 
γίνουµε οι ασφαλέστεροι, ποιοτικότεροι και ταχύτερα 
αναπτυσσόµενη εταιρεία λιπασµάτων στον κόσµο.

Στην Ελλάδα, η EuroChem Ελλάς, 
διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο µε ένα 
εξαιρετικά γεµάτο πορτοφόλι προϊόντων, το 
οποίο περιλαµβάνει από τις παραδοσιακά 
πολύτιµες λύσεις στη φαρέτρα του 
παραγωγού, ENTEC®, UTEC®, Nitrophoska®, 
StimulUS®, έως τα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα 
Aqualis® (NPK & πρώτες ύλες) και τα απλά 
NP & NPK λιπάσµατα. Ιδιαίτερη έµφαση 
πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι µεγάλο 
µέρος της γκάµας των σύνθετων λιπασµάτων 
της EuroChem έχουν ως βάση το θειϊκό κάλιο. 
Τα πλεονεκτήµατα των σύνθετων λιπασµάτων 
µε βάση το θειϊκό κάλιο εντοπίζονται σε τρία 
κυρίως επίπεδα: 
■Υπάρχουν πολλές καλλιέργειες που είναι 
ευαίσθητες στο χλώριο. Είναι καλλιέργειες 
πολύ δηµοφιλείς στην Ελλάδα όπως 
αυτές της πατάτας , του κρεµµυδιού, 
των εσπεριδοειδών, του αµπελιού κ.λπ. 
Τα λιπάσµατα που περιέχουν χλώριο 
µειώνουν την παραγωγή των ευαίσθητων 
καλλιεργειών και κατά συνέπεια το 

εισόδηµα του παραγωγού. 
■Η συµβολή των χλωριούχων 
λιπασµάτων στην αλάτωση των εδαφών. 
Το χλωριούχο κάλιο έχει υψηλό δείκτη 
αλατότητας και δεν συνιστάται σε περιοχές 
µε χαµηλές βροχοπτώσεις όπως είναι για 
παράδειγµα η Νότια Ελλάδα. Η αλάτωση 
µπορεί να υποβαθµίσει ένα έδαφος 
στο σύνολό του και να το κάνει ακόµα 
και ακατάλληλο για καλλιέργεια. Είναι 
άλλωστε ένας από τους σοβαρότερους 
λόγους της ερήµωσης των εδαφών και 
ειδικά σε περιοχές µε ξηροθερµικό κλίµα 
και χαµηλή ποιότητα νερών άρδευσης ο 
κίνδυνος µεγιστοποιείται. 
■Η περιεκτικότητα των λιπασµάτων µε 
θειϊκό κάλιο σε θείο, ένα στοιχείο που τα 
φυτά το απαιτούν σε µεγάλες ποσότητες 
και είναι υπεύθυνο για βασικές λειτουργίες 
του φυτού. Η EuroChem λοιπόν µέσω της 
ευρείας γκάµας προϊόντων της, µπορεί να 
προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις θρέψης 
για όλες τις καλλιέργειες.

Παρ’ ότι η γκάµα των προϊόντων της 
EuroChem µπορεί να υποστηρίξει κάθε 
καλλιέργεια παγκοσµίως, δεν σταµατάµε 
εδώ.  Συνεχίζουµε να επενδύουµε στην 
έρευνα και ανάπτυξη, µε απώτερο στόχο 
την παραγωγή καινοτόµων λιπασµάτων 
τα οποία να έχουν παράλληλα το ελάχιστο 
περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Στην 
κατεύθυνση αυτή δηµιουργήθηκε από 
το τεχνικό τµήµα της εταιρείας ο νέος 
παρεµποδιστής ουρεάσης UTEC® Liquid 
Plus, ο οποίος περιέχεται στα UTEC®40 & 
UTEC®46 και πέρα από τα πολλαπλά οφέλη 
που προσφέρει στον παραγωγό, περιέχει 
φιλικούς προς το περιβάλλον διαλύτες.

Στην κορυφαία παγκόσµια πεντάδα
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται; 

“Στρεµµατικά, έχει ήδη καταγραφεί 
η σηµαντική αύξηση των σιτηρών. Τα 
δεδοµένα δείχνουν ότι στρεµµατικά το 
καλαµπόκι και ο ηλίανθος θα ευνοηθούν, 
µε το βαµβάκι να έχει απώλειες. 
Αναφορικά µε την προσδοκία εισοδήµατος,  
η εκτίµηση είναι ότι το βαµβάκι πιθανώς να 
έχει τις λιγότερες µεταπτώσεις στην τιµή, 
µε την προϋπόθεση ότι δεν θα επιδεινωθεί 
δραµατικά  η παγκόσµια ύφεση. Η 
αιτιολόγηση βασίζεται στη µοναδικότητα 
του προϊόντος αυτού αναφορικά µε: 
■ Την αναγνωρισιµότητα στις διεθνείς 
αγορές
■ Την προσβασιµότητα σε γειτονικές 
αγορές µε σηµαντική κατανάλωση
■ Τον τρόπο συναλλαγής µεταξύ 
παραγωγού και εκκοκκιστικής βιοµηχανίας 
(προπωλήσεις)
■ Την πολύ καλή οργάνωση εµπορίας και 
διανοµής, αλλά και τη φερεγγυότητα του 
κλάδου 
■ Προσπάθειες προώθησης και 
προβολής σε τοπικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, µε εστίαση στην ποιότητα του 
παραγόµενου προϊόντος.

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Η κλιµατική αλλαγή επιβάλλει 
δράσεις και η γεωργία καλείται να 
συνεισφέρει προς αυτήν την κατεύθυνση, 
µε µείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος  Τα δεδοµένα αλλάζουν 
ή για να είµαστε πιο ακριβείς, η Κοινή 
Αγροτική Πολιτική στοχεύει σε σηµαντικές 
αλλαγές, µέσα από την «πράσινη 

συµφωνία» και την προσέγγισή της 
«από το χωράφι στο πιάτο». To 2023 θα 
είναι µια µεταβατική χρονιά κατανόησης 
και προσαρµογής στον µακροχρόνιο 
σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ. Η εκτίµηση 
είναι ότι ελάχιστη θα είναι η στρεµµατική 
επίδραση της νέας ΚΑΠ στις εαρινές 
σπορές, καθώς πολλά εκκρεµούν να 
διευκρινιστούν, να επικοινωνηθούν και να 
κατανοηθούν από τον Έλληνα παραγωγό. 
Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε, τρεις 
είναι οι εναποµένουσες εαρινές σπορές 
και, κατά την εκτίµησή µας, το βαµβάκι 
παραµένει ασφαλές και διαχρονικό 
καταφύγιο.  

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των 
προϊόντων που διαθέτει αυτόν τον καιρό 
στην αγορά η εταιρεία σας;

“Το 2023 για εµάς έχει όµορφες 
προκλήσεις στην αγορά του σπόρου. 
Εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουµε την 
καλλιέργεια του βαµβακιού σε πολλά 
επίπεδα και αυτό είναι γνωστό στην 
αγορά. Μετά την καθολική αποδοχή και 
τα κολακευτικά σχόλια για την ποικιλία 
Olivia, συνεχίζουµε την στρατηγική των 
δύο brands FiberMax & Stoneville, µε 
ενίσχυση του χαρτοφυλακίου µας µε 4 
νέες ποικιλίες. Τα νέα υλικά  Adora, Irida, 
ST 810, ST830 ανταποκρίνονται πλέον 
σε κάθε διαχείριση και στόχευση του 
βαµβακοκαλλιεργητή. Η ποιότητα και η 
αναγνωρισιµότητα FiberMax, παραµένει το 
εταιρικό µας αποτύπωµα στην αγορά του 
σπόρου βαµβακιού. Το πρόγραµµα CSF 
και η περαιτέρω διείσδυση στο κανάλι αξίας 
του βαµβακιού µε την πιλοτική εφαρµογή 
του προγράµµατος  «Από τον σπόρο στο 
ρούχο» («Seed2Sew») και την τεχνολογική 
υποστήριξη του blockchain, θεωρούµε ότι 
το 2023 θα αφήσουµε το αποτύπωµά µας 
στο κανάλι αξίας, µε σκοπό την ενίσχυση της 
πρωτογενούς  ζήτησης.   

ΒΑSF 

ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

BASF CLUSTER  
LEAD FIELD CROPS 
SEEDS APE/S

ΘΑΝΑΣΗΣ  
ΤΣΟΥΤΣΑΣ

▲
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται; 

“Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των 
τιµών παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, 
οι καλλιέργειες που µπορεί να ευνοούνται 
εξαρτώται από πολλούς παράγοντες, όπως τη 
ζήτηση από τους αγοραστές, τη διαθεσιµότητα, 
την περιοχή και τον καιρό. Επίσης, οι 
καλλιέργειες που µπορεί να ευνοούνται 

µπορεί να συνδέονται µε την επικαιρότητα 
και τις κοινωνικές ανάγκες, όπως η 
ανάγκη για υγιεινά προϊόντα ή η ανάγκη 
για προϊόντα µε µειωµένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα. Στην ουσία, δεν υπάρχει 
µια µόνο καλλιέργεια που βλέπουµε 
να ευνοείται αυτόµατα σε µια χρονιά 
εξισορρόπησης των τιµών παραγωγού 
για τα αγροτικά προϊόντα. Είναι σηµαντικό 
για τους αγρότες να ενηµερώνονται για 
τη ζήτηση στην αγορά και τις τιµές που 
επιζητούνται για τα διάφορα προϊόντα, ώστε 
να προτιµήσουν ανάλογα την καλλιέργεια 
που θα καλλιεργήσουν. Παρ’ όλα αυτά, 
µπορούµε να αναφέρουµε ένα φάσµα 
καλλιεργειών που ενδέχεται να ευνοηθούν 
οι οποίες είναι: Το καλαµπόκι το οποίο είχε 
πολύ καλές τιµές για ενσίρωµα και η µηδική 
καθώς οι τιµές του σανού έχουν εκτοξευτεί 
από το καλοκαίρι. Στην παρούσα φάση, δεν 
φαίνεται να ευνοούνται τα σιτηρά καθώς 
οι τιµές κινούνται καθοδικά και το κόστος 
παραγωγής παραµένει υψηλό.

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 

επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 
και ειδικά το νέο πρασίνισµα επηρεάζουν 
τις εαρινές καλλιεργητικές επιλογές µέσω 
µιας σειράς από µέτρα και προγράµµατα 
που επικεντρώνονται στη βελτίωση της 
παραγωγικής απόδοσης και της ενεργειακής 
αποδοτικότητας της καλλιέργειας, 
στην προστασία της περιβαλλοντικής 
συντηρησιµότητας και στη βελτίωση της 
υγείας του αγροτικού περιβάλλοντος. 
Συγκεκριµένα, µέσω αυτών των µέτρων και 
προγραµµάτων, διασφαλίζονται επιπλέον πόροι 
και χρηµατοδότηση για τους αγρότες που 
χρησιµοποιούν καινοτόµες καλλιέργειες και 
στρατηγικές στη βελτίωση της απόδοσης. Στην 
ουσία, τα οικολογικά σχήµατα (Eco schemes) 
καθοδηγούν τους αγρότες να στραφούν 
περισσότερο προς την καλλιέργεια της µηδικής 
και του βαµβακιού καθώς επιδοτούνται 
περισσότερο στην επόµενη τους καλλιέργεια, 
αν αυτή είναι βίκος ή χειµερινά σιτηρά. Επίσης, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα Καλής Γεωργικής 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ FAS

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ

▲

      F.A.S � FYTO ANIMAL SERVICES

ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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και Περιβαλλοντικής Κατάστασης σκοπό έχει 
την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους 
µε διάφορους τρόπους και ένας από αυτούς 
ευνοεί την αλλαγή καλλιέργειας µε διαφορετικό 
βοτανικό είδος (βαµβάκι, αραβόσιτος, µηδική). 
Επίσης, η καλλιέργεια του καλαµποκιού θα πάρει 
συνδεδεµένη ενίσχυση. Με αυτόν τον τρόπο, 
ευνοούνται όλες οι επίσπορες καλλιέργειες και 
αυτό δηµιουργεί την ανάγκη και την ζήτηση για 
νέες µικρού βιολογικού κύκλου ποικιλίες / υβρίδια.

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των 
προϊόντων που διαθέτει αυτόν τον καιρό  
στην αγορά η εταιρεία σας;

“Η εταιρεία µας έχει χτίσει παραδοσιακά 
εδώ και πάνω από 20 χρόνια µια σχέση 
εµπιστοσύνης και έχει εδραιωθεί στην αγορά 
για ποιοτικές και πολύ παραγωγικές ποικιλίες 
µηδικής. Ο κατάλογος των µηδικών περιλαµβάνει 
µια πλήρη γκάµα από ποικιλίες οι οποίες 
απευθύνονται ανάλογα στις ανάγκες τις κάθε 
περιοχής και του κάθε παραγωγού. Η ποικιλία 
LARISSA (δείκτης ληθάργου 9) είναι εξαιρετικά 
παραγωγική µε ταχεία ανάπτυξη. Έχει τρυφερούς 

βλαστούς και σανό υψηλής διατροφικής αξίας. 
Επιπλέον, έχει άριστη αντοχή στις ασθένειες 
και στους εχθρούς. Η ποικιλία AGN M72 
(δείκτης ληθάργου 8) είναι υπερπαραγωγική 
σε στρεµµατικές αποδόσεις σπόρου αλλά και 
σανού. Έχει εξαιρετικό φύλλωµα και σανό 
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες µε χαµηλή 
οξύτητα. Η best seller ποικιλία της εταιρείας µας 
είναι η YLIKI (δείκτης ληθάργου 6,5) η οποία 
χαρακτηρίζεται από υψηλές αποδόσεις. Eίναι 
πολύ σκληροτράχηλη ποικιλία στο ψύχος και 
στις ξηροθερµικές συνθήκες και έχει µεγάλη 
αντοχή στις ασθένιες και στους εχθρούς. Τέλος, 
µια νέα κορυφαίας ποιότητας µηδική είναι η 
ποικιλία SILVERADO (δείκτης ληθάργου 9). 
Έχει αντοχή σε ευρέως φάσµατος ασθενειών 
(φουζάριο, φυτόφθορα) και παράσιτων (αφίδες, 
αλευρώδεις κλπ.) που ενισχύουν την ποιότητα 
και την απόδοση της χορτονοµής. Επίσης έχει 
ταχεία ανάπτυξη µετά από κάθε κοπή. Άλλο 
ένα δυναµικό προϊόν της εταιρείας µας είναι 
τα υβρίδια καλαµποκιών της Planta τα οποία 
ανταγωνίζονται ισάξια αυτά του ανταγωνισµού. 
Το TOPECA είναι το best seller των υβριδίων 
για ενσίρωµα. Είναι Υβρίδιο 137 ηµερών (FAO 

700+), το ποιό παραγωγικό υβρίδιο µέχρι στιγµής 
για ενσίρωµα που κυκλοφορεί στην ελληνική 
αγορά µε πολύ χοντρό στέλεχος. Επιπλέον, το 
SNH 8606 είναι ένα υβρίδιο κυρίως για καρπό, 
128 ηµερών (FAO 650). Είναι φυτό έντονα 
ορθόφυλλο, πράγµα που το καθιστά ιδανικό 
για πυκνές σπορές άνω των 8.000 φυτών/στρ 
και έχει ευρέα προσαρµοστικότητα σε όλους 
τους τύπους εδαφών. Τέλος, από τα πιο πρώιµα 
υβρίδια στην αγορά είναι το SNH 9503, 100 
ηµερών (FAO 350). Έχει εξαιρετική ποιότητα 
ρόκας µε υψηλό ειδικό βάρος. Προσαρµόζεται 
τέλεια σε όλα τα εδάφη, ανεξαρτήτως σύστασης 
και έχει πολύ µεγάλη αντοχή στην ξηρασία. 
Επίσης, λόγω της πρωιµότητας έχει πολύ µεγάλο 
εύρος σποράς από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο 
(ενδείκνυται και για επίσπορη καλλιέργεια). Εν 
κατακλείδι, είµαστε µια εταιρεία που φιλοδοξεί να 
είναι πάντα στην κορυφή, στηρίζοντας τις αξίες και τις 
πρακτικές µας που έχουν καθιερωθεί από την ιστορία 
µας και είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε 
να προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή στάση 
υποστήριξης στους συνεργάτες µας και την κοινότητά 
µας, στηρίζοντας πάντα τις αξίες της ειλικρίνειας, της 
ανταγωνιστικότητας και της υποστήριξης.  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ
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HEAD OF FIELD 
ACTIVATION & MRKT 
OPERATIONS

ΓΡΗΓΟΡΗΣ  
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

▲

 BAYER ΕΛΛΑΣ  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΚΕΡ∆ΟΦΟΡΙΑ  
Ο∆ΗΓΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ  
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΑΡΙΝΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται; 

“Το 2022 εξελίχθηκε σε χρονιά που 
οι τιµές εµπορευµάτων και σηµαντικών 
αγροτικών προϊόντων βρέθηκαν σε πολύ 
υψηλά επίπεδα σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της χρονιάς. Παρόλα αυτά, σηµαντική 
εξισορρόπηση τόσο των χρηµατιστηριακών 
τιµών όσο και αυτών που διαµορφώθηκαν 
στην πραγµατική αγορά, παρατηρήθηκε προς 
το κλείσιµο της χρονιάς.
Γεγονότα όπως, το θέµα της διαχείρισης 
της πανδηµίας στην Κίνα, που προκαλεί 
σκεπτικισµό για πιθανή µέση, έστω και 
πρόσκαιρα, της οικονοµικής δραστηριότητας 
της Κίνας και οι γενικότερες ανησυχίες 
για πιθανή παγκόσµια ύφεση, επηρέασαν 
αρνητικά. Αντίθετα παράγοντες όπως η έλλειψη 
προµηθειών για παραγωγή και διατήρηση 
αποθεµάτων,  οι περιορισµένες προµήθειες 
(παραγωγή και αποθέµατα), η κλιµατική αλλαγή 
και οι µη ευνοϊκές κλιµατολογικές συνθήκες 
για τις καλλιέργειες, πιθανή κλιµάκωση 
γεωπολιτικών εξελίξεων και η αποδυνάµωση 

του δολαρίου έναντι άλλων νοµισµάτων, 
µπορεί να επιφέρουν περεταίρω επιρροή στην 
στήριξη των τιµών των αγροτικών προϊόντων, 
µακροπρόθεσµα.
Γι' αυτό η τρέχουσα χρονιά θα αποτελέσει 
µία από τις πιο ενδιαφέρουσες, σχετικά 
απρόβλεπτες ειδικότερα µε τις αροτραίες  
αποτελώντας αναφορικά µε την ανακατανοµή 
τους ακόµα και όπως πάντα, παράγοντες όπως 
τεχνογνωσία και γεωγραφία καλλιεργειών, 
ρευστότητα, τιµές προηγούµενης σοδειάς, 
κόστος ενέργειας και εφοδίων και επενδύσεις 
εξοπλισµού, είναι οι οδηγοί απόφασης του 
παραγωγού σε ποια αροτραία καλλιέργεια θα 
επενδύσει περισσότερο.
Τα σιτηρά, µε κάποια ορµή από τις τιµές της 
προηγούµενης σοδειάς, είναι σπαρµένα και 
φαίνεται να είναι σε κάπως µεγαλύτερες 
εκτάσεις, ανά περιοχή, ευελπιστώντας να 
απολαύσουν τις ίδιες ή καλύτερες τιµές.  
Φαίνεται ότι το σιτάρι κερδίζει κάποια 
στρέµµατα από την ελαιοκράµβη και χάνει 
έκταση από τη µηδική κυρίως στη Βόρεια 
Ελλάδα (π.χ. Γρεβενά) λόγω της επιλογής 
πολλών παραγωγών για τη συµµετοχή σε 
προγράµµατα βιολογικής παραγωγής αυτής. 
Η στη µη και τόσο ξεκάθαρη τάση  οφείλουµε 
να συνεκτιµήσουµε την αυξηµένη ποσότητα 
πιστοποιηµένου σπόρου που απαιτείται τη φετινή 
χρονιά (όσο και αν αυτό αντισταθµίζεται από την 
αυξηµένη ενίσχυση) αλλά και τη διατήρηση της 
συµφωνίας για τα ουκρανικά σιτηρά που πιθανά 
σταθεροποιήσουν τις τιµές του.
Αντίθετα στο καλαµπόκι το τοπίο φαίνεται 
πιο ξεκάθαρο, δείχνοντας σαφή αυξητική 
τάση. Οι αρκετά ικανοποιητικές τιµές της 
σοδειάς του 2022, η στρεµµατική ενίσχυση 
των 55 ευρώ/στρ για πάνω από 700 
χιλ. στρέµµατα για το 2023, η µειωµένη 
παραγωγή και τα περιορισµένα αποθέµατα 
που πιθανά θα ενισχύσουν την τιµή του, 
οδηγούν τους παραγωγούς στο να σκέφτονται 

τη στήριξή του σε µεγαλύτερες εκτάσεις. 
∆ιαθέσιµος µηχανολογικός εξοπλισµός και 
προσβασιµότητα σε ρευστότητα και νερό, 
αποτελούν σηµαντικούς οδηγούς λήψης 
απόφασης. 
Η παραπάνω τάση υποβοηθείται και από τα 
θεµελιώδη του βαµβακιού, µε την παγκόσµια 
παραγωγή να υπερβαίνει σηµαντικά την 
κατανάλωση και τα αποθέµατα βαµβακιού 
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να αναµένονται ενισχυµένα. Ως αποτέλεσµα 
η αγορά εκτιµά ότι πτωτικές πιέσεις δύναται 
να συνεχιστούν στην τιµή του βαµβακιού. 
Αν προσθέσουµε στο παραπάνω και την µη 
ικανοποιητική τιµή κλεισίµατος του σύσπορου, 
παρόλη τη δυνατότητα για κλείσιµο µέσα στη 
χρονιά σηµαντικών ποσοτήτων παραγωγής σε 
πολύ υψηλότερες τιµές µε βάσει τα συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης, τότε φαίνεται γιατί 

το καλαµπόκι κερδίζει αρκετούς από τους 
παραγωγούς έναντι του βαµβακιού.

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Η νέα ΚΑΠ είναι απόρροια της 
στρατηγικής «Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο» η 
οποία καλεί όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα παραγωγής τροφίµων να συµµετέχουν 
υλοποιώντας στόχους βιωσιµότητας όσον αφορά 
το περιβάλλον και την κυκλική οικονοµία. 
Είναι προφανές ότι στο άµεσο µέλλον οι 
παραγωγοί µας θα χρειάζεται πλέον να επιλέξουν 
και να επενδύσουν σε µια νέα κουλτούρα 
παραγωγής, που ενσωµατώνει την καινοτοµία και 
τις ορθές γεωργικές πρακτικές ώστε να αυξήσουν 
την παραγωγικότητά τους αλλά ταυτόχρονα να 
διατηρούν τους φυσικούς πόρους.
Για το 2023 όµως δε φαίνεται ότι µπορεί να 
επηρεαστεί η απόφαση των παραγωγών 
για σηµαντική αλλαγή στρατηγικής και 
τακτικής µιας και θα αποτελέσει εισαγωγική 
χρονιά, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να 
ξεκινήσουν να αντιλαµβάνονται την τάση και να 
συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για αλλαγή στάσης 
έναντι των παλιών µεθόδων γεωργίας. 
Πτυχές της νέας ΚΑΠ όπως η φυτοκάλυψη µε 
φυτικά υπολείµµατα ή/και µε αυτοφυή βλάστηση 
µέχρι λίγες εβδοµάδες πριν την κατεργασία 
εδάφους για τη δηµιουργία της σποροκλίνης και 
η εθελοντική (για το 2023) αγρανάπαυση αλλά και 
οι περιορισµοί κατεργασίας εδαφών µε κλίση,  θα 
ενσωµατωθούν πολύ εύκολα την τρέχουσα χρονιά.
Αντίθετα από το 2024, η υποχρέωση 
φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών θα είναι 
πιο επισταµένη και ως αποτέλεσµα,  η χρήση 
υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας, εξοπλισµού και 
ειδικής θρέψης θα αντικατοπτρίζεται  µέσα από 
ένα «πακέτο» ενισχύσεων ύψους 84,5 ευρώ το 
στρέµµα για τις αροτραίες καλλιέργειες. 
Η χρήση ακροφύσιων χαµηλής διασποράς 
κατά τον ψεκασµό, που εµποδίζουν την 
αεροµεταφορά ψεκαστικού νέφους προς 
επιφανειακά νερά, βιοδιεγέρτες και λιπάσµατα 
βραδείας αποδέσµευσης αλλά εξοπλισµοί 
δορυφορικής πλοήγησης και αυτοµατισµών αλλά 
και λογισµικών υποστήριξης της λήψης απόφασης 
του παραγωγού, θα αποτελέσουν δείκτες 
απορρόφησης των ενισχύσεων.
Έτσι λοιπόν εαρινές καλλιέργειες όπως το 
καλαµπόκι, που µπορούν να ενσωµατώσουν και 
να υποστηριχθούν µε ταχέως αναπτυσσόµενη 
τεχνολογία και καινοτοµία (όπως σπόροι υψηλής 

τεχνολογίας βελτίωσης µε προσαρµοσµένα 
χαρακτηριστικά και ψηφιακές τεχνολογίες 
γεωργίας ακριβείας), θα είναι στο επίκεντρο.

Ποια η αιχµή του δόρατος µεταξύ των προϊόντων 
που διαθέτει αυτόν τον καιρό στην αγορά η 
εταιρεία σας;

“Στην Bayer και στον Τοµέα Επιστήµης 
Γεωργίας επενδύουµε στην έρευνα και την 
ανάπτυξη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
εταιρεία του κλάδου. Έχοντας σαν οδηγό την 
τεχνογνωσία µας και την βαθιά κατανόηση των 
φυτών, του εδάφους και των οικοσυστηµάτων, 
φέρνουµε την καινοτοµία στην αγορά µέσω 
ενός ευρέος φάσµατος χηµικών, βιολογικών 
και υπηρεσιών στη γεωργία υποστηρίζοντας τον 
Έλληνα παραγωγό. 
Για το 2024 ανάµεσα σε νέες τεχνολογίες που 
θα παρουσιάσουµε ξεχωρίζει το νέο υβρίδιο 
καλαµποκιού της DEKALB, ο νέος πρωταθλητής 
αποδόσεων, το DKC6919. Το υβρίδιο DKC6919 
που είναι αποτέλεσµα της εκµετάλλευσης της 
τεράστιας «τράπεζας» γενετικού υλικού της 
DEKALB, αξιολογήθηκε στο πεδίο µέσω 
λεπτοµερών δοκιµών και προκρίθηκε µε 
την υποστήριξη ανάλυσης αναρίθµητων 
δεδοµένων. Είναι ένα υβρίδιο που ανήκει 
στην κατηγορία FAO 700 (128-133 ηµέρες 
ως τη φυσιολογική ωρίµανση) που η 
χρήση του προορίζεται για καρπό αλλά 
και για ενσίρωµα. Συνδυάζει υψηλές 
αποδόσεις και µεγάλη σταθερότητα. Η 
πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη, το δυνατό 
ριζικό σύστηµα,  το ισχυρό στέλεχος 
και το άριστο stay green, συνιστούν 
ένα εξαιρετικό αγρονοµικό προφίλ. 
Έχει µεγάλη κυλινδρική  ρόκα, 
γεµάτη ως την κορυφή η οποία 
εκπτύσσεται σε ένα µέσο ύψος. Το 
σπυρί είναι βαθύ µε εξαιρετική 
υγεία.Το υβρίδιο DKC6919 της 
DEKALB αντικατοπτρίζει το πως 
στη Bayer, ανταποκρινόµενη 
στην ανάγκη για βιώσιµη 
γεωργία, µετατρέπει 
καινοτόµες ιδέες 
σε λύσεις, ώστε να 
υποστηρίζει τους 
παραγωγούς 
καλαµποκιού στο να 
αντιµετωπίζουν τις 
προκλήσεις µε 
βιώσιµο 
τρόπο.
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Σε µια χρονιά εξισορρόπησης των τιµών 
παραγωγού για τα αγροτικά προϊόντα, ποια 
καλλιέργεια βλέπετε να ευνοείται; 

“Το τελευταίο διάστηµα ζούµε 
απανωτές κρίσεις που έχουν τοποθετήσει 
τη γεωργία και τον αγροδιατροφικό κλάδο 
στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων.  
Όλες οι εαρινές καλλιέργειες έχουν µια 

ξεχωριστή θέση και φέτος η επένδυση 
στην καλλιέργεια αποτελεί µονόδροµο 
για τον Έλληνα παραγωγό. Προς αυτή την 
κατεύθυνση είναι σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν 
στοχευµένες λύσεις θρέψης φυτών που θα 
αυξάνουν και την αξία της παραγωγής, µε 
όρους ποιότητας και ποσότητας. Το δίπολο 
εξασφάλισης της επισιτιστικής κυριαρχίας της 
χώρας και αντιµετώπισης των επιπτώσεων 
της κλιµατικής αλλαγής στη γεωργία αποτελεί 
βασική προτεραιότητα  της  Φυτοθρεπτικής. Με 
βάση την πολύχρονη  εµπειρία, τη γνώση, την 
επιστήµη, αλλά και τη συνεχή επικοινωνία µε 
τους συνεργάτες µας,  έχουµε αναπτύξει ένα 
σύνολο λύσεων θρέψης και προϊόντων λίπανσης 
µε καινοτόµες τεχνολογίες και βιοδιεγερτες 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες της ελληνικής γης. 

Πώς επηρεάζει τις εαρινές καλλιεργητικές 
επιλογές η νέα ΚΑΠ και ειδικά το νέο 
πρασίνισµα;

“Είναι γεγονός ότι κάθε φορά που 
υπάρχουν αλλαγές στην ΚΑΠ υπάρχει µια 
γενικότερη αναστάτωση στον αγροτικό 
κόσµο. Ειδικά αυτή τη χρονική στιγµή που 
έχουν προβλεφθεί από το Στρατηγικό Σχέδιο 
ειδικές ενισχύσεις για προϊόντα λίπανσης 
µε νέες τεχνολογίες -παρεµποδισµένα 
λιπασµατα, λιπασµατα βραδείας αποδέσµευση, 
βιοδιεγερτες. Προϊόντα λιπανσης που έχουν 
αποδείξει την αγρονοµική τους αξία, που δρουν 
καθοριστικά στην ενίσχυση του δυναµικού των 
καλλιεργειών, αυξάνουν τις τελικές αποδόσεις 
των καλλιεργειών και είναι και φιλικά προς 
το περιβάλλον. Ωστόσο ακόµη δεν έχουν 
βγει οι εφαρµοστικές εγκύκλιοι. Απαιτούνται 
άµεσες ενέργειες από την πολιτεία για να 
δηµιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που 
θα εξασφαλίζουν την οµαλή µετάβαση των 
αγροτών µας στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ. 

ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ABEE 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΥΣΕΩΝ ΘΡΕΨΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ &  
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΣ 
ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ
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